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f\iredragandL·n;is hemst;illan. 

l'f1 rcgL·ringcns \'iigr:ar 

Tl-IOKBJÖRN F.\LLDIN 

INGEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

f.kt i 1980 f1rs budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för 

b11dgetaret 1980/81 visar en omslutning av 203 773 milj. kr. Detta innebär 

en höjning i förMllande till vad som nu beräknas för innevarande budgetftr 

med 18 803 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 55 370 milj. 

kr. Det"ta innebiir en ökning av underskottet med 6 383 milj. kr. i förhållan

de till vad som numera beräknas för innevarande budgetår. 

I bilagorna I -12 till hudgctpropositionen redovisas regeringens förslag 

till de i statsbudgeten ingi·icnde inkomst- och utgiftsposterna närmare. 

Bilaga I innch[lller en finansplan. vari den ekonomiska politiken behandlas 

mllt hakgrund av den samh~illsekonllmiska utvecklingen. och en prcliminiir 

nationalbudger för {1r 1980. 

I bilaga 2 ges en närmare presentation av hudgetpolitiken och budgetför

slaget. 

I Rikw/11;.:<'11 1979/80. I s11111/. Nr /00 
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Förslag till 
Statsbudget för budgetåret J 980/81 

/11/.:.0111s1er: 

Skal t<:r 
Inkomster av .~I alens verksa111hc1 
Inkomster av förs{ild cgendom 

A1ernc1alning a\' lt111 
Kalkylrniissiga inkomster 

U11Jerskou 

Summa kr. 

Summa kr. 

130 036 70 I 000 
1~371 ~.'\4000 

'13 .'\63 (l(l(l 
:! 094 ~84 000 
3 X37 93:\ 000 

148 40:\ 73.'i (J(l() 

5.'i 369 516 ()()() 

203773251000 
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(/1g(/f.rn11s/11g 

Kungl. hov- och slottsstatcrna 
J ustiticdepartemcntcl 
Utrikesdepartementet 
Förs varsdc part emen tel 
Socialde part emc:ntct 
Kommunikationsdepartementet 
Ek1i11omide part eme nt ct 
Rudgctdepancmentet 
Ut hi Id ni ngsdc parte mc n t et 
J11rdbruksdepartementct 
I landclsderartementct 
A rhcl smark nadsdc:partcmc ntct 
Bo st ad sdc panemcn t et 
Industridepartementet 
Kommunde part cnu: n tet 
Riksdagen och tlcss verk m. m. 
R~intor p~1 statsskulden, m. m. 
011.innsedda utgifter 

H1•n/k1111cl ,-;,.,.;g 111ecll'l.\:ft"irhm/,.11i11g: 

Minskning av anslagsbehWningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 

20 709 000 
6 328 098 ()()[) 

5735058000 
16 306 830 ()()() 

53 165 169 000 
9 970 470 000 

397 735 000 
13 754 379 000 
28 218 815 000 

6 l<Kt 631 llOO 
I 428331 OtlO 

I 0 <160 604 000 
15 126 303 000 
5 863 020 000 
2 421 006 000 

275 493 000 
18 OlKt 000 000 

8 000 000 000 20 I 773 25 I 000 

2 000 000 000 

2 000 000 000 

Summa kr. 203773251000 
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Statsinkomstcr 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1980/81 

I O(HI Skatter: 

I IOO Skatt på inkomst, rcalisations\·inst och 
riirclsc: 

///() 1-\·.,·is/,.a rwr.,·11111'rs sht1// f'tl i11/,.0111s1. 

rec1/is11/io11s1·i11s1 och riirl'isl': 

I 11 I l\'siska pcrSlHlers skatt p:i in
komst. realisationsvinst o<:h rö-
relse 30324000000 3113240lilililili 

1120 .I uridis/,.11 f't'l'.\tllli'fS s/,.1111 p1) i11/..c1111s1. 

reulisu1ic111.\·1·i11s1 och riirl'isl': 

1121 Juridiska persnners skatt p:1 in
komst. realisatinnsvinst o<:h rö
n:lse 

1130 Ofi'ir,/dh11rn .\hllll<'r f>1i i1d11111s1, 

r1'11li.rn1i1111s1·i11s1 och riirdse: 

1131 Ofördelhara skatter pf1 inkomst. 
realisationsvinst och rörelse 

//4() Ö1'f'ig11 i11/..11111.1·1s/,11//1'r 

1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt o<:h 

ers;itt ningsskat t 
1143 Bevillningsskatt 

I 73 I 000 000 

5 00 ()()() ()00 

3 I 000 000 

I 0 000 000 
2 500 000 

I 73 I ooo 000 

5 (}(} (){)() I JI JO 

1144 I .otterivinstskatt __ 5_35_1_ll_ll_l l_ll_H_l _ __;_5_7,_\i _51_11_1 l_H_Jl_i 33 133 500 000 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
121 I Folkpensionsavgift 21 ti57 000 000 
1221 S.iukförsiikringsavgift. netto 2 ::! 16 000 000 
I ::!.11 Barnomsorgsavgift 5O15 000 000 
I ::!41 Övriga so<:ialavgifter h 13 000 000 
1251 Bidrag till förvaltningskostnadcr 

för arbctsskadefi.irsiikringen 46 800 000 
1261 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelscns 
n<:h yrkesinspcktioncns verk
samhet 64 800 000 29{)12 {)()() ()()() 29 61:? 600 000 

1300 Skatt på egendom: 

1310 SJ..1111 f>c/fi1.11 <',1:<'111'0111: 

1311 Skogsv;'irdsavgiftcr 

1320 Fiin11iii;e11he1.1-.1·/..1111: 

1321 Fysiska personers förmögen
hetsskatt 

L\22 Juridiska pcrsnncrs förmt\!!Cn
hctsskatt 

I 8 I 00 000 I fi I 00 liliO 

713 000000 

12 000 ()()() 72 5 ()(/() ()(}() 



Prop. 1979/80: 100 

13.W A.tT.1.1/...,1!1 och g111·u.1/...a11: 

IJJ I /\rv~~katt 
1332 G:-1v11skatt 

/34() Önig s/...1111 />ii t'.1.t<'11tl1>111: 

I 341 Sriirnrt'lskart 

1400 Skatt pä v·aror ol'h t.iänster: 

14 /(} Allmii111w .fi'ir.11i/i11i11g.1.1/...11111·r: 

1411 l\.krviirJL'skatt 

1420, 1430 S/...111( f'1i .\f't'cifi/,.a rnr111": 

142 I fknsi11skatt 
1422 S~irskild varuskal 1 
1423 Fiirsiiljningssk.a11 r;1 mo111rfor-

dL1n 
1424 T11haksska1 I 
1425 Skatt pa srritdryckcr 
1421> Skall rr1 vin 
1427 Sk.alt p:1 malt- LlCh Hiskedry..:kcr 
142X Energisk.art 
142'1 Siirskild avgift p~1 svavdhaltigt 

hriinsle 

/.+./() Ö1·ers/...011 1·id/i'irsii(i11i11g a1· raror 
llll'.f .\'/l/fSll/tll/0/1tJ/: 

1441 Rusdr1,.cksfrirsiiljningsrnedd av 
rart ihandelshL1lag 

1442 Rusdrycksförsiiljningsrnedel av 
dctaljhandelsholag 

1./50 S/...al/ /lt/ 1jii11ster: 
145 I ResL'skatt 
1452 Skall rt1 annonser och reklam 
1453 Skatt P~I srel 

14nlJ S/,.arr ,,,; 1·iigrn~fik: 
14<1 I Fordonsskatt 
14h2 Kilometerskatt 

1470 S/,a/I f>1i import: 
1471 Tullrn..:dd 

/./80 Öi·riga .1/..11rrcr p1/ 1·aror ucl! ti<i11.11a: 
14Xl Övriga skatter p~t varnr L1ch 

tjiin-;ter 

2000 Inkomster av· statens v·crksamht'I 

2100 RörelseÖvl'rskott: 
2110 A.f/i'irl'l'1'r/..1·11.1 inl<'l'<'rt'rlld<' 1i1·1·r.1ko11: 

2111 Pusterverkch inlevererade 
livcrskou 

2112 Televerkets inkvererade iiv.:r
~kott 

440 ()00 0()0 

50 000 000 

I 73.' 000 OllO 

.J•1() ()()() ()()(! 

I 735 0/Jll 11110 

n 7 00 000 000 3 7 7 /J( Jl.llJll 111 h I 

4 <>50110()()(1() 

5:' I lllll\t\l\O 

5XX \)1\0 ()()0 

2 470()0001)0 
5 01\0 1)00 ()(\0 

950fl()()()()(} 

% ~ (\\\(\ ()(\\\ 

5 5'N 000 000 

I 500000 2/ :;7:;, 51111/)(}() 

101)000000 

hl\()011()\)() I W 11011 I 1110 

11X000 000 
223 00() (I()() 

74 000 ()0() .J/5 (1/1/)()()() 

2 311711000110 
I 35300011110 3 (>{J() /i(){! 11111) 

I 115 000 000 I I 151100 (){Jli 

I 000 I I 11111 

Summa Skaller 

6 I UOO 000 

162 500000 

2 968 J ()() 000 

"4 3.2150 I 000 

130036701000 
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2113 Statens jiirnv~igars inkvcreraJe 
iiversk1>tl 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
i.iver~kott 

2115 Fi.irenaJi: fabriksverkens inlc
vercraJi: överskott 

2116 Statens vattenfalls verks inleve
rerade översklltl 

2117 Dom~inverkch inlevererade 
överskott 

2120 Ö1Tiga mv11dighe1er.1 i11l1'\'i'rl'r1llll' 
iirl'rskoll: 
2121 Statens v;igverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjiifartsverkeh inlevererade 

iivcrsk1>tl 
2123 Inlevererat överskull av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Rik.1ha11k1·11.1 i11/e1·erer111l1• ii1·a.1/..oll: 
2131 Rikshankens inlevi:ri:radi: över

skot! 

2140 My11t1·crkct.1 i11/c•1·eraade ii1·a.1k111t: 
2141 Mynl vi:rki:ts inleverL·rade över

skott 

2 I 50 Ö1·1•rsftott ji-1/11 .11>efr1·rk1w11h1·1: 
215 I Totalisat1irmcdel 
2152 Tipsmedd 
2153 Lotti:rimedcl 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

22 JO {J1·er.1kott 111' c'il'i/.fi1.1tiglic·1.1Firrnl1-
11i11g: 
2211 Ovcrskotl av kriminalvtirdssty

rclscns fastighdsförvallning 
2212 Översk1>tt av karolinska sjukhu

sets fastighc1sfi.irvaltning 
2213 Övcrsk1llt av akademiska sjuk

husets fastighetsfiirvaltning 
2214 Överskoll av byggnadsstyrd

scns fastigshetsfi.irvaltning 
2215 Överskot! av gcncraltullstyrcl

scns fastighetsförvaltning 

2220 Ö1·crskott m·.fi"ir.1T1irc•t.1 .f{1.1·tigliet.1:fi'ir-
1·1i/ I Il i Il g: 
2221 Överskott av förrttdsanHiggning

ar för clwnnmiskt försvar 

I 000 

41 100000 

46 700000 

I 446 OllO 000 

45 800 000 I 803 I O I 000 

40mG 000 

70 I 39000 

3 0 000 ()(){) 14 () 22 2 (}()(} 

650 ()()() ()()() 650 uoo ()(){) 

92000000 9 2 ()()() (}()() 

2 5 2 000 000 
627000000 
327 313 000 I 206 3 I 3 0011 3 H9 I 636 000 

I 253 000 

37 487 000 

14 000 000 

906300000 

171 ()()() 959 2 11 000 

71 I 000 711 (}()() 959922 000 
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2300 Ränteinkomster: 

23W. l320 Rii111t1r f"'i 11iiri11g.1lti11: 
23 11 Riinh>r ri1 lokali,L·ring,1<111 
23 12 RiinteinkPm,ter rii j<lrdhrnkeh 

\·,1gerhu-,hm 
2313 R:inteinkom,ter r<'1 staten' av

dikningsliin 
2314 Riintcinkomster ri1 fiskerili'1n 
23 15 Riinteinkomster rt1 kin rill fr:im

jande av beredning och av,:itt
ning av li,k 

2316 R:inteinklllllSter r<'i \'al lenkrafh
liin 

2317 Riinteinkoms!er pi1 luftfartsl!1n 
23 I X R:inreinklimslcr r:·1 st alens li111 

för den mindre 'kerrsfarlL'n 
23 19 Riinteinkomster ri1 krartled

ningsli111 
2321 Riinleinkomster r:1 skogsviigl:'tn 
2322 Riintc>r rf1 övriga n:iring,!:'111. 

Kammarkollegiet 
2.'l.23 R:intor rii iivrig:1 n:iringslf1n. 

Lantbruksst yrel 'en 

2330 Riinror f"J ht1.11odsli/11: 
2331 Riinteinkomstcr ri·i egrwhcms

!{111 
2332 Riimeinkom-,ter p;1 !;111 fi.ir bo

stadsbyggande 
2333 Riinteinkomster p<i !;111 fiir ho

stadsförsii1jning för mindre be
medlade barnrika familja 

2334 Riintor rii l)Vriga hllStadsl:111. 
lk1staLbst yrclsL'n 

2340 Riinror ptl s111dit'l<l11: 
2341 Riinteinkomster ri1 stalt'n' lrin 

for universitctss1t1dier 
2342 Riinteinkomster p:'1 allm:inna 

sluJicJ;111 
2343 Riintor ra övriga studiel{1n. 

Kammarklillegiet 

2350 Rtintor f){t <'ll<'rgi.1pmhi11: 
2351 R:·mtor rti energisrarl:tn 

2360 Riinlor f){J l/ledcl m·.111110 1ill 1•1·11-

si'"111er: 
2361 Riintcinkomster r:'1 medel avsat

ta till folkrcnsioncring 
2362 Riinteinkomstcr pii medL·I avsal

ta till t:ivib tjiinstcrcnsioncr 
2363 Riinteinkomster rt1 medel avsat

ta till militiira rcnsioner 

2 I 5 000 000 

1, 11\\11 

xoo ()()() 
I hOO 000 

20 I 000 
2 246 00() 

2 :"66 000 

5 00(1 

90000 

1.124X 000 

2 600 000 

190 (l()(l 

4 " 15 000 000 

390 000 

:!386h3 0011 

____ 2_<i_lJ_O_O_O -1-11584911011 

50 000 

41 579 000 

19000 416-IXOUO 

165 000 ()()() I f> 5 000 0110 

93 900000 

3 mo ooo 
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2.~h4 R;inteinkomstcr r!1 medel avsat
ta 1ill allmiinna famil_iercnsioncr 

2Y>5 R;inlci11kornster r<1 mnlel avsal
la vid statens rcnsionsanstalr 

23nh Riintcinkomster r:'t medel avsat
ta till rcm,i1nKr for vissa av riks
dagens verk 

:!370 Riintor f'll hacds/..aps/11gri11g: 
2371 Riinl or r<1 beredskapslagring 

:!380. :!_N(} 01·riga rii111ci11/..0111stcr: 
23X I Rii111cinkrn11stn r:i l<1n 1ill rer

sllnal in11m ul rikcsforvalt ni ngcn 
111 . lll . 

23!C Riintcink11mstt:r r;i bn till rer
sunal inom bist:mdsförvaltning
cn m. m. 

2383 Riintcinkurnsler rii slatens ho
siillningsbn 

2384 Ränteinkomskr p;'i l:in för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster pii lhn för stu
dentkärlokaler 

238n Riinteinkomstcr pi1 län för all
männa samlingslokaler 

2387 Riinteinkomskr pil krediter till 
u1landet 

2388 Riintcinkornstn p:'1 mark för na
turskvdd 

2389 Riinteink1lr11Ster r:·i lirn för in
vcnlaricr i vissa specialbostäder 

2391 Riinleinkomsler pfi markförvärv 
rör jordbrukets rationalisering 

2392 Ränlor p;\ inlressernedel 
2393 Övriga riinteink1Hnster. Kam

markolh::giet 
2394 Övriga ränteinkomster. Riks

banken 
2395 Övriga riinteinkomster. Riks

gäldsk1Hllorct 

2400 Aktieuldelning: 

:!.J/() /n/..0111.1·/1'r a1· .1·1a1e11.1· a/..tia: 
2411 lnkllmster av staten~ aktier 

I) 440 000 

2 I 035 000 

h5 000 

2l:Q 50.'i 1)(11) 

171 000 

18 000000 

82 750000 

160 000 

6 200 000 

57n ooo 

6 125 000 

800 000 

5 (){){) 000 
30 000 000 

28 021 000 

4 000 

5 459 ()()() 

89 526 ()()() 

127 885 (){)() 

:!l{! 505 ()()() 

/X4 326 (}(}() 5 455 87(1000 

89 5 2 () ()()() 89526000 
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2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 ExpeditilJnsavgifkr 
2512 Vatkndomstolsavgilkr 
2513 Avgift för statlig klllllroll av 1;i

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen for 

v;\rdan_j;inst 
2.:115 Avgifter vid traliks;ikerhehwr

ket 
2516 Körkortsavgifter 
2.:117 Avgifter vid registrering av mo-

lllf"flll·lhin 
2'\ I 8 Fyravgifter. farkdsv;tr11avgifter 
2.:119 Skeppsm;itningsavgifter 
252 I h1rtygsinpektionsavgifter 
2'\22 Avgifter för granskning av hio

graffilm 
2.'\23 Avgifter för s;irskild priivning 

Lll:h fyllnadsprövning inLim skol
v;isendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
n;imnd 

2525 A \'gifter för v~ixtskyddsinspek
tiun 

2526 Avgifkr vid kötthesiktning 
2527 /\ vgirter för statskontrnll av 

k rigsma te rie It i 11 wrk ni ng 
2:'\2X Avgifter vid bergsstaten 
2.'\29 Avgifter vid patent- och n:gi

st rerings v;isendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. n. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 A vgirter vid statens planverk 

2600 Försäljningsinkomsler: 

2611 Inkomster vid kriminalvf1rden 
2612 lnk,imstcr vid statens r;ittske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vi1rdan

stalter fi.ir alkoholmisshrukare 
2b 15 lnk,imster vid arhetarskydds-

styreben 
2616 Försäljning av sjökllrl 
2617 Lohavgifter 
2618 Inkomster vid SMHI 
2hl9 Inkomster vid riksantikvarie;im

betet 

I X I 500 000 
I 000 000 

32 137 000 

45 000 

'\ 2 000 000 
24 I 00 000 

1 ll 3 31\0 000 
245 liOO 01\0 

2 2 00 000 
:'\ .170 000 

770 000 

68 I 000 

2 0 I:'\ 000 

5 xoo 000 
2 I 200 000 

4.'0 000 
.1 7 00 000 

86 :'\00 000 

6 21\7 000 
23 XO:'i 000 

420 000 

I 0 5 000 000 

.'i 800 000 

4X4 000 000 

50 000 

·' 720.000 
4 300 000 

3 I 000 000 
52 507 000 

11784000 

79tj 860 000 79MM60000 
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2n2 I lnknmstL'I \·id lantbrubn;inm
dern<1 

2<>22 lnkomskr \id slalL'ns livsm1:
Jclsverk 

2n2:> Inkomster vid statens vderin;ir
medicinska <instalt 

2624 (nk\>111Ster a\' urrhiird av par
keringsavgifkr 

2700 Biiter m. m.: 

2711 RL·stavgifter 
271 :! f\li!L'Sll1L'lkl 

2800 Övriga inkomster a' statens verksam
het: 

2X 11 Övriga inkomster av st<itens 
verb<unhcl 

111 

7 100000 

I _~00000 

10300000 

20000000 73706/ ()()/) 737061000 

111 154000 
I 07 3 70 000 2 18 5::!4 lj{J(I 218 .524 ()()() 

219 X49 000 2 /'I 84'-I ouu 219849000 

Summa lnkumster av statens verksamhet 12371254000 

3000 Inkomster av försi1ld egendom: 

.'\I 00 Inkomster av fors:ilcla byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 Af/i'ir.1·1·l'rl.<'11.1 i11!.0111s11·r 111· fiir.l'iilda 
fi1.11igh1•/<'I' och 11111.l'kinl'r: 
3111 Post\'crkets inknmster av för

s:Uda fastigheter och maskiner 
3112 Tt:lcvcrkels inkomster av for

s:Uda fastigheter och maskiner 
3111 Statens j;irnv;igars inkomster av 

fiirs;dda fastigheter •H.:h maski
ner 

:> 114 Luftfartsverkets inkomster av 
försi'tlda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fahriksverkens in
komster av förs:ilda fastigheter 
och maskiner 

311 h Statens vattenfallsvcrks in
komster av flirsfdda fast ighetcr 
och maskini:r 

3117 Dom;inverkets inkomster av 
förs:ilJa fast ighctcr och maski
ner 

3110 Ci1·i/11 111r11diglietl'T.I' i11!.0111.1·1er a1· 

,li'irslllda h1·gg1111da och 11111.1"!.ina: 
3121 Kriminalv:irdsstyrclsens in

komster av försrtlda byggnader 
och maskiner 

I 000 

I 000 000 

12 000 ()()() 

I 000 

500 000 

JO 000 000 

I 000 23 503 (!{)(} 

3 150000 



Prop. 1979/80: 100 

> 122 Statens viigverks inkl•mster av 
ftirstilda byggnaJn och maski
ner 

J 123 Sjiifartsverkcts inkomster av 
l"i.lr-.;\lda byggnader och maski

ner 
:> 124 Statskontorets inkomster av 

l'lirs:'tlda dallirer m. m. 
3125 Hyggnadsstyrclsens inkomster 

a\' förs:llda byggnaJer lH.:h ma

skiner 
3126 Ciener;1ltullstyrclsens inkomster 

a\' flirstilda hyggnaJer (H.:h ma
skiner 

3130 Fiir.1T1ir1•1s 111_\"/ulighl'l<'!".1 i11ko111s/1•r 
,11· Firs1ild11 /n·gg1111d1·r och 11111ski11a: 
J 131 Försvarets myndigheters in

k1imster av flirstllJa byggnaJer 

och maskiner 

3200 Öuiga inkomster a\· markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markfi.ir
S:iljning 

3300 Övriga inkomster a\' försåld egendom: 

:n 11 Inkomster av statens gruvegen
dom 

I 500 000 

5011\10 

300 000 

13 000 000 

9060 000 

13 000000 

Il 

5 ()()(i (}(111 

13 000 I)( 10 41503000 

9 ()()(! ()()() 9060000 

13 ()(}(! (!()() 13000000 

Summa lnk11mster av hlrsflld egendom 63 563000 

4000 \tcrbt!talning a\' liln: 

4100 ,\krhctalning a\· näringslän: 

41111 A1ahl'!al11i11g 111· i11i/11s1ri/1/11: 
4111 Aterbetalning av lokali~erings

l~m 

41 ]Il :\1crhe1i1/11i11g //\' jort!hmks/1/11: 
4121 Atcrbetalning av j\1rdbrukcts la

gerhusli\n 
4122 Aterhetalning av statens avdik

ningslt1n 
4123 Atcrhetalning av fiskerilf111 
4124 Aterbeialning av lt111 till friirn

jande av beredning och avsiitt
ning av fis\.:. 

4130 Å1ahe1a/11i11g m· ii1·rig11 11iiri11gsli/11: 
4 DI Atcrbetalning av vattenkrafts

l:ir1 
4132 Aterhetalning av tuftfartslån 

I 7 5 11110 \\1111 

72 000 

I 850 000 
1900000 

7191\1)\) 

192000 
2 llllll 000 

I 7 5 001! l!l!O 

4 54 I IJ()(i 
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4133 Aterhetalning av statens l;'1n fiir 
den mindre skerrsfanen 

4134 Aterhetalning av kraftlcdnings
l{1n 

4135 Aterhetalning av skligsviigl;'in 
4130 Atcrhetalning av iivriga nii

ringsl[ln. Kammarkollegiet 
4137 Aterbetalning av (ivriga 11ii

ri11gsl~1n. Lanthruksstyrelsen 

4200 .\terbetalning a\' bostadsh\n m. m.: 

4211 Aterbctalning av lt1n till egna
hem 

4212 Aterbetalning av Ian till ho
stadsbyggande 

4213 .\tcrbetalning av liin fiir hu
stadsförsörjning for mindre be
medlade harnrika familit.:r 

4214 Aterbetalning av övrig<~ hl1-
stadslf1n. Bostadsst yrelsen 

4300 Återbetalning a\' studielån: 
4311 Återbetalning av statens lt111 för 

uni versitetsstud ier 
4312 Återbetalning av allmiinna stu

dielftn 
4313 Återbetalning ;1v studiemedel 
4314 Återbetalning av övriga studie

lfm. Kammarkullegiet 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återhetalning av energisparlf111 

4500 Återbetalning a\· iiuiga län: 

4511 Återbetalning av lt111 till perso
nal inqm utrikesförvaltningen 
m. m. 

4512 Återbetalning av lf1n till perso
nal inom bisttindsforvaltningen 
m. m. 

4513 Återbetalning av J[rn för kom
munal<i markförviirv 

4514 Återbetalning av län för stu
dentkfufokalcr 

4515 Återbetalning av län for all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av 11\.n utgivna 
startltin m:h bidrag 

4517 Aterhetalning av u-landslfin 

14 430 tlOtl 

17 000 
50 000 

7 490 000 

000 000 

~~ 200 000 

985 000 000 

635 000 

X 000 

I 150 000 

41080000 
479 750 000 

50000 

87 000 000 

3 600000 

2 000000 

125 000000 

100 000 

4 200000 

I 0 000 000 
5 000 000 

12 

24 779 000 204320000 

98~ 843 000 988843000 

522030000 522030000 

87000000 87000000 
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4:'\ I X Återbetalning av krediter till 
utlandct 

4:'\ I'> Åtcrhetalning av bosiittningsltin 
4521 Åtcrbetalning av lån för inven

tarier i vissa specialbost~ider 

4522 Återl:x~talning av i ivriga lfln. 
Kammarklillegict 

4523 Återbetalning av övriga ltin. 
Riksbanken 

.+524 Återbetalning av övriga l;'rn. 
Riksg;ildskontorct 

5000 Kalk)·lmä~siga inkomster: 

5100 Avskrirningar: 

5110 A.ffiir.,·1·a/.:c11s 111·s/.:rirni11gar: 
5111 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens j~irnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksvcrkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

51211 A 1·s/.:ril'l1i11gar 111/ cii·ila fas1ighe1er: 
5121 Avskrivningar pt1 civila fastig

heter 

51311 Uppclrag.1·111_\'llclighe1er.1· /.:011111/e111c111-
/,.os111aclcr: 
513 I Uppdragsrnyndighcters knrnplc

rncntkostnader 

5140 Öi·riga m·s/.:ril'l1i11gar: 
5141 Statens viigvcrk avskrivningar 
5142 Sjöfart verkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsan

liiggningar för ekonomiskt för
svar 

h 757000 
60 ()()() ()()() 

I 500 000 

21 329000 

I X 000 

52 587 000 292 09 I 000 292091000 

Summa Återbetalning av liin 2094284000 

34000000 
I 266 700 000 

557 200 00() 
71 hOOOOO 

42 900 000 

I 492 01111000 3 464 40110110 

1911 350 ()()() /I.)(} 350 (!(}() 

57 883 ()()() 57 883 0(1() 

109500000 
60788000 

90000000 

I 062 000 26 / 350 000 3973983000 
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5200 Statliga pcnsionsaYgiftcr, netto 

!Pcnsionsmcdcl inkl. llidrag till kost
nader för rolis-. domstols- och 11rr
hiirdsviiscmlt:t 111. m.) 
:'\211 Statliga rensionsavgiftcr. netto 

(l\:nsionsmcdcl inkl. Hidrag till 
kt>stnad..:r fiir rlilis-. domstols
och 11rphiinlsv:isendct m. m.) 

14 

- I 36 0)0 000 - 136 U5() 0110 - J J(, 050 000 

Summa Kalkylmiissiga inknrnstcr 3 H37 933 000 

STATSHlJDGETENS TOTALA INKOMSTER 148403735000 
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Statsutgiftcr 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

A Kungl. hm·statcn 

Hans Maj:t l\.unungi:ns och det l\.u11gl. Husets lll1v

h:ill11ing 
~ Llnderhi'tll uch v;inJ av miihkr samt andra statt:n 

tillhiiriga inventarier i de kungl. slolll'n 

H Kungl. slottsstatcn 

I De kungl. slot1e1i: Driftk11stn<1der . .fi'ir.1/ug.1u11.1fug 

15 

~ 175 ()()() 

~ 755 ()()() 

109.'\0000 

9779000 

Su111111a h. 20709000 
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Il. ,Justiticdcpartcmcntct 

A Justitiedepartementet m. m. 
Stal sri'td ,beredningen .jiirs/ug.11111.1 la.i.: 

2 .I ustil i~·tkparlenK·nlcl . .fi"ir.1/ug.11111.1·/ug 
.1 Kommi11cer m. m .. 1T.1·1'n·111io11s1111sl11.i.: 
4 Extra utgifter. 1"<'.1cn·111io11rn11.li11g 
~ Information llll1 lagstiftning m. m .. rn·1'/"\'lltio11.1l111.1/ag 

R Polisväsendet 

4 

Rikspolissi yrelsen . .fiirslags1111slai: 
Siirskild polisvcrksamhet för hindrande och uppdagande 
av brott rnot rikets silkcrhet rn. m .. fi'irslag.1·1111slag 
Statens k ri minaltek ni ska laboratorium. fiirslllgsa11slllg 
Lokala polisorgan isat i1 in en: 

Förvall ni ngskos l nadcr. fiirslai.: .rn /1 slll g 
Utrustning. rc.\'l'l"l"t1ti1111s1111s/11g 

6 1 nköp av motorfordon m. m .. r1'.1·ert"111io11.1·a11slag 
7 Underh[tll och drift av motorfordon rn. 111 .. fiir.1·/11i.:sa11slag 
8 Gemensam konwrsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg . 

.fi'irsfll!{.l'a11slag 
9 Diverse u1gifter.,l("irs/ui.:sa11s/ag 

I 0 Byggnadsarbctcn för polisviisendet. re.1·en·a1io11.1·a11.1·/11 g 

C Aklagarväscndct 
Rik s~tk lagaren, .fiirs/agsa 11s/11g 

2 Uins- och distrikts:'lklagarmynJigheterna,.fi.ir.1'illR.l'llfl.l'illg 

D Domstolsväscndct m. m. 

I Domstols verket. fiirslag.rn11slag 
"' Allmiinna domstolarna . .fi'irs/ag.H111s/ag 
3 Allmiinm1 forvaltningsdomstolarna,fiirs/agsa11s/ag 
4 Bostadsdomstolcn och hyrcsniimnderna m. m., 

.fi'irslai.:.rnnslllg 
5 Utrustning till domstolar 111. 111 .. re.1·crt'11ti1111.1·1111s/a,; 
(, Byggnad~arbctcn for dom stolsväsendet. reserva1io11sa11slllg 

16 

I I 06 456 000 
15 244 000 

X426000 
25 IX6000 
19 .500000 

I 050000 
I 000 000 

55162000 

192814000 

98100000 
12 547 000 

3 12 I 700 000 

29 766 000 
126 131 000 

I 000 
6 000 000 

55 000 000 

3642259000 

7 120 000 
170 397 000 

177 517 000 

3 9 600 000 
662 900000 
211400000 

26 900 000 

11 000000 
9 .500 000 

961300000 
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E Kriminal\'arden 

-~ 

K rim i n;d vi'l rd ~styre I sen . .f iir.1/11g.rn11.1 /11 g 
Kriminal v:·ird sanstaltL·rn;1 . .fi"1r.1/11g.1u11.1/<1g 
Fri \';·1nkn . .fi1n/ug.11111.1·/ug 
l\bskin- (lO.:h verktygsutrnstning m. m .. re.11'1T11ti1111.1l111s/11g 
Eng:ingsanskatfning av inventarier m. m .. 
rt'.\1"/"l"(//i1111.11111.1/11g 
LI thild ni ng av rers( in al m. Il .. /"('.l<'ITll/ iu11.11111.1/ug 
Vi1rdut bi ldn ingsniimnJen. rl'.1a1·11ti1 •11su11s/11g 
Byggnadsarheten fiir him in al v{1rden. /"l'.11'1"1"11/ i, 111su11.1/<1,i.: 

F Rättshjälp m. m. 

lfat t ~hji1I p~k,ist n;1Jer . .fi1r.1/<1g.11111.1/11g 
Kiit t shj;il psn:imndern<1.jiir.1/11g.11111.1 /11g 
Allmiinna :1dV<)kathyrikr: 

Uppdrag"> verk samhd. Fin/ag sa 11 s la.i.: 
Driftbidrag.Ji"ir.1/11g.11111.1/<1g 

.'i Frsi.1ttning i·1t vittnen m. m .. Firs/11g.11111s/ug 

G Övriga m~·ndigheter 

Just it i ekan slem . .f("irs/ag.rn 11slag 
2 FideikommissnämnJen.förs/11gsa11s/ag 
3 Ccntralniimnden för fastighctsJata .. ft'irs/agsa11s/ag 
4 Datainspcktionen._t;'irs/11gsl/11s/ag 

Brottsfiirchyggande rådet: 
5 1:örvalt ni ngskostnader. fiirslllg.1·a11s/aJ.: 
o Ut vcekli ngsknst nader. rc.1crl'atio11sa11slag 

7 Bokforingsniimndcn. fijrslagsans/ag 

8 
9 

Brot tsskadenämndl:n: 
Förvalt ni ngskost nader, .fiirslag.1·a 11slag 
Ersiitrning för skador pfl grund av brott .f('irslagsans/ag 

H Din·rse 

S ven-;k fiirfat t ningssa111ling . ./("ll'.1/ag.11111.1/11f..: 
2 Bidrag till utgivande ;1v författningskummentarer m. m .. 

/"l'.li"/"l'lllic >ll.llll!.\/11.i.: 

Bidrag till vissa inkrnati<H1ella sammanslutningar m. m .. 
.fi"ns/11gs1111s/11.i.: 

4 Stiid till r,1litiska panier.Fir.1/af..:.11111.1/ag 
5 Allm;urna \·al. /i1r.1/ug.11111slag 

2 Ril.sdagen 197<J/8tl. I sa111/. Nr !till 

17 

l \)()() 

I lJ ·' () 000 

4 ::!09 000 
3 754 ()()() 

I 439 000 

3 500 000 

Summa kr. 

5X ! ~I 000 
>'h.\ :!X\\ 000 
I hO :'7'1111 )( l 

'I 2 00 00() 

::! XOO 000 

5 I Oh 000 

4 I 2 .1 1100 
4X 000 000 

I 151 009000 

I XO 000 000 

7 5 00 000 

I ll.' I 000 

:r; ()()() 000 

222451000 

::! 2 I 5 000 
3h5 000 

26 000 000 
I 000 

7 %3 000 

I 237 000 

4 9WOOO 

42 7:?0000 

5 I 00 000 

XO 000 

l 000 ()\)\) 
(1ll I 00 000 

400 000 

75 680000 

6328098000 
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111. litrikesdepartementct 

A lltrikcsckpartcmentet 111. m. 

lJ I ri kesförval1 n ingen . .fi"irs/ug.l'llll.l'/11g 

2 U1lands1_j;ins1emiinnens rerresen1ari1Hl. r<'.l'<'ITllfio11s

a11s/11g 

3 lnkiip. uppfi_irande och istiindsiitrandc av fastig
hekr fiir u1rikesrern:sentat ionen. r!'.1·,·n·111i1111sa11slug 

4 Inventarier för hc-skickningar. delegati1,ner och konsulat. 
/"('.\'l'/"l'llli111/.l'l///.l'illg 

.'i K11rsdifkrenser . .fi'irs/agsa11s/ag 
h ErS:it I ning ;it oliinade kons11kr..fi'irs/11g.1w1.1/11g 
7 Siirskilda fiirhandlingar med annan stal eller i1111m 

in1erna1 inne Il organisation. ji'irs/11g.1·a11s/11g 

X Kostnader fiir vi<;sa niimndl'.r m. m .. .fi'ir.1/ag.1·1111.1/11g 
lJ Kommillcer m. m .. n'.1·,,n·a1io11s1111s/11g 

I O Ex I ra 111gifll'.r. r<'sen·ll1iu11.1·1111.1'/11g 

I I K osl nadcr fiir officiella hesiik 111. m .. fi'irs/11g.1·a11s/ag 

12 Lin till personal inom 11trikesförvallni11gen m.111 .. 
resen ·111io11.rn11s/11 g 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

f'iirent a Nat innerna . .f('irs/11gs1111s/11g , 

4 
.'i 

Organisationen för ekono111iskt samarbete och utveckling 
(OLCl)J.,/i'ir.1/11g.1·1111.1·/11g 
Euroreiska frihandelssammanslut ningcn < EFTA ). 

,li'ir.1·/11g.11111s/11g 

Eu ropaddet 111. m .. .fi.irsl 11g.l'<I 11s/11g 

Övriga internationella organisationer m. m .. ./i'ir.1/11g.111111/11g 

C Internationellt utvecklingssamarbete 

, 
J 
4 

7 
8 

Bidrag till internationella bist;'\ndsrrogram. 
res1'n·111ii111sa11s/ag 

Bilalcrall ut veck I ingssamarhete. re.1·e1T11ti1111s1111s/11g 

I nformal ion. /'i'.l'l'/'\'111 io11.rn11s/11g 

Styrelsen fiir intt:rnati11nell 11tvcckling (SIDA). 

fiir.1·/ag.l'll 11s/11g 

Bisl!mdsut hildningsniimndcn ( B LJ N ) . .f('irs/11g.l'll11s/ag 

St yrelscn fi.ir u-landsforskning (SA R EC l. reserrnt io11.1a11s/11g 

Nord i ska afrikainst it utet. fiirslag.1·1111s/11g 

U111 till rersonal i1w111 hist[indsfi_irvallningen m. 111 .. 
res1'n ·a t ;, 111sa 11 slag 

IX 

497 h I 0 000 

7 5 ()() 000 

14 500 ()()(I 

12 l.'i50ll() 
I 000 

4 2.'iO 000 

2 I 325 000 
200 ()()(I 

I I 00 000 
380 ()()() 

3 ,'i()() ()(){) 

f, ()()() 000 

568521000 

4 2 600 000 

19 500 000 

7 400 ()()() 
I 0 I 00 000 

MO 000 

80240000 

I 4 7 I 000 000 
j 253 026 000 

20 900 000 

I I 2 986 000 
I I 483 000 

I 25 000 000 
I 905 000 

3 500 000 

4999800000 
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)) Information om Sn~rige i utlandet 

Svenska in~tillllcl. rcs('rl'l1tio11rn11slag 

Sv1.:riges Kadios rrogramvcrksamhct för ut landet. 
rl'S<'ITll r i1111s1111s/ug 

.1 Övrig information \llll Sverige i u1la11det. 
,.,.s,·1T11fi1111s1111s/11g 

E l>inrst' 

Ll-;1rnomi~k1 bist<ind till svenska medborgare i utlandet rn. 111., 

_/;"irs/11gsu 11s/11g 

l.kstridandc av resekostnader för inom Piircnta 
1\ al i1H1erna ut sedda svenska si ircndiater. rl'.ll'rl'at io11sa11.1/ag 

Information \llll rnclla:1folkligt samarbete och utrikes
politiska fr;·1gor 
Bidrag till St11ci-;holms in1<:rnali1111ella fredsforskni11gsins1i1ut. 
1"<'.1"1'1"1"111i11/1.\"ill/Sfllg 

Vissa iitg;irdcr för rustningshegriinsning och kontroll. 
Firs/11gsa11s/ag 

19 

2KXKOOOO 

<il 094000 

) ]()() ()()() 

)_:' ()()() 

4 3K4 000 

98800()() 

X 004 llOll 

25403000 

Summa kr. 5 735 058 000 
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IV. Fiirsvarsdcpartementct 

A 

I 

4 

hirsrnrsdcpartemcntel 111. 111. 

Fiirs varsd<.:'part<.:'ment<.:'t. (i"irs/ag.rn11s/11g 
Vi~-;a n:imnder 111. m . . /i'irslag.1·1111s/11g 
l'-ommitte<.:'r m. m .. Firs/11g.1·<111.1'/11g 
Fxt ra 111gif!L'r. res1•1T111io11.1·1111.1·/ag 
R<.:'gkring av rrisstt:gringar för dd rnilitiira fi.irsvar<.:'t. 

f i'irs/11gs1111slag 

R Arml!förhand 

4 

Armdi.irhand: 
I .cdning od1 fi.irhandsvcrksarnhct . . forslag.1·1111slag 
M a I cri<.:' la nskaffning. /i'irslag.rn 11s/11g 
A nskaffni11g av anHiggningar . .f('ir.1/ag.1·w1slag 
Fnrskning llCh utveckling.fi'irs/ag.1·<111s/ag 

l' Marinforhaiul 

., 

4 

~vlarinförhand: 

Ledning ( ich förhanJsverksamhct. ,ti'irslag.1·1111.1·/ag 
l'vl ale rie la n skaffning. ,fi:irs/11gs1111.1·/ag 
Anskaffning av anHiggningar . .fi'irs/agsa11slag 
For.'ikning och u1veckling . .fi'irs/ag.1·<111s/ag 

D Fl)·gvapenförhand 

Flvgvarenfiirhand: 
Ledning och förbands verksam het • .fhrs/ag.rn11slag 
Mal eric lanskaffn i ng. fi'irslagsa 11slag 

3 Anskaffning av anliiggningar . .fi'irs/ag.1·a11s/ag 
4 l\1rskning. nch utvcckling.f('irs/ag.rn11s/11g 

E Operati" ledning m. m. 

Operativ ledning m. m.: 
1.edning och förhands verksam het . .flirslag.rn11s/11g 
\1 at c rie la n skaffning . .fi'irslag.rn 11 slag 

3 Anskaffning av anl:iggningar..fi'irs/ag.rn11s/ag 

* Ber:iknat belopp 

20 

23 41111000 
I 3 550 000 
4 ()()() ()()() 

7 )(I (l(\(\ 

2 I 00 000 000 

Z I ·U 300 1100 

3 <>28 300 00(\ 
HJ50 000 tl()() 

412 xoo 000 
""-J7 400 000 

5088500000 

I I X !U 00 ooo 
., h9 I 000 ()()() 

I 04 800 000 
* 5 2 00() ()()() 

2 03<· 100 000 

2 I XO 0011 0110 
*I 924 000 000 

193 400 000 
* 397 %9 000 

4 (195 369 000 

4 4 7 xoo 000 
T2 600 000 
58 570 ()()() 

578970000 
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F 

, 
3 
4 

5 ,, 
7 
8 
9 

I\) 

Il 
1:2 
13 
14 
1.5 

"' 17 
18 

Gt'mt'nsamma m~·nclight'lt'r och funktioner 

l'örs varets civilförvaltning . .fi'irs/agsanslag 
Försvarets sjuk v;lrd sst yrclse . .f('irs/ag.1·a11.1/ag 
F1irt i fikat ionsförvalt ningen . .f(irs/ag.rn11s/11g 
1:lirsvarets matericlv.:rk. f("irslagsa11y/11g 
Gemen san 1 försvars forskning . .fi"irslag.1·1111slag 
Försvarets radi\\anstalt . .fi'irs/ags1111 slag 
V;irnrl ikt svcrkct . .fi"irslag.1·11111/ag 
Försvarets ral i\\nal is1:ringsins1i1u1. (i"i1·s/;igsa11slag 
F iirs vars hiigs kolan. /("irs/11g.1·a 11.1·lag 
f\1 il it iirhi"igsk1 i Ian . .Ji"irs/ag.1a11.1 lag 
f-'örsvaret s gyrnna'iieskola. Ji"ir.1/ag.1a11.1/ag 
Fiirsvard s förvalt 11ingsskola.)i"iry/11gst111.1/ag 
Flir-;varet s hrev.-,kola . .fi"irs/ag.1a11s/t1g 
I..: rigsarki vet . .fi"irs/11g.rn11slag 
Statens försvarshistoriska museer . .fiirs/11gsa11.1/ag 
Frivilliga fiirsvarsorganisationer 111.111 .. .fi'irslagsans/ag 
Fiirsvaret s dalacent ral . .fiirs/agsanslag 
Anskaffning av anliiggningar för försvarets f\\rsknings
ans1al1 . .fi"irs/agsa11.1/ag 

G CiYilforsvar 

, 
3 
4 

Civilförsvar . .fi"irs/ag.rn11s/ag 
Civilförsvar: 

Anskaffning av anliiggningar,.fi"irs/ag.1a11s/ag 
Skyddsrum. fi"ir.1/agsa11s/ag 

Reglering av prisstegringar för civilförsvarct../i"irs/ag.1·1111.1'/ag 

H Övrig ~·erksarnhel 

l.kredskapsniimndcn för psykolngiskt forsvar.Firs/ags-
<111slug · 

~ lkrcdskarsst yrka fiir Fl'<-tjfö1st . .fi"irs/ag.11111slag 
3 Anfaggningar m. 111. för 111ili1~ira ~inda111{1l. re.1·t·r;·a1io11s-

a 11sla.t: 
4 Flyglekniska försiiksans1al1c11.,frirsl11gs1111slag 
5 Signalskydd . ./f"irs/ag.1·a11s/ag . 
() Vissa lelcanonlningar.fi"irslag.rn11s/ag 
7 Vissa skyddsrumsanliiggningar . .f("irsl11g.1·1111s/ag 
~ lden1i1c1shrickor.,/("irs/11gsa11s/ag . 

21 

92 I 1111000 
211-170000 
79 70110011 

4 73 000 0110 
2 4 I XOO 11011 
131 75001111 

<>7 XllOOllll 
21 (,(l(l (l(l(l 

2 4011 ()()0 

24 . .moooo 
2 lJ5110110 
5 2 00 \)I)() 

2 7000110 
445lltltltl 
7 .~110000 

53 400000 
I 4111 000 

14511111100 

I 246 921 000 

() 2000110 
10.5 5000110 
5 5 000 1100 

397 3(10000 

2 535 000 

I <i 73111100 

(i 9 0011 ()(It) 
2 IOO Olltl 
I O~O 000 

22 ~20 ()()() 
(i 295 ()1)1) 

7 .50 000 

1213IOOOO 

Summa kr. 1<1306830000 
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V. Socialdepartementet 

A 

I , 

4 
5 

Socialdcparkmcnlcl m. 111. 

s, H.:ialdepartcn1L·ntet . .fi"irs/11gsl111slllg 

K11mmirrl'cr m. m .. ,., .. ,,·,...llrio11.\1111slllg 

F,irsknings- <•eh ut vc..:klingsarbcle samt fiirsiiksvcrksamhct. 
/'('.\'('/"I'(// it 111.\'llll.1'/llg 

l:xtru 111i,:iflcr. rc.11'!"1·11ri1111.1w1.1lllg 

Viss;1 hyggnadsarbeten m. m. inom s11cialdcpartc
mcnlet s vcrks;1mhcts11mri'1dc. rn1't"l'llf i1111s1111.1/ug 

B Allmän försäkrini.: m. m. 

Fiir<ik ri ngsöverd< 1111 st< •li:n . .f iin/ag .rn 11.1 /u,i,: , 
I .-i.irs~ikringsr:iucr . ./i 1r.1/ug.111111 lag 

I{ iksförs:ik rings vi:rkct . .fi'ir.1/ug.1ll11.1 lug 

,, 

3 
4 
5 
6 
7 

Bidr;1g t.i Il förS:ikringskass11rnas förvalt ningsk1 ist nadi:r . .fiin/111;.11111.,/ag 
Folk pi: n si< lll er . .f i ir.1 /1ig.1"11.1 /11g 

Bidrag till kommunala b11stadstill:igg till folkpi:nsion . .fiirs/agsu11.1/ug 
Ersiiltning t1 I I post vi:rkct för pensionsut hctaln ingar..fi'ir.1/ug.11111.1/a,l! 
Bidrag till sjuk Wrsiikringcn . .fi'in lllg.1u11.1 lllg 

Vissa y rkcsskadccrs:itt ningar m. m .. .fi'in/ug.,1111.,/ag 

C Ekonomiskt stiid ät barnfamiljer m. m. 

/\. 11 m~in na ha rn bidrag . ./i'>rsla g s1111.1/ug 

2 Lrsi1ttning till post verket fi.ir utbetalning av <1llm~inn;1 barnbidrag m. m .. 
F>rslug.11111.,/ag 

3 Bidrag till l"ör:ildraförs~ikringen . .fi'ir.1/ag.11111.1/ag 
4 Bidr;1g.sfiirskPt t . .fi'irslag.11111.'/11g 

5 B<isiitt n ingsli1n. r1'.1c1Tuf io11.11111.1 la.i,: 

D Sociala serviceåtgärder 

I Hidrag lill so..:ial hcmhj:ilp . .fi'ir.1/ag.1w1.1/ag 
2 Hidrag till t:irdljiinst .,fi'ir.1/ag.11111.1/ag 

3 HiJr;1g till driften av fiirskolor oeh fritidshcm. 
.fi'ir.1 la g.1u11.1 I ag 

4 Hidrag till hcmsprt1ks1r:ining i forsk,11<111 . .fiir.1/ug.11111.,/11,i.: 
5 Bidrag till k<immunala familjcdaghem . .fi'ir.1/a.i:.1w1.1/ag 
6 Barnmiljiir;ldct . .fi'ir.1/llg.11111.1/uf:! 

15 321 ()()() 
2.' {ttl(l 000 

21 7ll0 ()()() 
I -1.'<0 000 

-----'-" 2 ()() ()()() 

6N701 000 

h'\~XOOO 

2X y,_\ 000 
I I X X'i I 1100 
2h5 Ollll ()1)0 

2 ll YXO 000 000 
650 ()l)() ()(}() 

50 )()() ()()() 
_i 630 ()()() ()()() 

___ 2_200 ()()() 

34 731471000 

4 XX'\ llOll 000 

I(, 700 000 
5 50 000 Ot JO 
7')'\ ()l)() 000 

I 000 ----
6 24(1 70 I 000 

I 060 000 000 
2 2 () ()()() ()()() 

3 4.~0 000 ()()() 
2 2 ()()() ()()() 

I I W 000 000 
2 ()()() 000 ----

5N94000000 
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E M}·ndighcfrr inom hälso- och sjuhård, sodah·ard m. m. 

C1'11/ralu och J'l'gio1111/a 111nlllighc1,·r /Il. 111. 

Slh.:ialst yn:I sen . .fi>r.1/11g.1u11.1/u.i: 
2 Hiilsn- l>Ch sjuk v{1rdcns ansvarsn;imnd . .fi'1rs/ug.11111.1/11g 

> Hidrag till sjukvitrdens och socialv~1rdens rlam:rings- och 
ratil lllaliseringsin-,tit 11!. Ji1r.1/11p1111.1/ui.; 

4 LinsJ;ikarv;isemlct . .fi'in/ag.rnns/ag 

5 Socialv{1rdsk1H1sulcnter 11d1 liinsnykterhL'lsniimndl'r. 
.fi'ir.1/11g.1u11 s/11 i.: 

h 

7 
X 
y 

JO 

\.-'i.1s<1/11h11rutoricr111.111. 

Stall'ns hakleriol11giska l;1borato1 ium: 
l.J rrd rags verksamhet. Ji 1r.1/ag.11111.1/,1g 
Driftbidrag. r<'.l'l'l'l'<ll i1111.rnn.1/ug 

Cent rallahorat11ril'urrgiftl'r. /iil'.l/ug.11111.1/ug 

Fiirs varsmedic·insk verksamhi:t . .fi'irs/11.~·.11111.1/ug 
l ; t nr st ni ng. l'l'.1 Cl'l'<I t io11.1·a11.1 /11.i: 

11 Statlig kontroll av 1;ikemedel m. m .. .fi'in/a.i:.11111.1/<1g 
12 Statl'ns r;itt skemi-,ka lab1>ratt1ri11m. Fir.1/ag.1w1.1/<1g 

l > Statl'ns riit tsHikarstat i1>ncr ,/i >r.1/ag.11111.1/u.i: 

14 Bidrag till driftl'n av en 'vVHO-enhl't fiir rarr11rtering av liike
ml'de I sbi 1·erk ni ngar . .fi'jrs/11g.1u11.1 lag 

I .'i Statens mil_jiimedicinska lahorat1ll'ium.Jiir.1/ag.1u11.1/11g 

F Öppen hälso- och sjukvård 

Allm;in h;ilsokont roll . .fi'in/ug.11111.1/11g 
2 HiilS11v;°trds11rrlysning. rc.1,.,.1·a1i1111.1a11s/ag 

> Eridemiheredskar rn. m .. ji11".1/11.r.:.1<111.1/11g 

G l.lndenisningssjukhus m. m. 

Kan>linska sjukhu-,ei: 
Ai·löningar tilJ J;ikare . .fi"in/ug.H111.1/ag 

2 Driftk1 ist nader . .fi'ir.1/ug.1<111.1/ug 

) lltrustning. l'<'S<'ITlltio11.1<111.'111g 

4 Byggnadsinvcstl'ringar. ,.,·.1cn·a1i,111.1t111.1/ag 

Akademiska sjukhu-,ct i llrrsala: 
5 A vliiningar till hikare . ./i'ir.1/11g.1<111.1/ug 
6 Driftk11st nader .Ji"irslug.1a11s/ag 

7 Utrustning. /'('.1·,·n·111i1111.1·u11.1/ug 
X Byggnadsinvesteringar. n·.1,·nu1iii11.1u11.1/ag 

9 Bidrag till kommunala undcrvisningssjukhus . 
.f i"irs/11g.1a 11.1 lag 

"' HL'räkrwt bclorr 

.., ' 
-·' 

I tlllll 
I ooo 

I 5 6X2 Ollll 

·' () ! () ()()() 
I li'J 5 000 

! 3-1 175 ()()() 
n'J I ! 77 000 

2 2 ()()() ()()() 
I > 000 000 

! 20 )62 000 
)(i 946 000 

I 250 000 

1:1102000 ----

I o_;; I-IX 000 

2 40 ·' ()()() 

'' I I 050 000 
l-1 I OX 000 

17 031> ()()() 

~Il .\X'I ()()() 

31 930000 
I ." lil 0 000 
1-1 362 ()()() 

I 05 7 000 
13 5 5 7 !)()() ----

2-'6650000 

:; () 5 'J ()()() 

I 2 ·" l(I 000 
I 0 X .'7 000 

2(i 196 000 

X60 352 000 

I 7 I <>< 10 000 

5 30 ()()() 000 
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\1;·1rdco.:ntrakn i Dalhy: 
I 0 hirvait ni ngskostnado.:r . .filr.,/11g.,w1sl11g 
11 hirsknings- <lCh utbildningsvcrksamhet. n·.11'1Ta1i,111w11-

,,/11g 

12 Vidareutbildning a \" l;ikare .Fir.1/ag.1(111.1/ag 
I.\ Lin till utl;indska l~ikare li:ir viss cf"terutbildning. 

l"<'Sl'/"\"l// ll l/IStlllSfag 
14 Efterutbildning av viss sjukvfirdspersonal m. m .. 

.fi1r.,/11g.'""·' 111.i,: 
I~ Vidaro.:uthildning av tandbkare . .fi"irs/ags1111.,/11g 

H Övrig sjuk\ard m. m. 

K;ittsrsykiatriska stati11ner oeh kliniker . 
. /i"irsl11g.11111slt1g 

2 Bidrag till anordnande av kliniker fi.ir psykiskt sjuka m. m .. 
.fiir.1/11g.11111.1/ag 

3 Bidrag till driften av kliniker för rsykiskt sjuka m. m .. 
F1r.1 lt1g.11111.\ lag 

4 fkredskarslagring för hiilso- och sjukvarden m. m .. rl'.1t'1T11-
r i,, 11s1111.1I11 g 

'i Driftkostnader f\.ir bcredskapslagring m. m . . ji"ir.,/11g.\1111.,/11g 
6 l lthildning av rersonal for hiilso- lKh !>juk vflrden i krig 

.fiir.1/ag.1a11.1/ag 
7 Bidrag rill pensioner för vissa rwvinsialläkare . .fi"ir.1/11g.11111-

.1/"g 

l.'ngdomsvärd m. m. 

Ungdoms vf1rdsskolorna: 
Drift k1 ist nadcr .. for.1 lag.11111 slag 

2 Engängsanskaffning av inventarier m. m .. rt'.\t'1T11li1111.1-
1111.1/11g 

3 Personalutbildning. re.l"t'n·arii111.11111.1/ag 

4 Frs:ittningar till klimmunerna för hj~ilp till utliindska med
borgare. tlyktingar m. m ... /i"ir.1fag.w11.1fug 

J Alkoholpolitik och missbruksYård 

Statens värdanstalter fi.ir alkPholmisshrukare: 
Drift k11s1 nadcr . .fiir.1 f ag.1ll11.1/ag 
Utrustning m. m .. rl's1T1·ario11sa11.1/11g 

3 Hidrag till a11llrdnandc av vfadanstalter och inacklinkrings
hem m. m .. rc.1t'1T1i/io11.1l111.1/ag 

4 Län till hyggnadsarbeten vid vt1rdanstaltcr m. m .. 
rt'.\.t' /"I 'Il l i1 >/IStl l/.1/11g 

'i Bidrag till driften av v{1rdanstaltcr och inackon.kringshcm 
m. m .. Firslag.w11.1/ag 

2 I 00 000 

2 400 ()()() 

174691 ()()() 

460 000 
I JO'J 000 

45 X'J5 000 
I 000 

4 500 00(1 

27 062 000 

I 000 

2 714 000 
1071XOOO 

1607007000 

11 I 2 12 000 

2 20 000 000 

2 X 2 7 000 000 

23 09 I 000 
27 450 000 

15 025 000 

3 179 162 000 

176 460 ooo 

I 60 000 000 

336460000 

45 X% 000 

3 'i20 000 

'i 500 (\()() 

243 400 000 
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6 Bidrag till alkllhlilplllikliniker 1.>ch vi1rdcentrakr 111. 111 .• 

.fi"irslags" 11.1·/11g 
7 Utbildning lH.:h samverkan inlim nyktcrhetsviirJL·n. 

f('.l"('l"\"llli< 1/ISlll/S/tlg 

X Bidrag till organisati1mcr m. m. 
9 Upplysning llt:h informati1.H1 på alkoholl>mrf1det. 

res1·n ·11Ii1111s1111 slag 

I 0 ll ppdragsforskning i alkoholfr{1gan. reserrntio11.w11.1/11,i: 

K Vissa ätgärder för handikappade 

Kllstnader för viss utbildning av handikappa1..k . .fiir.1/11g.1-
u11s/11g 

2 Statens handikappr:'id.ji"i/".\/{/g.1u11.1/11g 
3 Statens h11ndskola . .fiirs/11g.1w1.1/ug 
4 Bidrag till driften av siirskllk>r m. m .. .fi"ir.1/ug.11111.1/11g 
5 Bidrag till hanJikapplirganisationer. rt'.11'1T1llio11.1t111.1/og 

6 KnstnaJer för viss verksamhet för synskaJade . ./f"irs/11g.1-
'111.1/ag 

7 Ersfötning till pPstvcrket för befordran av blindskrilbfi.ir
s~inde lse r . .fi"ir.1/ug.1t111slug 

X Erslittning till televerket fi.ir tcxttdefoncr..fi"ir.1/ag.11111.1/ug 

L Internationell samnrkan 

Bidrag till viirldshlilsov<'1rdsnrganisationen samt internatill
nellt Sllt:ialplllitiskt samarhete m. m .. 

.f i"1r.1/ug.1t111.1/u g 

2 Vissa internationella resor. rc.1c1Tati1111.11111.1/ug 

3 Vissa internatillnella kongresser i Sverige. 
rc.11'n ·ar;,,,,_, 1111s/ug 

l)[) .\()() 00() 

I I 00 000 
I 2 950 000 

lhX50000 

HiO 000 

419776000 

14 530000 
I .+7<1000 

I 790 000 
-~ .\() 400 000 

2.+ 500 000 

l) 152 ()()() 

X 957 000 
5 700 000 

3% 505 000 

12 251 000 
127 ()\)() 

160 ()()() 

12 539000 

Summa kr. 53 165 169000 
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VI. Kommunikationsdepartcmentet 

A Kommunikationsdeparlcn!l'nlct m. m. 

K1lllllllll11 ik;111tH1sdq1ar1c.:111c.:nli:t. Ji'ir.1/ug.1ll11.1/ug 

2 Ko111111i11ei:r 111. rn .. ,.,._,<'l"l"lltio11.1·ll11slllg 

> E.\tra 11tgiftn. l"l'l<'1Tclliu11.11111.1/ug 

B 

I 
.., 

() 

7 
X 
L) 

Väi,:\"äsendet 

Statens v:ig v.:rk: A mhc.:t s vc.:rks11 rrgiftc.:r . .fi"i1".1/11g.\llll.l"fllg 
Drift ;11· statli)!« ,;i)!;1r. l"<'.l<"l"l"lllio11.1a11.1lllg 

l3yg)!;1ndL· av st;1tlig;1 v;ig;1r. rc'.l<'ITllliu11.1<111.1/ag 
Bidrag till drift ;1v k11111munab v;·,g;ir tli.:h gatllr. 
l"c'.\('ITUli1>1l.\tlllSft1g 

Hidr;1)! till hyggandt· av kommunal;1v:igar1ld1 )!ator. 
,., ·.1,. n ·a 1it111.1u11 slug 

Bidr;1g till drift av enskilda v:igar m. rn .. l"<'.l<'l'l"cllit>!l.1u11.1/ag 

Bidr;1g till hygg;111Ji: ;1v i:nskilda v:igar. 1"1'.l('/T(i/io11.11111.1/c1g 
Tj;i n sil' r t i 11 ut llmst :1i:ndc . .f iir.1I11.i.:.11111.1 tu g 

Statens \·:1g v.:rk: Fiirs 1 arsu ppgifte r. rcs<'n ·a1 it >11.1a11.1/ag 

C Tratiksäkcrhl'I 

·' 

TrafikS:iki:rh.:ts vi:rkl'l: 
För1;dt11i11pk1."t 11;1dc.:r. Jiir.1/ug.1w1.1/ug 

l; ppd ra);!s vl' rk sam hL·t . .fi 1n/ug.1u11.1 lag 

Hil- lldl kiirkllrtsrl'gistcr 111. m .. .fi"1n/og1<111.1/ug 

4 Bidrag till trafiks:ikcrhc.:tsfriimjandL· atg:irdn vid 
.i:irn v:1gsk11rsn ing;1r. u•.11'/TUI it 111su11.1/ag 

5 Bidra!,! till nationalfiirc.:nin);!l'll for tratlks:ikcrhctcns 
fr:i 111j;1 ndl' 

D Stall'ns Järm ägar 

I J:irnv:igar 111.111 .. 1"c·.1c1Tulio11.1w1.1/ug 
2 Ers:illninl,! till statcnsj:irnv:igar för drift av icke ilinsa111111;1 

j:irnv:igslinjcr 111. m. 

E Sjiif'art 

.Sjii/i1r1.1·1·N/..e1 

Farkdsvcrksamhet. exkl. is bryt ning,.fi'irslllg.rn11s/ag 

I sbr~·tn ing . .fi"irslug.1·a11slag 

Fart ygsverksamhct . .fl'irslai;sa11s/ag 

Sjöfartsmatcrid rn. m .. resarn1io11sa11s/ag 

Övrig vcrksa111hct ,.fi"irs/ag.1·m1.1-/ag 

:I I 7X'J 0011 
44 2h4 Ollll 

I ll:< 6 77 000 

I :I 'J I 2 000 
6 700 ()()() 

4:10 ()()() 

21042000 

" ·' 5 () ()()() 
2 52X .'110000 

900 llllO rn H l 

:I 74JllO11110 

:; 70 (I()() ()()I) 

222 ()()()()()() 
JO 000 000 
2 () xoo ()()() 

" lj()() ()()() 

4 458 650 lHIO 

17'1 7 _,() ()()() 

I I 4X9 000 

4 7 50 ()()0 

195969000 

1 3ox :mo ooo 

7 'JO 000 000 

2 09H 300 IHIO 

2<i<1 072 ()()() 
I 3 5 000 000 
2 3 600 ()()() 
37 900000 

3 558000 
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( IHi.t.:11 \jt>fi1rt1ii11d1111111/ 

h l lamkl,fl11ttall' rc:nsion'>anstalt 
7 Bidr<i!,!. till vi,sa rcs11r a\' siii1'11lk.Fin/11g.\<111.1h1g 
X HandL'hfl11ttan' kultur- od1 fritidsrnd.jiirs/11g.11111.1'/ag 
1J t--:r<itt nin!,!. t il! \i-., kanaltrafik .Ji'ir.1/11g.11111.1/11g 

10 1.:111 till dc:n mindre skcpp.-.farll'n. rt'.l<'l'l'lllio11.11111.1/(lg 

F Luftfart 

.+ 

Hygpl;ihcr m. m .. r1·.1cn alion.11111.1/ag 

lkrnbkap for l'i\il luftfart. rc.11'1Tlllio11.11111.1/11g 

Lr.<11t11ing till Li1~jdlyg AB l(ir S:ir,kilJa r;1b;11tcr vid llyg
t rafik p:i li1•t l;1nd .Fin/11.i.:.11111.1/<1g 

(iar;1nti till Aktic:holagcl :\cnitran,pon fiir l'J7lJ/XO . 
/'t'.\('r\ '(/f it 11/Sllll.\fllg 

St<1 tcns h;1 Vl' rik11mm issi1 in . .fi"ir.1/11g.ll111.1/ug 

Ri,kgar;111ti till\ i-,.., llygtralik pi1 Non.lkal1itlcn. 
,li'il'.l/11g.11111.1/11g 

G Post\ äsendet 

1'11.-;t h11.., m. m .. l'<'.l<'ITll/io11.1m1.1fag 
2 Lr.<ittning till postvc:rkcl for befordran av tj~instcfor

,;i11dcl-.cr. /i'in/ug1c111.1/11g 

' 1-'r-.:irtni11g till f'P'>t1akc·t f1•r tidningsdistrib11tion 

H Telekommunikationer 

I Tdeanliiggningar m. m .. r<'s1·n·o1io11.rn11s/11g 

I Institut m. m. 
I ·I r;i n '11' 1rt ri.idct . .f iil'.l/11g.11111.1 /11g 

2 Tran'>portsti•d for Norrland m. m .. .flin/11g.11111.1/11 .i.: 

-~ Tran'>pll1btiid fiir Lillt land . .fi'in/11g.11111.1/11g 
.+ Statligt -,1(1J till icke löfö<1m landsbygdstrafik . 

.fi1/',\ /11g.1 Il /I.I fe l,L: 

-~ I::r,:ittning till lokal och reginnal kollektiv pciSlHllralik. 
Fin/11.r:.11111.1/11.i.: 
S\ L'rigL''> mcll'lll'lllllgi'>li.a och hyll 1«il1igisli.a institut: 

<i Fiin ;lit ni ngsk1 ''t nauc:r . .fi'in/ag.11111.1/11,i.: 
7 Utru'>tning m. rn .. 1T.1<'n·111io11.11111.1/ag 
X l lppJr;1gsvL'rl-.~amhe1 . ./hl'.l/og.1a11.1/ag 
'J Viidcrtjiiri...t fiir l11ftfartcn . .fi-ir.1/11g.11111.1/11g 

10 Uiurag till \ iidcrstationt:r i Nl1rJatlantcn och pil 
liriinlanu m. m .. .fiin/u.~"11111.1/11.~· 

27 

I 000 
•· I Ollll 
I ()()(I 
l tltll) 

•. I 000 
-----

(\_\ .+:'ill (}()() 
.+ 200 ()()() 

I '>7.+.+ 000 
2(1X11 000 

-lt.<1 l.l5 000 

l \\.+ 70\1 \)( )\\ 
2 {)()() ()()() 

l-l -100t)(1(1 

_\Il()\)()()()() 

l _'\f,fl (\\)() 

St)(ltlti() 

1.5-1060000 

l .\(1 I 00 00() 

.+ _, l) tltl(I lit)() 

hh (I()() Il()[) 

(161 100000 

I 386 800 000 

4 120 (I()() 
J _\)\ h(I() till() 

-\() ()()() ()()() 

'I I 300 000 

(12 )\1)(1 ()()() 

I I.+ 20.'i 000 

·' 100000 
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11 Statens v~ig- och trafikifötitut..fi'ir.1/11g.11111.1/11g 
12 Hidrag till ~talL'ns viig- \lCh tralikin~titut. n'.1cn'c1/iC111.11111s/<1g 
13 Sta\l.:n'> vlig- uch tr;illkin~1i1111: Ut ru~tning. rc.11'l'l'llli1111.1-

1111.1/11g 
14 Staten~ gelllL'kniska insti1ut..J('ir.1/ug.1w1.1/ug 
I) Bidrag till ~latens geotekniska institut. ,-,·.1cn't11iu11."1111/ug 
16 Statens geotekniska institut: l'.trustning. rc.11'/'\'11tiC111.11111.1/11g 
17 Transpnrt for~kningsdelt::gat iu1Kn. r1'.\0'\'ll/ i1 >11.11111.1/ui.:. 
I X Kostnader t'i.ir visst viirdcringst'örfar~1mk . .fi'ir.1/ug.11111.1/ug 

J I>hcrsc 

Bidrag till vissa intcrnati\lnclla sammanslutningar ni.111 .. 
. /iir.1 lt1g.11111.1/11g 

2 Ko~tnadcr fi.ir forsi:ik med riksfärdtjlinst. r1•.11'n'tlli1111.11111.1/ug 

Summa kr. 

I 000 
22 55.' ()()() 

500 ()()() 
I 000 

61-:'XOOO 
2 15 ()()() 

I ..\ 71,0 000 

I 000 

50J4MOOO 

4 'i 50 ()()() 
:!O 01.10 000 

24950000 

9970470000 
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VII. Ekonomidepartemcnll:'l 

A Ekonomidrpartcmentct m. 111. 

, 
-~ 
4 

EkonomiJt:partc mclllct. fi'irs/11g.11111sla i: 
LkOllllllliska al tachecr . .fi"irslag.rn11slag 
K< 1m m illeer m. m .. re.11' 1"1'11/ io11.1·1111.1'iag 
Extra utgifter. roen·111io11sa11slag 

B Centrala m~·ndi~hctcr m. m. 

h 

7 
8 

9 
10 
Il 

c 

Statistiska ccntralhyr:·m: 
Statistik. rcgislcr och prog11oser.Firslai:sa11s/11g 
Uppdrags verk sam het . .fi"irsl11.i:.11111.1/11g 

Folk- <>l'h hostadsriik11i11g 1980 . .fi"ir.1/ag1a11.1/ag 
Folk- <lCh hostadsriik11i11g 1980: UppdragsvcrksamheL 

Firs/agsa11s/11g 
K onjunk 1 urinst it lll cl ._li".irs/i1.i:.rn11s/11g 
l\1v111verkct: 

Förval111i 11gskost 11adcr. J("irs/11g.rn11s/ag 
u rrdragsvcrksamhcl. {i"irs/11g.rn11.1/ag 
L! trust 11 i ng. re.1·1·n ·ar io11.1a11slag 

Ba 11 kinspckt itme11, r1's1·n·11ri1111.11111s/ag 
Fiirsiikri ngsi n s re k t itrnc11. rt'sen ·at f, 111.1 a11s/11g 
Statens krigsförsäkringsniimnd m. m .. Fir.1/ag.w111sl11i.: 

Diverse 
Lön sparande m. m . . .fi"irs/11gs1111.1/ag 

::!•J 

217 W'i ooo 
I 000 

h 581 000 
I 000 

807 ()()() 

Summa kr. 

10389000 
I 'JI.'\ ()()() 
5 500 ()()() 

lt.O 000 

17%4000 

217396000 

.15 000 000 

I 000 
10ll24000 

7 389 000 

I 000 
500 000 

hO 000 

271271 000 

108500000 

397735000 
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VI Il. Budgetdepartementet 

A 

I 

·' 

Budgddl'partcmentet m. m. 

B11dgL'llkpartL'll1cntL'l . ./i'ir.1/11gsu11.1/11g 

<.icmc11-,a111111a ;indarn;d for dcpartcmL'llkn . 
.f;11·s/c1g.1c1111/c1.:c 
K1i111111illcLT 111. 111.. rnc1T1iliu11.1·1111.1/11g 

L.\1 r;1 11tgiftcr. r1'.ll'/T11/io11s1111.1/11g 

B Statlig rationalisl'ring od1 n·vision, m. m. 

, Stat -,1\ont 'iret. h1r.1/llg.1111:s/ag 

:\n-,1\;iffni!lg <1\ :\DB-11trus111ing. rc.1<'/Tllficm.11111.1/llg 

l)atarna-.k.i11L·cntr•1kn fiir administrativ databehandling. 
li1rsl11gsu11sl11g 

,:i" ra1i,i11;disL·rings- och utvccl\lingsverl\samhct. 
J(.1r.\i11gsc111.\lf1.t: 

Ribrev i . ..;i, Hls \'<:'rkct . .Jlin/11g.1u11.1/11g 

C Skatll'- och kontrolh·äsen 

Ril\ssk.;1tte\'CJ'l\L'l . .fi'ir.1/<1g.1w1.1/11g 

2 St:impeh1mk<>Stllader . .fi'irs/ug.\11//.lf<lf.: 

.~ Kli-,tnader l'iir :·1rlig ta.\ering m.111 .. ji'ir.1/llf.:.lll/l.1/u;: 
4 K<P•tn;1d1.: r fiir I 'JX I ;·11·-, allm:inna fastighets-

W.\ering. Fir.1/ug 11111.1/ug 
" Frs;iuning till postvcrkL'I m.11. för bestyret meJ 

sl-;allell ppbi.ird m. m . . .fi 1r.1/11g.1w1.1/11g 

D Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Ersiittning till Trelleborgs 1\01111111111 för mistad 1<1lag. 
ji lf.I f llg.I</ //.l/1/g 

2 Sk.atlL'Lllj;imningshidrag till k1imm1111erna m. m .. 
.fi'ir.1/ug.11111.1 lag 

.\ Sk.attebortfallshidr<ig till kommuner m. fl . . .fi.irslag.1-

w1.1/11g 

4 Kompens;1tirn1 till k.111nmuner m. Il. i anledning 
av I '>74 ;·1r' skatlL'reform .ji'ir.1/11.i;.11111.1/a;: 

6 s;irskilt statsbidrag till landstingskommuner 
m.11. unJer ;1r 19XO . .fi'ir1/<1g.11111.1/ug 

lkr;iknat bci11pp 

30 

2'J 2'J5 000 

X4 022 000 

I 0 500 000 
h2." ()(}() -----

124442000 

. :" 7 h(l() (I()() 

4h ()()() ()()() 

I 000 

4 ()(}() ()()() 

:" I XXX 000 

159489000 

204 7.:'iO ()()() 
I 605 000 

97 000000 

7 0 (\()() \)(l\l 

__ ..:._:!c.._3 _0_0_11 000 

3%355000 

7 .\.:'i ()(){) 

. 7 .\56 ()(}() 000 

I X4 000 000 

2 666 000 ()()() 

__ _c:_'i_O_OOO 000 

IO 256 7 35 CHIO 
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E Statlig lokalforsiirjning 

l:lyggnads,tyn.:lwn . .fi'•r.1/,1g.11111s/<1g 
Byggnadsarhell:n l'iir sl:1llig fi.ir\';iltning. l"l'.ll'l'l'<ilio111<1111/ug 

llll'L'dning a\ hygg11;1d(·1 fin -.t;1tlig fiinaltning. 
/"<',\<'/'I '<i/ /1 Il/ .I(/ Il.I /<i,l' 

lnki.ip av fa-.1ig.hekr. ,., .. 1,·1T<1tiu11.1,111s/<1g 

F Statlig 1wrsonalpolitik m. m. 

, 
·' 

Statens arhetsgi v;1n·erk .F11'.llt1g.1/111.1/11.i.: 

Staten-. li.ine- 11..:h rcn-.i1lllS\'crk .Ji>r.1/ug.1<111.1/ag 
Stat ('n' rers11nalh11stadsdekg~1t ion. Ji1r.1/ag11111.1lt1.t: 

Pers11naluthildning <•L·h pers11n;iladminis1rati1>n: 
Fi>n·alt ni ng,kl.l'>t n;ail'r. /iir.1/11g 11111.1/11g 

l: ppd rag' v.:rksamhi.:t. ti11'.l/llg.11111.1/ug 

h StalL'n., ;1rbctsmarknadsn;1m11d. /i11'.l/<1g.11111.1/t1g 

7 StalL'n' fiirhandlingsr;1d . .fi'1r.1/u.i.:.1/111.1/11g 
~ Avli>ningar till personal p;'1 indragninpstal m. m .. 

.fi'11·.1/ug11111.1/11g 

lJ L.i!nekustnader \'id \iss <Hllskolning och omplau~ring . 
.fi'in/ug.'" 11.1/,1,i.: 

10 Bidrag till stilkls..:n Statsh;ilsan.,liin/ag.1t111.1/<1g 
I I Viss fiir-,1<1gs verk samhi.:t m. m .. .fi'ir.1/ug.11111.1/ag 
12 Statlig pL·rs,111aladministrativ i11f1irmationsbehandling. 

Fir.1 lt11.: .11111.' I ug 
l ;I Jiims1;llldhet inom slahfiin altningL'n .Fir.1/agst111slug 
14 Vissa skadt:crsiillningar m. m .. ,li1n/ag.1<m.1lt1;: 

G Övriga ändamal 

Kammarkcillq!iL't .,ti'il'.llllg.1t111slllg 

2 StalL'ns fi.irhandlingsn;inmd . .fiir.1/ug .1w1.1illg 
N;imndcn för samhiill,information: 

:'\ !-'i.in allningsk1ls\n;1der.,1i';n/11grn11s/11g 
4 ·rid ni 11gs11 tgi \ni 11g . .fi.inlllg.1<11/.\/<1g 

5 Viss infnrmal iPnsvfrksamhei. rc'.\<'l'\'11fili11.1t111.1/11;: 
<> Bidrag 1ill lnstitll\L'I fi>r Sll1rhu:,halkns ralionalisering 
7 fiidrag till vi~sa intcrnaliondla hyri1n 1H.:h organisa-

t i,111er m. m .. Ji'ir.1/11g.11111.1/11g 
X Hidrag till vis.,a handikarradt: ;igarc: av nw1,irti.:1rdon . 

.fi'irslug.1c111s/11g 

') Bidrag till vissa invc:s!L'ringar.F1r.1/11g.1w1.1/i1g 
I O Exr1 irt kredit hidrag . .fi1r.1/11g.11111.1/11g 
l l Kus1nadcr for \i~sa n;immkr m. m .. .f(ir.1/ag.11111.,/ug 

J2 niL'Kllillg <!\' CllL'l'KO~lll<ldl'I' for Jiilll.'I' OCh rcnsiOl!l.'/' 
111. m .. Fin lcig.11111.1/ug 

13 FiirhcrL'liL'lscr för omil1kali~ering av statlig 
vcrksamhL'l . ./i'in/ug.11111.1/ug 

I 7.'11111111(1 

I I H 10 

2_'i;\'i11(1\l 

I :IX.'\ 000 

Summa kr. 

I 111111 
2 ()t) [)[)[) [)[)() 

2tl 00() 0111) 
()'i (1()1) 1)1111 

285001000 

21>0.'ill()(J() 

-\.'i 2.i.'\ ()()() 

XX71HHI 

17 ·'·'I 000 

I 'i 2-1-1 (1\)0 

2 0X7 000 

(i(I 000 

<J I 000 000 

h ·' 000 000 
::'00 ()0(1 

I 00\l 
I 0011000 

I 00 000 

2<H 19.3000 

15 .'ih() 000 

2 940 000 

-I I I X llOll 

2 .'\00 [)()() 

"':" 000 

17111100 

X 750 ()110 

2 '(l (}(}() ()()() 
I OUO 

X7\l lll lll 

2 l)()O ()()() 000 

2 'JOOOOO -----·--
2268164000 

L\ 7 54 .379 000 
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Lirrera111r rwli _1;1//.,hihli<1tck 

27 Lillcrat urstiid. r<'.l'l'rH1liu11.1ä11.i-/ug 
28 l:h1khandelsstöd . .fårslag.1a11slag 
29 Kreditgarantier till förlag och hokhandel.J('ir.1/i1g.rn11s/ag 
30 Lan för investeringar i hokhandd. r1·.1·c1Tatio11.1·a11.1/i1g 
31 Bidrag till folkbihliotck. rescrrntitJ11.1·a11.1la1: 
32 Bidrag till regional hiblioteksverksamhct. 

fiirslllg.rn 11.1·/llg 
Talbob- och punkbkriftsbibliotekct: 

33 förvaltningskostnader . .fiirslag.1·w1.1/i1g 
:q Produktionskostnadcr. r1•sen·orio11sa11slag 
3.'i Bidrag till Svenska sprakn;imnden . .fi'ir.1/ag.1w1.1-/ag 

lJi/d/..1>1/.1'/ 

)h Stakns kllnst r{1d .J(1nlilg.1i111.1/a.i.: 
.~7 hir\';irv av kon>t fiir staten-; byggnader m. m .. 

fl'.li'ITU/i1111.1u11.1/ug 
38 :'\k;1demii.:n fiir di.: fria konsll'rna 
3'J Vissa bidrag till bildk,mst. rl'.1c1Ti1li1>11.1w1.1/i1g 

Ar/..i1-. /..11/111r111i1111c.11·iirJ, 11111.1<'1'/' "";, 111.111il/11i11g111" 

Ribarkivet: 
40 För\' ah ningsk<"lnader . .f(ir.1/ag.11111.1/ag 
41 l)atameJiekorlln>ll m. m .. rc.11·1T11ti1•11.11111.1/11g 
42 lnkiip av arkivalier och biicker m. m .. n'.11'tT11/i<111.11111.1/11g 
43 l .andsark i ven . .fiir.1/11,i.:.11111.1/ug 

Dialekt- och <lrlnarnföarkiven samt s1enskt visarkiv: 
4-l Fiirv altn i ngskostnader. Ji'ir.1/ag.1 ;111.1/a;.: 
4~ lnsamlingsvi.:rksamhct m. m .. l'1'.ll'1Ti1/io11.1l111.1/<1g 
4h Svenskt bi,i.µ1<1flskl le\ikon . .fi'ir.1/ag.1a11.1/ag 
47 Arkivet for ljud <Kh bild.Fir.1/ilg.11111.1/ilg 
48 Bidrag till vissa arki1· 

Rik sant ik varic~·1111bcti.:t: 
-l'I !'-'i.in· ah ningsk<>Sl n;1der . ./i"inlilg.11111.1/ug 
50 v:·1rd o.:h 11nderhf1ll ;t\' rornbmningar och kulturhistnriskt 

v;ird~f11 Ila byggnader. rc.11'1T11/ir 111.11111.1/ug 
5 I Uppdrags verksamhet . .fi'ir.1/11g.11111.1/11g 
52 Statens historiska museer: Fiirvaltningskostnader. 

Jiir.1lag.1ll11.1/ug 
.'i.~ Ribantik varic;imheti.:t od1 statens histnrisk;1 museer: 

T ek ni ska i nst it utionen .Ji'irs/11g.11111.,/11g 
Statens k.rnstrnus.:.:r: 

54 Förvaltningsk,istnader . .fi"ir.1/ag.11111.1/ug 
55 L!tst;illningar samt undcrhall o..:h ökande av samlingarna m. 111.. 

f t'S l'l'I 'il/ i I Il/ Sii //.\'/ ll.l.,' 

.'i6 Utst;illningar av nutida svensk kun-.t i utlandet. 
r1•.11'n ·11Iir111.1il11.1 lag 

57 Livr11stkammaren. Skoklosters slllll och Hallwylska museet. 
Fin/ag.11111.1 lag 
N<1t11rhistnriska riksmu,eet: 

Fi.irvalt ningsk,istnader . .Ji'ir.1/11 g.11111.1/ag 

3 Ri!...1d<1g<'n 1979/811. I si1111/. Nr 100 

25 429000 
I 3"9 000 

I 000 
2 400 000 

18 101000 

9 lhOOOO 

7812 000 
lll 114 (){)() 

908 000 

I -l 17 000 

\(i230000 
I ll.'2000 
.'i 1\-l(i(l(IO 

22 )0'> ()(ll) 

-' 12 000 
~.12 ()()() 

l'i 808000 

8002000 
I 2.'i8000 
I 47h 000 
.'i lhO 000 
l h85 000 

33 782 ()()() 

.'i4.'i7000 
11 7X-l 000 

I 000 

22 X-l:' 000 

J 4XOOOO 

9'ih 000 

l} X.'7 ()(I() 

2 2 -l<i-l 000 
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5<J Matl~lil·l m. m .. r1'.11·1T1lli1111sa11.1/<1g 
Stakns sj1ihistoriska mu".:um: 

60 hin ;tlt ni ngsk<lstnadcr . .fi"in/11g.rn11.1/ag 
o I l 1 nJerhall <ldl iil-.andc: a \ samlingarna. l'<'.1cn·a1io11.1w1.1/ag 
62 I ·.t 111 >grafiska lllll>cl'l . .f i"ir.1/ug.1ll11.1/ag 
63 A rl-. i tck lll rnlll ,L'L'I. /(1rs/11.l'.I 1111.1 ill /..' 
o4 Bidrag till '.'\ordi-,ka m11scet.Fir.1/ag.1w1.1/ag 
65 Bidrag till Tekniska museL't.,li"11'.1/ag.11111.1/ag 
fin Bidrag till SL1n,en.Fir.1/ag.11111.1/i1g 
li7 Bidrag till vi,sa lllll>L'Cf' 
f>X Bidrag till rL"gil>n;tla mu>eer.F>rslag.1·w1.1/ag 
o9 Rik>uht:illningar. r1·.1,·1'\'lllio11.1a11.1/ag 
70 l11ki.ip a\· vi>s<1 l-.ul1urfi.lrcm~1l.,li'irs/ag.11111.l/ag 

71 

l. ·'11gd, 1111.1 - , 1, ·/i 11r/..1l'rli<'l.1,1ri.:ll 11 i.1llI;,1111·r 

Slakn> ungd11m>r;1d: 
I ."(in alt ni ng>ko,tnadL'r .Fil'.l/ag.1a11.1/11g 

72 l 'trL·dning>- 1id1 informatitln>'crksamhet. 
/'('.l('/'\'lllitl//.\(///,1/llg 

73 Hidrag till 1111gJ1irmurgani ... atiunnnas centrala verksamhet m. m .. 
J("ir.1fllg.1a11.1illg 

74 l3idr;1g till ungdrnmorganisatiuncrnas lokala verksamhet. 
.fiir.1/ag.1a 11.1 lag 

75 Bidrag till Centr;tlfiirhundet fiir alk11hol- och narkotikaupplysning. 
/'(',\('/'\'<lli11/l.ll//l.llllg 

71i Organi,ations,tiid till vissa nyktcrhchorganis<1tioncr m. tl .. 
l't'.\t'/'\'(/f it !/I.I lll/.l/11,i.: 

C Skoh'äsl'ndl't 

( ·,·111m/a ,1,·/i l'<',t;io11alll 111_\'/lllig/11·/cr 111. 111. 

Sk1iliivnst y rL'lsL'n. F,,..1/ug.1<111slag 
2 1.:inssl..l1I niimndcrna. Fil'.l/<1gs1111slag 
:I l..11kalt utvcL·l..ling ... arhetc intlm -,klilviisendet m. m .. 

n·scn·ar ;, 111.11111slag 
4 Statens in-,titut t'iir l:iromcdelsinfllrmation . .fi'irs/ag.1w1.1/a)..' 
5 Stiid fiir produktillll av liin1medel. rl'.\l'/'\'llfi1111sa11slag 

6 Riks;:cntrakrna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. 
Ji"irslag.\1111.1/ag 

Fiir .1koh-ii.11·11ilet )..'<'t/ll'll.\llllllllil ji'ligor 

7 Pedagogiskt ut vccklingsarhetc inom skolväsendet. 
l'l'.l't'/'\'llfi111/.\'llll.\lllg 

8 Forthildning m. m .. r1'sa1·atio11.1a11.1/ag 
9 Hidrag till studie- och yrkcsorientcring m. m .. 

.f('irs/ag.1011.1/ag 
I 0 l\fangfaldigande av litter~ira och konstnärliga verk inom 

11t hildn ing~ vii-,endel . .fi'irslug.1a11.1/11g 

Dl'! nh/igalnri.1/..u s/..oli·ii.1c11d1·1 m. m. 

11 Hidrag till driften av grund~kolor m. m .. 

,li"ir.\/11g.\t1/lslt1,i.: 

:14 

I I 00 000 

9 576000 
I 000 

10314000 
I 013 000 

21644000 
5 7'25 000 
6 547 000 
8 935 000 

20 755 000 
13 459 000 

I 00 000 

I 50!<000 

I 017000 

46 315 000 

99 770000 

2 155 000 

15 629000 

J 605308000 

114372000 
53 47'2 000 

750 000 
I 015 (KlO 
3 085 000 

6242000 

35 932 000 
69 544000 

IOl 425000 

1815000 

11 737000000 
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12 lnli.mnatiPn lllll Wnirlan ftir grundskolan. rl'.11·1..-111io11.11111.1/11;.: 

13 Uidrag till svensk undi:rvisning i utlamkt m. m .. 
./i'ir.1/11;.:.1ll11.1/ug 

14 Sameskulor . .fi'>r.1/ag.1w1.1·/t1g 

Sreciabklilan m. m.: 
15 Uchildningskos! nadi:r. Fll'.1/<1g.11111.1/11g 

16 Utrustning m. m .. r1'.11·n·l11io11.11111.1/ag 

17 Re-.l1r för ekver j;imte kdsagare . .fi'irs/ag.11111.1/11g 

18 
19 

20 

26 

27 

Cin111wsi11lt1 .1/..0/or 111. 111. 

Bidrag till driften av gymna-.ieskolllr . .fi"ir.1/ag.11111.1/ag 
Kl1stnader for viss rersnnal vid -.tatliga realskolor. 

.f('ir.1/ug.11111.1 lag 

Bidrag till driften av riksinlt:rnatskolur..fi"1rs/ags1111.1/11g 
Tr;idgt1rdsskolan i Norrköping: 

l 1 t hi Id ni ngskl ist nade r . .f i'ir.1/11.i.:.11111.1 lag 

Matnid m. m .. r1'.l<'1Ta/i1111.11111.1/11g 

Bidrag till Herg-.skulan i Filirstad . .f(ir.1/ag.11111.1/ag 
Bidrag till driften av vis.-;a rrivahkolor./i1r.1/<1g.11111.1/11g 
Bidrag till driften av enskild yrkes11tbildning. 
/"('.\"(' rt 'il/ i ()/I .\ll I/ .I'" g 
Fr;imjande av 1;irlingsutbildning hos hantverbm;i-.tare m. m .. 

.fi'ir.1/11g.\ll Il.\ /11g 

Bidrag till kostnader fi.ir granskning a1· utförda ges;illrnw 

/111·1•.1I1•ri11g.1 hic/r11g 

2X Bidrag till byggnadsarhekn inom skolv;isendet rn. m .. 
.fi'w.1/11g.11111.1/11g 

29 Bidrag till und..:n·isningsmateriel inom gymnasieskolan m. m .. 
.f{'ir.1/11g.11111.1/ug 

D Högskola och forskning 

( 'n11r11/o och l"<'giu1111/u 111_n1</ig/i1'/1'r,ti"ir hiig.1/,.0/1111111. 111. 
linivnsitcts- uch högsknk;imbetet: 

Förvalt ni ngskostnadcr .Fin/ags1111.1/11g 

2 Utredningar 111. 111 .. rl'.l'<'ITt1Ii1111.11111.1/11i.: 

3 Regionstyrl'lserna för htigskolan . .fi'irslag.11111.1/ai.: 

4 Utrustningsn;immkn för universitet och htigskolor. 
jiir.1/ag sa 11.1/11 i.: 

Uthi/d11i11;.: och .fi1r.1k11ing inum hiig.1kula11 111. m. 

5 Utbildning för tekniska yrken. /"l'.\1'1Tt1lion.11111.1/11g 

6 Utbildning fiir administrativa. elwnumiska och wciala 
yrken. rc.1·l·n·a1iun.rn11s/11g 

7 Uthildning for v[irdyrken, rl'.11·rr111io11.11111.1/ag 

8 Uthildning för umlervi~ningsyrken. rl'.\('/Tatiu11.1a11s/ag 

9 Utbildning för kultur- LH.:h infor111ationsyrken, 
/"('.\'('/"\ ·u I il 111sa11s/ag 

Bcr~iknat belorr 

35 

~ 1100 000 

17 <>-NOOO 
';' 9 990 000 

I I 9 .'«J I 000 
2 6290()0 
X.\ 77 000 

3 070 000 000 

I 000 
I I ()ll 2 000 

21122 ooo 
I 69 000 

2 024 000 
/ l) 123 000 

2 I lN2 000 

." 04.'i 000 
44 000 

42 64() (){)() 

15 789 246 000 

42 723 000 

·' 2'Jl! 000 
10242000 

7071000 

460 252 000 

206 99 .'\ 000 
2%h03 000 
.'\42 102 000 

134 .520 000 
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10 

11 

12 

I) 

14 
15 
16 
17 
IX 
]l) 

20 

21 
..,.., 

..,.., 
-1 

28 
29 

30 
31 

33 
34 

3.5 
36 

Ll>kala lh.:h individudla linjer och enstaka kurser. 
/"l'.l'<'rl 'il I i1111sa11 slag 

Ridrag till kommunal högskoleuthildning m. m .. 
.f ('ir.1· I ag sa 11.1I11 g 

FlH·skningsanknytning av gn111Jläggande högskolcuthildning samt 
konsn;irligt ut vccklingsarbetc. resen·ario11sa11s/ag 

Humanistiska fakulteterna. r1·scn·ario11.rn11slag 

·1·cologiska fakulteterna, rcscrrnrio11sa11slag 

Juridiska fakulteterna. rc.11'n·ari1111.1a11.1/ag 

Samh;illsvetenskarliga fakulteterna. rc.1cn·ari1m.1a11.1/ag 

Medicinska fakulteterna. 1"1'.11·n·ari1111.rn11.1l11g 

(>don tol ogi ska l~1ku llL'tnna. r<'.1 c1Ta rit •11.11111.1/ag 

Farmacc111 i ska fakulteten, rl'.l<'l'l'llri1111.1w1.1l11g 

Matemat i-.k-naturveten-.karliga foku lteterna. 
/"('.\l'/'\'llri1•11.11111.1/11g 

Tekniska 1'<1k11ltct.::rna. 1"<'.1c1T11li1>11.11111.1/ug 

Temaorienterad fur sk ni ng. r<'.11'/'I ·ar;, .•11.11111.1/u.i.: 

Vissa kurser för 111f;indska studerande ,.fi1r.1/11g.11111.1/ag 

Vis!->a tand vardskl istnader, _f('il'.l/ag.rn11sl11g 

Kungl. biblioteket. re.11·n·11rio11.11111s/ag 

Ll>kalkll!->lnader m. m. vid högskoleenheterna . 
.f i'ir.1/11g .1a11.1/111-: 

I ,fin r ill st u de ni k;·1 rlokaler. n'.11'/'l'ar io//.)1111.1 lag 

Redo vi sningscent rnlcrna viJ universiteten ,.fi'ir.1lag.w11slag 

Datorcentralen fi.ir högre utbildning och forskning i Stockholm. 
fiir.1 lag.11111.1 l{/g 

Ers;ittning till vissa hirarkandidater . .fi'irslag.1a11.1/ag 

Ers;i11ning i1t vissa l>rrlmcnter vid di~rutatil>ncr, 
.f ('ir.1 lag sa 11.1 /11 g 
Ers;illning !il vissa ledamöter i tj;insteförslagsn;imnder m. m .. 

.fi'ir.1/ag.11111.1 lag 

l f t bild ni ngsbidrag for dl •ktorander ,.fi'ir.1lai:.111n1/ag 

Fl•rskning och ut vecklingsarbete för högskolan m. m .. 
resen ·ar;, >n s1111slag 

Vissa siirskilda utgifter inom högskolan m. m .. resernaio11s1111slag 

Extra meJcl för dimcnsioneringsi:'ltgärder i högskolan 

Vi.isa .f i 1r.1/.. 11i11g.1ii 11tlw111i I 

37 Furskningsrädsn;\mndcn. rcsen·uri<111sw1s/ag 

38 Humanist isk-samh;illsvctenskarliga forskningsr~ldet. 
l'<'.1'<'1'1 ·ar it >Il .\'il nslag 

39 Medicinska forskningsr{tdet. re.11'J'l'tlliu11.11111.1lag 

-W Naturvctcnskarlig;i forskningsrtidel m. m .. r1·.1·1'1T11tiom1111.1/ag 

41 Delegationen for vctenskarlig och teknisk informationsförsö1jning. 
ro cn ·11r;,111sa11.1/ag 

42 f::uroreiskt samarbete inum rymdforskningen. 
.fi'ir.1l11gsa 11.1/ag 

hlrskningsinstitutct för al\>mf"ysik: 
43 Fiirv alt ni ngskost nade r, .J('irsla g.rn11.1 lag 

44 Materiel m. m .. /'l'.1<'1"1'11/ion.11111.1/ag 

45 Kiruna gL·ofysiska institut. re.11·n·11rio11.1a11.1/ag 

2838%000 

I 09 338 000 

11 :!00 000 
%0%000 

6994000 
9447000 

107 435 000 
275 777 000 

43·B7oOO 
1046t-: 000 

228 OX5 000 
242 459 ooo 

(i 172 000 
.1172000 

n31x1 ooo 
28218 OlKl 

6t-:602 I 000 
I 000 
I 000 

1000 
55 049 ()()() 

:!400000 

4 650000 
7 3 7 4t-: 000 

17 635 000 
25 734 000 
6 2.56000 

32 162 000 

53 752 ()()() 
I I 0 905 000 
238260000 

9 470000 

27 3 2 X 000 

9 575 000 
1910000 
X 394000 
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41i Jnstit111L't fiir S<h.:ial forskning.Jiin/ug.11111s/11g 
47 Institutet ff1r internationdl eknnnmi. l'l'.\1'1Tllliu11.11111.1ill.i.: 

4X Bidr;1g till Internationella mclL'<lrologiska instit11tct i 
Stockholm 

49 Bidrag till Vl·tcnskapsakademil'll. l"<'.l<'l'l'll/i1111.11111.1/11g 
.'iO Bidrag till Riksflireningen ITH't ca111.:cr. 

l'l '.\'t'/'\ 'il I ic I/I.I ll /I.\ Jag 

.'il Bidrag till EISCAT Scientifi.:· As-,nciati<ln. 
Jiir.1/ag.1<111s/11g 

E Vuxcnuthildning 
Sverige-. lltbildning-.radi'' aktieb11lag. rt'.1t'/"\'llfi1•11.1t111s/ug 

St<1tliga skuh1r fiir 1·11x11;i: 
LI t bildningsk11stnadcr . .fi"ir.1 /ag.1a11.1/<1g 

3 l.lnlkrvisningsmatcril'I m. m .. "'"'"'n·a1io11.1<111.1/ag 

4 Bidrag till kommunal v11xcnuthildning m. m .. 
/iir.1/ug.1u11.1/a.i; 

.'i HiJrag till studieförbunJ 
li Bidrag till studiccirkelverksamhl·t.Fin/u.i.:st111.1/t1g 
7 l.;ndcrvisning fiir invandrare i svenska sprf1ket m. m .. 

jiir.1/11g.1011.1/ug 

X Bidrag till driften av folkhi.igsk,1lnr m. m .. .fi.in/11g.1l111.1/ug 
'! Lin till byggnadsarbetcn vid folkhögskolor. /'l'.1<'n·u1it111.1a11.1/11.i.: 

JO Bidrag till liint;1garorganisati11nern<1s l"l'ntrala k11rsvcrb<11nhet. 
.fi"ir.1/ug.1<111sl11g 

11 Bidrag till 1 issa organisation~·rs centrala kursverksam het . 
.J iir.1/ug.1il11.1 lag 

12 AiJr;1g till siirskilJa v11.xcnutbilJninpiitgiirdcr. 
/'c'.\1'/'\'t/ll• l/l.\'lll/.l'illg 

I.I Bidrag till kontak1t,1lkutbildning.ji'ir.1/ag.1w1.1/ag 

F 
I 

·' 

Studiestöd m. m. 
Centrala st uJ iesti.idsn;imnJcn m. m . . .fi'ir.1/ag.1a11.1/ug 

Fr<ittning till pnstvcrkct <lch ribfiir<ikringsverkct för d1.:ras 
handl~iggning av stuJics,1..:ialt st i.id . .fi"irs/ug.11111slug 

St11dieh.iiilr m. m . . .fi'in/ug.11111.1/ag 

St 11d icmcdl'I m. m .. .fi'irs/ug.11111.1/ag 

Vuxenst11diestiid m. 111 .• n•.11·1T<1lit111.1<111.1/ug 

7 
6 Timcrsiittning vid grund11thildning fiir vuxna.ji"ir.1/ag.11111 .1/llg 

Kl1\lnadcr fi.ir a1·.;,J.:.rivning a1· vissa studil'lhn med statlig 
kreditgarant i . .fi"r.1/ug.rn11.1/11.~· 
Bidrag till h;ilsl•- ,1..:h sjukv~tnl fi.ir stud~ranlk . 

.fi"ir.1/ug.11111.1/llg 

4 RiAsdai.:1·11 1979/811. I sam/. Sr /110 

37 

2 7.'i4 000 

I '>X I \\\\0 

li 7 5 000 
<i hXX 000 
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2 X 000 000 

200000 
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(; lnkrnationcllt·kulturdlt samarbek 
l\11/111rdil l(//>_1·1,· 111,·d 111/a11dl't 
K11lt11rcllt utbyte med utlandet. rt'S1'1T<1ti.,11.1<111.1lu!.! 

2 K11stnaJcr \"(ir Sverige:-. mcdkm:,kar i l :nes.:o m. 111 .. 

.fi"irsl11g.11111.1/,1g 
3 Uidrag till intt:rnation~·lla k"ngre~~l'I" 111. m. i Sverige. 

l"t'Sl.'l"l'tlli<l11.\lll1S/tJ,t: 

4 Hidra!:! till ~vensb in~titut i utlandet 

Nordis/...1 /...11/ntrl'i/1 .1·w11arhctl' 
.'i '.'<ordiska miniskrr~1Jcts kulturbud!,!ct. ti"irs/11g.1·1111s/ag 
6 Bilateralt nordiskt kultursamarhelt: m. 111 .• 

r1· .1·en ·a ti1 '"sa 11 slag 

H Vissa inom utbildningsdepartcmcntcts verksamhetsomnidc gemensamma 
ändamiil 
Ryggnadsarhctcn inom 11thildningsdcpartcmcnte1 s verksamhetsomri1dc. 
rest• n 'il/ i1 >11.wnslag 

2 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m .. 
rl'sl' n ·111 i1 >11sa11 .1·/ag 

·' _:;x:: ooo 

I 0 22.~ 000 

.'i21i ()()() 
I W4 000 

"'27 317 ()()() 

nnooo 
50951 000 

I 70 000 000 

4(l ()()() ()()() 

2<.0000000 

Summa kr. 28218815000 

* Rcrliknat hclorr 
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X. ,Jordhruksdepartl'mentl't 

A .lordhruksdl!partcmcnll't m. m. 

I J, irdhl'l!k -.di.:rarti.:mi.:ntd . .J(ir.lit1.i.:.1 t111.liui.: 

L1ntl in 1k,rerri.:,c·11t;111ti.: r. Fin/ug.1t111.1/ug 
:; l\.pm111ittci.:r m. 111.. r1'.11T\'<11i,111.1u11s/11g 
4 L.xtra 111gifll'r. n-.11·1Tufio11.11111s/11g 

B .Jordbrukets rationalisering m. m. 
l .allt hrtt k -.st yrc·l-..:·n . .fi'ir.1/ug.11111.1/ug 

I .allt hruksn;im ndL'rna. /i ir.1/11g.1t111.1/11g 

' Kurs\ i.:rks;1rnhL'l fiir jurdbruki.:h rationalisl'ring m. m . ._li"1r.1/ug.1u11.1/11g 

4 Bidrag till j,irdbr11kl'ts ratiunaliscring. m. m .. .fi'in/t1g.11111.1/11g 
l'vl ark fiir\ :in· fiir .i• irdbn1kl'ts rat ionali-.ning. ri-.1, ·1Tutio11.1<111.1/ui.: 

ti L111 m..:d 11rr-.kj11ll'n riint<t. r1'.11·n·u1io11.1u11.1/11g 

'L1..:k,111d..: ;1\ fiidll'ill'I p;1 gr11nd a\' 'ilc1tlig kreditgaranti.(i'in/11.i.:.1<1111/ug 
X 1-lidrag till triidg<"1rdsniiring..:ns rationali-,ning. m. m .. Fin/<1g.11111.\Jug 

Y Rc·stit11ti1,n a\· bi.:nsinsk:1tt till 1riidg<lrdsni1ringi.:n 
ltl Stiid til! inncha\'an:: a\ ljiilli1gl'nhl'tl'I' ni. m .. Fir.1/ug.11111.1/t1g 

11 B..:fiii111j:111<.k :11 husd.i111-,;i1l'in m. m .. l'<'.ICl'l'atio11.11111.1/t1g 

12 St:1ti.:n' hing..;tdi.:rii od1 st111L'ri: l.Jprdragwerk.s:1mhct.Ji11-.1/11.~"11111.1/ag 
I> Bidrag till st;itcn-. hingstdi.:ri1 och stult'ri. r1'.1nTalio11.111111/ug 
14 Si1r-.kilt stiid al hi-.k\ii-,i.:I ui.:h ,·iixt,idling. rc.1 .. n·t11i,111.11111.1/r1g 
I.' f-riimjandc a1 ri.:nniiring..:n. /"('.1<'n·u1io11.11111.1/11g 
lh K11mpi.:11-.ati,i11 fill· hcn-.in-.katt till rl'nniiringL'll 

C .lordhruksprisrcglcring 

St;ll L'll'- _jord hl'll ksniimnd. ji'11-.1/t1g.11111.1/ug 
/..an t bruk \c' f...1>11<1111 i-.f...;i -..1111arb..: t s niim ndc:n . .f i'1r.1 ft1g.1u11.1 fug 

' J>ri-.rq.!l..:rand..: atgiirdcr p;i .iordhrukc:h <ll11iadi.:.,ii'ir.1lllg.1u11.1/u.i.: 
4 lnk\lp ;l\ livsm..:d~·l m. m. f\lr bcrL'd-.kap-.lagring. l'l'.11·n·u1i,111su11.1lllg 

5 Kn-.t nadi.:r fiir hcrL'd-.kap'laf:!ring av livsmc:dcl 
m. 111. .Ji'1rs/u.i.:.1w1.1lag 

11 Stiid till jordbruket i norra Svi.:rigL'.Fil'.l/ug.11111.1/u;: 
l:lidrag till rermanc·nt skiirdi.:-,kadi.:~kydd 

X :\dmini..,tration :tv pnmanent skiirdi.:..,kadt:skydd m. m .. .fi'inill.i.:.1wi.1/a.i.: 

Il Skogsbruk 

I Sk,1gsst yrel-,.:11 . .fi'il'.l/llg.11111.1/11.i.: 
Bidrag I i Il skog~ vitrds-,tyrclscrna . .fiirs/ug.11111.1/ag 

) l\.11rS\crksamhct for ~k1igshr11kL'h rati<lllaliwring m. nL . .fi'il'.l/11g.1u11.1/ag 
4 IJidrag till -,kngsv~1rd m. m .. Fil'.l/ag.11111.1/ug 

' Stiid till bygl,!andi.: a\ skogsviil,!ar._ii"ir.1/ug.1l/11.1/ug 
h Fr~irnjamk av skogsvard m. m .. t1'.11·n·a1io11.1u11s/ag 

* Beriiknat hclopp 

14 42> \\\10 
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E Fiske 

Fiskeristyrelsen . .fhrslcig.rn nslag 
2 Statens lol-;.ala fiskeri~11.lrninistration,.flirs/ags<111slag 
3 Fr:irnjande i allm:inhet av tisl-;.erin:iringen, rcsarn1io11sa11s/11g 
4 l(ursverksamhet p:1 fiskets omrru.le. rcscn·atio11.rnnslag 
5 Hidrag till fiskchamnar m. m., re.1·en·111io11.1·1111s/ag 
6 lshrytarhjälp iit fiskarbefolkningen . .f(!rslag.1·1111sla)..' 
7 Restitution av bensinskatt till fiskerin;iringen. rl'.1·1·n·a1io11.1·w1slag 
8 Bidra!! till fiskets rationalisering m. rn.,.fi"irs/ag.rn11s/ag 
9 Fiskeril:1n. r1·s1·n·a1im1sa11.1/ag 

I 0 Fiskbcredningslan. resen·atic111.rn11slag 
11 Fiskredskapsbn. r1'.l'l'rl'atio11.1·1111slag 

40 

12 T~ickande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske,fiirslag.rn11slag 
13 i(ostnadcr för fiskeutredningar i vattenmM m. m.,.fi"irs/agsa11slag 
14 Ersättning till stramfägare för rnistad fisker:itt ni. m.,.fi"irslag.rn11s/ag 
15 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten, 

rcsc·n ·a t ic 111.rn 11slag 
16 Prisreglerande h.tgän.ler pf1 fiskets omrt1de,fiirs/agsa11s/ag 

F Senice och kontroll 

Statens livsmedelsverk. fiirsla)..'.\"llllslag 
2 T~ickande av vissa Kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier. 

fi"irs/11gsa11slag 
3 Statens veterin~irmcdicinska anstalt . .fiirs/agsa11s/ag 
4 Veterinärstaten,fiirsltig.rn11s/ag 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m.,.fi.irslagsa11slag 
6 Statens ut sädeskontroll: U ppdragsverksamhet ./iirslagsans/ag 
7 Bidrag till statens utsädeskontroll. /"l'.l'l'n·111io11s1111slag 
8 Bek~impande av växt~jukdomar..fi.irs/agsl/11.l'/ag 
9 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet, 

Firslugsl/ nslll g 
10 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium. rc.H·n·lltic111.H111.1/ag 
11 Statens maskinprovningar: Uppdragsvcrksamhet .. tilrs/agsa11s/11g 
12 Bidrag till statens maskinprovningar. rcsc1Tatio11.rn11slag 
13 Statens växtsllrtniimnd . .fi"irs/11gsans/11g 

G lJtbildning och forskning 

., 
3 
4 

Sveriges lantbruksuniversitet: 
Förvalt ningskost nadcr . .f("irslag.rn 11 slag 
Driftkostnader. rcsen·atio11sa11slag 
Lanthruksdriften,.fi"irs/11g.1"11s/ag 
Djursjukhuset i Skara . .f("irslag.1·a11slag 

5 Byggnadsarbeten vid Sveriges lanthruksuniversitet m. m .. 
res c'n'" t i1msa nslllR 

6 Inredning och utrustning av l<)kaler vid Sveriges 
lanthruksunivcrsitct rn. 111., rcscrl'lltio11.rn11slag 

7 Jordhruksforskning, re.\"l'n·a1ionsa11s/ag 

* BerLiknat helopp 

'.!55 018 000 
127 251 000 

I 000 
639000 

19 051 000 
8 348 000 

500 000 
430 000 

9 433 000 
20000 

:. 058 000 
(l 000 000 

25 000 000 
I 0 000 000 

500 000 
I ooo 
I 000 

I 00 000 

I 000 
* 1 000 

81444000 

46 s 09 000 

22321000 
49 348 ()()() 
47 929 000 
I 5 000 000 

I 000 
4 409 000 

200000 

I 000 
5 435 000 

I 000 
4 5n8 ooo 

302 000 

196024000 

382 909 000 

17000000 

25 000000 
17 082 000 
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8 Sröd 1ill kollektiv jonJhruksreknisk forskning. 
resen ·11 I i<lll.1'<111.l'f llg 

9 Bidrag till växtföriidling. r<'.1·en·atio11.1<111.1·/ag 

10 Skoglig forskning. re.1·0Tatio11.1·1111.1·/ag 

11 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds
förädling m:h skogsgödsling 111. 111., resen·atio11.rnns/ag 

12 Stiid till kollektiv skogsteknisk forskning. 
resen·ati<111.1·a11slag 

13 Bidrag till Skogs- och lantbruksakadernien, 
.fi'ir.1/ ag sa 11 slag 

H 

I 

7 
X 
9 

I 0 

11 

I::! 

14 
15 

16 

17 

IVliljii,·ard 

S1;11 ens nal IJ n·;·irdsverk . ./i'in/ag 11111.1/11,l.,' 

Statens strtdskyddsinst it ut. J{"ir.1/ag.1<111sla.i: 

I\., lfh.:cssi,in sniimndcn kir miljtiskydd .,IC"il'.l/ag.11111.1/ug 

!'vi iljövilrdsi nf<irmation. rcscn·a1i1111.w11.1/11g 

Mark fiir na!lfrvftrd. l'<'.1ctT<lli1111.1·a11.1/llg 

Vitrd av naturreservat m. m .. n·.1en·atio11.1w1slag 

M iljlivttrdsforskning. rl'sen·a1io11.1a11.1/ag 

St r~1bk ydd sforsk ning. r1•.11· 1T1JI i1111.11111slag 

Sröd till knllcktiv forskning inom miljövardsomrttdet. 
/'t'.\'t'l'l 'a I it J/l .W /I .I /ag 

Undersiikningar av hiils11- och miljiifarliga varor. 
l'l'.1'1'/'l'(l/i<J/1.1'1111.l'i<lg 

S~irskilda undersökningar innm miljövärdsomrttdet. 
m. m .. rc.1c1Talio11.w11slag 

Program för övervakning av miljökvalitct. 
re.1 cn ·a t ;, 111.1a11.1 lag 

Hidrag till k11mmunala avloppsreningsverk m. m .. 
.fi"ir.1 lag .1a11 slag 

St\.id till avfallsbehandling m. m .. l'<'.l'<'IT<llio11.1a11s/11g 

Bidrag 1ill kalkning av .~jö;1r och vatlcrn.lrag. 
/'(',\['I'\'!// i<lll .ll/11.1'/<lg 

Ersiillning fiir vissa skador a1 rovdjur. m. m,. 
,li'irs/11gs1111.1 lag 

Bidrag till Förenta Nationerna~ miljöfond. 
Fir.1/ag.11111.1 log 

Idrott 

Stöd till idrn\\en: 
( >rga 11 i sa I ion sst öd 111. m .. r1·.1·e1Tul io11.1t111.1/aJ.: 

Anbggning~~ti..id m. 111 .. l'l'.1cn·a1io11.11111.1lag 

I 823 000 
23 200 000 
9 150 000 

4 000 000 

7 350 000 

4h3 000 

487 977000 

liX 3_1() 000 

I 2 06 ·' 000 
5 342000 
.I 900 000 

2 0 ()()() ()()() 

2h 000 000 
3 X 000 000 

I 300000 

6 2 00 ()()() 

3 7(Kl 000 

9 000 000 

6 700 000 

xo 000 000 
5 9 000 000 

15 00\l \)\)(_) 

) 200 ()()() 

9000000 

366735000 

14 3 X50 000 
44 000 000 ---

187 8501H)0 
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J Din~rse 

Scrvitlllsniimndcr. m. m . . ji;r.1/ag.11111.1/11g 
2 Bidrag vid flirlust r[1 grund av naturkatastn1f m. m .. 

n· ·' t'IT<1t;,111.1 u "·'lag 
3 Bidrag till vissa internatim1l'lla organisationer rn. rn .. 

.fi"ir.1/ag.1<111.1 lag 
..i Ers;ittningar fiir vissa böiktningar och syncflirr;itt

ningar . . fiir.1 /ug.1<111.1/ug 

Summa kr. 

xo ()()() 

I 000 000 

11133000 

:; ()l )\) 

12218000 

6 100631000 



Prop. 1979/80: IOO 

XI. Handclsdepartcmentct 

A Handelsdepartementet m. m. 

Handcbdcr;1rtement et . .fi'ir.1/og.1a11.1/11g 
.., K11111mitteer m. m .. rt'St'1Tlllio11.rn11slllg 
J Extra utgifter. rt·s1'1Tt1tio11s1111slag 
4 Krigsmaterielinspdi.ti1 men . .fiirslug.11111s/ag 
5 Ko~tnader för IH>rdiskt samarht.:tc . .fi'ir.1/ug.1w1.1/llg 
6 Nordiska ministerriidt.:ts allmiinna budget . .fi"irslag.rnnslllg 

B Främjande a1· utrikeshandeln m. m. 

Sveriges C X rort r11d. /'l'.I t'!Ttl l io11.1 lJ llSf llg 
2 llamklssckrt.:tcrarc. rc.1t'l"l'Oli1111st111.1/11g 
J Exr<lrtfriim_iandc ätgiirder. rcse1T<1tio11.1w1.1/t1g 
4 Stiid till S\'L'll'k rrojektexrort. /"l'.\l'/"l'tlfit1ll.\ll/l.\lllg 
5 I mrortkontorct för 11-land srroduk ter . .fi"irslog.\'ll/IS/111; 
6 Sveriges turistri1d. rt'.\<'l"l'llfio11.1t111.1/ag 
7 I nteramerikan,ka ut vccklingshankcn . .fi'ir.1lllg.rn11s/ag 

C Kommerskollegium m. m. 

Kommcrskollcgium. fiirslagsanslllg 
2 Bidrag till vissa internationella byräcr m. m .. 

.fi"irslag.1·a11slag 
J Kostnader för vissa niimndcr m. m . .. forslllg.1w1.1·/ag 
4 Exportkreditniimndcn. tiickandc av vissa förluster,.fiirsla1,:Hrns/ag 

D Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

I M arknadsdomstolen, .fi'irsla1,:sa11s/a1; 
2 ;-.! iiri ngsfrihet som buds mannen, .fiirslag su 11 slag 
J Statens pris- och kartellnämnd . .fi'ir.1·/a1;swl.l'/ag 

Konsument verket: 
4 Fiirvaltningskost nader .Ji'irslllg.rnnslll>,: 
5 LI ndersökningsverksarnhct rn. rn., rescrt'atio11.w11s/ag 
t1 Allmiinna reklamationsniimndcn . .f('irs/agsw1s/ug 

E Patent- och registreringsverket m. m. 

Patent- och regi st reringsvcrket . .fiirslllgsanslllg 
Siirskilda kostnader för förenings- rn. tl. register . 
.fi'irs/ug.rn11.1/ag 
Lf1n till den euroreiska ratcntorganisationen, resen·a1io11sa11slag 

* Beräknat belorr 

43 

13 727 000 
5 000 000 

165 000 
427 000 
425 000 

'''31775000 

51 519000 

I I 600 000 
2 4 400 000 
3 9 2 00 000 
47 000 000 

I 000 
:12 771 000 
I I 400 000 

166372000 

23 941 000 

4 568 000 
I 122 000 

I 000 

29632000 

I 827 000 
3 405 000 

2 7 300 000 

38 241 000 
I 046 000 

*4810000 

76629000 

86 540 000 

5 100001) 
2 500 000 

94140000 
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F Ekonomiskt förs\·ar 

Övo:rstyrdso:n för o:knnomiskt försvar: 
Fiirva It ni ngsk( ist nado:r . .fiir.,/t1gst111.1 /11g 

2 Drift av bo:ro:dskapslager..fi'ir.1/t1g.11111.,/11g 
3 l:kro:dskapslagring. ri·s1·n·111io11.rn11s/11g 

4 Jndustrio:lla :'ttg:irder. r!'.11·/'1'11lio11.rn11slag 

G Tull\'erkct 

Tullverket: 
Förvalt ningskostnado:r . .fiirs/ag.rn11slag 
Anskaffning av viss mato:rid. rl'.\1'1T11tiu11s1111.,fa,i.: 

Vissa hyggnadsarheten vid tullverket. rt'.\l'fl'llliu11sw1.1/11g 

44 

Summa kr. 

2X X91 000 
2lJX 7fil 000 

46 J()(l 000 
I 00 02 I 000 

473 973 000 

5 3 I 004 000 
3 032000 
2 030000 

5J6066000 

I .t2lLB I OIHI 
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XII. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

A rl1el smark n;td sdcpart emcntt:t. Fin/a1-:.1a11s/11g 

, Kommitkcr m. m .. l"l'.l'<'rl'atio11.rn11sla1-: 

_, Extra utgifter. rl'.11'1T1ilio11.11111.1/ai; 

..\ lntcrnatiuncllt samarl:>ctc . .fi:irs/ag.rn11.1/11g 
5 Arbctsmarknadsr[td . .fi"irs/11g.11111.1/11g 

B Arbetsmarknad m. m. 

I :\ rbet smarknadsserv ice .jii1".1/11gsa11sla1-: 

2 Bidrag till arhL'lsrnarknadsuthildning 
_I Sy~selsiitt n ingsskapande [1tgärder. re.1crl'lltiun.1an.1/a1-:, 

..\ Stiid till lagnuppbyggnad . .fiir.1/ag.1am/ag 

.:; Kont;mt stöd vid arhctslöshet.Firs/ags1111s/ag 
h Totalfiirs 1·ars verksamhet .Jifr.1la1-:sa11sla1-: 

7 Arbebmarknadsvt:rkct: Anskaffning av utrustning. 
re.1 ,·n ·ar i1 >11 sa ns/11g 

X Arbctsmarknadsvcrkct: Förvaltning av utrustning. 
r1·.1en ·a I;, >11 s1111s/ag 

l) ArbctsdtHnsltilen . .fiirs/agsans/ag 

10 Statens fiirlikningsmannaexpcdition.Fi1".1/agsa11.1/11g 
I I St;ilens niimnd för arbetstagares uppfinningar. 

Jiirslags1111.1/ag 

C Arbetsmiljö 

A rbela rsk ydd s <.ty re I sen. fiir.1 /ag.11111.1 lag 

Y rkesinspek t ioncn . .fiirs/ag.1w1slag 

s;irskilda a1g;irdcr fiir arbetsanpassning od1 syssclsLittning. 
n·s1' n ·ar i, >11.1a11.1 lag 

..\ Hidrag till arbel<irskyddsfonden. r1·s1'1Tatiun.1a11sf11i; 

Bidrag till Stiftdsen SamhLillsfi.irctag . .fiin/ag.1w1s/ug 
b Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering 

D Invandring m. m. 

Statens invandrarverk . .fiirs/ag.11111s/a1-: 
2 ;\ tg:irder for flyktingar. Jiir.1/a1-:.11111s/ag 

3 AtgLirder för invandrare. rescn·a1ion.1a11.1/11g 

..\ Övcr<ittningsservicc .jiif".l/ag.11111.1/ag 

.'i Ril.sdage11 /1)79/fW. I .w111/. l\'r /(}() 

I X OJ I 000 
15 072 000 

220 ()()() 
X 2X I 000 
3 17 5 00() 

+.i 779000 

955l)13 ()()() 
2 2 3 I -100 000 
2 I 2 5 000 000 

I 000 

I 333 XOO 000 
7lJ 9 I 2 000 

..j 070 000 

I 000 
..\ WHlOO 
I 003 000 

30 000 

6 735 519000 

123 229 000 
100 13-1000 

I 3 I (i 500 000 
xo 000 ()()() 

I 685 000 000 
42X 500000 

3733363000 

-12 273 ()()() 
90 I 20 000 
14 050 000 

500 000 

146~3000 

Summa kr. 10660604000 
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XIII. Bostadsdepartcmentet 

A Bostadsdepartl'mentct m. m. 

B1 i stad sdc pa rte men tel. ,1; 1r.1/11g.11111.1 lag 
2 Kommitt~cr m. m .. r!'.11'1T11/it111.11111.1/11;.: 
3 Extra utgifter. rnc1T11/it111.11111.1/11g 
4 Bidrag till vissa internatit111clla organisationer rn. m .. 

/'l'.1, .,., ·11Ii1111.1a11s/ug 

B Bostadsförsiirjning m. m. 

Bnstadss ty rc Isen . ./;·;,.,, lag.11111.1 lag 

2 L .iinsbt >st ad sniimndcrna .. /i1r.1 /11g.1w1.1/og 

3 U111 till bostadsbyggamk. l'l'S<'l"l'11/iu11.1·1111.1/ug 

4 Riintebidrag m. m .. Fir.1"/ag.11111.1/ag 

:"i Eftergift <tv hyrcsfiirlust li111.,hir1/11g.11111.1/11g 
6 Tilliiggsl{1n till kuh.urhistnriskt viirdefull btistadshL·hyggelse. n·.11'1Ta-

1i1111sa11.1/ag 

7 Bostadsbidrag m. m .. ji1rs/ag.11111.1"/11g 

X Viss bostadsffirbiittringsverksamhet m. rn . . .fi'ir.1/ag.1"1111s/11g 

9 Bidrag till förbiillring av huendemiljön. re.1cl'\'alio11sw1.1/og 

JO Anordningsbidrag m. m. till allmiinna samlingslokaler. r1'.11'IT111io11.\'l/11.1/11g 
11 Um till allrniinna samlingslokaler. r1'.li'1Tllli11n11m.1/ag 

12 Upprustningshidrag m. m. till allmiinna samlingslokakr. 
rl'.11'n ·a 1i1111.1"1111.1/ug 

13 Um till kommunala markförviirv. r1'.l'l'n·111io11.\'l/11s/ag 

14 Um till inventarier i vissa spe.:ialbostiider. re.1t'f"l'lllio11.1w1.1/ag 

I :"i Byggnadsforskning 
In Lt111 till experimentbyggande m. m .. ri•.11·n·111i1111.\'l/11.1/11g 

17 Vissa energibesparande atgiirder in\lrn bostadsbestandet 
m. m .. r1'scn·a1it111.rn11s/ag 

C Planväsendet 

Statens plan verk .Fir.1/ag.11111.1/ag 

2 Bidrag till iiversiktlig planering m. m .. rc.l'<'l'l'atio11.rn11slag 

D Lantmäteri- och kartväsendet 

, 
3 
4 

6 

Lantmiiteriet: 
Vissa allmiinna myndighetsuppgifter . .fi'irs/ags1111slag 

Fiirriitt ni ngs- t11.:h uppdrags verksamhet . .fi'ir.1/ag.1a11.1/ag 

~fätning och kartliiggning. ,.,,_,,,n·a1i1111.1·w1s/ag 

Fiirs vars be red skar. re.\'l'/'\ ·111;,111.rn nslag 

Bidrag till li:irr~ittnings- och uppdragsverksamhet. 
./i'irs/llgs1111 slog 

Utrustning. f'l'.l'1'n·11t io11.11111.1/11g 

17 57:" 000 
11 4X:"i 000 

300 000 

240000 

29600000 

3 3 .~O I 000 
4n4x ooo 

6 9()() (100 00() 

5 2 00 000 ()()() 
l)(l 000 000 

I 000 
I 620 000 000 

I 30 000 000 
3 5 000 000 
2X 000000 
13 ()()() ()()() 

l) ()()() 000 
I 000 

500000 
X 000 000 

3 I 000 000 

xoo 000 ()()() 

14 945 651 000 

2X :"90000 
3000000 

31590000 

42 323 000 
I 000 

62 778 000 
I 92XOOO 

7 :"32000 
4 900000 

119462000 

Summa kr. 15126303000 
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XIV. Industridepartementet 

A lndustridcpartcmcntct m. m. 

Industridepartementet . .fi'1r.1/ug.1a11.1/11g 

2 Teknisk attache.,fi1rs/ags1111slag 

:; Kt,111mitt0er m. m .. n'.11'1T11tio11sa11.1/ag 

4 Extra utgifter. rl'.1<'n·111io11.rn11s/11g 

5 Bidr<tg till vissa internationell;1 organisatiLH1er. 
jiir.1/11g.11111s/ag 

6 Atgiirdcr i etahleringsfriim,iandc syfte i \·issa liin. 
r1's1·n·ati1111su11s/t1g 

7 h)rsiiksverksamhet med teknikimport. r1'.11·n·a1i1111.w11s/ag 

H Industri m. m. 

4 
5 

Statens industriverk: 
hirval t ningskllSI nader . .fi'irslag.rnnslag 

Utredningar m. m .. r1»11·1Tatio11.1w1.1/ag 

Kursverksamhct m. m .. .fiirs/11g.1w1.1/ag 

Bidrag till kursverks•unhet m. m .. /'l'.11•n·atio11.\'i/11.1/ag 

L:tn1stning. rnl'n·ati1111.rn11.1/ag 

6 Spr;ingiim nesi nspek til men . .fi'irsla g sans/ag 

7 Hransehfriim,iande tltgiinlcr. r1'.11·n·utit111s1111s/ug 

X Ktlstnader fiir r:intehdrielse vid strukturgarantier till 
fiiretag innm vissa industribranscher. n•s1•n·utio11.1011.1/11g 

'! Tiickande av flirluster pfi grund av strukturgarantier till 
fiiretag int'm vissa industribran'>cher .j('irs/ag.11111s/ag 

10 Kl>Stnadt.:r för riintehd'rielse vid siirskilda str11ktur
garantier för textil- och konfektionsindustrierna. 

Jiin/11g.11111.1/11g 

11 Tiickande av förluster vill investeringsgarantier till vissa 
l'iirc lag .. fi'i r.1I11g.1,111.1I11 g 

12 Bidrag till regionala utvecklingsfonuer m. m .. r1'.l<'l'l'lllio11.1-

1111s/11g 
I> Meuelstillsk,,tt till regionala ut ve<.:klingsfonder. 

/"('.1'1'/'l'llli1 J/l.\'llll.1/(lg 
14 Tiickande av förluster i anledning av garantigivning 

hos regionab ut vecklingsfonuer. fijrs/ug.1w1.1/11 i: 
I) Tiickande av förluster i anledning av statliga in°dustri-

garantil{111 m. m . .. fi'ir.1/11g.rn11.1/11g 

lh Bidrag till fiiretagsinriktau fortbildning. r1·s1'1Tlltiu11s1111s/11g 

17 Friim,iande av hemslöjden. rl'.1t'n·u1io11.rn11s/11g 

IX Medclstillskntt till Nt)J'rl;mdsfonden. r1·sen·111iu11.rn11s/11g 

19 ·nickande av förluster vid länegarantier till skogs-
i nu list ri n . .fi'irs/agsanslug 

~O Klistnader för statsstödd exportkreditgivning gennm 
AH Svensk Exportkreuit .fiirslag.rnnslag 

~I Knstnader för viss kreditgivning hos Sveriges 
lnvesteringsbank AH . .fi'ir.1/ag.rn11.1/ag 

* Heriiknat belopp 

47 

29 60) 000 
7 700 000 

'I 000 
' I 0 400 000 

' I XO 000 

27 743 01)(1 
436000 

4 3 000 ()(}() 
447 000 

312000 

12 600 000 
3 000 000 

87 538000 

4 7 8 X4 000 

3 087 000 
)8 385 000 

I 000 

I 0 000 000 

I 2 000 000 

I 000 

8 5 000 000 

I 2 5 000 000 

I 000 

I 00 000 000 
'9 174000 
2 752 000 

30 000 ()()() 

I 000 

2 5 000 ()()() 

2 000 ()()() 

510286000 
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C Regional utveckling 
Regionalpolitiskt stiid: 

Hidrags verksamhet . .fi'irslllgs1111slug 
l ,okaliseri ngsltm. r1·s1·n·atio11.rnnslllg 

3 Åtgiirder i glesbygder. r1'.1'l'rl'lltionsw1.1·/ug 
4 Tiickande av förluster på grund av kreditgarantier till forctag 

i gkshygdcr m. m .. .fi'ir.1/ug.11111.1'/ag 
5 Atgfader m. m. i anslutning till hi;1splanering. 

/"('.\'l' /'\'Il (it 1/1.\'(/ Il .\'Il/ g 

D Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
Geologisk kartering samt information och dokumentation. 
!'!·sen ·a I it 111s1111s/llg 

Uppdrags verk sam het . .fi"irslagswislllg 
Prospektering m. m .. rt'.l'l'rl'Utionsllnslag 

Ut rustning. f'l'.l'<'n ·ar i1msll11.1 lllg 

5 Bergsstaten . .fi"irslagsanslag 

fi Statens gruvcgendom,ji'irs/at;s1m.1·/ag 
7 Delegationen för samordning av havsresursverksamhetcn. 

rcs1·n ·111it111 s1111s/11g 
X Län till proccssutveckling i Ranstad, rc.1·en·utio11.rnnslllg 

E Energi 
Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m .. 
/"{'.\'('/'\'Il (it 111.l'll ll.l'f ag 

2 Statens elektriska inspektion . .fi'irs/ag.1w1.11llg 
Statens Lirnkraftinspektion: 

3 Förvalt ningskostnadcr .. forslagsanslat: 
4 Kiirnsiikerhetsforskning. r<'.H'n·at i1111sw1slag 

5 Kostnader för vissa niimndcr . .fi'irsla,1:s1111slag 
6 Energibesparande åtgiirder inom näringslivet m. m .. 

resen ·ar it 111sa11 slag 
7 Vissa uthildningsåtgiirder m. m. i energihcsparande syfte, 

resen ·a t it 111 s1111.1·/ag 
8 Friimjamlc av landsbygdens elektrifiering. rcs1·n·lltio11.1-

a11sla1-: 
9 Åtgiirder f'iir hantering av radioaktivt avfall m. m .. 

/'l'.l'l'/'\ ·a I it 111.l'll ll.l'fllg 

I 0 Medelstillskott till Svenska Petrokum Exploratinn AB. 
/'('.\'('/'I 'll I it l/l ,\'{/11,\'/(lg 

11 Solmiitning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut. re.11'1Tatit 1n.rn11slag 

* Beräknat belopp 

4X 

356 500 000 
I 050 000 000 

32 302 000 
I 000 

16 506 000 
8009000 

*I 000 
I 000 

I 406 500 000 

I 04 000 000 

I 000 

35 000000 

1545501000 

56818000 

I 653 000 
69 261 000 

2067000 
38000000 

167799000 

I 7 50 000 000 
5817000 

2 000 

165 000 

225 000000 

6 ()()() 000 

4 500000 

I 000 

7000000 

I 786000 

2000271000 



Prop. 1979/80: 100 

F Teknisk uh'eckling m. m. 

Styrelsen för teknisk ut veckling: 
Teknisk forskning 1h.:h ut veckling. fl'.\<'1Tllli1111.11111.1/ag 

2 Drift av f1irskningsstationcr..fi"ir.1/ag.1'11t1.1/ag 
3 Utrustning. r1'.\l'!Tlllio11.111n.1/11g 

4 Europeiskt rymdsamarbete m. m .. .fi'ir.1/llg.11111.1/ag 

:'i Statens provningsanstalt: Uppdrags verksamhet. 
.f i'ir.1/llg.11111s/ug 

(i Biurag till statens provningsanstalt. rt'.11·1T111io11.11111.1/ag 

7 Stakns rnivningsanstalt: Utrustning. r1·sa1·11r io11.11111.1/11g 

X Staten'> skeppsprovningsanstalt: Uppdragsvcrksamhet. 
.fi'ir.1/11gsa11.1/11g 

'I Bidrag till stall'fö skcppsprovningsanstalt. 
resen '/I/ it 111.1a 11.1 lag 

JO Statens skt'.ppsprovningsanstalt: Utrustning. 
re.1 en ·ar i1msa11 slag 

11 Bidrag till lngcnjörsveten'>kapsakadernicn 
12 Biurag till Stanuardiscringskommissionen 
13 Energiforskning. re.1arntiu11.11111.1/11g 

14 Bidrag till verk~amheten vid Studsvik Energiteknik AB. 
rC.l'l'/'\ '11Tic1/1.l'litlS/ag 

I :'i Energiteknisk forskning rn.:h utveckling vid Studs vik 
Energiteknik AB. re.1arntio11.11m.1/ag 

16 Medelstilbk1)tt till Studsvid Energiteknik AB. 
/'1'.I l'n "'' ;, 111.l'll/l.\ /11g 

17 Utvecklingsbidrag till Datasaab AB. r1'.\l'l'l'tllio11.1w1.1/ag 

I X Medclstillskott till Datasaab AB. rt'.\'l'l'l'lltiu11.1a11.1/11g 

G Statsägda företag 

Ers~ittning till d11m~invcrkcts fond för utgifter fiir 
iivertalig personal. fi'ir.1lags11ns/ag 

2 Kostnader fiir kronotorp,.fi'ir.1/11g.1ans/ug 
3 Flirenade fabriks verken: Byggnader o..:h utrustning. 

1'1'.l'l'/'I '11li,111.11111slag 

4 Tiickande av förluster pä grund av garantier till den 
statliga varvskoncernen.J('ir.1/agsa11.1·/ug 

5 Betalning av r~inta o..:h amortering på statens skulder till 
Statsfi.iretag AH och ett nytt handclsstälbolag. 
rt's1•n '<I I i1111s1111 slug 

6 U111 till ett nytt handelssti1lbnlag för rcknnstruktions
~indamttl. r1'.1l'n'aliu11sa11slag 

476 :'i:'iO 000 
I 000 

13 200 000 

Summa kr. 

41\ll 751 000 

I IX!H)OOOO 

I 000 
-'I %.~ 000 

6 lKIO 000 

I 000 

4454000 

I I 00 000 
2 I 00 000 
76X'i()(Kl 

_'\(11 )(K) 000 

47000000 

I 000000 

3X WOOOO 
3 2 )(1(1 (1(1() 

:.7 500 (){)() 

1119157000 

6 7 !K)() 

4 _:;oo ooo 

65 700 000 

I 000 

h-' I)()() 0()(1 

3 00 000 000 

s 86] 620 000 
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XV. Kommundepartementet 

A Kommundepartementet m. m. 

3 
4 

K(1mmunderartementct . .fiirs/11g.11111.1/ag 
Kommitteer m. m .. rl'.\l'n·111i1•11s1111s/11g 

Extr;1 utgifter. rc·s1·n·111io11.1w1.1/ag 
Utv:inkring av kommunindclningsrcf(1rmen. n•.11·1T1lli1!/1.rn11.1/11g 

B LänsstJrelscrna m. m. 

Lins st y 1-c I se rna. _ti'in/11gsa 11slag 
2 I A1kala ska\temyndigheterna . .fi'in/ag.rnn.1/11.i.: 
3 Kronofogdemyndighetcrna . .fi.irs/ug.11111.1/ag 
4 Ci vilhefa\ ha varna.ji'ir.1/11gst111s/11g 

C K)Tkliga ändamål 

Domkaritlen och s1iftsnämndern;1 m. m.: 
Fi'irvaltni ngsk11st n;1der . .fi'irslag.11111.1/11g 

2 Ersiittningar till kyrkorm. m .. .fi'ir.1/11gsa11s/11g 
3 Viss;1 crs:ittningar till kyrkofonden 
4 Kurser för utbildande av kyrk1ll11usiker m. m .. .fi'irslag.1t111.1/ug 
' Bidrag till re..,taurl".ring av iildre domkyrkllr. n·s1·n·11tic>11s1111s/ug 
(, Hidrag till restaurering av Vadskna kl,1sterkyrka. 

ri·sr·n ·11Iic111.11111s/11g 
7 Bidr<ig till ekumenisk verksamhet 
X Bidrag till de sven~ka utl<tndsförsamlingarna 
9 Bidrag till rerarationsarbeten r~1 de svenska 11tlandsfiirsamlingarnas 

kyrkobyggnadL'r. resen·111icms1111.1/11g 
JO Bidrag till trossamfund. rt'.11'l'l'tJlit111.1t111.1·/ag 
11 Bidrag till anskaffande av hikakr for trossamfund. 

rc'.IC'/'\'11/i1111sa11slag 

D Räddningstjänst m. m. 

I Statrn~ hrandn:imnd . .fi'irs/11g.11111.1/11g 

2 Heredskap för oljehekiimpning till havs m. m . . .fi.in/ag.11111.1/ag 

3 Ers:ittning fiir verksamhet viJ riiJJningstj:inst m. m .. 
ji;rslag.rnn.1 lag 

4 Bidrag till kostnader för kommunal ben:dskar. ,.,,_11·n·at1011st111.1/ag 

Summa kr. 

9 X I 7 OtJO 
11 \\\10 \11\\1 

175 ()()\) 
I 1 llO 000 

2209201Hl 

I 427 7 l'>llOO 
4X4 3 7h llllll 
3X4 Xll.~ 1100 

X X46 000 

2 305 836 000 

l) I '>7' llllll 
140 000 

5 051 000 
XX2 ()(1(1 

2 56X 000 

I XOO 000 
_,XO 000 
340 ()()() 

I 00 000 
J I 000 000 

I I XOll 000 

63 254 IHIO 

I I 523 000 
12 21)00() 

5 155000 
____ 9-'--J I 000 

29824000 

H2J 0060IHI 
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XVI. Riksdagen och dess verk m. m. 

A Riksdagen 

4 

6 
7 
X 

9 

10 
11 
12 

14 

RiksJagcn: 
Arvoden m. m. till riksJagcns lcJamiitcr . .fi"irsla,1.?s

<111s/ug 
Rcscers;ittningar m. m. till riksdagens ledamiikr. 

.fi'irs/ags1111sla,1.? 
Riksdagslcdamiiters deltagande i Europari\Jets 
verksamhet . .fi"irslt1g.1llll.1illg 
RiksJagsutsknllens studieresor utom Sverige. 

.f i'ir.1/11 g.1ll ns/ug 
Parlamentariska delcgatillller . .fiir.1/llg.11111.1/llg 
Bidrag till studieresor. rt'.11'/"\'llfiun.11111.1/ai; 
Representation m. m . . .fi'irs/i1pw1.1/t1g 
Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp. 

.fiirslllgs1111.1/ug 
BiJrag till SLillskapet RiksdagsmLin och forskare 
BiJrag till utrikcsp,1\itisk informationsverksamhet 
K11nt11rshjLilp till riksJagslcJamiitcr.Firs/ug.rn11.1/t1g 
Pensioner ttt f. J. riksJagsleJamöter m. Il .. 

.f('ir.1/ai;.1t111.1/ag 
Stöd till p<trtigrupper..fi'irs/l/g.11111.1/llg 
lJtgivanJe av otryckta stånJsprotokolL 
/'('.\'('/"\'(//i, )I/.\'(/ 11.1'/llg 

B Den inre riksdagsfiirrnltningen 

Den inre riksdagsforvaltningen: 
I :iirval t ni ngskl>St naJer. ji'ir.1/ag.1"11slag 

2 Knstnader för riksJagstrycket m. m . . .fi'ir.1lt1g.rn11.1/ug 
3 Utgivande av siirskilda p11hlikatinner. 

/'(".\'('/"l'll/i< ll/.\'(/l/.\'/11g 
4 Riksdagens u\{tlriktade informatillnsvcrksamhct . 

.fi"irs/11gsll11s/11g 
Nytt riksdagshus. re.11'1Tllti1111.11111.1lllg 

C Allmänt kyrkom(itc 

AllmLinl kyrkomöte . .fi'irslap1111.1/ag 

51 

4X l) 12 000 

xoo 000 

2 771 000 
4 .~O 000 
200 000 
325 000 

.120 000 
200 000 
:;oooo 

2 525 000 

I 0 650 000 
1447000 

325 000 

77 551 000 
16 ()()() 000 

220000 

7lJ I 000 

30 000 000 

X3 300 000 

8.3.300000 

124 562 ()()() 

124562000 

1000 
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D Riksdagens verk 
Riksg:ildsknntorct: 

Förvaltn i ngskostnadcr, fi_irslagsunslag 
2 Vissa kostnader vid emission <1v statslån m. m .. 

. fors/ag sa nslag 
3 Administrationskostnader för vinstsparandet. 

.fi'irslagsanslag 
4 Administrationskostnader i samhand med 

premiering av frivilligt sparande av i.iverskjutande 
preliminär skatt .f("irslagsamlag 

.'i Riksdagens omhudsmän, justitieomhudsmännen . 
.fi'irslagsans/ag 

6 Riksdagens revisorer och deras kansli ,.fi'irslag.rnnslag 
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

7 Förvaltni ngskostnader ,ji'irslagsanslag 
8 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rf\det. 

.fi'irslllg.1·a11slag 

E Dh·ersc 

Kommitteer m. m.,j('irs/af?SWl.l'lag 

52 

22 390000 

21050000 

730 000 

I 000 

3 632 000 

) 183 000 

Summa kr. 

44 171 ()()() 

11 421 000 
.'i 123 000 

6Xl.'i000 

67 530000 

100000 

275493000 
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XVII. Räntor på statsskulden, m. m. 

1 Räntor pä statsskul<lcn. m. m . .fi.ir.1/ap<111.1lui.: 18 000 000 000 
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XVIII. Oförutsedda utgifter 

I Ofiinll~eJJa utgiftcr.Firs/ag.1w1s/a~ 8000000000 
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Fiirslag till 
stal för riksgäldsfonden för hudgetårct 19H0/81 

Utgifter 

A R1111/(Jr /!1/ .111H.1.1/.;11/dl'11 
a /fo111<1r /'il 111111!t/11i11g i11<1111 /a11dl't 

Riinla r{1 r;intcli.ipande ohligationsli·in. 
.fi1rs/11gs1·is 

2 Vinster p{1 pn::rnielihligati<Hlsl[m. 
.fi'ir.1/<1g.11·is 

3 R;inta r•·1 statssk1lldfiirhindcl~er . ./i'irs/ug.1Ti.1 
4 .. sranibligatiuner.ji'irs/ag.ITi.1' 
5 ·· av staten i.ivertagna län . .fi"irslugsri.1· 

6 ·· l;·1n ho' stalsinstitutillncr och 
fomkr m. m . . _fi"irs/ag.1Tis 

7 Arlig r;inta till Hans Ma.i:t Konungen 
tden s. k. Guadc:hiurer;intanJ 

X Riinla rii ki.ireskillingen för fastigheten 
nr I i kv. Lejllnc:t i Stockhlllm 

9 Riinta r~1 klHHrng Carl Xlll:s hemgitbkarit<d 
10 .. kortfristig urrlfining hos 

banker m. ll .. Fir.1/ugsris 
11 Riinla r{1 skattkamman·iixlar../i"ir.1/ug.11·i.1 

h Rii111or /J<l llfif'hi11i11g i 111/a11d1·1 
I Riinta rii upplf111ing i utlandet för statens 

val ten falls verk. j{"irs/11gs1·is 

3 

Riinta r{1 krediter hos inll:rnationella 
banker. Firs/ug.u·is 
Riinla på Hin på den internationella 
karitalmarknaden ,.fi'irs/<1gs1·is 

c Rii111u pil /)(•riik1111d 11y 11pp/i/11i11g i11<1111 <1ch 
1110111 la11Je1 . .fi"irs/<1gwis 

B Kapi1a/r11hull1'r. k11r.1:fi"ir/11.111·r m. m. 
Kapitalrabatter . .fi"irslag.11·is 

2 Kursförluster . ./('irs/11g.1·1·is 
3 Valut;1förl 11ster ,.fi"irslags1·is 

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 1979-09-30. 
1 Motsvarar US $ 2.0 milj. 01:h llfr. 81.6 milj. 
' .. US$ 146.4~1ilj. . 

5.'i 

Bilaga 
till huvudtiteln 
Riintor rt1 statsskul
den. m. m. 

20 500000' 

605 700 OOff 

X63 300 0001 

I 000 
I 000 
I 000 

7 'J()X 000 000 

I 164000000 
2 3 7 000 ()()() 
%4000000 

I 00 000 

35()000000 

300000 

90 ()()() 
7 500 

200 000 000 
2 5 00 000 ()()() 

13 323 41)7 500 

1489500000 

3449003500 

3000 

DM .'i.'i.2 milj .. US $ 117.0 milj .. Sfr. 42.1 milj .. Hfl. 28.4 milj .. Yen 4080 milj. 
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C Dii·ers(' 11rg(ficr 
Försäljningsprovisioner m. m . .fi.irslags1·is 

2 lnlösningsprovisiuner m. m . . .fiJrs/agsl"is 
3 Kostnad f\.ir börsnotning av obligationsli\.n. 

fiirs/agSl"is 
4 Övriga diverse utgifler..fhrs/ag.l"l"is 

Inkomster 

A Riintor 
I Riinta pt1 uppköpta obligationer 
2 ·· ·· rörli!!a krediter 
3 .. .. kllrtfristig utlåning till banker m. n. 
4 ·· ·· övriga utltmade me<lcl 

B Uppgtlld. /.:ur.11·i11srer 111.111. 
I Uppgäl<l 
2 Kursvin~ter 

3 Valutavinster 

C Direrst' i11/.:0111sra 
Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 

2 Dragnings listor pfi premieli\.nen 
3 Avgift för fartygskreditgaranti m. m. 
4 Övriga diverse inkomster 

56 

125 000000 
50 000 000 

2000000 
100000 177 100000 

Summa kr. 18439104000 

11 500000 
380000000 

I (KJO 
7000000 

I O!Kl 
I 000 
I 000 

10000000 
100000 

30 IKIO 000 
500000 

398501000 

3000 

40600000 

439104000 

Underskott att föras av på statsbu<lgeten 18 000000000 

Summa kr. 18439104000 
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Utdrag 

PROTOKOLL 

57 

vid regeringssammanträde 

1979-1 :2-21 

:'llärvarande: statsm1111stern Fälldin. ordförande. och statsri·1den Ullsten. 

Bnhman. Mundeh11. Wikström. Friggebn. Mogård. Dahlgren. Asling. Sö

der. Krönmark. Burenstam Lindcr, Johansson. Wirtcn. Holm. Andersson. 

Boo. Winherg. Adelsohn. Danell. Petri 

Föredragande: statsr!iden Ullstcn. Bohman. Mundeho. Wikström. Frig

geho. Mogftrd. Dahlgren. Asling. Söder. Krönmark. B11rcnstam Linder, 

Johansson. Winen. Holm. Andersson. Boo. Winherg. Adelsohn. Danell. 

Petri 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 

Statsr:\dcn föredrar de förslag till riksdagen i fr~1gor om statens inkoms

ter och utgifter m. m. som skall ingå i regeringens förslag till statsbudget 

för hudgctiffet IYKU/81 samt inriktningen av den ekomimiska politiken 

under niista budgetår. Anförandena och i förekommande fall översikter 

iiver förslagen redovisas i underprotokollen för resr. derartement. 

Statsriidet Mundebo anför: Med heaktande av de föredragna förslagen 

har förslag till statsbudget för nästa budgetf1r med därtill hörande specifika

tioner av inkomster och utgifter upprättats. Jag hemställer att regeringen 

fon:slfa riksdagen 

att beriikna inkomster och hesluta om utgifter för siaten i enlighet 

med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetäret 1980/ 

81. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överviiganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört 

för den :itgiird eller det ändamål som föredragandena har hemstiillt om. 

Regeringen beslutar all de anföranden som redovisas i underprotokollen 

j;imte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som hilagorna 

1-22. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 









Bilaga I till budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80: 100 
Bilaga I 

Finansplanen 

EKONOMIDEPARTEMENTFT 

Fiircdragandc: st<1l-;ri'idet Hohman 

Utdrag 

PROTOKOLi. 

\'id rL'geringssammantriide 

JlJ79-12-21 

Anmälan till statsbudgeten for hudgctårl'I 1980/81 så,·itt a\'scr finansplanen 

l>l:'rt internationella utvl:'cklingen 

Konjunkturulvecklingen i OECD-liinderna fllrsvagades under l1J79. Or

saken hiirtill \·ar i första hand de kral'tiga 11ch upprepade höjningar av 

11ljeprisel som gen111nf1)rdes. Fram till december J lJ7lJ steg s:ilunda priset 

p;i r:iolja med mirmare 70 ';._en ilkning med L'a 40 '; i gen111nsnitl Cilr :m:l. 

[);irefter har riwl.iepriscrna hii_its ytterligare. OECD-J:indernas samlade 

bytesb:dans w:ingde fri"tn dl (\\·erskutt r•i ea 10 miljarder dollar I lJ78 till ett 

undersJ;.otl pa ea .10 miljarder 1974. Vidare fiirsliirkte oljeprishöjningarna 

de tendensn till en uppg<lllg i den inhemska intlatiLrnstakten som redan 

hade iakttagits i m:inga hinder. Knnsumentpriserna i OLCD-J:1ndern:1 J;lµ i 

slutet a\ 1979 niira 11 r;. hiiµre :in ett iir tidigare. 11J78 steg prisenw med 
8 r:;-., 

KörJ;.rartsindragnin)!en via ol_ieprishöjninµen di1mpa1.k den µynnsamma 

utveekJing av dterfr;1gan s11m inkth i V:isteuropa 1ieh Japan. hir Filrenta 

statern<IS dd förstiirktes den konjunkturnedg:ing som redan tidigare svntes 

vara pi1 v:1g. Ser man till hela OECD-omradct bkv produktionstilJv:ixten 

drygt 3 '( i genomsnitt för i'J79. _i:imfilrt med niira 4 r; aret innan. 

Trots konjunkturflirs\agninµen kan man dock iaktta lkra positiva drag i 

d..:n allt1l;inna ekon11miska utvcckling..:n under 1979. lnve,teringsverksam

heten kirbiittrades klart i flertalet liindcr. Starkast \'ar uppgiingen i Jiinder 

med en allm:int god k1.•n.iunkturutveekli11g s;isom Fiirhundsrerubliken 

Tyskland od1 faran. [I.len oi:ks;i i Forenta staterna f'ortsalle invL'stcrings

verksarnheten liinge i en gynns;1m takt. 

En annan positiv J'ilreteelse var den relativt ~tarka urpg;ingcn i v:irlds

handcln. Efkr flera ;ir <t\' S\ag tillviixt kunde ett urdentligt urpsving 

regislrL'ras. OECD-hindernas intL'rnhandel steg med hela X r:;., \'ilket kan IL' 

Ri/..sdavcn / 1J79!81i. I sa111/. ;\'r /00. lli/oga I 
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sig anmiirkningsviirt högt stiillt i n:lation till den vikamk cftcrfri.1i.:cut\'cck

lingcn. Fiirklaringen till Lklla 't<ir Jdvis att finna i .:n betydande lag.:rurp

byggnaJ. Uprg~ingcn i handeln skall ocksi1 sö mot bakgrunda\· industri

rrnduktionen.., stora andd av den totala pnidukti\in..,iikningcn. I i;cnom

snitt för OECD-liindcrna registreradL'' niimligen en iikning a\ inJustripn1-
duktionen med ca 5 r:;. 

De positi\·a tendenserna var siirskilt tydliga under första hiilftrn av Jl/79. 

Under det andra hal\'iircl diimpades tillfiirsiktcn och i Förenta \laterna 

registrerade.., en avmattning av lot;tlproduktionen. En vis' Jiimpning sked

de ncbii i övriga industriliinder i takt med att den högre inflationen 

p:lverkadc hushilllen-, kiipkraft negativt och Jiirmed hiill tillbaka iikningen 

av den pri\·ata konsumti\lllen. I Japan och Fiirhundsrcpubliken Tyskland 

\·ar dock den ek11nomiska akti\·iteten viil hii\'d;id i1\'L'n vid utg:ingcn a\· 

1979. 

Dessa tendenser i de stiirrc li111dcrna viintas besti1 ett stycke in pa I LJXO. 

SitlunJa kommer den neg<itiva utvecklingen i den amerikanska ckomimin 

tn11igcn alt fortsiitta iinnu en tid. medan nu\·arande styrka i den japanska 

re..,pektivc viisttyska konjunkturen talar för en relativt god tillviixttakt 

ocks;I under första hiilften av ILJXO. Niir det giiller senare delen av det 

framförliggande tiret. iir osiikerheten givet vis betydligt stiirre. Av avgiiran

de betydelse blir inriktningen av den ekonomiska politiken i \ iktiga li1nder. 

Samtidigt som konjunkturutvecklingen förs\'agades inleddeo; en gradvis 

i1tstramning av finansp11litikcn. Ni1gon kompensation fiir det cfterfr:igc

hortfoll som oljeprishöjningarna medförde gavs siiledes ej. I stiillct inrikta

des politiken generellt pii att siika motverka att den allmimna rrisni\'iin 

ökade utöver \ad som moti\·erades av oljeprisstegringarna. Inllationen 

<igs s<°1ledes som den viktigaste restrikti1mcn för den ekmHHlli..,k-politiska 

hand I ingsfrihctcn. 
I de liindcr diir L'n L'Xpansiv .:-konnmisk plilitik tidigarl' fiirh - friimst 

hirhundsrepuhliken Tyskland t1ch Japan - fiill stimulansimp111't:rna efter 

hand hort. I StLH·britannicn genomfördes en markant skiirpning av pliliti

kens inriktning och i Fiirenta staterna gavs inllationsbekiimpningrn allt 

högre prioritet. 
Den ekonomisk-politiska ;itstramningen skedde i forsla hand gcn11m 

penningpolitiken. RiinteHigct i niistan alla limda prL'ssades grad\·is 11pp{1t 

under hösten 1979. Riintehiijninganw hetingadL·s i st\lr utstriickning a\· en 

striivan all diimpa prisstcgringarna.Det st<"ir cmelll'rtid klart att :i\·cn om

sorgen om valutakursen spelade in. I Fiircnta staterna \;1r miilsiillningen 

all hiilla uppe dollarns viirde klart ut t tal ad. I Japan hade L'n kraftig depre

ciering av yenen iigt rum sedan h1)sten I lJ7X. vilket fiirs\·iirade mi1.ilighetn

na all diimpa inflationen. De japanska myndigheterna sag sig diirfiir i allt 

hiigre grcid fiiranli1tna att hejda yenkursens fall. <kksi1 ikr;il'ttriidandet a\' 

det curopeio;ka monetiira systemet. EMS. i mar-; 1979 fick bctydelo,L' for 

ri1nteutvecklingen i s{1 m<itto all heh\lvet a\ enhetlighet p;( hilde det finans

politiska och det penningpLllitiska \lmri.idet ökade in1rn1 EG. 
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Med tanke pi1 den framtida kon.iunkturut\ecklingen ter sig nuvarande 

strama penning.politik prolikmatisk. Om de frim valutasynpt111kt viktiga 

liimkrna har inhön:ks nforcnli)!a miHS:il\ningar for sina valutakurser. kan 

delta inneliiira alt riinteliiget drivs upp Ö\'er en ni\·:·i Sllfll ej kan anses 

motiverad utifritn inhemsk halanss)'npunkt. 

Den ekonomisk-politiska inriktningen under 19XO. siirskilt under senare 

dekn av iiret. beror i hög grad pi1 hur viil liinderna lyckas komma till riitt:t 

med intlationsprohlemet. Relativt •;nabba resultat i delta hiinseende iikar 

sannolikheten för en uppmjukning av den nu\'arande strama ekt1nl1111iska 

politiken. För en s~tdan utvecklin)! talar ocksft den omstiindighetcn att 

ar!it·1'.löshetssiffrnrna \'iintas stiga Unl.kr l9XO. l\lnt hakgrund a\' de mindre 

industrililndernas hetalningsbalanssituation kan d\1ck en hetydande försik

tig.het i politiken flirutses i dessa liimkr. 

Den allmiinna inriktningen :I\ den eklinomiska politiken ter .sig stram 

stiilld i relation till den underligg;tnde S\'aga tendensen i efterfr[igeutveck

lingen. Totalt for OECD-omriidet förutses den ekonomiska tillviixten stan

na vid ca I ':; I 9XO. Stura skillnader mellan l:nskilda liinder m:h liindcrum

r;tden är dock att viinta. I Fiirenta stakrna l:mlllses en direkt minskning a\· 

totalproduktionen i storleksordningen I ~:( .. Diiremot viintas tillviixten i 

den japanska ekonomin hli niira .'i (( .. För ViiskurLlpas del hedöms HNP 

(ika med i genomsnitt 1.5 1,:;,, 

Parallellt med den lilngsammare tillviixten förutses en omsviingning dii 

dd gäller dt:: gynn-.arnma drag som iakttl'!!' i den l:konorniska ut vecklingen 

under 1979. Uprg~111gen i niiringslivets fasta investeringar \'iintas silledl:' 

bli mera diirnpad undcr 1980. Vidare fi'lruhe-; en betydligt li'mgsammare 

till\'iixt av industrirrnduktionen. Efter det :1tt drnna ökat snahbare iin den 

totala produktionen 1979. v;intas det lllllviinda fiirh<illandet giilla 1980. 

Samtidi!!I kan man riikna rnl:d ett nef!alivt lageromslag i lkrtalt'l lirnder. 

~iimnda faktorer viintas leda till en försvagning av den internatinnella 

handeln I lJXO. OECD-liindernas totala import fiirutsl:-. stiga ml:d endast ca 

3 i;. f"ör l:Xporten diirl:mot torde tillviixten bli -.tarkare i och med en 

stigande export till OPEC-liinderna. 
För den svenska l:XportL·ns del dntas marknadstillviixtl:n l9Xll bli n;tgot 

högre än vad 0 ECD-liindernas g.l:nomsnittlig<t imporl(1kning indikl:r<tr. 

Detta förklaras av \i'tr exports \larkare inriktning rii den Vitsteun1rc·iska 

marl.;naden. Siir.:,kilt föruhö tillv~ixten i N\lrg.c llch Finland hli rcbtiv1 

gynnsam. I Danmark diiremnt viintas en nedgi.tng a\· totalproduktiunen. 

Priserna fiir varor i intnnationell handel stl:g snabbt umkr 1479. l:fort

'>l:tt frän oljeprisstegringarna notnadö krahig<t ökningstal for priser <iven 

pi.t {•\Tiga r;ivarnr. hl. a. till föl.id a\' industrirrodukti\lnens expansion i 

OECD-liinderna. L'nder senare delen av ll/71J 1;1g sitlunda rriserna p{1 

rit\·aror e.xkl. olja drvgt I .'i c;. hi>grc itn ett i·tr tidigare. Diin·id kunde en niira 

2~-proeentig i!kning rl\lteras fiir varugruppen malmer llCh ml:taller. 

Priserna pa bearhetHde vanir i internatil111ell handel steg med niira l) '; i 
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gcrwmsnitl. vilket bg i linje mcJ <len allmiinna inllationst<tktcn i industri

hinderna. OECD riiknar meJ en uppg<\ng av ungefär ~amma storleksord

ning 1980. Visserligen verkar konjunkturförsvagningen diimpanJe. men 

samtidigt iir faktorer friin kostnadssidan pi"tdrivande. Dessutom kan man 

förutse alt pr(iduktivitctstilldxten blir förhiillandevis litngsam. Ser man till 

prisutvn·klingen for riivaror kan en diimpning viintas till följd av vikande 

cfterfr[1gan. 

Den stilrsta osiikerheten knyter sig givetvis till oljeprisut veeklingl.'.n. 

Rent schablonmiissigt har antagits all det reala oljepriset - J\s. rclativpri

sct mellan olja och industriprodukter - hlir i stort sett oföriindrat under det 

framfl'lrliggande 11ret. Dett;1 antagande tilliimpas allmiin\ av internationella 

11rganisationer. siisom OECD. 

Prisutvecklingen for olika varugrupper. liksom skillnader i real tillviixt 

mellan olika Hinder och liirnknimraden. bildar utg;ingspunkt fiir hcdilm

ningen av den framtida bytesbalansutvecklingen. Med ovan angivna anta

gamkn skulle OECD-liinderna totalt sett komma att uppvisa ett bytesba

lansunderskott i storleksordningen 30 miljarder dollar iiven 19:<0. En posi

tiv företeelse iir doc.:k all utji1mningen av över- och underskott inom grup

pen av industriliinuer i viss utstriickning väntas fortgii. förenta staternas 

bytesbalans virntas förbättras 19XO medan viixande underskott är att förut

se i Förbundsrepubliken Tyskland och Japan. För m:'inga av de mindre 

industriliindcrna v:intas den sedan flera [ir negativa betalningsbalanssitua

tionen inte föriindras niimnviirt. 

U tanfilr 0 EC'D-omr<idet registrerar de il.'.ke-oljl·producerande u-l:in

derna betydande underskott. Efter ett ,.;amla\ underskllll p;i G1 -i:' mil.iarder 

dollar 1979. iir en ytterligare kraftig filrsiirnring att riikna med för l9XO. 

Statsh<tndelsl:inderna kan viinlas hi"illa t i Il haka 'iin import 1980. Emelkrtid 

förutses iiven exporten utvecklas svagt. tv1ol bakgrund hiirav itr inga stora 

fliriindringar i deras samlade hyteshalansliige att viinta. 

fk stora hetalnings11Jiimvikter 'iOm s{tlunda flirutses motsvaras av ett 

viixamk finansieringshehm·. Det iir hiin·id av stor vikt att internatim1ella 

valutarl,nlkn t I M FI kan tillfl>rsiikras tillriickliga resurser. S:i att fonden kan 

fylla sina uppgifter i den internationella anpassningsprocessen. I fi:irsta 

hand hilr l\IF:s permanenta resurser utilkas. Sii har nvligen skell i och 

med heslulet om den sjunde allmirnna kvolhöjningen. Under 1979 har 

internati1lllella valutafondens miijligheter ytterligare stitrkts genom ikraft

triidandet a\· den supplementiira finansieringsfacilitcten. vilken hasnar sig 

pii bn friin ett ant<tl \·aluta.q<H"b J:indn. 

Den l\versiktliga bild a\· den ekonomiska ut vecklingen s1.im h:ir tecknats 

ter sig i miinga avseenden otillfredsstiillande. En tillviixt i 01.::CD-liinderna 

om endast I <.;. ligger limgt under den potentiella utvccklingstakten. Della 

inneb:ir alt arbetslösheten efterhand kan \·:intas stiga. vilket iir synnerligen 

bekvrnrnersarnt med tanke p~i den redan höga arhctsli>shcten i miinga 

kinder. 
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Tahcll I. l\ruttonationalproduktens utnckling ,·issa landl'r och ländcromritdcn 
1977-1980 
Arl1g procentuell v,,lymfiiriindring 

IY77 147X 1'!7'.I l'IHll 

f<>rt'lll'1 ,1atern;1 -1.'I -1.-1 2.0 - I.'- -0.'i 
.lap;rn .'.-1 'i.Il ti.O -i"-".:; 
h1rhund,rep. Ty,l;lam\ 2.n -~ .~ ·U 2 -1 

.1.0 1 .. '-2 .. 'i Frankrike .1.0 .' 1 .. 
0 .. ' 2 . I S1nrhrilannien 2.11 1 .. 1 

l1alien 2.D 2.h 4.11 1 .. 'i-2 .. 'i 

Norden 0.-l 4.0 L' ~I 1 

v;"1curnpa 2 .> .1.0 ·' .0 L' ~I I." 

t >LCJ) lolali 1 .7 ·' .lJ 1 .~) L':l I 

J..:,·,11,1r: hll' 1'177 <>dl IY7X: OECD. Fi>r l'17Y llch IYXO: ck<>lllllllider;irte111enleh 
heuiHnning;ir. 

And~i kan man inte ut.:sluta att utvccklingen blir ~\·agare ;m \'ad ~,1111 h;ir 

antagih. Flera risknll!ment p;1verkar bilden. Det ;ir mycket svi1rt att förut

se effekterna av redan foretagna Llljeprishiijningar. lkdiimningen samman

h;inger med synen pil utvecklingen av förtroendeklimatet ho-, n;iringsliv 

och hush;ill. En mer markerad förs;1mring i dt•ssa avseenden 'kulle innchii

ra en sva,care utve..:kling av investeringar och privat knnsumtion. Till dett:1 

kllmrner den stl.lra Lls:ikerheten betriiffande den framtida ul.iefiirsii1jningen 

och prisut ve..:klingen pi1 olja. I llll\ arande Linsliga knnjunkturli1ge l';ir varje 

ytterligare prishöjning allv:1rliga konscb·enser för tillvi1xtcn och sy\sel

siittningcn i industriliinderna. Om el'tcrfriigeut\ecklingen skulle visa en 

kraftigt vikande tendens. ;ir det utonlllrdentligt angeliigd att den ekono

miska politiken i de \tiirsta li1mkrna snabbt anpassas till de ~indrade 

flirh~illandena, l.l<.:h att mot verkande stimulansi1tg;1rder siith in p;1 ett tidigt 

stadium. 

2 Den ekonomiska politiken orh konjunkturutH'cklingcn under de 
senaste åren 

U11·,·c/.;/i11gl'11 1111,/a /970-1<1/1•1 

Den ekonomiska utvecklingen under 1970-takt har s:i, iil i Sverige som 

utomlands k;innetc..:knats av rcla1ivt stora konjunktursv;ingningar och en i 

.iiimfiirelse med 1950- och I %0-talcn kraftig inllati1ln. Den genomsnillliga 

tillv;ixttaklen sji.'lnkj;iml'llrt med fon:g~icnde de..:ennium uch i OECD-omri1-

det i1tfol,ides den sligande inll:llionen ;i\· öbd arhctsliishcl. I den s\·cnska 

ckonllmin uppstod allvarliga balansbrister. Filr;111dringar i efterfri1gan o..:h 

utbud pi1 !lera marknader ledde till att det svenska nill'ingsli,·et f'ick bety

dande strukturproblem samtidigt som arbehmarknaden alltmer kl.lm alt 

karakteri.seras av tilltagande oheni1genhet till ~lrnkturell anp;i.'>sning. I det 

följande skall jag rnn:ket kor1L1ttat teckna lwvuddragen i denna ul\'(:ck
ling. 
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I hö1jan a\· 1970-talct intr;itTade en kraftig intcrnationdl kon_iunktururr

giing. De stora hudget- od1 betalning,h;damundersklltten i Fiirent<1 sta

terna 11ndcr 1960-talcts sista iir hade lagt grunden till en stark urrgimg i den 

internationella likviditeten lll:h i de llesta \'i1>tlirnder hcdrcvs L'n cxransi\' 

rolitik under 1971 och 1972. Bl. a. av dessa sbl kpm den filr de stora 

OECD-liindcrna samtidiga kl•n.iunktururrg;ingcn 1972- 197:; att hli kraftig. 

Den iltföl_idcs av en snabbt stig;mdc inllition. diir rrishiijningarna ra liv-;

medd od1 r~ivaror v;1r srcL·iellt m;1rk;111ta. 

rkn svenska konjunkturutvccklingcn fol_idc under dessa itr den intcrna

tiunclla med viss l'ftcrsbrning. Siilunda var urrgi-rngcn i rroduktion och 

pfr .. cr 1972 och 19D mer diimrad i Svnige i1n i utlandet. En viktig orsak till 

detta var den restriktiva ekonomiska rolitik S\lm forLks av omsprg om 

byteshalansen. Vi hade s{tlunda undn dess<t i1r en diimpad inhcrnsk eftcr

friigan samt en relativt hiig arhct.o;lö . .;,het. vilkt·t medförde en i1tcrh;illsam 

ut veckling av h<lde liincr och rriscr. Eftersom den intcrnatiPndla rri">

stegringstakten samtidigt var hög hiiddadc dclla fiir en viss förbiillring av 

de svenska företagens konkurrenskraft. Under 197.~ tof:! sig della uttrvck 

dels i en uprg{111g i företagens \'instcr. men ocks;i i en nedgiing i relativrri

serna pii bearbetade varor. Detta i1r urpni'iddcs cl! relativt stort iiverskoll i 

bytesbalansen. 
Vid in!,!iingen till 1974 befann sig s;ll11nda den svenska eko1wmin i ett liige 

med överskott i de utrikes betalningarna med motsvarande översko!\ i det 

totala inhemska finansiella spar;rndet. Del\a hade sedan ATP-systemets 

införande sun:essivt förskjutits fnin den privata till den offentliga sektorn. 

Utveeklin)!en d~irdter visade .;;ig medföra stora \)mka..,tnin!,!ar i 1.knna 

bild. Den tog sin start punkt i himdelserna ri't den internationella olje mark

naden under hi>sten 1973 l'Ch bö1jan av 1974. LJnder denna period fem

dubbl<tdes priset p<l riil1lja och den ekonomiska rolitiken i de ledande 

industriliinderna lades i stort sett samtidigt lHll i restriktiv riktning. Fiir 

Sveriges del gav de stora internationella rrisstegringarna r<'1 r~ivaror uhl<tg 

i stora vinstökningar i de dvaruhaserade industribranscherna som jiirn

och stiilindustrin samt skogsindustrin. Medan den intcrnatiL)nella kl>njunk

turne<lg;lngen p{1bör:j;1des 1974 kPm detta <tr att bli ett utrr<iglat högkon

.iunkturifr i Sverige. Löneklistnaderna i det svenska niiringslivet steg med 

ca I h <_:; .• vilket var dubbelt S<l mycket som foregi1ende iir. Lik vid steg 

vinstandelen till en rekordhög ni\·i1. 

Delvis mot bakgrund av den betydande \'instuppgi'mgen erhiills mellan 

1974 och l97'i iinnu hiign: inhernsk:1 liinekt1slnad,,1.:gringar. Niiringslivets 

lönekostnader viixte med i!ver :!(}'.·;.och arhetskralhkost naden per rrmlu

ccrad enhet steg p<i grund :n '.iunkamk rroduktivitet i1nnu mer. Samtidigt 

stabiliserades kPstnadsut vecklingen i de pit \ iirldsrnarknadcn kL1nku1Te

rande hinderna och ">lHll en fiiljd hiirav urrstod en drastisk föriindring av 

vilra relativrriser. vilket ri:sulterade i en minskande internationell cfterfrii-
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gan pa svenska rrodukter. Vinslerna i det "'L'nska n:iringslivet sji.ink 

sn;1M1t. 

Under 1'174 hade den s. k. iiverbrvggningsrolitiken inktts. Svflet med 

den var att motverka dfcktern;1 a\' den internalil'llell;t J;ig,kunjunk\un::n. 

Ciemim olika ~11g;irder stirnukr;1des den inhemska klH1surn1ioncn. biidc dt:n 

rrivata od1 den offentlig;1. vilket tillsammans med .:n suhvcntiunLTad llCh 

omfattande lagerrroduktillll samt invcstningsstimulan,er holl sysseJs;itl

ningcn urre. Den starka fiirs\'agningen av den inlernatillnella knnkurren-.,

kraftt:n fo.:k <llunda inte n;1got din:kt genomsl;1g i sys-,dsjttning lH.:h klll1-

sumlillll i Sverige under 197~. 

D:irigrnnrn utehle\' ocksil den kostnads;1npa-;sning som t:l_iest hade varit 

natllrlig i ett hige -.,,lm detta. :\kllan 1975 och 19711 steg de inhemska 

liint:knst naderna ;·1nyo med uppemot ::!O';. Till lkn snabba liineknstnad-,

stt:gringen bidrog att arbetsgivaravgifterna. lik'lllll :iven 1974 och 197.". 

hiijdes med ca 4 rnict:ntenheter. Den S\';1ga produkti\'itehutveeklingen 

mt:dförde att arhetskraftskostnadt:rna rer prudt11.:erad enhl'I sll:g i \ak\ mi:d 

löni:kos\n;tdsökningen. vilki:t ytterligare filrs;imradt: niiringsliveh interna

tionella konkurrenskraft. A ven under 19711 fortsatte d;irfiir de svenska 

forl'lagt:n att tarpa markna(bandelar samtidigt som den i111ern<1tionella 

konjunk\urt:n förbitttrades li.ingsammare iin v;intat. Den wenska exporten 

sj\ink och underskottet i bytesbalanst:n l\kade. 

Industriproduktionen gick under tiden kraftigt ned och \'instniderna 

nillhk ett hi.storiskt J:i,ittenviirde. lndu.strier .s1H111111der norm;tla orn.sliindig

heter skulk klarat sig tvingades varsla om nedliiggning ,ich des-,utorn 

hlo\llades strukturproblem Slllll \·arit latenta i vissa svenska nyckcl

brarN.:her s;1som varvsindustrin. skogsindustrin samt jiirn- uch st~ilindu

strin. Ftir al\ undvika massarhehlihhet llch riidda dt: pit sikt livskraftiga 

fiirelagi:n b\iurdes massi\'a statliga resur-;insa\ser a\· arbetsmark11;1dspl1li

tisk llCh industripolitisk karakt;1r. Sy,selsitttningen kunde h;lllas urre (rtlls 

at\ produktionen sjönk och ett s\ort kapacitehgap uppkom i del SVl'nska 

n:1ringslivct. 

CiClllllll den svaga rrodt1k\illnsut \'t:CkJingen lldl dt:n SLICCCS'>iVa urholk

ningen ;1v fort:t•tgens finansiell•t ..;tjJ]ning avstannade l•eks[I invcsteringsak

\ivit.:li:n. Dl't finansiell<t srarandi:t i den pri\·ata -;ektorn sjönk som fol.id av 

den kr;1ftiga \'in'>tncdgangen. Di:n svaga re<llinkumstutvecklingen hiill till

baka statsinkomstcrna. Samtidigt !Th:~dfonk de stllra ,ifkntliga utgiftt:rna 

för alt h~ill•t sy'>Selsiitlningt:n uppL· ;111 den olkntlig<t si:kllm1s finanser 

ans\riingdes hart. De -;tatliga b11dgetunder-.,ko\len vii\\e. Medan fram till 

1974 de finansiella \iverskotten i offentlig sektlir halansnade undnsk,il\en 

i den privala. fi\r-,~1mrade-; nu h;ida sektorernas sparande. 

Undn lllrpet av ll/7tl stod det klart att iiverbryggningsp1ilitiken rnisslyc

kah. Dd blev en uprgift för den nya trerartiregeringen at\ \':inda utveck

lingL·n. Den ekl'nllmi-;k-plllitiska -.,1ra\t:gi som h~irviJ vald.:-, hvggde p~i en 

eXJ)(lrtleJd itterg;ing till fullt kapaL·itchu\n\·tt_iande och nlern balans l'iir 
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den svenska ekonomin. Utgiinµsrunkten \'ar darvid det duhbelriktade 

samband mellan eftcrfr;igan och rrndukti1msvl1lvm som fon:l;ig pii grund 

a1· den qora rrouuktivitc!Sreservcn i det svenska ni1ringslivet. Siinkta 

relativrriser skulle ge ökad fi.irsiiljningsrnlym som i sin tur skulle möjliggö

ra -,tigande produkti11n och. p;i grund av bdinlliga kapacitetsreserver, 

i.ikad produktivitet. Produktiviti.:hiikningen -,kull..: ge ytter!ig;m: siinkta 

rt.:lati\·a rrisi.:r. Efter hand som kapacitetsgaret sliits skulle liino.;amheten 

förbiiltras och investeringsakti1·itcten iitcr komma ig;-mg. 

Ett s~1dant hiindclscfiirl11rr byggd.:: rit förutsiittningen alt om viil pwduk

t ivitehökningen kom ig;'mg skulk i ck111wmin inbyggda faktorer leda till att 

den fortsatte. Det var emellertid urrenbart alt det kriivdes en kraftig 

inledande föriindrinµ a1· de sven-;ka forctaµcn" relativa priser for att 

prot.:cssen skulle starta. Devalveringarna under 1977 utgjorde en si.1dan 

startrunkt. 

Inte minst tack vare dd ansvarsfulla tvi1i1rsavtalet for 11178 och 197'-I fit.:k 

devalveringen den asyflade effekten. De wenska fiiretagens konkurrens

form;1ga titerhiimtades r<"ilagligt od1 under lorret av I '-178 vände ut veck

lingen. Industriproduktionen iikade änyo ot.:h s(i sm;"ining1im bö1jade inves

teringarna viixa. S;isnrn viintal ökade produktiviteten snabbt i takt med all 

karacitelsgapct slöts. vilket ytterligare fi.irsUirkte konkurrenskraften. 

Niir konkurrenskraf\fi.irbiittringen började verka. mot slutet av 1977 uch 

under 197::<. giillde dl'I att sa snabbt s11111 miijligt utnyttja den stora outnytt

jade karacitet och rruduktivitetsrescrv som alltjiimt fann" i industrin. Fi.ir 

att uprn;i detta borde en viss iikning av den inhemska efterfr~igan ske. 

/\vskaffandct a\· den allmiinna arbo:tsgivaravgiften fri1n den I juli 197::< och 

utformningen av finans- och kreditrolitiken svftade till att en rimlig rrivat 

konsumtionsökning skulle bli möjlig under 1979. 

l.;nder loppet av l'.178 och fram till hiindelserna rit oljcmarknaden under 

sommaren 1979 utvecklades den svenska ekonomin gynnsamt i viisentliga 

hiinseemkn. Jag ~iterkommcr senare till den forsiimring av fiirutsiitlningar

na for en fortsiittning rii den inslagna viigen. som den senaste tidens 

internationella utveckling medfört. 

Under 1970-talet var tillviixten klart liigre iin under foregitende decenni

um. Orsakerna till detta var bl. a. den internatitlnella utvecklingen diir de 

h;ida oljekriserna 1973 och 1979 spelar en viktig roll. Iliirt ill kommer att 

den snabba tillviixten under 1%0-talet delvis var baser;id p;·, förhiillanden 

och förutsiittningar som inte var möjliga att bibeh;t11a i ett liingre perspek

tiv. Det riicker hiir med ~ttt erinra om de kon~ek ven ser som den mycket 

betydande lKh snabba rc!!ionala omllyttningen kom all medföra. I syfte att 

uppnii en rimlig regional balans har en hetvdande utbyggnad skett av 

regionalpolitiken. Denna innebiir bl. a. all incitament givits till omlokabe

ring av fliretagens verksamhet. 

Man kan ocksa peka r•·i andra fiiriindring;ir i viirderingar. t. ex. av 

förhilllandena i arbetslivet och miljökraven. vilka r<ivcrkar tillvitxttaktcn. I 
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viisentlig graJ kommer dessa föriindringar i v:irderingarna att vara hest[1en

de iiven under det framförliggande decenniet. De crfarenhetn vi vunnit av 

utvecklingen det senaste decenniet mt1ste tas tillvara niir politiken inför 

1980-talet ska utformas. 

Jag vill nu mera detaljerat rcdoglira för det senaste iirds ekonomiska 

utveckling. 

Ufl·ccklingcn 1111Jcr /979 

1979 priiglades som redan sagts av en kraftig kon_iunkturuppg~ing. Indu

striproduktionen hade. som framgfö· av diagram I. börjat öka under 1978 

för första giingen sedan slutet av 1974 och uppgi\ngcn fortsatte under 1979 

med en ökning enligt konjunkturinstitutets beriikningar om ca 6'.;i .. Den 

totala tillviixten i ekonomin beriiknas till ca 4 'li·. 

Enligt statistiska centralbyriins hcriikningar skulle ökningen av dt:n pri

vata konsumtionen under första halvåret 1979 ha varit drygt 3 ';'(·. Fr<'tn 

halvfirsskiftct har dock en klar lbmpning iigt rum. bl. a. som en ftlljd av den 

liigre realinkomstutveckling som den högre intlatillnstakten lett till samt 

skiirpningen av kreditpolitiken. Tillgiinglig statistik över t. ex. bil- och 

detaljhandelsförsäljning tyder p~I detta. För hcli'irct 1979 riiknar konjunk

turinstitutet diirför med en privat konsumtionsökning p<°t 2 1/4 %. 

Ett oroande inslag iir den kommunala expansionen. Den har för hela 

1979 beriiknats uppgil till ca 5 l,:;.. i volym. Ökningen av kllmmunala bered

skapsarbeten kan endast förklar<t en mindre del hiirav. Den underliggamk 

trenden iir mycket kraftig. En så snabb tillviixt iir. som jag senare iitcrkom

mer till. omöjlig att förena med en balanserad ut veckling av samhiillseko-

Diagram I. lndustriproduktionsindcx 1'170-197'1 
S;isnnµn:nsad~ da\:1 med µlid:1mk ~ 111[111. tal. 

lnJe:-; 1%X = 100 

140 

110o-----·----

1001----------+----------l 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Kli/!t1: Statistiska n~n\ralbyriin. 
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Tahcll 2. Fiirs(irjnini,:shalans 1'>78-1'>79 

Ti//gc'i11g 

llNI' 
Import 

Summa tillgång 

l}ic•rii-<lgan 

Il rut I< 1i n vcs ter i ng 
N;1ringsliv 
d;irav: industri 
Statliga mv111.ligheter nch 
aff;1r,vcrk 
Knmmuncr 
Bos1;1dcr 

l.agerinvesterinl! 1 

Privat kons11mti~1n 
Offentlig konsumtinn 

Statlig 
K<>mmunal 

·1~j;1nstcnet t o 
Fxpurt 

Summa eftcrfr;°1gan 

Miliankr kr. 
1'17<1. l<ipandc 
pri'<:r 

43h.ll 
1211.11 

556,0 

Xti.'i 

37.h 
1.1.h 

10.2 
lh.4 
21.X 
- 1.4 

227.h 
1.111 . .'i 
'1,9.-' 
91.2 

117.0 

556.0 

Pn1ccnt11ell \'l>lvn1-
for;mdring. \97~ 
ar~ pnser 

I 97X I 'J7lJ 

2.4 4.1 
- 7.tl 13 . .'i 

0.-1 5.9 

- h.2 h.li 
-IX.I 9.X 
-21.7 1.9 

.U 6.> 
'1,.7 ~.5 

17.lJ I.' 
I- I.Il I l..'i I 
- ll.7 2.~ 

.'.2 4.5 
- ll.2 .,, .4 

4.X '·" 
7.X n 
OA 5.9 

' För~indring i pwcent av fon:giicnde ~irs hruttonati<inalprndukt. 
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nomin. Dels förskjuts alltför mycket av samhiillets resurser mot den offent

liµa sektorn. dels blir inllationsriskerna alltför stora. 

Jag har tidigare p[lvisat att det ilr angeliiget att snahht ftt upp utnylljandc

graden i den svenska ekonomin. Ju snahbare delta sker. desto snahhare 

framkommer ocks[i hchov av kapacitetsutbyggnad. dvs. nyinvesteringar. 

lnvesteringskon_iunkturen inom industrin bottnade under andra halvt1ret 

197~. Sedan dess har en viindning skett och investeringarna har likat. 

De investeringsenkiiter som insamlats under 1979 tyder dock pil att 

fllrt'tagen blivit allt mer försiktiga i sina uthyggnadsplaner. Dt:ssutom har 

investeringsuppgfmgen hittills i huvudsak varit hegriinsad till maskiner 

vilket tyder p{1 att den i mindre utstr;ickning varit kapaeitctsutvidgande. 

[kt kan nnteras att det friimst varit de stat\ig<t företagen som svarat för 

investeringsökningen. Inom hela industrin stannade investeringsökningen 

vid ett p<tr procent 1979. Skillnaden mellan hranscherna iir dock betvdan

de. Inom massa- och pappersindustrin föll investeringarna medan jiirn- lH:h 

stfilindustrin och verkstadsindustrin uppvisade ökningar. Under de senaste 

[1rcn har investeringsni\'[lll fallit relativt mycket i basindustrierna. Detta 

skall dock ses mot bakgrund av de omfattande investeringar som gjordes 

efter det goda vinst{1rct 1974. Diirnpningen av invcsteringsaktivitetcn har 
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inte \'arit lika framtri1dande inom \'erkstadsindustrin od1 andra branscher 

slim har hiittre framtidsförutsi1ttningar. 

I-lir att urrn:1 en li111gsiktigl tillfredsstiillande industrikaracitet behiivs 

lhick betvdligt st1)rre in\'estcringar iin under 197lJ. 

P;1 ho-.tadsi111·e,teringarna.s prnriidl' hriits nedgilngen sedan 1972 nwt 

slutet av 1977 och en bctydamk urrgang har iigt rum sedan d..:ss. l'~ib\ir

jandet av nya liigenheter stannade dllck under 60 000 liigenheter 1979 bl. a. 

som en följd ;1v att en del byggande for-,kjutits till 1980 för atC liilla trycket 

rii en i flertalet n:gioner ilvcrhettad hyggmark;1ad och filr alt urrn<\ en 

biittre <isnngutjiimning. Totalt sett iibde diirmed bos1ad-,in1esteringarna 

med ca I .5 '.; .. 
Variationer i lagerh;lllningen spelar en stor roll för rrliduktionstakten 

inom industrin. De stora lager som med statligt sllid byggdes urr 197.'i och 

1976 fick liingvariga negativa verkningar r:i industriproduktil1nen under 

iiren diirefter. Under 1979 har al'Vecklingrn a1· fordigvarulagren fortsatt. 

Diiremot har en r<ihyggnad a1· lagren av riivanir OL"h varor i arbl'!e iigt rum. 

Det kan inte uteslutas alt r;ivarulageruprhyggnaden haft spekulativa inslag 

i samband ml'd r[ivarurrisstt'gringarna i v;lras. Tlltalt sett gav lagerut Vl'Ck

lingen ett tillskott till H N P-till"iixten rii l..'i ~:(. vilket hade betydande 

effekter rii importen. 

Under den senare delen a1· l97X viindl' drn inhl'mska efterfriigeutveck

lingen i den svenska ekonomin och under det första halvaret 1979 steg 

konsumtillll och investeringar med över 4 r;;. pii 12-miinadershasis. 1-Wrav 

sv;irade den privata od1 kommunala klinsumtionen filr 711'.;~- Uigger man 

diirtill lagerupphygj!naden var iikningen iinnu snabbare. En s;i stark efter

rr:igeökning ligger iiver vad som iir acceptabelt rii liingre sikt. En skiirr

ning a\' kredilpolitiken har vidtagits under och cfcer sommaren 1979 vilket 

medfört en efterstriivad diimrning a\' den rrivata konsumtionen. Till detta 

hidrog ocksil den till följd av oljeprisstegringarna höjda inllation..;nivi"in. 

Di1 ekonomin ilterhiimtats är det av vikt att förhindra urpkl1msten av 

llaskhalsprnhll'm. Arhehrnarknadens form;iga att fungera iir diirvid siir

skilt bctydehcfull. Elh:rfriigan pi1 arbetskraft har ökat och vid utg<ingen av 

1979 notaades drygt 10000 fiirn: arhetsli.lsa iin vid årets bLHjan. Av den 

sys~clsiittningsiikning ri1 ca hO 1100 pcr,oner som beriiknats ske 1979 f1:ill 

.'i5 000 i mim den offentliga Sl'ktorn. Inom industrin tillll)g hclwvet a1· nyan

stiillning under i1ret. Industrin 'ynes ha haft vissa sviirigheter att rekrytera 

personal i erl"ordnlii:: utstriickning. I kon_junkturhanimetern redovisar före

tagl'n ökad brist pii arbetskraft. lndu<;trin har inte flirsiikt klinkurrera om 

arbctskr;1ften genom en ökad löneglidning. :\fan kan inte ute-,luta att rekry

teringsprnhlcmen diimpat utbyggnadsplanerna inom ni1ringslivl'l och att 

företagen isWllet fiir att lika intiikterna via ökad volym sökt urpn;·i samma 

rl'sultat genom prishöjningar. 

En avgi.irande fliri.tndring vad giitler forutsattningarna för den framtida 

ekonomiska utvecklingen har intriill i och ml'd oljeprishöjningarna under 

1979. Importpriserna rii riiolja och pii färdiga oljerrodukter hade fram till 
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Diagram 2. Arhetsliisa t>nligt ..\Kli och krnrstål'ndt• ll'diga plalSt"r 1970-197'1 
Tu".>ntal. S~1'nngren"1<.k mitnatbdata 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

12 

1979 

l\iillor: Arbttsmarknadsstyrtlsen. knn.iunklurinstilutt't nch statistiska centralbyr~tn. 

december 1979 stigit med ca 60 '.~;. resp. ca 80 '.:; jiimfört med ntvfin vid 

samma ars bör:jan. Diirefter har vissa ytterligare prisökningar skett. Lk 

viiscntligl annlirlunda betingelserna för den svenska ekonomin som diir

med skapats illustreras av att med dagens oljepriser skulle en i jiimförelse 

med 1978 ofiiriindrad oljeimport kosta ungefär 11 miljarder kr. mer iin 

1978. Enhart Firii11dri11gc11 i oljtkostnaderna mohvarar <llunda mer iin 

hela bilindustrins bidrag till v:ir handelsbalans. Fördyringen av oljeimpor

ten motsvarar ca 2.5 r:; av BNP. El! visst begrepp lllTI innebörden av en si1 

omfattande belastning pii samhiilbckonomin far man vidare om man erin

rar sig all det svenska u-landshisliindel f. n. uppg;ir till drygt I'.; av BNP 

och alt den niv{in niitts i?fter en successiv upptrappning under en foljd a\· ;ir 

och som en följd av en li\ngsiktig politik. Den i förh~illande till BNP mer iin 

dubbelt sii stora oljefördyringen har intriiffat p~[ mindre iin el! ~ir. 

Vid den förra oljekrisen dokks till en början oljenotans storlek vad giiller 

effekterna pa handelsbalansen av dels prisstegringar pii viira egna ri1varnr. 

dels prishiijningar pii v{ir export av bearbetade varor. Det fanns under 1979 

en tcmkns till en upprepning av delta miinster. 

Enligt konjunkturin-.;tiluteh bediimning fiir'-'i1111rades hand..:1-;halan-.;en 

med drygt 7 miljarder kr. llJ7lJ. Sedan denna hediimning gjorde~ har dock 

ylterligare statistik tillkommit varfiir fiirs:irnringen kan heritkna-.; h;1 varit 

drygt 8 miljarder kr. Då :ir ;1tt miirkit att cllck1cn a\' ulj..:pri-;höjning..:n bara 

delvis faller p;i l'J79. Den full;1 hebrseffekt<.:n a\· prishi1jningen upptr:ider 

fors! 1980. 
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Fiirändring a\· handelsbalansen 1979. miljarder kr. 

Riiol_ia och <•ljeprodukter 
lkarbctade varor. exkl. fartyg 
ÖniµI 

Total! 

Pris
forimd
ring 

-3 

Volym- Summa 
fi'1rancl-
ring 

_, -10 
- I.' 1.5 _, 

(I 

-_'\ .:' - H .. ' 

Stiim: delen av den likade 11l_ie1ll1tan hen•dde r;i pri-,hii_jningen och en 

mindre dd. ca 2 milj;1rdcr kr .. pi1 iikad importnilym. R.;ivarunportcn 

bidrog po-.ilivt till handelshalansfiir;indringen. fr:Jmst gL'nLlfll prisut\·cck

lingen. Detta motverkade.., dock av den svaga fartygscxporten. En volym

mi1.,-;ig foro;{imring av utrikeshandeln med hearhl'lade varor 11pp\';igde'> av 

att exp<•rtpri-,erna steg snahharL· iin imr•irtpriscrn;1. Denna fiirhi1ttring a\· 

hyte-.,flirhilllandet. tcrm<.-of-trade. uppgick fiir hela \471J till 2 l/4'>i mot

svarande niirmare > miljarder kr. 

E.xporlpri-.,kgringen för de svt'nsb hL·arhetade varorna v;1r _I r:;. högre 

i111 konkurrcnli:rnas inom OF.CD-omri1det. Detta har dock ej gi\'it utslag i 

nitl,!ra rnarknadsandebl"i.irlustcr. De po-,itiva effekterna a\ 1977 och 197~ 

ar-; n.:!ati\prissiink11in!!;11 har utgiurt en motvikt. Under filrutsiillnin)! att 

relativrri-,urpg;inl,!cn inte l"orhiitter hi.ir \'i llL'k-.,~i enlil,!l konjunkturinstitu

le!s hediimningar kunna 11ndgi1 andclsfiirlu..,ter. PrisS:ittningen under 197!J 

kan ha varit pi1verkad av de inllatilln'llin·iintningar 'il>m friimst under 

l"iir-,ta halv;iret fidi. niiring av de intriillade r:1\·aruprishi.i_jningarna. I ett 

-.iidant li1ge kan företagen ha hediimt det mii_ilil,!t att \ idw betydande 

rri-.,hi>_ining<tr. lk cxpllrtenkiiter -.om gjort-, under somlllarcn µer stl.id fiir 

denna tolkning. K~1njunkturh;1rometrarna i \<.:pt<:mher 01.:h d..:.:ernb..:r kan 

tnlkas -,;i att ..:n mera av\'aktande hiillning intriitt. Det iir ni.id\;i11digt alt 

förctal,!en -;nahbare iin \'ad som var fallet llJ7'i och 197h anpass:tr sig till det 

fliriindrade lii).!et och inte hedrivn en pri-,politik som leder till andelsförlus

ter. Vi har ;"innu inte iHer\'lmnit de marknaLband~lar 'llfll fiirk1r;1des i 

'arnhand med kListnad-.krisen llJ7'.\ lH.:h 197<>. 

Linderna utanför OECD-omr~iJet mottar ca~'.' r:;-. av den sven~ka expor

ten av bearht:taJe varor. Diir har andels\'inster gjorts under 197~ od1 1°979 
som filljd av 1977 ;lrs devalveringar. 

Med hiinsyn tagen till en diimpad tillvii.xt i r;·ivaruexporten. och till ett 

kraftigt fall i fartygse.xporten. hehiknas den totala exporten ha iikat med 
drygt 7r_:; i volvm. 

lmpnrtiikningen blev kraftig under 1979. Frfömt under första delen av 

firet hade den inhemska efterfr[1gan en importintensiv inriktning. Den 

privata konsumtionen ökade di"i med mer tin .\ '-L Detalj handelns och 

industrins r~ivarulager ökade. En betydande del av detta var import. Under 
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andra kv<1rtalet LH.:h under sLJmman:n :igdl' Llcksa en llml"attandl' lagl'nipp

hyggnad a\' t>ljL"produktl'r rum. I mpt>rt ut vccldingen diimpadL·s niigot under 

senare delo.:n av ;\ret. lk s\enska fiin.:tagen synes h<t lidit vissa ;mdel\for

luster pii hemmamarkn;tden under l1.17LJ. 

Lndl'rskllttct i handclshalanscn t11rde diirmed ha llppg;itt till ca J mil

jarder kr. (>kningt.:n av oljekostnaderna llll>I verkadi.:s ti.:mpllr;in av pris

stcgringar hadl' p;i ra\·aror ll<.:h hcarh..:tade varor. 

01.iepri~höjningen inneh:ir all etl allvarligt hrott ;igt rum i dcn bingsiktiga 

förh:ittring av v;ir yttre h;tlans >om var pii v;ig. Det r;1der dlld; n<ikerhet 

om den ex;1kta stllrkken av viirl h~·tcsbal;111,undersk11ll. Det har l:inge 

varit k:int att statistiken \l\'l'r utrikcsha11Lkln med t_i:i11'ler inte varit till
fredsstiillandc. 

hir att fiirh:ittra statistiken i detta a\'>eelllle har >l•ttistiska centralhyri.1n 

p;i hetalningshalansdekgati1111cns uppdrag utfört enk:itundersi>kningar hll' 

t"iiretag sum kunde tankas ha L'Xpllrt eller import a\ t_j;1n-,1cr. Den undn

siikning sLll1l gjL1rdcs for 1977 tydde pi1 att underskattningen var ca J 

miljarder kr. Den utvidgade undersökning som gjorts for IY7X tyder emcl

krtid pii att underskattningen totalt sl'lt detta i1r skulle ha varit iinnu större. 

eller X.2 miljarder kr. Liggs h:irtill en underskattning ra ca 700 milj. kr. i 

utrikeshandeln med varur blir underskattningen totalt l\.lJ miljarder kr. 

Betalningsh;d;msdclegationen anger for llJ7lJ en korrigeringspllst for t.iiins

tcr och transfereringar i intnvallct ti·-10 mil_j;1rdcr kr. H:ir har sL·hahlLln

mjssigl valls alt ligga milt i detta intenall. dvs. pa 8 miljarder kr. Diirut

iiver h;ir :ivrn för 1979 en kurriµering gjllrts fiir en tnilig underskattning fi1r 

utrikeshandeln med vanir. Totalt skulk diirmi.:d korrigeringarna 11ppg;i till 

n;innan: 9 mil_iard<.:r kr. Samma kllrrigcringsplist har an"iinst for I 9KO. 

Tabell J. llyteshalans 11'78 - I '171/ 
\!il.i. kr .. lopande priser 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!-:.\por! <I\' \·anir 
I mpnrt ;I\· \·an>r 
darav: r~itilj;i ,1ch 

pi:1n1lc11nwl,i.:
pwd11k1.:r 

Hamkl.;balan, 
S_j, i fart Sl1L'I I'' 

Rc,L'\'al11ta 
t hT1ga 1_j;11hit"r. ncfl•> 
Tra1J<,fcrcringar. ncllL' 
l\.orrigcrill!!'I'"'' r,ir 

t_ianstcr nd1 1 ran,r.' 

Il ylL>shalans 

' S..: not till 1ahcll ro sid . ..\..\. 

ILl7X 

'IX 20' 
92 llX7 

1..\ ,_,7 

5 518 
_\ I I.I 

- j 'il)..\ 

- ~ hH~ 

-X ·'.J:'i 

XllO() 

/.Jll(} 

l'nY 
pn::I. 

I 171l0tl 
12011(10 

25 (1(111 

-3(}(1(1 

-' .'i7 I 
-..\..\2..\ 
-·..\01>3 
-'lh.j(l 

90(1(1 

-S5fi2 
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Eftersom den högre exporten till -.;tiirsta dekn producerats i fiirctagssek

torn horde int;ikterna Lhir ha v<1rit lika mycket stiirre. Statistiska central

hynin har iinnu inte kunnat her:ikna konsekvenserna for t. ex. produktio

nens volym. Huvuddelen ligger pi1 bl. a. entreprenadn. försiikringst_i{ins

tcr. m. m. Det kan i sammanhanget vara v~irt att notera att nm inl"~ikterna 

av tj;insteexpor1cn varit sa mycket sttirre som undersiikningarna tyder p;i 

skulle ett visst valutauttlöde ha forekLllnmit. Det t1irde i S:i fall viisentligen 

ha varit rr;1ga om föriindringar i handclskrediter. Aven om ti:insyn tas till 

den pi! betalningshalan.~dclegationcns uppdrag utfiirJ;1 her:ikningen kvar

stiir all fiirsiirnringen mellan JY7X och IY7Y uppgick till niira 10 miljarder kr. 

Det iir en viktig ekonomisk-p,11itisk uppgift att bryta denna utveckling nch 

successivt arheta sig ur ohalansen i utrikeshandeln. 

lnllationstakten understeg i hi\rjan a\' 1979 h'; riiknat p<'1 l~-mi1nader-,

cal. Att dl'! inlc bkv miijligt att h;illa nere pri-;stegring;1rna p;.i denna ni1·;i. 

och inom den fcmpri•centsgr:ins for perioden deL·emhcr l97i\-(lkt11her 

197lJ som angivih i \iincavtakn för IY7Y. hen1dde i huvud,ak pii den 

internationella pri-.utveeklingen. Den -.tegring av inll;1tion\takten som ;1gde 

rum iin:r snmmaren kan i allt 1 iisentligt h:inf('ira-; till internati11nell p;iver

kan och till ~1\giirder som mi1ste vidtas som fill.id h:irav. Den dramati-;ka 

ftir;inJring s1im har iigt rum frarng;ir av all imp11rtpri-;erna-. likning i -;lutet 

av I Y7X f;\g under 5 r.; pii arshasi' rlll'n i 1ikt1ihcr I 97Y 1·ar 2~.5 ';. ,-\I' de 

konsumentprisstegring;1r pii \tl'r som ;igde nrm under IY7'l berodde niir

mare 4 pnlL·entenheter direkt pii den internatit•nclla prislltl't'cklingen. 

rr;irnst vad g;iller olja. Den inhemska kt:istnad\U\ll'Cklingen har diirl'nlllt i 

stort ,ett varit f,irtsatt lugn. Liineglidningen irwm ind11-.trin har kgat kvar 

p:·i de ca 3 .. 'i ';.-.om giillt de tv;i 'l'na,te aren. V:lr internatilHlcll;1 konkur

ren-.krafl. m;itl som arhetskl1'\nad per prnducnad enhet. har \'\lerligan.: 

fiirbiillrat.' t1nLkr 1979 lllL'll iir fprtfarande s;imre ;;11 under hi•rian al' i'J70-

talet. 

Flir alt miita riskerna f'iir en alltfiir snahh likl·iditchi1kning i ek1.H1llmin. 

bl. a. -.om föl.id av stig:1nde hudget11ndcrsk11tt. fiire,ftig regeringen 1;1ren 

\lJ79 all si1rskilda s. k. likviditcl'iut_i;irnning\k11nton i rik,bankcn skulk 

inr;itta,. Den l11tala likviditeten i ekonomin. PL'nningm;1nµ1kn. iikade ml'i

lan decL·mher flJ7X och 1111\·emhcr 1979 med 10 .. 'i' ;. mot 1.'i.4'; under 

motsvarande period ett ;ir tidigare. hirkl<1ringen till det la iir hl. ;1. en 

av-,e\·iirt st1irre finansiering ;l\ h11dgetundcrsku11er hos :illm;inhL'len rlll'll 

frnmfi>r allt den lik\ iditctsindragning '11111 l"\iljt a1 fiir,iimringen <11· h\'tesha

!;rn,cn. l.ik\idilL'tsiikningcn i k1in1rnun-;l'kt11rn h:ir 1·arit het\·d;111de. l..ikli 

diteh1ikningen inom ind11-.trin har \·arit li1gre. siir,kilt 1Hn man hcaklarden 

prudukti1111-;i"ikning som skett. Vinstm:1rginalnna har vissnligen \'1irh;i1t

rah. men torde fortfarande ligg;i liigre iin gerwmsnittct f1ir aren 1971-1 117"\. 

den senaste knnjunkturcykeln innan ol.icpri-,tw.iningarna intritddc. 
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Dl'n sammanfottandl' bildc:n a\ dL·t n11 fi>rll11t11a ;·1ret priiglas s~1l11nda av 

en e.xpansi\· ekPn<.lmi med en ber;ilrnad Rl\P-till\'ii\t om 4'; och en i 

internatiunell .iiimfilrelse d;unpad inllatiun. De prnblem ->nm 

ol.ieprishiijningarna fört med sig. internatinnellt nch hiir hemma. st;iller 

d\ick den ekl1110miska politiken p;i svara pnl\' infiir de: kommande aren. 

3 Den ekonomiska politiken 

3.1 l\fal och förutsättningar 

Skall den ekonomiska politiken bli framgiingsrik miistc den utformas inle 

endast med hiinsyn till den kortsiktig.;1 stahiliseringsptilitikens krav utan 

;iven mol bakgrunda\' mer l{ingsiktiga Ul\'eckling-,tcnden-,er i Sverige och i 

umviirlden. Den ekonPmi-,ka politiken har under -,enare ;\r inriktats pil att 

iitcrvinna halan-,en i den svenska ekonomin. Utvecklingen har i viktiga 

av!>eenden blivit den avsc:dda. Efter niirmare fyra iirs nedgi111g viinde 

industriproduktionen (lter uppat fr.o.m. andra kvartalet 1978. Kunkurrens

kraften i den utlandskonkurrerande -.;ek.torn. som allvarligt fi.irsiimrades i 

samband med den s.k. överbryggningsp\ilitiken. har förhiittrats och sven-,

ka företag har :1tervunnit marknadsandelar b;\da hemma och utnmlands. 

Inflationen hlev aren 1978 och 1979 liigre iin genomsnittet fiir OFCD

liinderna. Syssclsiittningl'n har kunnat uppriitthiillas p<i en hög nivi1. 

fortfarnndc kvarstar dock viktiga strukturella prnblcm. Den utlands

konkurrerandl' -,cktnrn är fiir liten i relatiun till v;ir import vid fullt kapaci

tehutnyttjande. Företagens soliditet iir alldeles för li1g. De offentliga utgif

terna expanderar -.,nahhare iin vad sum iir \'iirenligt med -.,amhiillsekono

misk balan-. och staten' hudgetundersk\ill iir mycket Stlll·a. 

Hiirtill k1irnmer all krisrn i Iran och de diirpii foljande ol.ieprisstegring

arna förs~imra\ förut<ittningarna l'lir den svenska ekonomins utveckling. 

Det föreligger en pi1taglig risk all konjunkturuppgi111gen bryts innan den 

hunnit ge uppho\' till en tillriicklig uppg;ing i produktion \lCh investeringar. 

Vi kan nu viinta o,s en a\'mattning i den internationella konjunkturen 

rnL·d diimpad tillv;i.xt p<i v;ira traditilHlella e.xportmarknader. Oljeprissteg

ringarna har ocks[1 piitagligt iikat inllati\Hlstrvcket i den svenska ekonomin 

och lett till en kraftig forsvaµning a\' bytesbalansen. fks~utom iir osiikcr

hcten om den framtida internationella utvecklingen stor \Kh riski:n fiir 

forhatta ol_ieprisstegringar <ir betydande. En si1dan ut veckling -.,kulle ytter

ligare f\irsvi1ra dr situati\lll. 
Sviirigheterna har upptri1tt p[1 _just de punkter S\llll i1r si1rskilt viktiga fiir 

att ni1 balans i ek\inmnin. En god e.xplirtutvc:ckling och l<ig inllationstakt itr 

n\idvilm\iga villk11r kir all nil de i\vrig;1 centrala m;ilen flir den ek1.momisk;1 

p11litiken: full syssel,i11tni11g. god tillvii\l. region;il halan'> och en riittvis 

in~limstfiirde I ni ng. 
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1\fol denna bakgrund mi1ste den ek(lnomisk:1 politiken inriktas p:i att 

skapa fiirulsiillningar fiir en s11cc6si\·t i.ik:1d expPrt tl<.:h fiir en d;impad 

Ut\'l.:..:kling av imrurtcn. En slralt'gi med dett;1 s:-.ftc h(1r bygga p;i rvr:i 

)!rtmdstcnar: h)r det l'i1r-;1<1 111;1ste tilh :1.\ten o..:li S\·..;scJ.,i1ttningen i den 

utlandskunk11rrerand..: -;ck111rn fri1m_i:1s. Fi1r det andra mask \itrt ,1ljl'bL·

rnemk min'ika. Fi1r det 1red.ie m:1ste iikningen a\ <.,;iv:il 1)ffcntlig s1)m pri\·at 

k1H1<.,11n11ion h:illas tillbaka i svft1: att skapa f'L'alt uti'\ n1me l'iir den nii1h·;1n

diga strukturunl\-:1ndlingen pch fiir kapaL·itctsuth\·ggnadcn i den 11tlands

kunk111TLTande .,ekt\lrn. Fi1r det (i:ink mi1slL' i1tgiirdern:1 11tfur111as pi1 ett 

si1dant si1tt att de wag:1 ).!rupperna skvdda>. 

3.1.I (}/;ad !'Xflort oclr tilf1·iixr i den 111lu11d.1/;011/.:.111-r<'rerw1d1· sc/.:.torn 

Del iir a\' !lera sk:il nödvändigt att komma tillri1tta ml!d undaskottcn i 

bytesbalansen. En god yllrc balans ger utrymme för syssclsiittningsfriim

jande stimulanspolitik i tider a\ internationdl nedgi1ng och förbiillrar f'i\rut

siittningarna för en riin!L'.politik som :ir anpassad till den inhemska kun

.iunktursituationrn. En god extern balans ger ocks[1 möjligheta att ge1wm 

en successiv apprecieringspolitik i vis'> utsträckning avsk;irma oss fr:in 

intl!rnationdla intlationsimpulser. 

Skall bytesbalansen fiirbiittras vid full sysselsiittning milste förl'.lagens 

konkurrcnskraft stiirkas och marknadsandelar vinnas. För vai:ie proc1:nt 

som den utlandskonkurn:rande sekwrn kan öka sin avsiittning utomlands 

och i Sverige forbiittras bytesbalansen med I.:' it 2 mil.iardn kr. Det iir 

givdvis inte realistiskt att föresHilla sig att vi snabbt kan vinna tillriickligt 

stora marknadsandelar l"lir att tiicka hela UnLkrskLHlcl i bytesbalansrn. 

D1:n samlade effekten av andels vinster umkr en fiiljd av {ir skulle emeller

tid bli avs1:viird. 
En ni)d\'iindig fiirnt-;ii11ning for iikade marknads:111delar :Il" ;1tt vi kan 

11ppni1 en langsammare kostnad sökning och en snabbarL' prod11ktivit1:tsfl:1r

bi1ttring i S\'1:rig1: i1n i viira konkurrentli1mkr. De,sa l'iirktllamkn miiste 

pi1v1:rka siiviil a\lalsrörels1:n som d1:n 1:konomiska politikens uppliiggning. 

R1:sultatd av avtal.;rörcls1:n kommer att fri a\·giirand1: b1:tyddsc fi1r <1\ :il 

d1:n s\·1:n,ka L'.k(lnnmins konku1T1:11sförmiiga som Lkn inhl'm,ka prisut

veckling1:n. Det iir ang1:1iige1 att omsorgl'n Lllll den fulhi syssdsi1ttning1:n 

och dl'n yttre bal<m..,en i v<ir L:k\lnomi fi1r priigla uthirmingen av det knm

mande avtalet. Avtalen för de otfrntliganstiillda hi_ir anpa'i'ias till uppgörd

sen fiir den utlandskLH1ku1TcrandL' sl'ktorn. 

I detta sammanhang har skatkpolitik1:n 1:11 ,·iktig uppgift. Det iir av llera 

skiil angdi1get att det inkdda rcf1H·marhetd med all siinka marginalskatter

na fortsiitter. lk fl1riindringar i inkums1b1:-;kattni11g1:n. varom riksdagen 

nvligcn falla\ bl'.slut. (1ch '>nm innehiir siinkta margi11alsL111cr ml'd tyngd

punk!L'.n i de skikt diir de stora hcltidsarbctande gruppl!rna befinner !-.ig h;ir 

hl.a. till sylk alt umkrliitta avt:dsri.irds1:n. Genom att skattc-;kalan förblir 

inlla1ionsskyddad undgitr man ocksi1 Lk kostnadsuppdrivandc efkkter SL)ll1 

2 Rik.1dagc11 /97'1/80. I .111111/. Nr /lill. /iifuga I 
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«kulk uppstii. om kintagarorganisatiom:rna begiir komrK'nsation fiir att 

inllationen annars automatiskt skarper skattetrycket. 

En lugn pris- och kostnadsut veckling iir viktig inte enda,.;t för all fop.;v;i

ra den utlandskonkurrcrande sektllrns konkurrenskraft utan l>cksii d<irför 

alt de fönklningsrolitiska verkningarna av en hiig inllationstakl iir starkt 

negati\'a. 

En forutsiittning fiir en exportledd tillviixt iir oeksi1 att föret<1gen an

viinder det utrymme sllm en liigre inhemsk kostnadsut\'eckling skapar till 

att h;illa konkurrenskraftiga prisL~r llCh forlsiitta alt vinna volym. f)t'I är 

chirflir synnerligen angeliiget all företagen inte hiijer sina relativpriscr. 

Regeringen avser all iiven forhiittningsvis driq en aktiv rrislwcrvak

ning. r. n. giillcr priss1orr fiir bl.a. vissa baslivsmedel. hö!,!strriser för 

ol_ieprodukter och anmiilningsskyldighet fr1r rrishi>jningar rii ett antal and

ra V<tror. Huvudn:gdn iir alt prishiijningar inec godtas om Je iir avsedda att 

tiicka intriillad llineglidning eller fiirviintade kL1stnadshi>jningar. Ej heller 

gL1dla.s prisökningar som iir avsedda all kompt:nst:ra för en minskad volym. 

Delta iir nödviindigt om m<in vill undvika all hamna i en nedi1tgilendc sriral 

di1r höjda rriser förorsakar volymminskningar som i sin tur utliher ytterli

gare prishiijningar etc. Diiremol m:1ste ökade Llijepriser till;itas slil igenom i 

den inhemska rrisniv;'in. 

Grunden till dra bytcsblansproblcm iir. sllrn redan understrukih. all viir 

utlandskonkurrerande sektor iir for liten fiir all betala den import som 

urrkommer vid fullt karaeitet sutnyt tjande. Ol_ieprishii_iningarna har kraf

tigt sbrpl bget hiirvidlag. För all \'i p;'1 sikt skall kunna filrbiillra bytesba

lansen rni1ste d;irfl.ir den utlandsknnkurrerande sektorn. i forsla hand indu

strin. byggas ut llCh ges möjlighet all öka sys-,cls;ittningen. 
FLir foretagcns investcringsbeni1genhet .spelar karaeitehutnylljande. 

li1nsamhet od1 Sllliditet en viktig roll. Fil viktigt syfte fiir den ekonomiska 

rolitiken h<tr mol denna bakgrund. som jag tidigare anfort. varit all höja 

karacitctsutn\·ttjandet i det svenska ekonomin. Hiirigcnom <.karas rn:ksi1 

flirutsiittningar för biittre riintabilitet. F.n. sker oeks~i en viss uppj!<tng i 

investeringarna och en iikning i syswhättninµen inom den utlandskon

kurrerande sektorn. Förhi1llringen iir dpek relativt bq!riin-;ad och ligger 

klart under motsvarandt: ökningstal i tidigare konjunkturuppj!:ingar. 

En fortsatt investering"urrg<ing kri1ver alt företagens riintabilitct och 

soliditet förhiittras. Avkastningen ril investerat karital har varit mycket 

svag under senare <'ir. Den reala avkastningen pf1 totalt kapital. dvs. sedan 

hiinsyn tagits rill inflationen. har varit negativ varje <"tr efter 197.1. Den reala 

avkastningen p<i eget kapital - riskkaritalet - har varit negativ varje <ir 

efter 1974. Företagens has av riskvilligt kapital har si'tlede~ successivt 

griirt..,ur. 

Den svaga vinstutveeklingen har !cl! till alt forctagen miisl tillgodose 

sina kapitalbehov genom all öka skulderna. 1-Hlrigenorn har soliditeten 

snahht försämrah. Detta har allvarliga konsekvenser i flera avseenden. 
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Den svaga soliditeten medför alt företagens mnht<inJskraft vid konjunk

turbaksla!! hlir liten. vilket ökar risken för neJliiggning och arbetsliishet. 

Dessuttim minskar biidc företagen-, fiirrni1ga och tkra' heniigcnhet all 

investera för framtiden. Ett fon:tag med liig solidito:t har '-\'itran: att fri 

krediter och att attrahera nytt risk\'illigt karital. Nyemissionern<1 har oi:k><i 

legat på en mycket l~1g niv;i p<i senare i1r. Eftersom det friunmande kapita

let ndste förriintas iiven om investeringarna misslyckas. blir forelagen mer 

utsatta för risker ju lagre sllliditeten iir. IXirfi.ir maste högre fiirriintning 

kriivas pt1 investeringsprojekten. vilket medför att antalet genomförda 

si1dana minskar. 

De ncg;1tiva efft:kterna pil investeringsutvecklingen iir naturligtvis siir

skilt allvarliga i en situatilln. niir den utlandsklinkmrerande sektllrns kapa

cilet hehtivcr hyggas ut l1d1 dii niiringslivet st<-ir inför en llmfattande struk

turomvandling och förnyelseprnce<;s. 

Den ektmomiska ut \'ei:klingen iir alltsii i hög grad hcroende av att frireta

gen har en god soliditet. En forbiittring hiirvidlag kan i och fiir sig .,ke 

f!enom att företagens riintahilitet fi_irhiittras. Det iir m:ksii önshiirt alt 

företagens vinstliige normaliseras. Vinsterna skulle emellertid behöva bli 

mycket höga om man enharl den viigen skulle <istadkomma den nödvän

dig:a soliditetsforNittringcn. Höga vinster under en föl.id av <'1r skulle i sin 

tur kunna utlösa lönekrav och tendenser till löncglidning som skulle riskera 

att fmyo underminera konkurrenskraften. 

Det iir diit1ör angekiget att företagens miijligheter att attrahera nytt 

riskvilligt kapital under'l:ittas. Under senare ~lr har föpirder vidtagits för att 

underliitta nyemissioner. Anell-laf!sliftningen har fiiri1ndrats s;I att företa

gen vid beskattningen i ökad utstrikkning fiir dra av utdelningen pii ny

emitterat kapital. Institutionernas möjligheter att köpa aktier har fiirbiitt

rals hl.a. gl·nnm all försiikringsholagcn Eitt i>kade rlaceringsmöjligheter. 

1-)iirde AP-fonden har ocksii tillfl>rts iikade resurser. Det e11~kilda aktie

sparandet har friimjat~ genom det '· k. '>kattcl'ondsparandet. Ut vecklingen 

vis;1r emellertid klart att iitgiirderna varit lllillriickliga. 
Hiirtill t1idrar l•cks{1 all ur elen enskilde spararens synpunkt iir skattereg

lerna för sparande i aktier avseviirt mer oformiinliga iin för alternativa. 

men samhiillsekonl•miskt improduktiva investeringar. Inom kort kommer 

regeringen att tilbiitta en utredning for att li1ta se iivl'f mi~ligheterna att 

lindra Jubbelheskattningen av utddade vinster efter mönster som tilliim

pas i en rad andra bnder. Utredningen kommer oi:ksa att fi1 i uppdrag att 

med förrur utarhela ett provisoriskt. mer hegrimsat förslag till si.1dana 

liittnader. Regeringen riiknar med al I 19~() kunna higga fram förslag hiirorn. 

Vidare avser jag flircsl<i riksdagen att det avdrag pa skatten som l'ilr göras 

om man liingsiktigt och i reg:elbundna former srar<1r i aktier 1skattcl'ond

sparandel hi)js friin 20 till 30 c;. 

Hi>jd snliditct och forbiittrad riintahilitct i företagen iir nöd\iindiga l'örut

siittningar for att niiringslivet skall utve.:klas positivt. En <idan utveckling 
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skulle medföra att anstiillningstryggheten iikar od1 bidra till att Il\ a arbets

tillfallen skara-,. En hög svsst:lsiiuningsniv[1 har OL'ksa stor hetydt:lsc fi:ir 

en jiimn;ire inkomstfordt:lning. 

(>kad karitalbildning lct.kr iiven till hiigre tillvi1\I. vill-.et för framtiden 

gcr L'll Sli.Jrre rrod11kti!lnSrt:\Ultal all dela r~t. ( Jcb,;1 dc regiL\l)ala pW

hlcmen skull.: underliittas av en allrniinl hiign.: lilnsamhetsnivi1 i niiringsli

vet. Flera företag ges diirrned möjlighet att iiverkva och expandera i 

rcginner med siimn: allm:inna rroduktionsbetingcl~er. 

I dagsl:iget utgiir aktieutdelningar mindre i1n I ':-; ;1v hushi'illcns dispLll1ib

la inknmster samt fonderade vinstmedel i fiirctagen 2- > 'i diirav. Löne

inkom-;ternas dominans gör au en skattebttnad fl"•r mindre utdelningsin

komster endast i ringa utslriickninµ pi'iverkar inl-.l•mstfordelningen mellan 

hushiillcn. Genom alt inte sfi hart som f.n. -,ker dis!-;rimincr;1 aktie-,parande 

ger man emcllcrtid hushi"illen ett rnoli\· ;1ll i likad utstr;ickning inn:stcra i 

niiringslivet rii bekostnad av ur samhiillets ~ynrunkt ointressanta rla(e

nngar. 

De föreslagna ;1tgiirdcrnas effekter pi1 inkomst- och formiigenhctsfordel

ningen biir ocks~i hedilrnas mot l,akgrund av att den reala avkastningen pii 

aktiesparande varit negativ t.o.ni. fiire skatt sedan 197>-· 1974.Delta har 

bidragit till att hushidlcn succcssivt minskat sill aktiesparande under sena

re ~Il" och att iigandet till den svenska aktiestocken i iikande utstriickning 

koncentrerats till fonder. flirsiikringsholag. etc. 

I den miln iitgiirdc:rna leder inte enu;1st till en kanalisering av befintligt 

srarande till risk\·illigl kapital i n:1ringslive1 utan \lCks~I till ett totalt <;ell 

likat srarandc iir detta all h:ilsa med tillfredsstidlelse. Ett hiig1 och hc:lst 

forbi1ttral hu,h;illssparande :ir en viktig kornpom.:nl i en ut ve(kling diir allt 

större resurser mi1stc i)verl'öras till den utlandskonkurrerandc sektorn. 

Den nödv:indig;1 utbyggnaden av den utland,kunkurrerande sektorn. i 

fiip;ta hand industrin. stiiller lKkS:i hest:imt.la krav pi1 industripl•litiken och 

arhetsmarkn;idspolitii-.L'IL Den nödviindiga struktunmwandlingc:n mi1ste 

underliittas samtidigt som man siikerstiiller att rroccssen i1g.:r rum i sL>(i;tlt 

godtaµbar;1 former sii att enskilt.la m;inniskor eller regillller inte utsi1lls för 

oaC(eplahla rilfrcstningar. .Jag i1terkommer hiirtill i det fiiljande. 

3.1.:! ;\fi111ku1 o(ie/J,·r<1<'llll1· 

Det senaste i1rels hiindelser pi1 liljemarknadcn medfi!r. Sllln _jag tidigare 

berilrt. alt uhikterna for viirhbekonllmin under l9XO inte frarnsti1r som 

ljusa. ~kn :1vcn pii nagra ;irs sikt utgiir förhiillandena p;i oljernarknaden l'n 

restriktion för de internatil1nella tillvi1xtmi.ijlighetcrna. I de ledande indu

'triliind.:rna menar man nu att mil.iligheterna att gerwm hii_ida priser Li fram 

ett ökat utbud fr:in pwdu(enlliinderna iir viisentligl mer hegriinsade iin vad 

man tidig;1re ansi1g. En snabb ekorwmisk lillv:i.\l i industriliinderna ris

kerar diirf"iir all medl'öra kraftiµ;1 prissleµringar pa 01.ia utan nagr:1 mer 
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p;ilagliga plisitiva etld\ter pa utbudet. 1':1 mi1nga hall anses del d:irfiir 

niidv;indigl att frim bii1jan anpa-.;-.;a tilh·:ixttaktcn till det t;1k sorn man aföcr 

<ith a\ l>ljc111budet. D:irigcnom vill man siika undvika yt!crligarc kr;iftiga 

rc;tlpri~slq,:ringar pii olja. 

Om liinderna gerwm en akt i,· cnerµipolitik kan beµrjm;1 t>ljcfl">rhrukning

en per producerad enhL'l kan till\ :ixten till;it;p, bli hC1gre. l'vlti\ denna bak

grund har industril:inderna enats om alt vidta iitg:irder fi.>r alt s:inka llljeim

plll·ten eller för all frysa den pii l!J7X iir' ni\·ii. Sum L'll led i denna politik 

in!,!ar en strii\·an all hindra all det reala oljepris -;om flirbrukarna far betala 

falkr. l\fan vill inte 11rrn:pa misstagen efter ol.iepri,cl1ocken 147> dii en 

restriktiv ekontlmisk politik ledde till all realpri>el pi1 lilja foll. vilkd 

dampade besparingsans1r;ingningarna och min.-.;kade fiirv:inlningarna om 

ftirtsafl ..;ligande oljepri..;er. 

Det :ir iinnu for tidigt all uttala si[.! om vilken effekt de vidtagna ;itg;inlcr

na kllmmer all fa. Om OECD-liindernas energipolitik inre blir framgiingsrik 

riskerar man all bli hiinvisad till att minsk;1 ol.iei11gangen gerwm all föra en 

stark! restriktiv ektlnomisk politik. De ekonllmi..;ka tlch Sll("iala konsekven

serna i industril:inderna i form ;1v utebliven produktion lH.:h i.1k;1d arhehllis

hel skulle i sii fall bli allv;1rliga. 

Sverige iir mer beroende av importerad olja iin n[iglil annat industriland. 

Vi iir desstllom mer iin de flesla andra l<:indcr beroende a\· spolmarknaden 

fi\r v;ir ol.icförsi.ir:ining. Denna karakteriseras hl.a. av myckel kraftiga 

pris~viingningar. 

Viirl .'ilorn oljeberoende sammanh~ingcr med vilr hiiga levnads-.;landard. 

med det kalla klimatet. de langa avstfmden och det förhållandet all viktiga 

delar av viir industri iir stark! energiberoende. Vart konsumlionsmönsrer 

oeh vilr teknologi baseras i stor uhtriickning p:1 19h\l-talch histori,kl set\ 

liiga rclat ivpriser p[1 olja. 

Jag har tidigare beskrivit hur de prisökningar som hittill' genomförts slfir 

p:i den svenska ekonomin. Oljeprishöjningarna motsvarar en terms-of

trade-fi.irsiimring om inte mindre iin 11 miljarder kr .. vilket innehi1r en 

nwtsvarande minskning av de resur>er som varje ~ir st<ir till folkhush;illers 

fi.irl"ogande. Denna extra belastning pi'1 bytesbalansen har kraftigt sk~irpt 

kravet pii att öka cxp,irten och att bygga ut den utlandsk,,nkurrer;mde 

seklorns karacilel. 
Den okl<!!"a si\Ualion '>Olll r. n. r~ider p;i tiljemarknaden gör del utomor

dentligt "vi1rt atl förutsiiga pri~ut\·ecklingen under llJXO. Den prisutveck

ling som ligger i nalilrnalhudgeten har diirfi1r m;ist hygga> p;i -,ehahlonmih

'i[.!a antaganden. Enligt dessa klHnmer riiol.iepriserna att vara realt i '>llll·t 

sell oföriindrade under loppet av ;lrel. medan 'Pl.ltmarkn<1dspri>erna antas 

falla niigtit. Della antagande mi1ste betraktas som relativt llptimistiskt. 

l\fan kan visserligen reka ra foklllrer som -;kulle kunna dr;t ned lll.icrri

serna. En sill.Ian faktor iir den svaga tillvi1xt som filrutscs i induslrihim\er

na. vilken kommer all minska efte1fr;1gan p;1 ol.i;1. Vidare h;ir en bctvdande 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga I ,, 

lagerurphyggnad av ol.ia och ol.icrrl>duktc:r skc.:11 undc.:r 197'!. Dc.:ssa faktl>

rc.:r i förening mc.:d c.:tt beslutsamt sparande.: i industriliinderna kan vcrk;1 

d~imrande pi1 l>ljc.:prisc.:rna. 

Miijlighc.:tc.:rna flir en s{1dan nedg;ing for dPck <igas \'arn v:iscntligt miml

n.: ;111 riskerna för en uppg<'111g av Je.: rcal~1 priscrna \l\i.wcr vad som ~111lagih 

av konjunkturinstitutc.:l. En si1dan uppgimg kan komma till stimd gc.:nom en 

mcdvelt'n utbudsbq;riinsning fri111 OPEC-kartelkn. surn kan finna det 

mera förm~inligt all öka -.;ina intiiktc.:r genom prisi!kningar iin !!Cnom volym

i1kningar. Utvecklingen under den senaste tiden understryker risken for en 

siidan u1 vc.:ckling. En annan risk ligger i miijligheten for nya politiska 

stiirningar inom de.: ol_jcproduccrandc.: liinderna. \·ilkct kan bl'!!riin~a deras 

ol_ieleveran~er och driva upp prisc.:rna. En siidan utvc.:ckling skulle leda till 

en y\lerligare neddragning av viisl varldc.:ns H N P-tillvii\l u1:h en ökning av 

den intc.:rnatil>nella inllationen. 

För Sverige~ del skulle delta medl'iira all nrorttillviixtc.:n di1111pades 

samtidigt spm vi skulle.: fa en mcrhc.:lastning r~\ hyteshalanscn av de höjda 

oljepriserna och ell ökat inllationstryck. Prohkmhilden skulle alltsii for 

Sveriges del skiirpas kraftigt. Under dessa omstiindighcter sk:irps kraven 

pii {1terh{1llsamhet och förhiillrad konkurn:nskraft. 

Sjiilvfallet iir det mol denna bakgrund utomordentligt angebget all vi 

minskar v~lrt oljeberoende. Atgiirdc.:r för att spara energi och för all ut veck

la siikra inhemska energikiillor miistc ges högsta prioritet. Fi!r va1-:je pni

centenhl't ml'd vilkl'n vi kan minska oljeimporll'n fiirh1ittrw; hytl'shalansen 

111l'd ca 2)\1 mil.i. kr. En hl'gr;·msning av oljeimporten liggn ocks;'t ·1 1"1n.ie 

n1c.:J vi1ra intc.:rnationella i1taganden. 
För all minska sf1rharhl'ten pii oljeomddet ;ir det ncks~i angeläget all 

divl'rsifiera d1r 1illför.~el fr[in olika Hinder och omriiden. Som framgi1r av 

rc.:geringsförklarin!!t.:n har regerinµen ocks<i en positiv instiillning till import 

av rörhunJen naturgas. som i vissa avscl'ndc.:n kan ersiilla oljeimportl'Tl. 

;\ven beskattningen av energi mtistc.: utfurrnas fiir all premiera sparande 

och hush~illning. Rq!eringen har ell siirskilt ansvar niir dc.:t giillcr att styra 

lie liingsiktiga prisforviintningarna. Gc.:rwm all fiira l'Tl plilitik Sl>m meJflir 

\lll:Cl'Ssivt stegrad\.' realpriser för klinsumenter och filrl'tag ges dessa cll 

\tarkt ekonomiskt incitament att vidta encrgibl'sp;1ranlk (1tgiirder. Det är 

nwt dc.:nna hakgnmd de nyligen genl>mforda sk<tllehö_iningarna p~i olja. 

hensin och cl skall ses. Rl'geringen har pcks~1 under 19ilJ tillsatt en utred

ning med uppgifl att se över hur l'lll'rgiheskattningen i högre J;rad kan 

anviindas som energipolitiskt styrmedel. 

Fim1hiittningarna för all lösa lk h·ingsiktiga problemen i dc.:n svenska 

l'konomin klllllllll'r i hög grad att piivl'rkas av utg<ingen av folk11mri.!stning

c.:n om kiirnkraften. Statsm;1ktc.:rn;is arhl'tl' p:1 dessa ornriidcn kan inte gl's 

en miilmedveten inriktning forriin lk l'nergipolitiska ramarna har hcstiimts. 

Jag vill 11ckS:1 framh~11la att 1'lll forcta)! och k11nsumentcr skall kunna 

hushidla rationellt och genornfiira enl'rµibcsparande im·l'stcring<1r kriivs 
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klara riktlinjer angjemk den framtida energipolitiken. Dii1for kommer 

inriktningen av energirolitiken efter folkomrlisningl~Il att fostl:ig)!as utan 

dri.ijsmiil. 

3.1.3 /Jcgriin.1111 111n·111111c Fir pri1·111 !..t111.1·111111io11siik11i11g <1cli .fi"ir c'ikade 

11f/i'111/ig11 urgi{il'I' 

Behovet att skapa realt utrvmme fiir en ökande expllrt. frir den ni.idviin

diga strukturomvandlingen od1 t'ör kapacitetsutbyggandet a1· den utlands

konkurrerande sekllirn medför att utrymmet for inhemsk konsumtion~ök

ning. S<i1iil offrntlig som privat. blir ytterst begriinsat under de n:irmastc 

iin.:n. 
Underskottet i v;"ir;1 utrike.,affarer iir ett uttryck for att vi som nation 

förbrukar mer :in vi rwdtH.:erar. l\kllanskillnaden t:ick.s ge1lllm 11thindska 

krediter. I detta perspektiv finns det egentli)!en inget utrymme alls for vare 

sig rrivat eller offentlig konsumtinnsiikning. Av ulika skiil iir det emellertid 

varken realistiskt eller önskviirt att sikta till att sii drastiskt dra ner den 

inhemska konsumtiLinen. Alla diskussioner om utrymmet för inhemsk 

konsumtionslikning mi·1ste dL1ck föras i ljmet av behovet att si1 '>nabbt som 

möjligt uppn;[ balans i utrikeshandeln. 

Den offentliga sektorn mi1ste iiliiggas stor restriktivitet under de niir

ma~te tiren. Fiir niirvarande iir tillvii.xten i de llfft:ntliga utgifterna mycket 

hiig. IJetta medför att det ~amhi1llsekonomiska utrymmet fiir reallönei.ik

ningar blir utomordentligt begriinsat vilket i sin tur försvilrar miijligheterna 

att nit avtalsuppgiirelser som :ir förenliga med samhiillsekonomisk balans. 

Den snabba utgiftsiikningen i statsbudgeten medför ocksii all det blir 

s1 ilrt alt nedbringa budgetunderskottet. Alltför '>lora budgetunderskott 

riskerar i sin tur att medföra en likvidisering av kreditmarknaden som rii 

llera siitt kan hota den samhiillsekonomiska balansen. Samtidigt :1r rnii,ilig

hcterna att minska budgetunderskottd genom skattehLijningar starkt be

griinsade. Skatteskiirpningar riskerar att leda till ökad inflation. som un

derminerar konkurrenskraften. Diirmcd minskar tillviixten i ekonomin vil

kl'l medför alt de reala sk;1ttcinkomsterna sjunker. 

Takten i utgiftsökningen i statsbudgeten och sllcialt'örs:ikringssektorn 

miistc diirför under de kommande [1ren nedbringas viisentli!,!1 jiimfi\rt med 

hitt il I svarande trend. I budgetf\lrslaget för I 9Xtl!X I fiirutses. som hudget

ministern senare i dag kommer att niirmare utveckla. en diimpning i den 

hltala utgiftsi)kningen pi1 statsbudgeten till ca I .S'; per ;ir att jfönfiiras med 

en trend under de -.;enaste femton <in:n om ea r·;., Till betydande del 

fiirklaras diimrningen av minsbde insatser t'iir industri- llCh arhehmark

n:1d,rolitik. Delta inneb:ir att de statliga 11tgiftcrna uttryckta '>om andel av 

BN I' sjunker. Ett fiirsta steg i riktning mllt en rnn balanserad ';1mh:lllseko

nomi har diirmed tagits. 

Under tidigare iir har dl'l lifta förekommit all det .slutlig;1 u1f;1llc1 av 

statsutgifterna viisentligt överstigit den budgeterade niviin. Skulle sii ske 
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i1ven denna gi111g skulle den r11sitiva effekt s11m budgeten annar' kan ha ri1 

samhiillsekonomin g;i förlorad. Det iir diirfor ;1v 'tör..;ta vikt att stahmak

tcrn<1 tar sitt ans\'ar och inle gcm1m l'lika pa-.lag ;ivcntyrar den inkdda 

utvecklingen. 

Jag {1lerkomml·r i det fliljamk till de rr;1g11r -,om sammanh<inger med 

statsbudgetens och budgc\umkrskntlch utveckling l1ch de krav 'om '>liilh 

ra tinansr11litikt:n och krcditp11litiken. 

Kravet ril en diimrad ökningstakt giiller inte minst den kommunala 

k11nsumtioncn. Under den '>enastc tre;1rsreri11den har denna tikat med -I i1 

5' i per iir. En fortsatt i.ikningstakt av denna st11rkksordning vore in!L' 

förenlig med wcnsk sarnhiillsekonomisk b;tlans. Den skulle bl.a. innebiira 

att sysselsiittningen i den Kl'mmunala sektorn tikade med mer iin ca 50000 

per-,oner per {1r. En s~i kraftig cfterfriigan pi1 arhehkraft l'r;.111 kommunerna 

iir iignad att forsviira ftll' bl. a. industri och h\ggnadsvl.'rksamht:t att rckr\'

tera arbetskraft utan att tendenser till lönq!lidning urrsti1r. Jag vill ocb<"i 

understryka att en ökning av den kommun;1la sysschiittningen under en 

li1gkonjunktur ofta medför li1sningar i den meningen att denna arbetskraft 

inte stär till fiirfogande for rekrytering till den utlandskonkurrcrande sck

h1rn vid en följande konjunkturuppgilng. 
En fortsatl mycket snabb ilkning av den kornmun;tla konsumtionen 

medför ocks~I med nildviindighet mycket snabba k111nmunala skattchti.i

ningar. Via olika former av kllmrensatiumkrav g('I' dessa i sin lllr upphll\' 

till ett ökat inflatillnstryck som riskerar att undergri1va Sveriges internatio

nella konkurrenskraft. 

Det iir bl. a. mot denna bakgrund som regeringen och kornmunfiirbunden 

Ö\'en:n..;kommit all rekommendera kommunerrw att inte iika sin kon..;um

ti11n med mer iin _,,.;per iir i volym riikn;1t under llJ79 och llJXll. Öven:ns

kommelserna har goJkiints av de fyra stiirsta rarlierna <Kh har <Lledes l'tt 

brett parlamentariskt stöd. l detta sammanhang\ ill .i<1g niirnna alt i budget

fi.irslaget avi~cras att uppriikningen av de gene1-ella bidragen till kommu

nerna miiste -,ke i en li1ngsammare takt iin vad vi1rriksdagens bt:slut skulle 

inncb;ira. Budgi:tf\)rslaget innebi1r ocksii att vissa specialdestinerade bi

drag till kummunerna fran staten bortfaller. Atgiirderna medftir en jiimnarc 

utveckling a\· den kommunala lik\·iJiteten och torde bidra till all diimpa 

den kommunala expansionstakten. 

Niir det giilkr att a\'giira vad som iir ett rimligt m;il l'iir den rri\·ata 

kpn-.umt io1N1t vecklingen mi1ste Il era fiirhallanden beaktas. Ett grundl<ig

gamk s;1dant iir all en fiirbiittrad standard for rcnsil1niirerna. liksom det 

ökade antalet pensioniirer. medför att ca 0.7 rn1centenhetn av det fi1r 

rrivat k11ns11mtionstikning tillgiingliga utrymml't redan iir intc<.:knat. Ligg' 

hiirtill likade transfereringar till bl. a. barnfamiljer bcgri1nsa' det samhitll-.

ekonnmisk;1 utrymmc som st;ir till huds fiir re;tlliincl.1kni11g;1r \'lterligare. 

S_iiil\'fallet 111{1ste fiirdelning..;rlllitiken utformas sii att Je s\'agastc grupp.::r

na skvddas. Utrymmet filr reallönelikningar far dock enligt min uppfatt-
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ning inte hli negativt. Skulk Sil bli fallet finn' det urr.:nhara risker t"iir att 

rart.:rna r<i arbetsmarknaden II<iffar avtal som led.:r lill inllali\Hl lKh 

diirmed försviirar eller omintetgiir mii_iligh.:terna att n;.1 de l;ingsiktiga mi-1-

len for den ekunomisb rolitiken. 

En ytterligare faktor -;om m{istc:: bcakt;1s ;ir att den strukturomvandling 

som bchiivs i fr;11ntidcn kommer att kritva betydande riirlighct pi.1 arbets

marknaden. Oet lord.: \"ara sviirt all uppnii erforderlig stimulans for en 

si1dan utveckling om r.:allön.:n erter skatt samtidigt sjunka. 

I 197!< :1rs lirngtidsutredning riiknades med att .:n privat konsumlionsiik

ning om I .X':( per iir under vissa filruhiittningar vure förenlig med 

samhiilhekonomisk hal ans. Sedan dcs.s har ernellcrt id betingelserrw för 

den svenska ekunomin försiimrats och utrymmet for bitde offentlig ,1ch 

privat 1-;.,insum1innsökning har krympt. I fi_irs1)rjningsbalansen for t lJXO 

riiknar jag med en privat konsumtionsiikning om ca 1.5 r:; .. Detta iir n:igot 

liigrc iin vad konjunkturinstitutet anger. Skillnaden herrn- bl.a. pa att jag 

riiknar med niigot hiigre sparkvot. 

3 .1.4 Riim·is i11/io11ntfi"infr/11ini.: 

Nödviindiga ;'itgiinlcr mi'iste utformas si·1 att de svagaste grupperna skvd

da'>. En s<'1dan pfllfil priiglar ock-.ii regeringens. totalt sett iiterh~Lilsamma. 

budgetförslag för I 9XU1X I. 

(kksit under iiren 1976- 1979 har den L'konomi.sb p11litiken v;1rit iignad 

att mot verka urrkomsten av ökade inkomstskillnader i samhiillet. Inte 

minst viktigt har i detta samrnanhani,: varit att urpliiggningen av den 

ckor111rni .. ;J.;a r11liriken i stor utstriickning styrts <tv h.:hovet att klara sysscl

siittningen. Vit bng sikt gcmim att skara l'iirutsiittningar för ett konkurrens

kraftigt nitringsli\·. Pil kort sikt genom arbetsmarknadspolitiska ,ich indu

strirolitiska ;"ttgiirder av stiirre omfattning irn nii!wnsin tidi)!are. Full sysscl

s;ittning har elt viirdc inte endast i sig sjiilvt u\an iiven diirför alt en <1dan 

iir viktigare iin niigonting annat \Hll en .iitrnnarc inkumstfordelning skall 

kunna <istadkommas. 

Statistiken riirande inklHnstfiirdciningcn i sarnhiillct iir vis~crligcn hrist

fiillig men de siffrnr som finns ger inget s!l!d för r<'1stiiende1 att inkomstklyf

lorna skulle iikat under senare ~tr. Tillgiinglig statistik visar att pen~ioniircr

na fott ökad real standard under perioden llJ71i-197lJ och att ,icks;i rcaldr

det av sociala fiinn;iner ökat riitagligt under denna period. Samtidigt har 

llint;1garnas realinkomster r<'i timhasis varit ungef;ir <ifiiriindrade medan en 

standardi)kning uttagits i form av knrtarc arbclstid. Statistiken \'isar ocks;t 

all företagens drifrliverskott och k<irit<ilinkomstenw sjunkit vii.sentligt un

der perillllcn realt sett. 

Vid utformningen av den ekonomiska rnlitikcn hiir o~·ksi1 beaktas att de 

svaga grupperna ar de som skulle drabbas h(1rdast. om pnlitikt:n tvingades 

in ri1 en viig som i1111ebiir att man flirsiiktt: uppnii balans i utrikeshandeln 

genom en inhemsk ;·itstramning i stiillet fi!r ;itt skapa förutsiittningar för en 
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expurtkdd expansion. Ftt ahtr<1mningsalternativ skulle med stor sanrwlik

het lt:da till ökad arbetslöshet pch liig n:surstillvii\l. Del skulle i fiirsta 

hand drabba de svagaste grupperna p{1 arbetsmarknaden si'i-,um ungdomar. 

nylilltr;idande k,·innor llCh handikappade. En litg tillv{ixl innch;tr ucbii 

mindre resurser filr 'ocial! motiverade insatser gentemot hehiivande mi111-

nisl-;or eller flir 111\alta regioner. 

I en si"1dan situation skulle ocks;'i risker uppkllmma för iikad inflation. En 

kombination av ett prösat syssclsiittningsliige. li1g tillv{1\t och hög inlla

tiunstakt skulle i sin tur leua till en viiscntligt ll,iiimnarc inkomstfördelning 

iin v;1d som iir rniiiligt atl re;11isern vid en halanscr;1d e\pansion. 

3 .1.5 Alrl'm111i1·11 .11n111·gi1•r 

Jag har i det t'iiregiiende l"ilnirdat en ekorlllmisk pl1litik som sl-.apar 

förutsiiltningar for en cxportkJd tillv;i\tproccss Ol'h lbrmed tryggar sy-,

sclsattning och viilfard. En sadan politik sliiller sll1ra kra\' pi1 vi1r ekonomis 

anp;issningsfiirm<'1ga. Den innchiir alt vi m(1stc vara bt:redda att godta 

bctydandt: fiiriindringar samtidigt som bihk dt:n privata nch dt:n offentliµa 

knnsumtionsiikningen m::1ste bli blygsam. 

De krav en s~idan politik stiilkr miistc viigas nwt fiiljderna av en annan 

uppl;iggning av den ekonomiska politiken. Det iir mii.iligt att iiven vid en 

svag e\portutveckling uppnii balans i utrikeshanddn genom alt ytterligart: 

diimpa den inht:mska dterfr~igan och diirij!cnom minska importen. SlHll ett 

riiknet:xernpel kan niimnas alt fiir varje procent som den privata konsum

tionen minskar fiirNittras bytesbalansen med ungefär I miljard kr. 

En s;ldan politik skulk emellertid medfi\ra s\';·irighetcr alt uppriitthi.illa 

den fulla sysst:lsiiltningen eftersom dt: svenska filrt:lagen skulk fil diiliµ 

a\'siiltning h{1de p~i exponmarknaden lld1 p:1 hemmamarknaden. Alstram

ningen skulle ocksii leda till liig tillviixl och diirmed si1mre föruts;i11ningar 

för den framtida \';ilfardsutvecklingen. Det blir svi1n alt h;illa uppt: indu

striinvcsteringarna i en miljö som allmiint sett pri1glas a\' liig efterfr[1gan. 

Industris t'.\plH·tflirrniiga fiirsiimras diirmed. vilket i 'in tur leder till nya 

byteslialansunderskolt, som rt:ser krav p~i ytterligare ;\tstramning OS\'. Vi 

skulle s.iledes ri-,kera att h;1rnna i en ond cirkd. 

En s::1dan utveckling hör givetvis undvikas. l'vkn man miiste inse alt om 

den åonomisl,:a politiken inte förs med 1illriicklig foslhL't och konsekvens 

ot:h om inte alla parter lever upp till sitt anwar. kan Sverige tvinµas in p{i 

en s[1dan ;itstramningslin.ic. 

Efter den förra oljechocken valde Sverige att söka mntverka försvag

ningen i den internationella konjunkturen genom att stimukr;1 den interna 

cfterfrägan. En. jiirnfiirt med föreg~1endc alternativ. rakt motsall politik 

vore all p:I della siilt iin en giing försiika överhrygga den internationella 

konjunktursvackan. Dyrköpta erfarenheter har emellertid l;irl oss all v;ir 

internationella konkurrenskraft giir förlorad. om vi försöker all i Sverige 

uppriitthälla ett viisentligt högre inhemskt efterfragetryck iin vad man giir i 

omviirlden. 
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J.2 Finanspolitiken 

Stalrns utgifter har sedan liing tid tillbaka ökat snabbt i reala termer. 

Sedan 1970 har volymökningen uppg[1t1 till IJ ;'1 7'.>;. per ilr. Und.:r den 

senaste treftrsperioden har ökningen delvis bcrnll p~I att det kriivls mycket 

1Hnfattande industri- och .irbetsmarknadspolitiska ~itgiirder fiir att diimpa 

verkningarna av kostnadskrisen i industrin och för att g.:nomfiira den 

<.trnkturdla anpassning.:n under socialt godtagbara former. 

Ocksii övriga d.:lar av den offentliga sektorn, si1viil SllCialfiirsiikringssek

torn som kommunerna, har expanderat kraftigt. Di: offentliga utgifterna 

har som andel av BNP sammantaget under perioden l'J70-1979 iikat friln 

41till65'>; .. Av iikningcn faller 10 proccntcnhet.:r pt1 perioden 197fi-1979. 

Statens inkomster viixte under 11170-tal.:ts första fir ungefiir i takt m.:d 

utgifterna. 1973 och 1974 ökade L'melkrtid inkomsterna fö1gsamt vilket 

berodde pt1 den svaga utvecklingen av skallcundcrlag.:L vilk.:t till helt 

överviigande del utgörs av löner och privat konsumtiotL Budg.:tunderskot

tet 1974 uppgick till ca 1 O miljarder kr. Den snabba reallönestegringen 1975 

och 197fi på över l()!f(. per :°tr i genomsnitt gjorde: att statens inkomster 

dessa <tr ökade snabbt och budgetunderskollet minskade l 97fi till ca 7 

miljarder kr- Under dessa ;\r steg m:ks{1 den privata konsumtionen snabbt_ 

vilket gav högre moms-intiikter. De snabba reallöneökningarna 1975 och 

1976 skall ses mol bakgrund av överbryggningspL1li1iken som bl. a. gick ut 

pi"1 att la ut en del av de kommande iirens iikningar av reallön och privat 

konsumtion i förskott. De faktorer som utlöste kostnadskrisen och bytes

balansunderskottet medförde diirför samtidigt en osedvanligt stark upp

gt111g i statsinkomsterna. Niir sedan reallöneut vecklingen och den privata 

konsumtionen miiste bromsas upp slog detta ocksii tillbaka pt1 statens 

inkomst.:L 

Den l[1ga reala tillviixten i skatteunderlaget undl'r den senasll' trl'ill"spe

rioden haL i fiirening med de betydande industrip111itiska och arbetsmark

nadspolitiska satsningarna, lett till stora budgctundcrskott. Det hadl' inte 

varit liimpligt att försöka begriinsa lkssa genom ;1tt höja skattesatserna. 

S;"1dana höjningar skulle förviirrat kostnadskrisen och medfört en liigre 

aktivitetsniv{1 i den svenska ekonomin. 

Den negativa utvecklingen av det offentliga sparandet unda den senastl' 

trdrsperioden har delvis balanserats av en uppgt111g i hushtillens sparande. 

Bakom denna utveckling ligger bl. a. en stark ökning av det privata fiirsiik

ringssparandet. Dii l"iiretagens investeringar varit lt1ga har ocks;'\ dessa, 

trnts den svaga vinstut vecklingen iikat sitt tinansiella sparande. 

Det strtr l'rnelkrtid klart all en fortsatt utgiftsl'xpansion inll' kan finansi

eras genom en snabb ökning av uppl{111ingen. lstiillet iir en neJdragning av 

de statliµa underskotten niidviindig. 
Utve1:klingcn under de senaste ftren har medfört att skatternas andel av 

BN P, trots utgiftsexpansionen varit tiimligen konstant. Svaige har lik viil 
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Tahcll 4. Statens inkomster och utgifter 1'17!1-1'1!10 

Mil.i. kr-

147~ 

l.i•p1111<fr 1•risa: 
lnknmstcr lJ.'i Hhh 
Utgifter 120 272 
Transfereringar H 1 7llh 

hnansiellt sparande -24 40h 

Utliininc neh andra llnan-
siella 

0

t ransakt inner 8 ·' lh 
Tntalsaldn ->2 T2~ 

I '179 19Hll 

I O.'i 1.1!1 l lh.'illll 
J 'l,7 4')0 1~2 (,(1(1 

'14 740 llln 100 

-.\2 )(,() -)h llHI 

11 740 14h00 

- 44 l!lll -507011 

Fiiriindring. 

147K-
1479 

':l . .'i 
14 .. '> 
1 f1.ll 

41.0 

viirldens högsta skattetryck. Det torde vara mycket sv<°1rt att finansiera en 

fortsatt ökning av de statliga utgifternas andel av BNP. eller tlstadkomma 

en neddragning av budgetunderskottet genom en ny ökning av det totala 

skattetrycket. En sådan medför via olika former av kompensationskrav 

liitt att inflationstrycket ökar och konkurrenskraften försvagas. D;irmcd 

växer också skatteunderlaget långsam man: i reala termer vilket medför att 

statens reala inkomster inte niimnviirt torde kunna ökas p;t detta siitt. 

I en situation niir ca 2/.1 av tillviixten i ekonomin tillfaller den offentliga 

sektorn i form av olika skatter och avgifter iir det naturligtvis av helt 

avgtlrande hetvJelse. iiven för de offentliga finanserna. att skattepnlitiken i 

möjligaste m:'111 utformas s;01 att ekonomins tillviixt inte Jiimpas. 

Mot bakgrund av dels svfirigheterna att lika statens inkomster i reala 

termer genom att höja skattesatserna och dels hchovet att minska budget

underskottet miiste sjiilvf'allet de offentliga utgiflsökningarna hfillas tillba

ka lH:h i vat~ie fall inte öka snahhare iin 13N P. 
I reala termer har de offt:ntliga utgifterna under 1960- och 1':170-talen 

trendmiissigt ökat med 6 i1 7 'X· per {1r. Om de inte skall iika snabbare ~in 

BNP m~1stc denna iikningstakt nedhringas till ca ~F; pt:r iir. Detta kan inte 

ske utan en mycket h[1rd prioritering inom hela den offentliga verksamhe

ten. I detta lii;µer ocksii krav pii en prioritering mellan q1cialfors~1krings

sektor. kommunal sektor och statlig sektor. Detta belyses i tabell ). 

Tahcll S. Uen olTentlii:a sektorns reala uti:ilkr 1'170-1'1!10 
Arlig pn1cent11cll furi1ndring 

Utgifter 
diirav: staten 

S<Kialfor,;i kri ngssek torn 
kommuner 

:\11111. Omriikna! i fasta priser med UNl'-delbtnrn. 

1470-147':1 

6.5 
h.h 
':l.h 

'.O 

1979- l':IX!I 

3.5 
1..'i 
4.~ .. 

1·: ,, 

l'J7')-
14HO 

11 JI 
11.0 
12.0 

2-l.'i 
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I tahelkn an!!es de reala lll!!ifhi•kningarna for de tre sektorerna under 

perioden l970- llJ7'1 <H:h 1979- llJXO. Ditr fr;1111g;ir att iiknin!!ell for hela den 

offenlliga sektorn ligger r•i c1 3.5 '"i 19XO medan nH1twarande siffra för 

1970-1'179 uppgiir till h.5'i·. En tilkixt pit ca 3 .. ~r·;. innebiir ett klart hroll 

mot tidigare trender od1 ligger flir ll.JXO i linje med den BNP-tillväxt '><llll \"i 

enligt natiPnalhudgeten kan fiir\"iinla oss ddta ;ir. Diin·id hör dn.::k ob-,L·r

veras att .::a I 'i· av HNP-ddlatorns i•kning l!JXO fiirklaras a\· enngisbtte

hii_iningen P.::h hö.iningen a\" skatten pil sprit od1 IPbak. l{en-,ar man for 

denna c:ITd:.t lig12er utgif!siikningsu1ktcn O .. ~ it I r; iiver BNP-tilkixten 

I 9XO. Sett -.om ett genomsnill \1\·er en liingre peri,id iir det dösutom 

osannolikt att \i uppn;ir en snabbare B N P-tilh·i1xt iin unge far :v;. Om vi 

med 191\0 '<lfll utgirngspunkt antar all hela ansrnret fiir en anpas•;ning till 

en iikningstakt pil ca 3 r:; fiir den :-.ammanlagda offentliga utgift:-.iikningen 

skulle ligga p;i stalt:n. sii innehiir lktta att staten skulle hehi.iva minska sina 

utgifter med ca I 'i om ;iret. 
En s<'i hi.1rd ;1t-;tramning i den statliga sektorn iir inte iinsk\·iird. Skall 

diirfiir det angivna riktmiirket kunna niis iir det niidvi1ndigt att kommuner

na drar ner iikningstalden i sin konsumtion s;i att man haller sig inum 

ö\·erensktimna ramar. Det bör understrykas att en iikning av den kommu

nala konsumtionsvolymen med iiv1.:renskrnnna 3 r:; vid normala prisrela

tioncr svarar mot en real utgiftsiikning med ca 4.5~"i. Skillnaden mellan 

3 '>; tich 4.'.'i '.·;. uppkommer i huvud~ak ditrigcnum att k<•~tnaderna p1.:r 

prnducerad enhet fiir den del av B'\IP som ligger i kommunal sektor ökar 

:-.nabbar.:: iin den genomsnillliga pn1dukti<•nskostnad1.:n fiir hela UNP. Det

ta beror i :-.in tur bl. a. p<i att rroduktivitetsutvecklingen i kommunal sektor 

likst•m i hela den tiffentlig;1 sektorn iir lang'>ammare iin produktivitdsiik

ningen i ekonomin i genomsnitt. 

Detta innehiir att iiven innm ramen för den triiffad1.: överenkPn11nelsen 

har kommunerna en ur utgiflssynpunkt prioritt:rad sbllning. 

Det starka kravet pii ;iterhi1lls;11nh1.:t i den offentliga sektorn har pri1glat 

hudi:etarbdet. Den reala iikningen i lk statliga utgifterna her:iknas s;.\lunda 

inskri1nka sig till I..' r:.;- mellan 1979 llL:h I '180. medan iikningcn tidigare 

trendmiissigt har legat kring h i1 7'; per ;"ir. 

Transfereringarna till hush;illcn \·:intas i liipande priser iika med 1.:a 11 1
;. 

dvs. ni1got snabbare iin under 197'1. Fr. o. rn. den I _januari l'IXO kommer 

barnbidraget att hiijas med 300 kr. till 2 800 kr p1.:r barn och (ir. Det\a 

inrwhiir en iikning av slatsulgilfrrna med ca 600 milj. kr. 1980. Utbyggna

den av föril\draförs;1kringen belastar d;ircmot i huvudsak "1cialfi:irsiik

ringssektorn. 

StHll niimnh k<1111mer transfereringarna till förl'tag i ftirm a\· industrip<•li

tiska insatser all i hög gr;1d hclasta iivcn 1979 och l'IXO. Totalt sett uppgi1r 

nu genomförda och heslutade insaher i forma\· Ian. bidrag och kapitaltill

skl1tt under fe111;-1rsperirnle11 147~- l'IXO till drygt ~'.i miljarder kr.. varav ca 

hiilften avser varvsindustrin. Under 1'179 beriiknas det industripolitiska 



Prop. 1979/80: 100 .Bilaga 1 )() 

stödet i form av transfereringar uppga till ca 7 miljarder kr. Diirtill kommer 
industripL)litiskt motiv.::rade l[in p[i 3 i1 4 miljarder kr. F.n kraftig minskning 

a\· dessa insatser förutses under 1980. 

R;inlc- och livsmedelssuhventioni:rna heriiknas under 1979 uppg;'t till ca 

7 . .'i miljarder kr. Troh att reglern;1 fi:ir de generella riintesuhventionerna 

sbrps fr~in den I januari 1980 kommer des-..a att öka s;i att vi far en 

uppiding i denna utgiftspost med drygt I . .'i miljarder kr. under 1980. 

Transfereringarna till utlandet. dv-... g;ivobisti111det till u-l:inderna. fort· 

<itter att öka i takt med HNP. Riinwrna pi1 statsskulden viintas öka med 4 

i1 5 miljarder kr. under 1980. 

Den statliga konsumtionen viintas i löpande priser iika med ca I :i';; 

1979. vilke.t i volym motsvarar nhrmare 3."'"·; .. Under 1980 viinta-, 

utgiftsökningen för st;11lig komumtion uppg;i till 9 . .'i '.:.;. Volyrmnii.,,sigt in

nebiir detta en i stort sett oforiindrad statlig konsumtion. 

Statens inkomster har utvecklat~ svaµt under de senaste ;iren. Sitlunda 

minskade den statliga inkomsten under 1977 och I lJ78. Fiir 1979 beriiknas 

de llitala inkomsterna i löpande priser öka mcd 9 . .'i '.:;.och 1980 mcd 11 r:.;. I 

reala termer innehiir detta 3 resp. 2 r·.;. 

För 1980 utgiir beriikningarna bl. a. fr{111 den proposition om maq!inal

skattesiinkningar pil sammanlagt 2 800 milj. kr. som riksdagen antagit. De 

indirekta skatteinkomsterna kommer att öka snabbare under 1980 iin under 

föregiiende i\r friimst pi1 grund av punktskattehiijningar pii energi samt 

alkohol och tobak. 

Statens tinan,iella under-,kott skulle diirmed öka friin drygt 24 miljarder 

kr. 1978 till )2 mil_iarder kr. 1979. Försiimringen blir inte lika stor mellan 

1979 (•ch 1980. 1980 v;intas statens finansiella undcrskntt uppgi\ till ca )h 

miljarder kr. 

I\ 0111 /Il Il lll'/"llll 

Slllll jag redan pi\1wkat ligger den kommunala utgilhcxp<lll'iioncn 197'1 

klart (iver den riktpunkt pi·\ 3 r;; som angavs i överenskommelsen mellan 

regeringen och kommunförbunden. Enligt de bedömningar som nu kan 

göras for 1%11 med utgimgpunkt friin kommunernas just a\ s\utaJe budgct

arbete kommer expansionen aven detta ;ir all ligga hiigre ;m vad överens

kommelsen förutsatte. KPmmunerna-; finansiella situation ;ir g11ll pit grund 

av den kraftiga skattehiijningen 1Y78 samt stora ökningar i de st;1tliga 

tran-.fcreringarna. D;irför har utgil°he.\pansionen 1979 kunnat ske inom 

ramen för en relativt måttlig h(ijning av det gcnom-;nittliga kommunala 

skatteuttaget. + J 1 öre. mi.:dan meddutdehiteringen flir 1980 endast ökar 

med 7 öre. 

Utvecklingen visar att den kommunala expansionen giir snabhare niir 

det finansiella utrymme som stiir till buds i kommunerna i\kar. Eftersom 

den kommunala i.:xpansionstaktcn fr~rn samhiillsekonornisk svnpunkt iir for 

hlig iir di.:t naturligt att överviiga it(!;iirder som innebiir en iitstramning a\ 
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Tahell 6. Hnansielll sparandl· i den offentliga sektorn 1978- IWIO 
Miljarder kr. 

1'!7~ 1974 

Staten -24 - 3~ 

St1.:ialf1irsa kri ng>,c:k torn 15 15 
Summa - 4 - I~ 

Kommuner -l 
, -

Totalt - 5 -l(i 

31 

19~1) 

-.1h 

111 
-20 

2 

-IR 

kommunernas finansiella utrymme. Det ligger tLl ni1rmast till hands all 

begriinsa storleken av statens transfereringar till kommunerna. Som bud

getministern senare kPmmer all redn\'isa kommer ribdagen i vtir all 

foreltiggas en s~irskild prnpllsition som innehiir att takten i genomförandet 

av skatteutj;imningsreformen (1mpriivas. Det andra steget a\' reformen. 

som innebiir en iibd medehöverföring om ca 1.5 miljarder kr. och som 

enligt tidigare beslut skulle genllmforas 1981. bilr i stiillct fördl'ias i.Iver t vii 

iir. lforigenom reduceras iikningen av de statliga t ransfcreringarna till 

kommuner lich landstingskommuner 1981 med ca 750 milj. kr. 

l>en <~f/l'ntliga sl'/.:tom.1.fl11a11.1·iclla .1p11ra11d1· 

Utvecklingen av det finansiella sparandet i den offentliga sektorn fram

g<'ir av tabell h. Ökningen i socialfiirsiikringsscktllrns sparande har stag

nerat medan kommunerna iiven 1980 har en god finansiell situation trots 

hög utgiftstillviixt llCh niistan ofiiriindrad utdebitering. För stali.:ns del ökar 

det kraftigt negati\'a finansiella sparandet frim 1979 ytlerligare ni1got. Jag 

har tidigare framh;lllit alt underskottet i den offentliga sektorns srarande i 

ett Hingre perspektiv miiste nedbringas. Detla iir endast möjligt om utgifter

nas ökningstakt bcgr~insas. 

Underskottet i statsbudgeten kan inte se' islllcrat fri.in ut vecklingen i 

övriga delar a\' ekonomin. Tabell 7 visar den totala sparbalansen 1979-

1980. Tabellen visar for det fllrsta att vi 1979 od1 19~0 har ett totalt 

underskott i landets finansiella srarande som urr!!i1r till ca 2 it 2.5 ''i av 

BNP. Detta avsreglas i ett strukturellt undcr~kott i dr bytesbalan~. För 

Tahell 7. Vimmsil'llt .sparand1· 1978-1980 
Mi\j:1rd.:r kr. 

llush<ill 
Hn'>tadcr 
Naringsll\' 
Uffent hg sektlll' 

Summa 

197X 

20 
- Il 

- " 
/!11111. SilTn>rn<t ar avrundade till hda miljarder kr. 

1974 !'>KO 
-----

20 2-1 
- 12 -14 
- I _\ 
-lh - IX 

- 9 -12 
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det andra visar den att tivriga s..:ktorer sammantaget har ett positivt tinansi

t:llt sparamk. [kt hetyder att dt: r.:ala inv.:stningarna i dessa s.:ktorer iir 

liigre iin sektorernas bruttosparande. Detta hiinger samman m.:d den histti

riskt sett l{1ga investeringsaktivitel vi rortfaramk h<tr i dt• övriga '>eklorerna 

i ekonomin. lnv.:steringarna.i dessa uppgi1r 19Xtl till ca l..f'i· av RNP medan 

motsvarande siffror fl\reg;iend.: hligkonjunktur[1r 1970 och 197..\ har upp

!!;"itt till IX <i ::!O'i. 

rilr att kunna n.:dhringa und.:rskottet i den offentliga sektorns linan

siella sparande miiste d.: balansproblem jag tidigare pekat pil lösas. v;1r1 

strukturella underskott i byteshalans<:n mastc minska och inv.:steringarna i 

den utlandskonkurrerande sektorn m;.i-;te ilka. Om s:i icke sker kommer 

det att bli Utllmurdent ligt sv;in att n..:dbringa hudgetunderskottel g.:nom en 

stram finanspulitik. M.:d kvarst;iende obalanser i den priv;1ta scktPrn -;kul

le .:n s<idan pulitik leda till .:n neddragning av aktiviteten och syssdsiitt

ningen i ekom1min. 

3.3 Krcdit1>olitikm 

I syfte att begri111sa budgetunderskottels likviditetseffekler anviindes 

under 1979 tkra medel. Staten svarad.: i stort sett för hela den utlandsupp

hining som kriivdes f(!r att finansiera bytesbalansunderskottet. Likviditets

ökningen i ekonomin begriinsades vidare ge1wm att stat.:ns utheialningar 

i.iver budgeten till industrin anpassades s;I att likviditeten inte spi1dd..:s p;1 i 

onödan. Slutligen (!kad.:s d.:n statliga uppl~ininl,!en hus allmiinheten viisent

ligt eller fri111 ca :i milj;1rder kr. 197X till ca 10 miljard.:r kr. 1979. Ett led i 

denna politik var inri1ttandet av s. k. likviditehut.iiimningskonton. p~i vilka 

fiirctagen plat·erad..: ca 3 miljarder kr. 

I den reviderade fi11<111splanen l'!i'J gjorde den d<ivaramk regeringen 

bediHnningen att likviditctsiikningen i eh1nomin. matt som filriindringen 

av den s. k. penningmiingden. skulle bli liigre iin under 197X. J;i den 

uppgick till 17 'i. 
Budgetunderskollet hlev under 1979 av ungcfitr den s1<1rleksordning snm 

fiiru1s;1gs i den re\ iderade finansplanen. medan hytcsbalansen till följd av 

uljeprishiljningen fl\rsiimrades viisentligt mer :in vimlat. Förs<imringen av 

bytesbalansen i kombination m.:d ökningen av den .'itatliga uppl;iningcn 

utanför banksystcmet ,·t-rkade atstramande p;i likvidit.:tsUiget i .:konomin. 

fi1ljJen blev att penningm;ingdens i!kning hcgriilNldt:s till GI 12 r:;. 

Under vi1ren 1979 steg ri1nteniviin i lkra av de stilrr.: industriliinderna 

och pi1 de internationella kreditmarkn;1derna. I syfte bl. a. att anpassa det 

s\·enska riintebget till d.:n internationella nivan vidtl1gs nmkring halv~1rs

skiftet en rad ;itgi1rdt•r. Si1viil diskontlit som den l;ingfristig;1 11hligations

riintan höjdes. Dessutl1m hi!jd..:s affarshankernas kassak1-;1\·. Samtidigt 

ski1rptes villkoren flir bankernas upp1;·1ning i rih.sbank.:n. Hankt•rna-; likvi

ditctskra\·. vilka höjts den I mars. höjde'\ pil nytt. S\"flet med denna {1tgiird 

var att b.:griinsa bankernas kreditexpansinn. 
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Under sommaren och hiisten fortsatte r;1n1<:liigct att stiga i mi111ga viktiga 

industriliinder. Som ett led i en flirtsatt anras-,ning till den intern<1tiom:lla 

riinteutvecklingen höjde-, det svenska diskllntot i t\ii steg till 9 'i . .\ven 

den liinga riintan höjdes. Med verkan fran biiqan a\' december ski1rpte> 

vidare affärsbankernas kassakrav frjn 4 till h 'i. Slutligen hesli11ade'> for 

flertalet banker om en ytterligare hiijning av lik\'iditetskraven fr. o. m. 

januari 1980. 

Genom de vidtagna {1tgiirderna vad giiller bankernas kassa- och likvidi

tctskrav samt genom den vid balviir-,skiftet vidtagna sLirrningen ;I\ \'ill

koren för bankernas uppliming i riksbanken har den s. k. specialinliinings

riintan. dvs. den riint;1 som bankerna erbjuder vid placering av '>tilrre 

belopp i bank. höjts hetydligt mer iin diskontllt. Anpassningen till den 

internationella riinteut vecklingen har <1kdes. \ad giilkr företagens k\lr\

fristiga placi:ringsmöiligheter. varit mer li111gtgi1ende ;in vad -,om kan uWi

sas av diskontohöjning.arna. 

Under 1979 har den internationella riinteniv;1n stigit snabbt i !lera av de 

stora liinderna. Icke min">t i Förenta staterna har kraftiga penningpnlitisb 

ihstramningsiitgiirder vidtagits för att hiilla tillbaka intlatim1en. Ovriga 

liinder har följt efter bl. a. fiir att undvika valutautströmning och för att 

stabilisera viixclkurserna. 

Under 1979 minskade valutareserven med ca ~ miljarder kr. Staten 

lanade dessutom upp ca 9 miljarder kr. utomlands. Mlil bakgrund av 

betalningsbalan..,delcgationens beriikningar. vilka ~nm niimnts iir fi.irknip

padt: med viss osiik.::rhet. har jag riiknat med ett byteshalan~underskott frir 

1979 p~t ca 9 miljarder kr. Vid ett byteshalansundersklltl i den storleksord

ningen har det iivriµa valutautllödet inom den icke-statliga sektorn varit t:a 

3 miljarder kr. 

Föriindringar i den icke statlig<• st:ktorns finansiella stiillning gentemot 

utlandet utgör ett ncllo av mycket sll1ra hruttolliidcn i h:igµc riktningarna. 

Oen icke statliga sektorn. dvs. företag. kLmmrnncr nch banker h<1r under de 

tre första kvartalen haft en positiv medel- LlCh bnµfristig 11rpl{ining i 

utlandet. Den icke 'itatliga sektorn har sfrlcdes l~111gfristigt finansierat dels 

amorteringarna inkl. omsiittningen av tidigare liin. dels den h111gfristiga 

kapitalexport som sker i form av direktinvestcringar i utlandet och li"ingfris

tiga 1(111. Handelskrediterna torde diiremllt ha resulterat i ell visst valutaut

lli.ide under 1979. 

De åtstramningsf1tgiirder som vidtogs vid hal\ i'trsskiftet ledde till all 

hankernas kreditexpansion ;1\·tog n~1got. ,.\tstrnmningcn drabbade frii1mt 

hushiillssektorn. Diirmed bröh den cxpan-;ion av hush~illskn:ditgivningen 

som piigätt sedan stimmaren 1978. Företagen. vars kreditefterfriigan under 

våren varit fortsatt svag. kom under hösten in i ett liige d~t deras kreditcf

terfrfrgan växte relativt snabbt. Utvt:cklingen kan ha sin orsak inte bara i 

företagens viixande behov av rörelsekrediter till föl.id av prnduktitlnsök

ningen utan ocks[1 i att deras invcsteringsverksamhet böljade komma 

igilng. Bostadskreditgivningen har under 1979 fungerat viil. 
3 Riksdagen /971.J/80. I .1r1111/. Nr 100. Bilaga I 
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För 1980 kan en fortsall likviditelsökning i ekonomin förutse.'>. Visst:rli

gen komrrn:r det betydande bytesbalansunderskottet att verka <it stramande 

pil likviditeten i ekonomin. men den piispiidning av likviditeten som statens 

budgetunderskott ger upphov till kommcr. iiven sedan hiinsyn tagits till 

möjligheten att placcra en del av underskottet hos allmiinheten. att vara 

större. Det slora hytesbalansunderskottel i komhination med statens bud

getunderskott kommer att stiilla kreditpolitiken inför stora krav 1980. 

Krcditp,ilitikrn mi1st<.: under 1980 inriktas p;i att bcgriinsa likviditehiik

ningcn i ckPnomin. Bankcrnas kreditgivning m;\stc hiillas tillbaka. lmnn en 

begriin-;ad ram fiir bankernas lotala krcditgivning rn;iste ni1ringslivets h:

hov av riirl'lse- och invcsrcringskrt:dilcr i stiirsla möjliga uhtriickning 

1illgodow,. Det iir siirskill angeliigcl att riintabla in\'L'Steringsprnjekt som 

fr;i111j;1r e\port<.:n och begriinsar importen intc hiimrnas a\· brist p;i l:ineka

pital tich att de mindre och medelslora l'iirctagcn-; l'inansicring trvggas. 

Utrymmet pi1 kreditmarknadcn for hushi1ll och kPmmuner blir mot denna 

bakgrund litet. En betydande iilcrh;illsamhet i krcditgirningcn till dc"a 

sektorer nllllivcras ocb;i av hchovet att begni11\;1 iikningcn av '<iv;il den 

privata som den kommunala kon-,L11nlillncn . 

.Även om bankernas kredilgivninµ h;ills tillbaka finns stora ri-.ker för att 

dt:n s. k. grii kreditmarknadcn ökar i snabb takt. I fiirsta hand i1r tkt 

angeli1gct all tillflödet till den grii marknaden minska" gcnom all f(11·c1agcn i 

stiirre uhtriickning utnyttjar sin likviditet till reala placeringar genum 

irl\'cslt•ringar. En 111vidgning av den gr;1 kredilmarknaden k;m 11cks;°1 i viss 

utstrii..:kning mtll verkas gcthHll att bankcrna i ("ikad utstriii.:kning far kon

kurrera om de medcl som söker sig till denna marknad gt•nom möjligheten 

fr. o. m. ;irs-,kiftet all utge s. k. bankcl.'rtifikat. Regeringl.'n knmrnl.'r under 

vi1ren att foreslii att lagen lHl1 kreditrolitiska mcdel kompletteras med 

;11·-;eendc p;i finansf-iolagcns VlTksamhel. Fiirslagl'I beri1knas kunna l'ilre

liiggas riksdagen i s~idan tid att riksdagen fi.1r mö.ilighct att knmplettera 

lagen vid samma tidrunkt sum l:1gstiftningcn nm finansbtilag triidn i kraft. 

I dct sammanhanget kommer rcgi.:ringen ocksi.1 att överviiga hehovet av 

n:glcringar med av-,eende p;1 h11shiillskrediter i samband med kiip diir 

betalning sker mcd kreditkort. 

A,·bctalningstiden för bilar förbngdes i bö1jan p[i november 197X friin IX 

till 2.:1 mi1nadcr. En ;itcrgi1ng lill I X m[111ader sker friln I Il januari 1980. 

Diirigrnom bcgriin,;as dtcrfr;t):!<tn p;i hihir. vilket medfilr att hilimpnnen 

diimpas och att den svensb hilindustrins exportkapacitet ökar. 

Blhtadshyggandcts finan~icrinµ kommer under l9XO att S:ikerstiilla-, p;i 

sedvanligt siitt. Ett antal nya institut har bildats for att finansier;1 dcn 

sekundiira bostadsfinansicringen. dvs. liin i samband med iivcrl<ildser av 

fastighcter llCh fiir omhvggnad av itldre fastigheter. Efterfri1gan p:i krcditcr 

for <1dana iindamill torde vara myi.:ket betydande. Denna utli.1ning m:1stc 

likviil h~illas inom sniiva ramar mcd tanke p;i det begri111sade utrymmet pil 
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kapitalmarknaden och med hän-;yn till niiLh·:indighc.::ten att '>iikerstiilla indu

strins och de priliriterado.: sektorernas uppliining. 
Staten milste iivcn 19XO svara för en betydande del av tinansieringcn av 

bytesbalansunderskllltet genom utlandsuppliminµ. Osäkerheten om hytes

balansundcrskottcts storlek 1980 iir hc.::tydandc inte minst med tanke pi'1 de 

stora sv~irighekr som föreligger att i dag anµc ut vecklingen av oljepriserna 

och oljeimportens storlek. Staten-; utlandsurplaning mil-. te ock sii anpassas 

sii att den siikcrstiiller en iinskviird utveckling a\· valutareserven. Detta 

hctydcr sammantagct att plancringen av den statliga utlandsuppl;iningen 

måste utgil frim att det kan komma att stiillas mycket betydande krav pii 

statlig utlandsuppliining nästa [lr. Det finns anledning att rilkna med att den 

kommer alt hehöva ligga niigons1w1.~ mellan I 0 och 15 miljarder kr. 

Bchovel att balansera den icke statliµa sektorns kapitaltransaktioner 

rned utlandet och Sveriges beroende av utvecklingen pa de internationella 

kapilalmarknaderna giir det nödviindigt all anpassa den svemka riintcni

vån till den internationella utvecklinµen. En relativt hiig bng riinta moti

veras vidare av all den statliga uppliiningen si1 l~lngt möjligt hör placeras 

utanför bankerna for alt undvika en alltfiir snahh likviJitetsiikning i ekono

min. Dessutom iir det angeliiget att uppriitthiilla en rimlig real avkastning 

på kapitalmarknadsplaccringar. Ett riktmi1rke hör enligt min mening vara 

att en långfristig obligationsplacering över en Wngre tidsperiod blir ge en 

positiv real avkastning. Samtidigt iir det dock viktigt att riintcniviin inte blir 

så hög att den förhindrar normalt lönsamma investcrinµar. 

Statens budgetunderskott beriiknas 1980 uppgi\ till nilrmare 51 miljarder 

kr. Vid den tidigare angivna omfattninµen av statens utland-;uppliining 

måste 36 a 41 miljarder kr. finansieras pil den svenska marknaden I -;e tabell 

8). Av detta belopp torde ca 10 miljarder kr. kunna finansieras i kapital

marknadsinstituten. Statens uppl;ming hos hush~tllen i form av bl. a. pre
mie- och sparobligationer torde kunna hii_ias gemim ökade emissionsvo

Jymer. Statens totala upplfming hlis allmimheten heriiknas di1rigcnom kl,m

ma att uppgå till 6-8 miljaruer kr. 

Återstoden av statem uppbning far placeras i hankerna. Om :I miljarder 

kr. placeras i riksbanken m;°1ste 13- ~O miljarJer kr. pla1:cras i (J\Tiga 

banker. En sf1dan placering av statsskuldrn förutsiitter en fortsatt höjning 

av hankcrnas likviditetskrav. 

Med den finansiering av budgetunderskottet som hiir angivits i mycket 

grova drag och med en hegriinsad kreditgivning friin bankernas sida. riik

nar jag med att lik viditetsökningen i ekonomin uttryckt ~om penningm~ing

dens tillväxt kommer att uppg<'i till I .I- 15 '.'i. vilket iir ni1gnt mer iin under 

1979 men något mindre iin I 97X. 

Siffrorna understryker ytterligare behovet av att nedbringa hudgetun

dcrskottct. Den återhi11lsamma utgiftspolitiken i i1rets hudµet mi\ste fullfril

jas även under kommande 11r. 
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Tahdl 8. Finansiering av hudgetundcrskottcn 1978, 1979 och 1980 

197X 197'.1 1 

Riksb .. nkcn \ \' 
Banker J.'i 
K a ritaln1ark n;1dsins tit ut X l) 

Allmimhcten ltl' 

Summa Sverig<.: )\ ).'\ 

Utland<:! 2 'J 

Tntalt t 'lakns utgiftsiivcrskotl I -'-' 44 
------·-· 

IYXO 

I."\- 20 
10 
f1- X 

iti-41 

I0-15 

I De an!!ivna bclorren för 1979 iir urrskattningar Sllfll I huvudsak grundas f'~I 
utfallet l. o. m. novembn mi1nads utµam:. . 
' I liirav förklara' X .. ' miljard<.:r kr. av- bankernas ins.ittning i rikshanken r- g. a. 
kassakrav. l\fohvarandc siffra fiir l'JXO har hiir ,<.:hahlonmas-.iµt salh till I." mil-
jarder kr .. vilket forut<1tt<.:r ,1fi1randrade kassakvot<.:r. •· . 

'.1 H;iri 1ng~1r <.:a .1 miljarder kr.' "HTI heri1kna' hli insatt r;\ lik viditchut_ii1mn111gs
kl1ntu. 

3.4 Industripolitiken 

Den urrgiing i industrikonjunkturen som piihörjades kring halv~irsskiftet 

197X kL'mmer sannolikt att hromsas upr under 19XO. Samtidigt kommer 

underskott.:! i vi1r hytesb<~lans att urpg;i till-:!..)'.:~ av BNP. Att vi har ett sil 

kraftigt underskott samtidigt som kapacitetsutnyttjandet i industrin kul

minerar ill' ett tecken p;'1 en strukturell obalans. l'roduktionskapaciteten i 

indu'itriscktorn iir for liten lH:h m~iste byggas ut f(ir att skapa balans i den 

svensk<\ ekonomin. Utbyggnaden ndstc ske samtidigt med t:n strukturell 

om\·andling inom in<lustri,cktorn. 

I varven. hanJclsst~llindustrin l>t:h gruvindustrin finns fortfarande t:n 

hetvdan<lc inti:rnationell övt:rkara.:itt:t som uprkomrnit dels genom en 

kraftig investeringsut veckling under början av 19711-talet_ dels genom att 

efterfrägan för dessa branscher i siirskilt hiig grad fiirsvagats av indu~tri

liindernas svaga ekllllllmiska utveckling och av de rt:lativprisfiirändringar 

som ol_ieprislik ningarna medfiirt. 

Det mest djurg~iendc och allvarliga problemet för Sveriges del niir det 

giillcr dessa och andra krishrans<.:her iir emellertid att den rroduktinnsll'k

nologi vi hiir arbetar med i m<inga fall relativt hitt kan i.iverföras ti\\ hinder 

där kostnaderna för siivill arhehkraft som ri"1varor/insatsvaror iir betydligt 

liigre iin i Sverige. Genom den iikade mekaniseringen och datoriscringrn 

har rroduktionsteknologin i al\t hög.IT grad kommit all bindas till kapital

utrustningen. Den kapitalutrustning ~om de nya industriliinderna arbetar 

med i dessa hransd1er är ofta lika modern och effektiv som den svi:n~ka. 

Del\a innebär att dct inte finns nfigot tcknologiskt gap mellan de svenska 

företagen o<.:h de utliindska som kan viiga urp de svenska kostnaderna. 

Denna rrnblcmhild iir i hög gr;1d tillitmplig pil varvsindustrin. handelsstill-
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industrin, gruvindustrin. vissa delar av skogsindustrin samt inom mindre 

segment av övriga branscher. 

Fi'tr att den svenska llineniviin ocks~i i fortsiittningcn skall medge en hög 

standard iir det nödviindigt att en omstruktun:ring sker i riktning mot en 

si\dan rroduktion i vilken Sverige har ett teknologiskt fiirspri\ng internatio

nell! .'>ctl eller i vilka vi be.siller ett srcciellt kunnande. I de branscher diir 

vi förlorat konkurrensfördelar miiste rroduktion oeh sysselsiillning mins

ka. För all en siidan utveckling skall komma till sti-1nd kriivs en gynnsam 

inH'.'>tcringsul veckling och god:1 mi~jligheter att nyanstiilla inom exransiva 

ddar av industrin. 

(irundförutsiittningarna för en industriell tillviixt skaras genom den ge

nerella ekonomiska rolitiken. Den m<iste inriktas ri:i all gt' induslrin en sii 

god internationell konkurrenskraft att dterfr[1gan rii dess rrodukter ex

randcrar. Samtidigt m[1sle liinsamheten i industrin V<tra tillriicklig fiir all 

nyinvesteringar skall i;c rimlii; avkastning. Der iir ocks.i nödviindii;t att 

skara s{1dana betingelser att den kan tillföras riskvilligt karital. Diirigenom 

blir det möjligt att ge induqrin den soliditet som utgör den nödviindiga 

basen f.:ir exransiva investeringar. Kraven ra exransion och omvandling i 

industrisektorn miiste ske si\ att anspråken pä god arhetsmiljö. menings

fvllda arbeten och regional balans kan tillgodoses. Hiirvidlag har industri

politiken en viktig uprgift. En annan viktig uppgifi iir alt undcrliitta en 

nyorientering och omstrukturering. 

Det iir ocksti viktigt att vi i den svenska ek11110111in htdler ett kostnadsliige 

och en prisdisciplin som möjliggör att vi kan hib.:hfdla en relativt bred bas i 

niiringslivet och som underliillar urrriillhiillandt·t av en rimlig regional 

balans. 

De offensiva och utvecklingsstimulerandc delarna av industripolitiken 

byggdes ut under 1979. De regi<lnala utvecklingsfonderna tillfördes ytterli

gare 300 mil_i. kr. för kreditgivning i syth: all friimja de mindre och medel

stora företagens ut veckling. Styrelsen för tt:knisk utveckling t STU) har fält 

förstärkta resurser för att friim_ia utvecklingen inom viktiga tcknikomr[i

den. 

Vidare har en fond fiir industriellt ut vecklingsarbete inriillats. Fonden 

skall kunna ge liln till större utvecklingsprojckt. Svftet iir att friim_ia l<lng

siktigt llinsamma men riskbetonade investeringar inom industrin för ut

veckling av nya rroduktcr. rrocesser eller system. ronden har erhilllit ett 

karital pfi 300 milj. kr. 

För en god industritillväxt kriivs en fortsatt exransion av industrins 

investeringar. För detta kriivs att den finansiella styrkan i de livskrafiiga 

företagen i\.terställs. Industrins lönsamhet och soliditt>t milste diirför för

biittras för all komrensera den l[ingsiktiga försvagning som pagiitt under 

den senaste 20-arsperioden och som förstärkts av kostnadskrisen 1975 och 

1976. En uppgfmg i lönsamheten r~icker dock inte för all förbiillra solidite

ten. Det krävs ocks;l att riskvilligt kapital tillförs industrin genlHTl en 

ökning av nyemissionerna. 

4 Riksdai;cn 197911'0. I .1<1111/. Nr /00. Jlilt1i:t1 I 
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Niir nu en internationell konjunktura\'mattning kan befaras i1ter komma 

att skärpa strukturproblemen i den svenska industrin kommer industripoli

tiken att stiillas inför viktiga uppgifter. Det itr angcliigct att industripoliti

ken ges en offensiv inriktning och i första hand avser all stiidja utvet:kling

en av konkurrenskraftiga branscher och företag: endast i speciella fall kan 

den inriktas på att upprätthalla verksamheten i vikande branscher. En 

defensiv politik kan inte kisa nagra l;'mgsiktiga problem utan riskerar i 

stiillet att medfiira stora samhällsekonomiska kostnader ot:h fördröja en 

nödviimlig anpassning av industrin till världsmarknadens krav. De budget

miissiga kostnaderna kan ocks{1 bli stora. 

I de fall ingn:pp lik väl anses behöva göras hör dessa ta sikte pii att 

skydda företagets produktion och de anstiillda. medan iigare ot:h fordrings

iigare Htr hiira huvuddclen av de finansiella förluo.;terna. Diirför hör i prim:ip 

statliga finansiella insal~er siitta., in först efter en finan.sidl rekonstruktion. 

Att få till stiind en anpassning av industrin till föriindradc konkurrensför

utsiittningar kommer att bli en viktig uppgift fi.ir industripolitiken under de 

närmaste ären. Detta gäller inte minst varven. De sammanlagda kostna

derna för det direkta stödet till denna bransch har under de senaste tre iiren 

uppgått till 12 miljarder kr.. vilket motsvarar ca 400000 kr. per sysselsatt i 

varvsindustrin. Samtidigt kvarst{ir de liingsiktiga problem för varvsindu

strin som jag tidigare pekat pti. Överkapaciteten i viirldens varvsindustri iir 

fortfarande mycket stor samtidigt som den svenska varvsindustrin har 

kostnadsnackdelar gentemot liinder som Japan och Korea. Order pä nya 

fartyg kan därför ej tecknas till priser som titcker S\cmk självkostnad. 

Denna bild bckriiftas av Jen strukturutredning som under 1979 utförts 

inom Svenska Varv och som kommer att vara ett underlag för en varvs pro

position som forcliiggs riksdagen under v{1ren. 

En industripolitik inriktad pil omvandling och anpassning stiills på hil.rda 

prov niir den internationella avmattningen försämrar konkurrensförutsiitt

ningarna. Det iir i det liiget siirskilt hetydebcfullt att de livskraftiga delarna 

av den svenska industrin kan hihehi"illa och forhiittra d<.: positioner de 

vunnit under de senaste tvci tircn. 

3.5 S~·ssl'lsättningspolitiken 

Att uppriitthi.dla full syssclo.;i1ttning itr ett av den ekonomiska politikens 

viktigao.;te mi1I. De generella iitgiirder Slllll vidta!,!its under de gimgna i"iren. 

t. ex. devalverinp1rna 1977. har \·arit av avgiirande betydelse för möjlighe

terna att uppriitthi1lla sys-.;elsiittningen. Diirutöver har kri1vh betydalllk 

arbetsmark11;1dspoliti.o.;ka insatser. A.tgiirderna har vari! framgiingsrika i <1 
miitto att arbetslösheten sedd i ett internationellt perspektiv har kunnat 

h;illas nere p<t en lf1g niv<'1. Lnder 1977 och 197X var i genomsnitt I .X resp. 

2.2 'i· a\· arbetskraften arbetslös. Som jiimfön:lsc kan niimnas all under 

liigkonjunkturen 1971 och 1972 var nllltsvarande t<tl 2.5 resp. 2. 7 r:.;. 
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Mellan 1970 och 1979 tikaJe den 101ala syssels:ittningen med drygt 90000 

personer. Den offentliga sektllrn ökade med IWOOO varvid n~istan hela 

ökningen föll p[i kommunerna. Inom industrin minskade antalet sy..;sel...;atta 

mcJ i.:a 70 000 personer. 

()kningen i antalet sysselsatla har fr:i1m1 skelt under 1979 stim en föl.id 

av del fiirhiittrade cftcrfri1gdiiget. Under perioden j;111uari- no\·ember liig 

antakl syssdsatta i gcnL)msnill n\1111111 \iver niviin motsvaramk periL'd 

1978. 

Arhc!skraflseflerfriigan. miilt med antalet kvarstiiemlc lediga platser hos 

arbetsförmedlingarna. har varje m~lnad under del gi1ngna ftrct legat klart 

t)\'Cr 1978 saviil pil totalnivit SLHll inom industrisektorn. _,\ven fran övriga 

delar av niiringslivct har arbehkraflsefterfr:igan tikat samtidigt som den 

offentliga tjirnstesektorn. i första hand kommunerna. fortsatt att e.xpandera 

i oförminskad \akt. 

Det forbiittrade arbetsmarknadsliiget ledde till att arhehliisheten sjönk 

under 1979. I genomsnitt ,·ar 90000 personer arbetslösa under januari

november mnt 9'i 000 under motsvarande period 1978. I november 1979 var 

sammanlagt I 5n 000 personer bertirda av arhetsmarknadspolit i ska iitgär

der. Av dessa deltog 6:::! 000 i arbetsmarknadsutbildning. 43 0\lll var syssel

s:111a i bcred-.kapsarbcten och reS\en i skyddad- oi.:h halvskyddad syssel

siittning. arkivarbete m. m. ~\i ett iir har diirmed antalet rniinniskor i 

arbetsmarknadspolitiska iilgi!f'der kunnat minskas med IOtlOO. 

Perioden av rela1ivt got\ arbe\'imarknad-.hige m~i-,;tc ulnyttjas 1.lels till att 

underliitta för m<.'rnga av dem Slllll nu iir sysselsatt<1 i olika fi.1rmcr av 

arhetsmarknadsrolitiska iitgiirder att fi'1 arbete pt1 den örpna arbetsmark

naden. dels till all genomföra den nödviindiga omstruktureringen av det 

svenska niiring.slivet. 

Truts att det allmiinna liiget p;i arhctsmarknaden iir rela1ivt gol! k varstiir 

stora rrohlem. Ungdomarnas och de arbetshandikappades sviirigheter att 

fa arbete pii den reg.uljiira arbetsmarknaden iir myd.et stora. t\ntalcl 

arbetslii-;a ungdomar uppgii.:k i rwvember 1979. till ~9000. Llng.Jomsarbets

lösheten minskade visserligen under 1979 men mer milstc iind{i göras för 

att undcrbtta matchning.en av de arhehsilkande ung.domarna med de lcdi

g;1 arhe1~·n;1. Den kr;iftiga uthyggn;,id som har skett rii sen;in: i1r av arbets

förmedlingarna hör hiira frukt niir efterfriigan rr,·1n den reguljiira arheh

marknaden stiger. 

Erfarenheterna av de praktik- od1 beredskapsarbeten -,om m;'rng;i ung

domar gerwmg~itt ri'1 senare i-1r iir pi1 det hela taget goda. Mirnga ungdomar 

har p;\ de\\a sii\\ fatt en urpf'altning l'm d~ flirhiillanden och di.: krav som 

riider ptt dagens arbetsmarknad. Vidare har uthildningsmiijligheterna för

sliirkh för ungdomar som r. g. a. hristfiillig -,kolutbildning inte kan rn 
arbete. Den arhelsrnarknadsptilitiska hered-,kapen iir hilg t.id1 som frnmgi\r 

av budgetförslaget förcsbr regeringen. troh det utomordentligt anstriingda 

hudgetliiget. y\lcrligare fiirsUirkning av arbetsmarkn<tdsslyrelsens rc-
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-,urser. De skall i l'iirsta hand anvandas fiir s\';·irpla..:erad arbetskraft. Rege

ringen kommer li..:ks{1 all forel;igga riksdagen l'i.irslag om s. k. gymnasial 

fiiret<1gsu t bi Id n ing. 

Bruttonationalprodukten ber;iknad fr:in produktionssidan \·;intas öka 

med ca 3.5'; l97ll-19Xll. lndu-;trirroduktionen förutses iika med ca 4.:'\'; 

19XO mol h~( 1979. Den 111Tenllig<1 sektorns lillviixl i pn1duktion och 

sysselsiillning viinlas bli l:lngsammare under J9Xll ll<.:h prndukti1111-,iikning

en stanna vid ) (; vilket iir l;igro.: iin under de senaste i1ren. !\kd en antagen 

produl.;.tivitetslilldxl p;1 ..:a ~.5'·; l9XO. varav 4.:'i,.:i. i indu-,1rin. skulle 

arbetskraftsefterfrilgan l'J/9-1980 iika med inemot I'.;. 

Sysselsiillningen viintas stiga inom de llesla seklL1rer. men eflers1.H11 

11th11det av arbc1Skr<1ft ucks:1 \';intas i.1ka relativt <,\arkt. eller med 45 000 

personer. torde arhehllisheten miill mellan ger11Hns11itlsliigena 1979 och 

19XO bli ungefor ol"i!riindrad. Sysselsällningslikningen miill mellan iirsge

nnmsnillen 1979 nch 198\\ v:intas uppg;i till ca )llllllll rersnner. Inom 

industrin torde man kunna riikna med en viss syssel<ittningsiikning under 

1980. Detta relativt goda liige pii totalnivii kan dock inneh<ira fortsatta 

problem och sriinningar inom olika regioner o..:h branscher. hir att komma 

till riitta diirmed m<lste den yrkesmiissiga neh den in11mregionala ri1rlighe

ten stimuleras. 

Ett expan<;ivt LlCh dynamiskt niiringsliv k1ru1s;itter en betydande grad av 

rörlighet. Detta frir dock icke leda till all vissa regi1mer uwrmas. Politiken 

miiste inrikta> pi'1 att urrn:1 en hal:mser;1d sysscl'i;ittning i olika delar av 

landet. Reginnalpolitiken spelar h;ir en \'iktig roll. Den rneJför alt krav pa 

omllyttning iiven milste riktas mot fiiretagen. Genom de s1t1ra regi1111alp11li

tislrn satsningar som gjorts har mi1_iligheterna okat att ff1 L'n regiimalt 

jämnan.: sysselsiittning. Det iir ocbi1. s11m.ia!! tidigare framhiillit. \'iktigt att 

de som nu befinner sig it. ex. kommun~ila beredsk<irsarbeten eller under 

arbetsmarknadsutbildning finner svsselsiittning ri1 den regul_i<ira arbeh

marknaden. 

Under den anrassningsperioJ till föriindrade fiirutsi1tlningar som \'~irt 

niiringsliv genomgi1ll under senare <'ir har en li1gre grad av 11111sti1llning fiill 

accepteras. Niir arhetskraftseftcrfr;igan iir hög l•eh karaciletsutnyttjandet i 

ekonomin stiger ~tii\ls större krav r<i all arbetsmarknaJcn kan fungera 11ch 

all arbetsökande och arbetserbjudande kan minas. Av de enskilda kriivs 

ökad villighet all acceptera l"iiriindringar av arbetsinriktning. arbetsorgani

sation och arbetsplats. ;\rbctsgi,·arna. s;iviil privata som offentliga. m:·iste 

{i sin sida visa likad hercdvillighet all anpassa sina krav till de arhetssii

kandes förutsiittningar. P{1 regering och arhetsmarknadsmyndigheter folier 

ansvaret alt underliilta umsliillning.\beredskapen. Kan inre arhetsm:irkn:1-

den fas alt fungera viil i en period niir del ;ir liimpli!,!t all omstrukturera 

niiringslivet iir riskerna utonwrdentligt stora all sysselsitltningsmiilet inte 

kan upprätthiillas i en lilgkllll.iunktur. A\ vad ja!,! har sagt följer att kraven 

p{1 sysselsiiltningsrolitiken blir stora iivcn i framtiden. 
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4 Den ekonomiska uf\·ccklingcn 1980 

.lag har i lkt föregiiende redogjort för de allmiinna förutsiittningarna för 

den framtida ekonomiska utvecklingen och de krav denna stiiller. Hiir skall 

jag niirmare ange de viktigaste dragen i skeendet under 1980. 

Utvecklingen på oljemarknaden blir avgi!rande för den ekonomiska ut

vecklingen 1980 bi1de internationellt och hiir hemma. Som jag tidigare 

redogjort för har oljepriserna antagits förbli i stort sett oföriindrade realt 

sett. och de stora liinderna förutsätts inte bedriva en stramare politik än 

vad som direkt följer av att de hittillsvarande oljeprishöjningarna till~its shl 
igenom i de inhrn1ska prisniderna. Trots detta hlir BNP-tiffviixkn an

märkningsvärt liig. ca I r+. inom OECD-omr[idet 1980. Man för gii tillbaka 

till 1975. dv~. efter den förra oljekrisen fiir att finna en s{1 svag utveckling. 

Dii sjönk å andra sidan BNP. 

Världshandeln beriiknas öka med 3 '.:;.. internhandeln mellan OECD

länderna något mera eller 4 ' .. :;. 1980 kommer enligt OECD-sekretariatet att 

bli ett år med l~ig tillväxt men med hög inflation. Prisstegringarna pä 

industrivaror i internationell handel viintas ligga pii mellan 9 och IO''r· och 

konsumentpriserna förutses ocks~i öka med drygt 9 1:;i·. Stiger oljepriserna 

mer än vad som hiir antagits ökar industriliindernas hyteshalansunder

skott. tillväxten dras ner ytterligare och inflationen stiger. 
Hur vi'1r egen ekonomi,ka ut\eckling '"'111 te -,ig under det framforlig

gamle aret blir till betyd;tnde del beroende p;'t \'itr egen l-;pstnaLhlltVt:Ckling. 

Det iir vil-;tigt att oljepri~ilkningarna inte tilli11' !!L' 11ppllll\' 1ill nya pri.s- och 

ko~tnadsi!kningar. Om den internationella utveL·klinµen blir si1dan '>Lllll hiir 

antagits skulle den intcrnationell;1 inllationen kunn;1 her~1knas direkt i.ib p;i 

\';·1r egl'n inllationstakt med 2 prucentenheter 1981l llll't ..i fiir 1979. En 

fort,att akt i\ rri,rolitik kommer att var;1 niidviindig. 
Som jag tidigare framhitllit iir liineut\'ec!-;lingL'll av centr;tl betydelse. 

Kon.iunkturinstit111L't har. nwt h;1kgrund av de a\' institutet ant;1gna sam
handen mellan liiner och priser och a\' att a1·1al p;·i arhetsmarl-;naden iinnu 

ej triillats. redovisat tvi1 riikneoempL·I fiir utvecklingen under 19!\0. Jag 

har i enlighet med tidigare praxi-; vall att ,chahlonmiissigt 11tgii fr;ln det 

lagrL' t.:\emplet. I detta uppgiir li\nl'stegringarna till dr\'gl 7 '.i. Som .iag 
tidigare framhitllit iir en förhi1ttring av det relati\;1 -;venska l-;nstnad,diiget 

niidviindig. lkn sven~ka ekonomin med de-.s stora ,1ljeheroendl' drabbas 

härdare iin flertalet ktinkurrcntWnder av oljcprishöjningarna. För att bibe

hålla viir konkurrenskraft m{iste vi dii1for hillla igen sii mycket mera p{i 

andra ko~tnader. 

En förbiittrad kostnadsmiis~ig konkurrenskraft m{1stc ocksa ta sig ut

tryck i prissiiHningen p[1 de s\'enska produkterna. l\lcdvetenheten om 

riskerna med snabba prishöjningar förefaller att ha ökat inom företagen 

under loppet av tjol:iret varför jag riil-;nar med att en förhiitt ring av vårt 

relativa kostnadsli1ge i huvudsak anvi1nds till iikad fiirsiiljning. 
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Mot den angivna bakgrunden hör det vara möjligt all hehillla iltminstone 

oföriindrade marknadsandtlar for hearhetade varor som avsätts inom indu

striliinderna. I den iivri!,!a delen av viirlden torde det fortfarande vara 

möjligt att i n~i!,!on utstriickning vinna andelar. Med hiinsyn tagen till en 

nt1got minskad export av rf1varor kan explirtvolymen totalt beräknas öka 

med 4 r.:; i ~ir. Med den försiimring av den internationella efterfri1gan som 

intriitfar blir det inte möjligt att upprätth~illa en exporttillviixt av ljolårets 

omfattning; den uppgick d;I till drygt 7 r;;. 

Jag vill i detta sammanhang under~tryka att en diimpad kostnadsutveek

ling måste iitfi:iljas av en ~Herhiillsam prissiittning ocks;i inom den friin 

utländsk konkurrens skyddade sektorn. Ansvaret hiirför faller i fors ta hand 

p{1 de berörda företagen men en aktiv prisövervakning har ock~{L en myc

ket viktig roll hiirvidlag. 

Konjunkturinstitutet har pii basis av undersökningar rörande företagens 

invcsteringsplaner hed ömt en ökning av industriinvcsteringarna pit 12 '.:,;. 

miijlig. Det kan inte uteslutas att företa!,!en pii grund av de svaga internatio

nella utsikterna uppskjutet en dl·I av sina planer. En IO-procentig inve-;te

ringsökning bör dock vara möjlig. 
Vad giiller investerin!,!arna i övrigt riiknar jag med all bostadsbyggandet 

kommer all iika till ca f.0000 liigenheter 1980. Med hiinsyn tagen till de 

likade hehiningsmiijlighetn vid nyrroduktion a\· llerfarniljshus som fi_in:

sl~is kan bostadsin\'e~terin!!arna. inkl. ornbyg!,!nadwerbamhetcn. heriik

nas lika med ."'i. Kegerin!,!en a\'ser vidare ge arbetsrnarknadsstyrclsen i 

urpdrag att ge l:insarbetsniirnnderna sbrpta direktiv sii att Jet opriorite

rade byggandet h<llh tillhaka i större tllstriickning im r. n. Diirfiir riiknar jag 
med samma Ut\'eckling a\' den totala b\·ggnadsverksamheten som konjunk

turinstitutet. 

Det hegriinsade utrvmrnet fl1r inhemsk knn~umti11nsiikning som finns de 

niirmaste iiren klHnmer att p;iverb oeb;:i den framtida hostadseftcrfrilgan. 

Denna iir oeksi·i beroende a\' en rad andra faktorer siisom pris- och sy~~el

siittningsutve1:k\ingen. de klnnmunalekn1wmisk;1 filruhiittningarna. demo

grafiska faktorer. aq!i1n!,!en av hl>st:ider m. m. Dessa frii!,!or kommer att 

uppmiirksammas bl. a. i an~lutning till arbetet med den kommande l;.ing

tidsutredningen. Det finns emellertid redan nu anledning <111 pek<1 p{1 att 

hl1stadspolitiken. liksnm under wnare delen a\' \lJ70-talet. i iikad utstriick

ning maste inriktas p<i att be\·ara. li:irbii1tr;1 lll"h hygga om det befintliga 

bostadsbL'stimdet. Detta iir anµeliiget ock<1 ur energisparsynpunkt. 

Den offentliga sektorns in\'esteringar i!kar i ni1got liingsammare takt iin i 

f.iol. eller med ca 3.5 '(. l\kd en forviintad total in\·csteringsilkning i 

ekonomin om ni1rmare '."' '.; stiger investcringsk \·oten för andra ;\rct i fiiljd 

efter en nedgimg under en liing fiiljd a\' iir. lkt i1r ocksii ett naturligt led i en 

liingsiktig ekonomisk-politisk strategi att en kapaL·itetsutbyg!,!nad sker niir 

kapacitetstakL'l bii1~jar uppniis. 

Konjunkturinstitutet h<lr antagit all prisi>kningarna under lL•ppet av \lJX\l 
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T:ihell 9. hirsi11jning.~h:1la11.~ 19711- ll.JllO 

Miljarder kr. ~'ro.:cntuell v,ilymfi>ranllring. 
147'1. lopamk I 47' ar> priser 

Til/g,/11g 

H\'P 
lmp<lrt 

Summa tillg;ing 

u1"r1;-,;~"'' 

Bruttoinn,stering 
Nannpli\' 
d;ira\: industri 
Statlig., rnrndig
heter <>'11 atfiir\\·eri.. 
Kor11mu11t·r 
llmtadn 

I .ai,:erin\'i;stering 1 

Privat i..onsumtinn 
( >tkntlii,: konsumtion 

Statlig 
K<>1llm11nal 

lji1n,1ene1 lo 
E.\port 

Summa .:fterfriigan 

pri.'it'r 

.\.\(i_(I 
120.ll 

556.0 

811." 
.'7.b 
I ~.li 

10.2 
lli.lJ 
21.H 
- I..\ 

227.h 
130.5 

_l'} .. 1 

41.2 

117.0 

556,0 

2.4 
- 7.0 

0,4 

- ().::! 

IX. I 
- ~I.'? 

u 
- :\.7 

17.'I 
I - I. I I 

o.7 

o . .:i 
·H 

7.X 

OA 

-U 
I.'.' 

5.11 

h,h 

'1.8 
l.lJ 

h .. 1 

-'--" 
I.' 

I I .'i I 

..\.' 
.1.4 
,_I\ 

7 .. 1 

5.9 

3.n 
4.'I 

. .u 
~.:' 

lll.I\ 

2.4 
-'-~ 
5.1\ 

11.11 

2.7 
0.2 
4.1\ 

4.0 

],9 

uppgår till ca 7 1.:.;:. Riiknat som ökning mdlan <trsgenllrnsnitt blir siffran 

högre eller drygt 9 '-'(. vilket sammanhiinger med den relativt snahha pris

i.ikningstaktcn i slutet av 1979. Med utgtmgspunkt fr:'tn att företagen i hilde 

den konkurrensutsatta och i den skyddade sektorn utnylljar en iiterhiillsam 

kos!lladsutvcckling till att föra en försiktig prispolitik hör det vara möjligt 

att pressa inllationstakten ni\got under de av konjunkturinstitutet angivna 

talen. 

!\-led en ungefär oförändrad realliin och med beaktande ~iven av de in

komstöverföringar som sker till främst rcnsioniirer och barnfamiljer kan 

man riikna med att den privata konsumtit•nen tikar med ca 1.5 r:;. 1980. Jag 

riikn;tr dä med en nägot större sparhcniigenhct iin kor1iunklllrinstitutet. 

Den tidigare hiiga trenden i offentliga utgifter hör kunna hrytas i iir 

genom den utomordentligt h:1rda hudgetprövningen och den inledda av

vecklingen av tidigare gjorda särskilda arhetsmarkn;1d~- lKh industriroli

tiska satsningar. All den kommunala ökningstakren diimpas niig1i1 i jiimfo

relse med 1979 beror friimst pi1 att heredskarsarhcten i kommunal regi kan 

minskas. Den underliggande ökningstakten är alltjiirnt för hög. Jag har 

tidig;1re redovisat de iitgiirder som regeringen kommer att vidta som fol_jd 

hiirav. 

Tr\lh den iiterh~lil,arnhet som den hiir angivn;i ut vecklingen inneh:1r 

iikar den inhemska efterfr;igan. inheritknal lager. med .>.5';. lm1x1rliik-
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Tahcll 10. B\·teshal:ms 1978-19811 
Milj. kr .. löpande pri'er 

Export av varor 
Import av varor 
tl:irav: rillllja oc·h 

pi:tnikumprodukter 

Handclsbalans 

Sji\fart snet to 
Ke~evaluta 

Övriga tjirnster. netto 
Transfereringar. nt'lto 
Kl>rrigcringar for 

tjamter och transf. 1 

Hytcsbalans 

197X 

<JK 205 
'!2 hK7 

14 ."i57 

5 518 

3 11.' 
-~9114 

-3 hK2 
-H 54'' 

X900 

1400 

197Y 1980 
prcl. prognos 

117000 DIOOll 
120000 13."i 500 

2" (1(1() 2h00(1 

-3000 -4500 

3 571 ) 766 
-4424 - 4h.'4 
-40h) - 4 K41 
-'I fi..16 -1097."i 

l)t\(1(1 9000 

-11562 -12200 

1 Bctalning,halansdt•kg;1ti1Hlt'n anga\· kt1rrigering,pt>ste11 fi'r t_ian,ter "'h tran,k· 
rcnngar 1'17'.I till ti-1!! n1il_j;1rder kr. h•r 197'1 llt'h l'!Xll h;1r ktl!Tlgcring-;post<.:n h~1r 

-;ath till X milj;1rder kr. l>arn1tn·er har h\·tl·sh:dan,cn ,di;1hlon111assigt uppjusterats 
med ytterligare I mil.ianl kr. i enlighet med den s. k. tullenkoltens re,ultat fi•r l'J7K 
slHll intlil\erar en "·s1<.:rnatisk ttntkl»kattning av hantlelsbalan"aldot. 

nmgen lilir diirmed relativt hög. 5';. Detta licriiknas dli..::k inte innehiira 

nftg\lf1 flirlust av rrn1rknads:1ndelar p<i hemmamarknaden. Den totala till

vii.\ten heriiknas bli ca ).5 '; 'ilket innehiir ett i qprt st'tt fullt utnyttjalllk 

a\· \'ara resurser. .\rhetskraftsclkrfr:iµan och syssebattningen hlir fortsatt 

h(ig. 

V;ir handclshalans knmmer att fiirsiimras med ca I mil.iard kr. i filrh:il

lamk till 1979. Jag r:iknar med att h\'lesbalanscn kPmmer att uppvi'a ett 

underskott p;t drygt 12 miljarder kr .. dvs. en fiirsiirnring p~i ca :1.5 miljarder 

kr. :\ v denna f1:irs:irnring warar den direkta effekten a' ul.ieirnp\irten fi\r I 

miljard kr. Siffrorna under•arykn \ ttnligare hur :ingeli1get det iir att vi 

min~kar v;1rt ol.ieher\1e11lk och ii,tadkommL'r en ek\1mimisk utveckling slllll 

leder ut ur hyteshalansundnskottL'n. 

5 A \'slutning 

Den ekonomiska politiken har under de ~enastc <irL'n varit inriktad p~i att 

skapa halans i den svenska ekonomin. 1 viktiga hiinseenden har politiken 

varit framgiingsrik. Utvecklingen har hinkats in p;'t nya ha!ll>r fri'tn det hige 

av fundamental nhalans som ekonomin befann sig i hi>sten 197ti niir den 

förra trepartiregeringen triiddc till. Devalveringarna. hnrttagandet av den 

allmiinna arbetsgivaravgiften. skatteomliiggningarna 1977 och 1978 och 

inte minst indexregleringen av skatteskalorna samt ~1stramningen av den 

inhemska efteri"ri°1gan ledde. i k\1mhinatiun med ett ansvarsfullt löneavtal. 

till att 1978 kunde utvisa en klar l'i\rhiittring i hyteshalansen efter v;ixandc 
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underskott alltsedan 1974. Niiringslivets inh:rnationclla konkurrenskraft 

forhällrades. Svenska företag iitervann förlorade marknadsandelar. lndu

striprnduktionen ökade. Investc:ringarna kom iiter ig<°mg. lnflationstakten 

diimpades. 

Förhiittringen fortsatte under 1979. Betydande strukturella svilrighetc:r 

inom niiringslivet och interna halansproblcm kvarstod visserligen. men 

ut vecklingen gick ;\t rätt hiill. 1979 skulle ha kunnat heskrivas som ett gott 

iir for det svenska folkhushilllet. om inte nya kraftiga oljeprishöjningar 

hade förmörkat bilden. Nu tvingas vi inregistrera en allvarlig fiirsiimring av 

handels- och byteshalansen och nya prisstegringar blir ofrankomliga till 

fiiljd av de stigande oljepriserna. De strukturella prohlemen skiirps. 

Utve..:klingen under 1979 har visat hur beroende vi iir av importerad olja 

fi.ir v;ir energiforsör:ining och hur sifrhar dr samhiillsekonomi iir för pris

hiijningar och störningar i oljetillfiirseln. Inget annat land i viirlden har s;'t 

hög oljeimport per inviinare som Sverige. Den ut ve..:kling vi nu kan se fram 

emot har gjort thigan om var framtida energiförsör:ining till ett av vilra allra 

viktigaste samhiillsekonomiska problem. 

Oljekriserna aren 1973 och 1979 var inte tillfälliga. Den fortsatta utveck

lingen p<'i oljemarknaden kan hefaras motsvara den process vi upplevt 

under senare iir. Snahha prisökningar som leder till en kraftig neddragning 

av tillviixten i den industrialiserade världen med en temporiirt något mins

kad Llljeefterfrågan som resultat avlöses av perioder med betydande pris

stcgringar d{t ekonomierna börjar iHerhiimta sig. Men riskerna iir också 

utonwrdentligt stora att dessa prisfluktuationer. Slllll i sig skapar hetydan

de prohlem. kommer att försiggii kring en ICmgsiktigt stigande trend för 

oljepriset. 

Ingen ekonomisk politik fiirmtir skapa balans i en ekonomi vars energi

tillförsel sviktar. En siika cnergifi.irsiirjning utgör en grundli1ggandc förut

siittning fi.ir en ekonomisk politik inriktat! pii att garantera ett lands och 

dess enskilda medborgares viilfiird. 

Fn begriinsning av vfirt hcroende av olja iir diiri'iir en av del kl•mmande 

artiondets allra viktigaste politiska uppgifter. Genom minskat beroende av 

importerade energiriivaror. friimst olja. kan den svenska ekonomins mot

sli1ndskraft stiirkas gentemot de fortsalla störningar pii liljemarknaden som 

vi har all riikna med. Diirmcd ger vi ockst1 ell hidrag till de internationella 

striivandena att förebygga och hegriinsa effekterna av nya globala energi

kriser. 

Härom rader hred politisk enighet i vf1rt land. Den folkomröstning som 

iiger rum den 23 mars 1980 giiller brnkraftens roll i vitr energiförsörjning. 

De olika alternativen i folkomri.btningen liigger stor vikt vid att genom 

hushi1llning hiittre iin hittills la tillvara vtira energitillg{111gar m:h all pi\ olika 

siill begriinsa vårt oljeberoende. riir alt l"iiretag och hushtill skall kunna 

hushiilla rationellt och genomföra energibesparande investeringar ~om ger 

liingsiktig lönsamhet kriivs klara riktlinjer <lllgiiende den framtida cnergipn-
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litiken. TillfredssUllandc resultat i dessa hiinseemkn stärker viira möjlig

heter att kl)mma till riitta med lk samhiilhekonomi-;ka problem som vi nu 

stilr inför. 

B~tdc kortsiktigt och inför 1980-talet iir det framfor allt tvil. delvis sam

manhängande. problem som v[ir samhällsekonomi nvillkorligen m[lste 

komma till rätta med. Det ena iir Sveriges genom oljeprishöjningarna klart 

~1dagalagda bristande balans gentemot omviirlden. Yttre halans utg(ir ett 

villkor f(ir en sjiilvstiindig stahiliseringspolitik och en syssclsiittningsbe

friimjande stimulanspolitik i vikande internationella konjunkturer. Sveri

ges bytesbalansunderskott uppf:!iir till knappt 9 miljarder kr. 1979 lH:h kan 

1980 befaras komma att helöpa sig till dryf:!t 12 miljarder kr. Inget land kan i 

hingden leva med sii stora underskott. vilka ytterst iir ett uttryck för att 

landets samlade prnduktinnskapacitct iir otillriieklig i förhf\llande till dess 

importbeh,w. 

För att uppnii jiimvikt i hytcsbalansen finns det i princip t vfa viigar att gii. 

Den ena innebiir att vi hegriinsar importen. den andra att vi skapar förut

siittningar for ökad export. Yiiljs den första viif,!en' miiste den inhemska 

efterfragan dämpas för att <lstadkomma en minskning av importtillviixten. 

Därmed uppstilr bet~;dande svi"irigheter att uppehälla den fulla sysselsiitt

ningen. Den andra viigen skapar möjligheter att nit extern balans vid full 

syssclsiittning. Detta kriiver i sin tur att till\'iiXten och syssebiittninf:!en i 

den utlam.lskl1nkurrerande sektorn friimjas f:!entHn att man underliittar 

överföringen a\' resurser i form av kapital och arbetskraft till denna. 

Av de bäda alternativa viigarna iir sjiilvfallet den senare att föredra. 

Visserligen kriiver ocks[1 den Mgiin..ler som bcgriinsar utrymmet för kon

sumtion men endast i den utstriickning som erfordras för att mi.ijliggiira den 

nödvändiga resursöverföringen friin rrl1duktion för inhcmsk förbrukning 

till annan rroduktion. 

Diirmed aktualiseras det andra betydelsefulla rroblem som var samhiills

ekonomi rn{iste komma till riitta med. niimligcn den interna ohalans som 

förorsakats av att den offentliga sektorn under de senaste 15 i1ren exran

derat betydligt snabbare iin tillviixten av v<ira samlade tillg~lngar. Dess 

andel av den totala samhiillsekonomin har idaf:! en s[idan om fatt ninf:!. att 

fortsatt tillviixt i samma takt som hittilb iir utcslutcn. om dra yttn: 

balansproblem skall kunna lösas. 

Lösningen av de problem den ekonomiska rolitiken st~ir inför skall ses 

mot hak.grund av den internationella konjunkturutvecklingen. Till följd av 

oljcprisstegringarna och den diimpning av eftcri"r{1gan som sker i de olje

konsumentnde industriliinderna knmmer b;1de rniduktions- och handels

tillviixten att hli aVSl'\'iirt Of:!ynnsammare ;in vad tidigarc forutsatts. Detta 

stiiller ökade krav r~I viirt lands politik. Det iir sjiilvfallet sv;irare iin eljest 

att ~lstadklHnma exrortökningar i ett liif,!e diir den utliindska efterfoigan iir 

vikande och diir inget land inom OECO pl;111erar att föra en cfterfr<lgesti

mulerande politik utan i stiillct ger prioritet ilt kampen mot stif,!ande kost

nader och priser. 
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fi)r Svt:rigcs 1.kl iir det diirför nödviindigt att uppn~i en lilngsammare 

ko-;tnadsökning och en snabbart: rroduktivitctsförNittring iin viira konkur

rentliindt:r. Endast diirigenom kan den svenska utlandskonkurrcrandc sek

torn vinna marknaJsandelar u1trn1lands och pi1 hemmarn<trknaden. 

V~irt ekonomiska kigc stiiller stora krav pii nationell uppslutning kring 

målen för Lien cklinomiska politiken. Alla mi"istc vara beredda alt ta sitt 

ansvar för de iltgiirder som kriivs rör att miilen skall kunna urpfyllas. 

Parterna p;\ arbetsmarknaden har etl ansvar nii.r del giiller att enas kring 

löneuppgörclser som inte giir utöver vad samhiilbekomimin tål. Statsmak

terna m~1ste i sin tur underhitta tillkomsten av sf1dana avtal och avhiilla sig 

frftn iltj:!iirder som driver upp ktistnaderna i företagen. Niiringslivet miisle 

slutligen utnyllja forbiittringarna i Jet relativa kostnadsliiget till att genom 

en ansvarsfull prispolitik vinna marknadsandelar siiviil p~I expl1rt- som 

hemmam;1rknaden. Det iir oeksi·i iinskviirt att hushilllens sparande ligger pit 

en hög niv:i. 

Den snabba förhiittring av bytesbalansen som hh:v resultatet av den 

förra trepartiregeringens saneringst1tgilrder kunde uprn;\s diirför all det 

fanns ett stort outnyttjat kapal·itctsutrymme i de svenska företagen. Idag 

iir situationen annorlunda. Kapaciteten riicker inte för att finan'iiera en allt 

dyrare liljeriikning. För att öka exporten och konkurrera biittre pi·i hemma

marknaden fiirutsiitts en ökning av den utlandskonkurn:rande sektorns 

kapacitet. En utbyggnad av industri-;ektorn förut-;iitter att den sedan bnge 

piig<'tende utvecklingen mot försvagad soliditet och liingsiktig försiimring 

av löns<imhcten bryts. Den ni1dviindiga investeringsviljan kan diirigerwrn 

sUirka'i. 

Arhehrnarknadspolitiken maste ocksil inriktas p[i att tillgodose den ut

land,konkurrerande sektorns behov av arbetskraft. Den offentli!!a sek

torns expansitin rnilste begriinsas si1 att den arbetskraft industrin hehiiver 

inte binds i 'itatlig dkr kommunal verksamhet. En ökad yrkesm:tssig och 

inornregilir1al rörli)!het pi1 arbetsmarknaden rn;iste itstadkomrnas. 

Skattepl)litiken iir av av!!Örnnde hetydebc n~ir det giiller att skapa forut

siittningar for en gynnsam utveckling. Den iir t:tt viktigt ins1rurncn1 för att 

underl;itta ansvarsfulla avtalsuppgöreher men ncbii för en produktivitets

friimjande rolitik. Det iir i J:ingden inte mö.iligt att sliilla krav pi'1 fiirhiittrad 

produktivitet och likad industriproduktion om inte den enskilde tillfiirsitk

ras rimlig del av resultatet av sina insatser. .:\ven av den anledningen miiste 

den t1ffentliga sektorns fortsatta utbyggnad begriinsas. 

S.iill\'klart m~1ste skatteptilitiken kunna anviindas s\\m ett konjunkturpoli

ti'ikt rm:del. Vi torde dock ha passerat den runkt. vid 1·ilken det iir m(1jligt 

att förbi1ttra det otlenlligas finanser gennm ett -;brpt skattetryck. En 

si1dan politik skulle leda till en allrniinl siinkt tillvi1xt samt en fiirsvagning 

av ~katteunderlaget. Vi miiste diirfilr inrikta oss rii att s:inka tillviixttakten 

i Je offentliga utgifto:rna. Det giiller all {1 ena sidan garantera medborgarna 

en rimlig offentlig service och all ;i andra sidan ge v[1rt skattesystem ett 
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siidant innehäll att vanliga \iintagare finner det llinande alt spara och att 

göra de •trbetsinsatser deras egen ,1ch vtin samhiilles ekonomi kriiver. 

Arets budgetförslag iir kiirvt. Inga nya egentliga reformer föresliis. En 

omprövning av tidiµare ,·itagamkn har iigt rum i ,1lika hiinseenden. Budgd

filrslaget innebiir en icke oviisentlig neddragning av ökningstakten i de 

offentliga utgifterna. Det st ar emellertid redan nu klart. att ytterligare 

liknande ätgiirder kommer att erfordras under kommande ftr om det skall 

hli möjligt att :'1terskapa samhällsekonomisk balans. Pil sikt mi1ste stegring

en i de offentliga utgifterna anpassas till ut vecklingen i samhitllsekonomin i 

dess helhet. 

Den kommunala utgiftsexpansionen mii"k i fort<ittningen heg.riin-.~1-; till 

det utrymme samhi1llsek1inomin medger. lk giingna :irens utveckling inne

hiir alt landsting 11ch rrirniirkommunn expanderat bngt mer iin vad som 

utlovats i uppgim:lserna med statsmakterna. Detta iir ,1fiirenligt med m;ilcn 

filr den ekorwmi-;ka politiken oeh hotar miijligheterna att <itcn·inna '>am

hiillsekon11misk balans. 

Utrymme m<iste L'mellertid finna> fiir angeliigna och rrioriterade sats

ningar fört. ex. \l111sorgen om barn. ~ilJre \1ch handikappade. Dclvi, miiste 

siidant utrymme skapas ger1111n omprlivnin!! av andra. i och llir sig välmoti

verade. men dock mindre angeliigna satsningar. 

Reform verksamheten maste ocksit inriktas pii att l'iirhattra den \lf'fentliga 

sektorn 1ll'h dess siitt att <trheta. l'ii -;amma siitt '>Om det under 1470-talet 

hetraktades som naturligt att piin:rka flirutsiittning<trna för och flirhiillan

det inom niiringslin:t. mitste under 1480-talet ett malmedvetet och litngsik

tigt n:form•trhetc ske inom den llllcntliga sektorn fiir att it'itadk111nma en 

hiittre llCh mer effektivt fungeramk offentlig verksamhet llch diirmt:d 

likade förutsiittningar för att komm;1 till riitt<1 med 1980-talets -;tatsfinan

siclla nch samhiillsekonorniska piifrestningar. 
En politik som syftar till att lösa de ekonomiska halansproblemcn genom 

en industriell expansion medfiir att utrymmet for konsumtion'iökning hlir 

starkt hegriinsat. En överföring av resurser till den konkurrensutsatta 

sektorn kr~iver motsvarande i1terh;1llsamhet i frilga l•m den inhemska re

sursfi\rhrukningen. [)en privata konsumtionsiikningen beriiknas 1980 bli ca 

I . .'i 1.:; .. Vikten av att inte orealistiska förviintningar hvgi;s upp niir Jet giillcr 

utrymme för löneökningar under Je närmaste iiren mi1ste starkt understry

kas. Den privata konsumtionsökning.en itr till stor del redan intecknad 

genom gjorda iitaganden gentemot pensioni1rerna och andra utsatta grup

per i samhiillet. Möjligheterna till reala inkom,tfiirNittringar erter skatt iir 

mycket hei;riinsade om den samh;illsekonomi-,b b;ilansen skall kunna 

uppriitthilllas och underskotten i bytesbalansen intl' -,kall yllerligare lika. 

Huvudingredienserna i regerini;ens ekonomiska stratei;i iir siilcdes sam-

manfattningsvis: 

politiken siktar till att skapa fiirutsiittningar for i.ikad nport och diimpad 

irnportutveckling i syfte att bryt;1 den negativa utvecklingen av hvtesba

lansen 
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- l1ljehcrnenJet minskas genom hesparingsprogram. utveckling a1· alter

nativa energikiillor samt heskattningsi1tgiirder 

- den offentliga och pri1·ata konsumtionsiikningen hegri111s;p, for att skapa 

utrymme fiir den niidviimliga strukturomvandlingen och kapacitetsut

hyggnaden i den utlandskonkurrnande sektorn 

- skattepolitiken utformas hl. a. i syfte att underbtta al'talsrörelserna. 

Den utlandskonkurrerande sektorns liineavtal hör l'ara l'iiglcdande för 

uppgörelserna i iivriga sckll)f'er 

- beskattningen av riskvilligt kapital reformeras for att stiirka foretagens 

invcstcringsformi1ga 

- industri- och arbctsmarknad,plllitiken anpassas till behovet ;1tt fri1m.ia 

en nödviindig strukturomvandling samtidigt som man si1kerstiillcr att 

omvandlingen -,kcr i socialt godtagbara former 

- den ekonomiska politiken utformas pi1 ett wlidariskt siitt sa att de 

svagaste grupperna i samhiillet skydda-;. 

Den bedömning av v~1ra möjligheter inför I 9XO som jaµ redovisat i det 

föregiiende bygger p;\ fiirhällandcvis optimistiska antaganden. Den utµi1r 

friin att vi skall lyckas ;\stadknmma en relativt µod e.xportiikninµ troh 

avmattningen i viirldskonjunkturen. Risk finns emellertid att vi komnll'r att 

möta en hiirdare internationell priskonkurn:ns iin rnd man tidigare haft 

anledning all riikna meJ. Ökningen av den svenska hruttonatiL1nalproduk

ten pt1 3.& '.::; förutsiitts ligga klart över motsvarande siffra för OECD. som 

beräknas uppgil till I c;. Liget pii den svenska arhehmarknaden bedöms 

bli gynnsammare än i flertalet andra OECD-li111der. 

En uppliiggning av den ekonomiska politiken efter dessa foruts;'ittningar 

och grundad pf1 att vi skall lyckas nit framgiing i viira c.xpnrtanstr;ingningar 

bygger p{1 vilja till ansvarstagande inom folkhushi11lets olika delar och 

fiirutsiitter hög ekonomisk-rolitisk beredskar . ..\tµi1rder mi1ste snabbt kun

na siittas in. om utvecklingen skulle klart avvika fran de angil'n<1 betingel

serna. Sverige har inte ri1d med att iin en gång drabbas av en utveckling 

motsvarande den som följde efter 1973 [\rs oljeprishöjningar och 'iom ledde 

till 1976 fars akuta kris. 

De huvudprohlem jag hiir redovisat kommer att priigla den ekonomiska 

utvecklingen under en betydande del av det nya decenniet. Det iir framför 

allt uppgiften att iiterstiilla _iiimvikt i bytesbalansen som under flera iir 

kommer att sätta griinser för vår ekonomisk-politiska handlingsfrihct. 

Under det 1980-tal vi nu gilr in i kommer vår ekonllmis yttre halans att 

hotas av värt stora oljeheroendc och dess inre balan~ av den snabba 

tillväxten av de offentliga utgifterna. Vi måste komma till riitta med b~ida 

dessa problem. om vi skall kunna garantera inte minst vitra iildre den 

trygghet och den viilfard de har riitt till, och om vi skall undgf1 att ri"ika in i 

h[irda motsättningar om hur knappa viilfiirdstillgi111gar skall mrdelas mellan 

olika grupper i samhället. En stark samhiillsckonomi utgi1r det grundl~1g-
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gamk \'illkoret for vara anstriingningar att skapa ett m.iukare L>eh miinskli

gare samhiille byggd p;I solidarito:t mellan rnedborgarn;1. 

:\ven nm framtidspcrspckti\'en pi1 tniske\n till llJ8ll-talet ger anledning 

till nro i iihkilliga hiinscendrn. anser jag iindii all vi har goda mti_iligheter 

att möta s\'<irighetcrna. V fira tekni~kt-industriella forutsiittningar iir biittre 

iin m~inga andra liinders. Vi har skicklig. \'äluthildad och ansvarsmedveten 

arhetskraft. Under de g[111gna hundra <"trens Ut\'eckling fr;·in ell fattigt 

jordbruksland till en av viirldens rikaste indmtrinationer har grumllagts ett 

samförst;ind mdlan olika hefolkningsgrupper som är iignat att undcrliilla 

den fortg;.iende anpa;;sningcn av viirt niiringsliv till fiirirnuradc konkurrens

l>ch avsiittningsförh;illanden p;i viirldsmarknaden. 

Den starka solidaritet som priiglar vi1r samhiillssyn utgör en garanti for 

alt den forhatla omgc-.taltningen av viirt samh~ille sker under <irskill 

hi111,ynstagande till Je -;vaga och uhatla. Ett ntiJviinJigt \illk1>r fi.ir all vi 

skall lycka-; ge \'iirt land den ekonomiska styrka som hehi.i\s fiir ;tll Jl)80-

talets problem skall kunna liisas. iir all brL·d insikt och förstiiel~e kan 

vinnas för arten LlCh vidden av vilra problem och om hur de skall kunna 

bemiistras. I det hiinseendel har s_iiilvfallct företriidarna för de politiska 

partierna ett <irsJ..:ilt ansvar. 

Till regeringsprotpkollet i detta iirende biir fogas siisom hil;1ga den preli

minitra national budgeten fiir 1980 I hiloga I. I!. 

6 Hemställan 

Med hiinvisning till vad _i;1g nu har anfiirt hemst;iller jag att regeringen 

fon:sl[ir riksdagen att 

gLidkiinna de allmiinna riktlinjer för den ekonomiska politiken som 

jag har fowrdat i det fliregi1endc. 
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Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Bilaga I. 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 1980 

Inledning 

Den prdimin~ira nationalbudgeten for I 9XO som härmed Higgs fram ;i1 

utarbetad inom ekllllomidepartementet och konjunkturinstitutet. National

budgeten bygger p{1 nwterial ~om erh{Jllih från fackdepartement c11.:h olib 

verk och institutioner. Vidare har utredningsrädct hi.irts. Dess ledamöter 

b~ir dock ej nägot ansvar fi.ir natiL1nalbudgetens utformning och bedöm

ningar. 

Nationalbudgeten be~ti'lr av två delar. I den första delen. kapitel I. 

sammanfattar ekonomidepartementet det ekonomiska higet och konjunk

turutsikterna. Den andra dden. kapitel 2- 10. behandlar utvecklingen 

inl)m olika områden mera i detalj. 

Kapitlen 3 Utrikeshandeln. 6 De enskilda konsumenternas ekonomi. 7 

Investeringarna. 8 Industrins lönsamhet, kostnader och priser och 10 Kre

ditmarknaden har sammanställts inom konjunkturinstitutet. Institutet har 

iiven ~ammansbllt avsnitlen om gruvor. mineralbrott och tillverkningsin

dustri samt skogsbruk i kapitd 4. Av ett bihang som följer efter kapitel 10 

framgär iiven i tablå.form vilka kapitel och avsnitt som sammanst~illts inlim 

ekonomidepartementet resp. konjunkturinstitutet. Vidare redovisas prog

no~tal för l>lika delsektorer enligt ekonomidcpartemcnteh och konjunktur

institutets bedömningar. 

Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 19XO vilar på ekonomi

departementet där arbetet med nationalbudgeten letts av statssekreteraren 

Sten Wt:sterberg och t. f. <kpartementsrtldet Sune Davidsson. 

I Riksdagen JCJlCJ/811. I sam/. Nr. /(111. Bilaga I. I 
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Sammanfattande översikt 1 

1.1 Den internationella konjunkturutn~cklingen 

Under lorret av 1979 fram till i bö~jan av decemhcr steg rriserna rt1 

r{1olja med niinnare 7(V;. Detta beriiknas ha iikat de industrialiserade 

liindernas imrortkostnader för olja med drygt XO miljarder dollar. Under 

den forra oljekrisen. 1973/1974, ~teg oljepriserna med ca 40()'; och l>ljcn11-

tan för OECD-ornrridet steg di1 med (15 miljarder dollar. I jiimförelse med 

OECD-liindernas HNP motsvarade detta 2 r;;. mot 1-1.5 ' .. ·; denna gfmg. 

Senare tillkiinnagivna rriscr skulle kunna innehiira att skillnaden i relativ 

ökning av oljekostnaderna inte är st1 stor. 

Det iir nu sju är sedan den förra oljekrisen. Vid årsskiftet 1973/ 1974 stod 

den industrialiserade världen liksom vid föregående årsskifte inför risken 

av ett hortfall i oljetillförseln och realiteten av krafti!!t höjda oljerriser. 

Oljeläget har nu s:1viil som di1 avgörande betydelse för industriländernas 

ekonomiska utveckling. Det finns därför anledning att diskutera likheter 

och skillnader mellan den förra oljekrisen och den nu aktuella. 

En för tolkningen av förlorpet viktig likhet iir att de utlösande faktmerna 

vid bt1da oljekriserna inte varit av direkt ekonomi~k karaktär. Oljekriserna 

iir diirmed ej heller följden av ett renodlat kartellurptriidande. 

Det är oljeproducerande länder med en läg grad av omedelbart beroende 

av oljeintäkter som har den största handlingsfriheten när det gäller att 

reglera uthudet. Det är de ekonomiska. och politiska. avvägningarna i 

dessa länder som är av strategisk betydelse för oljemarknaden under de 

närmaste tlren. 

OECD-ländernas beroende av tillförsel av olja fr{\n OPEC har ökat 

sedan den förra oljekrisen. Medan OPEC-länderna 1973 svarade för 65 r;;. 

av OECD-omradets oljetillförsel svarade de 1979 för ca 75 r;;. 

En viktig likhet mellan läget 1973 och 1979 är att oljerrisstegringarna 

inträffade i ett liige med hög ekonomisk aktivitet i industriviirlden och att 

oljerrisernas utveckling därför kan leda till en av innationshiinsyn betingad 

{1tstramning av den ekonomiska rolitiken i de ekonomiskt dominerande 

fänderna. 

1 I detta kapitel presenteras ekonomidepartementets bedömning av det ekonomiska 
läget och av konjunkturutsikterna. I de följande kapitlen ~-10 redovisas mera 
ingaende utvecklingen inom olika områden. 
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Det finns emellertid od\sf1 viktiga olikheter mellan de h[ida oljekriserna. 

R;wljeprishiijningarna har denna gitng hittills varit liigre l.lCh d:irrned ocks;1 

den relativa pMrestningen pft de oljekonsumerande liindernas ekonomier. 

Farh;·1gorna för ett niera nmfattande hortfall i oljetillförseln har ime heller 

varit lika stora som fi.irra g~rngen. 

1973/ 1974 hefann sig OECD-Hinderna vid slutet av en ordentlig konjunk

wruppgilng diir ett markant drag var samtidigheten i uppg:'rngen och en 

synkronisering av den ekonomiska politik som fördes. En s;"tllan samti

dighet :ir ovanlig i1wm OECD-omr:1det. Produktionen nLirmade sig kapaci

tetstaket och inflationstakten tilltog. Den eknnomiska pnlitiken hade mot 

denna bakgrund redan hii1jat stramas ät n;ir oljeprishöjningarna annonse

rallcs hi.isten 1973. 1979 däremot hefann sig !lera viktiga västeurnpeiska 

nationer i en konjunkturuppg;"rng stödd av en expansiv ekonomisk politik. I 

flera av dessa Hinder \·ar man dock vLisentligt fängre ifrän ett fullt kapaci

tetsutnyttjande :in vad som var fallet i slutet av 1973. 

I riirenta statcrn;1 hade den ekonomiska politiken under 1978 lagts 1!111 i 

restriktiv riktning och en avsaktning hade redan börjat inträda. Inflations

trycket fr:"tn andra r;Waror än olja var inte heller lika starkt som 1973. 

Det finns ocks;'t en annan viktig skillnad. De oljeproducerande ländernas 

importkapa1:itet :ir idag dsentligt större :in för sex :u sedan. Detta framgitr 

av att av 1974 :irs totala oljenota pi1 I 00 miljarder dollar ahsorherade 

OPEC-ILinderna 40 miljarder dollar. Av 1979 f1rs oljenota p{1 ca ~00 mil

jarder dnllar heriiknas de ha ahsorherat 1:<1 130 miljarder dnllar. Kanalerna 

för s:iviil varu- s11m tjiinstehandcl och för kapitaltransaktioner torde nu 

vara hetydligt hiittre. 1 de ekonomisk-politiska diskussionerna i samband 

med den förra oljekrisen spelade sv;'1righeterna att fa OPEC:s oljeinkoms

ter att transformeras till import, eller till utlitning till industriHinderna, 

"recyeling-rrnhlcmet ", en vlisentlig roll. 1 efterhand kan konstateras att 

dessa prnhlem inte !'>lev av den omfatlning som dr1 hefarades. Fördelningen 

av underskotten mellan länder utgör dock ett rrohlem i dag. 

För den internationella utve1:klingen under den närmaste tiden lir tvf1 

faktorer speciellt viktiga. Det ena lir nalllrligtvis oljeförsörjningen och 

oljepriserna. Det andra Lir utformningen av den ekonomiska politiken i de 

tongivande industriliinderna. Hiir har tidigare pekats pf1 den politiska ka

raktären hos de faktorer som ledde till de h?1da oljekriserna och därigenom 

har ocks:·i framgiitt sv;'irigheterna att enbart p;t grundval av ett eknnnmiskt 

bedi.imning~matcrial förutse ens det närmaste f1rets oljetillgfö1g och olje

priser. 

Skulle tillvlixten i OECO-omr~·1det utvecklas ungefär si"\ som antagits i 

OECD-sekre\ariate\s senaste konjunkturöversikt ( Economic Outlook No 

21i, lkc 1979) och realpriserna pt1 rf1olja förhli oförändrade fri·1n december

nivtin kan oljeefterfr<igan beriiknas falla ca 5 'C·i 1980. Hiirtill kommer en 

liigre efterfr;\gan för lager. Under förutsLittning att utbudet inte anpassas 

ncdi1t i motsvarande m;·1n skulle detta kunna leda till en press ned{1t i första 

hand pf1 spntmarkn;idspriserna. 
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Vad gäller den ekonomiska politikens inriktning var erfarenheterna fritn 

1973/ I 974 att de stora länderna dit ht1rt prioriterade inflationshekämpning 

och extern halans. Det förefaller sannolikt att s~i kommer att hli fallet även 

nu. 

Efter~llm llljeprisstegringen iir relativt sett ni1got liigre än 1973/1974 och 

spridningen i konjunkturfas är större mellan länderna är det emellertid 

sannolikt att atstramningen av den ekonomiska politiken inte blir lika 

kraftig och samtidig denna gäng. 

A andra sidan är inflationen hög redan i utgängsHiget i mi111ga Hinder. 

Graden av handlingsfrihet kan därför nu upphittas som lfig. De länder som i 

niigon utstriickning i samband med den förra oljekrisen försökte en över

bryggningspolitik kommer inte heller med hänsyn tagen till erfarenheterna 

av effekterna pit främst kostnadsutvecklingen att upprepa detta. 

Idag uppfattas oljeutbudet sllm betydligt mindre kiinsligt för prisföriind

ringar och kan betraktas som en h~trdare restriktion pa tillväxten i industri

viirlden iin det gjorde för sju ar sedan. Detta kan leda till att man i 

konsumentländerna for en restriktiv politik. 

Baserat ptt en förutsättning om oförändrad ekonomisk politik har OECD

sekretariatet beräknat tillväxten i hela OECD-omrt1det till 1 <;:·;,för 1980 mot 

3 r,:.; 1979. Som jämförelse kan nämnas att mellan 1973 och 1974 föll tillväxt

takten frfö1 6.3 r;;- till 0.5 <:'( .. 

I Förenta staterna beräknas ett fall i BNP om I r;; .. , se kapitel 2. I Japan 

torde en tillväxt om 4.5- 5 r;{ vara möjlig vilket är högre iin i flertalet 

OECD-länder men lägre än vad den japanska ekonomin uppvisade under 

1979. För Västeuropas del förutses en tillväxt ptt 1.5 <,:.;.mot drygt 3 '+ 1979. 

Det är främst Storbritannien som häller nere genomsnittet med ett fall i 

produktionen pti ett par procent. För de övriga stora västeuropciska liln

derna lir ökningstal pft ca 2 r;:;. troliga. Detta gäller ocks:l för de mindre 

OECD-Hindcrna. 

Vad som kommer att hiinda i Förenta staterna spelar stor roll för den 

internationella utvecklingen. Enligt det förlopp som OECD-sekretariatet 

angivit i sin prognos och som här lagts till grund för bedömningen skulle 

tillväxten bli negativ under första halvåret 1980 för att därefter vända i 

positiv riktning. 

I bytesbalanshänseende förutses ett underskott för hela OECD-omrädet 

rtt över 30 miljarder dollar. I Förenta staterna väntas ett överskott medan 

Förbundsrepubliken Tyskland och Japan skulle få underskott pä 5-10 

miljarder dollar vilket påtagligt kontrasterar mnt de senaste ;\rens över

skott i de sistniimnda länderna. Större delen av OECD:s underskott faller 

emellertid pt1 övriga OECD-ländcr. 

Utvecklingen kan emellertid ocks?1 bli annorlunda än vad som här anta

gits. SMedes kan man \'äl tänka sig att aktiviteten i Förenta staterna förblir 

relativt hög även första halvåret 1980. För en sädan utveckling talar att det 

egentligen hara ~ir bostadsbyggandet som visat n~igra tvdliga tendenser till 
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avmattning. Detta skulle dit oeks~t vara förknippat med en fortsatt hög 

innationstakt i Förenta staterna. Under förutsättning att en siinkning av 

inflationstaktcn förhlir elt primärt ek1rnomiskt-politiskt m:il förefaller det 

sannolikt att aklivitcten under andra halvttret 1980 th:h under 19XI dit 

m!iste pressas ned. Detta kunde p:1 ett olyckligt s:itt sammanfalla med en 

avmattning i de stora västeuropeiska länderna. Den saxning av k(rnjunk

turförloppen som OECD-sekretariatets hedömning bygger p~I skulle i Si°l 

fall utehli. 

Vad giillcr graden av !rolighet för en s!idan utveekling kan erinras 11m att 

vid den förra l1ljekrisen dröjde det ett helt ilr innan avmattningen korn p{1 

allvar. A andra sidan har penningpoliriken utformats rm:d en ovanlig h;·1rd

het i h?tde Förenta staterna och andra Hinder. Detla skulle i och för sig 

kunna avsiitta resultat i form av liigre innationstakt relativt snahht oeh 

möjliggöra vissa liittnadcr i kreditp11litiken oeh därmed möjlighet till en 

iiterh:imtning mot slutet av 1980. 

Vid en tillviixt av den omfattning som preeiserats ovan kan man riikna 

med en världshandelsökning p:i ca 3 '.:;. lnternhandeln mellan OECD

länderna beräknas till 4r;;. Detta är avseviirt fagre än förra :iret. Prissteg

ringstakten för industrivarnr viintas bli ea 9 i;; .. Detsamma giiller för inna

tionstakten i genomsnitt i OECD-omrädet. 

OECD-sekretariatet har gjort vissa överslagsmässiga heriikningar av 

effekter av ytterligare oljeprishöjningar. Enligt dessa kalkyler skulle detta 

innehiira att del inte skulle hli nägon tillväxt i OECD-omradet ti.:h att 

bytcshalansunderskottet ~kulle stiga till 50-55 miljarder dnllar. En s{1dan 

utveckling skulle ge siimre förutsättningar fiir svensk exrontillviixt under 

1980. 

1.2 Tillbakablick på den svenska utn~cklingcn under 1979 

1979 hlcv ett tillviixttir i svensk ekonomi. Det iir iinnu för tidigt all gi)ra 

ett definitivt bokslut för hela året men preliminlira siffror tyder p;1 att den 

totala tillväxten urrgick till över 4 r;,. se tabell 1: I. Sedan 1977 har utnytt

jandegraden i den svenska ekonomin stigit snahbt och BNP-tillväxten varit 

betydande. Det har vad giillcr fördelningen i tiden varit en exp111·tledd 

tillväxt. Under tvti:"Lrsperindcn mitten av 1977-mittcn av 1979 har BNP

ökningen varit 6.6 ~;i. Hiirtill har eflerfr[tgan fr!rn utlandet netto hidragit 

med 3.3 proeentenheter medan den inhemska efterfr[tgan bidragit med lika 

myeket. I syfte att snabbt öka kapacitetsutnyttjandet i ekLinornin och 

diirmed fa upp produktiviteten, tilliits en ökning iiven av den inhemska 

efterfragan under den senare delen av den aktuella tv:1;)rsperioden. 

Första <.!elen av 1979 priigla<.les <.lärmed av en kraftig tillvä.xt. Ordcrin

glrngen till industrin ökade. de tidigare upphyggda överlagren av färdiga 

varor kunde nedhringas och industriprnduktionen växte. 
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Tabell I: I Försörjnin~sbalans 1977-1979 
Procc:nt11ell VL>lymföriinJring. 1975 ~trs priser 

----·-----· 
1977-
1978 

1978-
1979 

---------------··-·--------
Tillgcl11g 
BNP 
Import 

Summa tillg:\ng 

Lf'rer(r1/g1111 

Brut tLli nvestcri ng 
Närinµsliv 
därav: industri 
Statliga myndigheter l•Ch affär,vc:rk 
Kl>mmtmer 
Bustiider 

Lagerinvestering' 
Privat kunsurntiLlll 
OfTentlig konsumtion 

Statlig 
Knmmunal 

"ljiinstenettn 
Export 

Summa cfterfri1gan 

~.4 
- 7,0 

0,4 

- h.2 
·-18.1 
-2 l.7 

3.3 
- 3.7 

17.9 
(- I. I) 
-· 0.7 

3.2 
- 0.2 

4.8 

7.8 

0,4 
------··---------------------
' Förändring i procent av f'i.lregäcnde !1rs bruttonationalprodukt. 

4.1 
D,5 

5,9 

li,6 
9.8 
1.9 
li.3 
5.5 
1.5 

t l .5l 
2.3 
4.5 
3.4 
:'i.0 

7.3 

5,9 

Till följd av de oljcprishöjningar ~om intriiffat under 1979 har förutsiitt

ningarna för den svenska ekonomins [1tcrhiimtning föriinJrats viisentligt. 

De likade kostnadana för den svenska oljeimporten kan bt:riiknas till 11 

miljarder 1..r. \'id oförändrad importvolym. motSV<trande 2,.'i '·( av BNP. 

l\lotsvaranJe tal vid den förra oljekrisen var 8 miljarder kr. eller drygt 3 r:;

av BN P. Absolut sett är oljefördyringen s:-iledcs större iin 

1973/1974. men relativt sett iir den nägot mindre. Oljeräkningen föll inte 

med hela sin tyngd p;i 1979 pit grund av att prisstegringarna skedde sun:es

sivt under :iret. Av ovan niimnda I I miljarder kr. faller 8 på 1979 och resten 

pit 1980. 

Tabell I :2 Förändring i BNP-komponenterna i procent av bruttonationalprodukten 
föregående år 1977-1980 
1975 ärs pri~er 

1977 1978 1979 1980 

Privat konsumtiun -0.5 -0.4 1.2 0.7 
Statlig konsumtion 0.1 0 0.3 () 

Kllmmunal konsumtion 0.6 0.9 0,9 0,8 
BruttLiinvcstering -0.6 -1.3 1.2 0.8 
Lagerinvcstcring -3.4 - I. I 1.5 I. I 
Summa inhemsk cfterfragan -3.8 - 1.9 5.1 3.4 
Ncttoefte1frågan fri\n utlandet' u 4.3 -1.0 0.2 

Summa BN P-forändring -2.5 2.4 4.1 3.6 

1 Export av varor llch tjänster ./. import av varnr och t,iiinsler. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska cent ralhyrän samt heriikningar utförda 
inom ekonomi<lepartemcntet. 
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Hda oljerrishiijningen nwtwarar en för~ämring av hytesförh:dlanJet. 

terms-l1f-trade. med ea 9 1.i. SlHll nämnts föll detta dlKk intt: i sin helhet r:1 

1979. DL'ss11t11m motverkade' denna inkomstförlust för den svenska eko

nomin. ;1tmin'>tone temror;irt. av term~-of-trade-iikningar r:1 hearhetade 

varor. ca 2 'i. samt av en iinnu kraftigare si1dan vinst fiir r{1varorna. R;iknat 

p{1 hda utrikesh;1ndeln fiir 1979 begr;insades försiimringen i hytesforhfillan

det till drygt ~ . .'i 1
;. Rytcsförh~tllandet forsiimrades Jrarnatiskt under loppet 

av :iret. frtin en terms-of-trade-vinst ri1 över 2 ~"; första kvartalet till en 

förlust p:1över~ 1 ·i i slutet av ;'1rct. Bakllm denna utveckling liggerol.icrris

höjningarna samt en försiktigare prissiittning fr[rn företagens sida vad 

giiller de svenska exrlirtprodukterna. 

Oljepris,tegringen har ocksi1 p:1verkat de interna förhi1llandena i ekllno

min. De inhermka knnsumentrrisstegringar som iir direkt föranledda av 

nljerrishiijningarna kan heräknas till 1,8 pwcentenheter t. o. m. 1979. Den 

höjda energibeskattningen beriiknas diin1töver höja konsumentprisindex 

med 0.6 proeentenheter. De tntala prisstegringarna blev drygt 6 r·;. under 

första oeh ca 9 r·; andra halv aret uttryekt som 12-mfmaderstal. D;·1 de 

dispnnibla inkomsterna steg med 8.5 i;; resp. JO r.;. ökaJe hushållens realin

komster med drygt 2 ··;. under första halvMet men bara I c; unJer det 

andra. I bör:ian av :1ret minskade ocksh husht1llcns sraranJe räknat som 

andel av inkomsterna. Diircmot tycks spark voten ha ökat under andra 

halv[iret. Konsumti11nsökningcn blev s;\ledes av dessa tvh skiil. lägre real

inkomstökning och ökat srarande. htng~ammare under andra halvilret. P:1 

12-miinadcrshasis hkv ökningen 3.2 r;- första halväret mot 1,5 1
:;. under det 

andra. Eftersom utvecklingen under det tj;irde kvartalet endast iir fragmen

tariskt bnd iir llSäkcrheten om det faktiska utfallet för senare delen av 

1979 fortfarande avsevärd. 

För inveskringarnas del finns det knappast anledning anta att oljcHiget 

skulle ha hunnit pi1verka utvecklingen i ni1gon större utsträckning under 

1979. S;ivitt nu kan hcdömas har den uprgi'111g av indust riinvesteringarna 

som hö~jade under den senare delen av 1978 fortsatt. Hur stor investc

ringsiikningen hlcv 1979 är dock iinnu oklart. Som framg:lr av kapitel 7 har 

konjunkturinstitutet och statistiska centralhyr:in skiljaktiga meningar rt1 

denna runkt. Här har anviints konjunkturinstitutets försiktigare bedöm

ning p;'t 2 1 ;. 

Byggnads verksamheten har i allt större utsträckning hiimmats av hrist rt1 

arhetskraft. Siikra siffror över li.incgliJningcn iir sv[ira att fri. men Jet 

förefaller klart att löneglidningen i hyggsektorn varit större än inom indu

strin. Brist p:1 arhehkraft har hiimmat bostadshygganJct varför igiingsiitt

ningen av nya bostaJslägenhcter stannade vid 55 000. Arbetsmarknads

myndighcterna har försökt motverka en överhettning genom att förskjuta 

igt1ngsiittningen av cn del rrnjekt till 1980. Ombyggnadsverksamheten 

ökade dock snahbt vilket bidrog till att hf1lla upre bostadsinvesteringarna. 

Vidare förekom ett inte oviisentligt byggande inom niiringslivet och inom 

den offentliga sektorn. 
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Maskininvesteringarna ökade för första g;\ngcn pii tre ~tr. Av särskilt 

intresse är att industrins maskininvesteringar ökade. Ökningen av den 

privata konsumtionen medförde ökade investeringar i handeln. 

De lager som byggt.le~ upp under 1975 och 1976 var alltför stora i 

förh:tllande till den löpant.le produktionen. Under den period de avveck

lat.les utgjorde Lk en faktor som höll tillbaka prot.luktionen. Under 1979 

vände denna utveckling. 

Avvecklingen av lagren av färdiga varor fortsatle i n:·1gon mi1n men it 

andra sidan ökade lagren av rävarnr snabbt. Det var bl. a. oljelagringen 

som hidrog rill de11a. 

Total! sett ökat.le den inhemska efterfr<"1gan med '!>.7 'i mellan 1978 och 

1979. Inr~iknas lagren var uppg:1ngen 5 .3 r·;.. 

Uppgängen i inhemsk cfterfrf1gan förde med ~ig en importökning. Det 

var särskilt insatsvarulagren och den privata i--L111sum1ionen som dro[,! upp 

impnrten. Enligt konjunkturinstitutets uppskatlning. baserad p~l de första 

10 manaderna <1v 1979. skulle impnrtökningcn uppg:·1 till 12,5 ':i volymmiis

sigt. Senare uppgifter tyt.ler p~t att importen. frfönst vad gL\ller Lilja. tyd;.s ha 

blivit n:'lgot större än väntat. Diirför har importen hlir antagits öka met.I 

13.5 '.:( .. Detta inneblir en viss ant.lelsförlust pti hemmamarknaden för de 

svenska tillverkarna. 

Internhandeln inom OECD-omr{1t.lct ökade med ca iv;. vilket ungefär 

motsvarar marknat.lstillväxten för de svenska varorna. Trots t.le rela1iva 

prishöjningar som inträffat. och som kommenteras nedan. har exporten 

t.lock hiillit stiillningarna pft OECD-marknaden. I andra delar av världen 

tycks större andelsvinster ha gjorts varför exportöl-.ningen dit varit bety
Jarn.le. 

Rävaruexporten har trots en ökat.I virkestillg{1ng hiimmats av bcgriins

ningar pi\ uthut.lssidan. friimst giiller detta skogsindustrin. Rit varuexporten 

har därmed ökat obetydligt. Den totala exportökningen har beräknats till 

7 '.} .. Priserna har höjts med uppemot :!(Vi pit ri1van1r och I 0 r:;c ptt bearbe

tade varor. 

Enligt de uppskattningar som nu kan giiras uppgick handelsbalansun

derskottet till 3 miljarder kr. 1979. vilket innehär en försiimring pfl drygt 8 

miljarder kr. Nästan hela försämringen av handelsbalansen nwtsvaras av 

att oljepriserna stigit snabbare iin ant.lra internatinnella priser. 

Dlirutöver har tjänster och transfereringar givit etl ökat underskott s;·1 att 

det totala bytesbalanssaldot försiimrats med bort;'tt 10 miljarder kr., tahell 

I: 3. 

Jrnportprisstegringarna har givit ett direkt tillskott till inflationen pit 4':·r. 

lnriiknat effekterna av oljeprishi.~jningarna kan prisstegringen unt.ler loppet 

av 1979 heriiknas ha varit I 0 1:;. Mellan {1rsgenornsnitten blir det drygt 7 r:; .. 

Skillnaden häremellan beror av all prisstegringstakten tilltagit under loppet 

av {1ret. 

Den totala tillviixten var drygt 4'i vilket innebär ett ökat 1-.apacitetsut-
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Tahell 1:3 Betalnin~sbalans 19711-1979 

Milj. kr.. löpande priser 

Export av varor 
Import av varor 

Handelshalans 

Siöfartsnetto 
Re~evaluta 
ÖHiga tj:instcr. netto 
Transfereringar. nello 

--------

Knrrigeringspost for tjiinster och transfereringar' 

B\"teshalans 

Karitalbalans 
Tilldelade SDR 
Restpnst 
Valurareservens r ran.sak tionsföriimlring 
Valuwreservens föriindring pt1 grund av kursrörelser 
Valutareservens hltala förändring 

9 

1978 1979 
prel. 

-- -------
98 205 117000 
92687 120000 

'i 'i IK -3000 

3 ID 3 571 
-3904 -4424 
-3 l1K2 -4063 
-8545 -%46 

8900 9000 

1400 -· K'i62 

'i 209 9700 
258 

-3 547 -4399 
3 062 --3003 

- I 356 - !05 
17011 --3 IOK 

-----------------------~ -----
' Se not tah. I: Il 

nyttjande. Produktivitetsiikningen i hela ekonomin var drygt 3 <:;. i indu

strin 7 '.-i·. Investeringarna hö1jade öka efter att ha fallit under ett par är. 
Sysselsiittningen har iikat under iiret med ca 60000 personer. 

1.3 lltblick mot 1980 

Den expansiva utveckling som kännetecknade 1979 fortsälter in pit Jet 

nya :irel. Visserligen diimpades tillväxttakten i vissa avseenden under Jen 

senare delen av 1979 men aktiviteten i ekonomin var ämb hög vid f!rsskif

tel. För industriviirlden. och diirmed för Sverige. iir det av avgörande 

be1ydelse \·ad som hiinder med oljeförsörjningen nch oljepriserna. Hiir har 

tidigare redovisats en prisstegring pt1 ritolja pii niirmare 7tV·i:· under loppet 

av 1979. Vi g:·1r därmed in i l9HO med ett hiigt oljepris. Även on1 priset 

ligger h.var pä denna niva innchiir det en ökning mellan fasgerwmsnitten 

1979 nc h l 9HO p;i över 3<Vi . 

De tiinkhara effekterna p<'t den svenska ekonomin av de kraftiga oljepris

höjningarna iir flera. För det forsla k::Jn konstateras alt oljcsit11ationen p;1 

etl avgörande siitt pt1vcrkar den internationella omgivningen och diinned 

fiirutsiittningarna för den svenska konjunkturen. För det andra innchär 

oljeprishöjningen en kiipkraftsindragning fiir den svenska cklHlomin p~t 

2.5 I';. p;i arsbasis. Detta kan jiimföras med alt den langsiktiga kapacitets

tillviixten uppg:1r till 2.5-3 'i. Under l9Htl heriiknas tillväxten pit grund av 

stigande kapacitetsutnyttjande hli 3.<1 1
:{. En viisentlig del hiirav iir s;'ilcdes 

redan intecknad. 

För det tredje riskerar oljeprishöjningarna ocksa alt pi1verka den in-
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hems"-a u1vec"-lingcn via iindrade förväntningar. lnvesteringsheniigenhet 

och inllationsfiirviintningar kan tjiina som exempel. 

Enli):!I konjunkturinstitutets beriikningar som redovisas i kapitel 3 skulle 

importviirdet av r~1olja och raffinerade oljeprodukter stiga fr[in drygt 14 

miljarder kr. 1971:\ till 2o miljarder kr. 1980. Det finns dock vissa möjlighe

ter att h{dla tillbaka ökningen av oljekostnaderna. Om oljeforbru"-ningens 

inkomstelasticitet i enlighet med vissa uppskattningar uppgär till I och 

prisclasticiteten till dry):!t 0.2 skulle en 20-procentig ökning av det relativa 

oljepriset i förbrukningsledet i kombination med en tillväxt om ca 3,5'.·( p:1 

sikt leda till en förbrukningsminskning p;·1 1-2 r.; .. Det kan erinras llfll att en 

procents diimpning av oljeförbruknin):!en n1litsvarar en förbiittring av 

bytesbalansen med ca I /4 miljard kr. 

En dsentlig fr{1):!a lir hur stora viira möjligheter iir att kompensera 

oljekostnaJerna med en likad export. En viktig faktor iir att världshandelns 

tillviixt beriiknas bli avsevärt fagre 1980 iin 1979, 3 'i resp. 7 r;. Uppgiften 

att hidla en god exporttillviixt stiiller sig självfallet svi1rare när marknaJs

tillviixten i omviirlden halveras. Vi1r pris- och kostnadsutveckling för df1 

siirskilt stor vikt. 

Prisa ot"h /..o.1·n1wler 

Under 1979 steg vMa relativa kostnader per producerad enhet klart 

lfrngsammare iin för flertalet konkurrenter. se kapitlen 3 och 8. Konjunk

turinstitutet tycker sig kunna konstatera att under första delen av 1979 

anviinde företagen inte detta till att fortsätta den i förhållande till konkur

renterna försiktiga prispolitik som inleddes efter devalveringarna 1977. 

Atminstone tycks detta giilla om man begränsar sig till att studera de 

bearbetade inJustrivarnr som avsiitts inom OECD-omddet. 

De kraftiga ri1varuprisstcgringarna under varen kan ha vilsdett företa

gen i fräga om vilken prispolitik som var möjlig att föra. Vidari: kan 

begriinsningar pi1 utbudssidan ha fatt företagen att försöka uppni1 ökade 

intiikter genom prishi\jningar och inte genom volymökningar. 

Under andra halvt1ret 1979 tycks företagen biittre ha anpassat sin pris

s~ittning till den internationella utvecklingen. Orsakerna till detta kan knap

past ha varit att de faktorer som begränsat utbudet skulle ha minskat i 

styrka utan far sannolikt snarare siikas i en strävan hos företagen att inte 

förlma gjorda andels vinster och att deras finansiella stiillning stärkts. 

H;ir har tidigare angivits att marknadstillviixten blir sämre 1980 än 1979 

och att exportmöjligheterna därför i iin högre grad blir ben1ende av vär 

relativa pris- och kostnadsutveckling. Vid en arbetskraftskostnadsökning 

enligt det lägre räkneexemplet i kapitel 6 och vid den angivna produktivi

tetsökningen pt1 ca 4.5 ':·r skulk en ökning av arbetskraftskostnaden pt1 4 c;. 

per producerad enhet uppkomma. Detta skulle ge förutsättningar för en 

slidan prispolitik att i varje fall n{1gra marknadsandelsförluster inte skulle 
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hehöva ske under 1980. Detta avser i första hand v;1r exrort av hearbetade 

varor till OECD-omr;1det. För exrortcn till övriga hinder tl>nle miijlighet 

finnas att iiven 19XO öka n:1got snahhare. För r!ivarorna hegriinsas exrort

mi.ijligheterna bi1de av svag eftcrfr;igan tKh hinder i fr;'1ga om karacill'ten. 

Fartygsexrorten faller kr;1ftigt även 19XO. Den urrgt1r f. n. till mindre lin 2 

miljanler kr. vilket iir liigre iin dr exrort av retnileurnrrodukter. Tillsam

mantaget innebiir detta en exrortvolymökning ri14 r:;. 

Pris- l>Ch klistnadsutvecklingen har avgörande hetydelse för v!1r 1-;lHlkur

renskraft och e.xrortmöjligheter 19XO. Eftersom n~1gra löneavtal for l9XO ej 

föreligger har hiir ~chahlonmiissigt antagits en timlöneökning i enlighet 

med det lägsta av de av k<m.iunkturinstitutet rresenterade riikneexcmrlen. 

Detta innehiir en timliineiikning r:i drygt 7' ;. lll.:h en timkost nadsi.ikning r:1 

X.5 r:;. En s{idan kostnadsutveekling ger miijlighct till en konkurrcnskrafts

fiirNittring. 
Enligt konjunkturinsti!lltet.~ bcriikningar leder detta till en ökning av 

konsumentrriserna friin 1980 ars hörjan till dess slut rii 7 ~:;. Hiirvid förut

siitts ett oforiindrat realrris r~1 ri1olja samt att relationen mellan rriset r;--1 

retroleumrrodukter och niolja normaliseras. Detta betyder fallande srot

marknadsrriscr under lopret av ;!ret. Prisökningen mellan ärsgenomsnit

ten blir limkring 9.5 r;;. Ca 1.5 rrncentenheter hiirav utgör hcltirse!Tekt av 

de under 1979 höjda indirekta skatterna. A ven med hänsyn tagen härtill 

synes den angivna utvecldingen innehiira en vinstökning inom den skyd

dade sektorn. Skulle denna inte komma till stam! kan ocksi1 rrisutveekling

en bli i motsvarande mtrn långsammare. Skulle oljerriserna iika snahhare 

än vad som hiir förutsatts riskerar dlick vi1r inhemska rrisutveckling att hli 

snabbare. 

Pri1·a1 och olfrnrlig k1111.rn1111io11 

Med den antagna löneLitvecklingen och rned redan fattade beslut om 

skattc:r. inkomsrövcrföringar m. rn. skulle de realt disronihla inkomstcrna 
öka med bort:u 1,5 ~:;. D.:tta rcpresenterar ungefär en oförändrad reallön 

efter skatt. Hushtdlens sparbeteende iir beroende av en miingd faktorer 

s;°ISom faktisk och förviintad inflation. inkomst. förmögenhetsställning. 
arbctsmarknadsfage lKh situationen ri1 kreditmarknaden. För 1980 har 

konjunkturinstitutet räkn;1t med att hushidlcn i niigon miin ska minska den 

andel av inkomsterna som sraras. Institutet räknar diirför med en rrivat 

konsumtionsökning ri·i niirmare 2 1:;.. Hiir har antagits en nf1got försiktigare 

hiillning friin hushftllens sida si1 att konsumtionsiikningen stannar vid 

I.Y+. Skulle den internationclla hilden hli avsevärt allvarligare iin som här 

förutsatts torde konsurntionsökningen hli iinnu lägre. 

Den offentliga konsumtionen ökade anmärkningsviirt mycket 1979. 

Framför allt berodde detia pli den kommunala konsumtionen som ökat.le 

med ca 5 1.:; •• Att statcns konsumtion ökade med s[1 mycket som 3.4 1.:; 

herodde hl. a. pi1 tillfälliga militära inkör. Pör l 9XO antas den kommunala 
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Tabell I :4 Försörjningsbalans 1978-1980 

Miljarder kr. 
1979. löpande 
priser 

Till!!i"in!! 
BNP 436,0 
Import 120.0 

Sumrna t illgfmg 556,0 

t.:tierfr,iJ:?1lll 

Bruttoinvcstering 81:>,5 
t-;äringsliv 37.h 
därav: industri 13.(i 
S1<1tliga myndigheter lll"h 
affars verk 10.2 
Kommuner lh.9 
Bostäder 21.8 

I ,agerinvestering' -1.4 
Privat konsumtion 227.6 
Offentlig konsumtion 130,5 

Statlig 39,3 
K<Jmmunal 91,2 

"ljänstenet 10 
Expnrt 117,0 

Summa efterfragan 556,0 

Procentuell volymför
ändring. 1975 ars priser 

1978- 1979--
1979 1980 

4.1 3.fi 
13,5 4,9 

5,9 3.9 

h.I:> 4.7 
9,8 5.5 
1,9 10,0 

6.3 2.4 
5.5 3.7 
u 5.0 

( 1,5) I I. I) 
2.3 1.5 
4.5 '2.7 
3,4 0,2 
5,0 4,0 

7.3 4.0 

5,9 3,9 

' Förändring i prn1.:ent av fiircgt1cndc Ms bruttonationalprodukt. 

12 

kon:-;umtil\llCn öka tm:J 4 '~.;.. I LlCh for sig tyder kommunerna~ och lands

tingens eget hudgetmaterial på att ökningen skulle kunna hli större. men 

dels kan arbetsmarknaden 1980 utgöra ett visst hinder ur rekryteringssyn

punkt, dels ~ir det rimligt att räkna med en viss minskning av de kommuna

la beredskapsarhetena. Dessutom tLlrde de av regeringen idag aviserade 

<ltg:irderna leda till en viss :lterhällsamhet i kommuner och landsting. 

Totalt ökar därvid den offentliga konsumtionen med drygt 2.5 'T och den 

privata och offentliga konsumtionen sammantaget med ca 2 '"(. 

Tab~ll 1 :5 BNP från produktions- och användningssidan 1978-1980 

Årlig pro1.:enluell volymföriindring 

BNP från produktillnssidan 
därav: varuproduktinn 

1jän~repr,id1Jk 1ion 

BNP frii.n användning~sidan 

ln1'<'Slcri11gar och lager 

1978 

2.1 
1,7 
2.4 

2.4 

1979 

4,1 
4.7 
J.6 

4,1 

19XO 

3.3 
4.2 
2.1:> 

3.6 

Investeringarna knmmer a\\ öka även nästa tir. Mol hakgrund av den 

os~ikra internationella konjunkturutvel..'.klingen kan det förefalla förvänan

de att ind11striinvesteringarna enligt företagens egna planer uppreviderats 
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mellan augusti m:h november. Man bör d[1 observera att Jessa planer 

insamlades i november 1979 när oljekrisens omfattning i stort sett var 

känd. Här har valts att räkna med 10 '.'{i investeringsökning. Byggandet har 

som tidigare nämnts begr;insats av arbetskraftsl;iget under 1979. Som 

anges i finansplanen kommer det oprioriterade byggandet att hi'tllas tillbaka 

medan bostaJsbyggandet stimuleras nägot. Hela hyggnadsverksamheten 

v;intas därmed öka med ca 3 %. Kapacitetsbristen innebär dock att t. ex. 

det kommunala byggandet inte kan realiseras i den omfattning kommuner

na planerat. 

Bostadsbyggandet ökar även 1980. Med de föreslagna åtgärderna kan 

igängsättningen av nya lägenheter anges till nOOOO. Tillsammans med 

ombyggnadsverksamheten innebär Jet att investeringsvolymen ökar med 

5 %. Den totala investeringsökningen har också beräknats till närmare 5 %. 

Under 1979 fortsatte avvecklingen av lagren. Detta skeJde dock i lägre 

utsträckning än tidigare år varför lagren gav ett tillskott till efterfrågan. 

Under 1980 stiger lagren av olja, övriga råvaror och färdigvaror. Lagerom

slaget ger ett efterfrågetillskott på över 5 miljarder kr. i 1979 års priser, 

dvs. drygt I% av BNP. 

Import och by1esha/a11s 

Den bild av den inhemska ekonomins utveckling som här givits leder 

fram till att efterfrågan inom landet skulle öka med 2,5 'X. Räknas även 

tillskottet från lagren in blir ökningen 3.6 %>. Även om detta är en förhållan

devis snahh ökning av den inhemska efterfrågan är den dock drygt 1,5 

procentenheter lägre än motsvarande tal för 1979. Därmed blir inte heller 

importökningen lika snabb. Härtill kommer att vära priser i förhållande till 

konkurrenterna väntas utveckla sig annorlunda än 1979. Importökningen 

Tabell I :6 Bytesbalans 1978-1980 
Milj. kr.. löpande priser 

1978 1979 1980 
prel. prognos 

Export av varor 98 205 117000 131000 
lmpon av varor 92 687 120000 135000 

Handelshalans 5518 -3000 -4500 

Sjöfartsnetto 3 113 3 571 3766 
Resevaluta -3904 -4424 -4634 
Övriga tj~inster. netto -3682 -40(13 -4841 
Transfereringar. nctte -8545 -9 M6 -10975 
Korrigeringspost för tjänster och 
transfereringar' 8900 9000 9000 

Bytesbalans 1400 -8562 -12200 

1 Betalningshalansdelegationen angav korrigeringsposten för tjänster och transfere
ringar 1979 till h-10 miljarder kr. För 1979 och 1980 har korrigeringsposten här satts 
till 8 miljarder kr. Därutöver har bytesbalansen schahlonmässigt uppjusterats med 
ytterligare I miljard kr. i enlighet med den s. k. tullenkätens resultat för 1978 som 
indikerar en systematisk underskattning av handelsbalanssaldot. 
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har beriiknats till ungefär 5 ' .. ( .. Vid den här antagna kostnadsutvecklingcn 

hlir hytesförhf11landet ungefär oförändrat 1980 varför den försiimring av 

handclshalanscn med ungefär en miljard kr. som framg{1r av tabell I: 6 

beror pt1 att exportvolymen ökar en procentenhet J;·ingsammarc iin impor

ten. 

Pf1 tjänste- och transfereringsposterna. s{1 som de hittills hcräknats. sker 

en fortsatt trendmässig försämring. Sjöfartsnettot förbättras dl•Ck i viss 

mfm. Hänsyn har h~ir tagits till hetalningshalansdelegationens undersök

ningar i sä mt1tto att korrigeringsposten för tj~inster och transfereringar har 

for f1ren 1979 och 1980 lagts i mitten av det intervall p~1 6-10 miljarder kr. 

som hetalningshalansdelegationen angett för 1979. dvs. p{1 8 miljarder kr. 

Härtill har lagts I miljard kr. som en schablonmässig uppskattning av vad 

den s. k. tullenkätens uppgifter för 1978 skulle kunna implicera för 1979 

och 1980. Byteshalansen försämras cfarmed med ca 3.5 miljarder kr. mellan 

1979 och 1980. Frän 1978 till 1980 är försämringen drygt 13 miljarder kr.. 

varav oljan svarar för drygt 11 miljarder kr. Underskottet utgör ca 2.5 1 :(. av 

BNP. 

Fi11a11siell 11tl'eckli11g 

Bytesbalansunderskottet pf1 12 miljarder kr. motsvaras av ett lika stort 

sparandeunderskott i den svenska ekonomin. Ökningen i detta sparan

deunderskott utgör också drygt 3.5 miljarder kr. De finansiella sparande

balanscrna framgår av tabell I: 7 L)Ch föriindringarna 1979-1980 av föl

jande tablä. 

Miljarder kr. 

Hush~ll 
Näringsliv 
Bostäder 
Offentlig sektor 

Summa 

2.5 
-2 

_, 

-3,5 

Tabell 1:7 Finansiellt sparande 1978-1980 

Milj. kr .. löpande priser 

Bytesbalans 

Hushftll 
Näringsliv 
därav: icke-finansiella företag 
Bostäder 
Offentlig sektor 
(inkl. socialforsäkringssektorn) 

Summa 

1978 1979 1980 

1400 - 8600 -12200 

20300 20 100 22600 
--3 200 - 1100 - 3000 

-12700 -12 100 -13400 
-10700 -11800 -14100 

- 5000 -15800 -17600 

1400 - 8600 -12 200 
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Hush<illssparandet var 1979 ung.efär 20 miljarder kr. Den ökning som 

sker under 1980 heror av inkomstökningarna och inle av alt sparandets 

andel av inkom~ten ökar. Det ökade finansiella underskottet inom hLlStads

scktorn h~infiir sig till ett ökat hostadsbyggande. Sparandcunderskollet i 

offentlig sckllir likar med~ miljarder kr. till 17.5 miljarder kr. Detta är en 

Higre ökning iin tidigare i1r. Försämringen hiinför sig till staten. Inom 

kommunerna blir övcrsklHtet oförändrat, ca 2 miljarder kr. Inom socialför

säkringssektorn sker en ökning pi1 ca I miljard kr. Detta motvägs av en 

forsiimring p~i 4 miljarder kr. i den statliga sektorn. Vidare ökar statens 

utl~1ningsverksamhct sä all hudgetunderskl'llet stiger frän 44 till 51 mil

jarder kr. 

Bakom undcrsh.ollet i dcn offentliga sektllrn ligger do,·k en diimpning i 

utgiftstak ten realt sett. Utgiftstrcnden under en längre period uppg~'tr till ca 

l>,5 r:; di:ir den genomsnittliga prisutvcddingen i ekonomin. BNP-dellatorn. 

anviints fiir att riikna fram den reala utgiftstakten. Ökningstakten har även 

varit hög de senaste t v:1 :iren hl. a. heroende pti den höga kLmununala 

utgiftsökningen och satsningarna p;"\ arbetsmarknads- o.::h industripolitik. 

För 1980 beriiknas nu utgif1s1ak1en 1ill ungefär i linje med BN P-1illvtixtcn. 

c:a 3,5 <.:.;. Att det finansiella underskottet ökar beror p;1 att inkomsterna av 

skatter och avgifter visserligen ökar i ungefär samma takt som utgifterna. 

men fr;'111 en Higre nivå. 

Niiringslivct beräl-.:nas hiir som en saldopnst. Med den utveckling som 

hiir skildrats i de övriga sektorerna innehär detta att bruttosparandet i 

niiringslivct exkl. banker, forsäkringsholag m. m., dvs. i Je icke-finansiella 

företagen. skulle ha ökat med drygt 20 miljarder kr. mellan 1978 och 1980. 

LI ndcr denna period har dock likande inveskringar och linansicringsbehov 

vad gi"iller lager 1agi1 lika myckel i ansprjk varför det finansiella sparandet i 

näringslivet varit i stort sell oför~indrat. 

Til/l·iixt och .n·ssdsii1111i11![ 

Den hiir angivna utvecklingen leder till en ökning av BNP med ca 3.6'0'('. 

vilket innehiir i:tt ni·igot ytterligare ökat karacitetsutnyttjande. Detta inne

hlir ocks;1 att arbetsmarknadsliiget förhiittras nrigot mellan i\rsgenomsnit

ten. 

Sy~selsiillningen v~intas öka nf1got lfrngsammare i:in under 1979. eller 

med ca 50 000 personer. För industrins del förutses en viss ökning. Kom

munerna väntas öka med ca 40000 personer. Da tillväxten i arbctskraftsut

budet förutses uppgå till ca 45 000 sil mimk:ir arbetslösheten något mätt 

mellan rtrsgenomsnitten 1979 och 1980. 

r-.lot bakgrund av den viktiga roll den konkurrensutsatta sektorn kom

mer att spela under de framförliggande <1ren är företagens konkurrenskraft 

och finansiella styrka av väsentligt intresse. En li1ngsiktig hakgrundsteck

ning ges i följande avsnitt. 



Prop. 1979/80: JOO 16 

Tabell I :8 Soliditet och räntabilitet för börsföretagen utom banker och investmentbolag 1967-1971! 
------·· 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Redovisad soliditet 39 38 3o 34 32 30 29 28 27 26 25 24 
Justerad soliditet' 4'5 43 42 41 39 38 37 36 36 35 34 32 
Avkastning på. 

justerat eget 
kapital före skatt 7 10 12 Il 8 8 13 15 9 5 0 2 

Avkastning pä totalt 
kapital (halansom-
slutning) före skatt 5 6 7 6 5 5 7 8 5 4 3 4 

Genomsnittlig 
skuldränta 2,3 2.4 2,6 2,9 3,0 3.0 3,0 3,2 3.4 3,6 4,1 4.4 

-----·----· 
' Det bokförda värdet pf1 anläggningstillgångar har ersatts med återanskaffningsvärdct minus kalk vlmässiga 
avskrivningar. -

/\älta: SE-bankens kvartalsskrift. 

Företagens räntabilitet och soliditet 

De beräkningar som gjorts i kapitel 8 tyder enligt företagsstatistiken på 

att en förbättring i industrins vinstmarginaler skulle ha skett 1979 och att 

denna i nägon män skulle fortsätta 1980. Vinstläget tycks ännu inte ha 

uppnått den nivä som ri1dde under de från vinstsynpunkt sämsta åren 

under bi>i:ian av 1970-talet. 

För att en ökad export och snabb tillväxt skall kunna uppnås krävs en 

expansion av industrins investeringar. Industrins lönsamhet och soliditet 

mäste därför förbäftras för att kompensera den h'rngsiktiga försvagning 

som accentuerades under den senaste kostnadskrisen. 

Under 1970-talet har det. som framgår av tabell I: 8 skett en succt:ssiv 

och betydande försvagning av soliditeten, dvs. av förhttllandet mellan 

företagens eget och totala kapital. Den försämrade soliditt:ten minskar 

företagens motständskraft och försvårar en fortsatt lånefinansiering. Soli

diteten mtlste öka för att del skall bli möjligt att få till stf1nd en invcsterings

expansion. Dc:tta kan inte c:nbart ske med hjälp av företagens egna vinst

medel utan förutsätter att företagen utifrån fär ett ökat tillskott av eget 

riskbärande kapital. 

A wn företagens avkastning ptl eget kapital har försämrats kraftigt under 

de senaste ~lren. Som framgår av tabell I: 8 har både avkastningen på eget 

kapital och totalavkastningen sjunkit kraftigt. Efter 1974 har avkastningen 

på justerat eget kapital inte kompenserat för inflationen. Under samtliga år 

på 1970-talt:t är avkastningen pi\. totalt kapital lägre än t. ex. alternativav

kastningen på säkra placeringar s~isom obligationslå.n och reverslån. 

Dt:n sjunkande tillgången pä vinstsparande i industrin har i huvudsak 

kompenserats med upplfming. Räntabiliteten p<'i eget kapital har under el! 

antal år hällits uppe till följd av en stor och relativt billig upplaning. som 

sänkt soliditeten. De möjligheter skattesysti:met ger all bilda skattekre

diter har varit viktiga i sammanhanget. Under den senaste lönsamhetskri-
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sen har avkastningen pii det totala kapitalet varit fagre än den genomsnittli

ga skuldriintan. vilket fatt myået kraftiga fltervcrkningar p~i avkastningen 

pi1 eget kapital. 

Förutom genom kvarh~dlna vinstmedel kan företagen fa tillgång till risk

villigt kapital gcn(im nyernissitir1. Den svaga lönsamheten, lt1ga aktiekurser 

samt dubbelheska1t11i11ge11 pa utdelningar har emellertid gjL11·t det svän och 

dyrt fi'ir företagen att anskaffa riskkapital pit detla sätt. 

Som framgi"tr· av tahell I: 9 har nyemissionerna varit kraftigt sjunkande 

under de senaste ;'tren. Företagen tvingas vid ett pressat vinst- oeh solidi

tctsbge med ditliga sjlilvfinansierings- och hlnemöjligheter att skära ned 

den li111gsiktiga forsknings- o..:h utvecklingsverksarnheten. vilket kan ge 

kortsiktiga hcsparingar men hiimmar innovatiLlnsförm;·igan och konkur

renskraften pi1 fangre sikt. 

Tabell 1:9 !'i)emissioner i industrin 1970-1979 
Milj. kr. 

1970 1971 197::! 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
(tom 
nov) 

197 254 347 413 I 270 I 54<1 1571 I D6 102 457 

l\iillor: Patentverket och statistiska centralbyritn. 

2 Riksdagen 1979/HO. I sam/. Nr 100 RilaRa I. I 
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2 Det internationella läget 

2.1 Sammanfattande översikt 

U11n-kli11go1 /979 

Den förbättring av klmjunkturutvel'.klingen som intriiffade i OECD-Hin

derna under ~enar.: dekn av 1978 fortsatte under de inl.:Jande månaderna 

1979. Diirefter bröb emelkrtid d.:n positiva trcnJcn ol'.h ersatte~ av .:n klar 

avmattning under resten av faet. s;irskilt uttalad var fiir~vagningen i För

L'llla staterna. diir t:n pt:rioJ av negativ utve.:kling av totalprl)duktionen 

inkddes mot [ireh slut. Mt:n ol'.k-.!i i flertalt:t övriga OECD-liinder mat

tades efterfri1gan. friimst till följd av den ki.ipkraftsindragning som dt: 

kraftiga oljcprishi.~jningarna under det första halvitret innebar. I flera 

Hinder påv.:rkades llcks~1 den ållnomiska aktiviteten av .:n alltmer restrik

tiv ekonomisk politik. Sammantag.:t medförde dessa faktorer all den eko

nomiska tillv;ixten i OECD-omriidet stannade vid l'.a 3r:; 1979 och diirmed 

bkv lägre än under n1igot av de tre förcgå.:nde [lren. 

Tabell 2: I Bruttonationalproduktens utveckling i vissa Ot:CD-länder 1977-1980 

Årlig procentuell föriindring 

Andel av 1977 1978 19792 19802 

OECD-om· 
rädets ll>· 
tala BNP 
\' . .'(\' 

D<' .1J11 stora länderna 
Förenta staterna 35.8 4.9 4.4 2,0 -1.5- -0.5 
Japan 16,7 5.4 5.6 6.0 4.5- 5.5 
Förbundsrep. Tyskland 10.9 2.6 3.5 4.5 2 - 3 
Frankrike 8.0 3.0 3,3 3.0 1,5- 2,5 
Storbritannien 5.3 2.0 3.3 0.5 -2 - -I 
Italien 4.1 2.0 2.6 4.0 1.5- 2.5 
Canada 3.5 

, ., 
-·' 3.4 3.0 I - 2 

Norden 
Danmark 1.0 1.9 1.0 2.0 -1 .. ~- -05 
Finland 0.6 0.7 1.4 8.0 3.5- 4.5 
Norge 0.7 3.6 3.5 3,0 3.5- 4,5 
Sverige 1.5 -2.1 1.7 4.0 3.6 

Vissa andra Ul:"CD-ltindt•r 
Relgien 1.6 I.:! :!.5 3,0 2 3 
NeJerl;inJerna 2.2 2.3 Z.4 3.0 :! 3 
Schweiz 1.5 , ~ 

-·' 0.2 0,5 1.5- 2.5 
Österrike 1.0 3.7 l.'i 5,0 2 3 

OECD-t:uropa 41,8 2.3 3.0 3,0 ca 1.5 
OECD-towlt 100.0 3.7 3.9 3.0 ca I 

I 1978 års priser och viixelkur::.er. 
2 Ekonomidepartementets hedömningar. 
Kulla: OECD. 
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Oljeprishöjningarna intriillade i ell liige d:t konjunkturen i Vii~teuropa 

och Japan var p{t viig upp{tt. Hiirigenom minskade miijlighL'krna alt upp

rä1th{dla en god tillviixttakt. I Förenta staterna fi.irstiirklL' hiijningarna de 

depressiva tendenser som redan kunnat i akt tagas i ekorwmin. Fiir hl'i{trcl 

1979 uppgick de genomsnittliga pljcprishiijningarna till niira 40 1 ;. Detta 

har t>criiknab inndiiira en ökning av OECD-fandernas ul.ieriikning med 

niirmare 100 miljarder dollar under en tolvmirnadcrspcriod 197'} och l'JHlJ. 

Hiirav uppskattas ungefär hiilften Oyta tillt>aka fr:in oljcexp11rtörerna i form 

av ökad efterfr{tgan pit OECD-liindcrnas prndukkr. Den köpkrafhindra

gamlc effekten skulle diirmed p:'t hehtrst>asis !.,,imma all uppg:t till ca I . .:'i'; 

av OECD-liindernas ;.ammanlagda 131\P. Dessa neddragande dfeklL'r l:>ör

jade gi.ira sig giillamlc i OECD-ekonomierna redan under ..,enare delen av 

1979. d{1 oljeprishöjningarna slog igenom i ökade konsumentpriser och 

diirigenom försvagade hushi·tltens reala inkomster. 

Oljeprishöjningarna i april och juni genomfördes di1 en akut hristsitua

tion förelr1g till följd av pruduktiunsbortfallct i Iran. Under v:1rcn fi.irelftg en 

allvarlig risk att en fysisk brist pf1 olja skulle verka direkt hiimmande p;·i 

produktionen i indu~triHinderna. Senare t11erstiilklcs ell t>alaföt:rat liige 

mellan produktion och slutlig konsumtion av olja. Emellertid skedde sam

tidigt en kraftig upphyggnad av oljelagren i importbnderna. vilket höll 

uppe eftcrfr!1gan och möjliggjorde ytterligare prishöjningar under hösten. 

Till detta kom den stora l>siikerheten om den framtida oljeförsörjningen. 

vilken kan bedömas ha inverkat neg;llivt pit förtroendeklimatet b~1de inom 

näringslivet och hos hushttllen i de oljeimporterande fandcrna. 

I Förenta staterna innehar de höjda oljepriserna en ytterligare pftspiid

ning av inflationen. Under hösten registrerades en stegringstakt för konsu

mentpriserna i storleksordningen 13 i1 14 r:.; .. Den gradvisa förskjutningen 

uppi11 i den underliggande intlatil1nstakten har kommit att framstt1 som det 

allvarligaste prohlcmet fi.ir de ekonomisk-politiska beslutsfattarna. I enlig

het härmed har politiken i allt högre grad kommit att inriktas på att h<'llla 

tillhaka efterfr?tgan och därmed söka dämpa prisstegringarna. I första hand 
är det penningpolitiken som stramats ht. Diskontot har stegvis lytis upp till 

en rekordhög nivå och den oiinskat snabt>a kreditexpansionen har diim

pats. Höjningen av riintenivfm kan i t>etydande utstriiekning anses ha 

betingats även av externa balanssklil och dti friimst i samband med den 

nedåtriktade press som dollarkursen tidvis varit utsatt för. Medan penning

politiken stilcdcs kommit att framstf1 som alltmer efle1fdigcdiimpande. har 

den finanspolitiska kursen bil:>chi\llits i stort sett oföriindrad. Emellertid 

har den stigande inOationstakten medfört all skatteintäkterna ökat hetyd

Jigt snabbare iin förutsett. vilket fatt en återh?dlande inverkan på efterfrä

geutvccklingen. 

Trots uppdragningen av riintorna har nliringslivets fasta investeringar 

visat en anmärkningsvärd styrka. För helåret 1979 noterades en uppgång 

med hela 5 1.'i. Den gynnsamma vinstutvceklingen och behovet att utvidga 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

rroduklionskapaciteten inom många sekrorer av niiringslive1 var faklorer 

som drev pft investeringsverksamheten. Mul ~lutet av ftrel sjlink thick 

invesleringarna till följd av försiimringen av de allmiinna konjunklllrutsik

termi. (kk~rt den privata konsumtionen visade en negaliv utve..:kling det 

fjiirde kvart<tlel 1979. Tidigare under r1ret hade en exceptionellt l~ig spar

kvot mi.ijliggjon upprii1tht1llandet av en ökning av den privata konsum

ti1men trots en försvagning av de reala disponihla inkomsterna. 

Medan den inhemska cf1e1i'rägan s{tlunda fi.ill tillbaka under andra halv

året 1979, utvecklades den reala externa halansen i motsatt riktning. Detta 

fi.irklaras dels av den uppkomna skillnaden i efterfri1getryck mellan Fören

ta statcrn;1 LKh omviirldcn. deb genom den klara förbiittring av den ameri

kanska konkurrenskraften som dollarkursens fall medtlirt. Genom netto-

1illskn1tet fr~rn utrikeshandelssidan hegriinsades nedgirngen i dkrfri1geut

vecklingen 01.:h för heläret 1979 vi.,ade totalpn1duktiL1nen en i'lkning med ca 

~ ~-··; .. 
I Viisteurnpa var den ekonomiska bilden splittrad under 1979. I För

hundsrepublikcn Tyskland, halien LH:h nera av de mindre hinderna utveck

ladö konjunkturen klart positivt. medan eftcrfrt1gan ut vecklades tiimligen 

limgsamt i Frankrike m:h drastisk! föll tillbaka i Storbritannien. 

Uppgtrngen i den viisttyska ekonomin leddes av de privata investeringar

na. Fi.irstiirkningen inom bostad~byggandel forhatte od1 prnduktionen 

inom denna sektor begriinsades snarare av kapacitetsbrist iin av eftcrfrt1-

gan. S:irskilt positivt utvecklades niiringslivch investeringar i anbggningar 

od1 maskiner. Fr:m att tidigare främst ha moriverah av rationaliserings

sbl. fick dessa under 1979 alll mer en kapacitclsutvidgande karaktiir. Den 

privat<1 k1msumtionen steg likaledes i en snabb takt och des~utom bidrog 

lagerinve~teringarna 1ill uppgången i den totala inhemska efrerfrtigan. Den

na visade en ökning med drygt .5 r:;. .. P[i den externa sidan ökade exporten 

oviintat kraftigt. Importen steg dock i en ännu högre 1ak1. Detl<l speglade 

sig tydligt i de ikringliggande liindernas export. Flera av de mindre europe

iska l:indcrna kunde uppvisa ökningstal for den totala exporten pft upp

emot 10'.:f. Också den italienska exporten steg kraftigt. 

En viktig aspekt av konjunkturutvecklingen i Viisteuropa var den gynn

samm;1 rillviixten i industripniduktionen. För nertalet liinder översteg ök

ningen av industriprnduktionen tillviixll'n i BNP. Bland våra nordiska 

grannliinder kunde Finland notera en kraftig forbiiltring av konjunkturlii

get. Ht1de industriproduktionen och exporten slcg hiir i en takt av 1.:a 10 1.:;.. 

och den ökning av HN P med niira 8 r:.i som uppnaddes. var del högsta 

tillväxltal som registrerades inom OECD-omri1det. I Norge d~irenwt var 

efterfoigeutvecklingen relativt :'ltcrhållen till följd av den restriktiva ekono

miska politikl'n. En slram eli.onomisk-polirisk kurs följdes iiven i Danmark 

och här vidtogs dessutom ytterligare åtstramningsåtgiirder vid flera tillfäl

len under i'1ret. 

Utve..:klingen i Frankrike tll"h Storbritannien avvek frän den allm~inna 
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L>iagram 2:1 lndustriproduktionens uh·eckling i de större OECD-länderna 1975-1979 
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uppåtriktade tendensen i Viisteuropa. I båda dessa liinder är det framför 

allt inriktningen av dt:n eklinomiska politiken som förklarar den lfmg

samma tillvlixten. I Frankrike bibehölls den restriktiva kurs som varit 

gällande linda sedan 1976. Dlircmot representerar fltstranmingen i Storbri

tannien en drastisk omliiggning fr~)ll expansion till dlimpning av efterfrt1-

gan. Denna politikomfaggning motiverades dels med behovet att nedbringa 

den höga inflationstakten. dels med strävan att skapa förutsättningar för t:n 

strukturell omvandling av den brittiska ekonomin pä liingre sikt. Genom de 
läga tillvlixttakn i 1.kn franska rt:~pektive den brittiska t:konomin hölls den 
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genomsnittliga europeiska tillviixttaktcn tillbaka oc.:h stannaJt: vid c.:a 3 '.;. 

för 1979. 

I Japan hlt>v tillviixten högre 1979 ~in Jet föreg;1endt: (1ret. En expansiv 

ekonomisk politik hidrog till en uppgting i flertalet inhemska t:ftt:1i·r~1gt:fak

torer. Ell dominerande drag i utvi.:cklingen var den markanta uppgimgt:n i 

ni:iringsliwb fosta investeringar 11c;h siirskilt industrifö inve~teringar. Den 

totala inhemska efti.:rfr<'lgan noterade en ökning med hela 8' i. EmelkrtiJ 

inverkaJe Jen reala utrikeshandelssektorn negativt pi1 efterfrf1gan. varför 

rillviixren i tnlalprnduktionen stannade vid 6':;. Sarnlidigt med Jen gynn

samma reala ut vecklingi.:n ökade intlationstakten markant. friirnst till foljJ 

av de utifri1n kommande prisimpulserna. 

Skillnaden i eflerfri:igetryck mellan Fört>nta slalerna ;i dt>n en<1 sidan och 

Västeuropa och Japan [i den andra visade ~ig inte enhart i de reala c.\tern

balanserna, utan speglaJi.:s ocks;1 i hytesbalansutvecklingen. Det avsc

viirda amerikanska underskottet under ~enare ~ir redtll·eradcs s{1lunda kraf

tigt tr11h ökningi.:n av kostnaderna for oljeimporten. En omviind utvt:clding 

ägde rum i Förbundsrepuhliken Tyskland och i Japan. Dösa Hinder, som 

tidigare hetecknats som traditionella överskollsländer, tick uppkva en 

drastisk försvagning av sina byteshalanser. Den viisltyska hyteshalansi.:n 

visade i stort sett jhmvikt för 1979. meJan ett unJerskott i storleksordning

en 5 miljarder dollar uppkom i Japan. Samtidigt med Jenna utjiimning av 

över- och underskott inom gruppen av industriliinJer. skedde en klar 

försvagning för hel:, OECD-omrt1det gentemot resten av viirlden till följd 

av oljeprishöjning<•: na. Frän ett mindre överskilt! I \17S, svängJe OECD:s 

samlade byteshalans om till ett underskott p[1 ca 30 miljarder Jollar 1979. 

Försiimringen av OECD-ländernas bytesbalansp\isition förklaras nästan 

helt av den negativa ut vecklingen av bytesförhi"tllandet. Medan de genom

snittliga exp11rtpriserna steg med ca JO';. ökaJe OECD-Hinclerna~ import

priser meJ över 13 r;.;. Ser man till ut vecklingen av handeln i volymtermer 

utgör expansionen av OECD-länJernas internhandd ett pLisirivt inslag. 

Den ökaJe med hela 8 ~i. För OECD-omräJets Intala handel uppgick 

ökningen till strax under 7 ~·.;, 1979. Jämfört med Jen svaga utvecklingen 

under senare f1r representerar dessa tillviixttal en anmiirkningsviird förhiitt

ring, siirskilt sett i relation till den begränsade ökningen av totalproduk

tionen. 

Förutom de ökade oljepriserna har en hctydande uppg;ing iigt rum i 
priserna pti fli.:rtalet övriga råvarnr. Den försvagning av OECD-ländernas 

bytesförhällande S\llll hiirigenom ägt rum är huvuJnrsaken till accekratio

nen i den allmänna prisstegringstakten. Emellertid kan man konstatera att 

en uppgfmg i Jen underliggande inflationstakten, miitt efter ökningen av 

arbetskraftskostnad per producerad enhet. gjorde sig giillande rcJan innan 

höjningarna av oljepriset. Denna trend var siirskilt accentuerad i Förenta 

staterna och Storbritannien. Jiir Jen forstiirktes av en mycket ngynnsam 

prnduktivitetsut veckling. Vidare har ekonomisk-politiska f1tgiirder haft di-
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Tabell 2: 2 Bytesbalansutvecklingen i \'issa länder 1976-1979 
MiljarJer Jollar 

I '!7h 1977 
---------

Fl>rcnta staternLi ·U -14.1 
Japan 3.7 10.9 
Förh1111Jsrcp. TysklanJ 3.4 4.., 
Nederländerna .., ... 

-·' 0.2 
Schweiz 3.:i 3.4 
Frankrike - 6.1 - n 
S1<_11·britannien 2.0 0.5 
Italien - 2.X 2.5 
Canada 3.K 4.0 
lklgien-1.uxemhurg - 0,1 0.7 
Ovriga Ol::CD -21.5 - 25.1 
()I-CD-totalt -IX.7 - 25.5 
< l\>EC-l;indcrn;i 3'U 29.0 
kke nljcprndu..:erande 
utvccklingsliinJer -26.5 -:'3.0 

I Ekon1>midepartementets hedi1nrningar. 

J\.1i/la: OECD. 

1978 19791 

-13.9 ·- 4 
16.5 - 5 

K.K 0 
- 1,2 - I/:'. 

4.4 3 
3.9 2 
2.0 - 5 
6.4 5 

- 4.6 - 6 
- 0,9 - 2 1/2 
- 12.2 -17 

9.2 -30 
5.0 h5 

-35.3 -45 

rekt inverkan pti priserna. Exempelvis har höjningarna av mervän.leskat

ten i Storbritannien och Fi.irbundsrcpublikcn Tyskland drivit upp prisni

v;·m. En annan {1tg~ird med mer indirekta effekter ~ir avskaffandet av 

prisregleringen för industriprodukter i Frankrike. Sammantaget ökade 

konsumentpriserna i OECD-l~inderna med ca 9~.( 1979. För andra halvåret 

registrerades dock en t1rstakt v~il över 1or;;. 

Tabell 2:3 Konsumentprisernas utveckling 1976-1979 
Årlig pn11:entuell fiiriimlring 

1976 1977 1978 okt. 1978 -
okt. 1979 

Förenta staterna 5.8 6.5 7.7 12.2 

9.3 8.1 3.8 4.., 
Japan .~ 

Förbundsrcp. Tyskland 4.5 3,9 2.6 5.7 

1'ederländcrna 8.8 6.4 4.1 4.4 

S..:hweiz I. 7 u I. I 5.0 

Frankrike 9.6 9.4 9.1 Il .3 
Storhritannien 16.5 15.9 iu 17.2 

lt:.ilien 16.8 17.0 12.1 16.9 

Canada 7 .5 K.O 9.0 9J 

Belgien 9.2 7.1 4.5 5.1 

Österrike 7.3 5,5 3.6 4.1 

Sn•rigc JO.I 11.5 JO.I 8,4 

Nnrge 9,1 9.1 8.1 4.2 

Finland 14.4 12.:! i.8 7.6 

Danmark 9.0 11. I IO.O 11.3 

OECD-totalt 8.0 8.i 6.9 11.ll 

OEC:D-Europa 9.6 11.0 6.9 12.2 

J\.1illa: OECD. 
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I vissa bmkr fick ocks{1 valutaut vecklingcn ett avgiirande inllytande 

iiver prisutvn:klingen. Ett iiigonenfallanlk exempel pi1 dctta iir Japan. Den 

gradvisa depreciering av yenen sLim iigde rum förstiirkte genomslaget fr~m 

de utifri1n kll!11mande prisimpulserna lich medförde en avseviird accclera

ti<Hl av inflatill!len miitt efter partihandclspriserna. Den amerikanska lilil

larn uppvisade en forht1llandevis gl>d stabilitet under i1rets första hiilft. 

Senare uppstod emellertid fller ett ned:1triktat tryck i och med oljeprishöj

ningarna och den allmiinna os~ikerhet slim var förknippad med olje försörj

ningen. samt den fortsatta uppg<'mgen i den amerikanska inflationstakten. 

[),1Jlarns depreciering under hösten ökade spiinningarna inom det sedan 

mars 1979 fungerande eunipciska valutasystemet - ErvtS. En kursjuste

ring flirctLigs i september dti D-marken skrevs upp gentenwt övriga delta

gande valutor och den danska kronan devalvererades. Den danska kwnans 

cenlrnlkurs inom EMS skrevs ned med yflerligare 5 ~-; i november. 

M!tb~ittningen att nL~dbringa prisstegringarna. i vissa länder förenat med 

en striivan att hitlla uppe valutakursen. medförde en gradvis men hl'lydan

de ~\tstramning av penningpolitiken i hela OECD-omrttdet. I mänga liinder 

noterades rekordhöga diskontonivf1er under hösten. Omsorgen om den 

interna balansen angavs allmänt som motivering för de älstramningsät

giirder som vid1<1gs. men det sttlr klart alt iiven externa bevekelsegrumler i 

hög grad spelade in. I centrum för intresset stod riintedifferenserna mellan 

Fiirenta staterna och omviirlden. Gen,im successiva diskontohöjningar 

fr(111 amerikansk sida hevarades i stort sett den hi.igre nivän jiimfört med 

andra viktigarc liinder. Även finanspolitiken stramades ht i några liindcr. 

foim,t i Storbritannien. Generellt sett kan dock den finanspolitiska hfdl

ningen hctecknas som avvaktande. Den ätstramning som iind~1 ägde rum. 

skedde i forsla hand som en konsekvens av alt skatteintiikterna ökade 

oförutsett snabb! i och med den tilltagande inflationstakten. 

U1.,i/.:.11'r.fi·;,. IW!O 

Nuvarande tendenser talar för en avseviird allmiin försvagning av kon

junkturutvccklingen i inclustriliindcrna 1980. Den negativa utveckling av 

totalproduktilinen som inleddes i den amerikanska ekonomin under det 

G;irde kvartalet 1979 kan viintas fortgh ytterligare en tid. I Västeuropa och 

Japan var visserligen den ekonomiska aktiviteten viil hiivdad vid utgnngcn 

av ljofaret. men tillväxttakten väntas sakta av under loppet av 1980. 

Konjunkturförsvagningen förklaras i hög grad av elen hetyclande höjningen 

:1v oljeprisel under det g!'mgna året. A ven vid ett framtida ofi.iriindrat realt 

oljepris. fär redan vidtagna prishöjningar en depressiv effekt pi\ de llljeim

porter<t11de ländernas ekonomier den närmaste tiden. En annan orsak till 

de försämrade ekonomiska utsikterna iir elen i\tstramning av den ekono

miska politiken som vidtagits i ett flertal länder. 

Finanspolitiken synes generellt sett vara inriktad p:"t att ej kompensera 

för oljeprishöjningens köpkraftsindragande effekt. lstiillet sker en ät-
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stramning i förhållande till det fiiregt1ende [1ret i flera viktigare liinder. Den 

budget som presenterats i Fiirhundsrepuhliken Tyskland iir inriktad på en 

minskning av det offentliga hudgetundersknttet. Även i Japan kan man 

riikna med att finanspolitiken far en mera [1terhållande effekt pt1 efterfrhgan 

det framförliggande ärel. Detsamma gäller i Frankrike enligt budgeten för 

1980. och i Storbritannien ber~iknas den offentliga sektorn fä en starkt 

kontraktiv inverkan pt1 efteri'rägan. I Förenta staterna innebiir den din:kta 

nedgång av efterfrti.gan som fi.irutses att skatte- och transfereringsautoma

tiken gör sig giillande och undcrstiidjer efte1frågan. Några s~irskilda stimu

lansätgiirder har dock ej stiillts i utsikt. iiven om sf1dana givet vis ej helt kan 

uteslutas. I nuläget förefaller det som om heklimpningen av intbtionen har 

den allra högsta prioriteten. Ett undantag frtm de allmiinna tendenserna 

vad gäller finanspolitiken i de större fonderna utgör ltali.:n. diir budgeten 

för 1980 fatt en klart efterfr~1gestödjamlt: utformning. 

Den allmänna skärpningen av den ekonomiska politiken lir siir~kilt tydlig 

inom penningpolitikens område. RLlntorna har höjts avscviirt under det 

gångna året även realt sett. De riinteniväer som nu Lir g~illande ter sig 

särskilt höga mot bakgrund av de underliggande tendenserna till en för

svagning av konjunk!llren i OECD-området. Effeklen av den penningpoli

tiska åtstramningen på tillviixten utgör en av de större oslikerheterna 

beträffande den ekonomiska utvecklingen fiir 1980. Man kan ej bortse frtm 

möjligheten att effekterna ptl cfteri'rågan blir kraftigare än viintat. med 

allvarliga konsekvenser för produktion och sysselsättning. 

Möjligheterna att lätta pä penningpolitiken under 1980 hlir i hög grad 

heroende av de framgängar som kan vinnas vad gäller en begriinsning av 

intlalionen. En viss uppgång i lönestegringstakten torde generellt vara att 

räkna med. I flera liinder torde löntagarna. ä1minslone i viss utstriickning. 

söka kompensera sig för den uppgång av konsumentpriserna som har ägt 

rum. H~irtill kommer att en gynmam vinstutveckling i l~inder som För

bundsrcpuhliken Tyskland och Japan kan stimult:ra till högre lönekrav. 

Produktivitetsutvecklingen bedöms Miias tillbaka av den svaga produk

tionstillväxten. Å andra sidan har de ökade investeringar som gjorts för

bättrat möjligheterna till en gynnsam produktivitetsökning. Sammantaget 

väntas dock de nämnda faktorerna leda till en uppg1mg i den underliggande 

inflationstakten. m;itt efter utvecklingen av arbetskraftskostnad per produ

cerad enhet. till över 9~-'.i- 1980. Detta skulle motverka den diimpning av 

inflationen under loppet av äret som rent tekniskt blir följden av ett 

antagande om realt oförändrade oljepriser. 

Dä det giillcr de externt hetingade prisimpulserna iir givetvis oljepris

utvecklingcn av central hetydelse. Den långsammare efterfrf1geu1veckling 

som förutses för industrillinderna minskar i viss utsträckning efterfrägan 

på olja. Dessutom har en avseviird lageruppbyggnad ~igt rum under hösten 

1979. De osäkerheter som giiller på utbudssidan är emellertid så stora att 

nå.gra säkra prognoser för oljeprisutvecklingen ej låter sig göras. Den bild 
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av den ekonomiska ut ve..::klingen som hiir skisseras mt1ste diirför ses mot 

bakgrund av <llltagandet om oförändrade reala oljepriser. Betriiffande övri

ga rävarupriser kan man räkna med en avmattning frän den ökning.slakt om 

niirmare I .'i(:; som registrerades 1979. Den svagare efterfrt1geut vecklingen 

i OECD-fänderna och särskilt den diimpning av industripruduktionen som 

förutses. v:intas bromsa upp prisutvecklingen fi.ir industriella ri"1varor. 

Emellertid iir det sannolikt att högre energikostnader o..::h begriinsad kapa

citctsutvcckling inom rttvaruproduktionen. i förening med de l~iga lagerni

våer som nu j.;.an iakttagas. gör att avmattningen torde bli begr;insad. 

Medan inflationen betraktas som det viktigaste hindret for en mer ex

pansiv politih.. har bytesbalansrestriktionen minskat i betydelse för de 

större liindcrna. Skillnaden i efterfrägetryck i kombination med de viixd

kursföriindringar som iigt rum. viintas hiir leda till att utjiimningen av över

och underskott i bytesbalanserna fortgär. I enlighet h~irmed viintas Förenta 

staterna uppnä i stort sett balans 1980. medan Japan och Förbundsrepubli

ken Tyskland uppvisar betydande underskott. Ftir de mindre industrilän

derna diiremot utgör bytesbalanssituationen allmiint sett ett allvarligare 

problem vid den ekonomisk-politiska avvägningen. Liksom under tidigare 

år mäste man riikna med att dessa även 1980 fär bära en oproportionerligt 

stor del av den börda som bytesbalansunderskottet gentemot OPEC utgör. 

Skillnaden i eftcrfrågeutvecklingcn mellan Förenta staterna och övriga 

industriländer torde bli mest markerad under inledningen av 1980. Utveck

lingen i den amerikanska ekonomin väntas da karaktiiriseras av klara 

recessionstcndcm.er. medan en någl)rlunda god ekonomisk aktivitet är alt 

förut::.e i Västeuropa och Japan. Från mitten av 1980 kan dock utveckling

en viintas vända så att konjunkturen förbättras nägot i Förenta staterna 

samtidigt som en avmattning gör sig gällande i Västeuropa och Japan. 

Sammantaget väntas tillvä.xten i OECD-länderna uppgå till ca I r..;- i genom

~nitt för 1980. Hiirvid ~kulle Förenta staterna registrera en minskning av 

totalproduktionen i storleksordningen I<;;. För Japans del är en uppgtmg 

med ca 5 'X att förutse. medan den totala produktionen i Viisteuropa 

bedöms öka med ca I . .'i~;~. I våra nordiska grannliinder viintas hade Norge 

och Finland uppvisa högre tillväxttal än det europeiska genomsnittet för 

hcltiret 1980. Liksom för Viisteuropa i dess helhet förutses dock tillviixt

takten avta under loppet av året. Den strama ekonomiska politiken i Norge 

bedöm~ ha lagt grunden för en förbiittrnd real ut veckling och i fin land kan 

man förutse att nuvarande positiva tendenser kan komma att hålla i sig 

iinnu en tid. Diiremot är utsikterna betriiffande den reala tillväxten for 

Danmarks del fortsatt dystra, bl. a. mot bakgrund av det åtstramningspro

gram som lades fram vid utgi:mgen av 1979. 

Ser man till utvecklingen av olika efterfrågekomponenter i hela OECD

omrädct. väntas ökningstakten i den privata konsumtionen mer iin halve

ras 1980. Detta förklaras i huvudsak av den svagare reala inkomstökningen 

i samb;md med den högre inflationstakten i flertalet liinder. En viss negativ 
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dlekt r~i den pri\'ata kllnsumtinnen erhalb också fr~111 en genllmsnittligt 

hi.\gre sparkvnt. I detta avseende iir dllck stora skillnader fr:111 land till land 

att v;inta. De mest markerade ökningarna av sparkvoten väntas hland de 

~törre l;inderna intr;iffa i Förenta staterna och Italien. I l;inder som Fi.lr

hundsrepubliken Tyskland. Japan. frankrikc och Canada Jiiremot bedöms 

sparkvl•len falla tillbaka nftgot. Usiikerhe1en härvidlag ;1r dock betydande. 

En mer pessimis1isk attityd hlls hushtilkn mot bakgrund av stigande priser 

llch arhehlöshet kan givetvis innebiira en mindre kllnsumtionsheniigenhet 

iln den som h<ir antagits. 

Den stramare penningplllitiken och de förs;imrade utsikterna för den 

allm;inna ekllflllmiska utvecklingen filrutses medföra en klar dämpning av 

investerings verksamheten i OECD-Wnderna. Sfaskilt gäller detta i Förenta 

~laterna och S1orhritannien diir en negativ utveckling av n;lring~livets 

investeringar kan viintas. :\ven i Frankrike förutses en svag investerings

aktivitet. Däremllt talar mycket för en fortsatt god tJtveckling i Förhunds

repuhliken Tyskland och Japan ett gott stycke in pfl 19HO. Kapacitetsut

nyttjandet har i dessa fander n~1t\ en relativt hi.!g nivt1 och vinstutvecklingen 

ter sig gynnsam. Nu tillgängliga investeringsenkäter och mätningar av 

fi.irtroendeklimatet inom n~iringslivet rekar pfl en j;imförelsevis hög inves

teringsbenägenhet. 

Den höga riintenivän bedöms päverka hostadshyggandet mer än någon 

annan cfteri'rågekomponent. Dessutom htills investeringarna i bostäder 

tillbaka av den långsamma utvecklingen av hushållens reala disponibla 

inkomster. Endast Förbumbrepuhliken Tyskland hland de större liinderna 

vänta~ uppvisa en god ökning av hostadsbyggandet 1980. Även hiir för

utses dock en sjunkande trend under loppet av året. I nera andra länder 

kan en direkt nedgäng förutses. En siirskilt kraftig minskning av hostads

hyggandet iir att räkna med i Förenta staterna. Sammantaget bedöms 

hostadsinvesteringarna i det n;irmaste stagnera i OECD-omradet 1980. 

Nuvarande nivå p::'t lagerhällningen i de stora Hinderna förefaller hög i 

förhällande till den d~impning i slutlig efte11·rt1gan ~om ;ir att r;ilrna med för 

1980. Vissa indikationer talar fi_ir att en neddragning av lagervolymen 

redan har inletts pä flera häll. Efter det nettotillskott som den totala 

efterfrägan erhöll frti.n lagerinvcsteringarna 1979. ;ir st1!unda en vi~s ned

dragande effekt att räkna med det framförliggande :.1rct. Denna depressiva 

effekt v;intas bli s;irskilt milrkhar under inledningen av 1980. Ett undantag 

frän den allmänna tendensen förutses i Japan. Företagens investeringar i 

lager har hiir tidigare präglab av en betydande försiktighet. Kvoten mellan 

lager och försäljning är därför ltig och ett betydande efterfrägetillskott fr<'.ln 

lagersidan kan ställas i utsikt för 1980. 

För ()ECO-länderna sammantaget viintas den externa sektorn ge ett 

positivt nettotillskott till efterfrågan. OPEC-länderna~ import förutsätts 

expandera avseviirt till följd av de ökade oljeinkomsterna. Dessutom inne

b;ir den lt111gsammare ut vecklingen av efterfrflgan i OECD-liinderna att 
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importen fri·m andra liinderomr;iden diimpas. Ser man till ut-.ikterna fiir 

import och cxplirt i enskilda liinder. blir de viixelkursfi.iriindring<tr som 

intriiffat under senare tid a\' avgi.irandc hc:tydebe. Dollarkursens fall he

r~iknas ha fi.irh~i\lrat den amerikan~ka konkurrenskraften a\ \eviirt och 

bidrar därmed till en viixande positiv dfrkt frftn utrikeshandeln i hirenta 

staterna. Den gradvisa depreciering av yenen Sllfll skett under det wnaste 

:tret hedöms s~t sm?mingom resultera i att den japanska exporten [1tcrigen 

börjar stiga av~eviirt snabbare iin impurten. 

OECD-liindernas tlitala handel 19XO viintas mot bakgrund a\' konjunk

turavmattningen öka betydligt J[mgsammare iin det föreg[tendl· (1ret. Dl1 

bidrog dessutom lagentppbyggnaden till att driva upp fi.irh<'dlandd mellan 

handel och eflcrfrägetillviixl till en anmiirkningsviirt hög niv;). Ett motsall 

fiirlopp iir diiremot att viinta for det framfi:irliggandc ;1ret. Hiirmcd kan 

OECD-hindemas totala importökning komma att begriinsas till ca 3 1 ;. 

Genom den kraftiga ökningen av exporten till omri'iden utanfi.ir OI:CD

liinderna hediims den totala expl1rten kunna iika inemot 6 (:;. Ser man till 

OECD-ländernas internhandcl viintas en uppgäng i ~torleksordningen 4 ".( .. 

För världshanddns priser förutses en uppgång vad giiller bearbetade varor 

med niira 9 '.:; i nationella valutor. Fiir OECD-liindernas totala export 

bedöms priserna likaledes öka ca 9r,:;. medan importpriserna viintas stiga 

med mer iin 12 <.:;. 

Den bild av den reala utvecklingen i OECD-ekonl>mierna 1980 som 

givits i det föregf1ende innebär en produktionstillviixt som ligger dl under 

Jen potentiella ökningstakten. H~irmed skulle arbetslibhctcn ånyo komma 

<lit stiga i många Hinder. Nedgängcn i den ekonomiska aktiviteten i rörenu 

staterna och Storbritannien bedöms siitta tydliga spfir i form av stigande 

arhetsliishetstal. Flir hela (JECD-omrädet förutses en uppgäng till i niirhe-

1en av 6ci· mot slutet av 191.'0. 

2.2 Länderöversikter 

Fiirn1w scatcriw 

Aktiviteten i den amerikanska ekonomin undt:rgick en pi"itaglig försvag

ning under loppet av 1979. Visserligen visade utvecklingen ett oregelbun

det mönster. diir en kraftig nedgång andra kvartalet fiirbyttes i en lika stark 

uppg[ing nästföljande kvartal. Mt:n detta herodde friimst ptr omsliindighe

tcr av mer tillfällig karaktär, s[isom vftrens transportarbetarstrejk och 

fiirsommarens bensinbrist. Den grundliiggande diirnpningen i ekonomin 

sedan v:'iren kan avliisas sf1viil i ledamk konjunkturindikatorer snm i order

ing{rng, lagerkvot och kapacitetsutnyttjande i industrin. Tillviixten i indu

striproduktion och BN Pi genomsnitt för 1979 i stort sett halveradesjiimfört 

med 1978. till ca 3 .5 resp. knappt 2 r:;. 

Huvudorsaken till konjunkturdiimpningen under 1979 slt1r alt finna i den 

mycket ogynnsamma pristrendens effekt pä hushidlcns konsumtion. För-
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utom kraftigt höjJa priser pr1 oljeproJukter har konsumentpriserna ptiwr

kats negative av ökaJe livsmedels- 11ch hoendekostnader. Under hösten 

1979 iikade priserna i en t1rstakt av 13 i1 14c;;.. och i gcnomsnilt för ärel kan 

uppgängen uppskattas till ca I I<.:;.. att jiimföra med ca 7,5 ~:; 1978. Löneök

ningarna 1.hiremot har överraskande legat kvar pt1 ca tv; .. Konsumentpris

ökningen anses dock ge en överdriven hild av hur lönernas köpkraft 

ptiverkats. A ven om en successiv försvagning skell under loppet av i1rel. 

heriiknas sålunda hush~11lens realt disponihla inkomster ha ökat med ca 2 ~; 
i genomsnitt för 1979. Detta är ockst1 den uppskallade tillvlixten av den 

privata konsumtionen. Den historiskt mycket lt\ga nivti för hush;\llens 

spark vot p[t ca 5 ,·;; som nt1ddes 1977 hibehölls sålunda i stort sett \lföriind

rad under 1979. 

I likhet med den privata k11nsumti1men har hostadsbyggande1 försvagats 

starkt under 1979. rnimpningen i denna sektor inleddes redan 1978 efter en 

boom-anad uppgting. då b1.>stadsinvestlTingarm1 växte med drygt 20'..i- tv{1 

~1r i rad. Av en om nedgfmgen i bostadsbyggandet i genomsnitt för 1979 

uppskattas till 7 it 8 % . har aktiviteten mot hakgrund av de starkt ökade 

finansieringskostnaderna hållits uppe förvanansvärt väl. 

I motsats till hushållssektorn har företagens vinster och efterfrågan 

utvecklats relativt gynnsamt. särskilt under första halvttret 1979. Brutto

vinsterna steg till rekordnivi1er. företagens skaller sänktes. orderböckerna 

förblev tämligen välfyllda och investeringsplanerna relativt expansiva. I 

själva verket lng företagens investeringsverksamhct bakom uppgflngen i 

industriproduktionen för l 979 som helhet. Bilden förändrades dock under 

h:Jppet av i'lrel. framför allt inom bilindustrin och övriga branscher för 

varaktiga konsumtionsvaror. Kvoten mellan färdigvarulager och försälj

ning hi1rjade stiga redan under viiren och denna tendens forhatte under 

andra halvaret, trots neddragningar av produktionen. Näringslivets fasta 

inve~teringar ber~iknas ha ökat med ca 5 ~;-. i genomsnitt för 1979. trut~ att 

en direkt nedgång av ma!>kininvesteringarna kunde registreras under sena

re delen av äret. 

Ett annat expansivt inslag i efterfrageutvecklingen utgjorde i:-xporten. 

Delvis till följd av den tidigare deprecieringen av dollarn. men även bero

ende pt1 en tydlig återhämtning av eflerfrf1gan pil avsätcningsmarknaderna 

växte exporten volymmässigt med ca 10 1.:;. i genomsnitt 1979. Samtidigt 

stagnerade importvlilymcn till följd av uppbromsningen i Jen inhemska 

aktiviteten. En stark ökning av överskoltet på tj~instenettot bidrog ytterli

gare till att bringa ner bytesbalansunderskottet. vilket beräknas ha stannat 

vid ca 5 mil.iardcr dlillar 1979. Detta innebar en förbättring med ca 10 

miljarder frtln 1978. Denna förbättring bör ses i ljuset av att kostnaderna 

fi.ir oljeimporten samtidigt i.ikade med i.:a 15 miljarder dollar. 

Efter de amerikanska myndigheternas omfattande ~ltg~irder i november 

1978 för att ~tterställa förtroendet för dollarn visade valutakursen fram till i 

somras en effektiv appreciering med ca 4' i. LXirefter k,im dollarn period-
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vis :1ter untkr vi ... st lryc\.... bl. a. till t"liljd av Jcn uni s11m upps\11d p:t r~t\'itru-

1id1 val11tamarkn;1derna l'l"tcr 1kn \...raftiga 1iljcprishiijningen vid halv{1rs

~kifle1. En annan orsak v;1r att de allt 1jtare r:intchi.i_iningarna i fr;imst 

Viistc11rppa kdde till att riint<.:difkrensen gentemot utlandet utvecklade.., 

1•gynn">arnt. Tror... stiidkiip av \·;dutan ... keddl' _..,;·iJumb ett fi)rnyat foll i 

J,,\!;ir\...urscn. 
En l'konomisl\-p111i1i-,k Pn111rientl'ring i syfte att li.isa JL' sammanhiingan

de pr1iblemen med hiig inhemsk intlatilln 1ich svag d1illarl\urs inleddes 

redan under l'J78. Dl'nna inri\...tning av p11litikl'n förstiirktc.., suL·l·cssivt 

under Fli9. Vad giilll'r dl'n reala sidan av ekunumin hi..'r:iknas de \llTcnlliga 

u1giftern;1 for klip av \·aror och 1jiin .... 1er ha varit i sturt si..'lt oföriindrade 

i LJ7ll 11ch beriikna-, öka endast svagt 1980 i..'nligl dl' budgetbeslut s1im nu iir 

kiinda. S;untidigt ber:iknas sbtll'inkomstl'rna till fiiljd av dl'n -;11;1bh;1ri..' 

intlation.:n iika ml'r ii11 ursprungligen bcr:iknats. Efter en gradvis :1tstram

ning av kreditpolitikL'n beslöt Fclkral Rl''ervc i oktober 1979 iim cn kraftig 

sk:irpning av politikl'll. Dels hi'ljdes Ji .... J.;ontllt till I~ 'i. Deh sbrptes 

reservkraven fiir hankerna -;amtiJigt som en ut vidgning gjordes av den 

krets av skulder s1Hn omfattas av reservkrav. Denna atgiird ann1.inserades 

~um ett flirsta steg i en on11irit:ntering av centralbankens politik. vilk.:n i 

fort<ittningen skulle fösta stiirre vikt viJ kontrollen av kreJitt:xpansil1nen i 

stiillet fi.ir att s(1m tidigare friimsl se till riintenivi111. 

Det ri1der f. n. ingen som helst tvekan lllll prioriteringarna i den ckmw

miska p(1litiken. Administrati11nen har förklarat sig fast besluten att hi11la 

fast vid en restriktiv p11litik för alt nt:dhringa inflationen. D~irigerwm skulle 

inJirekt iiven prliblemet med dt'n svaga J111larn kunna lösas. som fiirutom 

med fiirtrllendeaspehter sarnmanhiinger med de tidigare mycket sttlra t'X

terna underskotten. Eventuella skattesiinhningar i den budget stlm pröen

teras i slutet av januari llJ~O !avseende budgewret som inleds den 1 

11ktllher ILJ~O) sk;tll enligt ;1dministrationen inte tolkas s11m en uppmjukning 

;1v heslutsamheten att fö ner inflationen. Dl'! vore endast en viss nwdifie

ring i syftt: alt hegriinsa ··fis<.:al drag" pf1 ekllnomin. Om del hlir expansiva 

f11g;irder i den t"i.iresläende budgeten kan dessa förutses fö fprmen av 

förhällradt: avskrivningsmöjligheter fiir företagen o<.:h/eller sänkta liine

skatter. Myndigheterna sl'r inflationen Slllll ett lirngsiktigt pn.ihlem, vilket 

det kan ta tlaa i1r att k11mrna till rätta med. Det mi1ste J:irfi.ir <rngripas 

diirefter. De medel man anvisar iir i första hand fi.iljanJe: 

!il en famplig1 utformad stabiliseringsptilitik. vilket f. n. betyder •'1\

stramning och en tl:impaJ tillv:ixt under en liingre perioJ 

tii) avreglering av prisk1mtroller o. dyl. inkludera\ energillmr;·1llet 

I iii) en effektiv inkomstpolitik: dock har t:n skat1erelaterad pPlitik p<"1 

detta llmr:ide liknande dl'n s1ir11 fiireslogs i nPvemher 197~ tills vidare 

avförts fn'rn diskussiunen samt 

t iv) ~1tg;irder för att förhätlra pn,duktivitet stl\ vecklingen i eko1wmin. 

Visserligen var tendenserna i den amerikanska ekonomin under >Om-
1 Ri~sdagen 1979/1\(J. I sa111/. Nr /00. Rilaga I./ 
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marhalv~·tret JlJ74 inte helt entydiga. men det mesta talar fiir ;1tt eknnomin 

vid sluter av ;het hade ktlflllllit in i en klar rl'l·essiun. Os~ikerhell'r ht:iräf~ 

fande det framfiirliggande :1ret giilkr fr;imst djuret !lch v~araktighcten i 

ned),!:1ngen. Administratinnens eknn11misk-rolitiska strategi bygger p:1 ;1ll 

man lyckas h;dla tillbaka sekunLfara intlati11nistiska effekter fri111 liincsidan 

uch all rrisstegringst;1kten d;imras ganska s11;1bbt. LXirigeno111 ,kulle hu">

ht11lens kiipkraft förbättr~1s. vilket ilr av avgörande betydelse fiir den rri

vata k1.msumtionen som ~ir en mycket betydelsefull efterfr;·lgl'kl>mponent i 

eko1wmin. En iiterhärntning p:I delta umr:1de ;ir viktig fi.ir att förhindra ett 

starkt fall i n~\ringslivcts investeringar. En ty,\\ig v~\n,\ning i inllatil)l\slrcn

den skulle sannnlikt Pcksi1 skapa utrymme för en vis ... uppmjukning av 

kreditpl>litiken. n;1gul Sllfll skulle inverka gynnsamt p;1 si1v;d bl•Stadshyg

gamlet s!lrn niiringsli\·eh investeringar. 

Framg{1ngar i inflati!lnsbekiimpningen verkar s[dunda vara av l·enrral 

hl'lydclse för att den nuvarande cko11,1misk-p1ilitiska stralegin skall visa sig 

lyckosam. Av dirl.'kl betydebe för en Lhimpning av inflal ionen iir en fortsalt 

lugn liineutveckling. en gynnsammare produkrivik·tsutveckling iin de se

naste iirl'n. en stark dlillar samt en d;irnpning av allm;inhetens inflationsför

viintningar och den därmed sammanhiingande ben;igrnheten till antecipa

toriska inköp. oftast p;·, kredit. Det skulle inte vara siirskilt uppseendeviic

kande l•m inte alla dessa föruts;iuningar uppfylldes. Till delta kllmmer 

risken för ytterligare kraftiga oljeprishöjningar. Sammantaget verkar bil

den d~irför intl' helt förtroendeingivande. Till detta skall liiggas alt krav pi'1 

~timulansätgiirder sannnlikt v:ixer sig allt starkare. niir den nuvarande 

nl.'dg{rngl'n i aktiviteten ger utslag i stigande arbetsliishetssiffror. Men iiven 

om stimulansi'1tgiirder skulle beslutas. skulle de sannulikl inte fä n~imnviird 

effekt pi1 den reala ekllnl>min forriin tidigast mot slutet av 1980. Ett särskilt 

osäkerhetsrnoment vad giiller den ek11nomiska politikens inriktning iir det 

faktum att 1980 lir ett vafar. 

Osiikerheten är. som framgiill. uturnordentligt stor vad beträffar kun

junkturtrenden i Ftirenta staterna det framförliggande iiret. Som huvud

prognos har valls ett antagande om alt inflatiLlnsbek~impningen inte lyckas 

i den utstr~ickning som myndigheterna fi.irutsiitter. Stramheten i kreditpoli

tiken an I as stdunda bibehtillas en bit in rtt 1980. vilket diirmed Tll!ll i ve rar 

ett antagande om en tiimligen kraftig. fortsatt nedg~111g i den reala aktivite

ten under 11.irsta halvtirel. Vidare har i prognl•sen antagits att vissa finans

politiska stimulansiitg~irder siitts in under 1980. men att dessa inte far 

niimnviird effekt fi..irri\n \1111 ca ett !1r. Under <111dra halvilret 1980 forutsö en 

uttlackning av konjunkturkurvan. ~om därmed kan viintas vika av uppat 

igen mot slutet av <'1ret eller i början av 1981. I genomsnitt flir 1980 skulle 

totalprnduktionen under dessa förutsättningar falla med ca I'.:;. Det kan 

emellertid inte uteslutas att förloppet blir mer gynnsamt. men ~iven i det 

fallet iir utsikterna mycket små alt för <'iret som helhet ni! upp till en tikning 

av BNP. Snarast verkar dä riskerna större för att nedgimgen i aktiviteten 
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blir mer uttalad l>Ch all man far en dirl'kt djupdykning av knn.i11nkturen. 

N;1g<)t som i nagpn man talar fi.ii ett <1dant sccnari,1 ;\r all dct bland 

cfterfri1gekornponent..:rna egentligen t:ndast iir exporten snrn Lin foruhes 

ge n~tgot n;imnviirt tilbkntt till en d"tt:rfr;igl'lillviixt. Vid en mer allm;in 

fi.irsvagning av i.ivriga efte1fr:'tgL'komp,1nL·nter finns vidarl' ri,ken att en 

myckt't s1<1rk lagerlikvidt:ring inkds. D;inill k,immer att eftcrf1-;\gctillv;ix-

1t:n pil avsii!lningsmarknadnna fonrtSL'S underg;1 en successiv försvagning 

undcr hippt:! av IYXO . 

./11111111 

Den tillviixttakt p;1 5 it f1 1
; Stllll registrerats i Japan allhcdan I Y76. 

bibehölls iiven 197'J. Den _jämna iikning ;1\' totalproduktionL·n srim iigt rum. 

undanskymmer dm:k de mark<inta Pmsviingningarna mdlan extern 11ch 

intern efterfr;1gan de st•na,te :1ren. Eftt:r att exp11rten 11mkr fkra :1r varit en 

kdamk dri1·kr<1ft bakom dkrfr:1geutvedlingen. fick den inhL'rmka cftcr

fr:1gan stimulerad ;t\' den t:kPnomiska politiken en fi.irl1<"11landevis allt större 

hl'lydebe fr{m mitlen av I Y7X. Denna tendens har forhatl under I 1!7Y. 

Sttlunda har en kraftig uppgang i privat 1-;unsumtion och s:irsl;ilt i Je privaw 

invL"skringarna bidragit till L'll iikning av Lien totala inhemska efterfr~tgan 

med ca X';. Samtidigt har en kraftigt stigande import och l;ingsam export

utveckling inneburit en bl'lydande nt:ddr<igandc effekt frt11111rrikeshandds

sidan. varför ökningen i tutalprodukrionen stannade vid ca(>' r. 

Till föl.id av en konsekvent inflatiunsbt:bmpningsp1ilitik OL'h tidigare 

fiir"h:iHringar av bytL·sförhi1llandL'l kunde inflationen diimpas kraftigt fram 

till su111maren IY79. Den kraftiga siinkningen av konsumentprisernas iik

ningstakt fi.irklarar till s\llra delar uppg:mgen i privat konsumtion. Den 

gerwmsnittliga prisuppgtmgen stannade vid strax iivi:r 3' ;. for JY7Y. Trots 

att lönt:iikningarna under de st:naste tvti avtalspnillderna varit mycket 

rn?1ttliga, uppn<·1ddes tack vare avsaktningen av intlati11nen en uppg}rng i de 

reala dispnnibl<1 inkumstcrna med niira 6 '.i. [ktta var l>Cks;'1 i sturr sert den 

tillv;i.xt sum rL·gistrnades för den privata kl111sumtiunen. Ser man till 

utvecklingen under lllppct av 1979. skedde en mycket stark iikning under 

fiirsta hah:ll·ct. Diireflt:r tinimsades tillvjxten i 1kn privata 1-.tinsunllilinen 

upp i 11ch med att inflatinncn <"tll'r hiirjadl' iika. 

De privata investeringarn;1 i anliiggningar och maskin<.:r utgj11rde sitlunda 

d<.:n viktigast..: faktorn bak,im kllfljunkruruppsvingl'l i den japanska ekono

min under 197'). Siirskilt höga (ikningstal n11terades för inv<.:steringarna 

inom tillverkningsindustrin. Tidigare under period<.:n dter oljekrisen 

1')73 - 1974 har dessa uppvisat en mycket svag utveckling till foljJ av d<.:n 

p<"igiiende struktu1\1mvandlingl'n. Fn \'iktig fiirklarande orsak till invcste

ringsuppgtingen var den g<ida vinsttll veckling<.:n i niiringslivl'l sedan 1978. 

Cit:nomsnittligt for 1979 iikade niiringslivets investt:ringar utanfiir bustads

byggandet med ca 1xr;. De delar av den t<>tala investeringsverksamhl'len 

Slllll tidigare varit ledande. bnstadshyggandet och i iinnu högre grad de 
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ulTentliga investL~ring;1rn;1. mattaJes Jiiremot av unJer ll/79. t-kJan hu

st<1d-,investningarna niistan hdt stagnerade. iikaJe den offentliga sektorns 

invotningar med mindre iin 5 '.;. \'ilket skall _iiimforas rnc:J i.iver I~' i :iret 

innan. Sammanlagd steg Je fasta investeringarna mc:J drygt lll'; 1979. 

fiH·e-,tl'ring;irna i lager gav ..::tt net111tilbkPtt till d"t..::1frag<lll i '11irl..::horJ

ningen L'll halv pni..:enll'nhct. 

Lkn fiirwagning S\lll1 intriiffaJe a\· externhalansen raralkllt med upp

g{1ngen i dc:n inhemska d"tl'rfr:1gan visade sig o..:kS:1 i nominella tnmer. 

Do.:n japanska hyteshalanscri. vars kraftiga iiverskott innehurit hctyJanJo.: 

pi·1frcstningar p:'1 Jc:t internatinnella hetalningssysll'mct under senare :1r. 

viinJc:s i L'lt avscviin unJerskott 1979. Vid sidan av skillnad i ökningstakt 

för impurt llch export. hetingades umkrskottl'l av fiirsiimringen i bytesför
h{dlandet. FlirutLHll de kraftigt hii_jda irnp1inpriserna i och med 

rrisuppg:1ngen fl.ir 1ilja och andra r:1varor. p;\\'erkades hytesförh!dl;111det 

negativt av den frirtg:1endt• deprecieringen av yenen allhedan hös\c:n l'J7~. 

Detta i sin tur fick c:n avscviird inverkan p;·1 den inhemska prisutveckling

en. Siirskilt markerad var iikningen i partihanddspriserna. Dessa steg 

under llippct av 1979 med bort:i1 I .'i 1.;. Med den bnga lidsdtersfapning 

som giiller ml'llan foriindringar i partihandl'lspriserna 1ich föriindringar i 

konsumentpriserna. Jriijdc det dock fram emut i1reh slut innan en klar 

accelerering i de senare kunde kLins\ateras. 

Oron for en ökande inllati1m och prohlemen i samhand med en fallande 

yc:n-kurs. medförde en skiirpning av penningpolitiken umkr IY79. Ifr:m att 

ha varit starkt expam,iv vid i1rets början stramades penningpolitiken cfter

h<md :it med höjningar av diskonto\ och en hegränsning av penningmiing

dens ökningstakt. En viss ökad restriktivitet gjorde sig ocksi1 giillande i 

utformningen av finanspl)litiken. Den budget som trliddc i kraft den \ april 

I LJfl) innehar en hetydligt l:mgsammarc: expansion av de offentliga utgif

terna. ~iirskilt för invcsteringsiind<untd. 
För \lJ80 förutses en ytterligare skiirpning av finanspolitiken. Det för 

internatiL>nella forhMlanden mycke\ stora underskotten i den statlig;1 huJ

geten under en fiil_id av [1r he\raktas av de pulitiska beslutsfattarna som ett 

allt allvarligare prnblem. Strlivan att redu-:era underskottet hedöms d~irför 

f<'.1 iikad prioritet i den hudget som giiller frtin I april 1980. ,Ä,ven utan n3gon 

höjning av sbtteskal11rna. heriiknas skatteintiikterna stiga st;11-kt till följd 

av inllatiLmseffekterna. Pt1 samma g;1ng kan man förutse en sti.irre restrikti

vitet niir Jet giiller hudgetens utgifts~ida. De offentliga investeringarna kan 

visserligen antas fortsiitta att öka i ungefär oföriindrad takt. men den 

offentliga konsumtionen k11mmer troligen att uppvisa en mer diimpad 

tillviixttakt iin tidigare clk1: ca 3 .5 '.'i P>NO. I enlighet med dessa antaganden 

förutses finanspolitiken n:" e\t ftterhhllande inllytandc pil ökningstakten i 

den inhemska efterfrt1gan under det framförliggande {iret. Detta gliller tiven 

penningp1)fitiken - ~itminst1me för ärets första hiilft. Jä Je 11tifrän kom

mande prisimpuberna i allt större utstrli.::kning heJiims ~lä igcnnm p~1 d~·n 

inhemska prisutvecklingen. 
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Pri,- och ku,tnadsutvi:ddin!,!<.:ll i Jen japan,ka i:k,inomin tllgiir en ;1v de 

viktigaste o<ikerheterna vid bediimningen a\· uhikterna !'lir ll/XO. Den 

inhemska kos1naJsulveckli11gen har unJer del g!'111gn;1 firct varit mycket 

fördelaktig. liint:ökningarn;1 har \w·it mycket mattliga od1 produkti\'ill'ten 

har -;tigit kraftigt. Mot dessa tendenser qfa prisgenumslaget fr[lll den 

externa sidan och miijlighell'n a\' en accelererande liinei.ikningstal..t i uch 

med den a\'talsperiod som inleds unJcr V[ll'l'n I l/XO. Sannolil..hell'n talar fiir 

att liintagarna titminstnne i viss utstriickning kommer att siika kumpl·nsl'nt 

sig for en snahbare konsumentprisut veckling under inledningen av I lJXO. 

En uppg!ing av liinerna med mer ;in l!Jl'i skulle d;irmed vara att r~ikna med. 

Fiir konsumentpri-;t:nn förutses en ökningstakl um ca 6' 1·. Trc·nden i 

prisstegringarna kan dock antas vara nedr1triktad ml1t slutet av {1rL'l. Sam

mantaget skull..: dessa ilven·;iganden inneb;ira en iil..ning a,· rt:alinl..lims

terna mt.:d i n;irheten av 4';. linJcr antagandet om ofliriindraJ spar!-.. Vlll 

tH.:h inga större fiir;indringar i skatter eller transfereringar. skulle man d~1 fa 

r;ikna meJ en iikning i den privata konsumtilinen meJ ca 4 1·i·. 

De pri\'ata investeringarna kan \<intas visa en efterhand svagare utveck

ling under kippet av I 9XO. Restriktiviteten i finans- och penningpolitik. den 

långsammare ökningen av den pri,·ata konsumtionen och us;ikerheten om 

den allm;inna intern•1tilmella utvecklingen. ~ir faktorer sl1m bediims verka 

J;impande p;\ investeringsaktiviteten. A andra sidan företer de privata 

investeringarna i nuliiget en positiv bild. H~irtill kommer att mätningar över 

fortnit.:ndeklimatet i näringslivet fixtfarnnde visar p{1 en allmiint L>ptimis

ti~k instiillning hos fört:tagen. Aven under den inlcdanJe dekn av 19XO kan 

dii1fi.ir Je privata investeringarna förutses ge ett betydande bidrag till 

ökningen av eftcrfrt1gan. För helärct 19XO v~intas en uppg[mg i storleksord

ningen 7 r;. r..kd en endast bcgriinsad f\terh~imtning i bostadsinvestering

arna. skulle dett;i kunna innehiira en tillviixt i dt' tot<1la fa:-.ta invt·steringar

na med nftgot under 6 r;;. 

LagenJtvecklingen förutses bli olikartad mellan de bäda haldren 1980. 

Den uppbyggnad Mim fortgick vid utgången av 1979 bt.:dörns fltrtsiitta ett 

stycke in under det påföljande aret. I takt med avmattningen av den 

inhemska efterfr[1gan mot slutet av 19XO. är dock ett negativt bidrag att 

fi.irutst.:. Sammantaget fi.ir hela aret skulle detta innebiira en i stort sett 

nt.:utral effekt fran lagersidan. 

Dt.:n reala utrikesbalansen viintas l1terigen sviinga om och ge ett betydan

de neth1tillskott till efte1frägan 1980. Visserligen förutses en tydlig av

saktning i tillv;ixten pli Japans viktigaste exportmarknaJer. i synnerhet i 

fiirenta staterna. men detta v;intas mer iin viil kompenseras meJ v;ixande 

marknadsandelar. Den gynnsamma utvecklingen av de inhemska arhets

kraftskostnaderna i kombination med yenens kraftiga depreciering har 

medfört en stark förbättring av konkurrensliiget. Samtidigt som exportut

vecklingen accelererar till en niv!i av borta! 9r··;. kan importen viintas sakta 

av till följd av den lugnare inht.:mska eftc1fr[igetillviixten. Med en 
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importiikninl,! av mellan:' och eir;. ~kulle Lbrrned utriköhandclssektnrn ge 

ell nethllillskt•tt till eflerfr:1gan om ...:a en pnicentenhet. Försiimringen av 

bytesfiirhällandet bedöm.., d;irem'll forhhtta under IYXO. varför bytesba

lansen kan v;intas uppvisa ett ;1v-,eviirt underskoll. Fi_irdyringen av oljeim

ptirten iir h:ir av avgiir<111de betydelse i n...:h med Japans my...:ket stora 

beruende av impurt.:rad energi. 

Sammantaget fi_irutscs en iikning av totalpn>duktiPnen med 4.'i-'i.'\ 1
·; i 

den japanska ektlllomin l<JXO. Trenden i Ut\·e...:klingen bediim-, bli ne1fatrik

tad under loppet av ~1ret. Visserligen kan den privata ktir1,un11ionen vinna 

niigt)t mot slutet ;1\· {m:t i takt med en J:impning av inflationen. men detta 

viintas mtit verka' av en snabbare neJgiing i de privata inn:steringarna. 

F<1rh1111d.1Tcp11hlik 1'11 Tyskland 

Den konjunkturuppg~lllg SL1m inlcJdes i den \·:is11yska ektinomin frim 

rni11en av IY7X forhatte meJ gud styrka unJer 1979. Fkrtalet efterfr~1gebk

torer bidn•g till att fora upp tilh·iixten till strax 11nder 4.'i r:; .. l'tve...:klingcn 

var jiimn under loppet ;1v äret. En viss avmattning i den inhemska efterfrii

gan under det anJra halvi1ret I 97'J kompenserades genom ett tilbkott fri111 

utrikeshandelsscktorn. Den ekonomiska politiken bidrog i hög grad till den 

gynn..,amma cfterfrågetillviixten. De s:inkningar av inkomstskallen stllll 

genomfonlcs fr{m ~1rsskiftet. i kombination med iikadc tran~fereringar till 

hush;·1llcn. innebar L'n viiscntlig fiirstiirkning a\· de disponibla inkomsterna. 

A andra sid;1n hi.ijdes merviirdeskatten med en pron:ntenhct vid halv:'trs

skiftct. vilket medverkade till den lugnare utvecklingen av den inhemska 

cfterfrägan under arL'h senare del. 

Kt1njunk1Uruppsvinget har lett till ett efter hand allt hiigre kapaeitetsut

nyttjarn:k. Syssclsiittningen iikade under 1979 med ca >'10000 perst•ner (l<..:h 

arbetslösheten sjönk stadigt. Samtidigt kunde tendenser till kapaeitcts

prohlcm intim flera sektorer av ekonomin registreras. 1 detta sarmnanlwng 

11ppstnd bekymmer för all pri~iikningstakten skulle a...:...:elerera. Den 

gradvisa oml~iggning. av penningp\ilitiken fran stimulans till ;1htramning 

som genomfiirdes under loppet av i"tret. mntiverades med striivan att mot

verka överhettningstcndenser och halla tillbaka inflationen. 

Under loppet av 1979 steg konsumentpriserna med ca 5 r:-;. vilket innebar 

en ökning över iirsgenomsnitten med drygt .v;. 1 flirh{tllande till tidigare {ir 

representerar delta en klar ökning av intlationst;1kten. men della fiirklaras 

till iiverviigande dd av dl' ökade llljepriserna peh hi_ijningen av merviirde

skatten. Ser man till den inhemskt genererade inflationen. svarar kostnads

stq:ringarna irwm byggnadssektorn fiir en betydande del av uppg[mgen. 

Tnib ökningen uv konsumentpriserna steg de reala disponibla inkomster

na i ungeför samma takt som ttrel innan. Med i sll1rt sett t1foriindrad 

sparkvot innebar detta en ökning av den privata kon~umti\men meJ ea 

3.:' '.:;.vilket var samma tillväxllakt '>lllll registrerades fiir 1978. 

Fil dominerande inslag i konjunkturutveeklingen under 1979 var den 
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1illt;1garn.k inn:s!L'ringsaktiviteten inPm niiringslin:I. De kapacitetshe

griiföningar snm 11ppkPm. i flirenii1g n11..:d en optimistisk syn hll' förclagen 

om framtida avs;irtningsmiijligheter p;\ h~tde inhemska uch utl;indska mark

nader. drev p[1 investeringarna. Dess;1 fick efter hand i allt större 11tstr;ick

nin,!! en bpacitetsutvidgande brakt;ir till skillnad fri111 tidig;ne i1r. d{t 

ratinn;tliseringsnwtivet bakom inves\erinj!arna varit siirskilt framtr:idandc.:. 

Bakom den gynnsamma invesh:ringsutvccklingen str1r ocks;'1 den klart fiir

h:iuradc.: vin..;to;ituationen t)ch den J!Oda tillg:ingcn p:1 krl'diter under i1rl'ts 

tidigare del. Dessa faktorer medverkade till en uppj!ång av de.: privata 

investeringarna utanför bostadshyggnadssck11irn med ca 7 .5 '·; .. Efterfrii

gan pa nya hnst:ider utvecklade sig starkt ;iven under 1979. cmdlenid 

h:immadö produktionen av begr;insningar p[1 uthudssidan. varför btistads

investeringarna stannade \id ca 5 ':·; .. 
De offentliga utgifterna hidrog till iikningen av cflerfr~1gan. om iin i 

mindre utstr:ickning iin under I 97X. Nedg;·ingen var siirskilt framtr:idande 

(J:i J1.·t giillde de offentliga investeringarna. Dt:t n..:rtiriga prngrammet for 

s. k. framtidsinvötcringar som inleddes 1977 klingade av under 1979. 

Dessutom torde myndigh<.:terna ha str;ivat efter all undvika all bidraga till 

iiverhettningstendens..:rna inom anH\ggningsverksamhe!en. Fi.ir 1979 no

teras en i.ikning av de offentliga investeringarna m..:d endast ~ \·;:. Den 

offrntliga konsumtitHlen s!eg i snabbare takt. eller m..:d niirmare 3.5 r; .. 
Lagerupphyggnad..:n hidrog starkt till HN P-iikningen und..:r 1979. Det 

tillskoll till den h)tala efterfrtigan i niirhelen av en proccntenhel som 

uppstod. inncbar all forh:'tll;mdet mellan lager och fi.irsiiljning ntidde vad 

som kan anses vara cn normal nivå. Tidigare hade lagerinvesteringarna 

priiglah av en hetydandc försiktighet hos företagen. Den externa sektorn 

diiremot verk~1dc neddragande p;'i prod11ktionstilld.xlcn. Det negativa bi

draget hade.: hiir ungefi.ir samma stLirlek som tillskottet fn'in lagersidan. 

Försvagningen av den reala utrikeshalansen för friimst ses -.,om en konse

kvens av dc.:n högre c.:fterfr?lg..:niviH1 i Förhundsrcpuhliken Tyskland i jiim

fördse med omviirlden. Den viisttyska exportc.:n s!eg i en snahh takt. men 

importen utvec.:kladcs iinnu starkare. Medan den förra registrcrade cn 

tillviixt pi\ drygt 6~;. steg införseln med niira IOC.i-. Oekst1 i nominella 

termer försvagade-., den ext..:rna halansen. Efter de kraftiga överskott som 

nt11ts i bytesbalansen under en följd av tir. registrerades niira nog jiimvikt 

1979. 

Flera faktorer talar för en avmallning av den ekonomiska aktiviteten 

under 19!:<0. Av stor betydelse i d..:lta sammanhang iir inriktningen av den 

ekonomiska politiken. Den budget som presenterats for 1980 inneh;ir en 

klar skiirpning i och med all begriinsningen av hudgetunderskoltel fält 

ökad prioritet. Vidare kan man bedöma att inflationens effekter leder till en 

snahhare ökning av inkomstsidan än av utgiftssidan i budgeten. En diskus

sion om en justering uv skalteskakirna för all ta hiinsyn till inflationseffek

terna har inletts. men sannolikheten talar för all en sädan för;indring ej 
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kommer att iiga rum tiJigare tin 198 I. PenningpolitiJ..en har Slllll reJan 

omtalats fall en alltmer restriktiv inriktning. Diskontot har höjts i c:tt par 

tlmg<'ingar under 1979 och renningmiingdens tillviixt har hegriinsah. Fr<'1-

gan om denna i1lstramning kommer att vidmakth{illas under del fr<unfiirlig

ganJe t1rct liir bli av stor hctydc:lse för utvecklingc:n a\ eflc'rfri1gan llJXO. 

Penningpolitikefö inriktning kan i hiig grad antas bli best:imd av pris

och kostnadsutvccklingen. Denna viint;1s paverkas av en rnd varnndra 

motvc:rkandc: faktorer. A ena sidan bedi.im~ större dekn av de direkta 

effekterna av tiljeprisstcgringen och den höjJa merviirJeskatten redan ha 

slagit igenom pf'i Jen allmiinna prisniviin. vilket rent tekniskt skulle innebii

ra en avmattning av inllatilll1Sl<ikten under Jen niirmastL' tiden. ;\ andra 

siJan iir Jet troligt att lönerna stiger snabbare llJXO ;in 1979. Och kan 

löntagarna v;in1<1s striiva efter viss kompensatiun fiir Jen hiigre i.iknings

taktcn i konsumentpriserna. deb kan man peka p{1 Jen uppgang i foreta

gens vinster som ;igt rum. 1\fol hakgrund av de traditionellt m{11tfulla 

löneuppgörclserna pft den v;isttyska arbetsmarknaJen. kan man dock för

moda att uppgftngen i löneöknings takten blir fi.irhMlandevis begr;insaJ. En 

lönestegring med mellan 7 och ivc; framstär som trolig. 

Mtlttliga löneökningar skulle skapa förutsiittningar for en avmattning av 

intlationstakten unJer loppet av 1980. Till fiiljd av de prishöjningar som 

intriiffade under senare delen av 1979. beriiknas dock ökningen av konsu

mentpriserna mi:1tt öwr ~1rsge11l)msnitten stiga nttglit och uppg{1 till ca 

4.5 r·.;. rvtot bakgrunJ av nuvarande inriktning av Jen ekonomiska pol i liken 

vaJ giiller skatter och transfereringar. skulle detta medföra en tikning av de 

reala Jisponibla inkomslL'rna i storleksordningen "2 ({ .. Vid ct I antaganJe 

om nför;-indrad sparkvot. skulle ökningen av den privata konsumtionen 

hiirvid stanna \"id ..:a "2 c.:; .. 

Medan den privata J..on~umtionen mattas av. kan man förutse att ulveck

lingcn av investeringarna kommer att hälla uppe efterfrtigctillv1ixten. En 

viss Jämpning lir visserligen att räkna mcd efter den kraftiga uppgången 

1979. men en tillviixt i storleksordningen (it>; kan Jock stiillas i ulsikt för Je 

privata investeringarna exklusive bostadsbyggandet. En s~1Jan gynnsam 

utveckling fi..irutsiitter emellertid att penningpolitiken ej f!ir en alltför re

striktiv utformning. Företagens gnJa finansiella situation i nubget kan 

visserligen fungera som en buffert mot en stram penningpolitik. men Jenna 

faktor minskar givetvis efter hand i betydelse. Ser man till utvcckingen av 

de privata investeringarna under loppet av 1980 är en successiv avmattning 

sannolik. Nu tillgängliga indikatorer för investeringarna pekar i riktning 

mot en hög tillväxt under Jen niirmaste tiden. En nedgång fiirutses Joek 

unJer senare delen av året till foljJ av en allmänt svagare efterfrägeutveck

ling. 

Nedgfmgen i i.ikningstaktcn för de reala Jisponibla inkomsterna. liksom 

den kraftiga prisuppgtmgen for bostäder. bedöms d;impa efterfrågan inom 

bostaJssektorn under 19XO. Redan nu talar orJeringimgen till byggnadsin-
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dustrin för en svagare utveckling av efte1i"rf1gan. Emellertid iir orderbe

st{rndet i dagsliiget så omfattande att det garanterar uppriitthållandet av en 

hi.ig produktion under riitt lång tid framöver. Mot bakgrund hiirav förutses 

bostadsinvesteringarna fiir IY80 utvecklas i ungefor samma takt som under 

det fiiregf1ende äret. 

I enlighet med myndighetanas striivan att begriinsa det offentliga bud

getunderskottet. kan ett minska! cfterfri1getillskott fi.irutses friin den of

fentliga sidan. Den offentliga konsumtionen viintas öb med mindre iin 

:v-;. Liksom J97Y slf1r restriktiviteten pi1 utgiftssidan siirskilt h{1rt i frt1ga 

om de offentliga investeringarna. vilka bedöms lika endast marginellt un

der det framfiirliggande iiret. 

Di:n anpassning av lagren till en högrL' nivå som iigde rum under IY7Y 

hedi.ims i stort sett vara avslutad. Ni°)got positivt tillskott fr<'rn lagerinves

leringarna iir diirför inte att riikna med fi.ir 1980. Avmattningen av den 

slutliga efterfr;'igan och hiigre finansieringskostnader kan snarare leda till 

en viss negaliv inverkan pf1 totala efterfrågan från lagersidan. 

Tillviixten pi1 de viisttyska exportmarknaderna förutses minska under 

1980 i linje med den viintade allmiinna avmattningen av konjunkturen i 

industribnderna. Till en del kan detta kompenseras genom en ökad export 

till OPEC och andra utvecklingsliinder. Dessutom ter sig den viisttyska 

konkurrensposilionen fördelaktig. Den begr~insade appreciering av D-mar

ken som iigde rum under 1979. bedöms ej till fullo ha motverkat fi.irbiitt

ringen av konkurrenskraften i 11ch med den m<'1ttliga löneutvecklingen och 

den snabba pniduktiviletsstegringen. Man kan diirför antaga att den viist

tyska exporten kan komma att vinna marknadsandelar under 1980 och 

diirmed fortsiitta att öka i en gynnsam takt. För imponen diiremot iir en 

avmattning att viinta till fi.iljd av den svagare inhemska cfterfrftgeutveck

lingen. Diimpningen pi\ lagersidan iir hiir av siirskild betydelse. Sammanta

get skulle detta innebiira en förstiirkning av den reala externa balansen 

1980. Ett mindre positivt bidrag iir diirmed att förutse. Nominellt väntas 

dLlCk den externa balansen fortsätta att försvagas. Siirskilt giillcr detta 

bytesbalansen. som till fiiljd av ett väntat ökande nettmnnöde frän tjiinste

sidan. bedöms visa ett betydande underskott 19RO. 

De överviiganden som hiir gjorts fi.ir de olika delkomponenterna av 

eftt:rfrt1gan i den viisttyska ekonomin pekar i riktning mot en viss försvag

ning 1980 ijiimförelse med den hiivdade tillväxten 1979. Ökningen av BNP 

det framförliggandt: året förutses uppg;1 till mellan 2 llCh 3 r;;,. Huruvida 

utfallet kommer att ligga vid nedre eller övre gränsen i detta intervall blir i 

hög grad avhiingigt av inriktningen av den ekonomiska politiken. 

Fran/..ri/..e 

Aktiviteten i den franska ekonomin var dämpad under 1979. Fr;irnst till 

följd av en försvagad ut veckling av husht1llens reala disponibla inkomster. 

blev ökningen av den privata konsumtionen fagre än 1978. Den klara 
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forhiittring av investeringsverksamheten mnm niiringslivet snm sbllts i 

utsikt viJ im:ts hlirjan iigde t.:i nrm. 

Avmattningen i efterfrf1gan och produktion i kt1mbination med en kraftig 

tillströmning till arhetskraften. medförde att den trendm~issiga iikningen av 

antalet arbi:tsliisa fortsatte. Samtidigt skedde en klar accelerering av intla

tionstakten och hyteshalansen bö1~jade sviinga nm frrm iiverskott till under

skott. l\fot dessa oförmi\nliga aspekter av den ekonomiska utvecklingen 

1979 kan stiillas en fortsatt gynnsam ökning av den franska exporten. 

Konsumentprisernas ökningstakt 1979 uppskattas till hortät 11 'X. Detta 

m[1stc betraktas som en hekymmersam utveckling mnt hakgrund av en 

inflation nedanför tioproi:enhstreckct under !lera ?1r t>ch den ekonomiska 

politikens klara inriktning mot intlationshebmpning. Emellertid står det 

klart att den allmiinna prisnivån pf1verkats av en rad faktorer av engi\.ngs

karaktiir under 1979. Förutom genomslaget frf111 de stigande oljepriserna. 

har avseviirda höjningar av en rad offentliga priser rn.:h avgifter företagits. 

Dessutom har den priskontroll fi.ir industriprodukter som varit giillande 

under hela dterkrigstidcn avvet:klats. vilket temporiirt hi.ir ha haft en 

prispi\.drivandi: effekt. Den underliggande inllatit)nstaktcn miitt efter pro

duktionskostnad per p1"t1ducerad enhet har dock diimpats under 1979. 

Lönestegringarnas likningstakt begriinsades till under 12 'le·. samtidigt som 

en nf1gorlunda god produktivitetstillviixt om ca 2.5 <;;; kunde uppnt1s. De 

~1terhf1llna llinelikningarna och den tilltagande intlationstakten innebar att 

de reala disponibla inkomsterna uppvisade en ökning med endast ca 2 '/i: .. 

Hushi\llens sparkvot sjiink dock klart. varför en uppgang i den privata 

klll1sumtioncn i niirheten av 3 ';:,(:.kunde registreras. 

Trots en l"örhiittrad vinstutveckling inom niiringslivet och en förhftllan-

1.kvis expan~iv penningpolitik. åtminswne under årels första h:ilft. har de 

privata investeringarna stigit mycket li\ngsamt. Investeringarna i anliigg

ningar och maskiner ökade med ca 1.5 % .. En lika stor nedgång registrera

des dock inom bostadsbyggandet i och med att den vikande trenden från 

föregående år fortsatte. Totalt sett hölls invcsteringsverksamhcten uppe 

av den offentliga sektorns investeringar. Siirskilt den fortgående expansio

nen inom den statliga industrisektorn bidrog till en uppgang i de offentliga 

investeringarna med i n;irheten av 5 q,;,_ Sammantaget innebar detta en 

ökning av de totala fasta investeringarna i storleksordningen 1.5 1,T. Inves

teringarna i lager visade en klar uppgång under årets första hälft. men 

saktade av diirefter. Llppgtmgen i hör:jan av året kan i stor utstriickning 

hänföras till en uppbyggnad av olje- och råvarulagren inför förutsedda 

prisökningar. 

Uppbyggnaden av lagren på råvarusidan visade sig klart i ökad import. 

Dessutom ;ir det troligt all det franska niiringslivet i viss utstriickning 

försämrat sin relativa konkurrenskraftsposition på hemmamarknaden. vil

ket stimulerat importen. Denna steg med hela 8 'A: 1979, trots den åter

hallna utvecklingen av den inhemska efterfrägan. Exporten utvecklade sig 
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ocksi·1 i hiig takt. P:'tdriven av en gynns;1m utveckling r~1 tlera a\ Frankrikö 

viktig;tste marknader. steg exrorten med ca 6 ';. Dessa tillviixllal for 

import och exrort medfi.in:k att ulrikeshanddsscktorn korn all f;i en vis.\ 

neddragamk effekt pi1 den tlitala cfterfr~1gan. Handelsbalansen i löpande 

priser uppvisade ett betydande underskott fi.ir 1979. Detla hiinkirde sig 

d\ick i huvudsak till den fi.irdyrade imrorten av olja. Byteshalanscn ga\· ett 

avsevärt iiverskott om man ser till hel;1 1979. men en betydande fiirsv;1g

ning ~igde rum mot ;·irets slut. 

Den tilldxt i totalprod11ktionen med n:ira ),0 r:; S\lll1 lll)tcrades fiir l'.!7!.J 

bedii1m ligga klart liigre :in den rotentiella tillviixttakten i d~·n fransb 

donnmin. I enlighet hiirmed steg arbebliisheten fortlöpande 1ich uprgick 

vid ~trets slut till n:irmare 6 r;. av den totala arbetskraften. Vissa ;\tgiirdcr 

vidtogs unJer 1979 för att h;illa tillbaka uppgi111gen i ;irbctslösheten. I allt 

viisentligt bibehiills Jock den restriktiva ekonomisk-politi.<.b kurs som 

varit g~ilbnde de senaste tre ärcn. ViJ tvii tillfiillen under 1979 hiijdes 

löntagarnas socialförs;ikringsavgifter i enlighet med mi1ls:ittningen ;Jtt flir

st;irka socialförsiikringssektorm finanser. Den köpkraftsindragning som 

detta innehar. komrenserades till en del genom höjda transfereringar till 

hushallen av engtmgskaraktiir i augusti. Vid samma tillfiille beslöts om 

vissa begr:insade stimulansätgiirder för den vikande bostadsbyggnadsverk

samheten. Penningpolitiken hedömdes i hörjan av i:l.ret verka stimulerande 

p{t den ekonomiska aktiviteten. Efterhand skedde emellertid en uppdrag

ning av riintorna och en bcgriinsning av renningmiingdens ökningstakt. 

Dessa f1tgiirder kan i hiig grad anses ha betingats av externa överviigandrn 

i samband med den allmiinna uppg;'mgen i den internati1mclla riintenivim. 

Finanspolitikens huvudinriktning bedöms ej iindras under det framförlig

gande {tre!. Den budget snm presenterats for l 9XO innebiir ett i sttm sett 

oföriindrnt budgetunderskott i forhttllande till BNP. Vissa stimulansim

pulser iir att riik.na med frän programmet till stöd för bostadsbyggandct. 

men samtidigt iir ytterligare höjningar av srn:ialforsiikringsavgifterna förut

sedda. En fortsatt urpgang av antalet arbetslösa kan antas medföra att 

siirskilda arbetsmarknadspolitiska atgiirder siitts in. st1 som skett vid ett 

flertal tillfallen under de senaste åren. MeJ nuvarande inriktning av pen

ningpnlitik.cn. iir en titerhällande effekt hiirav att riikna med pt1 cfterfrå

geut veålingen. 

Mnt hak.grund av vidh~tllandet av en restriktiv ekonomisk pnlitik \)Ch de 

försämrade utsikterna för världshandeln. iir en ytterligare avmattning av 

den ekonomiska aktiviteten i Frank.rike att förube for l 9XO. De reala 

disponibla inkomsterna kan väntas ut vecklas i ungefär samma takt Sl'lll 

under det föregående året. Förutsatt att ingen pris- och li..inespiral bi.irjar 

verka i den franska ekonomin. kan en viss diimpning av inflatillnstak.tcn 

ställas i ulsikt i och med att de tidigare omtalade engtmgsdkktt·rna klingar 

av. 1 genomsnitt för I 9XO l~ir dock inflationen bli högre iin det t"ilreg{1ende 

året. A andra sidan lir dock en viss aterhämtning p<'I lönesidan att riikna 
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m.:d. Förubatt att hushi\llens spark vot halles i stort sett of\.ir~indrad. skulle 

d.:n pri\'ata kun-..umtionen diirmed kunna öka med ca 2 '7<. 
lnv<.:'>l<.:ringwcrksamheten kan viintas utvecklas fon-..att svagt. En ut

bredd iiverkap;1cilct inom ..;fora delar av induslrin och allmiint pösimis

tiska hediimningar av framtida forsidjningsmöjligheter. bedöms innebiira 

att niiringsliv.:ts investeringar helt stagnerar under 1980. De stödt1tgiirder 

~om siith in för bostad.~nyggandet kan antus innchiira att den nega1iva 

trenden hiir hejdas och nuvarande nivt1 vidmakth{tlls. Genom det fortsatta 

programmet for uthyggnad av den stalliga industrin. viintas lk offentliga 

investeringarna liksom tidigare tir expandera i en takt av ca .'i '.:;-.Totalt sett 

skulle diirm.:d ökningstakten for di: fasta investeringarna uppgti till mellan 
loch2r;. 

Den ökning i lagren av ri1varor s11m skett. bediims ej fortgh under 1980. 

Niir det giiller lagren av i11';ah- o\.'.h fardigvaror har en utpriiglad fi.irsiktig

het fr(1n fördagens sid;1 medfi._irr all hnlen mellan lager oL·h flirsäljning i 

nuliiget befinner sig p[1 en riitt låg nivå. Trots förwagningen i den slutliga 

efterfr~1gan iir dii1for inte nägon neddragande effekt från lagersidan att 

riikna med del framförliggande året. 

Effekten pa den totala efterfri1gan frtm utrikeshandelssidan för 1980 

bedöms bli i stnrt sett neutral. A ena sidan kan man riikna med att 

exporttillväxten saktar av betydligt till följd bt1de av en dllrnpad marknads

tillviixt och den försiimring av konkurrenskraftsHiget som sannolikt har iigt 

rum. A andra sidan br tivcn importutvecklingcn dämpas i linje med den 

svagare ökningen av den inhemska efterfrågan. Hiirmed skulle ökningen i 

totalproduktionen bli av samma sttirleksordning som ökningen i den totala 
inht:"mska eftcrfrägan. clkr ca~ r·;. 

En tillviixt av 2 r-;. i den franska ekonomin innebär en mycket svag 

ut v1xkling i rdatinn till den uppskalladc plitentiella tillväxttakten. Ända 

innebiir den betydande osiikerhet som omger antagandena kring utveck

lingen av den privata kLinsumtionen. att man ej kan utesluta en iinnu 

svagare tillviixt. I den föreliggande prognL)sen har antagib att spark voten 

bibehi'tlls i stort sett oföriindrad. Mot bakgrund av den stigande arbetslös

heten. finns det dock en risk för en ökad sparhenägenhet hos hushällen. 

med Mfi.iljandt:" liigrc tillviixt i privat konsumtion och total efterfrågan. Å 
andra sidan kan man ej helt bortse frän mi\jlighctcn att just den stigande 

arbet!>llisheten medfi.ir en omorientering av den ekonomiska politiken i en 

mer cfk1frf1gestiidjande riktning. 

Srr >rhrira1111ie11 

Den ekonomiska situationen i Storbritannien har i vis;,a avseendt:n för

siimrats avseviirt under 1979. lnllationstakten har ökat. balansen i de 

utri\.:..es bo.:talning.arna har försvagats och tillv~ixtl.'.n i totalprodukti,1nen har 

mattats av. 

Uppgtmgen i inflationstakt förklar<1s huvudsakligen av den ac\.'.elcre-
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rande löneut \'e1.·klingo1. Lkn fiirr;1 regeringens riktlinjer för liineiikningar

na kunde t-_i h;lilas. tl<.:h under a\tabreri,lden fram till hiistcn 1979 urrgi..:k 

Je genPmsnittliga liine,tt:gringarna till 1.·a 1..i ';. Samtidigt forsiimradö 

rrodukti\'itL'lL'n yttL'rligare frtrn L'Jl redan bg nid. Dessa kpstnadsurrdri

vande Ltkwrer p;i den inhemsk<1 -;idan mot\'erkadö till en dd av pundch 

su..:cc'>'>i\'a <1rrreciering. ~om av-,k:1rmade Storbritannien frrm utifrf111 ktlm

mande intlation,imruber. A andr<1 sidan pävcrkades prisnivan LKks~i di

rekt a\· finansrolitis!.;;1 f1tg:irdl'r. Den hiijning av JllL'r\':irdeskatten som 

genumfi.irdcs frt1n _juli ber:iknas ha adderat mellan tre och fyra rroccnten

hl't<.:r till den genomsnittliga intlationstaktcn. För hel~1ret 1979 nllterades en 

ökning a\ konsumcntprisL·rna med ca 12 r;. Lindcr lorret av [1ret var dtiek 

rrisurrgfmgen n:ira I h '; .. 

Llndcr hu\'uddelen a\· 1'!79 utveL:kladc.., lönerna snahhare iin konsu

mcntrriscrna. varfiir de reala inkoms!L'rna ökade starkt. I gerwmsnitt fi.ir 

{1re1 uprgick iikningcn till ca 4 '; .. Detta medfonk en kraftig c:<.pansipn av 

den privata konsumti<Hlen. \'ilken steg meJ ..i,-;. Denna uppg{mg fick 

emellertiJ ej 11~1gon motsvarighet i ökad inhemsk produktion. lstiillet steg 

imp<lrtcn av varor och tjiinster i en oviintat snabh takt. Förklaringen till 

denna iikadc importpenetrering stftr delvis att finna i slrukturella problem 

inom det brittiska n:iringslivet. Dessutom medförde den stigande rund kur

sen <Kh den snabba löneutvei.:klingen att n:iringsliveh konkurrenskraft 

fi.irwagades :iven p{1 den inht'mska marknaJen. Ökningen av importen 

197'! uppgick till ca 12 'i. Exporten diirenlllt utvecklades l~mgsamt till följd 

av Jct förs:imrade konkurrenslilget llch noterade en uppgfmg med endast 

horttt 2.5 r;. Sammantaget lick utrikeshandelsscktorn en neddragande ef

fekt pil totalrrod11ktionen med niirmare 3 (;. Siirskilt kraftig var den ned

dragande: effekten under det första halvfaet dt1 den uppgick till nära 8 r-;. I 

nominl'lla termer vis;1Je sig försvagningen a\' externbalamen i en om

sdngning foin bytesbalansöverskott 197!\ till ett underskott 1979 p<'i ca 2 . .'i 

miljarder rund. 
Utvecklingen av efte1frt1gan och produktitin i den brittiska ekonomin 

1979 fiireter ett tlrL'gelhunJet miinstl'r. Till en del har detta att göra med dl' 

omfattande konflikterna pf1 arbetsmarknaden. vilka p~1verkade htide pro
duktionens st11rlek och dess fördelning över tiden. En annan faktor av 

S:irskild betydeb(• \ar den kraftiga ök ingen av konsumtionen innan den 

annonseradl' höjningen av Je indirekta skatterna i juli. Bort~er man från 

dessa speciella omstiindigheter. kan man finna tendenser till en ökad 

inhl'nl';k produktion under loppet av äret speglande uppgången i efte1i'ri1-

gan. Denna po ... itiva trend brlits dock mot slutet av 1979. Oformi'tgan hos 

n~iringslivct att i st<lrl möta den stigande eftcrfrt1gan framgtir klart vid en 

jiimförelse mellan tilfviixtcn uv totala inhemska dk1frf1gan oeh av BN P. 

Den förrn steg 1979 med över 3 ~;;. medan HN P-ökningen begriinsadcs till 

i.:a I/'!. '.i. 
Ser man till cth:rfrt1gans komponenter. ökade den privata konsumtillnen 
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sllm n:Jan n~imnts i en hiig lakt. lk 1lffentliga utgifterna &tremnt \ i-,adL· L'll 

stagnerande utveckling. I reala termer var Jen offrntlig;t kons11mtiLmen 

fagre <l!lUra halv:'tre\ 1979 ~in mnh\aramlt: pcrioll i1rl't innan. Fiir de t11tala 

hruttllinveslL'ringarna regislrer<tdö en abstilut neJgi·ing i st11rleks!1rdningen 

.'\ ';. rvtin;,kningen a\ de offentliga investeringarna uppgick till ca·' ';. Den 

största nedgtmgen nolL'radcs d11ek for hustadsinvesteringarna. Eftn att ha 

i.ikat med ntira 12 '; art:t innan. sjiink de med över I~ '; I 979. N;ir det 

g~iller niiringslivets im·esteringar. exkl. hostadssektnrn. hriits den pnsitiva 

ut veckling s1l!n inledJe, redan frtin mitten av 1976. En svag vinstut veck

ling. en ;,trarn penningpulitik och pessimistiska hedi.irningar a\' framtidsut

sikterna. medfi.in..le att investeringsverk<.amheten inom n;iringslivet st<tg

neradc unJer loppet av ftret. 

De betydande strukturella problemen i den brittiska ekllrwmin bildar 

hakgrunden till den markanta ombggning av den ekonllmiska politiken 

som genomforts av den nytillträdJa regeringen. Det hediimdes ni\dvändigt 

att vidta gerwmgripandl' t1tgiirder för att på hingre sikt komma till riilta med 

prohlemen. En grundliiggande tankegtmg i den ekonomisk-politisk filosofin 

iir att den offentliga sektorns hetydelse i ekonomin biir minskas. Vidare 

bör den ekonomiska motivationen för insatser frhn bitde enskilda och 

företag stärkas. Den budget som framlades i juni ses som ett fi.irsta steg i 

den önskade riktningen. Den inneh~tller en nmfattande nml;iggning frftn 

direkt till inJirekt be;,L1ttning. Merv;·1rJeskatten höjdes från nlika nivt1er 

till en enhetlig nivf1 pft 15 r; samtidigt som Pljeskatten ökades. l)essa 

<ltgiirder ber;iknas ge statskassan 4. 7 miljarder pund under ett helt i\r. Den 

s~inkning a\· inkomshkarterna som genomfördes beriiknas innebiira mins

kadt? intlikter 11m t:a 4.3 miljarder. Vidare innehöll budgeten nedskiirningar 

av offentliga utgifter under hudgeU1ret 1979/ I 9HO i storleksordningen 2 
miljarder. Samm;mtagct fär budgeten säledes en betydande restriktiv in

verkan pa ekorwmin. Astramningen framstär som avsev;ird mot bakgrund 

av tendemerna till avmattning i efterfri1gan ot:h produktion. En berlikning 

av den ~- k. full-sysselslittningsbudgeten visar s[dunda en kraftig depressiv 

effekt. Ytterligare atstramning i finanspolitiken för nlista budgetar har 

annonserats i form av nya nedskärningar pä utgifbsidan. Dessutom har 

den penningpolitiska inriktningen skärpts kraftigt och man har deklarerat 

avsikten att hftlla fast vid denna restriktiva linje. 

Åtstramningen av den ekonomiska politiken sker i ett liige dä ckLmomin 

av många tecken att döma redan var på vlig in i ett avm~1ttningsskede. 

Utsikterna för den nlirmaste tiden ter ~ig diirfi.ir dystra da det gliller den 

realekonomiska utvecklingen. Nlira nog samtliga konjunkturindikatorer 

pekar i nuläget mnt en fallande efterfr[tgan. Flertalet av cfterfr[tgans kom

ponenter kan mot dcnn<1 bakgrund förutses visa en negativ utveckling for 

1980. Den privata konsumtionen kan dock komma att ge ett visst tillskott 

till den llitala efterfrägan. Osiikerheten hlirvidlag. iir dock betydande. 

Svt1righeten att förutse utvecklingen av den privata konsumtionen sam-



Bila~a J. I Preliminär nationalbudget 47 

manh:inger med hcdi\mningen av liinestcgringarna och av rris- 1H.:h l\pst

nadsutvecl\lingcn i stort. Flera sl\;iJ talar för en tilltagande innati1u1sut

VL·cl\Jing under den n:irmaste tiden. Hiijningcn av men·iirdcsl\attcn lil\som 

de hiijda oljcrriscrna l\an viintas rf1vcrb rrisstegringstal\tcn :innll en tid. 

Dc'>Slllllfll hcriil\nas tidigare löneiil\ningar verl\a r;·idrivandc r:1 innatillncn. 

En tilltagande intlationsulvccl\ling l\ommer troligen all miitas av öl\ade 

l\ra\ r:i lönehö.111ing;1r i den innevarande avtalsrerioden. A andra sidan 

v~intas en 11rrg:111g av arhetsli.isht·tcn verl\a diimrande p:1 liinel\raven. 

Sammantaget f"iirutses en viss urrgttng i lönciikningarna till drygt I." 1
.: för 

1980. lntlationstal\ten miitl i konsumentpriserna kan dintas hli i samma 

s1nrlel\s\lrdning. En d;imrning under lorrct av :irel :ir här all riikna med till 

riil.id av den svaga efte1i"r:1geutvccklingen. Mot hakgnmd a\· des!;a antagan

den om inkllmster och rriser 11ch under fiirulsiittning a\· cl! visst nel!otill

sl\111! fr:·1n skaller l>Ch transfereringar samt i Slllrt se!! of'iiriindrad srarkvot. 

hediims den rrivata konsttrntioncn öka med ca 1/2 '.·; .. 

l!hikterna för investeringarna iir dystra. Ni'ignn fö1Nittring av företa

gen-, linansidla läge ;ir inte att vänta under 1980. I stället är en ytterligare 

försiimring möjlig i och med att rrösen p~t vin~tnivtin kan väntas besta. 

Vidare :1r ressimismen om de framtida avsiittningsmöjligheterna betydan

de mot J1akgrund av den vikande efterfrttgan bäde r~1 den inhemska och 

dl'll utliinJska marknaden. En nedgimg i niiringslivets investeringar med ca 

2 '.:; kan diirmed anse.., sannolik. Bllstadsinvesteringarna v:intas utvecklas 

n~'tgut gynnsammare. En viss ;"\terh:imtning iir hiir alt riikna med efter det 

drastiska fallet 1979. Den svaga utvecklingen av de reala disponihla in

komsterna och det höga r:intchiget verkar dock hcgriinsande. En urpgäng 

av hyggnadsinvcsteringarna med ca 2 ''; ;ir dock trolig. Neddragningarna 

av de offentliga utgifterna <.Itu- siirskilt ht1rt rn invcsteringssidan. Medan 

den offentliga konsunHilinen heriiknas minska med drygt I ((. förutses de 

11ffcntliga investeringarna falla med mellan 3 1.ich 4 r;. Totalt för de fasta 

in\·esteringarna kan man viinta en nedgfmg med 2 ';.eller nägot mer. 

Den svaga utvecklingen av den ~lutliga inhemska efterfr[1gan hedöms fft 

L'n negativ il1\erkan rft lagerinvestcringarna. Under första halvtm::t 1979 

registrerades en mycket hög lagcrnivä i ftirhällande till flirsiiljningen. En 

helydanJe avveL·kling iigde rum under det andra halvitrel 1979. men denna 

anpassning bedöms ;innu inte vara avslutad. Dessull>m verkar det strama 

finansiella higet hos fiiretagen diimrande rc1 lagerhtdlningen. En negativ 

effekt frtm l;1gersidan i stlirlebor<lningen en rrocenlenhet kan <liirfiir fiir

utses. 

En rnsitiv effekt från utrikeshandchsidan kan väntas begränsa en nega

tiv utve..:kli11g av den t11tala efterfr{1gan. Det rositiva externa hidraget 

urrstitr dock fr;imst till följd av en längsam iikning av imrorten och den 

gynnsamma ut vecklingen av oljeproduktionen i Nordsjiin. Uppgången i 

impllrtvolymen förutses stanna vid ca I ' .. :; som en konsekvens av den låga 

inhemska dterfrngenivftn. Inhemskt producerad ol_1a fortsiitter att ers;itta 
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imrlirterad ulja <ll'h St<lrhritannien kan heriiknas 11[1 rositillIKn som net

toexpllrtiir n;!gl1n g;'ing under 1980. Ser man till den i.ivriga exporten ter sig 

utvecklingen mindre gynnsam. Dt' kraftiga liineiikningarna. den fiirsiim

rade rroduktivitL'len och den höga rum.lkur~en under 1979 har viisentligt 

fiirs\agat Jet britti-.,ka n{iring-.,livcts konk111Tenskraft. Pundets -.,tyrk;i under 

sc.:n;1re tid kan i hiig grad <111sC'> -.,ammanh;inga med Storbritanniens -.tiill

ning som oljebnJ (11.:h den hög;1 r;intenivi"in. Det ogynnsamma kt•nkur

renskraftliiget hediims innehiira att Jet brittiska niiringslivet tarpar mark

nadsandelar iivcn l'>XO. l kt1mbination med en svagan: \"Lirldshandelstill

vi1xt fiiruhes d;irfor exr11rten hortsL'lt frfin olja öka med endast n;\gon 

rrocentenhet. lnrL!kn;1t bruttllexporten av olja föruhes exp11rtL'n iika med 

ca " ';. \an id ett positivt externbidrag om ni1ra I ';.skulle crh«illas. 

Den tlltala rwJuktil11it·n i Storbritannien skulle mot bakgrund ;1v ovan

stiiendc iiven·iiganden minska meJ I i1 2 r·; llJXO. Ser man till utvecklingen 

under loprct ;I\ :1ret. :ir en vi-.s fiirh:ittring att riikna med. Llmler förutsiitt

ning att intlatit1nen avtar under senare Jelen av 1980 sker en gradvis 

förstiirkning av Je reala inkllmsterna. med en trolig uppgrrng i den privata 

konsumtinnen som fi.iljJ. Trnb Jen förubedda urpgangen viintas de 

derre-.siva tendenserna överviiga iivcn vid ~lutet av 1980. I enlighet hiir

meJ viintas arbetslihht:ten stig<1 av~eviirt under 1980 och nf1 en nivti av 

över 6 ''.; mot i1rets slut. 

En snabbare löneutveckling iin den smn hiir antagits skulle givetvis ge en 

annan bild betriiffande inflationen och den privata konsumtionen. Det Lir 

dlH.:k sannl1likt att dd fr;im~t von: tidspr~1filcn slim ... kulle påverkas. med 

en starkare cfterfrt1geutveckling under första halvti.ret och en markant 

avm;1ttning diirefter. Prognosen innehMler ocks{1 betydande osiikcrheter i 

fr:1ga om e\rl11·ten uch investering-.utvecklingen. Under ogynnsamma om

-.1iindi,!!he1er kan man ej ukshlla att utvecklingen skulle bli iinnu -.vagarl' 

iin vad som hiir antagit .... 

D111111111r/.:. 

Den danska ekonomins problem förviirrades under 1979. Danmark iir för 

sin energiförsi.irjning iinnu helt heroenJe av import. De bnrnt 'tigande 

priserna pii ranlja och oljeprodukter speglas i ett forsiimrat bytesförh::i.1-

lande. Totalt läg r~tvaruprisindex fiir importen i sl'ptember 1977 c;1 40 'i 

iiver samma indn ett år tidigare. Oljeprodukterna~ samlade index -.leg 

med f.6 r:; över samma period. lmpmten utvecklade'> volymm~issigt sva

gare under kippet av t1ret. De utifrirn kommande prishöjningarna slog 

successivt igenom. Därtill kom effekterna av de i juni 1979 be,lutade 

avgiftshi.ijningarna ril cnergiförbnikning. Konsumtionen utvecklades svagt 

andra halv;1ret. i1nesteringarna fnrhalle att ,junka. Den externa obalansen 

accentuerades 1979 tn•ts att exrortul veL·klingen var gynnsam. Industriex

portens volym ]ägt. ex. 10 c; högre tredje kvartalet 1979 Lin vid motsv<tran

Je tidpunkt 1978. Den ,amlade exporten av varor (1ch tjiinster beriiknas ha 
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stigit med ca 4 'i. Riinteutgifterna rf1 staten' 11tlandsl:in iikadc llJ7Y dels 

diirfi.ir att ,kuldsiittningen iikadc. dL·ls diirfi.ir att riinteni,·:111 'teg under 

;1ret. Bytesbalansen<; underskott iikade till ea 15 mdr. 

Den ti!Jv;i\timruls S\>lll invcsteringarn<1 iindti utgj<.irdc h:irriink n:istan 

helt fr;m den offentliga sektorn. Fiiretagen' investeringar 'isaLk iinnu 

under vtiren en god till\'iixt. B11stadsinvesteringarna minskadL· med <:;1 5 '' 
1979. \'ilket sannolikt reflekterade efterfr!1gebortfallet h1is konsumenterna. 

Ökade riinteko-.;tnader fi.ir bn. iikade Jriftskostnader r:1 bl. a. enerµisidan 

samt den forhatt hiiga arbetslösheten kan ha gj\1rt konsumenll'rna tvek

samma. Twts det temroriira rris- och ll.inestorrl'I fr. o. m. 'i november till 

i'trets slut ble\' rrisstegring;1rna Jl)7lJ ca 12 "i. De disr1inibla re;llinkorn

~terna minskade för llertalet liintagargrnrrer meJan rL·nsioniirerna fick en 

begriinsad ökning. 

Den offentliga sektorns kör a\· varor 11ch tjiinster utgj11rJe ett relativt 

e\ransivt inslag med en beriikn;1d iikning rf1 c;i 5 r;. Kommunerna' exran

sion r;1 ca ~ '·i viigde tungt h;irvidlag. !\fot slutet av t1rl'I stannade emeller

tid tillv;ixten av. Detta tillsammans meJ ett direkt fall i Jen rrivata dterfrä

gan resulterade i en negativ utveckling i den inhemska L'f'terfri1gan under 

senare delen av aret. 

TotalrroduktiPnen 1BNP1 ber;iknas ha ökat med ca 2 'i· 1979. Tillviixten 

var helt förlagd till första halv!1ret. Andra hiilften av 1979 rriiglades av de 

stigande oljerrisernas diimpande effekt samt a\· den köpkraftsindragning 

s\lm avgiftshiijningarna i juni rerrcsenterade. Den inhemska dterfr~1gans 

po!-.itiva bidrag till BN I' var viisentligt större iin den externa siJans. Liget 

p~I arbebmarknaden förb;ittrades n[1got. fr~imst till följd av llffrntliga insat

ser. 

Penningplllitiken var stram ocksf1 1979. KreJittillgängen p;1 den inhems

ka kapitalmarknaden var relativt begriinsad. Kapitalimporten uppmuntra

cles genom upprepade diskontohöjningar. senast till 11 r·;. i mitten av sep

temher. En ytterligare ~1tstramning gjordes i november vad g~iller möjlighe

terna att ta inteekningslän för k1msumtionsiindamttl. 

De svaga utsikterna för den internati1mella knnj11nkturutvecklingen g[1r 

igen i bedömningen av den eknnomiska aktiviteten i Danmark 19~0. Till 

detta knmmer de ;1tgiirder med iltstramanJe verkan som regeringen rresen

terade i början av november 1979. Dessa var första steget i ett ekonomiskt

politiskt program. avsett ;1tt gradvis [Heri'iira den danska eko1wmin till 

extern och intern balans. Temroriirt pri:.;- och lönestorp giillde for novem

ber och (.kcember. Den nytilltriidda regeringen förberedde undn tiden 

ytterligare ätstramningar for 1980. De förslag regeringen lade fram för 

hilketinget i december 1979 resulterade. efter diskussion med de övriga 

politiska partierna och meJ arbet.;,marknadens parter. i en kompromiss. 

Ett partiellt löne- och prisstopr viintas ge utrymme för li.ineökningar pf1 

11pp till 10 r·; 19HO. Vi.;,sa av de s. k. dyrtidsrPrtionerna kommer att frysa 

inne. bl. a. den som skulle ha utgi1ll i januari 19~0. Vidare föresl[1s sbrpt;1 

4 Ri/..sdagrn 1979/80. I sa111/. Nr /Oli. Bi/aga I.I 



Prop. 1979/80: 100 

hestiirnrndser flirt. ex. hlllllirar. arv,iden <lL'h a\'anser. lndexeringen vill 

man Lfan:rnut bo.:httlla fiir po.:nsion<:r. harnhiJrag od1 studicstiiJ. Dessutom 

får l<1gink<H1lstL1gare ersiittning fiir fordyrade hnendekostnado.:r. P!1 prissi

dan tillf1h. enligt forslaget gem)mslag av rävaruprishöjningar <lch som 

kompensalil>n l't>r hl.ijda inköpspriser. dol.'.k eher fi.\rhandsanrn~ilan. De 

höjda oljepriserna kllmmer s{tlumb all slä igenom i prisledet. Hushhllen 

kan diirmed fa vidbnnas en ganska hetyd;tnde realll.inesiinkning I 9HO med 

titfoljande minskning i den privata konsumtionen. Fiir en minsknini; talar 

ocksh det mycket marginella utrymmet for konsumti<Jnskrediter. Sparan

det minskadL· I '.179 och förhindrade därmed en negatativ konsumtionsut

veL·kling fi.ir :1rL'l som helhet. För en ökad sparbenägenhet 19HO talar bl. a. 

de begrLinsade utsikterna rl.ir en produktionstikning OL'.h de diirmed sam

manhiingande risknna for iikad arbetslöshet. 

Inom den offentliga sektorn fiirutskickas ht·sparingar pft tlltalt 2.:'i mil

jarder kr. p:1 iirshasis. Fiir tilldxten i kPmmunernas drifts- och anfagg

ningsutgifter har sath ett tak pf1 J';. för l9HO. Samtidii;t med ökade insatser 

for syssekittning och niiringslivet tbl. a. i form av stiid till produktionsut

veckling. exportkrediter och exportfrämjande), aviseras skattehi.ijningar. 

SkLirpt fiirmögenhetsheskattning <l<.:h en omliiggning av fastighetsbeskatt

ningen viiger tungt hiirvidlag. I arsenalen av förslag ingär dessutom höjd 

bolagsskatt. slopade investeringsavdrag fi.ir maskinanskaffning samt he

skattning ;1v nu skattebefriade inve-.kringsfonder. h\retagens vilja att 

investera torde fi.irbli svag: forutllm de niimnda ekonllmisk-politiska [1tgär

derna viintas en svag efterfr:igan i Danmark och en under hippe! av tiret 

avtagande extern efterfri1gan. 

Den pffentliga sektorns besparingar h.:r:iknas r.:sultera i att sektorns 

investl'ringar avtar med ca:!';;. 19HO. Hnstadsinvesteringarna fiirutses ge ett 

positivt bidrag av ungefor samma storlek. men dl'lta anses inte uppv:iga 

den for de fast;i invöteringarna \lltalt sett negativa bilden. Hostadsinvcs

teringarna kan dessutnm kt1n11na att diimpas S<lfll en följd av den förut

sedda minskadL· konsurnti,1nsefterfr~1gan rn.:h det strama liiget pt1 kredit

marknaden. 

Exportutsikterna har förbiittrats genom de tv;i devalveringar, som ge

nomförts hösten 197lJ. Tillsammans med de relativt bga nominella löneök

ningarna kan dessa förhiittra konkurrensform;\gan hos den danska indu

strin. Samtidigt pekar prognoserna p;\ vikande efterfrligan utomlands. 

bl. a. pa den för dansk export viktiga brittiska marknaden. I nuvarande 

per~pektiv ter sig en ökningstakt för exporten pii ca 4 r;;. rimlig. Importen 

kan knappast iika. d{1 eftcrfragan p~l S~IV~if ktlllSllflltionsvaror SOlll p~I invcs

teringssidan förutses bli svag. Handelsbalansen skulle därmed kunna för

stiirkas jiimfiirt med 1979. \len samtidigt ökar Danmarks i1taganden över 

tjänste- och transfereringsbalansen. Inte bara genom att räntorna pi1 sta

tens utUindska L'tn ökar. utan Liven till följd av högre riinteutbetalningar till 

utliindska innehavare av danska obligationer. Bytesbalansens underskott 

viintas därför förbli stort ocks:i 19KO. 
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l11dustrir1\1d11kti(lncns tiJl\·:i\t antas urrg<°i till 2 it 3 r;. huvudsakligen en 

följd ;1\' L'\rl1rteftcrfri1gan. Syss.:l<ittningsliigd skulle di1rrncd forhli an

str:ingt. Andckn arbdsliis;1 kan k(lmma all iika. cl't.:rsl•m dcn lifkntliga 

sckhmh fi.irmi1g;1 att suga 11rr ytkrligarL· arhetskraft samtidigt iir hegriin

saJ. Tntalrroduktionen v~·mtas minska med ca I'; för i1rct -.om helhet. 

Åtstramningen .iiimlL' utsikterna for Jcn intcrnationl'lla konjunkturen kan 

kllrnrna all srl'glas i en under lorrl't av ~trl't avtagande ut veckling. 

,\fc>/'.l'I' 

Den ekl•rwrniska r(llitiken i Norge har under de tvi1 senaste i1ren varit 

inriktad r:1 alt ;'1tcrstiilla extern balans. Genom en stram kredi1pnli1ik 

diimradcs den inhemska d'terfr:1gan. vilket resulterade i en kraftig import

ncdgi1ng I 'J71-:. Devalvningen 1971-: samt pris- och inkumststlirpct fran 

scrtcmbt:r ]971-: t. o. 111. ]9/l) förbiittradt' k(inklllTL'nsförmägan hllS de 

norska företagen. Frtrn slutet a\' 1977 till slutet av 1979 stiirktcs den 

t:\terna halansen avsev:irt. Hytcshal;msunderskotkt !11(ltsvaradt' C.l 3 '·i av 

BNP vid utg:mgen av 1979. Exp1.1rten av ri1olja 1.1ch naturgas bidwg starkt 

till <>mslaget med en volymökning pt1 ca 20 '·i 1979. (kks:1 exr11rten av 

traditionella nor~ka exportprodukter. Sllm utgör L'a 40 r; av det totala 

cxportviirdct. utvecklades snahbt. L'a 12 r·; 1979. Sjöfal1ens fraktinkomstcr 

var ett tredje cxpansivt inslag. Exporten av varor och tjiinstcr visade en 

tillviixt pii ca 5 r·;. För den samlade importen n11ti:rades cn uppgång pä ett 

rar rwcent 1979. Den traditionella varuimrort..:n. 65 1
:; av hela importviir

d.:t. steg med n;istan 7 '<-. Oljcseklorns behov reducerades lhiremot avs(.'

viirt. Varu- och tjiinslehalanso.:n herliknas ha givit ett över~kott pä ca 3 

miljarder nkr. 1971.J. frän att aret dessförinnan ha resulterat i ett underskott 

rt1 ca 2 miljarder nkr. Trots att underskottet i riintc- och transfcreringssal

dot likade stiirktes hytL'sbalansen. 

Den likade eflerfrtl!,!an har till synes klarats av gen,Hn flirsliljning frän 

lager. De betydande lager. som byggts upp fran 1977 har successivt dragits 

ned till en normal niv~i i slutct av 1979 och industriproduktionen började 

riter stiga mot slutet av 1979. Den verksamhet som hedrivs vid och i 

anslutning till Nordsjöfalten utgjlirde också 1979 l'!t expansivt inslag med 

en tillviixt på ca 17 r:;., Produktiviteten steg sammantaget med bortåt 3 r:·;. 

frlimst som en fiiljd av aktiviteten kring oljeut\:inningen. Sysselsättningen 

herliknas ha stigit nagot undcr ~iret. 

Flera liintagargrupper tick noto.:ra minskade realinkomster s{1viil 1977 

som 1978. Sjuttiotalets stabila tillvlixt för den privata konsumtionen bröts 

1978. Förutom av den minskade kiirkraften fi.irklaras nedgången i den 

privata konsumtionen 1978 av att sparandet ökade. Prisökningarna halvc

rades i stort sett frän I 97X till 1979 till ca 4 r:;. De disponibla rcalinkoms

terna var i stort sett oförändrade för de yrkesaktiva 1979. Barnfamiljer och 

pcnsioniirer fick emellertid kompensalion. Den priv;1ta konsumti1men an

tas sammanlagd ha ökat mcd ca I c; 1979. Den offentliga sektnrns kiip av 
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varor 1)..:h tj;inster steg samtiJigt li1npammare 19711 :111 ;m:·t fornt. De fast;1 

hrultllinvesteringarna fllrtsatte att minska 1979 l'lll iin i jiimfort med 197X 

halveraJ takt. 

Inkomstpolitiken fliniintas :iven fllrtsiittningsvis fri en ..:entral roll. En 

fiirutsiittning för att h:dla klistnadsut ve..:klingen li1gre iin den i kllnk11rrent

liinderna iir att arbl'tsmarknadens parter kl.lmmer iivercns om liig;1 rwmi

nclla lilneökningar fl)r l1JXO. Det röultat Slllll n{1s pi1 I.( >-N:\f-"-l.llllr;'1det 

kommer att bli nurmgivanJe för andr;1 li.intagargrupper. Ln annan fiirut

siittning i1r att efterfr{1gc11tvecklingen inte blir for snahh. hnaföpnlitikcn 

\iintas gradvis ff1 en iikad roll. ..:fters1l!n krc:Jitpolitiken har \arit stram 

sedan ll!7X. lndustriplllitiken -.ti1r infiir ~·n llml:iggning fr;·1n stiid ;·1t kris

hranschcr llCh företag till generell stimulans for iibd produktivitet. 

Efterfrt1gan pi't de nlliska exp11rtmarknadcrn;1 v:inta-. bli vii-.cntligt liip~· 

iin i (jul. Denna utveckling speglas i pt"lignoserna flir varuexporten, vilka 

pekar mot en starkt reducer;1d tillvii\ttakt jiimfiirt mcJ 1979. Fxporten a\ 

rtiolja och naturgas fi.in1tses Ji1remut bli iinnu starkare iin 1979. en i.lkning 

pft uppenwt 30 'i. Ett klart mindre negativt hidrag antas komma fri·m 

exporten av fartyg och 1)ljcplattfurmar. Sammantaget fiirntses en export

ökning pit ca ."i' i 19XO. Den h1tal;1 tillviixten pft impllrtsid;111 sc-r ut att bli av 

samma !>torlek som J 979, dvs. en uppgfmg på ca I . ."i '.·;. Eftersom den 

inhemska efterfrilgan förutses ilb jiimfiirt med 1979. innebiir den angivna 

importut vecklingen att den norska industrin vinner marknadsandelar pt1 

hemmaplan. Varu- och tjiin,tcbalamen viintas ge ett stort iiv..:rskott 1980. 

ca 12 miljarder. Detta heriiknas .:mellcrtid inte helt urpvi.iga det underskott 

Sll!ll \iintas p;l ränte- och trnnsfcreringssaldlit. DL"n externa halansen 

stiirks dock ytterligare. Liksom 1979 viintas fiiriindringarna i bytesfiirhM

landet bidra positivt till den samlaJe realinkomstu!vl'cklingl'n. Bytesforh{tl

landet päverkades starkt pllSitivt av de ökade priserna pä råolja nch natur

gas. Detta speglar iiven den ökande betydelsen av denna post i bytL"sbalan

sen. Konsumentprisökningarna 1980 iir ytterligt s\·ilra att bedöma. Impul

serna från utlandet och deras genomslagskraft p~t prisnidn v~inws bli 

fortsatt starka. lnkomstuppglirclsen förutses ge relativt l[1ga n11111inella 

löneökningar. En intlationstakt. som med n<'tgnn procentenhet iiverstiger 

fjolårets ter sig sannolik. Den pri\"ata konsumti1men kan få extra impuls.:r 

om sparandet dras ned. Hushällens konsumtil1n har hittilh leg<tt i stort sett 

pft samma niv<'t som I'J7X. Ett vi~st uppdiimt kilphehov finm diirmed. A 

andra sidan ger den strama kreditp\ilitiken inte utrymme för någon bneli

nansierad knnsumtion. 1.kssutom kan realriintan pi1 banktillglidohavanden 

antas bli hiig iivcn 1980. Den tJffrn1lig<1 komumtionens iikning 1980 blir 

mer expansiv iin året innan. Fiirklaringen ligger delvis i att leveranserna av 

F 16 flygplanen registreras som import och militiir konsumtion filrst I 980. 

Dessutom har en omliiggning skett i lwkföringcn a\" de statliga utgifterna 

för sjukvi1rden. Rensas dessa fakll1rer ut, ser den liffcntlig.a kll!1Sll1Hlilmem 

iikningstakt ut att ligga i lin.ie meJ Jen fiir 1979, c1 3,5 r:;. 
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Efter minskningar b~1de 1978 och 1979 viintas ett omslag i de fosta 

bnittoinvcsteringarna 1980. Investeringarna inom industri- och J:!.ruvsek

lorn förutses l.ika. Fl.iretagens driftsresultat har fl.irbiillrals. siir-;kill vad 

giiller den konkurrensutsatta delen av industrin. I enkiilL'r noteras en 

likande liptimism i niiringslivet vad g~ilkr produktionsutsikterna. Kapaci

tetsutnyttjandet iir generell! sett högl. Dessutom finns det sannolikt ett 

behov att förnya anbggningarna efter flera är utan nysatsningar. Oe nyli

gen sLirpta kraven pii likad placeringsplikt av nyinliiningcn, inneb~ir dock 

atl utrymmet för läncllnansicring av investeringarna begriinsas. 

1980 viint<1S igf1ngs~iuning av ca 35 000 nya bostadsenhctcr. Detta skulk 

medfora behov av l.ikade investeringar med ca 1.5 r;;,. Tillsammans med 

den öbde efterfrf1gan frtln industrin skulle detta leda till en hl.igre aktivi

tetsniv~i inom bygg- uch anlilggnings~ektorn. Slutligen viintas inte nf1gra 

yt1erlig<1re minskningar i investeringarna inom olje- och sjiifartssektorerna. 

Sammantaget v~intas ökningen av de fasta bruttoinvesteringarna .bli ca 

Produktionen i den konkurrensutsatta sektorn stiger sannolikt inte fullt 

sii snabbt 1980. vilket friimst hiinger samman med den minskade efterfräge

lillv~ixten utomlands. Syssels~ittningen antas iindf1 ligga kvar pf1 ofor;indrad 

nivå. Med den utveckling som anges for industripmduktionen. och med 

tanke pii all kapaciteten generellt utnyll.ias allt mer. bör produktivitetsl-ik

ningen bli nägot liigre 1980. 

Bruttonationalproduktens iikningstakt anges till ca 4 1
·;. 1980. dvs. ni\gnl 

snabbare iin foregäende år. Oljeutvinning och rörtransport beräknas ge 

starka pllSitiva bidrag. en ökningstakt på ca 30 % väntas. Utvecklingen ser 

ut all bli negativ ocksä 19~0 for sjöfarten och ol,ieborrningsverksamheten. 

Den ekonomiska aktiviteten exkl. olja oeh sjöfart skulle därmed öka i 

ungefär samma takt som 1979. med ca 2 '.:·(:. 

Finland 

Den ekonlimiska aktiviteten ökade miirkbart 1979 efter !lera t1r med svag 

utveckling. Bru!!onationalprodukten IBNP) bcriiknas ha ökat med ca 8 1Yi· 

1979. Kulmen nåddes under tredje kvartalet. dä årstakten översteg I0 1H. 

Den starka tillviixten. i kombination med arbetsmarknadspolitiska ätgiir

der resulterade i en ökad sysselsiittning. Andelen arbetslösa minskade med 

över en procentenhet till i genomsnill 6 r:; 1979. En nyckelfaktor bakom 

tillviixten var exporten. som har varit expansiv de tre senaste åren och 

ökat med 30t;.;., i volym. Intensiteten i det finska uppsvinget berodde ockst\ 

pä att bade företag lich konsumenter hade uppdiimda behov. Markens 

revalvering med ca 3 ~;-;, under ftrel verkar inte ha satt kiinnbara spär i 

konkurrensförmågan. Varuexporten beriiknas ha ökat med ea 9 1.·;,, något 

snabbare än 1978. Skogsindustrin var särskilt lyckosam i att <'itervinna 

marknadsandelar. Verkstadssektorn gynnades av en relativt hög aktivitet i 

de viktiga avniimarliinderna i Västeuropa. Exporten svarade sålunda for 
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betydamk tillv:ixtimpulser men hela ekonomin var iiver lag tillviixtinrik

tad. 197X var det tredje ?1ret i fiiljd med minskad varuimport. Omslaget frtm 

slutet av 197X spel:!lar den livligare ekonomiska aktiviteten och elen relativt 

liilla kreditmarknaden. Importen av rf1material 1ich produktionsfiirniidcn

heter ök;1dc starkt i hiirjan av året för att senare plana ut. Efterfrågan på 

investerings varor stiirktcs under lupret av {u"Cl. Importen a• konsumtions

varor v;indc hrant uppåt. För helf1ret 1979 her;iknas handelsbalansen 

uppvisa balans. Dt·tta ;ir en försiimring jiimfört med 197X. df1 den svaga 

inhemska aktiviteten speglades i en minskad import. BytesflirMilandet ser 

ut att ha blivit ofor;indrat 1979. efter en försvagning pf1 ca 5~;; 1978. 

Handeln med tjiinster uppvisade ett forbatt överskott. Riinteutgifterna för 

utlandsf;'in sjiink 1979 och nettoskulden minskade. Bytesbalansen drogs 

ned mot f1rcts slut hl. a. 'i11m följd av de höjda oljeprisernas fördyrande 

inverkan p;'i importen. 

Industriproduktionens ökningstakt blev allt snabhare under loppet av 

1979. Skogsindustrin har expanderat sedan hi.irjan av 197X. Ökningen 1979 

har beriiknats till ca 14'X·. Produktionen inom metall- och verkstausindu

strin har ätcrhiimtat sig efter ncdgfmgen 1978. 

Tillviixten i de inhemska invi::steringarna stimulerade prouuktionen. 

men friimst inverkaue utlandsefterfrf1gan. N;iringslivets produktivitet steg 

snabbt 1979: inom skngshnrket och skogsindustrin med Gl I 0 ''·i. efter en 

lika snabb uppgt\ng 1978. 

Kostnads- och prisstegringarna planade ut unuer 1978. 0;'1 steg pnidukti

viteten samtidigt som importprishiijningarna blev bngsammare. hl. a. diir

fiir att dollarkursen försvagades. Konk11rrensformflgan förhiittrades både 

I 1.J7X och 1979. 1979 viindes hush{dlens cli,ponibla realink11mster i en klar 

uppg<'tng p[1 ca 5 S·i. I kombination med det f<:.i1Ni1trade sysseb~i1tninpliige1 

~alle Jetta sina spår i konsumtionen. som steg med ca 5 'X. Mest ökade 

inköpen av varaktiga konsumtionsvaror somt. ex. personbilar. 

lnvesteringsutvecklingcn 1979 innehar ett avbrott i den nedgfmgstrend 

som varat i tre i\r och placerade nivån vid slutet av J 97X 25 '-"' liigre Lin 

torpnntcringen 1975. Uppgi\ngen föll främst under andra halvåret 1979. Dä 

hade utvecklingen resulterat i stigande kapacitetsutnyttjande. minskad 

skuldsättning od1 det fanns ett hehov av att modernisera llCh nyinvestera. 

De offentliga investeringarna beräknas ha legat kvar på samma nivf1 som 

1978. Åtg;irderna kom:entrerades bl. a. pä att effektivisera energisparan

det. Lagerinvestcringarna har reducerats de senaste flren. I 979 ber:iknas 

den åny11 påhörjade upphyggnadcn ha stött tillvLixten i Lien inhemska 

efterfrftgan och produktionen. 

Byteshalansens överskoll lich Lien nettokapitalimport som företogs 

1978- 1979 ledde till all valutareserven stLirktes. Genom detta har krcdit

marknaden blivit lättare. Detta väntas bidra till en stigande inhemsk efter

frågan Mdc på konsumtionsvaror och på investeringar. Finlands Bank har 

dock. via kassareservsdepositioner llCh minskade kreuitk voter. försökt 
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förebygga en alltför l~itt kreJitmarknaJ. I 'amma riktning vnbr di-,k1mt!l

höjningen fr. o. m. Jen I n11vcmber. fk-,sutom n:k11mrncnJer;1~ att den 

statliga uppltiningcn under f"lirsta dekn a\' 19110 hiir k1m1.."cntrcra-, till den 

inhemska kapitalmarknaden. vilket krymper utrymmet fl"1r i.ivrig;1. 

Inför 1980 ter sig bilJ.:n tiimligen gynnsam rn:h balanserad. J.,;o-,tnadsut

v.:1:klingen utgör du1:k ett faromom.:nt liksom i viss rnilll utsikterna för den 

externa balansen. Vissa tecken finns pi1 i.iverhettning. t. n. brist pi1 yrkes

kunnig arbetskraft i vissa hransd1er. Företagens lönsamhet har -,tigit. 

vilket kan leda till krav ptt höga löneiikningar i de avtabfi.irhandlingar s1Hn 

tar sin början irwm kort. De nu g~illande a\'lalen löper t. (>. m. februari 

l980. 

I syfte att st~ivja Je forst~irkta inllationistiska tcndenscrn<1 böliits i 

november 1979 om effektivare prisövervakning. Inom den statligt finan,i

erade byggnadsverksamheten till[lfs inte ku-,tnad-,ökningar. som s. a. s. 

emanerar ur brans1:hen. Vidare vill regeringen söka binda mn fliretag-,lik

viclitet genom ökade investl-ring~re~erver. som tidvis skall deponeras i 

Finlands Bank. Planer finns på att mcJ kommunerna Jiskutcra framskjut

ning av vissa kommunala investeringar. 

Utsikterna for den internationella konjunkturen innebiir en betydligt 

svagare exportefterfrågan än hittills. Vidare betyder avmattningen i USA 

att Je nordamerikanska producenterna pit den för finsk export viktiga 

skogsindustrisidan hlir svrirare konkurrenter i Europa. MctallinJustrins 

export kommer att pr1verkas av den viintade invcsteringsavmattningen i 

V~i.steuropa. För varuexporten väntas en ökning p~1rn3''·i 1980. en v~isent

ligt reducerad takt. 

Utve1:klingen verkar plana ut unJer l11ppet av t1rct efter att i början av 

1980 fortfarande känneteckna~ av expansion. Säviil industriprodukti11n 

sum konsumtion fi.irutscs ge impulser till en n:lari\'f st;1rk impor!llppg[rng 

1980. eller ca 8 r;. En försvagning viinfas i bytesförhftllandct. HanJelsba

lanscn kan därför resultera i ett undcrsk1)tt pi1 ca 3 miljarder fmk. Tjiinstc

halansen förutses ge ett positivt net111bidrag. niistan 4 miljarder. Övriga 

transaktioner. bl. a. r;jntebetalningar p~1 utlandsskulden beriiknas ge ett 

likat negativt netto. varför bytesbalansen antas komma att visa ett likande 

unJerskott 1980. 

Industripniduktionen förutses hli mindre expansiv iin 1979. De fi.irsiim

rade :..tVsiittningsmöjlighctcrna utomlands viintas inte uppviigas av inhemsk 

efterfrågan. Inom hostadsproduktioncn antas miinstrct frän 1979 hestä: 

större bostiider resp. ökad reparations- och saneringsverk~amhet. Pf1 an

liiggningssidan viintas en VLilymminskning for femte i1ret i f"iiljd. Det iir 

främst vi.ig- och vattenbyggnad som min~kar. Med mfdsiittningen att hälla 

prisökningarna kring 8 ~; 1980. kan hushallcfö realt disponibla inkomster 

öka ocks;1 1980. även om li.ineavtalcn skulle innebiira relativt l<'1ga nomi

nella höjningar. Kons11mtionscfterfr;1gan fr~imjas 111.:ksä 11m syssclsiitt

ningsliiget fortsätter att förbiittras. En klinsunllionsökning på ca .v; skulle 
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innebi.tra att sparandet minskar. De llfkntliga konsumtionsutgifterna biirs 

upp rr~imst av iikade materialanskaffningar till försvaret. Knmmunernas 

utgifter ber;ikna" öka i ungefor samma takt som 1979. 

De fasta hrutlliinvesteringarna viintas följa samma trend som 1979. 

lndustriinvcsteringarna förutses visserligen bli mindre expansiva, men 

takten var ~t andra sidan mycket snabb 1979 och samtidigt tar serviccnii

ringarnas invl'Steringar resp. lageruppbyggnaden fart. 

Exportens forsiimrade avs;ittningsmöjligheter i Viisteurnpa kan i viss 

mi:m kompenseras a\ en ök<td cxpl1rt till Snvjetuninnen. Det nya 5-år<,avta

let tr~ider visserligen inte i kraft förriin 19XI. men ett visst stöd till produk

tinnen kan komma redan I 9XO. Den totala prliduktionstillviixten v~intas 

under J 9XO fri hidrag frtm d.:: flesta niiringsgrcnarna och blir sannolikt mest 

expansiv i hiirjan av året. Flir helt1ret IW\O angö en ökningstakt p~i ca 4';. 
Arhehlöshcten kan därmed fortsiitta att avta. De statliga ätgii.rderna h~ir 

bör ge effekt ocksa 19HO. 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

l./f\"('c/..li11g('11 1111der /979 

Den svenska exporten her~iknas ha ökat med drygt 6'}';. i vlllym 1979'. 

Riiknat cxkl. fanygsexrorten. vilken finyo föll kraftigt, urrskattas ökning

en ha blivit klart större eller knarrt 8 % .. 

Den cxransiva utvecklingen av exrorten 1978 fortsatte alltsf1 1979. Ex

roncn av bearhetade varor exkl. fartyg gynnades av en kraftig urpdrag

ning av marknadstillväxten i OECD-omrf1det frän ca 4 1/2 % 1978 till 

urpskattningsvis ca 8 1/2 'A 1979. Urpdragningen var helt en följd av alt 

den sammantagn<1 importen i de för den svenska exporten mycket viktiga 

nordiska hinderna riter ökade kraftigt - fr~imst genom en mycket stark 

importtillväxt i Finland - efter alt 1977 och 1978 ha visat en avseviird 

nedgi1ng. Ökningen av marknadstillväxten kom emellertid ej att resultera i 

en lika stark ökning av den svenska exportens tillväxt. Exporttillväxten 

vad gäller bearbetade varor till OECD-omri\det - 8')(, 1978 - kom sfl\unda 

att öka med end<1St 2 procentenheter till 10% 1979. Den förhtillandcvis 

exransiva utvecklingen av exrortens marknadsandelar i OECD-området 

1978. df1 andelsvinsterna beräknas ha urpgfttt till drygt 3 r;.; .. synes nämli

gen ha följts av en betydligt mindre expansiv amlelsutveckling 1979 d~1 

andelsvinsterna urrskattas ha inskränkt sig till ca I %. Endast en mindre 

del av de andelsförluster som gjordes från 1974 till 1977 skulle därmed ha 

~1tertagits under 1978 och 1979 (se tabell 3: I). Det finns nera förklaringar 

till detta. För det första gäller att Sverige trendmässigt gör en volymmiissig 

andelsförlust kring I ';i-· rcr ar. vilken förmodas vara utslag av systematiska 

mätfel. Konjunkturinstillltet deflaterar nämligen exportvärdet med La

speyres' enhetsviirdcindex medan de enhetsvärdeindcx som används för 

att detlatera de olika OECD-ländcrnas resrektive importvärden i allmän

het är Paasche-index (eller i nt1gra fall Fischer-index ). Om den svenska 

exporten ocksft deflateras med Paasche enhetsvärdeindex så visar det sig 

att volymtillväxten i genomsnitt blir ca I I/'!. procentenheter större per tir 

än dä Laspeyres' indexformel används. I diagram 3: I återges utveckling

en av exportens marknadsandelar och rclativpris efter korrigering för den 

historiska trenden. För det andra så blev den relativprissänkning som ägde 

rum andra halvåret 1977 (i sarnhand med de bt1da devalveringarna av 

kronan samma ftrl ej tillräckligt stor för att helt kompensera för den mycket 

kraftiga relativrrishöjningen 1975 och - ehuru i mindre grad - 1976. Detta 

gäller alltsf1 även efter att relativpriset korrigerats för den trendmässiga 

1 Vid denatcring med Laspeyres' enhetsvän.kindcx. Nationalrlikenskapcrna iorde 
komma att redovisa en större volymökning - drygt 7 %. 



Prop. 1979/80: 100 58 

Tabell 3: I Sveriges export a•· bearbetade varor texkl. fartyg>' till OECD-områdef 1972-1980 
Prm:entuella föriindringar 

1471- 1472- 1973- 1974- 197'i- 1976- 1977- 1978- 1979-
1472 1973 1974 1475 1976 1977 1978 1979 1980 

prel. prog-
nos 

l.lipand<' prisl'r. Skr. 

Marknad 12 2'i.5 27.'i - O.'i 19.5 17 20,5 16 11.5 
Marknadsandel 

_, 
-0.'i -lU 3 -6.'i -4,.'\ -1.5 4.5 2 

Export 10 24 . .:'i 27 2.5 11.'i 11.5 19 21 13.5 

Volym 

Marknad 9 16 4,5 - 6 13 3.'i 4.5 8.5 3.5 
Marknadsandel -4 0.5 0 - 8 -9.'i -2 3 1 () 

Export 4.5 17 4 . .:'i -13.'i 
, 

1.5 8 10 :u -

Pris ( cnht•fl·cirifr J. Skr. 

Marknad 2.~ 8 2~ 6 6 13 l'i 7 X 
Rclativpris 2,5 -1 -0,'i 11.5 3 -3 -·4.5 3 1.5 
Export 5 .5 6.5 21.5 18.5 4 10 10 10.5 9.'i 

' SITC 'i-X. cxkl. 68. 793. 
' Utom Australien. Nya Zeeland. Grekland. Irland. Island. Portugal. Spanien och Turkiet. 
Anm. Begreppet "marknad" avser importförändringen för de olika liim.lerna sammanvägda med <leras andelar 
i Sveriges export. H:irigenom elimineras eventuella förmånliga eller oförm1\.nliga effekter av exportens 
strukturella liin<lersammansältning. Marknadens pris avser det implicit beräknade mellan marknad i löpande 
priser och i volym. 
Ktillor: Utrikeshan<lelsslatistik fr1\.n OECD. FN. nationella statistikproducenter, statistiska centralbyrån samt 
beriikningar och bedömningar inom kl>njunkturinstitutct. 

ökningen med I prl•centcnhet per :ir (se diagram 3: Il'. För Jet tredje 

förefaller det som om relativpriset ;'inyo skulle ha ökat rn:irkbart under det 

senaste {1re1. För helf1ret 1979 bedöms ökningen - utan kon-igering för dc.:n 

historiska trc.:ndcn - ha uppg[Ht till ca 3 '/·i:. Den t1terhi11lsamma prispolitik 

som de svenska företagen bedrev efter de bi\da devalvaingarna 1977 

skulle alltst1 ha hlivit mindre försiktig och en fördröjd anpassning till de 

miijligheter att höja vinstmarginalerna som skapades av devalveringarna 

skulle alltsl1 ha kommit till st<''tnJ under det senaste tiret. Det bör emellertid 

päpekas att uppgifterna om relativprisutvecklingen 1979 förnu sä länge ~ir 

mycket osäkra uppskattningar. Slutligen kan den förhållandevis svaga 

andelsutvecklingen 1979 ha pf1verkats av andra faktorer än rclativprisut

vecklingcn. Det senaste ;·1rets inte.: ov~isentliga ökning av Sveriges relativa 

eftcrfrf1getryck kan exempelvis antas ha haft en viss t1terhttllande effekt på 

andclsut veck I ingen. 

Om exportens andclsutvcckling i OECD-fanderna varit tämligen svag 

under det senaste liret sti gliller motsatsen för andelsutvecklingen i utveck

lingsländerna. Den främsta orsaken till de i jlimförelse med andelsutveck-

1 Det som fortsiittningsvis sägs llm utvecklingen av exportens marknadsandelar och 
relativpris i detta avsnill syftar p!t ral vilka C'j korrigerats för den trendmässiga 
ökningen av relativprisct. 
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Diagram 3:1 Marknadsandelar och relati,·a priser för S\·eri~es export a,· hearhetade 
varor till OECD-länderna 1969-1980 
Siisongrensadc halvarsdata. Index 1970= 100 
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Anm. Rclativpriser har angivits med avdrag för en sedan !~inge ktinstaterad histt>risk 
trend - motsvarande en ökning på ca 0 . .5 r.; per halvår - S(lffi kan vara utslag av 
systematiska mätfel. I motsvarande grad har marknadsandelen i volym justerats sa 
att den multiplicerad med det justerade relativ priset ~ir lika med marknadsandelen i 
löpande priser. Se också anm. till tabell 3: I. 
Kiilla: Se tabcll 3:1. 

I ingen i OECD-omrädet mer fördröjda andelsvinsterna i utvecklingsliindcr

na torde vara att exporten till utvecklingsHinderna till allra största Jekn 

bcstttr av vcrkstadsproduktcr diir priskiinslighcten p{1 kort sikt torde vara 

tämligen begränsad och till mycket liten del av stapel varor där den kortsik

tiga priskänslighcten kan förviintas vara hög. Expnrten av bearbetade 

varor till de icke-oljcproducerande ut vccklingsliinderna bedöms ha gjL1rt 
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Tabell 3:2 S\·eriges export av bearbetade rnror (exkl. fartyg I' till olika länderområden 1974-1980 
---· 
Exrort till Proc:enlllell v,1Jymforiindring Andel av 

tntal-
1973- 1974- 1975- 1976- 1977- 1978- 1979- summan 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1978. r:; 

prd. prog-
no> 

OECD-ländcrna2 4.6 -13.3 
, , I.i 8.1 10 3.5 75 

Övriga l,iindcr 27.8 1.7 - 8.0 - 4.3 9.1 9 7 .5 25 
därav: Ostcurona och Kina 34.6 12.4 -18.2 - 12.7 4.5 3 5.5 5 

OPFC-l~indcrna" 39.6 Ml.2 21.2 - 9.5 D.6 6 13.0 6 
Andra Hinder 23.8 -11.6 - 12, l 1.3 5.4 12 6.U 14 

Summa 9,6 - 9,5 - 0,7 0,1 8,3 9,5 4,5 100 

I SITC 5-8. C.\ld. 68. 793. 
' lltlim Australien. Nya Zeeland. Grekland. Irland. Island. Portugal. Spanien och Turkiet. 
"Qatar. Förenade Arabcmiratc.:n. Saudiarabien. Kuwait. Irak. Iran. Indonesien. Venezuela. Libyen. Algerit:t 
llCh Nigeria. 

Källor: Statisti>ka centralbyrån >amt bcr~ikningar oeh bcdiimningar inom konjunkturinstitutet. 

andelsvinster i storleksordningen 5 r:; 1979 främst genom en mycket cxpan

~iv utveckling av exporten till utvecklingsländcrna i Bortre Asien. I OPEC

länderna. vilka sammantagna beräknas ha dragit ned sin import med drygt 

1w:; 1979. uppskattas den svenska exportens andclsvinster ha varit av 

samma storleksordning som 1978 - ca :!O 'T. 

Tota\\ hcräknas amle\svinsterna i utveckling~länLlerna ha uppg~1t1 till c1 

l<Vi 1979. Den kraftiga neddragningen av OPEC-Hindernas import med

förde samtidigt all marknadstillv~ixten i utvecklingsfanderna blev obetyd

lig. varför den svenska exportens tillväxt stannade vid ca JOCL 
Den expan~iva utvecklingen av rhvaruexporten 1978. dh en ökning med 

ca IO~"i kunde noteras. följdes av en mycket dämpad utveckling under 

1979. Trots en fortsatt förbältring av marknadsläget heräknas rävaruex

portens ökning ha inskriinkt sig till ca I 1.:; 1979. Den svaga exportutveck

lingen var främst en fC:iljd av svårigheterna med rf1varuförsörjningen och 

bristande utbudskapacitet inom skogsindustrin. Förbrukningstillväxten i 

V~isteuropa och den minskade konkurrensen fr~rn den nordamerikanska 

skogsindustrin gjorde det däremot möjligt för den svenska skogsindustrin 

att genomföra betydande prishöjningar under det senaste firet. 

E.1port11t.1·ilan11a fiir 1980 

De hcdömningar av viirldsekonornins utveckling under 1980 som fr{rn 

skilda hall lades fram under senare delen av 1979 blev av flera skäl allt mer 

försiktigt hallna. Den - efter de kraftiga oljeprishöjningarna under första 

halv<frct 1979 - tydliga tendensen i OECD-länderna att genom en kraftig 

~ltstramning av penningpolitiken söka förhindra en försämring av pris- och 

hyteshalansutvccklingen blev efterhand allt mer accentuerad med en serie 

konkurrerande räntehöjningar som följd. P{1 olje marknaden kom - efter en 

viss stahilisering under sommaren - utvecklingen under hösten åter att 
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kiinnctccknas av en bctyJamk instabilitet med en fortsatt Jragning 11ppt1t 

av tlljepriset. Under lll>vcmber tillspetsades det världspolitiska liiget ge

nL)lll hiindclseutvecklingen i Iran och Saudiarabien med - p:1 det ekontl

miska planet - ökad osäkerhet om oljepris och oljcförsii1jning under 19XO 

stlm följd. Föreliggande bedömning av den svenska exportens utveckling 

19Xtl har som grundförutsiittning att OECD-liindernas samlade HNP-till

viixt avtar fr;m drygt ) ''i 1979 till mindre än I I /2 '.:;. I 9lW. mimpningcn av 

inJustriproduktionens tillviixt väntas bli betydligt mer markeraJ - fr~m ca 

.'i r·;. 1979 till ca I r;. 1980. Detta bl. a. som en följd av att det omslag frim 

iikandc till minskande lagerinvesteringar som förutses komma att ske i Je 

allra flesta av OECD-länderna kan antas verka mer ;1tcrhilllande pft indu

striprlH.luktionens iin pt1 den totala produktionens utved.ling. Lageromsla

get och den mycket svaga utvecklingen av industripruduktionen 19Xll 

bedöms frt en tydlig. neddragande effekt p[t importelastiL·iteten med aVSL'

emk p;·1 B'.'JP i OECD-l>mrrn.let. I nedansbrnde tabl:I visas hur importelas

ticiteten för OECD-omr<idets import av bearbetade varor utvecklats under 

de senaste :iren samt den prognos för 1980 som den hiir gjorda hedömning

en av importutvecklingen i olika OECD-ländt.:r implicerar. I tabbn visas 

ock5f1 motsvarande elasticitetstal baserade p?1 sammanviigningar med an

delar i svensk export av bearbetade varlir. De senart.: clasticitetstalen är 

som framgi·1r av tahl[1n klart Higre lin de '\wiigda" talen 1977 och 1978. Det 

var allts{1 inte bara s<1 att den ekonomiska aktiviteten och därmed importen 

utvecklades svagt i för wensk export viktiga Hinder 1977 och 197X utan 

tillviixten hade l1cks!i en jiimfört med övriga liinder mer impllrtsnal inrikt

ning i dessa hinder !främst de nordiska liindernal. 1979 gick denna effekt i 

nwtsatt riktning friirnst som ett resultat av ett mycket kraftigt omslag av 

lagerinvesteringarna i l\iorden - frän en betydande neddragning 197X till 

en likaledes hetydande uppdragning 1979. De prognoser för de olika 

OECD-liindernas imp1irt av bearhetade varor som gjorts innebär en im

portelasticitet kring 2 19XO oavsett om importelasticiteten baseras p~1 sam

nian,·iigningar med andelar i svensk export eller t.:j. Elasticitctstalet torde 

snarast fa hetraktas som högt än som lagt med tanke pi1 den förutsedda 

11tvecklingen av lagerinvesteringar och industriproduktion. Det föreligger 

alltsi\ en betydande risk för all konjunkturavmattningen <Hfiiljs av en 

importelasticitet som är liigre än 2 i OECD-ländcrna 19~0. 

OECD-ländernas import a' hearhelade ,·aror 

Elasticilet med avseende pa BNP 
Dito, baserat p!1 samrnanviigningar 
med andelar i Sveriges e.xpnrt 

1977 

1.8 

1,4 

I97R 

1.7 

1979 1980 

2.1 

2.9 2,0 

OECD-ornr:\dets import av bearbetade varor hedknas öka med knappt 

)''i 19XO. Den svenska exportens marknadstillviixt i OECD-omr~idet he

döms bli nilgot större eller knappt 3 I /2 ''i till följd av en motsedu förMl\an-
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Jevis expansiv u1veekling av impurlen i FinlanJ neh -- ehuru i mindre grad 

- Norge. Marknads1illväxten för vcrkstadsproduktcr cxkl. fartyg väntas 

hli n:igot större - i slorleksordningcn 4 I /:2 <:; .. )\ven om det senaste :irch 

fiirhrtllandevis expansiva utveckling av företagens fasta investeringar kan 

förutses hli he1ydlig1 mindre markerad 1980 s:1 hediims [11minslonc vad 

g~iller maskininvesleringarna 1illv~ixten bli forMllandevis hygglig. Hiir lir 

t1terigcn 111veeklingen i Finland m:h Norge av stor helydclsc för exporlens 

marknadstillv;ixl. I Finland mnlses en fortsalt stark :11erhiimtning av ma

skininvesteringarna 1980 oeh i Norge bedöms de sensle ttrens svaga inve

steringsutveckling kllmma all förbytas i en 1{11 vara mt11tlig 11ppg;'tng. 

De rnyekel kraftiga prishöjningarna p:'t r{1olja och pelrolcumprodukter 

under 1979 kan hcr:iknas fonsälta att driva upp priserna pä bearhelade 

varor i internalioncll handel under forsla halvt1ret 1980. Effekterna pi1 

pri~~tegringcn 1980 torde vidare först;irkas d:irigenom att priserna rit olika 

fonner av inom OECD-0111rf1det producerad energi i viss uts1r:ickning oeh 

med en viss eftersläpning följer oljeprisets ut veckling. Den forut~edda 

konjunkturavmallningen i OECD-onm'.ldet kan ;1 andra sidan väntas med

föra en 1.Himpning av den prisuppdrivande verkan som 1979 utgi1tt frfin 

eftcrfrägesidan. Samtidigt synes det vara realis1isk1 all räkna med en Idar 

ökning av lönestegringstakten 1979-1980 mot hakgrund av den kraf!iga 

och i stor utstr;ickning oförutsedda ökningen av prisstegrings1ak1cn 1979 

oeh Je senaste ärcns förhållandevis expansiva u1 veckling av företagens 

vinster i OEC D-\)mrtidel. Världsmarknadspriserna pfi hearhetade varor 

hedöms sammanfaltningsvis öka med dryg! IO''i i tirstakt första halvaret 

1980 varefter en viss 11ppbromsning av ökningstakten viintas ske. För 

heläret skulle ökningen dlirmed komma alt uppgä 1ill 9- IOr.;. m;iu i genom

snittliga nati1111dla valut\lr. De prognoserade expl1rtprisökningarna i de 

olika OECD-l:inderna har d:irvid sammanv~igts med ländernas andelar av 

v;irldshandeln som vikter. Om man i stiillet anviinder ett vik1systern som 

avspeglar de olika llindernas betydelse som konkurrenter till Sverige i 

fr:1ga om bearbetade varor - ett tillvägag.i1ngssä1t som i detta sammanhang. 

torde vara att föredra - blir den internationella prisstegringen drygt 

8 I /2 '}. vilket i kronor motsvarar 7 I /2 it 8 '.'i. fönrtsalt oförändrade växel

kurser friin prognostillfället. 

Tabell 3: 3 Världsmarknadspriserna 1enhets\'ärdeindex) för bearbetade \'aror 1972-1980 
1970= 100 

--·-·----------· 
1972 1973 1974 !975 1976 1977 1978 

lJS dollar I 1-1 1-13 162 182 18J 199 230 
Genomsnittliga nationella 

valutor !03 110 136 149 158 168 174 
Svenska kronor ll)_'i 113 140 147 154 173 201 

K1il/,1r: FN samt bcriikningar och bedömningar inom konjunkturimtitutet. 

1979 1980 
prcl. prog-

nos 

259 282 

188 206 
216 232 
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Kon_j11nk11irin,titutet har gjlirt 1v:1 alternativa heriiknini;ar av den svens

ka kostn:llbutvl·c!..lini;cn 19XO. I det höi;rc ;tltcrnati\·et. vilket ligger till 

grund for de tahcllcr och diagram som rcdo\'isas i :w-;nin .1: I. har de 

sammanlagda timh-ine!..(1~tnadcrna antagih iika med 11 r·;. i)kade lönekost

nader rcr rrnducerad enhet och kostnadsiikningar for insatsvaror (1ch 

hr;inslen har i detta alternativ her;iknats 1ncJföra en kostnadsiikning kring 

xr; for de svenska cxrurtföretagcn. dvs. ungcfar i niv:'1 mcd den intcrnatil)

nclla rrisurrgnngen r:"t hearhetade varor. Den inte ohetydliga höjning av 

den svcnska expl'rtcns relativpris som förefaller ha hgt rum under 1979 

antas komma att följas av en mer försiktil,! rrispl1litik fr;'in dt- svenska 

fiirel<igcn'> .sida under llJXO. Trots en i jiimförelse med viirldsmarknadsrri

serna snahhare urrhrnmsning av den svenska cxrortens rris under lorret 

av llJXO sti beriiknas emellertid för hel:iret en ytterligare - 1;·1t vara besked

lig - rdativprishiijning uppkomma. De svenska exportpriserna pi1 hcarhe

tade van1r har s:dunda beräknats öka med i genomsnitt ca 9 1/2 r·; och 

relativrriset med ca I 1/2 r·;. Vid det Higrt' alternativet för kustnadsutveck

lingen 1980. diir t imliinekost nadernas ökning i stiillet antas stanna vid 

!< I/~';. bedöms exportrrisstegringen m:h diirmed relativprisstegringen hli 

ca 1,/4 procentenheter fagre eller ca 8 ?i/4 r:; resr. ca 1,/4 r·; (se n~irmare 

karitel XL För verkstad~rnidukter exkl. fartyg heräknas skillnaden - till 

följd av det nägot större lönekost nadsheroendet inom denna bransch - hli 

n:'1got större iin för varul,!fllf'pen iivriga industrirrod11kter. l'rissiittningen 

p;i rarrer och rapp resr. jiirn och stfil antas d~iremot inte bli an1wrlunda ~in 

i det högre alternativet för kostnadsutvccklingen. 

Med t-n relativrrishi~ining kring .1 r;. 1979 !ännu s:i !~inge en mycket 

prclimin~ir uppsk.a1tningl och 1 1/2 r:;_. 1980 her~iknas de hada senaste ctrens 

cltertagande av tidigare förlorade marknadsandelar uprhöra och st1 srn~1-

ningom fiiljas av mindre andclsförluster under lorrer av 1980. Att omslaget 

inte viintas bli starkare beror pti att den kraftiga relativprisstinkningcn 

andra halv~irct 1977 iinnu 1980 antas ge upphov till vissa. starkt fi.irdröjda 

andclsvinster fön.:trädesvis ifh)ga om verkstad'>rrod11ktcr diir rriskiinslig

he1en k;1n antas vara liten p;'i kort sikt men betydande r;·1 ncigra :irs sikt. 

Den svenska exrortens marknadsandelar i OF.CD-nmri'idet v1intas mot 

denna hakgrnnd bli i stort si.:tt ofödindrade frtin 1979 till 1980. Prognosen 

hlir inte väsentligt annorlunda i alternativet med den liigre kustnadsökning

en 1980. Skillnaden i exportprisstcgring mellan de b{1da alternativen har 

Sl)fll tidigare nämnts urpskattats till ca ?i/4 procentenhel!:r. Exrorteftcrfr:1-

gafö rriselasticiti.:t pi·1 ett [irs sikt torde snarare understiga iin ö\·erstiga I 

niir det giiller hela grnppen bearbetade varor. Eftersom det i alternativet 

med den lägre kostnadsökningen friimst är för verkstadsprodukter som 

pri..,stegringen hedömts bli lägre och eftersom priselasticiteten pa kort sikt 

antas vara betydligt lägre för verkstadsproduktcr iin för övriga bcarbetadt

varor s~·i beräknas cxrorten hli knappt 1/2 r;; större i Jet fagre än i det högre 

kostnadsaltcrnativel - ca 1/2 r,;:. större s:1väl för verkstadsprodukter som 
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for grurre11 iivriga industrirroduki.:r. f.xrnrtL'n av ht'arht'tade van'r till 

OITD-urnr;\dt't bedöm:,. hiirigenorn ök;1 med drygt 3 1/2 'r i det högre och 

ca 4 '(·i dl.'t lti[!n: kos\nadsalterna1ivc1. 

lirrbrnmsningen av saviil marknadstillviixt som andelsvinster för den 

svenska expl>rlen av hl.'arbctade vanir till OECD-fanderna förutses komma 

att sammanfalla med en kraftig ökning av marknadstillviixten utanfiir 

OECD-omr:1dct: fr:111 ca 2 r:; 1979 till ca 7 1/2 r:;, 1980. Ökningl.'n heror helt 

pt1 den emotsedda ucvecldingen av OPEC-liindernas import. De ökade 

oljeinkomsterna viintas niimligen medföra att OPEC-Hindernas implll1 

Tahell 3: 4 Exportuh·ecklin~en för olika \·arugrupper 1978-1980 
·-------------··----

F.xpt11w~lnk. milj. kr. Arlig pron:ntuell for;indring 

Volym Pri' lenhetsviirdcl 

197!< 1979 1980 1978 1979 19XO 197!< 1979 

Jurdbruksprnd11ktcr 
och fisk I 100 1416 I ~26 - 5.2 23.0 --14.0 16.8 4.7 

Sk<igsbruksprod 11k ter 106 153 108 - 5,6 .. 8.0 0.0 3.2 0.3 
Minnalisl;a pwduldc:r J 872 2438 2 789 5.9 25.5 - 1.8 ·- 6.4 3.8 
diirav: järnmalm 1299 1611 I 8J5 12,4 24.0 - 3,5 -11.7 0.0 
lndustripruduktcr cxkl. 

fartyg 91 257 110091 124990 'J.3 7.3 3.6 8.2 12.4 
Jii.rav: 

liv,medelspn1dukrer 1703 1982 2 130 2.6 6.8 0.0 12.3 9.0 
triivaror 4400 4838 5 143 11.9 - 3.5 - 3.5 2.3 14.0 
massa 5220 5959 0487 18.8 8.0 - 1.5 11. l 24.0 
pappl'r och 1x1pp 6 779 8 504 9081 15.1 12.0 3.5 2.7 12.0 
p<!lnileumprnduktcr I 542 2 306 2 502 21.3 - X.O 0.0 6.4 62 . ." 
järn- och sti1I 7646 9199 !0081 12.5 6.0 0.0 8.2 13.5 
ickc:ji1rnmctalkr 2 11\l 2 653 2922 11.2 6.0 0.\\ X.8 lli.6 
vcrbtadsprnduktc:r 
exkl. fartyg 444!<0 53 i47 02 128 7.7 10.9 5.7 11.2 9.0 
övriga industri-
produkter 
inkl. elektrisk 
ström 17378 2091n 23916 6.0 7 .5 4.4 I0.9 11.9 

fXpl>rt L'Xki. fartyg 94394 I 1409X 12'> 273 9.0 7.8 3.3 7 ,9 12, I 
Fartyg :i 811 2 'l."0 I 945 - 41.8 -33.0 -38.4 19.7 15.5 

Tlllalt 98205 117048 131218 5,5 6,2 2,3 8,7 12,2 

Bcarb.:tadt• varllr 
0;:xld. fartyg' 76006 91 883 IOS 330 8.7 9.6 4.6 10.0 10.3 

Råvaw1~ 18 391 22: IS 23 937 10.2 1.0 - 1,7 0.4 19.6 

Tutal export enligt 
nat ionalriiken-
>kapcrnas be-
räkningsmd1.ide1" 98205 l17048 131218 7,11 7,3 3,4 6,4 Il.I 

19XO 

8.9 
10.0 
16.5 
18,0 

9.6 

7.5 
10.0 
10.5 
10.0 
8.5 
9.6 

JO.I 

9.4 

9.6 
9,7 
7.0 

9,6 

9.6 
I0.2 

8,4 

' Pappcr och papp. jfan och stttl. verbtadspn,dukter samt iivriga industriprodukter utom elektrisk ström. 
0 !-:.\port e.\kl. fartyg minus de i 1wt I niimnd;i varugrupperna. 
" I nationalriikenskaperna deflat.:ras exp,irrviirdet med Paasche enhctsviirdeindex vilket alltså ger Laspcyre,· 
volymindex. I tabell 3: 4 i övrigt titcrges prisindex Laspeyrcs och volymindex l'aaschc. Nationalriiken,kaper
nas uppgiftc:r om den totala exportvolymen- fiiriindrini; visar diirigc:nom regelmässigt en mera positiv volym
utvcckling. 
Anm. 1978 ars exportvärden enli!,!t utrikeshandebstatistiken. Viirdena for 1979 iir baserade pä ut\·ecklingcn 
under hreh tio första manader. Uppgift.:rna for 1980 a,·,er prognosc:r. 
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{u1yo iik;tr myL·ket kraftigt - i storleksordningen drygt I .'i r:; - efter en svag 

utveckling under 1978 och en av den politiska 11tecklingcn i Iran delvis 

hetingad kraftig neddragning 1979. lmporttillviixten i de i1.:kc-oljeproduce

rande utvedlingsliinderna väntas visserligen g;1 ned fri1n i'J79 till 198!1 men 

likv;il upprätth[illas pt1 en fiirh:'.'11landevis hiig niv[i - knappt 'i'..;;. mot l·a 6'X .. 

1979. Liindcrgruppens valutarest·rver har iikat kraftigt under dl' senaste 

i'tren - huvudsakligen till följd av en omfattande internationell uppl:ining -

nch dess möjlighl'ter att trots oljeprishiijningen finansiera en fortsatt. fiir

h~lllandevis hög importtilh·iixt hedöms diirfiir som tiimligen goda. Fiir 

statshamklsliinderna förutses en importtillviixt kring 5 r;:;. 1980. N;'1gra an

delsvinster i dessa liindergrupper tagna tillsamnwns hediims inte uppklllll

rna 1980. Smiirre andelsvinstcr kan visserligen tiinkas ske i statshandels

liinderna och de icke-oljeprnducerande utvccklingsl;inderna ,far de andcls

förluster '>lllll hiir:jade 1975 resp. 1974 fortsatte l. <>. rn. 1978 och d;ir utveck

lingen först 1979 kommit att medföra ett visst ;11cnagande av tidigare 

förlorade marknadsandelar. Samtidigt kan Jet bli svi'1rt att fiirsv;1ra de h:1da 

senaste [1rens mycket kraftiga andelsvinster i OPEC-bnderna. vilka delvis 

varit en följd av n{1gra fti. mycket stora exportleveranser. I alternativet 

med den lägre k<istnadsiikningen heriiknas andelsutvecklingen i utveck

lingsHinderna bli ca 1/2 procentenhet gynnsammare iin i det högre kost

nadsalternativet och exporten av bearbetaJe varor till fandergrupperna 

utanför OECD-,imri'iJet öka meJ niirmare 8 ~~I:· i stiillet för med ca 7 1/-:!. '.:;. 

Den svenska exporten av bearhetaJe varor exkl. fartyg till samtliga 

t;inJernmri'1dcn har med hiir gjorda anlaganJen beriiknats öka med drygt 

4 I /2 % 1980 (ca .'i% i det Higre kostnadsalternativet ). Nu finns det cmcller

tiJ tecken som tvdcr pf1 att utvecklingen under hösten 1979 har varit nftgot 

starkare iin vad man mera allmiint riiknat med. Det är s[ilunJa inte otiink

bart att den svenska exportens marknadstillväxt 1980 (o<:h diirviJ i synner

het för vakstadsprodukter) som ett resultat av ett gynnsammare utgfo1gs

läge kan bli n{1got större än vad som här räknats med. Sannolikheten för att 

den internationella efterfrågan och därmed Jen svenska exporten skulle 

utvecklas gynnsammare ;in viintat under loppet av 1980 hedöms diiremot 

som liten. 

Den svaga utvecklingen av r:\varuexporten 1979 var som tidigare niimnts 

en följd av uthuJshegriinsningar i frf1ga <Hll massa och triivaror. Under det 

närmaste ?1ret antas rf1vanrexportens marknadstillviixt undergt1 en hety

danJe försvagning. Hilrtill kommer risken för att k<lnkurrcnsen fr;'m den 

norJamerikanska skogsinJustrin p;'i den europeiska marknaJen {myo blir 

kännbar. Prognosen för rtivarucxportcn 1980 -- en minskning med drygt 

I 1/2'.'i - har mot Jenna bakgrund fatt göras inte bara fr:1n utbudssidan 

utan ocks:-1 frftn efterfr;)gesidan. En systematisk och detaljerad genomgfing 

av hediimningarna o<:h kalkylerna för Je olika r:\varugrupperna liksom 

oekstt för Je dclvarugnrpper Sllm ing~1r i exporten av bearhetade varor 

;'1terfinns som vanligt i produktionskapitlet (kapitel 4). 

5 Rik.1d11gc11 IYl'i/80. I sam/. Nr 1no. Bilaga I. I 
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Diagram 3:2 Exportuh·ecklingen, totalt och för ,·issa varugrupper 1973-1980 
Milj. kr., 1975 ltrs prisi:r. Siis<>ngrensaJ<: halvlirsJata. Log.skala 

Total export 

:<8000 

:rnooo 

Verkstadsprodukter, exkl. 
! 5000 fartyg 

Järn och stål 
3400 

' 

22001----1--+---'---1--J...---l--1---1 

Massa 

3 0 0 0 L--'----"' 

1973 197• 1975 1916 197119181979 1980 

Export exkl. fartyg 

40000 

35000 

32000 

28000 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

3800 
Papper och papp 

3400 

3000 I+--'---' r 
2500 

I 
22001---i--+---"-'>----+--+---l~-t 

7500 -

7000 
Ovriga industriprodukter 

5500 

5000 

5 0 00 !----+--+-----'--!---!-

1973 1914 1915 1916 1971 1~18 191~ I 

/\tillor: Knnjunkturinstitutct o.::h statistiska (Cntralbyrån. 
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Sammanfattningsvis bcriiknas den totala exporten. c'xkl. fartygsexror

tcn. viixa med ca 3 1/4':; 1980. Utlcvcranserna av fartyg viintas 19Xtl ;H1yt> 

sjunka kratiigt. Riiknat inkl. fartygscxrortcn hlir exrortrrognoscn ca 

2 I i4 '.; (knappt :I I /2' ;. i natinnalriikenskarstcrrnerl. I al temat i vet med den 

lägre "ostnadsökningen blir rrognosen fiir den totala exrortcn ni"1got högre 

- drygt 2 I /2 r·;. (ca ) )/4 I; i nat ionalrii"enskarstermerl. s" illnaden mellan 

de h;'ida alternativen hlir som synes liten - friimst s11m en följd av den 

svenska exr1>rtens relativt starka följsamhet gentemot viirldsrnar"nadsrri

serna. Dc:t kan dock förtjiina rt1pekas att liinsamhetsutvecklingcn i ex

portindustrin hlir hiittre i det bgre iin i det högre l\n~tnadsalt..:rnativet. 

vilket ri1 sikt kan anws verka hefrämjande p~t exrortind11strins konkur

renskraft och cxransionsmi.ijligheter. 

3.2 Importen 

Un·l'l"kli11g1•11 1111da /979 

Den svcn~ka imp1Jrtcn beriiknas ha iikat med ca 11 ' .. ; i volym 1979. 

Räknat exkl. fartyg uppsk.tlla' ökningen ha hlivit stiirre - knappt 11.5 '.;. 

Enligt nätionalräken:-.kapernas bcriikningsmetoder. diir imrort\·iirdet de

flateras med ett Paasche enhetsviirdeindex. torde importen ha ökat med ca 

12.5'0:; i volym. 

lmporttillviixten 1978- 1979 klim s:'lledes att bli betydande. Redan andra 

halvtiret 1978 kunde en mycket snahh ökning av importen av bearbetade 

varor registrera~ - ca 15 '.~;. i ars takt. Det var framför allt den kraftiga 

ökningen i den priv<ita varukonsumtionen ~om tidigt verkade uppdragande 

pf1 importefterfrågan. Under loppet av andra halvhret li,17~ drogs dessutllm 

ocksft produktionen upp och hehllvet av insatsvaror ökade. En {1terht1l

lande faktor var doi:k lagcravtappningen snm accentuerades under andra 

halV<'iret 1978. under tlirsta halvtiret 1979 förs!Lirkte~ efterfrftgan i llch med 

att industrins lagerminskning av råvaror och halvfahrikat. sllm har ett 

mycket högt importinnehåll. viinde till en lageruppbyggnad. Under ilippet 

av 1979 blev produktion st illviixten ;in mer betydande i samband med att 

fardigvarulagrcn normaliserades. Importtillviixten under första halv:'ll"ct 

1979 för de hearhetade varorna hlev härigennm kraftig - ca 14 r; i iirstakt 

- men diimpades under ändra halvåret. 

Trots den förhållandevis expansiva utvecklingen av importen sedan 

andra halväret 1978 synes importens andclsutveåling i stort sett inte ha 

varit större iin den trcndmässig:1 tillviixten. Att importandelarna iindock 

följt en tn::ndm~issigt stigande utveckling kan inte Jesto minJre te sig 

anmiirkningsviird med tanke pt1 den kraftiga relativprishöjning pti import

varor under kippel av 1977 och bör:ian av 1978. Detta i synnerhet som de 

för importen positiva dTekterna frän relativprissiinkningarna 1975 nch 

1976 Jå borde ha ebbat ut i stort sett. Det finns fli.:ra förklaringar till Jenna 

utveckling. För det första var den inhemska efterfrågan relativt omvärlden 
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Tahcll 3:5 lmportut•·ccklingen för olika rnrugruppcr 19711-191!0 
. --·-----·------------------------ - - -····---------

lmrnrt\'iink. milj. kr. Arlig rro,·cntuell foriindring 

Vo\y111 Pris (c.:nht!tsviird<.:l 

1978 1974 1980 1'>78 1'179 1'>80 1978 
- ··----------· -· ·-----------·--- ---------

Jn1·dhruk,-. skngs-
hrnk,pn1duk1er uch 
i'isk 4 941 4990 :'i 574 1.(1 1.0 2.0 -0.h 

Mineraliska prnduktcr 8 8Yl) 11 h.'i2 lh 77h 9,9 0.4 l.'i.8 1.8 
diira\': riwlja 7 2 Il '1428 140h9 9.7 IX.4 0,() 

\11d11stripn1dukter 
nkl. t·lektrisk 
strii111 od1 fan1·g 77 47'1 ltHl 40f1 111 2.'i8 - 7.9 J:";.11 3.11 12.4 

d~lra\': 
tr~ivarl)f'. massa 
samt papper u<.:h 
rarr cxkl. 
triiliberplattnr 43h Id 9 1170 - 3J< 33.0 U< 4.4 
rct role umpr,1duk ter 7 :141> 14998 12013 ·-19.7 10.0 -18 . .'i .'i.:"I 
.iiirn och s1;·i1 4 3hh 5 724 h89." .''.() I.'i.5 9.5 11.0 
ickei~irnmela\kr 2 35: 3 2~9 3h.'i8 2.8 14.ll 2.1 K.7 
1·crkst adsproduktcr 
t'Xkl. fartyg 32 .'i4f1 39 352 411 177 - 9.9 12.9 8,0 15,h 
iivriga industri-
rrndukter inkl. 
livsmcdelsproduk-
ter. triilibcrplattor 
nch t'lc"-t risk ström 30 .'iXO 36928 42 263 - 4,8 I l.f1 ti,O 11.h 

Import cxk!. fonyg Y/4M 11749:3 1340:lfi (J,I) I I ,3 4.IJ /11,7 
L1rtyg I 252 1349 923 -)9,9 -7.1 -40,4 31,6 

Tutal i111pnn 92711! 111!1!91 134949 - 7,6 10,9 4,3 11,2 

B,·arbetadc van1r 
exkl. fartyg 112 520 71dl77 88 ~57 - 11.9 12.8 u: D.n 

Total import enligt 
nat ionalr~ikensk.apcr-
nas bcr~iknings-
rnl'1<1dcr Y:l 718 118891 13.J ()41) - 7,(1 C.5 5.3 10.5 

l\iillor: Konjunk.turinstillltet och statistiska centrall:>yr!m. 

synnerligen svai; i hii1jan av 1978 tll.:h höll sannolikt nere importefterfrt1gan 

mer :in \'ad den inhemska cfterfrtigan i sig skulle ge anledning till. Man 

skulle diirmed kunna 'e den ..,nahha importtillviixtcn under framför allt 

andra halv<'1rct 1978 '>ll!ll cn -.enareliiggning fran fiirsta halvi1rcl. För det 

andra priiglades inlcdningcn av 1979 a\· oro pi1 oljemarknadcn som ät

följdes av kraftiga pris-.tegringar p~1 ett flertal ri'1- och insatwaror. Det :ir 

troligt att t'öretagcn hiireftcr kom att paskynda sina inköp av prisspekula

til'a skiil. Tillv;ixttakten diimpades ockstt markant mol slutet av tin:t. 

Sett till skilda varugrupper kom imptirten 1979 att hli s:irskilt hctydande 

vad g~iller industripruduktcr cxkl. fartyg medan importen av rf1varur i stort 

sett stagncradc. Importen av råolja beriiknas ha minskat mcd drygt 2 (·'i 
197X- ItJ79. huvudsakligen bcrocnde pä att den cxtraordin~ira lagcrpäfyll

n;1dcn undt:r 1978 intt: upprcp;1de-. 1979. Importen av petrnlcttmprndukter 

1979 

0 
30.4 
3.3.7 

14.7 

6.7 
711.0 
\3 . .'i 
20.4 

7.1 

K.2 
15.5 
20.4 

15,6 

7.Y 

J.J.IJ 

1980 

9.5 
24.3 
:!6,0 

6.9 

h.3 
-1,7 
10.0 
11.0 

K.6 

7.9 
8,8 

111.7 

!!,!! 

8.4 

7.8 
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har J~in:mol i.ikal myl.'.ket kr;1ftig1 under 1979. I synn.:rhel har importen av 

tjuckl.llja ökat ol.'.h ljod;oljelagren har stigit. För (ivriga petrok·umprn

dukter var lagren viJ [trets '>lllt alltj~imt för smf1 i lika hiig graJ st>m viJ ;'1rets 

hö1j;111. 

L'tsiktl'r.fi>r / 1JXll 

Den inhemska efterfri\gan fiirutses 1980 fortsiitta att v:ixa om tin i klart 

liigre takt iin under 1979. I .synnerhet viintas efterfr;ig;in p{1insatsvaror11ch 

halvfohrikat frr111 exportinJ11strierna att uppvisa en klart J~impad iiknings

takl jiimfiirt med 1979 men iiven för övriga komponenter i den inhemska 

efterfri·1gan förutses en nf1go1 fagre tillv~ixt. Samtidigt fön11'es cfterfri1ge

trycket i Jen svenska ekllnomin öka relativt omviirluen. En tendens till 

anJclsvin-;ter för impllrten skulle diirmeJ kunna kllmma till stiinJ. En 

sviirbediimhar faktor iir emellcrtiJ pris ut vel.'.klingen pi\ de inhemskt prlldu

cerade varorna relativt importerade. I kapitel 3: I hcriiknas den internatio

m~lla pri~stegringen för bearbetade vanir ll)80 hli ca 7.5 till 8 1 i mi.1tt i 

kronor. Konjunkturinstitutet har gjort tvä alternativa her~ikningar av den 

svenska kostnaJsutveålingen 1980. Enligt det högre kostnadsalternativet. 

som ligger till grund for de beriikningar som redovisas i tahell 3: 5. skulle de 

inhemsk;! priserna stiga någnt snabbare iin importpriserna. Enligt Jet liigre 

kostnaJsalternati\et skulle impurlefö relativpris i sturt sett bli oföriindrat. 

De foriinJringar i importens relativpris som iigt rum unJer senare delen av 

1979 och ytterligare kan komma att i nf1gnn mfin accentueras under 1980 

beriiknas hli relativt smä och har h;ir marginellt antagits p;1verka importef

terfrågan. 

lmpurten av bearbetade v;1ror exkl. fartyg har mt>d hiir gjorda antagan

den beriiknats öka med knappt 8';-;-, 1980 (drygt 7'}·(-, i det liigre kostnadsal

ternativen. I det liigre kostnadsalternativet beriiknas importen iika n;'1got 

mindre iin i det högre beroende på friimst den fagre ökningstakten i den 
inhemska cfterfrf1gan. 

För r{1varuimporten viintas en relativt stark ökning under 1980 till följd 

av en i.ikad r[1olje- och kolimport. Raffinaderiproduktionen viintas bli syn

nerligen hög I 9HO i och med att ytterligare kapacitet tagits i bruk under 

senare delen av 1979. Totalt beräkna~ rtwljeimporten iika mt·d knappt 

I H.:';r'.-;. 1979- 19HO. Importen av petrolcumprodukter skulle diirmed kunna 

minska viisentligt. Behovet av en ökad lagerhtillning är emellertid stort 

varför importminskningen viintas stanna vid knappt 2or;;,_ Sammantaget 

beriikna-, importen av oljeprodukter uppgå till ca 30 milj. tnn enligt de 

svenska f1taganden som gjl)rdes inom I EA i december hetriiffande bt>griins

ning av oljeimporten. 

Sammanfattningsvis innebiir 1wanstt1ende antaganden att importen skul

le kunna öka med knappt 4.5 0~ 1979- 1980. Riiknat exkl. fartyg. diir 

importen återigt>n v~intas minska kraftigt. skulle importen öka med knappt 

5 '/i. 1979-1980. I alternativet meJ Jen lägre kostnadsökningen blir progno-
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sen för den totala impl>rten nf1got l;igre - L'a 4' i. \'ilket motsvarar drygt 

5 '.;;-,enligt nationalr:ikenskaperna~ beriikningsmetoder. 

f'ri.11111·t'ckli111<t'11 Ji·am I il/ 198() 

PrisinJi:x fi_ir totala impmten sti:g enligt pri:limin;ira her;ikningar med 

drygt 15.5 1
.;, 19/X-1979 efter cn 11ppg?111g p{1 drygt 11 ',';. 1977- 1971\. Pri~

uppgången 1977- I lJ78 kan huvudsakligen t1tcrföras p{1 den effektiva depre

l:ieringen av den svenska kronan umkr 1977. Undi:r loppi:t av 1978 J~im

pades pri~sti:gringstakti:n for fkrtalet importvan>r. Under första halvftret 

197lJ steg priserna {1ter i relativt snabb takt lKh iikningen tilltog undi:r 

andr<1 halv{1ret. Starkt bidragande till den snabba prisstegringstakten under 

1979 var de stora prishiijningarna pf1 oJ.iemarknadi:n och dti i första hand 

vad g;ilkr petrokumprodukter. Aven för iekej;irnmetaller registrerades en 

ri:lativt stark iikning av prisstegringstakti:n. 

Oro pa oljemarknaden fick sakdes ett myl:kt:t snabbt genomslag på 

importprisutvecklingen under 1979. lmportpris.:t pt1 petrolcumprnduk

ti:rna heriiknas prclimin~irt ha ökat med Gt 76'X· l'J7X-·- 1979 medan motsva

rande ökning pf1 råoljepriset stannade vid l:a 34 '.'.i_ I huvudsak kan skillna

den i pris ut vet.:kling återföras på det större beroendet av priss~-illningen pr1 

spotmarknaden vad g~iller petroleumprodukter. De svenska importpri

serna pa r~wlja har inte i samma utstriickning kommit att styras av spot

marknadens noteringar. Prisökningarnas genomslag har d;irmed skett i 

bgre takt iin for petrnleumprodukterna men hiirav följer också att en 

utj;imning av denna olikhet i prisut vet.:kling kan komma all ske under 1980. 

Redan andra halvfnet 1979 kunde en ansenlig importprishiijning pt1 råolja 

noteras i och med att Oertalet OPEC-Hinder höjuc sina priser utöver 

tiuigare beslut om maximala priser. 

för de bearbetade varorna kom. huvullsakligen till följd av de kraftigt 

stigande metall- ol:h oljepriserna. prisstegringstakten att tillta under loppet 

av i\ret. Siirskilt importpriset pä jiirn- ol:h stälprouuktcr ökade kraftigt 

under kippet av 1979. Till stor del är Uol:k j;irn- o<.:h sttdpriserna starkt 

reglerade genom den s. k. Davignonplanen som syftar till att stegvis höja 

lönsamheten i stålindustrin utan hiinsyn till kortsiktiga obalanser i utbud 

och efterfrågan. Importpriset på de bearbetade varorna beriiknas tlitalt sett 

ha ökat med knappt 8<;''(-, 1978-1979. 

Under 1980 väntas prisstegringstakten för importen avta huvudsakligi:n 

till följd av att priset på pctroleumproduktcrna viintas stagnera eller t. o. m. 

falla tillbaka något. Det finns otvivelaktigt vissa skiil som talar for en 

stabilisering av faget på oljemarknaden 1980. För tlertakt OECD-liinder 

förutses nu en svagare tillviixt under 1980 lKh diirmed en svagare efte1fri\

gan p[1 oljepwllukter. Oljelagren beriiknas dessu1t1m vid utg[1ngen av 1979 

vara viil fyllda. vilket inte var fallet vid slutet av 1978. Priset ptl råolja har 

med dessa forutsiittningar bedömts öka med ca !0% under loppet :iv 1980 

samtidigt som spotmarknadspriscrna p~1 oljeprodukter iltnfiirs till ett mer 
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normalt liigc i fi.irhflllande till ri\\lljeprisct. Mellan helf1rsgenomsnittcn 

1979- 1980 blir prisstegringstakten pf1 r[wlja :indock betydande eller ca 

2<i 1.:;. Priset pf1 petn1leumprlld11kterna skulle diircnwt pf1 en stabilare olje

marknad komma alt minska med drygt 1.5 r.-;.. 1979- 1980. 

De mycket kraftiga prishöjningarna pf1 mineraloljcprodukter under 1979 

har antagih fons:itta alt driva upp priserna p{1 hearhetade varor i interna

tionell handel under första halviiret 1980. A andra sidan kan den förutsedda 

lwnjunkturavmattningen i OEC:O-liinderna viintas medföra en d:impning 

av den prisuppdrivand~· verkan som 1979 utgfltt från efterf6igesidan. En 

viss diimpning av de internationdla priserna kan hiirigenom komma att skc 

under loppet av 1980. De svenska importpriserna på de bearbetade varorna 

viintas s{tlunda i.ika med knappt 8.5'7-i.· 1979-1980. Prisindex för totala 

importen skulle enligt ovanstående antaganden öka med knappt 9 1.:.;. 1979-

1980. ~fatt enligt nat il111alr:ikenskapernas beriikningsmetoder nlllls varas 

denna prisprognlls av en uppgång på knappt 8 '/(,. 

3.3 Bctalningshalanscn 

Ny informatil)ll över hetalningshalansen 1978 presenterades i december 

1979 av betalningsbalansdelegationcn. Den statistik över företagens export 

och import av tj:instcr som SCB pi\ delegationens uppdrag tagit fram. visar 

att tjlinsteuthytet med utlandet 1978 gav ett väsentligt mindre underskoll 

:in tidigare bcr:iknat. Delegationen har utfört en preliminär ut värdering och 

bedömning av den samlade information. som nu är tillgiinglig. över tjänste

transaktionerna med utlandet. Den har därvid angivit att en beräkningsme

t!ld som ger en 11rrj11stering av tj:instenettot 1978 (inkl. räntor och försäk

ringar) med ca 4.5 miljarder kr. är befogad. Samtidigt anges att osäkerhe
ten alltjiimt iir hetydandc. särskilt vad avser tjänsteimportens storlek. 

Fiirnwm de nya urpgiftcrna iiver tjiinstehalansen. framlade betalnings

halansddcgationen i december 1979 liven prcliminiira resultat frtm en 

undcrsöJ.:ning avseende varuhandeln. den s. k. tullenkäten. Den utförda 

rreliminiira bearbetningen av tullenkäten ger vid handen att handelsbalan
sen 1978 hör 11rpjusteras med 0. 7 miljarder kr. beroende p:'I ofullst;indig 

redovisning av hl. a. rabatter och rrovisioner i Jcn löpande utrikeshandcls

statistiken. 

Av tidssk;il och i avvaktan p;'1 s:ikrare information har dessa bftdajuste

ringar i följande tabl;'t lagts in i kllrrigeringsposten för 1978 - o.:h si'tledes 

inte fört~ ut pi1 de delposter som faktiskt berörts nämligen handelshalans 

och tjänstebalans. Korrigeringsposten stiger 1978 frftn tidigare angivna 3.7 

miljarder kr. till 8.9 miljarder kr. För 1977 leder delegationens bedömning

ar fram till en avsevärt liigrc korrigerings post än för 1978 eller 7 ,8 miljarder 

kr. st1sllm framgiir av tablhn p{1 sid. 73. För 1979 och 1980 har tillsvidare 

inlagts en korrigeringspost pt1 jämnt 9 miljarder kr. 

I nationalrlikenskaperna anges fortfarande ett högt negativt saldo för 
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Tabcll 3:6 Betalningshalans 1976-19!10 
Milj. kr.. liipande priser 

1976 1977 1978 1979 1980 
prel. prognos 

Alt. I Alt. Il'; 
-------···----· -----· 
[xpnn av varor. foh' 80 195 85 h24 98 205 117048 130 94h 131 218 
I mpllrl av varnr, cif' 85 300 9() 222 92 718 118891 D4512 134949 

Handelsbalans - 5 !05 - 459!1 54117 - 1843 - 3566 - 3731 

Korrigering av handels-
statistiken• 91 321 - 308 12 188 188 

Sjiifansncttn 3 181 2 7.'i I 3 113 3 571 3 7hh 37Mi 
Rcsevaluta. netto 3 lh9 3 579 -3904 4424 4634 4634 
Övriga tjiinster. netto - 2 871 3488 -3:174 4075 4653 46.'i3 
Korrigeringspost 800 800 800 800 800 800 

Byteshalans for varllr och 
tjiinster" 7256 !1435 11114 5959 8475 8640 

Transfereringar. nctlo - 4 3'5 - li520 -8 545 (-%53"15 - 964h -10975 -10975 
diirav: r~intor lKh 
utdelningar 799 - 2 081 -3 491 3 893 - 4650 - 4650 

Bvtesbalans för varor. tjänster 
och transfereringar' -11611 -14955 -6731 (-711391' -15605 -19 450 -19615 

Kapitalbalans 3 911 12 455 5 209 (6 3171' 9700 
Tilldelade SDR 258 
Restpost 5 074 7319 4584 2644 
Valutareservens transaktions-

förändring - 2626 4819 3062 - 300J 
Föriindring p;1 grnnd av 

kursrörelser 48(1 11% -1356 105 
Vah11areservens totala 

förändring - 2 140 h015 I 70h - 3 108 

' Enligt handelsstatistiken. 1::11 nytt redcwisningssystem för utrikeshandeln har infons fr. o. m. 1977. I syfte att 
ökajämfi\rharheten mellan 1976 l>eh 1977 har statistiska centralbyrtln numera utfön en heräkning av utrikes
handeln för 1976 enligt det nya redovisningssys1emet. Della har resulterat i uppjustering av impor11·iirde1 1976 
med I 300 milj. kr. Därmed 10rde j~imförbarhel råda mellan 1976 och efterföljande år medan jämförbarhcten 
mellan 1971> och ridigare lir är mera begränsad. 
z Nettot av {1tennförsel och återinförsel. korrigering av SAS' nygplansimpun. i utlandet direktlandad fisk. 
netwimport av icke monetärt guld samt rahatter L>Ch konccrnbiJrag i samband med oljeimport. 
"Överensstiimmelser med saldot mellan import och export av varor och tjänster i nationalräkenskapernas 
försiirjningsbalans hortsett fritn att korrigeringsposten endast med halva heloppet ingitr i försö1jningshalan
scn. Den resterande hälften korrigerar i nationalräkenskaperna transfereringarna. 
• Överensstämmer meJ riksbankens bytesbalansbegrepp. 
0 I slutet av juni 1978 beslöt srntsmakterna att efterskänka en rad tidigare givna krediter till u-liinder till ett 
viirde av en dryg miljard kr. Denna transaktion far konsekvenser för sil väl transfereringsncttot som kapitalba
lansen såtillvida att den senare förstärks med samma belopp. Formellt belastar hela detta belopp 1978 ars 
bytesbalans. ehuru Jet reuan viJ utbetalningen av ifrf1gavaranue krcuiter torde ha stått klart att dessa till 
största delen skulle komma att efterskänkas. I realiteten har transfereringsnettot därmed klperiodiserats. I 
huvudkolumnen ovan redovisas transfereringsnetto. bytcshalanssaldo och kapitalbalans exklusive den ge
nomförda avskrivningen av u-landskrediter. 
"Alt I och 11 refererar till det lägre resp. högre löneantagandet, se vidare kapitel 6. 
Anm. En enkiitundersökning. utförd av statistiska centralbyrtm. avseende cxponen av t_iiinstt:r och vissa 
transfereringar frim 1977, visar all dessa underskallas i tidigare statistik. Denna underskattning har beriiknats 
uppgå till ca 3J miljarder kr. Vilka konsekvenser en korrigering av tjänster och transfereringar med detta 
belopp far för betalningsbalanscn framgtlr av tablt1 i texten. 
I\ äl/or: Konjunkturinstitutet och rikshanken. 
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1978. I tabl'll 3:6 redovisa-. den byteshalans som ange~ i nationalriiken-.ka

perna och som innefattar en korrigeringspPst pä 0.8 miljarder kr. for 

samtliga hiir redovi-.aue i1r. 

famfort med 1977 -.tiirktes bytesbalansen 1978 enligt kalkylen i tahlitn 

nt:dan med drygt 9 miljarder kr. Fiirstiirkningen kan iHerfiiras pi'1 ett omslag 

i handclsbalansen pfi urygt 10 miljaruer kr. För tjiinste- och transferingsha

lansL·n totalt notera-. diiremot fnrhatt tillväxt i negativ riktning. 

Milj. kr.. löpanuc priser 

1977 1978 1979 1980 
prel. prognos 

Alt. I 

Hamklsbalam' - 4 598 5 4K7 - I K43 - 3 566 
KLlrTigering av handebstatistikcn 

(cnl. tabdl :'\:61 .121 - WK 12 IK!i 
Tjänstebalan" 4 316 -4165 - 4928 - 5 521 
T

0

ransfercringsbalans - 6520 -8545 - 9646 --10975 
KmrigcringspLlsl 7800 8900 9000 9000 

Byksbalans 7955 1369 7405 -11250 

Kapitalbalans 12455 5 2{)l) 9700 
Tilldelade SDR 258 
Restpost 3/Y -3 516 - 5556 
Valutareservens tram.ak-

tionsfiiriinuring 4819 3 Oh2 - 3 003 

1 H~iri ingilr korrigering av handelsslati,tiken enligt tabell 3: 6. 
' Alt I och ll refererar till det lägre resp. högre liincantagandct, se vidare kapitel 6. 

Prelimin~ira ber~ikningar för 1979 ger ånyo ett stort bytesb;dansunuer

skott. drygt 7 miljaruer kr.. vilket innebiir en försiimring gentemot 1978 

mcu 8 3/4 miljarder kr. Försiimrir1gcn ligger huvudsakligen - men inte i sin 

helhet - p~1 handehbalan,en. Kapitaltransakti1ll1erna beriiknas 1979 ha 

givit upphov till c>n nettokapitalimport pft 9.7 miljarder kr.. innehiiranue en 

för~WrJ.;ning av kapitalf1alafö1:n nreJ 4.5 miljarder kr. jämfi.irt med 1978. 

Valutarcsnven slutligcn hniiknas ha minskat 1979 med 3 000 milj. kr. miitt 

i tramaktionsviirde. 

Progn11'crna fiir 1980 ger en yttcrligare försvagning av s{tv;il handelsba

lam; som t.iiinste- och traföfereringsbalans. varigenom unuerskottet 

bytesbalansen väntas uppgä till st1 mycket som drygt I I miljarder kr. 

Tjt'inste- 11t·h 1ran.1.fi'raingsh11/a11.1e11 

Den fiirhiittring av Jet inkrnatinnclla fraktmarknadsfagd som kunde 

skönjas undl·r sommaren 1978 fortsatte under hiisten och fraktmarknaJen 

utvecklades därefter under pMaglig inverkan av den dramatiska utveck

lingen p:i. olje marknaden sum bl. a. yttrade sig i en stegring av tunnagehc

hovct stiillt i relation till de faktiskt fraktade kvantiteterna. Hösten 1979 

n:'tddc> frakhatserna l'n for senare> ftr hög nivft. För Sveriges del innehar 

detta bl. a. att andelen upplagua fartyg. som den I oktober 1978 utgjorde 

Alt. 112 

- 3 731 

18li 
- 5 521 
- 10975 

9000 

-11415 
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3.f'.:; av totala hamlelsllottan. sjönk successivt. Den I okt.iher 1974 var 

praktiskt l~igct inga fartyg 1;111gre upplagda. Samtidigt \'ar e.xp<lrt.:n av 

begagnade fartyg fortfarande ~tor nch handelstl.:ittan krympt.: i ton riiknat 

fram till halvi1rsskiftet. 

Den successiva höjningen av fraktsatserna har enligt iinnu mycket prcli

min~ira beriikningar fatt rill följd att det slt kallade s)<"!fi1rt.111e11111 ökat med 

omkring 450 milj. kr. m.:llan 197l< och 1979 (se tahell 3: 6l. 

Enligt den bedömning av den internationella utve.:klingen snm framgår 

av kapitlet hiirom viintas ytterligare en viss tillv;ixt i v;irldshandeln 1979-

1980. Det är d;irmed troligt att fraktsatserna kan hihehMlas pt1 nuvaram.lc 

nivå. Sjöfartsnettot i li.lpamlc priser kan under s~tdana foru1s;i11ningar 

viinras iika något oeks{1 mellan 1979 och 1980. 

Bnntoutflödet av rescrnfura forlsatte att öka under första halvåret 1979. 

500 milj. kr. jfönfört med mors varande period 197l<. Preliminiira uppgifter 

tyder pä en relativt hög ökningstakt ocksi1 under tredje kvartaler och 

11ppg!1ngen mellan hel~tren 1978 (H;h 1979 har bcr;iknats till ca 14 ''i i 

löpande priser. lXt kostnadssregringarna i de för svenskt vidkommande 

viktigare turistländerna samridigt varit förhtlllandcvis kraftiga innebär be

räkningarna endast en svag volymökning. 

För tredje iiret i följd beräknas inflödet avresevaluta 1979 ha utvecklats 

kraftigare än genomsnittet tidigare under 1970-talet. Riiknat i fasta priser 

hle\' ökningen för 1976-1977 ca J7r.i. för 1977-1978 ca Hl.SS·< och för 

1978- 1979 preliminärt 7 '.+. Sannolikt utgör växande gränshandel i Sveri

ge. främst fr:'tn norsk och dansk sida. en väsentlig del av denna förändring. 

Sammantaget ger kalkylerna ett nettoutflöde av n:scvaluta 1979 på ca 

4 400 milj. kr. i löpande priser. vilket betyder en ökning på 500 milj. kr. 

jämfört med 1978. 

Prognosen för 1980 grundas på antagandet att ntignn volymm;is~ig: fi.ir

iindring av bruttoutlliidet inte kommer att ske medan inllödet fortsiittcr att 

öka. Detta leder till ett berliknat rcsevalutanetto på drygt 4 600 milj. kr. i 

löpande priser. 

Posrcn ii1·riga (jiinster i tabell 3:6 ger en ofullständig redovisning av 

tjänsteutbytet med utlandet. Huvuddelen av den korrigering: av bytesba

lansen som ?ttcrfinns i tahltm i inledningen av avsnittet 3.3. berör denna 

post. 

Nettot av rra114ereri11i::ama till och från utlandet kalkyleras till -9650 

milj. kr. 1979 och till -10975 milj. kr. 1980. vilket båda åren innebär 

ytterligare tillvlixt i negativ riktning. Gåvobiståndet till u-Hinderna tills<tm

mans med räntebetalningarna i samband med den ptl senare är mycket 

omfattande upplåningen utomlands betyder mest för postens utveckling. 

Även här gäller bristande täckning i statistiken av inllödessidan. 
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K 11pi r al h11/11 ns ,, /1 

Ka11i111/1ra11.,t1klit>11l'mt1 mt·d utlandet herlikna' prdiminiirt för 1979 ha 

givit upphov till en ncttokapitalimport pa 9.7 miljarder kr. Kapitalhalansen 

har tfarigcnorn fi.irst~irkts med 4.5 miljarder kr. gentemot 1978. Som fram

g~tr av tabell 3: 7 utgör uppgangcn i statens H:tngfristiga uppltming den 

främsta förklaringen. I motsatt riktning verkade huvudsakligen den privata 

lfingfristiga uppltmingcn <,om sjunkit kraftigt. friim<,t som en följd av den 

hi.iga likviditet SLllll hyggh upp inom den svenska ekonomin. A ven det läga 

riinteHiget i Sverige relativt nmviirlden tonk ha verkat återhållande på 

företagen' utbndsl-;.<1 nettouppHtning. Med hiinsyn till det shmt hytesha

lansunder,kott som fi.irutses fiir l 9XO far man riikna med fortsatt nettokapi

tal import i a\·seviird omfattning. 

V11/111arl'.1c1Tc11 beräknas totalt 1979 ha minskat med 3 100 milj. kr. 

Föriindringcn till foljd av kursrörelser uppskattas samtidigt ha uppgittt till 

- 100 milj. kr. od1 valutareserven mlitt i transaktionsviirde skulle tfarmed 

ha minskat 3 000 milj. kr. 

Med de uppskattningar av bytesbalans llch kapitalbalans som återges i 

tahlt1n pi1 sid 73 visar hetalningshalanscn for 1978 och 1979 negativa rest

pnstcr av högst betydande storlek. 

Tabell 3:7 Kapitaltransaktioner, netto 19711-1979 
Milj. kr. 

Bankerna 
Staten och rikshanken 

I ,ä.ngfristig upplitning 
Övrigt 

Kommuner 
Privat 

Direkta inv.;sceringar 
1.1\ngfrist ig upplaning 
Handc.:lskreJitcr for fartyg/flygplan 
Ovriga l!tngfristiga kapitaltraföaktinner 
Kc,rtfristig upplitning for finansiering 
av export och import 
Övriga kortfri,tiga kapitaltransaktioner 

Kapitalhalans 

1979 

/WOO 
8X50 
!<800 

50 
50 

-7200 
-1550 
-2 150 

600 
- 600 

-3500 
0 

9700 

Förändring 
1978-1979 

3075 
8019 
7 J03 

9161 

447 
-6156 

64 
-2 595 

901 
- 261 

-3 706 
- 431 

4491 

1 
:\ v sven'oka staten cfterskr~inkta u-krediter pa ca I. I miljarder kr. 1978 har ej 

inräknat,;. 

A11m. Vid ärsskiflt!t 1978/t979 trädde en n:gcländring i kraft som påverkar posterna 
.. Bankerna .. ,1ch .. Kortfristig uppliming för finansiering av export 1ich import·-, 

Ha 11(/e Is ha la 11.1· 1 • n 

Handelsbalansen beriiknas nu ha visat ett underskott ptl knappt ~ mil

jarder kr. 1979. Det faktum att utvet·klingen hlcv så mycket sämre än 

v:intat kan helt återföras pa de oförutsett kraftiga prishöjningarna p{t råolja 

och petroleumproduktcr under 1979. Underskottet i handeln med räolja 
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och pt'lrolcumprodukter hcriiknas nu ha uppg?11t till ca 22 miljarder kr. 

1979. vilket :.ir c;1 6 miljarder mer iin vad som riiknades med vtiren Jl)79. 

Handeln med llvriga råv~m'r bedöms ha liimnat ett översk1itl pi1 ea > 
miljarder kr. oeh för hearhetadt: varor exkl. fartyg uppskattas Ö\'erskottet 

till niirman: 16 mi\iarder kr. Varken exportindustrin eller den importk1m

kurrerande industrin rl·ircfalkr 1979 ha fi_irmatt ~1terta tidigare flirlorade 

marknadsandelar i fullt den utstriiekning som tidigare riiknades med. Den 

nf1got svagan: andelsutvecklingen iin viintat torde .:ltminstone till en mindre 

del bero pt1 en jiimfört med 1978 mindre försiktig prispolitik fr[111 de svens

ka företagen~ sida. En indikation pr1 detta ligger diiruti att hytesfiirhäll;in

det för bearbetade varor nu bedöms ha ökat med ca 2 r_·; i stiillct fiir med 

knappt I'.:.; som riiknades med i RN B. 

1980 heriiknas handelshalansens underskPtt öka till ca J. 7 miljarder kr. 

Försiimringen med knappt 2 miljarder jiimfört mt>d 1979 iir endast ohetyd

ligt större än den förutsedda ökningen av underskottet i handeln mt:d ränlja 

och petroleumprodukter. l\kd en försiimring i stnrleks1irdningen J mil

jarder kr. bt:räknas handelshalansen i fasta priser 1till skillnad frän 1479\ 

komma att utvecklas svagare iin i löpande priser. Hytesförhallandet fiir 

bearbetade varor viinta\ fortsiitta att förbiittras tom iin betydligt mimlre iin 

1979) samtidigt snm hytesförhttllandet för rilvaror förutses bli i stort sett 

oför~indrat cftt>r en mycket avseviird försiimring 1979 i samband med den 

synnerligen kraftiga prisuppgtmgt>n pa räolja och petroleumprodukter. 

I det fagre av de båda alternativ för timlönckostnadernas utveckling 1980 

som konjunkturinstillltet kalkylerat med (se niirmare kap. 6J beräknas 

försämringen stanna vid ca J.6 miljarder. Exportvärdet fiirutses bli nagot 

mindre i det liigrc alternativet till fiiljd av att exportefterfr;1gans priskiins

lighet p~t ett års sikt antas understiga I för bearbetade varor (för r~1varor 

med deras stlirre följ!>amhet gentemot v;irldsmarknadspriserna blir s~lviil 

pris- som volymprognoserna desamma i båda alternativen). Den svagare 

ut veckling av den privata konsumtionen som förutses i det lägre alternati

vet antas verka ttterhti.llande pä importen. samtidigt som den något större 

exportvolymen i detta alternativ verkar uppdragande. I det lägre alternati

vet beräknas vidare importens rclativpris bli ca I procenknhet högre vilket 

förutses fä en viss d;impamle effekt på impL)ften. Nettoeffekten har sam

mantaget heriiknats hli en viss neddragning av importen tnf1got större iin 

för exporten). 
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4 Produktionen 

4.1 Sammanfattnin~ a'' industriproduktionens uh'ecklin~ 

lndustrirroduktionen ber:iknas rrdimin:in ha iikat med ca 6r; 197X

J 979 att jiimltir;1 med en iikning r:1 ca I '; 1977- J 978. Framfiirallt hkv 

tillviixkn betydande intim jiirnmalmsgru\orna. pappersindustrin. stidver

ken samt inom verkstatbindustrin. Bidragande till denna ökning var. lik

som under I 97X. efterfri1getillskottet fr:u1 utlandet som d~i var den rädri

vandc effekt som fick industrik<mjunkturen att v:inda urpät. Till skillnad 

frt1n J97X blev det under 1979 ticbfi ett avseviirt tillskott frf1n en v:ixandc 

inhemsk efterfrf1gan. De olika delkomponenterna i hcmmad"terfrf1gan följ

de i stort sett ett enhetligt mönster: nedgimgen 197X förbyttes till en 

hetydandc uppg:'.mg 1979. Detta gälh::r framförallt den privata konsum

tionen samt näringslivets investeringar. men :iven i viss omfattning lagerin

vcsteringarna dlir takten i lageravvecklingen bromsades upp jiimfort med 

197X. 
Den goda eftcrfrf1getillviixten har stllunda möjliggjort en betydande höj

ning av produktionstillv:ixten under lorret av 1979 inom tillverkningsindu

strin. Endast skogsindustrierna har haft en svag produktionsutvcckling, 

huvudsakligen beroende pti begr~insningar i virkestillfi.irsdn samt kapaci

tetsbortfall. farnmalmsrroducenterna har parallellt med en fortsatt ned

dragning av malmlagrc.:n kunnat höja produktionen kraftigt för att tiicka en 

v~ixand<.: utlandsefterfrf1gan. Den samlade llrderingf1ng<.:n synes fortfarande 

mnt slutet av [1ret qra god. tn>h en viss d:imrning av efterfrt1getillv:ixten 

fran utlandet. ()nkrtillstri,imningen har till stor del burits upr <tV en ökning 

i cfterfrt1gan frilll hemmamarknaden riktad mot fiirdigvaruindustrin. 

för tillverkningsindu~trin sammantag<.:n verkar möjligheterna till en tl1rt

sa1t produktion~ökning umkr 1980 fortfarande gPda. trots den osäkcrh<.:t 

som ol_ieprishiijningarna har m<.:dfört. ~far har antagits en dämpning av 

tillvlixltakten i <.:xporten av h<.:arb<.:tade varnr. orsakad av en avtagande 

marknadstillviixt och i stort s<.:tt stagnerande marknadsanddar. Dessutom 

antas rävan1<.:xportcn försvagas. Sammantaget ger detta en exrortvolym

ökning pt1 drygt 3 r,; 1979 1980. Den inh<.:mska efterfrågan flirutse~ 1980 

fortsiitta att vlixa i rl'lativt hetydandc omfaltning dti såvlil inv<.:st<.:ringarna 

som d<.:n privata konsumtionen stiger. Sammantagl't fär man dock riikna 

m<.:d en diimpning av ökningstakten för den slutliga efte1trf1gan. H~irutöver 

heriiknas lagerut vecklingen \':inda till en urphyggnad o<.:h diirigennm far 

den forhatta <.:fterfrägt:tillviixt som förutses kraftigare genomslag r<'i pro

dul;tionen. Under dessa förutsättningar beriiknas industriproduktionen 

i,ika ca 4 1/2 ~:; 1979- 1980. Tillväxten inom f1.irdigvaruindustrin och basin

dustrin antas h:irvid bli ungefär lika stor. Ökningen v~intas hli hetydande 
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Tahell 4: I Industriproduktionens uh·cckling 1977-19!10 
Arlig rrnccntucll vnlrn1f'iiriindring 

SNI 1977 

2 

2301 
2302 
210. 220. 290 

_3 

33111 
34111 
34112 
353. 354 
371 
372 
3K./.3X41 
3841 
3 rcstcramk 

Gn11·11r och 111incra//lm11 

Jiirnmalmsgruvor 
låe jiirnmalrnsgru\'or 
Övriga gruvor llCh 
mincralhnitt 

def. 

-1./,n 

- 19.4 
0.0 

1.2 

Ti//l·crt-11i11.i:si11d11srri11 - 4, 9 

S;·1gverk I - 5.0 
\1assaimlu~mi -13 .4 
Parrers- uch rarrindustri -- 1,0 
Pctr,)lcurnraftinaderier nL m.' - 5,2 
forn- och stålverk" - I 0.6 
lckcjärnmctallverk 1.4 
Verkstadsindustri exkl. varv - 4.0 
Varv·• - lh.4 
Ovrig industriscktor5 - 3.8 

Hela industrin - 5,1 
--- - ----·· --------
' Inkl. hyvlcricr uch tråimpregncringsverk. 
2 Inkl. smörjmedels-. asfalt- uch kolrruduktinduslri. 
" Inkl. ferrolegeringsverk. 
·1 Inkl. hi\thyggcrier. 

197X 
rrel. 

- 9,3 

15.5 
20.1 

- Y.K 

1.3 
6,1 

12.l 
12.5 
5,6 
I. 7 
2.\\ 
0,0 

-21,0 
2,5 

1,0 

78 

·---·-- - ------

1979 1980 
rn:I. rr,1gnos 

·---- ---· ·-

/ 7, I X,3 

2-'.0 10.0 
K.5 li.0 

-12.~ 0.11 

5,9 4,!i 

2.5 , , 
4.0 5.5 

10.0 5.X 
4.2 13.0 

10.0 9,0 
- 2.0 2,\\ 

IO.O h,0 
-15.0 -1::'.,0 

2.5 3.0 

6,1 4,7 
··-·------·-··--

''Omfattar nu även livsmedebindustri och träliherrlattindustri. se not sid. R7_ 

A11111. lkriiknat utfall för verkstadsindustrin och övrigsektorn 1978 enligt kunjunk
turinstitutct. 

/\iil/11r: Konjunkturinstitutet och 'itatistiska ccntralhyr!m. 

för gruvorna. stälverken och verbtadsindustrin. Neddragningen av pro

duktionen inum varvsindfötrin fortsiittcr. 

Som grund för l.k ovan redovisade produktionsprngnoserna ligger de 

högre av Je tvi'! löncknstnadsalternativ Sl>m konjunkturinstitutet tagit fram 

för 1980. Enligt Jet fagre llinekostnadsalternativet förutse~ den privata 

konsumtionen 1980 bli nagot liigre. exporten något högre och importen 

nr1got fagre. Ncttoeffekten hiirav pf1 efterfrtigan pf1 industriprodukter blir 

härigenom ytterst marginell. Prognosen i det lägre kllstnadsaltern<ttivct 

sammanfaller si\ledes med prognosen för det högre i konsekvens hiirmed är 

ocksä lagerprngnllserna Je samma i Je b[1Ja alternativen. 

4.2 Utvecklingen inom olika delbranscher 

Uterfrt1gcsituationen för svensk järnmalm förb;ittrades ytterligare un

der loppet av 1979. Alltsedan början pä 1978 har exportleveranserna ökat 

markant och for heH\rct 197X steg exportvolymen med 12 1/2'.;; jämfört 

med 1977. Under 1979 fortsatte exporten att öka i snabb takt och prelimi

nära siffnir indikerar en leveransökning pi\ ca 2-Vi -till ca 26 I /2 milj. ton. 

Flera samvcrkande faktorer har bidragit till denna accelerer;rnde leverans

tillväxt. 
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Under loppet av 19n steg efterfr~1gan pft jiirnmalm i takt med all Jen 

viisteuropeiska slålinJustrin ökaJe sin prnJuktion. SamtiJigt drahhades 

konkurrentliinderna Canada rn:h Mauritanien av nmfattandL' leveransstör

ningar och utbudsbortfallet täcktes i stor omfattning av svensb jiirn

malmsleveranser. Avvecklingen av de rekordstora lagren kunde diirige

nom pähö1jas. Även unJer första halvaret 1979 kom det totala uthudet av 

järnmalm all hegriinsas på grund av nmfattanJe översvämningar i de 

brasilianska gruvorna. Detta tillsammans med en betydande uppgang i den 

internationella stälkonjunktun:n samt stigande fraktpriser har under året 

möjliggjort en avseviird höjning av de svenska exportleveranserna av 

järnmalm. Exportpriserna synes i stort sett ha förhlivit oföriindrade mellan 

helfirsgenomsnitten 197'J LH:h 1978. 

Brytningen av järnmalm kunde således Merigen ökas m:h tillväxten upp

skattas till ca 25 1,:.;; 1979 jiimfort med 1978 - motsvarande en brytning p~1 

knappt 27 milj. ton. Det ovanligt fördelaktiga avsättningsliiget medförde att 

en stor del av leveranserna fick tas från lager och härigenom har på knappt 

två år de tidigare rekordstora malmlagren normaliserats. 

Trots att en viss ökning av den västeuropeiska stålkonsumtionen iir att 

vänta under 1980 kan stålproduktionen påverkas negativt av upphörande 

lageruppbyggnad. ökad konkurrens fran Japan och försvagade avsiittnings

möjligheter i Förenta staterna. N ivfrn i malmcfterfrågan väntas diirfor 

förbli oförändrad under första halvf1ret medan man fftr riikna med en viss 

nedgång mot slutet av äret. Här har kalkylerats med en minskning av 

exportleveranserna pä 3 1/2 'X· 1979-· 1980. I hörjan på decemher hade iinnu 

inga prisavtal slutits för 1980 års leveranser. Här har antagits all exportpri

serna kommer alt öka med 18<;;;, 1979-1980. Mllt hakgrund av ovanstående 

efterfrågebild samt att en hegriinsad lageruppbyggnad av vissa malmkvali

teter förutses uppskattas brytningen av svensk jiirnmalm öka med ca 10 r;;. 
1979-1980. 

Under 1979 har efterfrågeHiget stärkts på den västeuropeiska 1r,/1·aru

marknaJen, trots en till synes svag förbrukningstillväxt generellt sett. I 

huvudsak torde den växande efterfrågan i stället vara ett resultat av viss 

lageruppbyggnad i de kontinentala köpar- och förhrukarleden. Med en 

dessutom fortsatt god efterfrågan i Förenta staterna och svårigheter p{1 

flera hall i Europa alt höja sågverksproduktionen har tydliga tendenser till 

ett successivt ökande efterfrågeöverskott kunnat märkas på den västeuro

peiska trävarumarknaden under 1979. 

Trots en god efterfrågebild har de svenska sågverken haft svårigheter att 

höja sägverksproduktionen. vilket medfört att trävaruexportcn minskat 

med 3.5 ~,:r, i volym 1978-1979. Betydande marknadsandelar förlurades 

härigenom i Västeuropa under 1979, vilka till största delen synes ha eröv

rats av finska exportörer. De svenska exportpriserna höjdes med i genom

snitt ca 14r;.;, 1978-1979. 

Svårigheterna att öka leveranserna har sin grund i den brist på sågtim-
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mer som alltsedan vi'iren J9n inskriink1 den svenska si·igverksrroduk

tioncn. Rf1varubris1en kvarstod siilunda i allt väsentligt under 1979, friin

sell vissa regionala olikheler. Produktionen heriiknas hiirigenom ha kunnat 

höjas med endasl ~.:'\'_;;, 197H-1979. Di1 leveranserna till den inhemska 

marknaden synes ha ökat med drygt 3 % kunde inte en ytterligare avtarr

ning av färdigvarulagren fiirhindras under 1979. 

Mol hakgrund av den svaga u1vecklingen av hyggnadsinvesteringarna 

som viinlas i \'iis1eurora under 1980 kan tr:ivaruförbrukningen fönllses 

förbli forlsatl lf1g under innevarande {1r. Köparna synes dessutom till viss 

del ha liickt in en del av 1980 iirs förbrukning redan under 1979 genom 

lagerupphyggnad. Den viinlade fortsatta nedg;'ingen i byggandet under 

vinterhalv{1ret i Fiirenta staterna torde medföra att trävarubehove1 totalt 

sett avtar i Nordamerika 1980. Nedgf1nge11 i byggandet 1980 svnes emeller

tid ha utsikler alt bli begriinsad samt ske fr{111 en hi.ig nivi\. Triivarulagren i 

sf1viil Canada som fiirenla slaterna synes dessutom fonfarande under 

senare delen av 1979 ha varit lf1ga. Del lir likafullt rimligt att riikna med en 

viss ökad kanadensisk konkurrens i Viisteuropa under senare delen av 

1980. 
Mot bakgrund av denna marknadsbedi.imning har den ~venska triivaru

exporten antagits ~junka med knappt 47< i volym 1979-1980. Prisutveck

lingen pii ex port marknaderna har bedömts medge en höjning av de svenska 

exportpriserna me<l ca IW~ 1979-1980. 

En höjning av sttgverksproduktil1nen till full utnyttjandegrad kan beriik

nas föruhritta en produktionsökning med ca 20- 25 r.··;. 1979- 1980. Virkö

försörjningen kan ~iven under innevarande ti.r v~intas lägga si'l betydande 

hinder i viigen att produktinnsökningen förmodligen begrlinsas till en eller 

annan prncent. En st1dan produktionsökning medger i stort sett oföriindra

de leveranser till den inhemska marknaden samt uföriindrad lagernivå 

under 1980. 

Med st1 gott som fullt kapacitetsutnyttjande i den viisteuropeiska pap

persi11cl11stri11 i kllmhination med begränsade köparlager, har den stigande 

forbrukningen av papper medfört en viisentlig förstiirkning av marknadslii

get i Viisteuropa under 1979. Trots stigande förbrukning tich en i övrigt 

gynnsam lagerbild i Vlisteuropa under 1978 hade marknaden dessförinnan 

under större delen av 1978 pr~iglats av betydande llbalans mellan utbud och 

efterfri'lgan främst h:irrörande frän stora kapaciletsöverskoll bland de kon

tinentala tillverkarna. Nrir kapacitetsöverskottcn efterhand eliminerades 

viindes eftcrfrt1gan i ökad omfattning mot importerat papper samtidigt som 

prisrörelserna blev allt tydligare. En försliirkning av dessa tendenser har 

sedermera successivt skett under 1979. vilket till viss del synes förklaras 

av all det tillkommit efteri"rtigan for lagerpftfyllnad. 

Den goda marknadstillväxten har medgivit att den svemka pappersex

porten fortsatt att stiga under 1979. För helåret 1978- 1979 har här berlik

nats att exporten i volym stiger med 12 ',7, .. Exportpriserna viintas stiga med 

ca 13(;; .. 1978-1979. 



Bilaga J. I Preliminär nationalbudget 81 

Fiirstärkningen i dtcrfr~tgdiiget. s:lviil p<'I exportmarknaJen Sl)lll pti den 

inhemska marknaden. rnedförJe att prnJuktilHlen forhattc att höjas under 

s;irskilt forsla delen av 1979. Trots en vis' lagerminskning har prnJuk

tionen her;iknah stiga 10'.·; 1978-· 1979. Detta inneh;ir dock en utplaning av 

produkti1.H1sut vecklingen under ;mura h;dvi1ret 1979. 

l\fot bakgrund av heJi.imningarna om en LHimpning av den allrniinna 

ek1111omiska tillviixten i Viisleuropa under llJ80 ;ir det rimligt att riikna med 

en svagare fiirhrukningstillviixt. l::Jterfr;\gan synes dessutom. med hiinsyn 

till fiirhrukarna;. lagerdispositioner. komma att underskrida den verkliga 

forhrukningsiikningen. Vad hetriiffar den nordamerikanska paprersindu

strin sft hi\lls prnduktionen och efterfr:lgan \ iil uppe iin1111 under de .sista 

rnänadcrna av 1979. Rapporter om god on.lertiickning. bcJiimningar om 

sm~1 papperslagl'r i fiircnta staterna iinnu mol slutet av 1979 tabr fl.ir all 

k1H1ku1Tcnsen från n11rdarnerikanska tillverkare. trots den försvagning av 

Jet amerikansk;1 konjunk!llrbgct -,om allmiint viintas under 1980. inte 

knmmer all leda till nagon pataglig försvagning av marknadsliiget i Yiisteu

rora under 1980. 

Den svenska exporten av papper 11ch papp har med hlir gjorJa antagan

Jen heriiknats stiga med ca 3i·; i volym 1979-1980. Prisutvel·klingen 

heJiims samtidigt meJgc en ökning av exportpriserna med ca 100. en 

ökning som till större delen kan Me1foras pt1 prishöjningar under 1979. 

Den förväntade lewransutvecklingen heriiknas vid liföriindrad lagernivå 

leJa till en produktion~i..ikning meJ ca 6'i 1979-1980. eller drygt lika 

mycket som den samtidiga kapacitetstillväxten. 

Efter en stark ökningstakt redan under 1978 fortsatte förhrukningen av 

f'llJlf)(T1mus.rn i Viisteurnpa att stiga unJer 1979. Med en d;irtill bibehallen 

hög massaefterfri'tgan i Förenta ~laterna samt pniduktionsstörningar bland 

tillverkare i såväl Nordamerika som Skandin;1vien har marknadsliiget för 

avsalumassa stiirkts viiscntligt under 1979 jiimfört med I lJn ars betydligt 

kiirvare situation. 

Oaktat förstiirkningen av den internati<mella efte1i"r<'tgan ut vecklades den 

svenska massaexporten svagt unJer torpet av 1979 friimst heroende pa den 

under äret suc.:essivt nedbantade prnJuktionskapaciteten inom cellu

losaindustrin. En vi~s vedbrist synes ha spelat en roll för att pftskynda 

tidigare planerade Jriftsncdliiggningar. Lagren rcduceraJes dessutom kraf

tigt unJer 1978 vilket omöjliggjorJe en ytterligare höjning av leveranstak

ten 1979 genom fortsatta lageruttag. Ny produktionskapacitet rapporteras 

emellertiJ ha tagits i Jrift under Giirde kvartalet 1979 och beriiknas meJfö

ra all produktionen hi.ijs svagt mellan halvi1ren 1979. Under dessa omstiin

digheter kan produkti1111cn heriiknas ha stigit med 4r:; 1978-1979. 

Hiirigenom frigiirs fiir export en tillräcklig kvantitet för att exportminsk

ningen hcltlrsvis skall komma att begrfmsas till urpskattningsvis 8 r.:; i 

volym 1978- 1979. Exportprisut vecklingen heräknas ha medfört en höj

ning av de svenska för~äljningspriserna med 24c;; 1978-1979. 

f1 RiÅ.1da;::l'!1 !979/l'li. I som/. Nr !Oli. Ri/11g11 I. I 
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Bedömningarna \)111 den intnnatilmella k\lnjunkturutveddingen talar flir 

att marknaden fiir pappersmassa "1nn(ilikt kllfnrner att ut vecklas n~lgot 

svagare under 1980 jiimfört med 1979. Progmiserna synes likviil ,tyrka 

uppfattningen att dkrfr[igan skall kunna uppriitthttllas n<'igorlunda viiL 

äwn om ett tcmpL1r;ir1 fall mycket väl k<rn intrtiffa under en dd av [iret. 

Indikationer finns atl förbrukningen i Fiirenta statern<t utvecklah något 

svagare under andra halvttret 1979. h.irbrnkarna k;m dock viintas glldta en 

vi,s pjfyllnad av de sm{i massalagren under en tid. vilket mot verkar ett 

limedelhart efterfrågebortfall. Med de föruts~ittningar om konjunkturut

vecklingen i Förenta statern<1 och Viisteuropa Mllll anges i kapitel 2 hör en 

näg\lrlunda v~il uppeh[l\len massaforhrukning vara möjlig. En förwagning 

av cfterfrf1gan för lageruppbyggnad iir samtidigt tnilig under senare delen 

av 1980. 

Exporten har med den hediimda eftl'rfrageutvecklingen antagih falla 

med I.) 'I 1979- 1980. Prisutvecklingen har hedi.imh medföra en höjning 

av de svenska exportpriserna med ca 10'-i· 1979- 1980. 

Produktionen kom under senare delen av 1979 upp i niirheten av full 

utnyttjandegr:.id av pmduktionskapaciteten. Den i prngnlisen förubedda 

lcveransutvccklingen motiverar att denna niva hibehftlls under första halv

i\ret 1980. Med ett tlirtsatt högt kapacitetsutnyttjande under sc:nare delen 

av 1980. då lcveranstakkn heriiknats mattas nägot. medför en sädan pro

duktionsutveckling all en mindre pil.fyllnad av tillverkarnas lagc:r skc:r. 

Hd[irsvis har produktionslllvccklingcn beräknats innehära en tillviixt om 

ca 5-6'i. 1979- 1980. 

För skog.1hruket heriiknas den ovan redlivi~ade produktionsutveckling

cn inom ~kog~industrierna ha krävt c:n iikning av den totala rundvirkc:sfi.ir

brukningen med knarpt 40i 1978-1979 (se tahell 4: 2L 

Tahell 4:2 Försörjningsbalans för rund,·irke 1978-1980 
Fast mätt utan bark 1barr- m;h lövtriil 

I 000 kbm 

1978 

Produktkm 47600 
sågtimmer 22 570 
massa- och board ved 22 930 
övrigt rundvirkc 2 100 

Import 13.'i() 

Summa tillgäng 48950 

Export 860 
Lagerförändring -4100 
förbrukning 52190 

sågtimmer 22 900 
mas~a- och boanlvcJ 27 220 
övrigt rundvirkc 2070 

Summa användning 48950 

Kullu: Konjunkturinstitutet. 

Förändring frän förcgtiende 
år. C-( resp. I 000 kbm 

1979 1980 
rrcl. prognos 

6.5 7.0 
2j 2.0 
9.5 12.5 

16.0 0.0 
85.0 12.0 

8,5 7,5 

-5.5 0.0 
2 300 I XOO 

4.0 4.0 
2.5 2.0 
4.0 :i.5 

15.0 0.0 

8,5 7,5 
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UtrikL'shanJeln mL'd rundvirkL' skaradL' L'n stark imrortiikning snm till

sammans mL'J L'n fallande runJvirkL'sL'xport hniiknas h;1 gL'nen:rat L'n dryg 

lreduhhling av nettoimporten 1979- 1980. 

AvverkningsbeniigL'nhL'IL'n har h11s hctydamk bteg11rin av lamkls 

skogsiigare varit lttg alltsL'dan den kraftiga avvL'rkningsminskning s1Hn 

skeddL' 1976-1977. Industrin-; viixande r;1varuhehov har sedan dL'ss i hu

vudsak tillgodosL'ltS ge1111m Pmfattande nedskiirningar av rundvirkes

lagrL'n. Av1arrningL'n av virkL'slagrL'n hlL'v hiirigerwm s{1 rass omfattande 

att prohlcm med ri'ivarutillfiirscln uppstod redan undL'r vären l1J7X inom 

sk11gsindust ri n. 

Undn 1979 har avvL'rkningsvL'rksamhetL'n inom skogshrukL'I hi.ijls na

got. Fiir 1978- 1979 hcriiknas den llltall avverkade rundvirkeskvantitL'len 

ha i.ikat mL'd ca 6- 7'(. med en iikning a\· s;"'tgtimmL'ravvL'rkningarna med 

dryg I 2 ,·;. oeh massavedsavverkningarna med ca 9';. 

En ytkrligare redw:L'ring a\ rundvirkeslagrL'n erfordradL's likafullt för 

att tiieka skogsindustrins rt1varuforhrukning under l1J71J. DL'n ökning ;1v 

rundvirkeslillforscln som skL'JdL' rnohvarade inte d"terfri1gans tillviixt. 

Skogsindustrins rf1varusituation förviirrades sf1lunda under 1979. vilket i 

viss man gav utslag i hl. a. pilskyndade driftsnL'dliiggningar inom massain

dustrin. fi.irutom produktionsinskriinkningar fi.ir st1gverksindustrin. 

Produktionsrrognoserna for skogsindustrierna 1980 beriiknas kriiva en 

ökning av rundvirkL'sfi.irhrukningcn med knappt 4'.i 1979-- 19XO. Di1 rund

virkcslagren undL'r trt: t1r i raJ avtappats si1 pass kraftigt att ytterligare 

lagerneddragningar under 1980 inle hl.:'diimts mi.ijliga all gen11mfiira. erford

ras en avverkningsiikning som i stort selt kompensL'rar för sitvill hortfallet 

av lagerleveranser som fiir fiirbrukningsökningen umkr I 9XO. Vid fortsatt 

stark iikning av runJvirkL'simrorkn med ..:a 12 '; o..:h ofiiriindraJ export. 

framkommer L'tl iikat avvi?rkningsbchov om ca 7r·; 1979-1480. 

Jiirn- och .111lil"Nkens knnjunkturliige förhiiltrades ytterligare under 

1979. Visserligen förhkv ordt:rliiget fortsatt wagt för handt:lsqfllet men 

såväl ordi?rsto..:kar slim ordering?mg fi.ir spL'cialstldet fortsatte all stiga i 

relativt snabb takt undt:r 1979. Orderstockarna iir 1fo..:k gerwmgåt:nde 

osedvanligt smfi .iiimfort meJ de ordcrsto..:kar som rL'dovisades vid den 

SL'nask stälhoomen 1973/ 1974. Detta kan synas förvtmansviirt med hiinsyn 
till Jen kraftigt förhiillrade leveransutvt:..:klingen under 1979. 

Exrortleveransi?rna av handt:lsfardigt jiirn och slftl ökadL' starkt under 

fi.irsta halvtU"et 1979 - ca 9~;. i ton riiknat - jiimflirt med första halvt1rct 

1978. DL' ökade lcveransL'rna hiinfön.lc sig i första h;md till iistt:uroreiska 

stater samt till vissa utomeuropeiska liindt:r. Diirmt:d hefostes ytterligart: 

den iikanJL' betyJelse ~om dessa marknader fatt under senarL' ;'tr. Till v~\r 

traditionella huvudmarknad EG har niimligt:n lneranserna iikal my..:kL'I 

mt1ttligt :--.eJan 1977. I vi:--.s m~m kan denna utve..:kling forkl<tras av de 

stahili~cringstilgiirdL'r som EG vidtagit under 1978 och 1979 fiir att stiirka 
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Jen inhemska sblp1-.1Juktionen. 1 I ;innu hiigre graJ sammanhiinger den 

waga L'Xportutvecklingen till EG meJ Jess sti'tlk<rnsumtilin unJer senare 

{tr. Undn s~tviil 1'!77 spm 147X beriiknas niimligcn EG:-. stftlfi.irhrukning ha 

minskat. Fiir 1979 pekar preliminiira beriikningar p~i en forbrukningsiill

vii:\l p;'t uppskattningsvis 5 <;. Den faktiska fi.irbrukningen torde dock ha 

i.ikal i mindre utstriil'.kning dt1 en viss del av den redovisade tillviixten 

sannolikt hiinfor sig till en ökad lagerhi·iJJning. Den svaga förbrukningsut

vel'.klingen irwm LCi blir ;in mer ;mm;irkningsviird om man jiimfor med 

st[dklmsumtionen 1973. Ännu 1979 bcriiknas LCi :s stftlfi.irhrukning ligga 

mellan 10 <ll'.h 15 ri under den för 1973. EG:s konsumtionstillviixt under 

1979 har i stort sett burits upp av den kraftigt ökade stttkfterfrägan i 

Förbundsrepubliken Tyskl;md som samtidigt iir vftr viktigaste handels

partner. Den svag;t utwl'.klingen i F.G. tlltalt sett, har i viss mt111 uppviigts 

av en stigande st!tlfiirhnikning i friim\t ut vecklingsliinderna och iiven i 

Östeuropa har st~tlfi.irhrukningen uppvisat en qabil ökning. De svenska 

st{llföretagen har sfdcdes kunnat finna viss avs;ittning för sina produkter pti 

en marknad som iir stadigt stigande. Till stor del till följd hiirav kom den 

svenska stälexporten att öka med prcliminiirt 6'; i volym 1478 - 1479. Det 

fö1foittrade avsiittningsliigl'l tillsammam med kraftigt stigande mctallpriscr 

l.ll'.h oljcpriscr mcdfiirde att stalpriserna steg myl'.ket kraftigt under 1979. 

Prisökningen l 97X- 1979 beriiknas hiirigenom ha uppgf1tt till hela 13.5 '.;. 

Även p<'t hcmmamarknaden har leveranserna i.ikat till följd av stigande 

förbrukning inom flertalet stalkonsumerande branscher. Varvens stttlfi.ir

hrukning har dock fortsatt att minska för femte aret i följd. Under första 

halvåret verkade ocks;'\ fortsatta lagerneddragningar inom sftvill grnssist

som förbrukarleden klart dämpande på lcvcransutvecklingcn. lmporttill

viixten blev likafullt betydande under itrets forsla hiilft vilket i och för sig 

iir normalt i ett klmjunkturskede med snabbt stigande stttlefterfrågan. För 

hel{lrct 1979 beriiknas importen prcliminiirt ha ökat med I .'i ,5 '.;; i Vlilym 

.i~imfört med l 97X. Produktionstillviixten 197X- 1979 blev iindock betydan

Je eller ca lor.·-;. Stålvcrkens lagerhållning har samtidigt minskat ytterliga

re något under 1979. 

De prognoser som nu fiircliggcr iiver cfte1t"rt1gan i viirlden för 1980 tyder 

ptt att en viss minskning i vt1ra viktigaste avniimarliinder kan vara att 

viinta. För såviil iiststatsliindema som flertalet utomeuropciska liinder 

viintas dock en fortsatt förbrukningstillviixl. I vi~s mim verifieras denna 

bild av den enkiit. som insamlats av statistiska eentralhyrån i november 

1979 över företagens exportforviintningar 1980. Förviintningarna iir dock 

överlag positivare iin vad den prognoserade fi.irhrukningsutvecklingen 

skulle ge anledning till. Uthudstrycket pä den europeisb marknaden ökar 

1 Sedan den 8 mars 1978 har Sverige ett avtal med EG om handeln med stål. Enligt 
detta skall parterna respektera vissa priser vid export till resp. marknader. Overens
kommelsen för 1979 har kompletterats med ett tillägg om att parterna skall n:spckte
ra "traditionellt handelsmlinster". 
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sannolikt od.;.s[1 Jf1 den amerikanska .'>t[dkt>ns11mtit>nen v;intas foll<t tillha

ka. Det japanska ~titlct har Lkssutom blivit konkurn:n,kraftigare i nch mcd 

yenens depreciering umkr 1979 vilket i sin tur kan leda till iikad kLmkur

rens pt1 friimst dc asiatiska marknaderna. Mot denna bakgrund har dcn 

wcnsk<1 exportvolymen för 1980 antagits ligga kvar pa oför~indrad nivii. 

Expl1rtpriserna pä jiirn t>ch sttd har samtidigt antagih .stiga med 9.5 r:; 

1979- 1980. 

P!1 hi:mmamarknaden viintas diiremnt leveransut vecklingen bli gynn

sammare. Inom flertalet strilkonsumerande branscher förutses stdedes en 

forbalt tillv;ixt samtidigt snm stiillagren viintas stiga inom shviil grossist

som förbruk.arleden. Den relativt krnftiga importtillvii.\tcn 1979 kommn 

o;;iikerligen att diimpas men blir iindLick betydande. lfar har kalkylerats med 

en ökning p~1 ca 9.'.''i i volym 1979-1980. Produktionen skulle <.farmed 

kunna öka med llmkring 9 1.; I ')79- 1980 förutsatt en vi~s lagerpåfyllnad 

hos järn- och q[tlverken. 

Efterfr[1gcläget för 1-,·r/...stadsi11i/11.11ri11 stiirktes hetydligt under 1979. Or

deringangen från exportmarknaderna fortsatte niimligen ;1tt öka relativt 

kraftigt under hela året samtidigt som den under större delen av 1978 

stagnerande hemmaeflerfrttgan kom <ttt visa en klar tillväxt 1979. OrJer

stockarna som började stiga i slutet av 1977 fortsatte att viixa under aret. 

Huvuddelen av ökningen var ~tlltjiimt koncentrerad till cxportordcrstoc

karna. Trots tillväxten var företagens nmdömen om orderstockarnas stor

lek tämligen negativa :innu i september 1979. 

Den expansi(m av exporten av verbtadsprndukter som skedde 1978 

kom säkdes att forhiitta 1979 dtt tillviixten kl1m att bli niira I I';·;. riiknat i 

volym. Den kraftiga ökningen 1979 var till stor del en fiiljd av en stark 

tillväxt av 0 ECD-l~indernas efterfrågan pf1 verkstad,prndukter. Andelsut

vccklingen pa dessa huvudmarknader kom diiremot att atminstnne under 

första halvåret bli endast svagt positiv för den svenska exportens del. 

t\fotsatsen kom att giilla för exporten till utvecklingsliimkrna: en obetydlig 

marknadstillväxt parad med betydande andelsvinster. Explirtprisindex 

steg 9'.:; 1978-1979. en viss ökning av de relativa exportpriserna kom 

därmed alt ske. 

Den inhemska efterfrtlgeutvt:cklingen kom under 1979 att priiglas av dl 

markant omslag till ökning av den o;;lutliga ctkrfri\gan. Detta giiller siirskilt 

maskininvesteringarna men också konsumtionen. inte minst den privata. 

Vidare ökade il.ter förbrukningen av verkstadsvaror för insats i produk

tionen. Industrins insatsvaruförbrukning av vcrkstadsmateriel sjönk dock 

sammantaget. till följd av fortsatt utveckling av fartygsproduktionen. Ett 

mycket kraftigt omslag till en begynnande uppbyggnad av lagren av verk

stadsvarnr inom både handeln och industrin kom att ge ett markant till

skott till efterfragan. Verksta1.bindustrins egna fardigvarulager fortsatte 

emellertid att minska i tiimligen hög takt medan lagren av varor i arbete 

och in:-;atsvarnr började stiga redan vid ingången av iiret. 
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Tabell 4:3 Försörjningsbalans for verkstadsprodukter exkl. fartn: 19711-1980 

I '!7" ttrs rroduccntpri,cr 
----~--

Milj. kr. hiriindring fri111 förcgt1end.: 
ar. i·; r.:sr. mil.i. kr. 

1971' l'J7l) 1980 
rrcl. rrugno> 

------·--
Pn,dukti1.1n 44470 10.0 5.h 
lmpllrt 23 mo 12.9 7.0 

Summa tillgäng 67500 11,0 6,0 

Offentlig k1.>n>umtinn -1 hlO 10.0 - 3.h 
Privat komumti1'n (l K_\O 6.6 h.6 
I nvnt.:ringar lh 750 .'i.K K.2 
FXJ1<.lrl 31 190 10.l/ 5.7 
Lagerfor~indring i indw,trin 
tmilj. kr.I -12.\0 142' 335 
Lage1for~indring i handeln 
tmili. kr.1 - 600 640 166 
Var-uinsah 10950 1.4 2.3 

industri :\ K20 I. I -0.2 
byggnadsvcrksamh.:t '.\40 2.'I 3.9 
i ivrigt I 790 ' ' 2.8 

Summa anviimlning 67 500 11,0 6,0 

J\iillu: Kon.i11nkt11rinstit11tet. 

Denna ~ammantaget rusitiva eftcrfrägcutvedding ledde till att imrortcn 

k,1m att lika med ca 13 ':; vid sannolikt i stort sett ofiirlindradc inhemska 

marknadsandelar nch att rrodukti!lnstillviixtcn kom att uprgt1 till hela 

JO';. 

Expllrtlcveranscrna fiir I 9KO har prognoserats dels med hjlilr av en 

enkiit till verkstadsfiiretagen. dels med hjiilr av k.:llljunkturinstitutets kal

kyler över marknadstillviixt nch marknadsandelsut veckling for hela grup

ren hcarhl'lade varor. Enkiiturrgiftcrna ger en iikning i viirJe 1979- 1980 

p?1 drygt I> 1·; och en prisiikning r~1 knaprt 8 r;; vilket implicit ger en 
' volymökning pf1 ca 'i c;. Denna volymtillvlixt har i stllrt sctt accerterah i 

rrognll~en medan en erfarenhetsm~issigt hetingad uprjustering gjorts av 

foretagens rrisprognos till drygt 9r;. En sådan volymtillviixt implicerar 

ytterligare nfigon marknadsandclsvinst for svensk verbtadsindustri. 

Pt1 hcmmamarknaden viinta' en efterfrt1getillviixt (inkl. lager) på drygt 

6'; attjiimfi.iramed Il'·; 1978-1979. Även 1980kanniimligcndenrrivata 

komumtilinen av vcrkstadsrrodukter antas visa god tillviixt och i.ik11ingen 

av ma-,kininvesteringarna snarast tilltaga. Bidraget till cftcrfragan från lag

ren forutse~ dock sjunka kraftigt trnts att avtaprningen av verkstadsindu

strins llirdig\'arulager urrhiir under lorpct av 1980. 

Styrkan i nch inriktningen av den ovan redovisade efte1fr~'igcutvcekling

en viintas led<t till en ökning av implll'lvolymen pa ca 7 1
.; 1979- 1980. 

medan produkti1.,nen heriiknas i.ika med ca '.'i I/~'.:; .. 
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\'111Tn1.1 orders!l>ckar iir f,1rtfar•mdc mycket smt1 efter de kraftiga redu

ceringar s,1m iigt rum ;11ltsedan bii1jan av 1974. Under första halvaret 1979 

blev exrorten av nyby)!gda fartyg endast ca en tredjedel a\' \'ad den var 

under motsvarande perind 1978. Leveranserna umkr andra halvtirct 1979 

och under \YXO brukar bediimas med hjiilp av statistiska 1:entralbyr:111s 

varvsenkiit. Denna iir numera nedlagd tich gjordes senast i mars 1979. 

varför det statistiska underlaget för progn,1serna iir osiili.rare iin vanligt. 

E::xpmten av nybyggda fartyg beriiknas emellertid för helrtret 1979 ha 

fortsatt att minska drastiskt eller med över .5l.V/·. i volym. Fiir I 9XO förutses 

niv:m pi·1 exp<irtlcveranserna bli iinnu lägre. Leveranserna av nybyggda 

fartyg till svenska rederier synes diiremot ha ökat starkt undn 1974. 

jiimfört med J97X innebiir beriikningarna i dd niirm<1:-.te en fördubbling. 

Under 19XO förubes hemmaleveranserna fi.irbli ungefär oföriindrade i vo

lym. Lagren av varor i arbete beriiknas ha minskat 1979 ,ich antas fortsiitta 

att min.ska ocksti I 9XO. Sammantaget leder kalkylerna till att produktions

rnlymen fortsiitter att minska. nedgt111gen beriiknas till ca 1.5 '.:; shviil 

1978--1979 som 1979-1980. 

lndustribranschenw inom den heterogena r°iJTig.1e/..1om' producerar hu

vudsakligen fardigvawr vilka till iiverviigande del finner avsiittning pb. den 

inhemska marknaden och till en mindre del avsiitts pa expurtmarknaderna. 

Leveran.-,erna till hemmamarknaden avser i huvudsak privat konsumtion 

och insatsleveranser till industrin. byggnads verksamheten samt tjiinste

sektorerna. 

A vsiittningslägct for iivrigvarorna filrhiittrades n[1got under 1978. h11vud

sakligtn genom en ökad efterfrt!gan fr:'111 utlandet. Marknadstillv~ixten 

tillsammans med en gynnsam andclsutvcckling gav uprhov till en export

likning av övrigv<1ror pi\ C<t 6 l/'2 <; 1977-1978. Avs;iuningen p[1 den in

hem,ka marknaden ökade diiremot mi\ttligt dä säviil den slutliga efterfrtt

gan 'om förbrukningen av i.ivrigvarnr som insats i rniduktionen utveck

lades svagt. Lagren av övrigvaror inom ht1de parti- och detaljhandcln dnig~ 

ner kraftigt under firet. Fiir iivrigsektnrns del hade lageravvecklingen av 

fardigvaror pahörjats under andra halvb.ret 1977 och fortskridit under 1978. 

Minskningen hlcv diirefter betydande 1979 framförallt under första halv

äret. 

Importen minskade med knappt .5 '.:;. 1978. dels till följd av nedgången i 

den privata konsumtil>nen. dels som en följd av den relativa fiirdyring <tv 

importvaror som devalvtringcn medförde. Detta faktum tillsammans med 

' Sektorn omfattar livsmedclsindw,tri inkl. drvckesvaru- och tohaksindustri 
<SNI 31 J. textil-, hckHiJnads-. liiJcr- och liidcrv<i;-uinJustri 1SNI 3'.!l. triihu>- och 
byggnad,snickeriinJustri, miibt:lindustri samt övrig trävaruindu>lri utom sågverk 
l Sf' I 33 cxkl. 33111 J. triifibcrplattindustri l SN I 341 D ). pappers- och pappförpal:k
ninpindustri <SNI Cl412J. övrig pappers- <>Ch pappvaruindustri <SNl :.\419). grafisk 
industri 1SNI 342), kemisk industri, gummivaru-, plast- rn.:h plastv<mtindustri tSNl 
351. 3.'i::!, 3.'i.'i. 356). jord- och stcnvaruindustri lSNl 361 samt annan tillverkninpin
dustri <Sf'l 39). 
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Tabcll 4:4 Fiirsörjningshalans för iinig industrisektor 19711-19110 
l'l75 ar' pn>Juc-c:nlpri-,cr 

XX 

Milj. kr. hirändring fran forcgi1cndc 

Produktion' 
Implirt 

Summa tillgäng 

Offentlig konsumtion 
Privat kon~umtinn 
Investeringar 
Export 
Lagcrfrir~indring i industrin 
tmilj. kr.I 
Lag.erförändring i handeln 
!milj. kr.I 
Yar.uinsats 

industri 
byggnads verksamhet 
övriga sektorer 

Summa anviindning 

1978 

------· 
53 630 
23 800 

77430 

6210 
.\2 810 

820 
14610 

- 110 

-740 
23 840 

5880 
8290 
9670 

77430 

i1r. '.;-.resp. milj. kr. 

197'> 1980 
prcl. prognos 

2.5 3,() 

11,0 6.3 

4,9 4,2 

6.4 '.I 
2.7 , , -. .:.. 
5.H H.2 
7.2 4.1 

-260 650 

920 20 
3.'I 3.5 
7.8 5.0 
2.9 3.9 
2.4 , , 

4,9 4.2 

1 Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker från sWtistiska 
centralbyrans årsberiikningar över produktionsutvecklingcn. Försörjningsbalansens 
produktinnsförändring för prognosperioden korrigeras d;irfor i enlighet med mönst
ret för tidigare avvikelser. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

den gynnsamma exportutvcddingen lämnade utrymme för en höjning av 

produktionsnivän och tillväxten inom iivrigsektorn uppgick till 2 I /2 '.; 
1977-1978. 

Konjunktursituationen förbättrades betydligt under 1979. Exportleve

ranserna utvecklades gynnsamt - framförallt under fiir'.'lta halväret - trots 

en relativt m1\.ttlig tillväxt på. for övrigvaruexporten ht.:tydande marknader 

Mim Danmark tich Nnrge. I synnerhet exporten till Finland samt EG

länderna visade god tillviixt ltch ytterligare andclsvinster har inhiimtats på 

dessa marknader. En exportvolymökning pti drygt Fi kunde registreras 

1978-1979. Hemmamarknaden verkar vidare ha utvecklats relativt starkt i 

och med att den privata konsumtionen uv övrigvaror börjat stiga. Dess

utom ökade förbrukningen av övrigvaror i form av insatsleveranser -

framförallt inom tillverkningsindustrin. Vidare bidrog ett kraftigt positivt 

lageromslag inom detaljhandebledet till en ökad efterfrågan pä övrigvamr 

under 1979. En betydande neddragning av övrigsektorns färdigvarulager 

företogs under första halvåret och med en i stort sett oförändrad lagcr

hällning andra halvttrct synes lagersituationen ha normaliserats. 

lmrorten synes ha 11tertagit marknadsandebr under 1979 och dettu till

sammans med den goda inhemska eftcrfriigeut vecklingen ledde till att 

importen steg med 11 r;; 1978-1979. Prnduktiunen inom övrigsektorn 

torde ha ökat ca 2 1/2 '1. 
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Ef1crfr{1gefagct för i_ivrigscktorn kan viintas ytterligare förhiittras något 

u1H.ler 1980. Med i stort sett oföriindrade marknadsandelar på exportmark

naderna samt en fortsatt hygglig tillviixt på de viktigaste utlandsmarkna

dcrna kan exportvolymen sflhmda förväntas stiga ca 4 1,;;. 1979-1980. Pft 

hemmamarknaden kan man vidare påriikna en ytterligare god tillviixt dfl 

~flväl den privata konsumtionen som fi.irhrukningcn av övrigvaror i indu

strin och byggnadsverksamheten förutses öka betydligt. Genom en viss 

uthyggnad av övrigsektorns färdigvarulager kan ett hetydandc positivt 

lageromslag väntas. 

Den prognoserade goda inhemska efte1frf1geut vecklingen beriiknas leda 

till att importen ökar med knapp! 6 I /2 ''i. Med hiinsyn tagen till att indu

strins lageromslag torde representera ett. i förhållandevis hög grad. hem

mamarknadsinriktat efterfrflgctillskott kan produktionsökningen inom öv

rigsektorn beräknas till ca 3 c;:,;. 1979- I 9ll0. 

4.3 Övriga näringsgrenar och den totala produktionen 

Som redovi!>ats i kapitel I uppskattas bruttonationalproduktens volym

tillviixl mätt frfm anviindningssidan till 4.1 1X mellan 1978 och 1979. den 

snabbaste prnduktionsökningen sedan 1974. Bruttonationalproduktens för

ändring beriiknad från produktionssidan ger samma tillväxt för 1979. Pro

duktionstillviixten förklaras av att såviil konsumtion som investeringsefter

frågan ökade kraftigt. Varuexportens volymökning 1978-1979 uppskattas 

till 7 J ~.;.medan importen, till följd av den starka konsumtions- och inves

leringsutvecklingen. heriiknas ha ökat med hela 13.5 r;;). 

Preliminära beräkningar av produktionsutvecklingen inom olika närings

grenar 1979 och prognoser för 1980 redovisas i nedanstående tabltt. Bedöm

ningarna grundar sig rä ekonomidepartementets prognoser for den interna

tionella - och den inhemska utvecklingen. Pä vissa punkter inneb~ir dessa 

en avvikelse från konjunkturinstitutets prognoser. Motiven för dessa avvi

kelser har närmare redovisats i kapitel I. 

Produktionen inom jordhruket beräknas enligt statens jordbruksnämnd 

ha minskat med 0.5%. i volym mellan 1978 och 1979. Animalieproduk

tionen dvs. prnduktion av kött, mjölk. ;igg m. m. ökade med 2.4 1:(, medan 

vegetabilieproduktionen {potatis och sockerbetor. spannmäl. lllje- och 

köksv;ixter) minskade med närmare 7 ,5 r;;,. Under 1980 väntas produk

tionen totalt i jordbruket öka med 4, 7 I/(. Vegetabilieproduktionen förutses 

öka med niistan 8 r;.o;, och animalieproduktil1nen med niirmare 2 'X. 
Skoi;shmkcts bidrag till bruttonationalprodukten 1979 uppskattas till 

1,7 'X. För 1980 förutses en iikning av ungefär samma storleksordning. 

Skogsindustrins råvarusituation förvärrades ytterligare under 1979. För att 

prognosen för 1980 ska kunna infrias måste avverkningarna öka eftersom 

lagren redan dragits ned mycket kraftigt. 

Preliminära beriikningar visar att den totala i11d11striprod11kti1111en ökade 

med c<t 61:>( 1978- 1979. Produktionsökningen var speciellt kraftig inom 
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_i:irnmalmsgruvorna. slfllverken. rarrersindustrin lh.:h inom verkstadsin

dustrin. Kalkylerna för 1980 inneb:ir en ökning för hela industrin med ca 

4.5 '>i. H;insyn har d:irvid tagits till de effekter rå rroduktionen som följer 

a\ rrognosavvikdserna mellan ekonnmiderartcmentct och konjunkturin

stitutet. Ökningar forutses för praktiskt tagel samtliga delbranscher. en

dast varven v:intas fors:itta all dra ned sin rrl•duktion. 

Prognosen för d.1ekrorn bygger pt1 bedömningar som gjorts av statens 

industriverk. Mot bakgrund av den iikande industriproduktionen. en fort

satt ökad elanv:indning inom hushallen m. m. v;intas elproduktionen fort

s~itta att öka under 1980. 

Sammantaget v:intas rrod11ktionen inom bygg11ad.1·1·crksamhctn1 öka 

med drygt 3 '.·";, 1980. Investeringarna i byggnader och anläggningar förutses 

totalt stiga med drygt 3 r.;-; .. rnirav väntas investeringarna i permanenta 

hl•st;ider öka med 5 (";. För 1980 förutses en igimgs:ittning av ca 60000 

Higenheter varav 40 000 i smf1h11s. Industrins hyggnadsinvesteringar som 

minskat sedan hö1jan av 1975 v:intas öka med ca 7 '}'(,mellan 1979 och 1980. 

Till följd av att sitväl den privata konsumtionen som investeringsverk

samhetcn ökade ganska kraftigt 1979 ökade produktionen inom den privata 

tj:instesektorn med drygt 3 r.;-(.. Dt1 bl. a. den privata konsumtionens 

ökningstakt vlintas avta 1980 förutses ocks~ tjänsteproduktionen i.ika något 

l[mgsammarc. 

Ökningen av den <!/li'111fit:tJ ~iii11.1·tl'prod11k1ioncn 1978- 1979 uppskattas 

till 4,2 r;;,. Landstings- och primärkommunerna ökade med 5 % medan 

statens produkti1)n steg med knappt ~ ':;;- i volym. I kapitel 9 ges en detalje

rad beskrivning av den väntade utvecklingen inom den offentliga sektorn. 

Sammantaget implicerar dessa kalkyler alt produktionen inom den offent

liga sektorn skulle öka med 3 7, 1980. Staten v:intas öka med I % och 

kommunerna med 3.8%. 

Mot bakgrund av ovan redovisade prognoser for olika näringsgrenar 

skulle bruttonationalprodukten mlltt från prnduktionssidan öka med 3 .3 <Ji. 

1980. Bruttonationalprodukten kalkylerad från anv:indningssidan ger en 

tillvlixt på 3 .6 'i'f... 

Andel av Procentuell förändring 
total pro- i produktionsvolymcn 
duk1ion, 'X 
1979 1979 1980 

Jordnruk 2.3 -0.5 4,7 
Skogsbruk 2.2 1.7 1.6 
Industri 29.7 6.1 4,.'.i 
Elkraftsproduktinn m. m. 2.8 2.7 4.5 
Byggnads verksamhet 7.5 2.8 3.1 

Summa varu- och kraftproduktion 44.5 4,7 4,2 

Privata tjänster 33.2 3.2 2.3 
Offentliga tjiinslcr 22.3 4,2 3,1 

Summa tjänsteproduktion 55,5 3,6 2,6 

Total produktion 100 4,1 3,3 
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5 Arbetsmarknaden 

5.1 Läget pä arbetsmarknaden under 1979 

Sam mat(f (1t111i11g 

Liget p[1 arhetsmarknaden fö1NittraJe, under 1979. Arbetsliisheten. 

som tikade pi1tagligt under 1977 LlC:h 1978 har 1979 äter avtagit. I oktober 

1'-)79 var 78000 personer arbdslösa. n\\lhvaranJe 1,!l.'i av arbehkraften. I 

okwher J 978 \'ar arbetsliisheten 89 000 personer el kr 2.1 'i. Bakllm Jenna 

neJgtmg i arbetslösheten ligger nera faktorer. lndustri>yssebiittningen har 

efter flera {1rs minskning filer hörjat Lika. sysscls:ittningen inom pri\'ata 

tj~inster ökar. Den offentliga sektnrn. i första hand kommunerna. forts;itter 

all expandera kraftigt. Samtidigt Sl.lm den öppna arhctslöshetcn nedbring

ades kunde en viss minskning ,ke av anlalcl personer i arhctsmarknadspo

litiska htgärder. Dessa åtgärder nmfattar dock alltjlimt ell stnrt antal perso

ner. i genomsnitt l:'i3000 personer under de tre första kvartalen 1979. 

Ar/J1·1skrt!fi.1111 hud 

Utbudet av arhetskraft bestäms av den inhemska befolkningsut vcckling

en. in- och utvandringen samt utvecklingen av förv:irvsfrekvensen hos 

olika befolkningsgrupper. Med förvärvsfrek vens avses andelen av en he

folkningskatcgori som tillhiir arhetskraften. antingen som sysselsatt eller 

~om arhetslös. flir~indringar i förvärvsfrt:kvemen iir den mest betydelse

fulla faktorn for arhetskrnftsutbudets utveckling. Under senare ar har 

niimligen folkökningen niirmast stagnerat. Under 1978 likade folkm~ingden 

med ca 17 300 personer. varav huvuddelen hänför sig till en nettoinvand

ring om 14000 personer. Under 1979 har nettoinvandringen legat kvar pii 

ungefär samma nivt1 som J97H. 

Utvecklingen av förviirvsfrekvenserna i olika ttldersgruppcr redovisas i 

tahell '.i: I. Kvinnorna fortsatte att lika sitt deltagande i arbetslivet under 

Tabell 5: 1 Relath·a arbetskraftstal, tredje hartalet 1970, 1975-1979 

1970 1975 1976 1977 1978 1979 

Män 81.9 81.2 80.0 79.5 79.5 79.5 
därav: 16-24 är n.5 78.3 77.5 77.3 77.3 77.3 

25-54 :'tr 95.0 95.5 95.7 95.7 9:'\,6 95.5 
55- 74 t\r 63.0 55.5 51,8 50.4 50.2 50,5 

Kvinnor 53,2 59.9 60.'i 61.8 63,2 64, 
därav: 16-24 i'tr 63.6 71.0 71.6 72.3 73.4 74.9 

25-54 ttr 63.6 74. I 75.4 77.4 79.3 81 .7 
55- 74å.r 28.9 29,8 29,6 30.2 30.9 30.4 

Samtliga 67,5 70,5 70,2 70,7 71,3 71,9 

Kii/11.J: Statistiska •:entralbyrftn. 
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Diagram 5:1 Arbetskraft och s~·s.~elsättning 1974-1979 

Milj. pcr5oner.~~i~ngren~~dc mlma~~~t~.1 m~~dcrs glidande gennmsnitt 

4.3 

4.2 

4.1 -

Antal sysselsatta 

-+--· l 
I 

--+---- ---+-----i ·-·- ·--- ______ ..__ ___ _____, 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Kiillor: Konjunkturinstitutet nch statistiska ccntralhyrän. 

l IJ79. S:irskilt markant gäller detta för gruppen kvinnor med harn under 7 

ar. diir förvärvsfrckvcmen ökade med 2,7 prm:cntenheter mellan tredje 

kvartalen 1978 nch 1979. Totalt sett beräkna~ förviirvsfrekvensen stiga 

med 0.6 procentenheter mellan 1978 och 1979 efter att ha legat relativt 

konstant under pcriodcn 1975 till 1977. Tillväxten av antalet personer i 

arhetskraften illustreras i diagram 5: I. Under tredje kvartalet 1979 var 

antalet personer i arbetskraften 47 000 fler än under motsvarande kvartal 

1978. Av denna ökning var mer :in två tredjedelar h:införlig till den ökade 

förvärvsfrekvenscn. Totalt i.ikadc antalet per~oner i arhdskraftcn med 

1,2 1:;. under 1979. 

Arhetskraftsutbudet riiknat i timmar beräknas under 1979 ha ökat med 

0, Yt-, efter att under siiviil 1977 som 1978 ha minskat med 1.F; per år. 

Skillnaden i utveckling mellan arhetskraftsutbudct miitt i timmar och i 

antal personer har !lera förklaringar. Den i.ikadc andelen kvinnor i arbets

kraften slinker det genomsnittliga timutbudet eftersom kvinnorna har kor

tare medelarhetstid iin männen. För 1979 uppsakttas denna dfekt till 

0.1 !.'·i. Även det ökade antalet delpensionän;r sänker mcdelarhctstiden 
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meJ ca 0.1 1 
;. rer [ir. Antalet Jdrcnsion;in:r 11rrgick i ntwcmbl'r I 'J79 till 

\:<1 49 ()()(). 

hirutnm föriindringen i mcdelarbetstiJcn rt1verka~ timutbuJct a\ för

;indringar i l~mgtitbfränvaron. t. ex. r:1 grund av sjukd\lm. \';irnplikt. slll

dicr m. m. LI nJ.::r 197') b.::r;iknas lt111gtidsfrt111\'arnn ha minskat timutbudct 

med 0.4';. 

A rhl' tsf..rt!fisc:f i n:ti·,/ga 11 

Som indikatorer p/1 arbclskrafheftcrfr:'1g;in' tllh'clding kan man anviin

Ja Jeh statistiken ()ver nyanm;i!da llCh kvarstf1enJe lediga rlatser hos 

arhchförmedlingarna. dels andelen företag som urrgi\'it brist rä olika 

katcguricr arhct~kr<ifl i konjunkt11rinsti1U1cts kvartalsvisa b<iwmcterunJer

siikningar. Analysrn av serierna över lediga pl<itser fi.irsvi1ra~ cmdkrtid a\· 

den anmiilningsplikt som sw::cc.,sivt inforls i olika delar av l;indcl. vilken 

Diagram 5:2 Vid arbetsförmedlingarna krnrstaendc lediga platser 1974-1979 
Tusental. S~tsongrensadc.: m!111adsdata. Log. skala 

80 
70 

60 Totalt 

50 

3 

----- -- ----------··· - -----

I 

I ! 
1 Byggnadsverksarnhet -+ 

·-· ---~\ ---- ! --~------'-----'-4----'--~-

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Anm. Dclhranscherna summerar sig inte till totakn då vis'a branscher uteslutih. 
K<illa: Arhetsmarknadsstyrelscn l•Ch konjunkturinstitutet. 
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Tabell 5: 2 Andelen företag som uppgivit brist pä arbetskraft 1978 och 1979 
Pro..:cntudl andel ja-svar 

l!J7K 1979 

lh. 2 kv. 3h. 4 kv. I kv. 2h. 
------ ---·-------

Brist pil yrke.rnrht'/1ir1' 
Totala industrin 16 18 21 22 28 39 
Tr~ivaruindustri 29 31 35 32 31 44 
Massa-. pappers- PL"h 
grafisk industri -, IO 9 12 12 23 I 

Järn- och stål verk 8 6 6 17 29 20 
Verkstadsindustri 16 19 23 25 31 42 
Varvsindustri 13 12 16 5 30 42 

Brist pJ hygg1111J.1- ,,,.1r 
1111/1jggning .\ar/>ct 11r1· 
Betongarhetan: I 13 IO 21 12 47 
Tr~iarhetare 8 23 .33 35 3::! 69 
Murare I 15 4 8 _'i ~~ 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

l)..j 

3h. 

41 
42 

21 
24 
46 
54 

49 
75 
4lJ 

enligt beräkningar gjorda av AMS inneburit dl tillskott på över )()';; i 

antalet nyanmälda lediga platser. 

Antalet nyanmLilda lcdigu plat~er stabiliserades 1978 efter att ha minskat 

sedan 1975. En uppgäng inleddes vid mitten av äret o<.:h har f1.)r\sa\t under 

1979. Under tredje kvartalet 1979 nyanm~ildes sålunda i genomsnitt 55 000 

platser per mt111ad,j~imfön med 48000 samma kvartal 1978. 

I diagram 5: :! redovisas utveddingen av antalet kvarst~tende kdiga 

platser pt1 totalnivt1 o<.:h för fyra delsektorer. Antalet kvarstt1ende lediga 

platser ger en indikation på den i<.:ke tillgodosedda efted'rågan på arbets

kraft. Även l'm jä.mförd~er försvtlrns av den ovannämnda s111.:..:essiva 

utvidgningen av den allm~inna platsanmälan st~ir det helt klart att antalet 

kvarstående lediga platser har ökat kraftigt sedan mitten av 1978. Denna 

ökning utgår do<.:k frrm en mycket fag nivfl. Ökningen var slirskilt markant 

under andra halvåret 1978 och första kvartalet 1979. I oktober 1979 var 

antalet kvarsttiendc lediga platser inom tillverkningsindustrin I:! 000, vilket 

innebar en fördubblingj~imfört med oktoher 1978. Inom byggnads verksam

heten ökade under samma period antalet platser frt111 I 300 till 4 000. 

I tahell 5: :! redovisas bristen pä yrkesarhetare inom olika hrans<.:her 

enligt konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Under 1978 ökade 

bristen pä yrkesarhetare 11\.ngsamt. o<.:h under de tre första kvart alen 1979 

först~irktes uppgången avsevärt. Stigande hristtal redovisas för samtliga 

hranseher. framför allt inl'm byggnadsverksamheten. Denna brist har bl. a. 

haft till följd att byggandet av bostadsHigenheter försenats. 

Sysselsiittningi•n 

Den totala sysselslittningen uppgi<.:k under tredje kvartalet 1979 till drygt 

4,Z milj. personer, vilket innebar en ökning med <.::.1 60000 jämfört med 
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Tabt'll 5: 3 S}·sselsättningsutvecklingen 1975- 1979 
Medeltal sysselsatta. I 000-tal 

1975 1976 1977 

95 

1978 1978 1979 
1-3 kv. 1-3 kv. 

Sysselsalla 4062 4088 4099 4 115 4 113 4171 
män 2342 2 337 2 314 2 '2'J7 :!300 2 313 
kvinnor 1720 I 751 I 785 1818 1!11:' I 858 

Heltidss ysselsatta 
I.mer än 35 tim./v.) 3 313 3 239 3 191 3 152 3 158 3 171 

Dc:Jtidssysselsatta 
!'20-34 tim.iv.1 521 603 659 710 705 760 

Deltidssysselsatla 
ll-19tim./v.) 228 246 249 253 250 240 

J.:1il/e1: Statistiska ccntralbyran. 

samma reril1d 197X. Ökningen g;illcr sft\'iil antalet heltids- som deltidssys

selsatta. Som framgår av tabell 5: 3 har antalet hdtidssysselsatta intt: ökat 

sedan 1975. Huvuddelen av sysselsättningsökningen föll pf.t kvinnorna. 

men iiven antakt sysselsatta m;in ökade. Antalet sysselsatta kvinn1)r var 

tredje kvartalet 1979 2.3 '!(, högre iin motsvarande peri1ld 1978. antalet 

sysselsatta män likade samtidigt med 0.8 'JL Av kvinnorna var ca 45 r;;. 

deltidssysselsatta medan motsvarande andel bland männen var 6 ""i>. 

Sysselsiillningsutvecklingcn fördelad pf1 niiringsgrenar framgår av tabell 

5: 4. 

Tabell 5:4 S~·sselsättningen inom olika näringsgrenar 1977-1979 

1971' 
Antal 
sysscl
o,a11a. 
I 000-tal 

Jordbruk och fiske 194 
Skogsbruk 57 
Gruvor och tillverk-

ningsiml11stri 978 
El-. gas-. vattcn-

och värmeverk 29 
Byggnadsverksamhe1 315 
Privata tjiinster' I 340 
Siat en 307 
Kommuner 893 

Summa 4 113 
Korrigcringspost 2 47 

Totalt 4160 

Procenwell förändring 

1977-1978 1-3 kv. 
1-3 kv. 

Antal Antal Antal 
syssel- arbets- syssel-
saua timmar salta 

-1,0 -5.2 - 1.5 
'2.1 -4.8 -11.2 

-3.1 -~.4 - tl.9 

() -1.9 3,6 
-3.9 -6.8 - ~.I 
-0.2 -1.8 1.0 

'l 'l -0.3 2,6 
<>.2 4.0 6,4 

(1,3 -2.3 u 
0.1 0,t I) 

0,4 -2,:? 1,3 

1978-
1979 

Antal 
arbets-
timmar 

- 1.0 
-11.9 

·- u 

3.5 
- 1.4 

1.0 
2.1 
5.8 

0.8 
0,1 

0,9 

' Handel, restaurang- och hotellrörelse. samfärdsel. bank- och forsäkringsinstitut, 
fastighl'lsförvaltning m. m. 
' Den totala sysselsättningsutvecklingen fäs från arhetskraftsundersökningama kor
rigerat.le för kalendariska effekter m. m. för att överensst~imma med nationalräken
skapernas definiticmcr. På senare år har förelegat en ganska stor diskrepans mellan 
sysselsättningen summerat.I över t.lo: olika näringsgrenarna och arbetskraftsunder
sökningarna. 

Kiil/a: Statistiska centralbyrån. 
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Syssclsiittningen inom industrin. som minskat sedan 197.'i. började öka 

igen under andra kvartalet 1979. Sammanlagt ökade industrisysselsiittning

cn med ca l .'i 000 rersoner mellan första och tredje kvartalen l 979~)kning

en sker do<.:k frtin en mycket låg nivii. De tre frirsta kvartalen I 979 syssel

sattes <.:<1 75 000 rersoner forn:: i industrin än under motsvarande reriLid 

197.5. lH.:h 'JOOO forn: iin motsvarandl· reriod 1978. 

Antalet sysselsatta inom hyggnadsverksamheten fortsatte att minska 

under I 979. I den rrivata tjiinstesektorn. snm är den syssclsiittningsmiis

sigt största sektorn med I .3 milj. sysselsatta. ökade syssebiittningen med 

niirmare I .5 000 personer. 

Den offentliga sektorn uppvisade en fortsatt kraftig sysselsiillningsiik

ning under 1979. Inom rrimiirkommuner n<.:h landsting ökade antalet sys

selsatta med <.:a .'i.'i 000 personer. Inom den statliga sektorn har sysselsäll

ningsi_ikningen diiremot diimrats nt1got jiimfort med tidigare år och beräk

nas stanna vid 5000 personer mellan 1978 och 1979. 

Arhetsliishet och arht'l.rnwrk11adspoli1ik 

En viktig indikator på Higet pft arbetsmarknaden är utvecklingen av 

antalet arbetslösa. Arbetslösheten ökade 1977 och 1978 men har under 

1979 åter avtagit (tabell .'i: .'i). Antalet arbetslösa enligt arbetskraftsunder

sökningarna var under tredje kvartalet 1979 93 000 personer. vilket innebifr 

en minskning med 13 000 personer jämfört med samma period föregående 

iir. Antalet rersoner i arbetskraften ökade med 47000 samtidigt som sys-

Tabell 5: 5 Arbetslösheten 1977-1979 
Års- och kvanalsmeueltal. I 000-tal ( 16- 74 år) 

1977 197t{ I97R 1979 

I kv. 2 kv. 3kv.4kv. I kv. 2kv. 3kv. 

Arbetslösa. totalt 75 94 99 86 106 84 100 85 93 
16-24 år 30 3R 35 35 49 32 34 34 42 
25-54 år 36 44 50 41 44 40 49 

,.., _, 39 
55-66 år 9 5 14 Il 13 12 17 14 12 

StorstadsUin 23 27 30 24 31 25 29 27 26 
Skogs län 23 28 32 

,.., _, 30 23 28 25 27 
Övriga län 29 39 38 34 46 36 43 33 40 
Medeltal veckor i 

arbi;:tslöshet 15 16 16 17 15 18 17 17 15 

Rl'latii·a arhctslöshl'f.Ital 
(arberslösa i procenr 
av arhetskrafrcn) 

Totalt 1,8 2.2 2,4 2,0 2.5 2.0 2.4 2.0 2,1 
16-24 år 4.4 5.5 5.4 5.1 6.6 4.9 5.2 4,8 5.6 
25-54år 1.3 1.6 1,8 1.4 1.6 1.4 I. 7 1.3 1.4 
55-66 år 1.3 1.8 2.1 1.6 1.8 1.7 2.5 1.9 1.6 

Män 1.5 2.1 2.3 1.9 2.2 1.8 2.2 1.8 1.8 
Kvinnor 

, .., 
2.4 2.4 2.2 2.8 

, , 
2.5 2.2 2.6 -·-

Kti/111: Statistiska centralbyrån. 
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Diagram 5:3 Arbetsliisa enligt AKL arbetsliisa kassamedlemmar ot·h krnrstående 
lediga platser 197 4-1979 

Tusental. S:isongrensadc månadsdata 

110 

100 

90 

80 

70 

60 ---·--· -------------< 
r~ 

I I 

\I 1
1 Lediga platser ... ./, , 

50 

' 

_I 
- ..... ., "'' 

;;::/-"'~--+----.1,4, '7~·:.;\ 
40 I----- - - - -------1------\-~--"l" , ... 

\ ,- i 
I . 

----+------'\_J_.------+----

-~-----< 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

K,-;l/or: Arbctsmarkna<lsstyrclscn. konjunkturinstitutet och statistiska .:cntralbyrtm_ 

sclsättningen steg med 60 000. Antalet sysselsatta i bered~kapsarhete mins

kade med ca 2 000 personer mellan tredje k vartalct 1978 och tredje kvarta

let 1979. Antalet arbetslösa utgjorde under tredje kvartalet 1979 2.1 %- av 

arbetskraften att j~1mföra med 2.5 <;:;-. under tredje kvartalet 1978. 

Arbetslösheten bland ungdomar ( 16-24 år) har minskat under 1979. I 

oktober var 33 000 arbetslösa mot 38 000 i oktober 1978. 

Arbetslöshetens n:gionala fördelning har inte för:imlrats n;imnviirt under 

1979. Norrbottens Hin har den högsta och Stockholms län den J;igsta 

arbetslösheten. I skogsninen var den relativa arbetslösheten under tredje 

kvartalet 1979 3. I r;;_, och i storstadsfancn 1.6 %. 

Siatistiken över antalet arbetslösa kassamedlemmar visar samma möns

ter som arbetskraftsundersökningarna, arbetslöshetens ökning hriits i slu

tet av 1978 och har under 1979 vänts i en viss nedgång. 

Under tredje kvartalet 1979 var antalet arbetslösa kassamedlemmar i 

7 Riksdag<!11 f<J79/8U. I sam/. Nr /00. Bila11a I.I 
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Tabell 5: 6 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1975-1979 

Mänadsm"Jc·ltal. I 000-tal 

1975 1976 1977 197X 1'!78 
1-3 kv. 

98 

1979 
I· 3kv. 

-----------
Arhetsmarknads-

uthildning 3h 42 Xh 78 KO 56 
Jiirav: 25-kwnan 41 2'J 33 4 

lkredsbpsarbcte 17 27 29 4'i 42 50 
Arkivarncte 15 15 15 15 15 16 
Skyddat l>ch halv-

skyddat arbete m. m. 27 29 28 29 29 31 

Totalt 95 113 158 167 166 153 

l\cilla: Arh<:tsmarknadsstyrclscn. 

genomsnitt 42 300 ( 1.4 ':.; ). vilket iir n~igot liign.: iin tn::djc kvartalet 1978. 

lnnm industrikassorna har arbetslösheten minskat under hela 1979 l>ch var 

i september 13 700 pers<:>ner. en nedgfmg med 2 500 personer. Andelen 

arhetslösa medlemmar i industrikassorna iir dock fortfarande ganska hög. 

2.1 l?(:. Den klaraste förbiittringen noteras for byggnadsarbetarna. diir anta

let arbetslösa kassamedlemmar minskade frän 4 600 till 2 XOO mellan tredje 

kvartalen 1978 lH.:h 1979. 

Det förb~ttrade sysselsiittningsliiget under 1979 har medfört all antalet 

persnncr som sysselsatts i olika arhetsrnarknadspolitiska fltgiirder succes

sivt minskat under loppt:t av året. Det totala antalet personer som syssel

satts i arbctsmarknadspolitiska åtgiirder uppgick under januari-september 

1979 till i genomsnitt 153 000 rer m[tnad. en minskning med 13 000 pt:rsoner 

jiimfört tned motsvarande period 1978 ttahell 5: fil. Minskningen iir hiinför

lig till utbildning inom företagen av permitteringshntad personal. den s. k. 

25-krnn<in. vilken som mest sysselsatte 55 000 personer tredje kvartalet 

1977 men som nu niistan hdt upphört. Övrig arbetsmarknadsutbildning. 

beredskapsarbeten nch andra arbetsmarknadspolitiska ätgiirder har fort

satt att lika i omfattning under 1979. 

Tabell 5: 7 Antal personer berörda a\' varsel om personalinskränkningar (uppsäg-
ningar och permitteringar) 1974-1979 

1974 1975 1976 1977 1978 1978 1979 
jan. - jan.-
okt. t>kt. 

Industri 8037 15922 22 996 49 583 39 316 36106 12340 

d~irav: verkstads-
industri 1575 3 755 770!\ 26967 18391 17 150 5898 

Branscher utanför 
industrin 6191 7 871 11 027 IH638 18 735 15 H34 10040 

Totalt 14228 23793 34023 68221 58051 51940 223110 

Kiillci: Arnetsmarknadsstyrclsc.:n. 
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S.2 Arbetsmarknaden under 1980 

Arhl'tskm.fi.rnthud 

Till grund fiir progm•sen för arbctskraftsutbudet ligger ett antagande att 

hdolkningen i fddern 16- 74 flr kl1mmer att i.ika med 0.4 'X. mellan 1979 och 

191-10. Detta antagande inkluderar en vlint<td nettoinvandring pä 17 000 

personer 1980. vilket innebiir en viss ökning_iiimfört med 1979. Det relativa 

arbctskraftstalet förutses totalt iika med 0.5 procentenheter s[1 att i medel

tal 71 . .I 1 ; a\ befolkningen i de aktiva aldr;1rna skulle befinna sig i arbets

kraften under 1980. Fiir de gifta kvinnorna vlintas en ökning av (.kl relativa 

arhetskraftstalet med I . .I prl1centenheter och t'i.ir de icke gifta k vinnnrna en 

iikning med 0,5 procentenheter. för miinnens del förutsö en obetydlig 

minskning. 

Dessa antaganden l•m hcfolkningstillv~ixt och relativa arbetskraftstal 

inneb:ir att arlx·tskraftsutbudct skulle iika med ca 45 000 personer eller 

med 1.1 1 ; mellan 1979 lll:h 1980. Uthmlct miitt i timmar förutses öka med 

0.6 1;;, 1979-1980. N<igra av de effekter som drar ned timutbudet ~ir den 

könsmiissiga foriindringen av arbetskraftens sammansli!lning. utvidgning

en av delpensil>ncringen. iikad ledighet för smtibarnsfiir:ildrar m. m. 

l'rod11/,1io11. prod11!..ti1·itl'I och S\'.\Sclsiitll1i11J.: /WiU 

I detta avsnitt redovisas progm)serna för produktions- och produktivi

tetsutvecklingen inom olika nliringsgrenar. Utifrtrn dessa bedömningar 

erh;·ills efterfr{1ga11 p:1 arbetskraft uttryckt i timmar. Genom att s@la 11t

hudsprt1gnosen mot efterfr~\gekalkvlcn kan man C1 en uppfattning om sys

sel<ittning och arbetslöshet under 1980. 

l'rnduh.tiviteten <milt! som prtiduk<ion per arbetad timme) öh.ade snabbt 

under 1960-talt-t. Inom industrin J;ig ökningen d?1 pt1 ca 7')(, per f1r. Under 

1970-talet har en föriindring skett mot en klart Higre iikningstakt. Den 

mycket svaga prnduktivitetsutvecklingcn inom industrin 1975-1977 (tabell 

5:8) sammanhiinger bl. a. ocks{1 med den inriktning som arbetsmarknads

pl1litih.en och i ''iss m;m industripl1litikcn haft. Ett inslag i denna har varit 

Tabell 5:K Produkth·itetsut\'ecklingen inom olika näringsgrenar 1973-1979 
Årlig prt>centuell for~imlring 

1973 1974 1975 1976 

Jordbruk. fiske -7.7 18.7 -1.4 4.0 
Skogshruk 12.8 -5.2 0.2 -4.0 
Gruvor m:h tillverkningsindustri 7.5 3.5 -1.9 0.5 
El-. gas- t>ch vattenverk 9.4 -2.6 11.2 6 ~ 
Byggnad>industri -2.3 I.I 7, I -1.4 
Privata tjiinster 5.1 5,8 -1.7 1.4 
Offentliga tj~instcr -0.1 -0.5 0.3 IU 

Totalt 4.1 3.3 -0.6 0.7 

Källa: Statistiska ..:entralbyrån. 

1977 

0.2 
0.6 

-2.4 
1.2 
0.0 
0.5 
0.4 

-0.6 

1978 1979 

8.0 3.6 
3.5 l:l.2 
5.9 7.0 

13.4 0.7 
12.8 3.9 
3,8 2.2 
0.4 0.1 

4.5 3.2 
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lahell 5:9 Produktion. produkth·itet och sysselsättning 19110 

Arli!! pnKentuell föriindring avrundad till halva ,_H.:h hela procentenheter 

Produktion Produktivitet Syssc:lsiillning 
I timmar) 

------- ·------- ---·--
Jordhruk, fiske 4 . .'i 7,5 - 2 . .'i 
Skocshruk I .:i 
Ciru~·,1r LlCh tillverkningsindustri 4 " 

h -4 
4.5 0.5 

El-. gas- och vattenverk 4 . .'i 4 0.5 
Byggnadsindustri 3 3 () 

Privata tiiinster' ~ . .'i 
( lffcntliga tjiinstc:r 3 

2 0 . .'i 
I) 3 

Totalt 3.5 2.5 1.0 

' Hamkl. restaurant- uc:h hotellverksamhct. sam färd se I. hankcr o.:h fastighctsfiir
valtning 111. 111. 

att för111;'1 företagen att i viss utstrikkning h{11la kvar de anstiillda i fi-iri:ta

gen ;ivcn när efterfrt1gan minskar. Den fagre produktivitetstillv;i.xten totalt 

i samhiillsc:konomin bcror ptt flcra faktorcr. Bl. a. riktar sig nu en rclativt 

större dcl av Jen samlade efterfri1gan mot de tj;insteproducerandc niirings

grenarna som redovisar en lägre produktivitetsökning än de varuproduce

rande sektorerna. 

Den klara förbiittring av konjunkturliiget som noterades under loppet av 

1978 och 1979 förutses komma att diimpas under 1980. Den totala produk

tionen viintas öka med ca 3.5 (i;, mellan 1979 m:h 1980 (tabell 5:9). För 

industrins del väntas en produktionsökning p<'i ca 4.5 ')(,,_ 

Prnduktionen inom byggnadsverksamheten viintas öka med ca 3 ','·i 1980. 

vilket _i stort sett är samma ökningstakt som 1979. Bakom denna prognos 

ligger bl. a. ett antagande om en igt111gsiittning av 60000 lägenheter under 

1980. 1 nom den rrivata tjiinstesektorn fiirutsö produk1 ionen öka med 

2.5 ';{. vilket ;ir cn nftgot liigre ökningstakt ;in 1979. Detta sammanhiinger 

bl. a. med utvecklingen av den privata kLrnsumtionen. eftersom varuhan

deln utgör en betydande andel av den privata tjänstesektorn. 

En schablonm;issig översättning av den redovisade sysselsättningsut

vecklingcn i timmar 1979- 1980 till antal sysselsatta pcrsLrner antyder en 

viss minskning inllm jord- och skogsbruket. För industrins del väntas en 

mindre ökning under 1980. Även inom hyggnadsverksamheten väntas en 

viss ökning av antalet sysselsatta under 1980. Efterfrågan på arbetskraft 

väntas fortsätta att växa frfm såväl den privat::l som den offentliga tjiinste

sektorn. För statens del väntas en sysselsättningsökning pft 4 000 it 5 000 

personer och för kommunerna en ökning p[1 ca 40000 personer. 

Utbuds- och efterfr{1geprognoserna r:"i totalnivft pekar mot ett förhä11rat 

sysselsättningsfäge under 1980 och en minskning av den öppna arbetslös

heten. N;ir arbetskraftscfterfrågan nu ökar under 1980 hör det finnas goda 

fi.irnts~ittningar att successivt minska antalet sysselsatta i beredskapsarbe

te och arbetsmarknadsutbildning och att dessutom allmänt främja en ökad 

rörlighet säväl yrkesmässigt som inomregionalt. 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

6.1 Sammanfattning 

Inkomst- och pri.1111rcckli11gl'11 1977 · I '}7'(1, innebar all hushtilkn-. ki.ip

kraft realt sett minskade med I'.( (tahell 6: I). Hiirvid f{1r h~dlas i minnet att 

femte semesterveckan-. införande 1978 innebar en standardhi.ijning '-tim ej 

kommer till synes i inkomstheriikningarna. Volymminskningen fi.ir den 

privata ktinsumtionen hlev något mindre iin för inkomsten eller 0.7'i. 

Sparkvnten min~kade diirmed knappt J/2 procentenhet från den synnerli

gen höga nivan 1977 (se diagram 6: Il. 

De preliminära beräkningarna över inkomsterna 1979 ger. r~iknat i lö

pande priser. en i stort setl liknande 111veckling 1978- 1979 som 1977-

1978. Sålunda ökade de Intala faktorinkomsterna 8 1/-V; hi'1Ja tiren. Löne

summan. som ulgör hurn<ldelcn av fakrorinkomsten. ökade dock mer 1979 

än 1978. Den avtalsmässiga ökningen her;iknas h;irvid för 1979 rill 6 r;, 
inberiiknat en fördröjd effekt av femte scnit:sterveckans införande (se 

vidare avsnitt 6.2). Löneglidningcn uppskattas till 2 1/4':; och syssclsiitt

ningsökningen till omkring I 'i. 

lnkumsröverföringama till hushtdlen fran det offentliga. inkl. socialför

siikringssekllirn. steg 13 c,; medan hushålkns skatter rn:h avgifter ök:.ide 
mcJ Jrygt 11 r·;., 

Den Jisptmihla inkomsten i\kaJe enligt nu föreliggande hcriikningar meJ 

Jrygt 9 <.:.; i löpande priser frfm 1978 till 1979. Den genomsnittliga prisstcg-

Diagram 6:1 Sparkvoten 1964-1980 
Sparandet i procent av disponibel inkomst. Hclarsdata 

11 

···-------·- . -1 

; 

9 I 

5 

1%4 66 b8 70 72 74 76 7B 80 

/\··;;/for: Konjunkturinstitutet l>Ch stati,,ti~ka i.:entralhyrån. 
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ringen mellan Je~sa t1r her~\knas till knappt 7 l/2';. vilket medffir en 

iiknin!! av de realt disponihl<i inkomsterna med ..:a I .'/-'+':i-. Dt:tta inneh~ir en 

rd1tivt ~tor nedrL'videring i förh;tll;indL' till konjunkturinstitutets hii,trap

p11rl. De förnyaue beriikningarna av inkomq- 11d1 utgiftspo,terna svarar 

fiir knarrt hiilften av denna nL·dn:videring och !lir den resterande delen 

svarar den till fiil_jd av bl. a. runktskatte- o..:h Jiskontohiijningar upprevi

di:rade prisuppgirngen under andra hal\"l\ret i fjol. 

I progno~en för h11shidlens ink11mskr I 9XO har f\ir den totala liinesum

mans ökning tv[! alternativa utfall antagits: X.4 resp. 10.9 r:; (se vidare 

Taht-116: I Hushaltsscklorns inkomster och utgifter 19711-1980' 

Milj. l-.r. Arlig prnccn111e\\ förändring 

197X 1979 1978 1979 I 9XO prognos 
prel. prel. 

alt. I ah. Il 
-·----·· - ---···- ----·-·-·------ . ·-----·--··--·-. 

Liip<Jndc priser 
I 1-"akt<•rinkom~ter 2 239422 259 2X5 IC IU IU J0.4 

Eµcntliga löner" 207 XliO 22h9Jh 9.2 9.2 X.4 11.0 
dilrav: löncsun1rn~1 :woJR~ 21X94 I 8,h 9.J 8.4 10,9 
tnskilda fiiretagarcs inkomster 15 247 I'\ 872 (i.8 4.1 X.2 10.0 
( lvriga faktorinkomster lh J 15 lh447 - 1.6 1.0 3.4 J.4 ,., 
lnko111stlive1foringar till 
hush!dl 81 _"190 91 891 17.1 12.9 12.'i 13.3 
Direkta skatter, avgifter m. m. %75h l07 !'17 13 .4 l l.2 7.8 l l,2 
diiral': rn:I. A-skar1 ~2 705 92 543 15.4 l 1.9 7,J 11.1 

4 ~etwinhetalningar till det 
offcntliga<2 - J) -- 15 J(,(, --1.'i 726 -2.9 2 .. ~ -19.2 -0.9 

5 R:inwr n..:h utdelningar. netto' 4469 5 819 14.0 J0,2 57.6 57,h 
h Ovriga lransfcreri11gsink<11ns-

ler uch -utgifter. netto I I ltl 1284 13,8 15.7 -20.4 18.9 
7 Disp,1nihel inkomsl 

(( I 2 - J -,- .'i + 6) 229635 250"62 9,2 9,2 JO.Il 12.1 
8 Privat konsumti,111 207 2 lh 227 62i 9.7 9,9 I l.J 12.J 
9 Sparande <7 -- Xl'' 22419 2-' 035 4.f, 2.7 5.8 10.2 

!() Srarkvot 19:7)'; 9,8 9.2 --0.4 -0.6 -0.4 -0.2 

1975 ilrs /lfi.l"l'r 
Il Disrnnihel inkomst 169 K74 172 7'27 - 1. l 1.7 L\ 2.ll 
12 Privar konsurnritHl l.53 2'J5 l5till55 --ll.7 2.3 1.8 ' ' 
1-' lmplii:itrrisindex för total 

prival k11ns11mrion ( 197.'i= l(lOl 135.18 14.'i.11 10.4 7.4 9.3 9.8 
-·---------------------------· ----·-·- ------- ··-----···· 

1 H11sh~1lb-,ektorn inkluderar. flirutllm hushhllen. de s. k. ideella nrganisationc:rna sum bdjänar hushallen och 
som inte helt eller huvudsakligen finansieras o.:h kontrolleras av ofkntliga sel;torn. Hit räknas arbetslagaror
ganisati11ner. folkbildningsvcrksamhctcn. nykterhetsrörclscn. idrutts11rganisationer. Riida k<irset m. m. samt 
ej statsbidragsberättigade sjukhem. harnhem. barnkolonier. semöterhem. Utöver liintagarhushftll ingar hus
h:'dl s,1111 äger personliga förcrag. dvs. som erhåller sin hurnds;,kliga inkomst frnn riirelse. 
' Arhe\sgivaravgifter till snc:ia\försäkring. fond"woä11ningar for \'Rl m:h al1\\r"1 j)riv"11·;1 fonder uch >.tiflelser 
inom icke finansiella företag samt tillräknade pensionsavgifler för statliga <Kh kumnrnnala myndigheter tKh 
k,1rnrnunala affärsverk är ej medtagna som liinefiirrn<'mer i denna rost. 
"K11ntant utbetald lönesumma samt arhetsgivara\'gifler till rrivat försäkring. 
1 Inkl. räntor p:1 privata forsiikringsfonder (cxkl. skadeförsiikning). 
'Inkl. pri\'at forsäkringssrarande. Detta uppgick t97ll till 901~ milj. kr. Det h.:räknas 1979 uppgå li\1 100)) 
milj. kr. (Kh 19~0 till c:a 10900 milj. kr. 1ah. Il resp. I I 100 milj. kr. !alt. fil. 
,; FiiränJring rnärt i procentenheter. 
A11111.Alt. I och alt. ll m,1tsvarar det lägre resp. det högre alternativet för avtalsutfallet. Se löneavsnitt <i.~. 
l\iillur: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyr:in. 
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avsnitt o.2). De enskilda fi.irl'tagarnas inkomslL'r ant;1s stiga med 

r;r; re~p. med JO(';. i dl'. h[1da alternativen. Med utgi111gspunkt fr~m dessa 

ökningstal har de totala fak1orinkoms1L'rna heriiknats iika med l1mkring X' .. ; 

resp. 10 1/2~; J979-19XO. Inkomstöverföringarna förutses öka med ca 

12 I /2 1.; resp. I :i I /2 '·;. Skattcinhetalningarn;i hcriiknas visa t.>n hetydalllk 

skillnad i iikningstal;.t mellan de bf1da alternativen: knappt X r·;. resp. drygt 

11 '; .. Kall;.ylen över inhetalningarna av preliminiir A-skatt 19XO har utgM\ 

frt111 regeringens prnpllsition angi1ende skatter m. m. !se avsnitt o.31. 

Den föreslagna skatteombggningen innebiir en siinkning av inhetalning

arna av preliminiir A-skatl 19XO med ca 2.:' miljarder kr. Indl'.xrqderingen 

beriiknas medfi..ira ett med ca 4 miljarder kr. siinkt skatteuttag jiimfiirt med 

ett uttag enligt 1979 r1rs skatteskala. 
l löpande priser kalkyleras den displlnibla inkomstökningen 1979-1980 

till i<U/4'·i enligt alternativ I och 12'i enligt alternativ Il. lmplicit

prisindex för privat konsumtion heräknas enligt de b~1da alternativen öka 

9 1/4 r:; resp. 9 3/4 (';. Den realt disponihla inkomsten skulle diirrned öka 

med drygt I 1/4 r:; rn.:h 2 r.; i det fagre resp. i det högre alternativet. 

I tahell 6: 2 redovisas realinko111s11111·eckli11gc11 1'.fier s/..att 111>f1i/e/ad f}{J 

oli/..a i11/..0111stslag. Det bör understryl;.as att det statistiska underlaget är 

myeket hristfölligt. varför materialet enhart ger en grov indikation pi1 

realinkomstens ut veckling for olika inkomstslag och deras relativa betydel

se för Lien totala ökningen i den realt di~ponibla inkomsten. Tahellen 

bygger p{1 övcrslagsm~issiga kalkyler över fördelningen av A- och B-skat-

Tahell 6:2 Realinkom.stuh"eckling cfte~ skatt 1977-1980 
197) år~ pri~er 

Föriindring i realinkomsten,<.:; Bidrag till disponihelink<>mslul vecklingen 
procenlenhctc:r 

1977 1978 1979 1980 1977 1478 1979 l'IXO 
prel. prugm1s prel. prognos 

alt. I all. Il alt. I all. 11 
-----· 
Löner I -4 I 0 1/2 :. 1/2 () 1/2 
Driflsöverskoll -81/2 3 -9 1/1 , -1/2 0 -11:. 0 0 
Övriga fokror- och 
kapiralinkornsrc:r, netto' 111:. -X 0 7 11:. 7 () - 1/2 () 1/2 I,, ,_ 
Pensionc:r 8 1/2 3 1/2 5 4 4 1/2 I 1/2 I I I 
Rökattadc s<1eiala 
förmttn.:1" 7 1/2 4 3 1/2 0 1/2 0 0 0 0 
Övriga inkumstöver-
fiiringar. netlo 2 1/2 12 2 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2 1/2 0 0 

Disponibel inknmsl 2 -I 11/2 11/2 2 2 -I 11/2 l l/2 2 

' Inkl. nationalriikcnskapcns s. k. restposter i inknmsthc:ri"ikningarna. 
2 Sjukp.:nning och för;ildrapcnning. utbetalningar frt\n arbetslöshets- och arbetsskadcförsiikring o.:h löncga
rantifond ~amt vissa bidrag i samband med arbc:tsmarknadsuthildning. 

Anm. Ang. alt. I och alt. 11 se tabell 6: I. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet. riksrc:visionsvcrki:t och statistiska centralhyrtm. 
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teuttagen pil inkomstslagen löner. företagarink11mster. pensiliner och övri

ga heskattade förmaner. 

Utvecklingen for olika inkomstslag 1978- 1979 resulterade i en real 

disponihel inkomstökning med drygt I 1/2 ,..;. för hushtlllen tntalt. 1977-

1978 minskade <len totala reala disponibla inkllmsten m.::d l ';. Även den 

reala löneinkomsten slog om frtin en kraftig minskning 1978 till en ökning 

1979 med I<;. efter skatt. Löntagarhushilllens inkom~ter totalt torde ocksä 

ha förstärkb något genom att de beskattade s0t:iala förmånerna ökade med 

3 1/2 (.(. realt efter skatt. En starkare ökning noterades för pensioniirernas 

n:ala inkomster. som efter skatt heri1knas ha stigit med 5 r .. ;. 

Genom friimst en kraftigare ökning av den indirekta beskattningen för

utses nu en n(1got Higre ökning av realink11msten 1979- 1980 iin i konjunk

turinstitutets höst rapport. s;·t1unda förutses liineinkomstens reala Ul veck

ling 1979-1980 visa en ökning pt1 endast 11~1gon prncent i det lönealternativ 

som motsvarar hi.istens li.ineantagande. dvs det hi.ign: lönealternativel. 

Detta räkneexempel ger kalkylmässigt en ökning av de real\ disponibla 

inkomsterna med ca 2 '(·. Enligt det liigrc alternativet för löncutvecklingcn 

1979-1980 skulle den realt disponibla löneinkomsten i stort sett förbli 

oförändrad. N~1gon förstärkning är inte heller att vänta ifr~tn de beskattade 

sociala förmänerna. Pensionärernas inkomster väntas dock stiga fortsatt 

kraftigt, eller med 4 C.(. Pensionärernas inkomstökning beriiknas bidra med 

omkring hälften av den totala realdisponihelökningen pfl knappt 1 1/2 r:; 

enligt det lägre lönealternativet resp. ~':i enligt det högre lönealternativet. 

l\011.1·11111c11/f)risiik11i11g1'11 fri:ln decemhcr 1978 till decemhcr 1979 beräk

nas nu uppgå till 1 Il~:;. Detta innehär en upprevidering jiimfört med kon

junkturinstitutets höstrapport med 1.5 procentenheter. främst föranledd av 

höjningen av skatterna pt1 sprit. vin och tohak i oktober samt diskontohöj

ningen i november med I procentenhet. I institutets höstrapport antogs att 

skattehöjningar pi1 sprit och tobak skulle beslutas gälla frfin januari 1980 

och da bli knappt hälften så stora som de nu heslutade. Den höjande 

effekten p;1 konsumentprisindex berliknas nu till 1,3 procentenheter. inbe

gripet 0.4 procentenheter för en beräknad effekt av diskontohi.~jningen. 

Mellan genomsnittslägena 1978-1979 beräknas uppgfmgen i implicitprisin

dex bli endast en halv pniccntenhet större än som beräknades tidigare eller 

7,4'{ mot 6,9% .. 

Konsumentprisökningen frän december 1979 till december 1980 beräk

mts bli 7 l.'.r enligt det lägre löneantagandct. Hiiri innefattas en beräknad 

effekt av ytterligare indirekta skattehöjningar fr. o. m. januari 1980. Det 

högre lönealtcrnativet beriiknas leda till en prisökning med närmare 8 < .. :;, 

frän december 1979 till decemhcr 1980. i stort sett samma ökningstakl som 

prognoserades i institutets höstrapplll·t. Prisuppghngcn räknat som konsu

mentprisin<lexhöjning mellan genom~nittsfagena 1979 och 1980 beräknas 

bli avsevärt större, 93/4!.(:. enlig! det liigre och 10 l/4l.'r enligt det hi.igre 

lönealternativet. Något liigre prisstegringstakt har implicitprisindex heräk-
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nats uppvi'a 1979- I 9XO. eller 9 I /4 'i tH.:h 9 3/4 r:; enligt det l;igre resp. 

hiigre liinealternativet. Konsumtiunssammansiittningen har n;irnligen ant;1-

gih skitia frfö1 varugrupper med stora prisstegringar till st1dana med liigre 

pris,tegringar. något som fltl'r,peglas i implicit prisindexut vecklingen till 

skillnad mot i konsumentprisutvccklingl'n. Prognosen för prisutvccklingen 

mellan gentim-;nittsl;igena 1979 och I lJXO inneb~ir - jfönfört med prognosen 

i hiistrapporten - en i.ikning av intlationstaktcn. lmplicitprisindex her;ik

nas nu öka n;irman: en halv procentenhet alternativt närmare en pro

centenhet mer enligt det liigre resp. högre alternativet än enligt den tidigare 

prngnL1sen. Det iir med implicitprisindex och inte konsumentprisindex som 

den privata konsumtionen rn:h den disponihla inkomsten för hushttllen 

deflateras fiir alt fö fram den reala UtVeL·kJingen för dessa Storheter. 

Efter en g11d tillviixt med drygt)' i mellan första halvtiren 1978 och 1979 

förefaller ökningstakten i den pril'llta kc>11.111mtionen ha saktat av avscviirt 

mellan andra halvan:n I 97X och 1979 till I l /2 ':(. Den privata konsumtiti

nefö tillviixt 1978-1979. som i konjunkturinstitutets höstrapport progno

serades till 3 'i, har därför nedreviderats till knappt 2 1/2 '+. Sparkvoten 

skulle d~irmed ha uppgatt till 9.2 r;. obetydligt lägre än tidigare ber;iknat. 

Konsumtionsprognosen för 1980 har utgatt från de angivna två alternati

ven för liineut vecklingen som ger en ökning på drygt I l/4 och 2 r:;. för 

disponihel inkomst i det lägre resp. hi.igre alternativet. Som framgår av 

diagram 6: 1 läg sparkvoten på en fortfarande mycket hög niva 1979. 

Osäkerheten niir det g;il(er att föruts;iga spark votcns utveckling gör kon

sumtioföprognosen osäker. Institutet har antagit att sparkvotcn iiven 1980 

kommer att minska i häda alternativen. Konsumtionsvolymen heräknas 

d~irmed öka 1979- 1980 med 13/4<;; och 2 1/4':'.I·· i det lägre resp. hiigrc 

lönealtt:rnativet. 

Utvecklingt>n och progno~crna för den privata konsumtionen 1978-1980 
medför att dess andel av BN P successivt sjunker. 1978 var sålunda andelen 

52.5 r; och för 1979 har den beriiknats till knappt 52 %. 1980 hediknas den 

privata kl1llSUmtiomandelen ligga kring .'i I r:,; i hada löncalternativen. 

6.2 Löner 

Den totala lönesumman ökade 1977- 1978 med 8 . .'i 1.:;. (exkl. nettot av 

löner till tich från utlandet). för industriarbetarnas del uppgick förtj~instök

ningen mellan 1977 och 1978 till 8 r:;. varav den avtalsrniissiga liineökning

en svarade for knappt .'i procentenheter. Arhetskraftskostnaderna ökade 

hiirutöver till följd av införande av den femte semesterveckan med ca 3 .5 

procentenheter. Genom horttagandet av den allmiinna arhetsgivaravgiftt.'n 

sänktes de totala sociala avgifterna mellan 1977 och 1978. vilket drog rn:d 

timkostnaderna med 0.8 procentenheter. Totalt steg arhctskraftskostna

derna för industriarhetare med ca 103;4r; 1977-1978. 
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Tahell 6: _, Liineutn~ckling 1%9-1980 ~amt arbetskraftskostnader för industriarbetare 

Arlig procentuell förltndring 

Totalt Industriarbetare 

Avt<tl Ll1neglid- Summa Avtal Löneglid- Tim for- Sueiala 
nmg rnng tjiinst kt>stnader 
..., J = I 1+2) 4 ~ h = 14+ 'i) 7 

1'!69 4.'i 2.J 6.X 4.7 4.5 9.2 1.4 
1970 5.5 J.6 9.1 4.' 7.1 11.6 0.7 
1971 7.1 2.X 9.9 'i.I '.4 HU 1.2 
1972 X.'J 1.9 10.X X.6 J.ff' 11.6 0.5 
1973 5 . ."i 2.0 7 .5 4.1 4.0 8.1 3.1 
1974 7.4 3.0 10.4 ."i.O 6.8 11.8 5.1 
1975 12.'! 2.1 15.0 10.5 7.) IX.O ' ., .'.I 

19711 10.4 2.4 12.X 7 .9 5.4 LU J. I 
1977 7 .'i 3.6 Il.I J.7 J.'i 7 .2 3.4 
1978 x.o 2.7 10.7 4Ji 3.2 8.0 -0.7 
1979 prcl. 6.0 ..., ' -·-' !U J.7 :u 7.~ 0.4 
I 'J8(l prngnl>S 
Alt. I 4.8 

..., ., 
-·' 7 .5 0.'J 

Alt. Il 7.J 
..., ., 
-.1 10.0 0.9 

' Timfo11ji.insten <H.:h de sociala kostnaderna i indexform multiplicerade med varandra. 
2 Enligt lönesummeberäkningarna. Förtjiinststatistiken visar 4.<J for 1971 oeh 4.J för 1972. 
" Inkl. kostnad for femte semesterveckan. 

l\iillor: Konjunkturin>tilutd och statistiska centralbyrän. 

Dl'n totala utbetalda ltinl'summans tikning mellan 1978 ol'h 1979 kalky

leras nu till 9.3 "i. Dl'n <tVtalsmibsiga liineökningen beräknas härvid till 

5. 7 ~·;. 1 • Vidare höjs a\"lalskomponentcn med 0.3 prrn:entenhell'r som yller

ligare dTekt av införandet av den femte semesterve..:kan. Diiri ingiir hl. a. 

Jet statliga semestcrlönl'tillägget samt inom JYfK-området höjt semesll'r

tilliigg. LönegliJningl'n uppskattas till 2 .3 <:;., medan sysscls;illningen för

utses ge ett positivt bidrag till lönesummei.ikningen pft 0.9 prol'entenheter. 

Industriarbetarnas timflirtjiinster steg mellan de tre första kvartalen 1978 

rn:h 1979 enligt statistiska centralbyrt1m förtj;inststutistik. korrigerad för 

rl'lrnaktiva löneutbetalningar. med 7 .2 '0i. varav avtalen o<.:h löneglidning

en svarade for vardera 3.6 pro<.:cntl'nhcter. Mellan hcliiren 197X och 1979 

kalkyleras den avtalsm;issiga löneiikningen till 3.7 '.>;.1
• medan löneglidning

en uppskattas till 3 . .'i'.i. Som en foljJ av ökade sociala avgifter her;iknas 

timkostnaderna för industriarbetare stiga med 0.4 pwcentcnheler utiiver 

timli.ineökningen. eller med drygt 7 ,.'i~(. 

Vad gälkr den totala liinesummans utveckling frtin 1979 till 1980 r;iknas 

nu med tva alternativa utfall vilka baserar sig pt1 en sammantagl'n ökning 

for den avtalsmiissiga löneökningen och löneglidningen pft 7 .5 resp. 

10.0':; .. Uineglidningen har i båda alternativen satts till 2.7'~; och den 

' Delta innefallar höjningar .:nligt 1978 och 1979 ars avtal. inkl. de fonj~inst- ueb 
lönculvecklingsgarantier s<Hn under vissa förutsiillningar utfaller fr. o. m. 1979-11-
0 I. Höjningar till följd av prisklati,;ulcn ingar dliremot i sin hdhl'l i 1980 t1r;. avtals
kompl>ncnt. 

Tim-
knstnad' 
X 

10.7 
12.4 
I I.X 
12.2 
I 1.5 
17.5 
22.4 
16.X 
10.8 
111.7'' 
7.6 
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avtahmiissiga llineiikningen skulle Lbrmc:J uppi;a till 4.X rc\p. 7 .:. r·;. Sys

seb;ittningskomponenten' bidra):! till liincsummci.ikningcn kalkyleras till 

0.9'';. L'.rn.kr 1wan angivrw fiirutsiittningar skulle sMunda iikningen i den 

tntala lönesumman uppg~1 till X.4 1ll'h 10.9';. i det liigre resp. hiigre liineal

ternativet. 

Till följd av ökade srn.:ial;1 avgifter bcriiknas timkL)st11;1Jen 1979- 19XO 

stiga med I prOi.:entenhet utöver timlönehöjningen. 1980 höjs avgifterna till 

ATP. dclpensinnsflirs;ikringen. arbetsskadeflirsiikringen samt barn

omsL)rg.:n. Vidare tillkomma p:·1 den privata sidan sm;im.: hi)_jningar fiir 

tilliiggsp.:nsioncringen t ITP och STPl. 

6.3 Hushållens disponibla inkomster 

Hushfdkns disp1)11ihla inkomster iikad.: med 9.2'.:; frän 1977 till 197X. 

Prisst.:gringcn for total privat konsumtion - implicitprisindcx - uppgick 

till 10.4 ',c. Realt sjönk stiledes Lfoponibelinkomslt:'n med I. I c;. 
för 1979 beräknas tillviixten i de lotala.fi1kturi11ko111.11cm11 tse tabcll 6: Il 

till x.:v;.. vilket är ungefär samma ökning som mellan 1977 och 1978. Som 

framg[ir av avsnitt 6.2 kalkyleras den totala utbetalda lönesumman (före 

skatt) öka med 9.V'i, ungefär 3/4 procentenhet mer iin 1978. All ökningen 

blir större 1979 iir en följd av gynnsammare sysselsättningsut veckling: 

säv;i) avtalskomponent s11m li.ineglidning uppskattas vara fagre 1979 lin ~ret 

innan. I föreliggande lönesummek<tlkyl för 1979 har inte inriiknats n~igot 

utfall av prisgarantin i 1979 ~1rs avtal. 

För .:nskilda företagare väntas en fagre inkomstökning 1979 iin 1978. 

lktriiffande jon.lhruket ber~iknas säviil produktion som. i iin högre grad. 

kostnader utvecklas mindre gynnsamt ;in under 1978. Kalkylen över jord

brukets driftsöversk11tt har for bfid~· forsla od1 andra halvf1ret 1979 revide

rats ned kraftigt. ca 20'L sedan ber;ikningarna till konjunkturinstitutets 

höstrapp11rt. Ang.tlende övriga företagarinkomster föreligger nu ungefär 

samma kalkyler som tidigare. dvs. en viss ökning for skogsinkumsterna 

1979 efter den kraftiga nedg{mgen t1ret innan samt for Ö\'riga rörelsein

komster samma ökning~tal som 1977 och J 97X. eller i runt tal I()< i. 

Prognoserna för 1980 utgtlf fri\n tvi\ alternativ betriiffande lönesummeut

vecklingen. niimligen 8.4 och I0.9''i (se avsnitt 6.'.:!I. Ökningen av de 

enskilda fiiretagarnas inkl)mster skattas i de tvä alternativen till drygt 8 

resp. HF'r . .lordhruksinkomsterna förutses äter iika 1980. bl. a. som följd 

av kompensation i efterhand for kostnadsutvecklingen för j1H·dbrukets 

prnduktiunsmedel under perioderna april- oktober 1979 och diirefter för 

oktober 1979- april 1980. För skogsbruket förutses en kraftig ökning, ca 

14'.:;, fi)) fo)jd av savii) ökad avverkning Slllll Stigande priser. Övriga 

rörelseinkomster väntas lika ungefär trendmiissigt i det högre lönesum

mealternativet och nägnt mindre i det liigre. 

Under dessa fönns;ittningar kan tillv;ixten i de totala foktorinkomsterna 
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mellan 1979 nch 1980 heräknas till 8 l1<.:h 10 l/'2 '.:; i det liigre resp. hiigre 

lönesummealternat i vet. 

/11k,1m.1ti•rcrf(iringama fr:rn det offentliga till hushMlcn beriiknas öka 

med 1 v; mellan 1978 och 1979. Detta iir det hit intill liigsta ökningstalet 

sedan 1972 - 197.1. De egentliga inkomstöverföringarna. dvs. transferering

arna till hushMlen fran stat och kommun exkl. sncialförsiikring l se t;ihell 

6: 4). kalkyleras stiga !IF; 1971) ( J.'i '·I 1978l. Ersättningen till deltagare i 

arhetsmarknadsutbildning i.ibr a\'sevärt mindre än 1976-1978. Barnbidra

gen heriiknas öka niirmare I '2 f:(. medan ut betalningarna av st udiehiJrag 

väntas ~unka nii.got efter den my1:kt:t kraftiga höjningen mellan 1977 01:h 

1978. Efter en ~vag utveckling under 1978 stiger diiremot bostadsbidragen 

under 1979. bl. a. till följd av höjda bidragshelopp. Okningqakten for 

so1:ialforsäkringsutfallen sjönk 1978 till l!Vii efter att ha legat kring 20r;;. i 

ftrlig tillviixt alltsedan den kraftiga höjningen 1974. För 1979 beräknas 

ökningen bli niirmare 14 '.·;. Tillväxttakten för socialförsiikringsutbetal

ningarna saktar nu av. dtersom en hög niv;l har nath för bl. a. pensionerna 

- nytillkomna ATP-pensioniirer kan nu fä full pension - och arhctslö~

hetsf'örsiikringen. 

Inkomstöverföringarna till hushållen 1980 har skattah med ledning av 

giillande pwgnnser och antaganden angående löneutvec:kling. prisstegring 

Tabell 6: 4 Inkomstöverföringar till hushåll 1976-1980 
Milj. kr .. liipanck priser 

1976 1977 1978 1979 
prel. 

Egentliga inkomstöverföringar 14973 17385 19950 21967 

därav: barnbidrag 3 231 3461 3964 4430 
bostadsbidrag statligt och 
statskommun<1lt1 I 718 2 102 2 141 2 257 
studiebidrag 707 677 I 129 I 103 
arbetsmarknadsutbildning 782 1349 I 831 1956 
pensioner frtm stat och kommun 2404 2615 2848 3097 
övrigt 6131 7181 8037 9 1:!4 

Socialförsäkrings utfall 42969 52131 61440 69924 

därav: folkpensioner' 18788 22448 25676 28475 
ATP 69D 9688 12 337 15074 
ddpcnsion 74 412 6S7 897 
sjukförsäkring" 15693 17 534 19865 21950 
arbetslöshetsförsäkring 872 I 197 I 798 2 140 
arbetsskadcforsiikring 477 .'i81 719 910 
lönegarantifond 97 214 300 420 
övrigt 55 57 58 58 

Inkomstöverföringar till hushåll 57942 69516 81390 911191 

' Kommunala bostadsbidrag till pensionärer redovisas under posten folkpensioner. 
2 Inkl. läkcmedelsrabattcr. 
Anm. Ang. alt. I och alt. Il se tabell 6: I. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1980 
prognos 

alt. I alt. Il 

23891 23911 

4920 4920 

2 547 1547 
1264 1264 
2010 2010 
3406 3406 
9744 9764 

79463 80191 

31 780 32 005 
18 354 18 512 

I 061 I 064 
24 562 24889 
2173 2 173 
I 020 I 020 

4'i'i 460 
58 58 

103354 104102 



Bilaga I. I Preliminär nationalbudget 1()9 

m. m. samt beslutade och föreslagna iindringar i bidragsregler. Totalt ger 

prugnosen för 1980 en ökning av inkomstövcrfi.iringarna från det nffentliga 

av ungefär samma storkk Slim 1979. niimligen 12 I /2 <;;. med det l;igre llCh 

drygt 13 '/(, med det högre lönöurnmealternativet. De egentliga 

inkomstöverföringarna förutses i b;igge alternativen öka ca 9 % .. Höjningen 

av det allmiinna barnbidraget med 300 kr. frtin I januari gi.ir att uthetalning

arna av barnbidrag kan beriiknas öka 11 ';;,;;. Med de beslutade höjningarna 

vid årsskiftet av bidragsbell1pp och övre hyresgriinser beri·iknas bostadsbi

dragen öka med 13 r;.;.. Utbetalningarna till dem som deltar i arbetsmark

nadsutbildning v;intas totalt öka endast 3 % . Studiebidragen förutses diir

emnt t1ter stiga kraftigt. närmare 15 'X. Niir det g;iller sncialfi.irsiikringsut

follen beriiknas pensionerna stiga obetydligt mer 1980 iin 1979, drygt I .'is:,;, i 

det liigre och 16S-(. i det högre li.inesummealternativct. mot knappt 15'X för 

de samlade pensionsutbetalningarna foregf1ende {1r. Sjukförsäkringen. inkl. 

den under 1980 uthyggda föriildraforsiikringen viintas stiga med 12 resp. 

13 1/2';'.(. i de tv{1 alternativen. vilket iir ntigot mer än ökningstakten 1979. 

Utbetalningarna till arbetslösa. som steg I 91J·i. mellan 1978 och 1979. kalky

leras bli ungefär lika stora 1980 som 1979. Totalt skulle därmed socialfiir

siikringsutbetalningarna 1980 öka i ungefar samma takt som i (jol. eller med 

13 I /2 'X alternativt 14 3/4 % ( 14 I/(, 1979). 

Hushållens inbetalningar till stat och kommun av skatter och a1·g(!ia 

m. m. (se tabell 6: .5) beräknas ha ökat drygt 11 % 1978- 1979. ungefär 

samma ökning som enligt konjunkturinstitutets höstrapport. Fi.ir hushäl

lcns preliminiira A-skatteinbetalningar finns nu preliminär statistik t. o. m. 

inkomstmånaden oktoher. dvs. avseende uppbörden i november. Utfallet 

syns inte föranleda någon större revidering av prognoserna för novcmber

och januariuppbörden. Inbetalningarna av preliminär 8-skatt beräknas bli 

drygt 100 milj. kr. fagre under andra halvf1ret lin vad som antogs tidigare. 
För övriga skatter och avgifter medl"ör den officiella kvartalsstatistiken 

från nationalriikenskaperna tills vidare inte några större revideringar av 

tidigare prognoser för 1979. totalt sett. 

Inbetalningarna av preliminär A-skatt 1980 har kalkylerats enligt det 
förslag till fortsatt reformering av inkomstskatten m. m. som lämnas i 

proposition 1979/80: 58. Beträffande statsskatten inneblir förslaget margi

nalskattesänkningar. Det kommunala grundavdraget hi.ijs medan det stat
liga grundavdraget skipas. Den siirskilda skatteredukti1)nens storlek anpas

sas till den nya reglerna för grundavdrag. Indexregleringen av den särskil

da skattereduktionen kvarstår emellertid. 

En marginalskattespiirr föreslås fi.ir den sammanlagda statliga och kom

munala marginalskatten. Denna fär inte överskrida en gräns som utgörs av 

80 <;;, i inkomstskikt upp till 30 basenheter - 174 000 kr. 1980 - och 8.5 % 

för inkomstdelar därutöver. 

Särskild avdragsrätt föreslås för avgifter till arbetslöshetsfors~ikringen. 

Folkpcnsioniirer far s~irskilda skattelättnader. vilka liksom tidigare är sä 
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Tabell 6: S Hushållens direkta skatter och avgifter 1976-1980 
Milj. kr.. liipande priser 

\97fi 1977 

Prcl. A-skatt 65568 716fi0 
2 Prel. B-skatt .'i 801 6 755 
3 Fyllnadsskatt 3 787 :n:!9 
4 Kvarskatt' 2 286 2619 
.'\ Överskjutande skatt -4 331 -5 131 
6 ~lutskattereglering !3+4+ 5) 1742 1 217 
7 Ovriga skatter och avgifter 468'.i .'i 712 

K Summa ( 1+2+6+71 77796 85344 

därav: socialfors;ikringsprcmier 1%5 2347 

1 Influtna delen. 

1978 

82 70'.i 
7 194 
4 289 
2 632 

-'\811 
1 110 
5 747 

96756 

:! 554 

110 

1979 
prel. 

92543 
7866 
4564 
2 888 

-6647 
805 

6403 

107 617 

2 879 

1980 
prognos 

alt. I alt. Il 

99334 102 812 
8 500 8650 
4Wi 453'i 
3 105 3 105 

-6670 -6670 
970 970 

7 25(1 7256 

116060 119688 

3 \82 3 \lC 

Anm. Kvarskatten avser inkomsten tvi\ år tidigare. medan fyllnadsskatten n.::h överskjutanJe skatten avser 
inkomsten ett år tidigare. 
Ang. alt. I och alt. Il sc tabell 6: I. 
KLi//or: Konjunkturinstitutet. riksrevisionsvcrket och statistiska centralbyrtm. 

avviigda att en folkpensioniir med enbart älderspension och pensionstill

skott normalt inte piiförs skatt. 

Vad gäller kommunalskatten innehåller proplisitionen den lagtekniska 

regleringen av den förenkling av det kommunala skatteunderlaget som 

riksdagen beslutat på grundval av proposition 1978/79: 95 om den kommu

nala ekonomin. 

När sjukpt:=nningen med tler liknande erslittningar gjordes skattepliktiga 
fr. o. m. inkomstaret 1974 beslöb att dessa förmåner inte skulle ingä i det 
kommunala skatteunderlaget. Staten. som skulle finansiera de ökade kost
nadt!rna för sjukpenningreformen, skulle ges kompensation härför i sam
hand med avräkningen av kommunalskattemedd mellan staten och kom
munerna. Denna modd! har st!dan kommit till användning i fråga om 
ytterligare skattepliktiga ers~Htningar. Det kommunala skatteunderlaget 
skall för närvarande även ~indras mt!d hänsyn till vissa bidrag. Ot!ssa olika 
justeringar av det kommunala skatteunderlaget gör beräkningen komplice
rad och svåröverskttdlig. I proposition 1978/79: 95 framlades d~irför förslag 
om förenklingar. varigenom {lena sidan siirhehandlingen av skatteunderla
get från de n~imnda förmånerna upphör och å andra sidan skattebortfallshi
draget och kompt!nsationen i anledning av 1974 års skattereform slopas. 
Nettoeffekten <tV dessa åtg~irder innehär emellertid en betydande ökning 
av det kommunala skatteunderlaget och en motsvarande ökad kostnad för 
staten. För att balansera denna effekt föreslt1s att grundavdragct vid den 
kommunala taxeringen höjs från 4 500 kr. till 6 000 kr. samtidigt som den av 
staten finansierade särskilda skattereduktionen minskas med hänsyn här
till. För enskilda skatteskyldiga innebiir omHiggningen ingen ändring av 
skatten i kommuner med genomsnittlig utdebitering. 
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Riksrc\'isinnsverket har ber;iknat alt nmliiggningen i den statliga hc;:

skattningen skulle ,:inka inlx·talningarna a\ preliminiir A--.katt 1980 meJ 

ca 2.5 miljarJer kr. lmkxregleringen av s;'tv;i] skatteskala som s:irskilJ 

skattereJuktillfl kalkyleras innehiira att skatteutlagt:! med ca 4 miljarder 

kr. understiger L'lt hcr:iknat uttag enligt 1979 fas sk<1lleskala. Den tntala 

effekten av :indrade .,katteregler skulle alltst1 uppgf1 till drygt 6,5 miljarder 

kr .. i~imflirt med ett ber;iknat uttag enligt 1979 tu·s regler. Den kommunala 

utdebiteringen l1kar 1980 enligt pn:limin:ira ber;ikningar med :'i tire. MeJ 

ti!Wmpning av tiJigare redovisade alternativa prognliser for llinesummor 

1 X.4 resp. 10. l}(i ) nch beskattade inknmstöverfi.iringar ( 13 3/4 resp. 14 1 
(,) 

re-,ultcrar kalkylerna en ökning av prelimin;ir A-skatt med 

7 I /4 nch 11 1:; i det bgre resp. högre alternativet. Det bi1r emellertid 

lihserveras alt progn\lserna öv.:r inkomstforJclning m. m. vid föreliggande 

her:ikningstillfoll.: :ir mer \ls:ikra :in i tidigare nationalhudgeter. eftersl1m 

den taxerings- llCh Jebiteringsstatistik som brukar vara f:irJig i slutet av 

taxeringst1ret (i oktl1bn/110\'.;mber1 1979 fors<.'nats och ;ir a\' S\'ftrbedi..lmbar 

kvalitet p~I grund av nmliiggningen a\' det skatteadministrativa sy~temet. 

Betr:iffande B-skatten sker huvuddelen av preliminiirdehiteringen pä ba

sis a\· inkomst och slutlig debitering tv:'I :'lr tidigare. Enskilda företagare har 

fr. o. m. inJ...nmst:\rct 1980 större möjligheter att göra avsättningar till resul

tatutj:imningsfonder m. m. A\' denna anledning har förutsatts att H-skatte

hetalarna i nngot sti1rre utsträekning iin tidigare begiir j:imkning a\' den 

debiterade skatten och i samband diirmed <lllpassar skatten till inkomstfor

hällandcna under det löpande :\ret. Inkomståret 1978 ~indrad.:s tahcllerna 

för prelimin:ir A-skatt st1 att uttaget i va1jc inh1mstintervall baserades p~1 

den inknmst som ligger vid övre gr~insen av intervallet rn.:h inte som 

tidigare i mitten. Sedan denna ~indring genomfördes har underuttagcn av 

rreliminiir sk;ill niistan helt varit alt h[införa till B-skatten. Slutskatteregle

ringen, dvs. det för hushällen negativa nettot mellan fyllnadsinhctalningar 

plus kvarskatt och återbetalningarna av överskjutande skatt. har d~lrför 

minsk<tb. Fiir 1980 heriikn:is emellertid nettot till ca 970 milj. kr. mot 800 

milj. kr. 1979. 

Ökningstaktcn för övriga skatter och avgifter till stat och kommun tse 

tahell 6: :'il kalkyleras hli nitgot högre 1980 ~in 1979. - Tnlalt skulle därmed 

hushällens inbetalningar till det offentliga 1980 öka i det fagre Jönesum

mealternativet meJ knappt 8 r:; och i det htigre alternativet med drygt 11 r;. 

Ovan redovisade her:ikningar r.:sulterar sammantagna i en ökning mel

lan 1978 och 1979 av hushtillens di.1po11ih/11 inkoms/('r i löpande priser med 

9.2 r:.;.. Detta ;ir unge far I /2 procentenhets bgre iikningstakt ;in enligt 

institutets tidigar.: prognos.:r. vilket fr;imst beror på nedrevideringen av 

jordhruksinknmstcrna och p:1 revideringar av transfereringarna 1978 och 

1979. Den genomsnittliga prisstegringstakten enligt implicitprisindex mel

lan 1978 och 1979 heräknas nu till 7.4C{ t6.9 enligt hi.istrapporten. Beträf

fande upprevideringen se avsnitt 6.4). Enligt föreliggande her:ikningar 

skulle :;il.ledes realinkomsten öka I. 7 r_:.;. 1979. 
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För 1980 kalkyleras en tillv;ixt i de disponihla inkomstt:rna p{1 n1imint:llt 

10.8 r:; i dt:t Higre lönesummealternativet och 12.1 1
:;. i det hiigre. Okningen 

i implicitprisindex har skattats till 9J resp. 9.8' ;. och realinkomstiikningen 

1980 skulle diirmed bli 1.3 resp 2 1:;. 

6.4 Konsumentpriserna 

Pri.111t1·eckli11Rl'll /979 

Från decemher 1978 till oktober 1979 steg konsumentprisindex 7.4';. 

Detta iir en knarr proccntcnht:t mer ;in under motsvarande period 1978 

(6.5 ';; ). Ncttoprisindex steg från decemhcr 1978 till senast redovisade 

m~mad. september 1979. med 6. 9 1
;. under det all konsumentprisindex 

samtidigt gick upp 6.4 "i. Inga större skatll'- eller suhventionsförändringar 

registreradö i nettoprisindex under perioden. 1 

Troh den kraftiga internationella prisstegringen 1979 var konsument· 

prisökningen t. o. m. juli 1979 J;igre iin under de första sju mänaderna 1978. 

4.4 r.:; mot 5.3 <'! deccmhcr 1977-juli 1978. Flirsta halvt1ret 1978 drngs 

konsumentpriserna upp bl. a. av eftersläpande effekter frän devalveringen 

hösten 1977. av hiijda indirekta skatter på bränslen och drivmedel samt av 

taxchöjningar för offentliga kommunikationer. Dessa faktorer ber:iknas 

sammanlagt ha bidragit med 2J procentenheter av den totala prisstcgring

en på 5.3 ':·it. o. m. juli 1978. Genom,laget i den svenska prisnivån 1979 av 

importprisstegringen har fördröjts genom prisreglcring beträffande bensin 

och olj<t samt t. ex. kaffe. Under sommarmtmaderna 1979 medgavs höj

ningar för de prisreglerade importvarorna vilket medförde att ökningstak

ten enligt konsumentprisindex i augusti steg utöver 1978 ärs ökningstal for 

motsvarande åttamänadcrsperiod. 

Prisutvecklingen december 1978-oktober 1979 för delgrupper i k1msu

mentprisindcx redovisas i tabell 6: 6. Till skillm1d mot utvecklingen under 

loppet av 1978 ökade varupriserna mer än priserna på. tj~instcr. foimst till 

följd av den kraftiga internationella prisslegringen pa hränslen nch driv

medel. Bidraget till tot<ila konsumentprisstegringen frän denna grupp upp

gick till I. 7 procentenheter fram t. o. m. oktober 1979. Om den pris uppgång 

på räolja och petroleumprodukter som framtriitt i importstatistiken tillåtits 

slå. igenom på de svenska kon~umentpriserna hade ytterligare ca 1.5 pro

centenheter varit att tillskriva dt·n internationella prisfaktorn. Bl. a. pt1 

grund av höjda importpriser steg ockst1 de liv~medcl som inte omfattas av 

jordbruksregleringen mer i pris under perioden december 1971<-oktoher 

1979 än motsvarande månader 1978. Prisökningen for de jordbruksregle

rade livsmedlen vart. o. m. oktober 1979 ll<'.lgot mindre iin 1978. Bränsle

postens bidrag till totala konsumentprisstegringen inkluderar bl. a. kostna-

1 Ncttoprisindex stiger vid oförtindradc skatter och subventioner -;nabbarc än kon
sumentprisindex pa grund av att prisforändringarna m~ih frän en l~igrc pnstalsrnva. 
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Tabell 6: 6 Konsumentprisindex decembt'r 1978-oktober 197'> ------

Totalt 

Samtliga \'arnr 
Liv~medeJ 
Alk,,h"\ llCh t,,\:1;ik 
Br~in'k nch drivrnc:del' 
Kläder och sk,ir 
Övriga icke: varaktiga varor 
Varaktiga v:ir,1r 

Samtliga tjiinstc:r 
B<>'>tad 
(_>vriga privata t_j~instl'r 
( >ffentliga tiiin'>tc:r 

Viig
nmg'
Lal 

I 000.0 

h)l .0 
2C.O 

79.0 
57 .0 
775 
68.5 

157.0 
·'4'!.0 
175.0 
'J4 .. 'i 
79.5 

f'rneo.:ntuell 
fl\r;·mdring 
Jc:c. 197H
okt. 1'17'! 

7.4 

7 .7 
5.7 
2.1 

~0.4 
5.2 
7.6 
(1.2 

h.9 
lU 
6...\ 
4.2 

In vakan 
pt1 tlltal
inde.\ 

7.4 

5.0 
J.2 
O.~ 

I.I 
0.4 
0.5 
1.0 
2.4 
I.." 
0.(l 
o.:i 

1 Exkl. k,ikgas och elstri.im. vilka ing~1r i offentliga tjiinster. 

A.-.illor: KonjunkturinstitrJtc:t PCh st.,li\ti\I.." cc:ntr.,lbyrän. 

Pn.Kentuc:ll 
andel <W 

tlltala ök
ningc:n 

100.0 

67.6 
16.2 , , 

7.0 

L' ··' 32..t 
l'.>.7 
8.2 
4.5 

Jc:rna för uppviirmning av bostiidcr. .Ä.ndringcn i bostadsprissiittning i 

tabell 6: (i ,i..:h 6: 7 avser shledes .:nbart kallhyror och motsvarande kostna

der för egna hem. Snm framgi·ir av tabell 6: 7 var bostadspostens bidrag till 

totala konsumentpri.sstegringen under 1971< liigre iin dl' n;irrnast föreghcnde 

:m:n ,,ch av ungc:far samm<1 storlek som gcn.-imsnitlct for tio:11·spniudcn 

I %5- I <.>75. Dccemhl'r 1971<·- oktober 1979 J1\1g bostadsp,isten upp totala 

konsumentprisnivtin med 1.5 procentenheter mot 0.8 m!lt~varande mana

d.:r 1 'J7X. Av bidraget under liomi111adersperioden 1979 var 0.6 procenten

heter en direkt effl:kt pti cgnahcmsposten av diskontohiijningarna i juli och 

sept1.~rnber. all jiimfi.ira.-; ml'd en lika stor .siinkning p;'1 grund av Jislwnto

iindringarn:1 I 97X. 

Mellan okhibcr I 'J7X ,H:h oktober I 97'J steg konsumentprisimkx tot<tlt 

8.4' ; .. ' För vawr var uppg!mgl'n 8.6 '(- lll'h fiir tj~inster 8.1 ''(. 

Pri spwgnu~en for oktllbcr -dccember I '-17'J. liksum pwg.noscrna för 

1980, grunda~ på de hcriikningar som redovisas i tabell 6: 7. Fdtn oktober 

till deccmher 1979 \'iintas den totala pris11ppg{u1gen hli ca 2.5 1·;. De hi.ijda 

ska!lcrna p[i ;t)koho/ha/riga dryL·kl'r lK"h tobak ber~iknas dra Upp i11tkX

nivän i novemher med 0.9 prlKentcnhcter. varav en tilllldtb prncentenhet 

som indirl'kt effekt genom den automatiska prisstcgringen till följd av 

hi\grl' n1<Jrnsbelupp. Ro,tadspo~ten her~iknas bidra med 0.7 procentenhe

t.:r. varav 0.4 iir i.ikning av egnahemskostn;1dcrna p~1 grunda\· disklllllohöj

ningen den 2:1 november. Prishl.ijningen ptt den import som ingär i den 

privata kllllsumtionen förutses 111talt bli niirnrnrl' 2.'\ '.:; 1'174 I ca 1.5 r:.; under 

1 Procc:ntuell ökning enligt SCB:s otfo:i.:lla indexserie:. fämfiirebe av imkxsl!ric:n 
över arsskiftet p;1verkas "" 1.farvit.l gtn,,mförda metod- och viktjustcringar. Om 
index hade riiknats utan metod- och viktfiir~indringar skulle uppg[mgen i ställc:t ha 
blivit 8,5 1.i-. 

8 Rih.1dagen 197<;/HO. I .1w11I. Nr 11111. Bilaga I. I 
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Tabcll 6: 7 Konsumentprisförändringen 1965-1980 uppdelad på komponenter 
LangtidsinJc.:x Jcc. -dec. 

1%5-1970 

Totalt Per är 

Konsumentspri,nivåns pro-
centuclla uppgang, totalt 23,5 4,3 
diirav hänförs till: 

ändring i indirekta skatter 4., 0.8 
automatiska effrkta av 
inJirekta v~irdeskatter 0,9 0.2 
ändring av internationellt 
hestämda pri,er 2.3 0,5 
~indring av .i<H"dbrukspri,cr 1.0 0.2 
ändring av bostadspri'-
sättning 5.0 1.0 
ändring i diverse taxor I.I> OJ 
trendavvike1'c i priserna 
pil färskvaror 
restfaktor 8,5 1.6 

Anm. Ang. alt. I och alt. Il >e tabell 6: I. 

Diagram 6:2 Konsumentprisindex 1975-1979 
K vanalsvisa fliriindringar uppräknade till årstakt 

40 

35 

31) 

21) 

15 

10 

5 

0 

- 5 

-10 

5·.-t•rigc 

1975 1976 1977 

1970-1975 1976 1977 197K 

Totalt Per år 

48,7 8,3 9,4 12,8 7,5 

6,0 1.2 2.6 0.5 

3.7 0.7 0.lJ 1.2 0,8 

14.2 2.7 2.4 3,lj 1.8 ., ., 0.4 0.4 0,6 0,5 

5.9 I. I 2.3 I,(> I. I ., ., 0.4 0,1 0,7 0,6 

0.8 0.2 -lU -0.1 0.3 
13.7 2,6 3,6 2.4 1.9 

1978 1979 

Kiillor: Statistiska ccntrnlbyr.'m. Main economic indicators. Bank for lnternational 
s~tllements - press rcview, Winschafl und Statistik >amt Monthly repor! of thc 
Deutschc Bundcsbank. 

1979 19KO 
prel. progno> 

alt. I alt. Il 

10,0 7,0 7,8 

0.8 0.6 0.6 

0.8 0.6 0.7 

H 
., ., 

2.:! -. .:. 
(),4 0,6 0.7 

., ., 
1.2 1.2 

0.2 0.4 0.4 

-0.I 
1,9 1.4 2,0 
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kippet av 197Hl. En del av importprisi.ikningen ra briinskn o.::h drivmedel 

v;111tas emellertid inte aterverka r~i de inhemska priserna 1979 utan först 

!9XO. 

Tll!alt leder kalkylerna till t:n uppgang i konsumentprisindex med 1()1; 

frän december 1978 till de~·ember 1979. Detta iir t:n uppjustt:ring med I . .'i 

pnicentenhell'r av prngnosen i konjunkturinstitutets höstrapport. 0,9 pro

centenheter härav beror rft höjningen av skalterna pa alkoholhaltiga dryc

ker och tobak. vilkcn genomflirdcs i slutet av oktobt:r 1979 och inte i 

bö1jan av 1980 som hade foruhatts i hi"istrapponen. Skattehöjningcn blev 

dessutom st\irre än vad som hade aviserats. Diskontohöjningen i mwem

ber var inte heller inkalkylt:rad i den tidigare prognost:n. fl.1ellan genom

snittsliigena for 1978 och 1979 beräknas hiijningen bli 7 .'2 <.·;,_ Vid en inter

nationell ji1mforclse framg{1r att prisstegringen i Sverige 1978 lH:h 1979 varit 

l~igre än i de llesta andra industrifander. Som framgar av diagram 6: '2 har 

de kvartalsvisa fiiriindringarna i konsumentprisindex. uppriiknade till års

takt. frän andra kvartalet 1978 till tredje kvartalet 1979 varit fagre iin 

genomsnittet för övriga europeiska OECD-Hinder. 

lmplicitprisindex for total privat konsumtion kalkyleras 1979 öka något 

mer iin genomsnittet för konsumentprisindex. eller med 7 .4 i::; .. 

l'ris111.1ikrer Fir N80 

Vid bedömningen av prisutsikterna 1980 har följande faktorer beaktats 

(se tabell 6: 7): 

I. Lönekostnadernas samwlika genomslag inom de för internationell 

konkurrens skyddade niiringarna kxkl. jordbruk och bostadsförsörjning). 

I tabellen redovisas dessa kalkyh::r i posterna restfaktorn resp. diverse 

taxnr. Restfaktorn innefattar bl. a. ändringar av företagens marginaler. 

2. Speciella prisfi.irändringar som sker i anslutning till särskilda regler 

nch beslut (avser bl. a. bnstiider och jordbruk). 

). Direkta ihervcrkningar av den internationella prisutvecklingen. 

4. Tillfallighetsbetonadc prisför;indringar (posten trendavvikelse i pri

serna för vissa HirskV<tror) . 

.'i. And ringar i den indirekta heskattningen, beslutade eller av regering

en fiireslagna. 

Bedi.imningarna bygger pt1 tillgängliga prognoser o.::h antaganden om 

utvecklingen av arbetskraftskostnader. importpriser m. m. samt förut

siitter oföriindrat diskonto och oförändrade växelkurser. 

Med utgiingspunkt frän de alternativa lönekalkyler som gjort~ har de 

genomsnittliga kostnaderna per arbetstimme för samtliga anställda beriik

nats öka med 8 . .'i resp. 11 r;; .. Lönekostnadernas genomslag i priserna inom 

de för internationell konkurrens skyddade om rad ena har för J 980 antagits 

fä. ett trendmässigt värde. Diirutövcr förutsätter prognosen ntigon åter

hämtning av marginalerna. De priskomponenter som innefattas i rest

faktllrn inkl. posten lindringar i diverse taxor för kommunikationer m. m. 
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v;intas under de>sa fiirut<ittning;tr bidra till i:n furhatt iikning a\' konsu

mentprisindex med I.~ resp. 2.4 procentenheter i de t v:t altcrnat i ven. 

Restfaktorn. inkl. la.xor. skullc l'.JXO i det högre altl'rnali\'el bli ni1go1 stiine 

iin under periodi:n di:i:ember llJ7X-Je..:i:mber JY/'J men mindre iin genom

snittt'I frir 1'170-talct (se tabdl 6: 71. I del liigrL' alternativet 1111dero.;krids 

;i\'en genrnnsnittsviird.:t fiir p.:ril'dcn 1%:'- l':J70. 

l'risstegringen p~1 inh.:m~ka jlln.lbrubprodukt.:r har und.:r di: s.:nare 

år.:n hi1llits tillbaka g.:rwm ~ubvrntitiner. Bedömning.:n for IYXO utgar fran 

al\ s11bventit1neringen inte 11tökas ytlerligaro:. M.:d \anke pi1 bl. a. jord

brukets ktistnadsutveckling andra halvarL'l I Y7ll oL·h d.:n forv;intade ut

vc..:klingen fi.irsta halv~1ret IY!:-10 h;ir in\·nkan pi1 ttit;tla kllnsumcntprisindc.\ 

av höjda jordbrubprisL'r .'><lll'> till O.h och 0.7 proL·entenhL'ler i det Higr.: 

resp. hi.igre alterna\i\·et. 

I prl1gnos~·n i.iv.:r bostadsprissiitrning.:n har antagits att kallhyrurna hiijs 

ca 9';. Totala bidragt'l fri1n bostadspostt:n inkl. kustnader fiir egnahem har 

beriikna\s \ ill I .2 prncenlenhct.:r.' 

Ändring.:n av Je internationL·llt bestiimda priserna har kalkylerat-- und.:r 

hypoll'sen att marknadsliigL'l för r~1,1lja och pctnileumpr,1dukter normali

seras under loppet av JlJXO. För petwkumpr"tidukter sk11lk delta innebiira 

en neddragning med 15':; ;1v de hiiga importpriserna från slutet av 1979. 

medan råoljepriset förutses lika ca 1or; under loppet m· 1980. Konsument

prisprognosen föruts;ittn emellertid att priserna pi1 <.kn sveföka markna

den iiven p;tverkas av eftnsliipandL' effektt:r ;1\· den internationella olje

pri~stegringen 1979. Dess<1 efter-;bpande effekter ber~iknas dra upp den 

totala ktins1111ientprisnivf1n med drygt en prpcentenhet. Prisskgringen pä 

Ö\'riga import varllr för konsumtion uppsbttas bli n;1gtit l;igre I WiO ~in 1979. 

Totalt ~kulle diirmed den int.:rnatiunella prisfaktorn inkl. di: .:ftersl;ipande 

effeklerna bidra till en L\kning av knn'.'.um.:ntpfr:.index med 2.2 procenten

heter und.:r loppet av I ':!80. 

Tillfollighctshetnnauc prisforiimlringar pti vissa llirsharor som grönsa

ker. fisk m. m. ;1r svr1r<1 att förutse. Som framgt1r av tabell 6: 7 har trend

avvikelsen i dessa pri~er sefl iiv.:r en l:ingre period i det n:irmaste ut

j~irnnats. Bidraget från denna post har i prognosen satts till nnll. 

Den föreslagna höjningen av energihcskattningen i decemher 1979 he

räknas dra upp konsumentprisindex i januari 1980 med 0.11 procentenheter. 

Totalprognnsen för konsumentprisernas utveckling under loppet av 1980 

visar i de tv;'t löneknstnadsalternativen en ökning med 7 resp. 7 .8 C(. 

Mellan genomsnittsfagena för kalendertiren 1979 och 19XO uppskattas fiir

ändringen till 9.8 alternativt JIU ~;.Den genomsnittliga prisökningen skul

le s~ilcdes i motsats till 1978-1979 bli stiirre iin prisstegringen under i'trets 

'Varje procentenhet> ~tndring av hyr<1rna utöver anlagandel pilverkar ktinsument
prisprogn,isen meJ ungcfar en ti,1ndels prnct·ntcnhet. En procentenhets höjning av 
diskL'ntnt drar direkt upp priserna med 0.4 pr<><:entenheter pli grund av den ber~ikna
dc effekten pa egnahemsk<1,lnaderna i kt>nsumcntprisindex. 
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k'PP· En av förklaringarna ~ir a..:cderalionen i pri>stegringstakten andra 

halv;·1rct 1479. vilket leder till <.:ll högt utg;·[ngsviink vid iirsskilfrt 1479/ 

1980. lmplicitpri-.index för llltal privat konsumtion. vars prisfiiriindringstal 

brukar p~ivcrkas av förskjutningar i konsunllillnens sammansiittning under 

del löp;tmk :·irct. uppskattas 197':1- 19811 stiga mindre än genllmsnittct för 

konsumentprisindex. Ökningen i impli..:itprisindex har beriiknats till 9,3 

och 4.8'; i det liigre resp. högre liinealternativet. 

6.5 Den privata konsumtionen 

Den totala privata kPnsumtionen minskade med 0. 7 ':; i volym 1978. Det 

var andra [iret i rad som konsumtilll1en sjiink och den lag diirrneJ Jrygt 

1.5'; under I l//h itrs ni vit. Den realt Jisponibla inkomsten minskaue 1978 

med drygt I ';. Det var fiirsta gt111gen under dterkrigstidcn Sll!TI den 

displll1ihla inkormten minskade. Eftersom inkomstminskningen var större 

iin nedgängen i den privata konsumtionen. sä sjönk spark voll:n med 0.4 

prn..:entenheter. men lftg iil1lht kvar på en s:I pass hög nivit SL'll1 9.w·;. 
Som framg~1r av tabell 6: 8, sit svarade inki.ipen av nya bilar och turist

utgiftern<1 för den kraftigaste minskningen av konsumtionen. Aven klin

sumtionen av i.ivriga varaktiga varor minskade avscviirt. Nyttjandet av 

privata tjiinster fprtsatte Juck att iika med knappt 2 '·'·(. vilket var ungefär 

samma ökningstakt som dl· tvit förq'.[tcnue {1ren men en siinkning av 

iikningstakten jiimfört med det t idigarc 1470-talet. 

Tabell 6: 8 Hushållens konsumtionsutveckling 1969-1979 

Milj. kr. Andel av l'J7.'i års priser. Prm:cntuell för;indring 
197X. t<llal 
löpande kl)n~um- 1%X- 197-'- 1977- I - 3 kv. 
priser tion l9D' 197X 1978 1977-

I- 1 kv. 
1978 

Varaktiga varor 19069 9.2 2.4 I .X -- 8.2 -11.2 
I.I Bilar 5 827 2.8 1.4 -2.7 -16.1 -21.1 
1.2 Ovriga 11242 6.4 3.1 4,1 - 4 . .'i - :i. I 

2 l..klvi~ varaktiga van'r 29700 14.3 1.4 1.4 - 0.9 - 1.4 

kke varaktiga vawr 87 351 42.2 1.2 1.4 0.2 o.o 
3.1 Livsmedel 52 944 25.6 0.4 I.I - 0.2 - 0.6 
' , -'·- ()vriga _14 407 16.6 2.6 1.8 0,9 0.7 

4 ·rj;inster 66 787 32.2 1.9 2,3 1,8 1.6 
4.1 Hnsfadcr 33 1':19 16.0 2.h 1.6 1.2 1.2 
4.2 Övriga 31 'XX 16.2 I. I 2.9 2,4 2.1 

5 Summa inhemsk kunsumtilin 202 907 97,9 1.6 2.0 - 0.4 - 0.9 

6 Turistutgiftcr. nethi 4 309 2.1 .., .., 
'·' -·U -· 15.0 -19.5 

7 Hushi11lem ll•tala konsumtion 207 216 100,0 1,7 1,9 0,7 1.4 

K Hushållens disponibla inkomstc:r 22963:' 2.2 2.R - I. I - I.I 

1 Arstakt. 
Kiillor: Konjunktursinstitutet <Kh statistiska centralbyrän. 

I- 3 kv. 
197X-
I- 1 kv. 
1979 

5.K 
I0.1 
3.9 

3.3 
, , 
2.4 
1.7 

I. I 
1.0 
I. I 

2 . .1 

1.7 
~ ~ ... 
1.6 
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Diagram 6:3 l-lush:illms disponibla inkomster och konsumtionsutgifter 1968-1980 
Miljarder kr .. 197~ ars priser. Säsongrensade halvtirsdata. Log. skala 

88 

76 

70 

581----· ~--+----+-----+-

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Kiillor: Konjlmkturinstitutct 1Kh stati~tiska ..:entralbyran. 

Första halvåret 1979 tik.ade k.onsumt ionen totalt med drygt 3 ''i jiimfört 

med forsla halv[tret 1978. Under det tredje kvartalet sjönk. dock. ök.nings

tak.ten. vilket medfi\r att den sammanlagda ökningen under de tre för~ta 

kvartalen 1979 inte uppgick. till mer iin 2.2'-'i jiimfört med samma period 

1978. Det var främst konsumtionen av icke varaktiga varor. bl. a. livsme

del. som hlcv avgjort mindre än förviintat under tredje k vartalct. 

För <tndra halvåret 1979 heriik.nas konsumtionen öka med I .6 c; jiimfiirt 

med samm<t period 1978. Den totala k.onsumtionsökningen 1978- 1979 

skulle därmed ha uppgätt till 2.3 ~'i:. Detta är en siinkning jiimfört med den 

prognos Sll01 presenterades i k.onjunkturinstitlllets höstrapport. diir kon

sumtionen förväntades öka med ..:a 3 "i·. Siinkningen kan h~införas till dels 

den oviintat svaga konsumtionen enligt nationalriik.enskaperna för tredje 

kvartalet. dels en kraftigare uppgi'lng i priserna än viintat under ljiirde 

kvartalet till följd av sk.attehöjningen pii sprit och tohak. samt höjningen av 

diskontot. 

Fi.ir 1980 förutses en fortsatt svag m:dgt111g i hushållens sparkvot. I det 

första alternativet. diir den Jisponibla ink.lin1sten vlintas öka med Jrygt I I I 
4'.i·. förutses en nedgi'lng i sparkvoten med en halv procentenhet. Därmed 

skulle den privata konsumtionen öka med ungefär I 3/4 (( .. I det andra 

alternativet for den reala di-;ponihelink.omstens tillviixt - 2 Si: - antas 

minsk.ningch i sparkvoten bli mindre. ett par tiondel~ prn..:entenheter. 

varför den privata konsumtionen i detta alternativet skulle stiga med 

knappt 2 1/4 ''i. 
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7 Investeringar 

7. I Sammanfattning a\' imestcringsutvcrklingcn samt prognoser för 1980 

Investeringarna v~inde åter uppt1t 1979. efter att ha minskat fyra ~11' i rad 

med sammanlagt 10 r:; .. Enligt prclimin~ira kalkyler ökade investeringarna 

tntalt med 6.5 s; i vL>lym 1979. varvid maskininvesteringarna ökade med 

12 1 ;. Fdmräknas investeringarna i handelstltlttan stannade uppg~lngen vid 

drygt 4 r,:;. för tlitala investeringarna och för maskininvesteringarna vid 

knappt 6 r.:;.. För hyggnadsinvesteringarna tyder kalkylerna p;\ en uppg;·111g 

p{1 3 c;. 
Investeringarna inom det privata näringslivet texkl. hostäder och han

delsllottaJ hörjade t1ter öka 1979. Den starkaste expansionen ägde rum 

inom den offentliga delen av n~iringslivet tdvs. statliga tich kommunala 

holag samt affärsdrivande verkl. Dessa investeringar ökade med 1or:r. 
Sammantaget steg niiringslivets investeringar (exkl. hostiider och handels

llntta) med drygt 5 <;:;. med en nftgnt snabbare uppgäng pi'i maskinsidan än 

pt1 byggnadssidan. Investeringarna inom industri och handel steg med 2 

resp. 1or:;., efter ett par {1r av minskande investeringar. 

De offentliga myndigheternas investeringar steg med 4 r:; 1979. varvid de 

i denna post tungt viigande hyggnadsinvesteringarna ökade med 2.5 l;; ... 

llppg:mgen i de kommunala myndigheternas investeringar litg framför allt 

p{1 landstingens fortsatta uthyggnad av längtidssjukv[irden. De statliga 

myndigheternas investeringar steg med knappt 3 r:;.., 

Enligt konjunkturbarometern för hyggnadsverksamheten började en mer 

allmän brist pti hyggnadsarhetare upptriida under v11ren 1979. Denna brist 

förstärktö markant under Slimmaren och uppgavs i september vara det 

främsta hindret för en ökad byggnadsverksamhet. Friimst av detta skäl 

minskade igångsiittningen fr[m 57 000 Higenhetcr 1978 till omkring 55 000 

liigenheter 1979, varvid praktiskt taget hela nedg~mgcn föll på llerbo

stadshusen. Investeringarna i nyhyggda hostadshus beriiknas ha fallit med 

~ r:;. medan ombyggnadsinvesteringarna i.ikade med 13 r;.; varför hostadsin

vesteringarna sammantaget ökade med I . .'i c;. 1979. 

Kalkylerna för I 980 haserar sig i huvudsak pti enkiiter fr'm näringslivet 

och de statliga och kommunala myndigheterna. Som framgiir av kapitel 6 

om de enskilda konsumenternas ekonomi har tvä heriikningsalternativ 

framlagts för lönekostnadernas utveckling 1980. Prisutve1:klingen för in

vesteringsvaror hlir givetvis bernende av lönekostnaderna inom landet och 

därmed har iiven tvt1 alternativ utarhetats för investeringsvarupriserna ptl 

basis av de tvti lönekostnadsalternativen. Skillnaden mellan de tvEt prisbe

räkningarna för investeringsvarnr ligger totalt pil drygt 1 '.·i·. med en större 

skillnad pf1 hyggnadssidan iin r~i maskinsidan. 
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Tabell 7:1 Fasta bruttoinn~stcringar 1976-19110 efter kapitalt~·p 11<:h näringsgren 
-·- ---- ----- -

Milj. kr. Arlig proc·..:ntuell forirndring. 1975 ars pri>er 
1979, 
I<ipande 1976 1977 197!\ 1979 198() 
pri~er prel. prugnos 

Hyi.:i.:11ad1·r o,·h unhii.:i.:ningur 

Permanenta bostiider 2180'1 -X.X - 2.0 17 .'J u 4.5 
Nybyggnad 16:'i8X -9,4 4.2 HU - 2.0 5.3 

Niiringsliv exkl. hcistiidcr 19<HD -0,9 - 7.9 - JO.I 4,7 1 'l 

Privat .i<>nJbruk. skogsbruk cu.:h fiske I 06'> 6.8 2.4 5.3 ·UI 2.9 
Industri 3 104 -6.3 - 16.8 - 27.5 - 12.4 7.0 
Hamkl rn. m. 2644 I I. I IU 11.2 2.lJ 13.9 
Offentliga affarswrk 6323 l.:'i 6.2 - 6,0 :'i.8 -1.9 
Ovrigt niiringsli v 5 943 -5.3 - u - u 16.2 -0,9 

Offentliga mynJighl'ler inkl. militiira' 12 125 - 5.6 7 .2 1,2 2.5 'l 1 

Summa 53017 -4.6 2,6 1,9 3,0 3,1 

Summa l'\kl. viigar 4'!608 -4.6 - 2.0 1.4 3.2 3.9 

Afus/...inl'rm.m. 

Niiring . .,liv 30344 4.2 - 4 'l -18.1 12.0 7.7 
Privat j,mJbruk. o;kllgsbrnk llCh fiske 2 472 K.3 - 10.3 - 17.2 - 4.4 -8.2 
Industri 10491' 2.9 - 17 .2 -19.4 7.<11 13.0 
Handel m. m. 4lJ06 21.8 4.6 -15.0 14.4 12.6 
Offentliga affärsverk 3 381 1.2 0.7 - 0.5 7 .2 12.8 
Övrigt niir-ingsliv 9087 -2.5 12.5 --24,0 24.8 1.5 

Offentliga myndigheter 2839 6,9 13.2 I. I 10.4 4.8 

Summa 33183 4,4 3,1 -16,6 11,9 7,4 

Summa exkl. handelsllnttan 314_'\3 8.7 - 7,3 -12.9 5.8 8.2 

Torulr" 

Permanenta h,istiider 21 l\09 - 8.X -- 2,0 17.9 1.5 4.5 
Närin),!sliv exkl. bllstilder 4'!761 2.3 - 5.5 -15.0 9,3 5 .. 'i 

Privat jllrdbruk. skogsbruk och fiske 3 575 8,.'i - 8.0 -11,6 - 0.7 -6.5 
Industri 13 602 0.2 -17.1 -21.7 l.lf' 11.7 
Handel m. m. 7 550 17.6 - 0.4 - 13.7 I0.4 13.0 
Offentlig;; affarsverk 9704 1.4 - 4.0 - 4.2 6.3 ''l -'·-
Övrigt niiringsliv 15 330 -3.3 7,6 -16.1 21.4 0.8 
Näringsliv cxkl. b(.)stiiJer och 

handelsflottan 48031 5.0 - 8.3 - 12.5 5.3 6.0 
Offentliga myndighl'ln' 14964 -3.5 tU 1.2 4,0 2.8 

Summa 86534 -0,8 2,11 6,2 6,6" 4,8 

Summa ökl. handclsfl,ittan 84804 0.9 - 4,6 - 4.4 4 'l 5.0 

1 Inkl. offentliga viiginvcsteringar. 
2 I privat jLlrdbruk ,1~v. innefattas hiir avelsdjur och i övrigt niiringsliv travhiistar m. m. Summan av byggnads
och maskininvcsteringar övercnsstiimmcr diirför ej med totala investeringar. 
" Enligt statistiska centralbyr!tm. beräkningar ökade industrins maskininvestcringar med 11 'i· 1978-1979. 
Industrins totala investeringar beräknas därmed enligt SCB ha likat meJ :'i r:;._ <><:h summa totala investeringar 
med 7 •.;. 1978-1979. Se vidare avsnittet um industriinvesteringar. 
l\1illor: Konjunkturinstitutet och statisti~ka ccntralbyrirn. 

Vid utarbetandet av investeringsprognosen för den offrntliga sektorn 

riiknar konjunkturinstitutet regelmässigt mt:d att prisutvecklingen för in

vesteringsvaror utövar inflytande pi1 den volymmiissiga ut vecklingen av 

efterfrt1gan. De firsvisa budgetramarna iir niimligen i allmänhet tämligen 

snävt fastlagda od1 angivna i rl<Hninella belopp. varför en skillnad i prisut-
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Tabcll 7;:! Fasta hruttoinwsteringar 1976-1\l!IO inom prirnt och offentlig sektor 
------··-----·-- --·-----···--------

Milj. kr. :\rlig procentuell f"lirändring, 
197'1, 1975 :Hs pri,cr 
liipande 
priser 1976 1977 1978 1979 1980 

prcl. prognos 

Privata 
inkl. h<>;,tlidcr 5040<> -0,5 - 4,2 -10.7 6, I <>.3 
.:xkl. hostiid~r 33591) 1.4 -5.0 - 19,7 9.1 7.3 
diirav: c.xkl. 

handelsflottan 31 !lnO 5.2 -8.9 -16,3 3.1 8.0 
()flcntJig<I 

inkl. bostlider 36 128 -u -0.4 0,9 7, I 2.7 
cxkl. hostädcr 31 135 0.8 - 0, I - J,O 7,0 2.3 
tfarav: >tatliga 14 221 5.9 -9.3 2.7 8,7 O.!I 

kommunala 16914 -3,5 8.(, ·- 3.9 .'U 3,7 

S11111111a 

inkl. hostlider 811534 -0,X -2.8 - 6.2 11.n 4.8 
c xkl. hostiider n4 725 I.I -3,0 - 11,fi 8.1 4.9 

·-----
A:iill,,r: K,1nj11nkturinstitutet och statistiska ccntralhyrnn. 

vecklingen ptt investcringsvaror sannolikt inverkar pä den investeringsvo

!ym som etfr:rfr{1gas. För 1980 har emellertid inte utarbetats alternativa 

investeringsprognoser för den offentliga sektorn. Skälet hiinill iir att den 

arbetskraftsbrist inom byggsektLlrtl som nu rt1der kan förväntas best~! iiven 

under större delen av 1980. De byggnadsinvesteringar som kan förverkli

gas 1980 begriinsas därmed snarare av kapacitetsbrist än av finansiella 

restriktim1er. Inom kommunerna torde man t. ex. fä svårt att förv..:rkliga de 

expansiva investeringsplaner snm föreligger för 1980. och som far ses mllt 

kommunernas f. n. goda finansiella situation. 

Tabell 7: 3 Lägenheter i pabörjadc och inO~·ttningsfärdiga bostadshus l IJ76- l IJ80 

197n 1977 1978 1979 1980 
prel. prognos 

Pä/liirj11d1' 1 

Flcrh<.>StaJ~hus 14500 13 700 16800 15000 111000 
Småhus 42 h50 40250 40350 400110 40000 

Totalt 57150 53950 57150 55000 58000 

11(/lwr ni 11g.1:fiirdi)!a 2 

F\crhnstadshus 15 b5\I 141511 13 5511 14500 14111\\l 
Sm!thus 40150 40 750 40 150 38 500 39000 

Totalt 551100 5.i\100 53700 53000 53000 

1 F.ll hostad.'>hus anses hli p;1hörjat den mii.nad dit grnndhot1cnhesiktning äger rum 
ochicllcr de egentliga byggnadsarhetena pahörjas. 
'D1t minst tre tjärdedelar av lägenheterna i t!ll hostadshus befinna sig i t!lt st1dant 
ski.:k all de kan tas i bruk anses huset vara inflyttningsfärdigt. 

A.11///. Samtliga siffror är för 1976-1978 avrundade till närmast hela femtiotal. 

l\ii/lor: Konjunkturinstitutet o.:h statistiska ccntralhvrii.n. 
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Diugram 7:1 Byggnads- 01:h maskininvcsleringar, totalt och uppdelat pä sektorer 
1971-1980 

197.'i ars priser. Säsongren,adc halvarsdata. Index 1970 = l(Kl 

Byggna~~~~~nl~~gn_i_nqar I Maskiner m. rn. 

'1 140 

/'._ .... ·! 
I I I 120 

Totalt 

100 

80 

Totalt exkl. handelsflottan 

100 
Permanenta bostäder 

Närings!iv, exkl. handelsflottan 

140 

120 

Näringsliv, exkl. bostäder 100 

120 

100 Därav: Industri 

140 

BO 
120 

Därav: 

100 

120 

100 
/ 

140 

Offentliga myndigheter 

A 
I 

,' 

120 

100 100 

BO 

I 
I 
I 

1971 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1971 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Anm. I varje deldiagram är re;p. Wtal inlagd 'om cn stredad kurva. 
Kii//or: Konjunklllrinstitukt och stati,tiska centralhyrän. 
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Det stiillcr ~ig mycket svär! att hedöma de korbiktiga effekterna pa 

näringslivets investeringsvc-rksamhet av skilda lönekost nadsalternat iv. 

Driftskostnadernas utveckling p[iverkas givetvis, vilket far omedelbara 

effekter rt1 företagens finansiella ~ituation. Dessutom r~1verkas sannolikt 

även niiringslivets invcstcringsvolym av rrisökningstakten r:1 investe

ringsvaror. \led hiinsyn till de komplicerade och i stor utsträckning 

okända samhand som här r[1der. har n~igot försök att bedöma de samlade 

effekterna av skilda lönekostnadsalternativ pf1 niiringslivets investeringar 

ej gjorts. Det förefaller dock övervägande troligt att ett högre lönckost

nadsafternativ dtimpar investerings viljan jiimfiirt med ett liigre alternativ. 

l\kd tanke p;·i att de olika lönekostnadsalternativen visat sig ge upphov till 

trots allt t~imligen smt1 skillnader i l;.ostnadsökning och vinstutveel;.\ing !se 

närmare kapitel 81 torde sJ..illnaden i investerings!llveckling under inneva

rande itr inte hli av nämnvärd storlek. 

För 1980 har antagits en viss uppg~ing i p<'1bö~jandet av bostadshus - till 

58 000 lägen hel er. varvid hela ökningen faller p:i flerbostadshusen. De 

totala bostadsinvesteringarna beräknas stiga med 4.~ r:;. Nybyggnadsin

vesteringarna J..alkyleras öka med drygt 5 C{ och omhyggnadsinveste

ringarna med 2 r;;.. 

Näringsliveh investeringar <exkl. bostiidcr och handelsflotta) har beräk

nats öka med närmare ti r;;. med en starkare uppgang p:i maskinsidan än pt1 

byggnadssidan. För 1980 heräknas den privata delen av näringslivet öka 

sina investeringar dsentligt mer än de offentliga företagen och affärsver

ken. Industriföretagen gjorde i statiskacentralbyräns s. k. oktoberenkät en 

kraftig upprcviclering av sina investcringsplaner för 1980.jämförl med vad 

som angavs i augustienkäten. Industrins investeringar har bedömts öka 

med l :! ':;, och investeringarna inom handeln med 13 r:; .. 
De offentliga myndigheternas investeringar beräknas stiga med närmare 

3 r.·;. 1980. varvid byggnadsinvesteringarna förurses öka med drygt ~ r:.; och 

maskininvesteringarna med knappt 5 '.:;. lnvcsteringsökningcn är helt och 

hället hiinförlig till de expanderande kommunala investeringarna. medan 

däremot de statliga myndigheternas investeringar förväntas sjunka 1980. 

Därmed har de totala investeringarna bedömts öka med 5 r,:;. varvid 

maskininvesteringarna kalkylerats stiga med 7 ,5 r:; och hyggnadsinvcste

ringarna med 3 S. 

7.2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostäder 

Bostadsinvesteringarna ökade enligt preliminära beräkningar med 1,5 !'(. 

1979. Nybyggnadsinvesteringarna beräkna~ emellertid ha sjunkit med 2 1}, 

varvid srnf1husinvesteringarna minskade med 3.5 C'( och investeringarna i 

flerbostadshus steg med 4 <;.;. .. Ombyggnadsinvesteringarna höjdes med 

1y::.,: 1979 och svarade för större delen av investeringsökningen i rerma-
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T;ibell 7: 4 Omh~·g)!nadsin"esteringar för bostäder 1978-191!0 
·---- ---·--·---

Milj. kr. 
1'179. 
löpande 
priser 

Arlig prn.:cn111cll foriindring. 
1975 ars rriser · 

1978 

----------- --- ·--···------
MeJ statligt stöd i form av': 

Ornbyggnadsl:in 
Energisparstöd 
Förbättringsli\n 

Utan statligt stöd 1 

Tl)talt 
därav; !lerbostadshus 

smi1hus 

4 597 
) 361 
I 176 

60 
624 

5 221 
2 844 
2 377 

56.h 
)(i/> 

h9.:?. 
-2q 

28.0 

52.4 
75, I 
35.4 

1979 
prel. 

13.5 
20.8 

- 1.0 
-24.6 

IU 

12.9 
25.0 

1.2 
-----------·-·--- -----------------·-
1 Med statligt stöd avses här statliga lttn <ll'h hidrag. 

l\1il/11: Konjunkturinstitutd. 

1980 
prognos 

, , 
7 , 

'·-
-11.~ 

o.o 
- <U 

2.0 
7.9 
5.1 

ncnta hostädcr dl.'.tta lir. Tillviixttakten var dock avseviirt fagre ~in under 

1978. d{1 en myd.d kraftig expansion ägde rum. Omhyggnadsinvl.'.ste

ringarna i flerbostadshus ökade med 2.'i <.>;. och i smt1huscn med I ':;. vilket 

innebiir en ökning av omhyggnadsinvöteringarna totalt sett om 13 '·( i 

volym 1978-1979 tse tabell 7: 4). Denna expansi,)n var basl.'.rad friimst p[i 

projekt finansierade med bl. a. statliga ombyggnadsl(m. medan ombygg

nada med energisparstöd blev i stort sett oföriindrnde. 

Pt1bötjandet av nya liigcnheter föll fri.in drygt .57000 1978 till omk1ing 

55 000 liigl.'.nheter 1979. Nedg:ingen var i det närmaste helt hänförlig till 

tlerbostadshusen. och orsakades till stor del av den brist pft arbetskraft 

inom byggsektorn som uppstod under dren 1979 och som sedan för

s1iirk1es mark an I under loppet av tiret. A MS utfärdade i juni nya föreskrif

ter till länsarbetsnämnderna ang{1ende beviljandet av ig:'tngsättningstill

sttrnd. Där s[igs att de projekt som kommunerna pl;:rnerat byggstart för 

under tredje kvartalet inte kan fii ig~111gsättningstillständ under fjärde kvar

talet. Dessa projekt kommer av arbetsmarknadsmässiga skäl inte att fa 

p:1börjas förr~in 1980. Detta har givetvis lett till en viss överflyttning av 

igangsättningen forn 1979 till 1980. 

Antalet färdigställda lägenheter sjönk frftn närmare 54 000 1978 till 0111-

1\ring 53 000 1979. Bidragande härtill är - förutom nedgängen i antalet 

påbörjade lägenheter 1979 - ockst1 att byggnadstiderna sannolikt förlängts 

ytterligare 1979 pä grund av den rådande bristen på arbetskraft. 

Detta H1ga färdigställande ledde till en väsentligt mer ansträngd situation 

pt1 bostadsmarknaden 1979 - speciellt besvärlig var situationen inom 

storstadsomrtidena. där lägenhetsreserven i september 1979 var extremt 

lag. Efterfrågan pt1 nya bostäder hölls inom delar av landet dock även 

under 1979 tillbaka av det alltjämt svaga arbctsmarknads\äget. Dessutom 

reducerades invandringsöverskottet ni1got även 1979. efter att ha halverats 

1978. 
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För \l}X() har ig~mgsi\nningen antagits stiga till 5XOOO l~igenheter vara\' 

4\\0IHI i smi1hus. Antakt infiyltningsfärdiga liigenheter beriiknas med den

na ig;ing~iittning 1ill 53 000 iiven för 1980. tv1cd detta begränsade antal 

fanligstiillda liigenht'ler torde bristen ri1 h11stiider tillla i synnerhet som 

man far riikna med ert omslag i nett11invandringen till Sverige m:h en ökad 

regiLmal rörlighet av arbetskraften. S11m frarng;·1r av kapitel 5 fiiruhes 

ne!loinvandringen ... tiga fo'1n L1500 rersoner 1979 till 17 000 rersoner 1980. 

Dcssu111m kan den förutsedda ökningen av hush~lllcns disronibla inkoms

ter fiirviintas medfiira en ökad cftcrfri'igan p:'i nyrroduccrade bostiider. 

Med ovan angivna forutsiittningar ang:1emk igi111gsät1ning m. m. beräk

na> nyhyggnaLhinvcsteringarna stiga rned drygt 5 r~ i volym 1979-1980. 

!lled ungefär salllma iikningstakt flir S:1viil investeringar i !lerbostadshus 

">llfll i ">m;'ihus. Omhyggnadsinvesteringarnas ökningstakt förutses inskrän

ka '>ig till 2'; i volym. !Xirvid beräknas investeringarna i !lerbostadshus 

stiga med 8'i medan smiihusinvesteringarna viintas minska med 5'.r. 

Liks1m1 197':.I iir det rrojekt finansierade med hl. a. statliga ornbyggnadsbn 

som synes svara för expansionen. medan diiremot ombyggnadsinvestc

ringarna med enagisparslöd beräknas falla tillbaka. I kalkylen för om

twggnadsinvesteringarna med energisparsti.id har därvid endast den av 

riksdagen fiir hudget[iret 1979/80 anvisade ramen om 1 175 milj. kr. med

rii!-;nais och ej den planeringsreserv om 040 milj. kr. s11m regeringen kan 

disronera med hiinsyn främst till sysselsiittningsläget. Bostadsinveste

ringarna skulle diirmed totalt sc\l stiga med 4.5 r:;. i volvm 1979-1980. 

/11d11.1rri 

lndustriinvesteringarna reducerades med sammanlagt 35 ' .. :; under 1977 

och 11J78. De heriikningar över industrins investeringar för 1979 som redo

visas hiir grundar sig pt1 statistiska centralhyrfö1s enLilllndcrsökning frfrn 

Llktohcr 1979. lndustriinvesteringarna bcriiknas nu ha ökat med 2 ?i 1979'. 

För hyggnadsinvesteringarna anges en nedgtrng p;'1 12 r.;. medan maskinin

vestcringarna heriiknas ha ökat med 7 '.(. De viktigaste faktorerna bakom 

denna utveckling torde vara att säväl karacitetsutnyttjande som lönsamhet 

hörjat stiga under 1979. Industrins produktionsvolym steg med fir.; 1979. 

11<.:h diirmed kunde kapacitetsutnytljande! i maskiner LlCh anfaggningar -

s11rn under 197o-1978 legat pit en extremt lt1g nivå - höjas. Företagen höll 

1111der 1970-1978 en i forh[dlande till produktionsvolymen relativt stor 

personalstyrka. och detla innebar al\ prnduktionsökningen 1979 kunde 

genomföras genom en stark produktivitets0kning med :'ltföljande snabba 

hi~ningar av vinstmarginalerna frirn den exceptionellt l~1ga niv;·i som rt111 

under 1977 och 1978. 

'Enligt statistiska ..:cntralbyrf1ns tolkning av enkiircn ökade inJusirins maskininvcs
leringar med 11 '.;.och industrins totala investeringar med 5 <;. 1978-1979. 
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Tabell 7: 5 Planerade oeh faktiska förändringar a\' industrins totala investeringar 1970-1980 
Arlig pru1.:t:ntuell förändring. 1975 ärs priser 

1970 1971 1972 1973 1974 197.'i 1976 1977 1978 

Planerat i november 
ilret innan' -I -7 -12 -9 -3 -4 -5 - 13 -1.5 
raktiskt intr~iffad 

förändring 4 I 4 IO Il 2 0 -17 -22 
Difkrcn~ 5 8 16 19 14 6 5 -· 4 - 7 

1979 1980 

-I 3 

2 ( 12) 
3 (9) 

' Planerna är lie räknade som kvoten mellan prognosilret.~ enkät viirde och enkiitårcts utfall. För planföriind
ringcn 1979- 1980 har använts det preliminära utfallet for 1979. 

Anm. Uppgifterna imim parente~ iir prognoserade värden. 

Kiil/or: Klinjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

För 1980 cmntses en fortsal\ förstlirkning av industrikonj11nklllrcn, om 

än i avtagande takt. Industriproduktionen heräknas stiga med ytterligare 

knappt .5 C::(. men produktivitetsutvccklingen förutses bli väsentligt lang

sarnmare än under 1979. Kapacitetsutnyttjandet hör stl.ledes kunna stiga 

ytterligare. medan förb~ittringen av industriföretagens vinstmarginaler kan 

väntas bli pä sin höjd av marginell betydelse. (för en närmare analys av 

vinstutvecklingen. se kapitel 8 om industrins lönsamhet. kostnader och 

priser.) 

Vid föregående perioder av uppt1triktad konjunkturutveckling har före

tagen justerat upp sina investeringsplaner mellan ph varandra följande 

enkätundersökningar. I den nu aktuella enkäten har investeringsnivi\n för 

1980 justerats upp med 1,2 miljarder kr. i löpande priser. for att hitta en 

uppn:videring i denna storleksordning för man gf1 tillbaka till augusti- och 

oktoberenkäterna 1973 och 1974 - är med stora investeringsökningar. I 

tabell 7: .5 redovisas företagens planer för 1980 samt planer och utfall för 

nägra tidigare är. Företagens planer pekar i okorrigerat skick p:1 en ökning 

pä 3 '~;. Mönstret mellan planer och utfall för tidigare högkonjunkturti.r 

tyder p!i att en relativt kraftig uppjustering skulle behöva företas. De i 

slutet av 1979 ri1dande niväerna för kapacitetsutnyttjande och vinstmargi

naler var emellertid inte högre än att det förefaller troligt. att pMyllnaJen 

av nya investeringsprojekt inte alls blir av samma storleksnrdning som 

under t. ex. 1973 och 1974. Det hard~irför bedömts rimligt att låta uppjuste

ringen stanna vid 9 r,~. och de totala industriinvesteringarna förutses där

med stiga med 12 '>i 1980. Enkätens uppgifter korrigerade och fördelade pä 

byggnads- resp. maskininvesteringar tyder pi\ en ökning av byggnadsinves

teringarna med 7 r:.;. och en förstärkning av maskininköpen med 13 <:; .. 

I diagram 7: 2 redovisas investeringsutvccklingen för några i investe

ringshänseende tungt vägande branscher. Branschuppgifterna fiir 1980 har 

schablonmässigt uppkorrigt.rats p!i samma slitt som för industrin som 

helhet. Med denna enkla metodik förm~1r man givet vis endast grovt fönga 

de enskilda branschernas utveckling. men det kan ändf1 vara av intresse att 

notera de skillnader i utvecklingen som framtr~idcr för de l)\ika indust1i-
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l>iai:ram 7:2 Im·cstcrini:ar inom industrin, totalt och uppdelat pii branscher 1973-
19110 
197.'i '.trs pri~er. Index 1'17~ = 100 

Totalt 

110 

100 

90 

80 --1- . 
70 --1 --- . -~: f- ' -.- -r-" j 
&o -.-, -+-i---L"I ~-;- I 

i ' I I I 

Jarn- och stiilverk 
110 

1973 74 75 76 77 78 79 80 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

110 

100 

90 

80 

70 

-· ---· -----·---, 

Verkstadsindustri. exkl varv 

,.. ' 

'.'.r,,,I __, 
~ 

Massa- och pappersindustri I 

Ovriga branscher 

I I 
1973 74 75 76 77 78 79 80 

Anm. De branschvisa prognoserna är något osäkrare än prognosen for tutala indu
strin. Investeringarna i bilar är inkluderade. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

branscherna. De starkaste ökningarna av investeringarna skedde 1979 

inom järn- och sttllverkcn. En viss ökning ägde ocksfl rum inom verkstads

industrin, medan däremot investeringarna inom massa- och pappersindu

strin föll ytterligare. Investeringarna inom övriga branscher förblev pä 

ungefär samma nivti 1979 som 1978. Även för 1980 förutses den starkaste 

investeringsökningen ske inom jiirn- och stålverken. Verkstadsindustrins 

investeringar förväntas accelerera 1980, medan investeringarna inom mas

sa- och pappersindustrin beräknas bli av ungclar samma storleksordning 

som 1979. En viss ökning förväntas även ske för investeringarna inom 

övriga branscher. 
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f-lt111dd 11/. ///. 

Enligt prcliminiira hniikningar ökade de ttltala investeringarna inom 

gruppen handel m. m.' mcd drygt 1w·;. fr{rn 197X till 1979. Hyggnadsinveste

ringarna ökade llled 3 r:.; medan maskininköpen steg med drygt 14 r;. 

Beriikningarna för b~tde 1979 tlch 19XO grundar ~ig ptt dels den av statis

ti~ka centralbyr!m i oktober gentllllfiirda enkiitundersökningen inom han

dels-. bank- och försäkringsföretag. dels p;'t uppgifter om totala kostnader 

m:h hyggnadstider för byggnadsprojckt inom gruppen privat handel. För 

utarhctandct av hyggnadsinvesteringsrrngnoserna har vidarL' ulnvltjals 

den av SCB i augusti utförda byggnadsinvcnteringen samt arhelsmarknads

.styrelst•ns rapronering av heviljade ig:'rngsiillningstillsland. 

lg{ingsiillningen inom den privata varuhandcln iikade enligt rreliminiira 

beriikningar med ca 10r-; 1979. Vid bediimningcn av ptthör:iandet för 1980 

har heaklats den förutsedda ökningen i rrivat konSUlllli\Hl och bnstadshyg

gande. lgangsiitrningen 1'ommer dtKI-. troligen alt hMla-; tillhaka av fortsalt 

brist r:'1 byggnadsarbetare. och här har därför kalk vlerals med en nföriind

rad igttngsättningsvolym jiimfört med 1979. Uppdragningen av p:1biirjandet 

under 1979 ger iindock en kraftig tillväxt av byggnadsinvestcringarna - ca 

14 r_:; fr~m 1979 till 1980. Inkluderas liven den statliga dekn erhålls likaledes 

en ökning r~I 14 1
.0;. 

Enkliten pekar ptt en minskning av rnaskininkiipen 1980. \1.nt hakgnmd 

av tiLligarc· ärs erfarenheter av förht1llandet mellan planer och utfall har en 

kraftig urrjustering ansetts nllltiverad även denna gimg och maskininves

teringarna förutses srilunda öka med närmare 13 C( 1980. Ökningen i de 

totala investeringarna inom grurren handel m. m. skulle d?1 likaledes bli 
13 1;;-.. 

I I 1111dd.1J11111a11 

Investeringarna i handelsflottan. dvs. inköp av nybyggda fartyg frtm 

svenska och utkindska varv minus nettoutförsel av begagnade fartyg. 

minskade kraftigt 1977-1978. Räl-.nat i 197.~ :irs priser blev minskningen 

drygt I miljard kr. och den därmed uppni1dda invesleringsnivfin endast ca 

130 milj. kr. Nettoutförseln av begagnade fartyg kom nära nog att fördubb

las under 1971< samtidigt som inköpen av nybygµda utliindska fartyg mins

kade drastiskt. Leveranserna av svenskbyggda fartyg ökade därenwt ni1-

got. Den svenska handclsfluttan. riiknat i antal fartyg och dödviktston, 

decimerades ytterligare för tredje firet i följd. 

1 Med investeringar inom gruppen handel m. m. avses investeringar i varuhandel. 
bank- och försiiKringsverksamhc1 _ ti:atrar. hotdl. restauranger. lagerbyggnader 
samt fastighetsförvaltning. 
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Inwstl"rinl(arna i handelsf1ollan 

Milj. kr., 1975 ars priser 
--------- ---·------·-· ··-

197h 1977 

--·-- ----
Leveranser a,· nvhyggJa 

fart\'g till svenska 
rederier I 352 2 089 

Nl'ltoutförsel av 
bcg~1gnalk fartyg -I 135 - 851 

Sur111na 217 1238 

1978 1979 
rrel. 
----· 

I 707 233-t 

-1578 -899 

129 1-135 
--------· ----·--------------------

I ~9 

198() 
rwgnt>s 
----·-

21107 

-Ml 

13M 

Rer;ikningarna för 1979 rn:h 1980 hygger i huvudsak p;i tvf1 enli.iiter, en till 

svenska rederier ang:1ende deras beställningar hos utl;indska varv och en 

till de .svenska varven. Den sistnämnda enkiiten, Sl1m tidigare utförts av 

statistiska centralbyr:1n. ;ir numera nedlagd och gjordes senast i mars 1979. 

Delta innebiir att det statistiska underlaget b~ide vad gäller för det prdimi

niira utfallet under de tre första kvartalen 1979 och for prognoserna iir 

sämre iin vanligt. ~led ledning av cnkiiterna beräknas h~veransviirJet av 

nybyggt tonnage 1978-1979 ha ökat med drygt 600 milj. kr. i 197.'.i iirs 

priser. Fr~m de svenska varven betyder delta en fördubbling av leveranser

na medan nyinkiipen av utHindska fartyg beräknas ha minskat ytterligare 

n[igot. En mycket sv:trbedömd post i kalkylerna över investeringarna i 

hamtclsllottan utgörs <tv exporten av begagnat tonnage. Omstrukturering

en och reduktionen av den svenska handelsflottan har under senare [\r 

( 1976- 1971'.0 lett till en högre avyttring av begagnat tonnage än tidigare 

under 1970-talct. Detta har skelt trots en extremt lilg prisnivä pi1 denna typ 

av tonnage. En hetydande försiiljning av andrahandstonnage iigde rum 

iiven under flirsta halvtiret 1979 men nu till betydligt bättre priser. Försälj

ningen under andra halvi"lret bedöms ha varit avsevärt liigre vilket för 1979 

som helhet skulle innehiira inemot en halvering av nettouti"örseln av 

andrahandstonnage timplirtcn av s;)dant tonnage iir obetydlig) gentemot 

197l( Investeringarna i handelsflottan för 1979 skulle diirmed uppg{1 till 

drygt I 400 milj. kr. räknat i 197.'.i ~1rs priser. 

För 1980 jämfört med 1979 ger beriikningarna i 197.'.i i'trs priser ungefär 

oföriindrat leveransvärde frt111 de svenska varven men i övrigt gcnomg:1en

de b!!re leveransvärden. Framför allt förutses en kraftig minskning av 

importen. Denna motviigs emellertid av den antagna samtidiga nedgången i 

nettoutförseln av begagnat tonnage. Sammantaget blir stiledcs den troliga 

effekten p:1 investeringarna i handelsflottan ungefär oförändrat resultat i 
jiimförelse med 1979. Ut1ry.:kt i 197.'.i [irs priser erhftlls en investcringsnivft 

p~"l knappt 1400 milj. kr. för 1980. 

Swt/iga i11rt•steri11g11r 

De totala statliga investeringarna ökade enligt preliminära beriikningar 

med 9~:;- frt1n 1978 till 1979. Byggnadsinvesteringarna steg därvid med 6',{. 
9 Riksdagen 1979/80. 1 sam/. Nr 100. Bilaga I .I 
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Tabell 7: 6 Statliga im·esteringar 1977 -19!10 

Milj.kr. Årlig prn.:enllll'il foriuu.lring. 
1979. 1975 ars priser 
löpande 
pnser 1977 1978 1979 l'JKO 

prc:I. prognos 

Statlig;1 affärsverk 
exkl. industri :'i%K - 6.3 .., .., 

9.1 8.5 
Statliga myndighc.:ter 

inkl. milit~tra 4230 - .., ., 
-·' 11.h 2.6 -..\.h 

Statliga företag 
(industri m. m.) 4017 -19.o 0.9 15.5 -:u 

StatliRa in1·1·.HainR<1r. 
totalt /./ 221 - 9.3 2.7 8.7 1.2 

diirav: byggnader 7392 - 14.K 3.3 6.1 -3.7 
maskiner 6829 - 2.4 l.9 11.6 o.5 

Kclllor: Konjunkturinstitutet och statistiska .:entralbyr!ln. 

medan maskininköpen ökade med 12 <;;. Till underlag fi.ir herlikningarna 

över den statliga investcringsverksamheten ligger cnlditcr friln affärsverk, 

myndigheter ClCh statliga företag insamlade av statistiska centralbydn 

kring rnänadsskiftet oktoher/novernber 1979. Som framg~1r av tahell 7:fi var 

uppgången 1979 starkast inom de statliga affarsvcrken och företagen. 

Affärsverken~ totala investeringar beräknas ha ökat med 9 ';( i volym 

med en större uppg{111g för hyggnadsinvesteringar iin för maskininki.ip. Det 

är framför allt televerket och SJ som rappllr!L'rar starka ökningar av sina 

investeringar medan uppgi)ngen fört. ex. vattenfallsvcrket och ptlstverket 

hlev viisentligt svagare. 

De statliga myndigheternas totala investc:ringar steg med närmare 3 <.~; 

1979 - i det närmaste hela ökningen var hänförlig till en kraftig uppdrag

ning av maskininköpen. medan hyggnadsinvesteringarna hlcv ungefär lika 

stora som under 1978. 

Prognoserna för den statliga investeringsverksamheten 1980 haseras p:1 

de ovan n;imnda enkäterna och utgör således bedömningar grundade pi1 de 

enskilda v~rkcns. myndigheternas och statliga företagens uppgifter. 

För de statliga affärsverken förutses en ytterligare uppg<'ing p{t 7,5 ','..(. 

1980. U ppgiingen iir i det närmaste helt hiinförlig till en viintad stark ökning 

av maskininköpen, medan däremot byggnadsinvesteringarna förutses öka 

endast svagt. Pi1 byggnadssidan planeras neddragningar av tt:leverkets 

investeringar. medan däremot t. ex. SJ förutser ökningar. Uppg;'mgen pä 

maskinsidan iir främst hänförlig till televerkcls expansiva planer pft ökade 

maskininköp. 

De statliga myndigheternas investeringar vöntas minska med 5'>;. 1980. 

Hela nedgi111gcn ligger p{1 byggnadssidan. diir en reducering med drygt o '+ 
förutses som en följd av minskat statligt vägbyggande. J\.1askininvestering

arna förutses bli i s1ort sett oförändrade. 

De totala statliga byggnadsinvesteringarna inkl. de statliga företagen 
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fiirntscs minska med 4 r:.;. 1980. P{i mask insidan viintas ~L andra sidan en 

uppgirng rx\ 5.5 r;;. Sammantaget skulle J:1 Je totala statliga investeringarna 

iika med knappt I 'i fr:1n 1979 till 1980. 

f.:c11111111111ala i111·c.l'lcri11gar 1 

Den kommunala sektorns investeringar iikade enligt prcliminiira kal

kyler totalt sett med 5 1/2 !:;..i volym 1978- 1979. Byggnadsinvesteringama 

bcriiknas diirvid ha stigit med drygt 5 r,; och investeringarna i maskiner och 

inventarier med h r.; (se tabell 7:7). Starkast s~'nes expansionen ha varit 

i norn de komr111rniigda företagen. 

Till grund för kalkylerna över investcringsutvecklingen 1979 och 1980 

ligger en av statistiska t:entralhyrtin i hör:ian av novemher insamlad enk~it 

bland knmmuner 01.:h landstingskonwrnncr. samt en enkiit av~eemlc de 

1-.ommuniigda företagen. Investeringsutgifterna i novemberenbtcn för det 

innevarande ~1rets byggnadsinvesteringar hrukar i allmiinhet stiirnma viil 

iivcrens med det utfall som senare redovisas. Kommunernas 

rnaskininvesteringar 1979 har dock pi1 basis av tidigare erfarenheter ned

justerats kraftigt. 
Kommunernas och landstingskommuncrnas sammanlagda byggnadsin

vesteringar ökade med 2 1/2 i Vlllym 1978-1979. Diirvid steg landstings

kommunernas byggnadsinvesteringar med drygt h r:;. medan investerings

ökningen inom kommunerna begriinsades till 2 '.:-; .. Den jämfört med planer

na i nlwcmher 1978 LlCh i fehruari 1979 l;'tga byggaktiviteten inom kommu

nerna 1979 uppges friimst vara en följd av förseningar av planerade bygg

nadsarhcten. vilket i sin tur bl. a. torde hunna förklaras av den tidigare 

niimnda hristen p;·, byggnadsarbetare. Pti maskinsidan synes kommunernas 

Tabell 7:7 Kommunala im·esteringar 1978-1980 

Milj. kr. 
1979, 
löpande 
pri,er 

Årlig procentuell fi.iriindring. 
1975 tu·,, priser 

Kl•mmuner 
Jiirav: affiirsverk 

myndigheter 
LanJstingskllmmuncr 
Övriga' 

Summa 
Järav: hyggnaJcr 

maskiner 

10696 
3 67.'i 
7021 
3 19X 
3 013 

16907 
14 140 
2 767 

1978 

-x.o 
-7.6 
-iu 

'),(, 

I. I 

-3,7 
- 4.0 
-2.0 

1 Häri innefatta.; k1.1mmuniigda företag. församlingar m. m. 

l\iillor: Kl'njunkturim.titutct och statistio;ka ccntraltiyrt111. 

1979 
prcl. 

3.1 
2.4 
3 . .'i 
7 . .'i 

12.2 

5,5 
.'i.3 
6.0 

l9XO 
prognos 

2.0 
3.4 
.'i.O 
8, I 
4.'l 

3,7 
3.0 
7.1 

1 I detta avsnitt redovisas de kommunala investeringarna cxl-.1. bllstädcr och indu
stri. 
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och \anJs1i11gsknmnrnnernas investeringar ha öka\ med I:?. r:;- i volym. 

Detta inneblir att knmmunernas och landstingskommuncrnas invcstering<ir 

totalt sett steg med 4r; i volym 1978-1979. 

Den J..ommunala investcringsaktivitet.:n :ir heroende av bl. a. utveckling

en av hyggnadskostnaucr och pris11tveddingen i övrigt för investering~

varor liksom av tillg;·rngcn pi1 produktionsresurser inom hyggsektorn. Ef

tersom de i1rsvisa hudge\ramarna i allmlinhe\ torde vara tiimligen ~nlivt 

fastlagda llCh angivna i nominella belopp kan prisutvccklingen normalt 

förmodas ha en riitt s\ark inverkan pi1 investcringsvolymcn i kommunerna. 

I lahcll 7:8 redovi."1s kommunerna~ llch landstingskl1111munernas investe

ringsplaner för 1980 omri-iknade till procentuell volymföriindring tillsam

mans med plan<!r och faktiska föriindringar för nt1gra tidigare ~1r. De av 

kornnrnnerna angivna investeringsplancrna omriiknas alltsi1 till investe

ringshclopp i fasta priser. Fiir 1980 anviinds de inom konjunkturinstitutet 

kalkylerade alternativen för prisutvecklingen 1979-1980 av hyggnads

priser resp. priser p;·1 maskiner och inventarier. De s?1 omri.1knade investe

ringsrlanerna hör sedan korrigeras med hiinsyn till mönstret for tidigare 

avvikelser mellan planer 1ll.:h utfall. 

Kommunernas och landstingskornmunernas sarnrnanl<1gda investerings

planer för J9XO anger en hctydandc tillviixt av invesrcringarna - med över 

9r.·; i volym iiven vid konjunkturinstitutets högre prisutvecklingsalternativ 

for 1979- 1980. Dessa höga investcringsplancr fitr ses mot hakgnmd av den 

g~'nnsamma finansiella utvecklingen inom den kommunala sektorn under 

1978 och 1979. lnvcstcringsutvecklingen förefaller dock ha överskattats 

fi\r s;iv;il 1978 som 1979. Överskat1ningen 1978 var till stor del betingad av 

förseningar niir det giiller gcnL>rnförandet av pägf1cnde hyggnadsarheten 

.~amt ig;1ng~iittningrn av nva projekt. Under 1979 hm förmodligen - som 

niimnts ovan - förseningar ägt rum P<) grund av den uppkomna hristen p;·i 

arbl'tskraft. Det iir troligt att arbetskraftsrestriktioner i minst lika hög grad 

Tabell 7:8 Planerade oc:h faktiska förändringar i kommunernas och landstingskommunernas totala investerin11.-
ar 1972-1980 
Årlig pwcentudl for;inJring. 1975 r1r' priser 

1972 197.~ 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

alt. I alt. 11 

Pl<incr:it i n,lv.:mber 
im:t innan -I -12 -8 :; 2 IO 4 13 Il 9.5 

Faktiskt intr:iffad 
förändring -10 -7 2 2 9 -- 5 4 L:\) t:\) 

Diffcrcn' 2 2 I 0 0 -I -9 -9 1--81 (-(i.)) 

Anm. De: av komrnuncrn;1 angivna investcringsplanerna har omriiknah till fasta pfr,er pa ba,is av prisutveck
lingen för investeringsvan)r. ViJ fa,tprisber;·ikningarna av lwmmu11ernas planer för 1980 har anv;int> k<111junk
\urinstitutets två prognl,,;ahernati\' för prisutvecklingen 197'l- \9KO. Pl<merna n:dov1sas 1 denna tabell Slllll 

kvoten mellan prngno,arcts enkiitvitrJe l)Ch fön:gående ärs utfall i fasta pri>el'. För planföri.indrmgen 1979-
1980 har anviinh det preliminiira utfallet för 1979. Uppgifterna inom parentes ~ir prognoserade. 

Ki1llor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyran. 
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som under 1979 kommer att verka i neddragande riktning \'ad giiller möjlig

heterna att realisera de m~·ckct hlig;1 investcringsplanerna fiir 19XO. 

K11111muncrna' och landstingskommunernas invesieringar viintas med 

dessa förutsiittningar t\ltalt sett stiga med drygt 3 r:;. i volym 1979-19XO. 

Jhggnadsinvesteringarna beriiknas di1rvid i\ka med n:irmare 3 '·i· och inkö

pen av maskiner 1lCh inventarier med 7 'i. Lands1ingsknmm11nernas inves

teringar förutses stiga med X '·r. medan k1Hnn11mernas investeringsökning 

~yncs inskriinka sig till 2 r·; .. lnkludera'i de kon1rnuniigda fiiretage11 l)(;h 

l'iirsamlingarna kan den kommunala <;eklllrns invöteringar tolah se\t viin

tas stiga med :I 1/2 r:;. i \'lllym. 

7 .3 Lagerinveslt'ringarna 

Den senasle lagcravvedi.ling~fasen i den sven~ka ekonomin ser Il\ alt ha 

avsh1tah lHnkring ftrsskifkt 1979/ 19XO. Neddragningen <1v lagerstockarna 

päbö1jades redan första halv~1ret 1977. Kulmen nt1ddes andra halv~lret 197X 

med en minskning om 3.6 miljarder kr. i 1975 tir~ priser. fallel i lagerstoc

karna l.bmpades 1ill I. I miljarder kr. förs\a halvärct 1979 för att under 

tredje kvartalet i stort sett upphöra. Prelimin;ira bcriikningar ;111tyder dLKk 

att \akten i lageravvecklingen 1111yo skulle ökat ni1gol (1linle kvartalcl si1 all 

fcir hela 1971/ en lagerminskning om ('a 1.7 miljarder kr. skull.: ha skett. 

famfort m.:d lagerminskningen under I 97X llm ca 6 miljarder kr. kom 

sitledcs en markant Jiimpning i takten i lagerneddragningen att ske och 

bgerefte1frt1gans utveckling 1978-1979 kom alt v;iscnlligt bidraga 1ill den 

Intala efterfrilgetillv;ixt.:n. 

Sllirre delen av lagervariationerna har skett inom i11J11.11ri11. Sltnl synes 

av vidst[1enlk diagram (iver lagerfiir~indringarna inom ind11strin e.xkl. var

ven inl.:ddes en minskning av industrilagren andra halvftrct 1977 i och med 

att ocksä fan.ligvarulagrcn bötjadc avve.:klas. Minskningen av lagren av 

insatsvaror resp. varor i arbete hade dä redan inletts etl resp. tv:1 halvi1r 

tidigare. Det forhatta fallet i lager~\ockarna kom att i s\or utstr;ickning 

kl1ncen\rcras till de massivt uppbyggda t:irdigvarulagren. Kulmen for den

na neddragning in1r;iffade under forsta halvtirct 1979 lU avvecklingen blev 

mycket stark inom fardigvaruindustricrna samtidigt som minskningen 

inom basindustrierna ;innu var betydande. Taklcn i lageravtappningen 

diimpades under andra halv{1ret. 

Flir insatsvaror och varor i arbete skedde ett omslag 1ill lageruppbygg

nad första halväret 1979. Denna fortgick vad g;dlcr i1batsvarorna m.:n 

ökningen av vawr i arbek tycks ha upphört andra halviiret 1979. lnduslrin. 

med undantag av skeppsvarven. skulle i och med detta förlopp prelimin;irt 

ha minskat sina lager 1979 med I .'.'i miljarder kr. Lagerstockarna för indu

strin i g.:nomsnitt korn d:irmed all i slutet av året ha normaliserats. Vissa 

obalanser förelåg; lagren inom t. ex. skogsindustrierna. petrnlcurnrafllna-
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Diagram 7:3 Totala industrim lagerrnl~·mförändring 1967-19/10' 
Milj, kr.. 1975 ;·1rs priser. S~isongrensadc: halvnrsdata 
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Anm, Fr. o. m. första kvartalet 1972 red\ivisas lagcrinvesteringarna enligt en ny 
ml:!l1d. vilkd stör jämfördser med tidigare: perioder i obest~imd l1mfattning. 
Källor: K(>njunkturin,titutet och statistiska .:entralhyrfm, 

-- _,..-- ! 
-T---. 

I 

I 

I I 
,/·1 

I I ,1-- ·1 __ ,I 

1979 



Bilaga I. I Preliminär nationalbudget 13.'i 

Tabell 7:9 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1976-1980 

Milj. kr .. 197.'i :1rs priser 
-------·· ·-··----

1976 1977 19711 1979 Il/HO 
pn:I. prognos 

-···----

Industri (inkl. el-. gas-. 
v~irmc- och v<i.ttcnverkl 5573 -2 741'\ -4695 .. 1610 1640 

Jiira\': vcrksta<lsin<lustri 
(cxkl. varv) 2 259 - 506 - 1416 425 760 

Dctaljhan<ld !inkl. transport-
mc<lclshamkl) 983 460 - X'JH 600 160 

Panihandcl 641 -- 185 171 - 500 410 
Jor<l- och sk,1gshruk - ~5 - 261 - 22.'i - 195 -32.'i 

Summa 7162 -2734 -5989 -1705 I 885 

Kli/la: K<n1junk!llrinstitutct o..:h statistiska centralhyrftn. 

derierna och gruvorna var f\.ir sm{t medan de inom delar av verkstadsindu

strin och iivrigsektorn ännu var nttgot stora. 

Med detta utgångsHige viintas lagren inPm industrin stiga 1980 men 

ökningen torde bli fiirsiktig. Vad giiller insatsvaror och varor i arbete torde 

tillviixten i lagerstockarna bli parallell med prnduktionsökningen medan 

man for fardigvarnrna ännu för riikna med att lagerstockarna viixer ltmg

sammare iin prnduktioncn. 

\'an·1·11.1 lagervariationer domineras av för~indringarna av varor i arbete. 

Dessa beriiknas minska såviil 1979 som 1980 om iin i avtagande takt. 

Handd1/agrl'11 minskade nilgot första halvttret 1979. Detta g~iller parti

handcln och där ink minst oljelagren. Detaljhandeln tHiremot fick en 

ofrivillig lagertillv~ixl. Andra halvftret kom att priiglas av l'n ökning av 

partihandclslagren medan detaljhandeln torde ha bö~jat en avveckling. 

Handelslagren beriiknas stiga nitgot 1980. 

Lagren ijord- och s/..ogshm/.: sjiink n1'tgol 1979. Dessa beräknas fortsiilla 

sjunka I 9XO friimsl som en följd av en ökning av skogsavverkningarna. 

Sammantaget för alla niiringsgrenar tyder de prcliminiira ber~ikningarna pti 

en ncdg;"tng i lagerstockarna l97lJ ptt ca I. 7 miljarder kr. efter den kraftiga 

minskningen 1978 om niira 6 miljarder kr. För 1980 förutses en ökning pt1 

ca 1.9 miljarder kr. 

Lagerinvesteringarnas utveckling skulle diirmed komma att svara för ett 

positivt hidr<tg till efterfr11geutvecklingen motsvarande l . .'i'(· av BNP 
1978- 1979 och 1.2 1

.:; 1979- 1980. 
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8 Industrins lönsamhet, kostnader och priser 

8. l Sammanfattande bedömning 

Lönsamheten inom industrin synes ha fiirbiillrats p~1tagligt mellan 1978 

och 1979. Denna slutsats kan dras oavsett vilka slags statistiska underlag 

och beräkningsmctodcr man anviinder. Ännu r:1dt:r sjillvklart en viss 1.1sä

kerhct om uppgangens mer exakta beloppsrnlissiga omfattning och om hur 

lönsamhetsnivtm under det gtmgna t\ret förhttllt:r sig till historiska gcnom

snittsniv{1er. Enligt statistiska centralbyräns fiiretagsstatistik uppgick de 

större industriföretagens bruttovinstmarginal - rörelseresultat före av

skrivningar m. m. i procent av omsättningen - till 8.4 1
:; de första 6 eller 8 

m:maderna 1979. Riiknat frrm motsvarande mt111ader 1978 innebar detta en 

uppgäng pa närmare 4 prncentenheter. Vinstmarginalen skulle diinned 

snabbt ha närmat sig genornsnittsnivtrn i början pt1 1970-talet och i varje fall 

överstigit niv[1n under 1976. 

En parallc:ll skattning av lönsamhetsutvccklingen 1978- 1979 har gjorts 

mt:d utgång fran preliminärt beräknade förändringstal för producentpriser. 

insats varupriser. m. m. Hiirigenom har industrins driftsöverskott enligt 

nationalräkenskapernas beräkningsml!lodik kunnat apprnximt:ras. Aven 

denna beräkning visar pä t:n kraftigt positiv resultatutvcckling m:h att 

driftsöverskottets andel av fliriidlingsviirdt:t under 1979 tl.tminstone torde 

ha överstigit mntsvarande tal 1976. Beriikningsresultatct ger dllck i nägot 

mindre grad lin företagsstatistikens uppgifter intryck av att llinsamhdt:n 

skulle ha närmat sig en erfarenhetsmässigt genomsnittlig nivt1 - se diagram 

8: I. Givetvis kan del finnas m;lnga grunder till denna mättligt sllira skiljak

tighet mellan tvi\ av varandra oberoende skattningar. bi1da dessutom av 

prognoskaraktiir. En miijlig orsak kan förtjiina framhfdlas. inte minst eme

dan den har principiellt intresse. Rcsultatförbiittringen under 1979 kan 

fttminstone i vissa branscher till en del ha bestått i uppskrivningsvinster pä 

lager av vissa insatsvaror som haft en accelererad prisutveckling. l\1ed de 

konventionella företagsekonomiska bokföringsprincipcr som tilliimpas i 

företagsstatistiken värderas niimligen förbrukningen av insatsvaror till de 

ursprungliga inköpspriserna. vilket vid en ökad prisstegringstakt le<ler till 

större vinstökningar iin om insatsvarorna hade v~ir<lerats till t!terinki.ips

priser. Det iir tiinkbart att sådana ökade inflationsvinster starkare har 

påverkat resultatredovisningen i företagsstatistiken än den ,1mnämnda 

skattningen av nationalr~ikenskapernas driftsöverskott.' 

1 I konjunkturinstitutets hi.istrappor1. Ktinjunkturfagct oktLiber 1979. kap_itcl 7. atcr
finns en diskussion av vissa prim:ipiella skillnader mellan resul!atberiiknmgar enligt 
nationalräkenskaperna LlCh enligt fon:tagsckon(imisk redovisningspraxis. 
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Diagram 8: I Driftsöverskottets och kapitalförslitningens andelar Il\' förädlings\·iirdet i 
tillverkningsindustrin exkl. van 1963-1980 
Proccnl 
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A.11111. Prngno:,, for \ 'l\111 enligt lönckl)stnadsaltcrnativ Il. 
l\1illu: Konjunkturin,titutet och ~tatistiska ccntralhyrån. 

Medan rriserna rå insatsvaror som antytts skg ganska kraftigt I 97!\-

1979 ökade arhetskraftskostnaderna rer rroducerad enhc:t mycket mt1tt

ligt. med urrskatlningsvis 2 ';. vilket var klart fagre iin under de niirmast 

föregående {1ren. Cenom att ökningen ocksf1 var liigrc ;in den genomsnittli

ga ökningen i de viktigaste konkurrentländerna var detta en faktor s11m 

viiscntligt underliittade liinsamhetsfö1Nittringen 1978- 1979. D:irutöver fii. 

refaller emellertid den svenska industrin ha genomfört större rrishöjningar 

;in industrin i konkurrentl;inderna. Den svenska industrin stärkte d;irmed 

sin r:intahilitet i förhållande till andra l;inders industri. Mot hakgrund av de 

senaste ären; ut ved.Iing var detta i och för sig s;ikerligen välbehövligt med 

tanke pfl industrins konkurrenskraft rr1 liingn: sikt. Å andra sidan kan en 

sädan relativ rrishöjning - st1som piltalats i cxrortav:-.nittet i kapitel 3 -

inneb;ira risker för framtida förluster av marknad:-.andelar för den konkur

rensutsatta industrin och därmed ocksi'1 risker for en svagare rroduktitlllS· 

och produktivitetsutveckling och en förnyad nedpressning av lönsamhe

ten. I ett sådant framtidsrerspektiv skulle alltsf1 en del av liinsamhetsfiir

stiirkningen under 1979 fä anses ha varit grundad pi\. omstiindigheter av 

icke bestående natur. 

A ven om man som i den föreliggande konjunkturbedömningen flir 1980 

inte anser sig behöva r~ikna med nt1gra n;imnvärda återverkningar av detta 
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slag framsttir d.:t inte: som sj;ilvklart att industrins ltinsamhehhige för den 

sakens !>kull fortsiiller att filrhiiltras dler ens vidmakthälls. Flir del fiirsta 

kan man riikna med fortsatta betydandc rrishöjningar rr1 en dd råvaror. 

inte minst rt1olj;1.1.fär importprishtijningen kalenderf1rsvis 1979-1980 med 

i kapitd 3 angivna förubiittningar v~intas hli ungefär lika stor som 1978-

1979. dvs. l'.a 30"i. För det andra har den svenska industrins produktivi

tetsutvedding beräknats bli nägot mindrc gynnsam 1979- 1980 iin 1978-

1979. vilket vid de llcsta sannolika resultat av pågilendc avtalsförhand

lingar resulterar i en uppdragen ökningstakt for lönekostnaderna per pro

dtll·erad enhet. Möjligheterna att i.iverviiltra dessa klistnadshi.~jningar pä de 

slutliga produktpriserna och att samtidigt ytterligare öka vimtmarginalcrna 

iir med hänsyn till den intcrnationclla cfterfragchilden undcr 1980 trnligcn 

riitt sn~ivt bcgriinsade. 

Det v[1 alternativa riiknccxcmpel för löneökningarnas storlek 1979- 1980 

som utförlig<H"e rresenteras i kapitel 6 inncbiir för industrins del en ökning 

av timlönekostnadcrna. inbegripet löncbcroende avgifter. på 8.5 r_;;. (alter

nativ Il resp. 11 c; laltcrnativ Il). Trots att stora delur av industrin kun ha 

behov av ytterligare höjningur av vinstmarginalen riiknas här. också vid ett 

utfall med relativt hög kostnadsökning. med att prisökningarna kommer att 

uppat hcgränsas av viirldsmarknadsprisernas uppgång: dvs. att relativpri

serna gentemot utlandet intt: tillåts stiga miirkbart. Vid det högre kostnads

alternativet innebär - se tabell 8: 2 - den gjorda prisprognoscn att pris

uppgången för den totala tillverkningsindustrin exkl. varv ungefär motsva

rar ökningen i de totala rörliga produktionskostnadema. För verkstadsin

dustrin riiknas dock med en viss ytterligare marginalförstiirkning. 
Om man tar utgfmgspunkt i dessa beräkningar avseende det högre kost

nadsökningsalkrnativet (som utgör beräkningstekniskt utgtl.ngsalternativ) 

kan man resonera på olika siitt för att komma fram till pri~- och marginalut

vel'.klingen vid det Higrc alternativet. En möjlighet är att vid hedikningen 

låta den av de higrc löntkmtnaderna foran ledda fagre uppgången i de totala 

rörliga produktionskostnaderna helt slä igenom pä prisutvel'.klingen. Detta 

skulle innebära samma marginalutveckling vid båda kostnadsalternativcn. 

Ett st1dant antagande har till;impats för större delen av de industripro

dukter som avsätts på hemmamarknaden. för vilka prissättningen i högre 

grad än för exportvarorna torde vara kostnadsbestämd. För exportvaror

nas del har förutsatts en större följsamhet med den internationella prisut

vel'.klingen. Hiir riiknas alltså med en något mer gynn~am marginalutveck

ling vid det lägre kostnadsalternativel än vid del högre. Av tabell 8: 2 kan 

utliis;Js att skillnaden i marginalutveo:.:kling följaktligen blir mesf betydande 

i de starkt exportberoende branscherna verkstadsindustri och massa- tKh 

pappersindustri. Vad gäller den sistnämnda branschen har prissättningen 

inte till någon del förutsatts komma att påverkas av de ifrågavarande 

olikheterna i kost nadsut veckling. 

l tahdl 8: I redovisas konsekvenserna av de gjorda pris- 1ich kostnads-
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Tabell 8: l Driftsö\·erskott i tillverkningsindustrin exkl. \'an 1976-19110 

1976 1977 1978 1979 1980 

alt. I alt. Il 

Mi(iardl'r kronor 
Massa-. papper- ,,ch pappers-

varuindustri 0.9 -I.I -I.I 0.9 u 1,2 
Petroleumraffinadcrier. m. m. O.o I. I O .. 'i 1.4 1.6 1.6 
Verkstadsindustri cxkl. varv .".3 2.1 1,9 5.4 7.0 6.7 
Annan tillverkningsindustri 

i:xkl. varv 4.4 4.4 6.o 9.9 I0.3 10.3 
Tillverkningsindustri exkl. varv 11.2 6.5 8.0 17.6 20.2 19.6 

Procl'lll <ll" .fi'in'idli11g.n-tirde1 
Massa-. papper- LlCh pappers-

varuindustri 12.7 -19.9 -17.9 10.6 14.5 12, I 
Petroleumraffinaderier. m. m. 61. l 7'2.7 ."0.7 72.2 
Verkstadsindustri cxkl. varv l.".0 .".9 5.1 12.3 14.1 U.4 
Annan tillvt=rkningsindustri 

exkl. varv 11. I 10.8 14.6 19J 18.2 17.9 
Tillverkningsindustri exkl. varv 13,6 7.9 8,9 16.6 17.1 16.4 

Anm. Driftsöverskottet her~iknat nethi (med avdrag för kapitalförslitning) och med 
tillägg av subventioner. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

kalkylerna för nationalr·iikenskapernas driftsöverskott !netto). H~irvid har 

också upp~kattningar av kostnader för kapitalförslitning och intäkter i 

form av subventioner till driften inberäknats. Subventionerna förutses 

komma att minska i omfattning 1979-1980. Detta medför att driftstiver

skottets andel av förädfingsvärdet väntas bli inemot en procentenhet Higre 

än om subventionsinsatserna varit oföriindrade. Oavsett detta ger de före

liggande kalkylerna anledning att sammanfattningsvis konstatera att någon 

mer betydande ytterligare förbiittring av industrins lönsamhetsl~ige inte 

skulle vara att räkna med 1980. i varje fall inte vid det högre riiknet:xemplet 

för lönt:kostnadcrnas ökning. Det kan dock vara värt att notera att verk

stadsindustrins lönsamhet beräknas komma att ut vecklas något mer gynn

samt. varvid emellertid samtidigt iir att miirka att branschens lönsamhets

utveckling - i motsats till den övriga industrins - var negativ ännu 1978. 

I de följande avsnitten återfinns mer utförliga resonemang om pris- och 

kostnadsutvecklingcn. 

8.2 Industriprodukternas prisutvcekling 

Det är sannolikt svårt att ange en generellt giltig enkel modell for hur 

industrins prisutved.ling på ett eller ett par års sikt bestiims. Pti lång sikt 

torde förhållandet vara något enklare att klargöra: prisforiindringstakten 

för den svenska konkurrensutsatta industrins produkter mfiste i huvudsak 

överensstämma med den prisföriindringstakt som råder för de konkurre-
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ramk produkterna på vlirldsmarknaden - bortsett från avvikelser Sl)ITI 

motiveras av de svenska varornas relativa kvalitetsutveckling och liknan

de faktorer. Kostnadsutvecklingen per producerad enhet måste i det långa 

loppet överensstämma med denna prisfödindringstakt. förutsatt kravet att 

vinskn skall utgöra en stabil andel av produktionsv;irdet. På kort sikt kan 

emellertid avsevlirda skillnader föreligga mellan viirldsmarknadsprisernas 

och kostnadernas utveckling. Huruvida industrins priser i sådana fall ren

derar all niirmast följa de förra eller de senare kan bero bl. a. på efterfråge

trycket på hemma- och utlandsmarknaderna och vinstmarginalernas stor

lek i utgängsbget. Beteendemönstret kan dessutom tiinkas vara olika i 

olika hranscher. beroende pft hur s!arkt konkurrensu1sa1ta produkrerna lir. 

Tvåårsperioden 1974- 1976 karaktiiriserades av en synnerligen stark 

obahtns mellan utvecklingen av viirldsmarknadspriserna och de svenska 

produktionskos!naderna. Viirldsmarknadspriserna på industriprodukter 

kan under denna period berliknas ha stigit med något mer lin 10% uttryckt i 

svensk! mynt. Den svenska industrins totala produktionskostnader per 

producerad enhet ökade vlisentligt kraftigare. med Llmkring 30';·( .. och 

lönekostnaderna per produt.:erad cnhe! med inte mindre iin 45 '/(,. Indu

strins prisstrategi blev att !ill en del 111.ta kostnadsökningarna sia igenom i 

form av höjda priser gen!emo! omviirlden. men att också kraftigt minska 

marginalen mellan priser och kostnader. lndustrifö totala produktpriser 

steg med omkring 20% 1974-1976. ett ökningstal som alltså låg ungefärli

gen mill emellan ökningstalen för vlirldsmarknadspriserna och de totala 

rörliga kostnaderna. 

I början av 1977 var det uppenbart att det förelag behov av all dels 

htcrställa industrins rclativpriser gentemot utlandet och hejda den p:l

gäende nedgt1ngen i de svenska marknadsandelarna. dels förbättra indu

strins vinstmarginaler. Med det uttalade syftet att framför allt !\.stad komma 

det förstnämnda genomfördes 1977 i tvf1 omgångar en devalvering av den 

svenska krnnan. Resultalel blev ocksti att den svenska industrins relativ

priser sjönk 1976-1977 och 1977-1978. Man kunde i och för sig ha väntat 

att industriföretagen. med tanke pt1 den nedpressade lönsamheten. till 

tttminstone nftgon del skulle utnyttja devalveringen till att förbättra vinst

marginalerna och att relativprissänkningen skulle blivit i motsvarande mån 

mindre. St1 synes emellertid inte överlag ha blivit fallet. Marginalerna 

sjönk iinnu 1976-1977 och 1977-1978 var de i stort sett oförändrade. 

Företagen skulle således ha funnit det mer angeläget att siinka relativpri

serna gentemot utlandet. och undvika ett fortsatt fall i marknadsandelar. 

än att snabbt försöka öka vinstmarginalerna. 

Det förefaller däremot som om industrin tillämpat den omvända priori

tetsordningen vad gäller prissättningen under 1979. f1tminstone vad avser 

fön;ta halvtiret: man höjde vinstmarginalerna kraftigt och prisrelationen till 

den utländska industrin synes som följd av detta ha stigit n[1got. Vad som 

frarnför allt torde ha frammanat denna utveckling är den successiva för-
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biittring av industrins avs:ittningsliige som iigt rum och att kapacitehrcscr

verna alltmer tagits i ansprt1k inom lkra branscher. Niir risken fiir fortsatta 

Vl)lymfoll i fiirs~iljningen ansågs ha undanröjts hlev hiijda vinstmarginaler 

ett primiirt kortsiktsmid fi_ir industrin. 

Prognosen för industripnidukternas prisutveckling 1979- l'J~O har utar

betats umkr den övergripande förubättningcn att inte ens vid ett relativt 

hiigt utfall for kostnadsutvecklingen ni'lgnn miirkbar ökning i relation till 

viirldsmarknadspriserna tillats komma att intriiffa. 1 Med den försvagning 

<IV den internationdla efterfr~1getillviixten som emotses skulle en ytterliga

re rclativprishöjning kunna medföra stora risker for en påtagligt försvagad 

tllveckling av indu:,,trins fi.ir:,,:iljningsvnlym. Företagen fi.irnwdas diirför 

komma att fora en försiktig prispolitik. även ifall kostnadsökningarna 

skulle bli sr1 qora att nt1gon ytterligare marginalförstiirkning diirigenom 

inte skulle kunna äga rum. 

Vid der hiigre alternativ.:-! lailcrnativ lll för liinekostnadernas ökning 

1979-1980 har. som framgar av tabell!<:~- prisökningen för hela tillverk

ning!'.industrins texkl. varv) produktion her~iknats bli ungefär lika stor ~om 

ökningen i de totala rörliga kostnaderna (kostnadsutvecklingen diskuteras 

mer i detalj i paföljanJe avsnitt 8.3). Prishöjningarna har för resp. hransch

aggregat förutsatts bli Jesamma pt1 exporten och pil hemmamarknadsför

siiljningen. Detta lietydcr att prisökningstalen för 1979-1980 i tabell 8: 2 

endast av tekniska skiil avviker frf111 de ökningstal för exportpriserna som 

anges i tabell 3:4 i kapitel 3. 2 

Betr:iffanJc pris ut vecklingen vid Jet liigrc lönekostnadsalternativet !al

ternativ I I hade en prognnstek.nisk lösning varit att för hela inJustrin riikna 

med samma prisuppgrmg som i det hi.igrc alternativet. Detta skulle ha givit 

en n~1gnt starkare vinstmarginalutveck.ling iin som framkommer i Jen kal

k.yl som faktiskt gjorts. Bland Je fyra i tabell 8: '.:! redovisade branscherna 

har nämligen end<1~1 för massa- och pappersindustrin och petroleumraffi

naderierna antagits att proJuktpriscrna inte alls skulle komma att påverkas 

av de k.ostnadsskillnader Sllm de tvä alternativen ger upphov till. För de 

bf1da aterstäende liranschaggregaten. verkstadsindustrin och restgruppen 

annan tillverkningsindustri. har förutsatts att en lägre ökning i pniduk

tionskostnaderna i viss mtin i'ltcr\'erkar i form av en Higre prisuppgfing. Vad 

giiller den Je! av proJuk.tionen som avs~itt~ pf1 hemmamarknmlcn riiknas 

1 Den rclativprisiikning pt1 I .:'i 'i för exporten av bearbetade varor sl1m förutsatts (se 
kapitel 31 kan till en del antas motwara c:n längsiktig mätfelshetingad trend. nc:h till 
denna del stiledes inte vara '"reell ... 

~Skälen till avvikelserna är tvi1. För det första avser priserna i tabell H: 2 nationalrä
kenskapernas implicita produktionsprisindex medan exportpriserna i tabell 3: 4 
<tvser enhetsvänleindcx. Dessa prisindex bcr:iknas med olika indexformler och med 
olikartade underlag. Detta har för 1979-1980 antagits me.dföra en skillnad i öknings
takt pf1 drygt en procentenhet för verkstadsindustrin och rcsthransc:hen annan 
tillverkningsindustri. För det andra är de fyra redovisade delbranschernas inbördes 
storlek olika i exporten och i den totala produktionen. vilket något p!1verkar det 
samrnanvägda talet för tillverkningsindustrin exkl. varv. 
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Tabell 8: 2 Produktpriser och rörliita produktionskostnader i tillverkninitsindustrin 
exkl. van 1977-1980 
Procentuella för~indringar 

1977- 1978- 1979- 1980 
I '178 Jl)7l) 

alt. I :dt. Il 
-·-------· 

M as.rn-. pappa- uch pappas-
l'Ur11ind11s1ri 

Produktpris 1.4 14.5 10.2 10.2 
Rörlig pr,iduktionskostnad (lJI, 'i.9 9.1 JO.I 
Marginal 0.6 8.1 1.0 0.1 

Pclr11/e11mru.f.llnad..-ria. m. m. 
Prnduktpri'> 3.2 
Rörlig produktionsko~tnad 11.l) 
Marginal -7.8 

Verk.Hadsindu.l'lri nk/. 1·an· 
Prnduktpris 9.4 ~u 7.0 X.3 
Rörlig pmduktionsknstnad 9.Y 'i.2 5.8 7 .5 
Marginal - 0.' 2.9 I. I 0.7 

Amwn 1il/1·erknini:si11J11s1ri 
cxk/. 1·tir1· 

Produktpris 9.7 I(). I 7.4 8.h 
Rörlig produktionskostnad 8.3 8.6 7.3 8.h 
Marginal u 1.4 0,1 0.0 

Till1·erkninRsind11s1ri exkl. 1·tm· 
Produktpris 8.3 10.8 ll.2 Y,3 
Rörlig produktionskostnad 8.1 7.9 7.8 9.2 
Marginal 0.2 2.7 0.4 0.1 

Anm. Produktpris avser implicitprisindex för bruttoprnduktilmt:n. Rörlig prnduk
tionskmtnad avser förhrukning tll'h löner. inkl. kt>lkktiva avgifter och icke varuan
knutna indirekta skatter. per bruttnproduklionsenhct. 

Källor: Konjunkturinstitutet m:h statistiska ccntralhyrån. 

härvid. liksom i det högre liinekostnadsalternativct. med en prisuppgfmg 

som ungefär svarar mot ökningen i de totala rörliga kllstnadcrna. Under 

antagande om att exportvarornas pri~ulveckling i mindre grad :in hemma

m<!l'knadsvarorn<ts är kostnadslicstiimd och i st;dlet visar större fi.iljsamhet 

med världsmarknadspriserna. har riiknats med att skillnaden i exportpris

uppgang hlir genomsnittligt hälften sti stor som skillnaden i kostnadsi..ik

ning. Marginalutvccklingen skulle alltså. for exportvarornas del hli ntigot 

mer gynnsam vid det lägre kostnadsalternativet ~in vid det högre. Likast1 

skulle rclativprisutvecklingen gentemot utlandet bli nrigot mer fördelaktig 

vid det lägre kostnadsalternativet. dock inte lika fördelaktig som den skulle 

bli vid en fullt ut kostnadsanpassad prissiittning. 

Sammantaget innehiir denna prognosmetodik att industriprodukternas 

prisuppgang hlir ca I protentenhct Higre vid det fagre liinekmtnadsalterna

tivet iin vid det högre: se Mer tabell 8: :?.. Eftersom skillnaden i total 

produktionskostnadsöking har beriiknats bli ca 1.5 procentenheter. skulle 

därmed vinstmarginalernas utveckling bli ungefär en halv procentenhet 

gynnsammare viJ det lägre än vid del hligre lönekostnadsalternativet. 
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8.3 Industrins kostnadsutveckling 

De rörliga produktionskostnaderna består, om man ser till tillverknings
industrin i dess helhet. till ungefar en tredjedel av löner och löneberoende 

avgifter, m. m. och till resterande tv~1 tredjedelar av insatsvaror och inki.ip

ta tjänster. 1 Den fasta kostnadsposten kapitalförslitning som mäter kostna

den for att utnyttja realkapital iir jiimfört med de rörliga kostnaderna liten; 

den motsvarar enligt nationalriikenskaperna ungefär 5 r:;. av de rörliga 

KllStnaderna. I en kapitalintensiv bransch som massa- och pappersindu

strin är kapitalförslitningen givetvis mer betydande, ca 10 r.;. jiimfört med 

de rörliga kostnaderna. Riintor, patentkostnader. inkomstskatter. m. m. 

l1etraktas nationah·iikenskapern<• inte som ku~tnader utan sl1m 

inkllmstomfördelningar. Fran dessa poster bortses iiven hiir. 

J.ii111•k11st1111d1·rn11 

I diagram 8: 2 visas ut vecklingen av de två huvudkategorierna rörliga 

produktiomkostnader. Av kurvan för industrins lönekostnader per produ-

Diagram 8:2 Rörliga produktionskostnader i tillverkningsindustrin exkl. varv 1963-
1980 
Arlig procentuell föriindring 
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Anm. Prognos for 1980 enligt lönekostnaJ~altcrnativ IL 
K1illor: Konjunkturinstitut<.:t o.:h statistiska ccntralhyran. 

78 80 

' M.:d att en kostnad iir riirlig m.:nas här att den pä kon sikt kan varieras i takt med 
produktionsvolymcn. Eftcrsl1m företagen har hcgränsadc möjligheter alt pä knrt sikt 
variera arbchstyrkans stL>rkk. hmde lönckl)stnadcrna rättcligen kaföke kallas '"ht
griinsat rörliga ... 
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Tabell !1:3 Lönekostnader och produkth·itet i tilh·erkningsindustrin exkl. rnn 1977-
1\1110 
Pro..:entuella flir;indringar 

!.Jas.rn-. f'<lf'f'•'I'- och f'tlf'f1NS-

1't1rui11J11stri 

1977-
1978 

Lönekllstnad per timme 17.2 
Pwduktivitet 14.t> 
Ltlncko,,\nad per prn\lu-
cerad enhet 2.3 

Pl'tr<1/e11mrqfjfinudaia. 111.111. 

Lönekostnad rer timme 19.1 
Produktiviiet 6.6 
Lönekllstnad rer pwdu-
ccrad enhet I I. 7 

VNkswJsinJustri t'Xkl .. 1·an· 

1978-
1979 

9.0 
9.2 

-0.2 

Lönekostnad per 1imm1.: D.h 9,0 
Produkt i vitt:! 3.9 9.5 
Lönekostnad per produ-
cerad enhet 9.3 -0.5 

An111111 1i/li·erkningsind11s1ri 
t'Xkf. \'tlf\' 

Lönekostnad per timme 12,4 9.0 
Produktivitet 5.6 4.6 
Lönekostnad per produ-
ccrad enhet fi.4 4.2 

Ti//1·erkning.1i11Justri <'.tkl. 1·11n· 
Lönekostnad per timme 13.3 9,0 
Produktivitet 6.1 fi.7 
Lönekostnad per produ-
cerad enhet 6.8 2.2 

----------------·--· 

1979- 1980 

alL I alL Il 

8.5 11.0 
5.2 5.:! 

3, I 5.5 

8.) 1\.0 
4.7 4,7 

3.6 6.0 

8.5 11.0 ., ~ 
-·I 2.7 

5.6 8. I 

8.5 11.0 
4,1 4.1 

4.2 6.6 

Anm. Löno.:kostnad per timme avso.:r löner. inkl. kollektiva avgifto.:r och i..:kc varu
anknutna indirck1a skatter. per arhetad timme. Produktivitd avser hruttoproduk
tion i fasta rriscr per arhctad timme. 

K11//or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyran. 

ccr;id enhet framgar all ökningstakten i dessa avtagit mycket påtagligt efler 

rckon.lhöjningen 1974- 1975. Mellan 1978 och 1979 kan ökningen uppskat

tas ha stannat vid strax över 2 '.'i. vilket är ett av Je fagsta ökningstalen 

under Je senasle 15 liren. Det kan n:imnas att. av den sammanlagda 

uppgtrng pit omkring 65 r;; som skedde från 1974 till 1977. inemot en 

tredjedel kan ftterfi:iras på att en enligt tidigare e1forenhet normal produkti

vitetstillv:ixt - pti s~ig 5 a 6 <.:;,per år - utehlev. Detta kan i sin tur bl. a. ses 

som en följd av att företagen i stor utstr~ic:kning behöll sin arbetskraft trots 

att den produktiva verksamheten minskade i omfattning. Att en i historiskt 

perspektiv god produktivitetsutvcckling kom till stänJ under 1978 och 1979 

var en viktig faktor bakom nedgången i ökningstaktcn hos lönekostnaderna 

per producerad enhet - detta naturligtvis inte menat att undanskymma 

betydelsen av att timllinerna stl!g v~i!>entligt mindre ~in tidigare. 
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Industrins pniduktivitctstilkixt v;inta~ 1979-1980 bli nfigot li1ng~arn

rnarc iin 1978- 1979: drygt 4 ';>;. jiimfort med drygt (i.5 ';·; .. En innebi.ird hiirav 

;ir att det skulle kr;ivas ett mycket i'lterhfdlsamt utfall av de nu p[lg;\ende 

förhandlingarna om 1980 !trs löner for att lönd:nstnadcrna rer pniducerad 

enhet sku\\e komma al\ stiga lika Hingsam\ 1979- 198(1 S\)m 197\\- 1979. 

Redan vid det liigre av de b!1da r;ikneexempel som anv;ints for timli.inekost

nadcrn;1s ökning (alternativ Il skulle ökningstakten i li.inekostnadcr per 

prod111.:erad enhet bli n:'tgot först;irkt oL·h uppg{1 till nf1g11t \iver 4'>1 - se 

tabell 8: 3. Vid det högre alternativet (alternativ lll skulle iikningen bli 

n;irmare 7 ':'r1. 

Kos/1111da11a ji"ir in.10/.\"\'llror 

Av diagram 8: :! framgflr hur kraftigt industrins insatsvarukostnader 

drevs upp 1973-1974 som resultat av inte minst OPEC-himlcrnas 1,ljcpri:-.

höjningar under den så kallade oljekrisen. men 1'cksf1 av de prishöjningar 

som samtidigt intriiffadc pf1 flertalet övriga råvaror. Denna internationellt 

bestiimda rrisuppgfmg ebbade doi:k ganska snabbt ut. i samband med den 

vtirldsllmfattande lagkonjunktur som sedan följde. Den svenska v;dutans 

dflvarande hindning till den starka viisttyska marken. med effektiv v:ixel

kursuppskrivning som följd. bidrog ytterligare till att d:.impa prisutveck

lingen pft importerade insatsvaror under tvftf1rsperioden 1974- 1976. Om

liiggningcn av viixelkurspolitiken under 1977, med den betydande devalve

ringen av kronan, verkade i den motsatta riktningen och förhindrade en 

ytterligare neddragning av insatsvarornas genomsnittliga prisökningstakt. 

lnsatsvarukostnadern;1 steg 1977- 1978 för första gängen sedan 1973- 1974 

något snabbare iin lönekostnaderna per producerad enhet. Fiir 1978- 1979 

beräkn;1s av andra skiil alt en tiimligen betydande ökning av insatsvaru

kostnaderna iigde rum. orsakad friimst av den förnyade oljeinflationen 

samt för massa- och paprersindustrins del uprhörande prisfall p:'i mas

saved. 

Priserna på ohearbctade råvaror kan genom sina kraftiga sviingningar 

inverka starkt pt1 industrins kostnader. Det iir f1 andra sidan viktigt att 

beakta att merparten av insatsvarorna i sig utgörs av industriprodukter. 

För verkstadsindustrin g;iJler detta i siirskilt hög grad: hela 85 %·av insat

sen kommer fri'ln till,'erkningsindustrin oi:h drygt 50 ';:; frtm den egna 

hranschen. verkstadsindustrin. Industrins kostnader for insatsprodukter 

bestäms därför till betydande del av priss~ittningen hos företag in1Jm den 

egna branschen och andra brans1.:her i tillverkningsindustrin. samt givetvis 

av importprisutvecklingen till den del de ifrågavarande. produkterna impor

teras. 

I tabell 8: 4 redovisas prognosberäkningar for priserna pi\. olika pro

dukter och produktgrupper som anv~mds som insatsvaror i industrin. Ge

nom att väga samman prisutvecklingstalen med de andelar som produk

terna upptar i olika branschers totala insatskostnader erhflllcr man skatt

ningar <IV ökningstalen for de sistniimnda. Resultaten aterges i tabell 8: 5. 

tO Rik.1"dage11 1979/NO. I sam/. Nr 100. Bilaga I. I 
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Tabell 8: 4 Priser på olika insatsprodukter 1977-1980 
Procentuella föränuringar 

1977- 1978- 1979-1980 
1978 1979 

alt. I alt. Il 

Sagtimmcr - 5.1 -1.9 9.1 9.1 
Pappcrsveu -13.0 - 5.6 12.7 12.7 
Jorubrukspn1duktcr: 

inhem~ka 6.8 5.0 6.0 6.0 
imponerade - 0.6 0.0 9.5 9.5 

Minc.:rali:;ka prnduktcr: 
inhem:;ka - 4.4 3.8 D.O 13.0 
importerade: raolja 0.6 .ru 26.0 26.0 

Pappcrsrnassa -12.li 24.0 10.5 10.5 
Papper llt:h papp 6.8 7.5 IU.O 10.0 
Pappersvarnr 6.4 X.4 10.0 10.0 
Tjock eklningsolja - ().3 63.0 11.5 11.5 
Verkstatlsprnuu k ter: 

inhemska 9.4 8.3 6.6 8.3 
importcraue 14.6 6.0 7.5 7.5 

Andra industriprodukter: 
inhemska 9.7 10.1 

., .., 
8.6 '·-impon.erade 10.2 !U 7.2 7.2 

Övrigt !tjänster. m. m.) 11.2 7.5 8.3 10.0 

Kiillor: Konjunkturinstitutet. skogsstyrt"lsen och statistiska ccntralbyr!m. 

Eftersom de tv?1 alternativa antagandena om lönekostnadsutvecklingen 

har förutsatts motsvaras av olika prisutve1:kling fi.ir Oertakt industripro

dukter blir ocks{1 kostnadsutvecklingc:n för insatsvarorna olika. Också för 

insatserna av tjiinster riiknas såsom framgii.r av tahc:ll 8: 4 med att prisut

ve1:klingcn blir olika i de två alternativen. Diiremot har det inte ansetts att 

priserna på obcarhetade råvaror eller några importvaror skulle påverkas av 

alternativa utfall for IL1nekostnadsutvecklingc.:n 1979-1980. 

Stor<1 ökningar i insatsvarukostnadcrna förutses iiga rum 1979- 1980 for 

petroleumraflinadericrnas del. beroende p{1 att rfwljcpriserna kalcnderårs

vis iiven 1979-1980 torde komma att stiga myckd kraftigt. Massa- och 

pappersindustrin viintas i motsats till de niirmast föregående åren fä vid-

Tabell !i: 5 Sammam·ägda priser på insatsprodukter för tillverkninj!sindustrin exkl. 
varv 1977-1980 
Prncentuclla föriindringar 

1977- 1978-- 1979-· 1980 
1978 1979 

alt. I ah. Il 

Massa-. papper- och pappers-
varuindustri - 1.2 9.7 10.1 10.6 

Petroleumraftina1.krier. m. m. 1.9 3h.5 21.1 21.2 
Verkstadsindustri cxkl. varv 10.5 9.2 7.3 8.5 
Annan tillverkningsindustri 

exkl. varv 7.5 I0.6 8.0 8.8 
Tillverkningsindustri cxkl. varv ~ ' '·- t 1.5 8.7 9,6 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralhyrfm. 
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kiinnas avseviirt ökade k1istnader för Vt'dr;'1varan. Återstoden av industrin 

beriiknas däremot. trots prishöjningar pit oljeprodukter och annat. fä en 

något diimpad ökning i insatsvaruk1:istnaderna. Skillnaden i kostnadsök

ning mellan de t vf1 angivna li.inealternativen blir j:imfi.irelsevis stor för 

verkstadsindustrin. vilka givetvis sammanh;inger med att dess insatspro

dukter till stor del kommer fr{1n si1dana branscher diir prissiittningen anta

gits vara lönekostnadsberoende. 

Utvecklingen av de totala riirliga pn1duktionsknstnaderna. lönekost

nader och insats varukostnader sammantagna. har redovisats i tabell X: 2. 

J\.(}Sfll<llia11<1 .fi"ir /.:atJita!fi"ir.1/i111i11g 

Kapitalförslitningen utgör i och for sig som inledningsvis niimnts en 

rc.:lativt liten dt:I av de samlade kostnaderna i industrin. Genom <ttt den pft 

knrt sikt iir en op:lvcrkbar kns1nadsp,1st. kan den dnck variera starkt n;ir 

den slås ut på en varierande m;ingd produktenheter och diirmed ha viss 

inverkan på lönsamhetens kortsiktiga variationer. 

Nationalriikenskapernas kapitalförslitningsbelopp i löpande priser utgör 

en relativt konstant prLH:entandel av realkapitalstocken. om den senare 

uttrycks i löpande priser genom intlatering med implicitprisindex for brut

toinvesteringarna. Detta innebiir att en prognos for kapitalförslitningen 

kan hiirledas utifri\n prognoser för kapitalstockens volymtillviixt och pris

utvecklingen for investeringarna. 

I tabell 8: 6 redovisas ut vecklingen av kapitalförslitningen. dels m~itt 

nominella belopp, dels riiknad per producerad enhet. 

Tabell 8:6 Kapitalförslilning i tillverkningsinduslrin exkl. van· 1977-19110 
Prlicentuella förändringar 

1977·- 1978- 1979-1980 
1978 1979 

alt. I alt. Il 

Ma.1·.rn-. f"'flfl''r- o<"h f"'Pl"'rs-
l'aruindustri 

Nominellt 13.2 6.2 8.5 9,2 
Per prndt11.:crad enhet 3.5 -1.K 2.6 3,3 

Pecrole11rnra((i1111derit·r, m.111. 

Nominellt. 11,0 6.6 I 2.4 13,0 
Per produ..:erad enhet .'i.I :u -0.5 0.0 

Vcrkstadsinduscri exkl. 1·11r1· 

Nominellt 13.6 6.2 10.I 10.K 
Per produ..:crad enhet 14.6 -3.5 3.9 4,5 

A11111111 til/1·,•rkningsi11d11stri 
exkl. 1·un-

Nominellt 12.4 6.3 9.4 10.1 
Per producerad enhet 12.7 2.5 6,0 6.7 

Tillvcr/.:.11i11f.!Si11d11stri exkl. 1·1m· 
Nomindlt 12.8 6.2 9.5 10.2 
Per producerad enhet 11,9 -0.2 4.4 'i.I 

J\.1illor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Allmänt 

Den offentliga sektorns verksamhet har pt1 olika s;itt hetydelsc för ut

vecklingen inom samhiillsekonnmin i övrigt. Dels pt\verkar de 1iffcntliga 

utgifter som avser konsumtion och invl!stcringar direkt den totab efte1fr;i

gan i l!konomin. dels p[1verkar skatter och transfereringar inkomstl!rna rör 

hushåll och företag. Diirmed har den offentliga verksamheten en indirekt 

inverkan på eftcrfrågeutvecklingen ocks{1 inlim den privata delen av eko

nomin. Hiirtill kommer den offentliga sektorns inflytande p[1 ekonomin via 

kreditmarknaden. t. ex. hudgetunderskollets finansiering och AP-fondens 

betydelse for uthudet på kapitalmarknaden. Effekterna via kreditmarkna

den berörs inte i detta kapitel utan tas upp i kapitel 10. 

Den offentliga verksamheten diskuteras i det följande med utgångspunkt 

från inkomst- och utgiftsöversikter för delsektorerna staten, kommunerna 

och socialförs;ikringssektorn samt för den offentliga sektorn som hdhet. 

Översikterna ger en viss belysning av den offentliga sektorns inverkan på 

samhiillsekonomin. Avslutningsvis presenteras i avsnitt 9.6 vissa beriik

ningar av finanspolitikens effekter på samh;illsekonomin under perioden 

1974-1980. 

9.2 Staten 

l:kriikningarna över statens inkomster och utgifter bygger på budgetut

fallet för hudgetfiret 1978/79 samt pf1 riksrevisionsverkets hudgetprngnoser 

för 1979/80. För andra halvfiret 1980 har kalkylerna gjorts med utgfrngs

punkt fr[rn förslaget till statsbudget för budgetåret 1980/81. 

Som framgår av nedanstående tablå har statsbudgetens undersk(itt likat 

kraftigt under senare år. Efkr att ha legat på mellan 6 och I I miljarder kr. 

under 1972-1976. försiimrades budgetunderskottet drastiskt och beriiknas 

uppgå till ca 44 miljarder kr. 1979. En del av den bdoppsmiissiga fiirsiim

ringen under senare fir iir att h;infilra till intlatinnens inverkan. men riiknat 

som andel av BN P har hudgetundcrskottet likat från 2 ;1 4 % i början av 

1970-talet till ca 10'/r 1979. 

Budgetsaldo 1972- 1979 
Miljarder kr.. löpande priser 

1972 197~ 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Budgetsaldo -6 -(i - IO -ll 
., -18 -33 -44 -, 

Andel av BNP 3 2.5 4 4 2 5 8.:i JO 
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U nJcr perioden I 97h - 1979 har de statliga utgifterna ökat i ungefär 

samma takt som tiJigare under 1970-talet. dvs. med omkring 15 'X per i·ir i 

löpande priser. medan statsinkornsterna ökat med endast 5 ';·(: per är. 

Räknat i fasta priser minskaJe statsinkomsterna under 1977 och 1978. 

Under hela perioden 197<!-1979 minskade statens inkomster med i genom

snitt 3.5 ''.i per {1r realt sett, medan statsutgifterna likade med ca 5 r;.~ i 

volym. Utgifterna detlaterade med BNP-dellatorn finns pi1 sid. 16<). 

Delvis samm;1nhiinger försiimringen av budgetunderskottet under 1977 

och 1978 med det allmiinna konjunkturliiget i ekonomin. Den kraftiga 

konjunkturnedg[rngen under dessa 5.r har tenderat att minska statsinkoms

terna samtiJigt stim utgifterna varit större iin vad de annars skulle ha hlivit. 

De strukturella omdaningar i det svenska niiringslivel som nu sker med 

delvis statligt deltagande tar emellertid viss tid att gl·nomflira . .Även under 

1979 lH.:h 1980 kommer si:llunda en rad industripolitiska t1tgiirder att belasta 

statsbudgeten. Utgiftsnivtin 1980 trappas dock ned viisentligt i jiimförclse 

med 1979. Arbehmarknad::..politiken har under en stor del av 1979 kriivt 

omfattande resurser. 

Den långsamma utvecklingen av s1111n1.1· inko111st1·r sammanhiinger bl. a. 

med Je viisentliga omliiggningar av skaltesystemet som gemimförts under 

senare år. De Jirek.111 skalll'ma heriiknas dock lika med LI ,.'i'/;; 1979. efter 

en minskning i nominella helopp under 1978. Denna utveckling förklaras 

bl. a. av att utbetalningarna av kommunalskattemedel. som iir en avdrags

pnst bland de direkta skatteinkomsterna i tabell 9: I. ökade starkt 1978 för 

att sedan viixa relativt mi\ttligt 1979. Införandet av indexreglerade skalle

skalor samt vissa marginalskalleliittnader medför dock att inbetalningarna 

av prcliminiir skatt ökar lfmgsammare 1979 iin 1978. 

UnJer 1980 medför de föreslagna marginalskattes;inkningarna statsfi

nansiella kostnader p?1 2.8 miljarder kr. Inkl. effekterna av indexreglering

en skulle diirmed statens skalteinkomster bli 7.2 mil.iarder kr. liigre iin om 

1979 t1rs skatteskalor hade tilliimpats. Statens direkta skatteinkomster 

heräknas lika med ca 6r.·;, 1980 i det liigre alternativet för utfall i avtalsför

hanJlingarna för 1980. I det hiigre lönealternativet skulle de direkta skat

terna 1980 öka i ungefär samma omfattning som 1979. 

Aven de indirekta .1ka//ci11ko111.1/<'rflll har utvecklats lflngsamt fram till 

1979. vilket friimst sammanhiinger med borttagandet av den allmiinna 

arbetsgivaravgiften 1978. Till de indirekt;1 statliga skatterna riiknas niimli

gen vissa lagstadgade arhetsgivaravgifter. bl. a. den allmiinna arbetsgivar

avgiften. barnL1msorgs;1vgiften. arhetsmarknadsuthildningsa vgiften. vux

enutbildningsavgiften samt vissa andra mindre arbetsgivaravgifter. 

Inbetalningarna av mervänlcskatt. som svarar för ungefär hiilften av de 

statliga indirekta skatterna. beriiknas öka med Ur;;, 1979 och med 16%. 

1980. Inbetalningarna av merviirdeskatt samm;mhiinger med den privata 

konsumtionens ut veckling. Av betydelse för de indirekta skatteinkomster

nas utveckling 1980 iir vidare de punktskattehöjningar som riksdagen be-
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Tabell 9:1. Statens inkomster' och utgifter 1978-1980 
Exkl. slalens affärsverk <>ch akliebolag 

Mil.i. kr. 

1978 

l.iip1111de priser 
I Inkomster 95866 

I. I Direkta skatter 30539 
1.2 lndirekla skatter 55 511 
1.3 Övriga inkomster 9816 

2 Utgifter 120272 

2.1 Transfereringar 81 559 
2.1. I Till hushåll 12 353 
2.1.2 Till s11cialfors;ikrings-

sektorn 11559 
2.1.3 Till kommuner 30 256 
2.1.4 Till företag 16480 

d~irav: livsmedels- och 
r;intesuhventioner 6678 
industripolitiska 
åtgiirder 2594 

2.1.5 Till internatiLmell 
verksamhet :1415 

2.1.6 Ränteutgifter 7496 ., ., 
Konsumtion 32 !{65 

2.3 Realinvestcring 3817 
2.4 K<irrekt ionspost 2031 

3 Finansiellt sparande -24406 

4 Utlåning och andra linan-
siella transaktiL111er 8316 
därav: indus1ripolitiska 

åtgiirdcr 2 212 

5 Totalsaldo -32 722 

1975 ilr.1· priser 
Konsumtion 23 244 
Realinvestcring 2938 

1979 1980 

105130 116520 

34680 36700 
59940 69445 
10510 1o:ns 

137490 152580 

94 740 !Ot10KO 
13 430 14900 

11740 12 190 
34 320 39750 
20800 19950 

6875 8 490 

6900 3 700 

4140 4440 
10 310 14850 
37060 40590 
4 200 4410 
1490 1500 

-32360 -36060 

11 740 14()10 

3600 2300 

-44100 -50670 

24020 24039 
3010 2 870 

150 

Fiir;indring. 1•;, 

1978-
1'!79 

9,5 

13.5 
8.0 
7Jl 

14,5 

16.0 
8.5 

0.5 
13.5 
26.0 

3.0 

166.0 

21.ll 
37.5 
13.0 
10.0 

41,0 

62,5 

3.3 
2.5 

1979-
1980 

11,0 

6.0 
16.0 

- 1.5 

11.0 

12.0 
11.0 

4.0 
16.0 

- 4.0 

23.5 

-46.5 

7.0 
44.0 

9.5 
5.0 

24.5 

-36.0 

0.1 
- 4.7 

Anm. Redovisningen i tabell 9: I ~kiljer sig gentemot bädc nationalräkenskaperna och hudgetdepa11ementcts 
beräkningar i hudgctpropositionen. Genom hl. a. en annorlunda pcriodiccring av skatteinkomsterna överens
stämmer ej hudgctsaldot med vad som redllvisas i nationalräkenskaperna. Budgetsaldot överensstämmer 
däremot i stort sett med budgetdepartementets beräkningar. Nivån pä säv;il inkomster som utgifter ligger 
emellertid be1yuligt högre i budgetueparterncntet~ heriikningar genom att s<11::ialforsiikringssektllrn exkl. AP
fonden finns med pi1 håde inkomst- och utgiftssidan. 
Kiillor: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet, riksrcvisionsverket och statistiska centralbyrån. 

slutat genomföra under slutet av 1979 och i början av 1980. Sftlunda höjdes 

sprit- och tobaksskatten i slutet av oktober 1979. Vidare höjdes energiskatt 

m. m. den 18 december 1979 med I öre för elenergi och med 45 kr. per m:1 

för olja. För bensin var höjningen 30 öre per liter. För dieseldrivna for

don höjs kilometerskatten i motsvarande man. Dessutom höjs fordons

skattcn för vissa fordon. Höjningarna av fordonsskatten och kilometer

skatten kan dock av praktiska skäl träda i kraft först den I februari 1980. 
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Sarrnnantaget innehilr dessa punktskattehöjningar likade statsinkl!rnster pit 

ca 4.5 miljarder kr. per <'lr. 

Mot hakgnrnd av bl. a. dessa punktskattehöjningar viintas statens indi

rd..:ta skatteinkomster öka i hetydligt snahhare takt under l 9X0jilmfört med 

tidigare ar. Totalt si.:tt beriiknas ökningen uppgä till 16'.i 1977- 1980 mot 

8'.( 197X-1979. 

Statens ii1·rig11 i11ku111.1/1'r kalkyleras minska 1980. Detta sammanhiinger 

med en omliiggning ;1v hokföringen av de statliga myndigheternas arbetsgi

varavgifter \exkl. avgiften för ATP). Dessa avgifter har tidigare i.ive1i.i.irts 

till socialforsiikringssektorn först i juni i1rct efter avgiftsäret. Fr. o. m. I juli 

1980 skall dessa överfliringar ske löpande. vilket innebiir att 1980 kommer 

att belastas deh med avgifterna för 1979 och deb med avgifterna för andra 

halvtiret 1980. Budgt:t-tekniskt redtivisas detta stim en minskad inkomst för 

staten. Samtidigt min~kar emellertid pft utgiftssidan statens bidrag till 

socialfiir<ikringssektorn. beroende pt1 att statsbidraget till folkpensione

ringsklintot reducer;is i samma man som de statliga myndigheternas av

gifter (ikar. 

Sammantaget beriiknas statens inkomster öka med 9.5 'i från 1978 till 

1979. Under 1980 viintas statsinkomsterna i.ika i n~1got snabbare takt. 11 '.~;. 

i det fagre lönealtcrnativet. t'.kd den snabbare ökningen av skatteunderla

get i det högre lönealternativet skulle statsinkomsterna öka med niirmare 

l·V~. 

Stalrns 111g!fia v;inta~ forts;itta att viixa i snabbare takt iin ink(imsterna. 

Ökningen i /ran.\fl·reringtmll/ fil/ h11slrdiil'lr beror friimst pä ökningar i 

utbetalningar av bidragsförskott och studiebidrag samt p<'i de höjningar av 

det allmänna barnbidraget som genlimförts både 1979 och 1980. Fr. o. m. 

den I januari 1979 höjdes barnbidraget med 240 kr. per barn och år. 

Samtidigt höjdes Jet stal liga hostadsbidragct med 360 kr. per barn (ich {1r. 

1-'r. o. m. den I januari 1980 höjdes barnbidraget med 300 kr. till 2 800 kr. 

per barn och tir. Totalt sett heriiknas de statliga transfereringarna till 

husht11len i.ika med 8.5'.::; 1978-1979 och 11 "i- 1979-1980. 

Tran.\/i'rl'l'inganw till .fi"iretag inkluderar i enlighet med nationalr;iken

skaperna~ principer livsmedelssubventioner och räntebidrag till hostiider. 

Känte- tKh livsmedelssubventinnerna beriiknas under 1980 uppgtt till ca 

8.5 r·; miljarder kr. Som transferering lill företag riiknas vidare bl. a. lager

stöd, presstöd. transportstöd. bidrag till SJ för icke lönsamma j~irnv;igar 

och stöd till energibesparande investeringar. Det som framför allt förklarar 

den starka ökningen av transfereringarna till företagssektorn under senare 

ar iir emellertid de s:irskilda industripolitiska satsningarna pt1 varvsindu

strin. stålindustrin. skogsindustrin m. tl. branscher. Till stor del har också 

de industripolitiska insatserna utgtilt i form av lån och aktieteckning. 

Denna dd re<fovisas i tabell 9: I under posten utlåning och andra finansiella 

transakt ioncr. 

Slim framgttr av wbell 9:2 uppgt1r genomförda eller beslutade industripo-
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Tabell 9:2 Industripolitiska ätgiirder 1976-1980 
Milj. kr. 

1976 1977 197K 1979 J9KO 

Statliga företag' 1887 l 342 62.'i I 340 
VarvsinJustri 5.56 146.'i I 63K 5 340 
Sti\lindustri 1770 1 KOO 
Skogsindustri 3h0 1390 
Övriga hrans.:her 413 h30 

Totalt 2443 2807 4806 10500 <1otHI 

därav: transferering 420 1593 2."94 6900 3 71Xl 
li\n och aktieteckning 2023 I 214 ::! 212 3 600 2 3(Xl 

Anm. Statliga företag omfattar i huvudsak företag inom Statsföretag. t. ex. NJA. 
LKAB, ASSI m. Il. . 

/\iillor: BtH.lgetdepa11ementet. industridepartementet och riksrevisilinsvcrket. 

litiska [1tgiinkr fr. o. m. 1976 till drygt 25 mil_iardcr kr.. varav niirrnare h(l'i 

i form av transfereringar och resten som fan och aktieteckning. Omkring 10 

miljarder kr. avsa satsningar p:1 varvsindustrin under perioden 1976-

1980. Merparten av de industripolitiska ;"itgärder som riktas till skogsindu

strin och sttdindustrin har utgi·itt i form av liln och aktieteckning. Llthetal

ningarna ökar kraftigt fram till 1979. dt1 insatserna beriiknas uppg{t till 10.) 

miljarder kr. Cnder 1980 minskar de industripolitiska insatserna pätagligt. 

Trn11.\frrai11g11m11 Till i111ema1io11dl 1·1•r/,.sa111iit'I utgörs huvudsakligen 

av gi1vodelen i u-landsbist[imkt. Fiir 19l:<O her~iknas gavobeständet 11ppgt1 

till ca 4 miljarder kr. inkl. krediter till 11tvecklingsliinder heriiknas 11-

landshisti·indet 1979 uppg:1 till drygt 4.5 miljarder kr. Uii111e111gifia1111 p~1 

statsskulden ökar f. n. myck.::t snahht till följd av de snabbt ökande under

skotten i statsbudgeten. 

Den statligll ko11s111111io11<'ll bcrliknas öka med 13 och 9.5 ';i i löpande 

priser 1978-- 1979 resp. I 97lJ- 1980. I Vlilym nwtwarar detta en iikning p{1 

drygt 3 '.:; under 1979. Uppg{rngcn fi.irklaras till vi"s del av en tillt:illig 

expansion av de militiira utgifterna för varaktiga varor. Den statliga syssel

sättningen beräknas ha ökat med 6500 personer under 1979. vilket lir en 

diimpning jiimfort mt:!d tidigare år. L:nder 1980 viintas den statliga syssel

s;\ttningsi."ikningen dämpas ytterligare. V lilymm;issigl förutses den statliga 

konsumtionen 1980 ligga pfi i stort '>ett samma niv!I som 1979. 

/n1·1's/ering.11·,,d.111111herl'11 inom de statliga myndigheterna beskriv" niir

mare i kapitel 7. Efter en m[1ttlig vnlymtillviixt 1979 viintas de statliga 

myndigheternas investeringar minska med ca 5 ~-; 1980. friimst till följd av 

minskat statligt viigbyggande. 

Frän 1978 till 1979 skulle diirmed .1/all'ns h11dgl'f1111dcrskotl öka med ca 

11 miljarder kr. och uppgä till drygt 44 miljarder kr. 1979. Under 1980 

beräknas budgetundersklltlet iika ytterligare n;lgot, men förs;imringcn blir 

inte lika kraftig som under tidigare år. Sfdunda v;intas det statliga budget-
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unJersk1l((L'1 U["l["lg[l tilJ niinnarL' 5 J miljarder kr. i alternative( med l:igre 

utfall i a\·talsforhandlingarna. Vid Jet högre li.inealternati\"L'l beriiknas 

buJgetumkrskottet urrg<'1 till omkring 49 miljarder kr. 

Statens egen· utl[tning -- hl. a. i inJustrirnlitiskt syl'te - nch övriga 

lin;111-.iella tramaktioncr har ökat krafligt under l97X nch 197'). Tmt.;, 

minskadL' industripnlitiska l<1n blir ökningen av Je finansiella transaktin

nerna k1«1ftig tivcn under 1980. Orsakl'n iir fortsatta iikningar rf1 hl. a. 

lx>stadsl:mefnndcn sanit en stark ökning av riirliga kreJiter för finansiering 

av statliga nljeinkiir. Fiirsiimringen av .1/111!'11.I ji111111.1idla .1p11nmdl' skulle 

JiinllL'J vara förh~illandevis nwttlig fr:in llJ7lJ till 1980. ca 4 miljarJer kr. 

IJ.3 Kommunerna 

I juni 1978 triiffades en iiverenskommdse mellan regeringen och de b;1da 

k(1mlllunforbunden nm att riktpunkten fi.ir den komlll11nala knnsumtioncns 

v1ilyllliikning bör vara 3 1:i per ;·ir 197lJ och llJ80. lnnlll denna ram skulle 

utbyggnaden av barnomsorg. iildrev;ird L\Ch lilngtidssjuk v;inl prioriteras. 

Som en följd av överensknlllmclsen liimnade staten ett siirskilt bidrag till 

primiirkommuner och landsting 1979 om ca 980 milj. kr. 

Riksdagen har i maj 1979 beslutat om en reformering av skatteutj:im

ningssystemet. Besluti:t innebär en kraftig utbyggnad av skatteutjtimningen 

i tv;I L'laprer med bör:jan 19XO. DL'! nya systemet tar större hiinsyn till 

oli!.;heterna mellan enskilda k111nmuner och beal-;tar bl. a. fildcrssamman

sättningens inverkan rf1 kostnaderna. ViJare innebar beslutet en ökad 

enhetlighet mellan kommunerna vaJ gäller bostadstilläggcn till rensionä

rerna. att vissa specialdcstincraJe statsbidrag avvecklas. samt att staten 

övertar kostnaderna för bidragsförskotten. 

Beslut har ocks;·1 fattats •)Jll all staten fr. o. m. 19XO helt övertar det 

finansiella ansvaret för de skyddade verkstiiderna. Dessa har hittills drivits 

av landstingen och vissa primtirkommuner. Regionala stiftelser har bildats 

med staten och landstingen som huvudmiin. Niirmare 25000 kLHnmunalt 

ansttillda berörs. I de beriikningar i.iver den kommunala S~'ktorns konsum

tion. inknmster och utgifter som redovisas i denna natitinalhuJget har 

dessa stiftelser i sin helhet hanförts till den kommunala sektorn liven 1980. 

Liksom under tidigare ilr har statistiska centralbyrf1n under november 

197lJ genomfört en enkät till kommunerna avseende de kommunala in

komsterna och utgifterna 1979 och 1980. Enkiiten har legat till grund för 

den bedömning av den kommunala sektorns utveckling som redovisas i 

tabell 9:3. Enkäten visar för rrimiirk11mmunerna Jet största bortfallet 

ni'lgonsin. l"<t 2w::;. varför materialet mfiste tolkas med försiktighet. 

Den ~lut liga sam1mmsttillningen av primiirkomrnunernas inkomster och 

utgifter 1978 är ~innu ej tillg;inglig. Uprgifterna fi.ir 1978 bygger därför p{1 

preliminiira bedömningar. Även beräkningarna för 1978 rn{1ste dii1for Jen

na g{mg tolkas med osedvanlig försiktighet. 
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Tabell 9:3 Kommunernas inkomster och ut1dfter 1978-1980 
Exkl. kommun<lla aktiebolag och stifteher 

154 

-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Milj_ kr. Ftirändring. r;; 

1978 

l.iipande prisa 

1 Inkomster 113007 

I. I Skatter 64613 
1.2 Stahhidrag 30256 
1.2_ I Allmiinna statsbidrag 6 715 
1.2.2 ~pcciella stahbidrag 23 541 
u Ovriga inkomster 18 138 

2 Utgiftcr 108857 

2.1 Transfereringar I." 833 
2.1. 1 Till hushållen 7.'i97 
2.1.2 Till sm:ialforsäkringssckt<1rn 1939 
2.1.3 Till för.:tag 1848 
2.1.4 Ofördelat 4449 , , Konsumtinn 79815 
2.3 Realinvcstcringar 13 397 
2.4 Netto av mark- och fastighetsköp -188 

3 rinansiellt sparande enligt 
nationalräken~kapcrna ( 1-2) 4150 

/<;75 ilr.1· 11riser 

Konsumtion 54422 
Realinvestering 9932 

1979 1980 

126150 142360 

70840 77910 
34320 39750 
7340 94.'iO 

26980 30300 
20'190 24 700 

124220 140170 

IROIO 19730 
8.'i30 9290 
2280 2410 
2 170 2470 
5030 5 560 

91 150 103 580 
149'i0 16860 

110 0 

1930 2190 

57 1.~0 59440 
10300 10650 

1978--
1979 

11,5 

9.5 
13.5 
9.5 

14.5 
l'i . .'i 

14,0 

13.5 
12.5 
17.'i 
17.'i 
13.0 
14.0 
11.5 

5.0 
3.5 

1979-
l'JH(l 

13,0 

10.0 
16.0 
28.5 
12.5 
17.5 

13,0 

9.5 
'1.0 
'i . .'i 

14.0 
10.5 
13.5 
13.0 

4.0 
3.5 

Anm. Allmiinna statsbidrag omfaUar skattebortfallsbidrng. skatteutjiimningshidrag. särskilt bidrag till kom
munerna samt generellt bidrag till kommuner tich landsting 1978. Speciella statsbidrag utgår till bestämda 
verksamhctscimrttden. 
Kiillor: Ekonomidepa11cmcntet. konjunkturinstitutet. riksrcvisionsverket och statistiska <.:entralhyrån. 

Vad giiller skatter och statsbidrag bygger redovisningen på uppgifter 

frfm riksrevisionsverket och budgetdepartementet. De i tabell 9::1 redovi

sade uppgifterna för 1978 och 1979 (iverensstämmer med nationalräken

skaperna. 

Sk11tteink11msll'rna iikade 1979 med ca 9.5 <,:; och beriiknas 1980 öka med 

10 '.:;. Denna snabbare öknings takt I LJXO iir hiinförlig till att den höjning av 

intiiktsschablonen vid beskattning av smähus som genomfördes den I 

januari 1978 fär effekt på kommunernas skatteinkomster 1980. Effekten 

kan uppskattas till drygt 700 milj. kr. för vardera åren 1980 och 1981. 

mt1tsvarande ca I r-; av skatteinkomsterna. Den kommunala utdebiteringen 

höjdes för 1980 med i genomsnitt 0.07 kr. till ~9.09 kr. 

S1111.1hidrugrn beriiknas 1'>79 ha ökat med ca 13.5 '.(. Bland de statsbi

drag som flirklarar denna ökning kan nämnas bidragen till barnomsorg och 

grundskol,ir. Okningen av grundskolebidraget iir friimst en fi.iljd av en 

omfaggning av bidragssystemet S<lm medför att dtersliipningen med utbe

talningarna minskar. Slutreglcringsbeloppen för tvii läsår kom diirför till 
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;,tor dd att falla på 1979, varige1l(lm primiirkommunerna fick en tillfällig 

inkumstförst~irkning nm n~irmare l miljard kr. detta ~1r. För l lJXO förutse~ 

statsbidragen öka i snabbare takt ;in 1979. trob att den tillfälliga hiijningcn 

av grundskolebidraget bortfaller. Ökningen ber~iknas uppg~1 till ~·a lnr·;. 

Denna ökning kan fr;im;,t förklaras av drn tidigare n;inmda utbyggnaden av 

skatlculjämnings;,ystcmcl. A ven under 1980 kommer hidragen till barnom

sorgen att öka kraftigt. 

Sammantagl'I bcr;iknus kommunernas inkomster öka något snabbare 

191\0än 1979.t:a 13'ijiimförtmedt:a 11,5'11979. 

Kommunernas samlade utgifter viintas under l 9XO (ika med ca 13 ''I··. 

vilket iir en något lugnare ökningstakl iin under 1979. Tran.\/i•rcri11g.1·111gif~ 

tema ökar langsammare 1980 än 1979. bl. a. beroende pä att staten övertar 

kPstnaderna for bidragsförskotten från den 1 januari 19XO. 

under 197':1 fortsatte den kommunala ko11.111mtio11c11 att öka i mycket 

snabb takt. Antalet sysselsatta bertiknas ha iikat med mer iin 50000 perso

ner eller drygt 6 '.'(·. Som framgår av kapitel .'i har denna (ikning utgjort det 

mest expansiva inslaget pa arbetsmarknaden under 1979. Den kommunala 

komumtionen beräknas 1979 ha ökat med t:a 5 <;; i volym. 

Den starka ökningen av antalet sysselsatta i kommunala beredskapsar

beten utgjorde en expansiv faktor i den kommunala konsumtionen 1977 

ot:h 1978. Den allmiinna förbiittring av bget pä arbetsmarknaden som ~igt 

rum under 1979 har dock sut:cessivt minskat behovet av kommunala be

redskapsarbeten. Eftersom nivän vid ingrtngen av 1979 var mycket hlig och 

ökade nagot under första halvilrer blir effekten pft den kommunala kon

sumtionen i stort sett neutral mellan än.genomsnitten 1978- 1979. troh en 

kraftig minskning under andra halvaret 1979. För 1980 förutses en viss 

fortsatt minskning varigenom dessa beredskapsarbeten for första gilngen 

fär en neddragande effekt p[\ den kommunala konsumtionen. Mt:d h~insyn 

härtill beräknas konsumtionsökningen 1979- I 9XO bli nhgot Higre lin under 

föregi\cnde är. 
Läget pfl arhetsmarknaden kan även i övrigt komma att verka diimpande 

på den kommunala expansionen. Den allmlint ökade efterfrflgan på arhcts

kraft som förutses under 1980 torde göra det betydlig! svärare för kommu

nerna att under 1980 förverkliga en lika stor person<tlökning som under 

1979. Den totala kommunala konsumtionsvolymen beriiknas sålunda öka 

med ca 4 r.:; mellan 1979 och 1980. Det bör understrykas att dessa bcdi)m

ningar sjlilvfallet ;ir myt:ket osiikra. Detta belyses av de uppgifter från 

prim~1rkommunerna m:h landstingen om vilken komumtionsökning som 

kan förväntas mot bakgrund av de nu fastställda budgeterna. Dessa upp

gifter tyder pä en snabbare volymökning. 4.5 ~1 5 '.:i 1980. 

De kommunala myndigheternas o..:h affärsverkens i111·1•.1·1eri11gar berlik

nas öka med ..:a 3 .:'i '-~ i volym Mde 1979 och 1980. L~rndstingens invesle

ringsutved;,ling är betydligt mer expansiv än den som uppvisas av primlir

kommunerna. En närmare redogörelse för kommunernas investeringar 

lämnas i kapitel 7. 
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Sammantaget innL'hiir dL' \Ivan red1wisade heriikningarna över k1>rnmu

nernas inkomster o~·h utgifter L'll betydande inkomstiiverskott siiviil 1979 

sum 1980. Det Ji11a11sidlo sparw1Jd bL'riiknas sitlunda uppg(1 till l.'.a 2 

miljankr kr. b{1de 197'11Kh 1980. Detta ;\r visserligL'n ett l;igrL' övl'.r~kott iin 

1978, men mt1slt' iind;'1 hl'.lraktas sllm betydande. Beriikningarna för 1980 

bygger pti de antaganden (lm liiner och priser som red\wisah i kapitel n. 
vilka innehiir liinei\kning;1r 11111 drygt 7 r; 1.11.'.h prisiikningar om 9.8 '.'{· 1980. 

Om priser 111.'.h lliner istiillct utvecklas enligt Jet högre li.inealternativet 

lliirH:r + 10 'i-. priser+ 10.) 'il blir den kommunala ~ektorns finansiella 

sparamköverskott 1:a 1.5 miljarder kr. liigre. Det bör \'id;ire framhi'illas att 

beriikningarna giillcr hela den kommunala sektorn. Enskild;1 kommuner 

11ch landsting kan fa uppleva undersk1>tt i sin verbamhct samtidigt som 

summan av de k\lmnHmala verksamhl'.terna ger iiverskolt. Utve1:klingen 

kan lKks~i :,,kilja sig f1t mellan den primiirkomm11nala och den landstings

kommunala sektorn. 

Det kan ~lutligen fiirtjiina pi1pekas att den kl1mm1111ala sektorn nu for 

tredje fm:t i rad fiirutses fä ett översklltt .rnmtiJigt som syssclsiittningen 

ökar mycket kraftigt och den komn111nala verksamheten byggs ut i fortsatt 

snabb takt. Konsumtionen förefaller under 1979 ha expanderat i något 

snabbare takt iin 1978. trots att den expansiva pi1verkan frän beredskapsar

betena i stort sett bortfallit. Detta innebiir att den underliggande. mer 

permanenta ut byggnaden av den kommunala vaksamheten har accelere

rat mellan 1978 \lCh 1979 troh den iiverenskommclse syfte att Jiimpa 

L'.xpansi1111stakten s\1111 triiffades 1978. 

9.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsiikringssektorn Ur egentligen inte en självstiindig ekonomisk 

delsektpr. DL'.n tir snarare en statistisk konstrukrion som ~varar mot inter

nationell praxis. Socialfiirsiikringssektorn bestar av ett antal fiirsiikrings

former inom det sociala omrädet. Sektorn omfattar allmiin sjukfiirsiikring, 

föriildraför!'.iikring. arbetsskadeforsiikring. arbetslöshdsförsiikring. folk

pensionering inkl. kommunala hostalhtilliigg till folkpensioniirer. allmiin 

t il Higgspl'.nsi1111e ring. del pensi1 msförsiik ring. frivillig pensi1 insförsiik ring. 

liinegarantifond' och sjöfolkspensionering'. Alla dessa försiikringar finan

sieras helt eller delvis med avgifter. Arbetsgivarna svarar för den övervii

gandc delen av avgifterna. Sjukförsäkringen. föräldraförsäkringen. arbcts

ltishctsfi.irsiikringen och folkpensi1H1erna finansieras ockst1 i betydande 

utstriickning över statsbudgeten. För bostadstilhiggen till folkpensim1iirer 

biir dock kommunerna i huvudsak kostnadsansvarct. 

' Enligt den ändring av sektorn> dclinitinn som statistiska 1:.:ntralhyran genomförde 
i september 1978. 
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Tabell 9:4. Socialförsäkringsektorns inkomster och utgifter 197!!- l'IXO 

Liipand1: priser 
---·----

Milj. kr. FLir~indring. '; 

l'J7X 1979 1980 197X- l'J7'1 . 
197lJ l'IXO 

Inkomster HO 125 88730 100770 I0,5 IJ,5 

I.I Avgifter :'i64XK h3 O<JO 7.1020 IU 15.5 
1.2 Bidrag fran stat o..:h kommun l_I 49X 14020 14 llfMl 4.0 4.0 
u Kän1eink1m1s1cr I\\ 13') 11620 13 150 14.5 11,.0 

2 Utgifter 65027 74050 H4490 14,0 14,0 
2.1 Transfereringar till hushttllen ni 440 69920 79460 14.0 11,,5 
2.2 Ovriga lraföfereringar I 52.0 18\l\} :! 391.l It-:.' 33.\1 
2.3 Konsumtion m. m. 20h7 2 _130 2640 12.~ 13.5 

3 Finansiell! sparande 15098 14680 16280 -J,0 11,0 

Killlor: Ekomimideparlemenlet. konjunk1urinstitu1et och statistiska centralhyran. 

Pensionsutbl..'talningarna utgör drygt 60 -: ;. av de transfereringar till hus

håll som redovisas i tabell 9: 4. De bl..'riiknas öka med drygt 7 miljardl..'r kr. 

19XO. Bakom denna ökning liggl..'r. vid sidan av kompl..'nsation for prisstcg

ringar. de förbiittringar av pensillmförmi·inl..'rna Sllm riksdagen !\:dan har 

ht:slutat om och den successiva ökningen av antalet pension;irer med ATP. 

Folkpensionens grundbclopp iir fi:ir ensamstf1cndl..' 9'\ •:; av basbeloppet 

1Kh för pensioniirspar I '\'i 'X. Basbeloppet Lir i januari 1980 13 900 kr. De 

folkpensiliniircr som saknar ATP dkr har lt1ga ATP-hel1>pp iir garanterade 

en årlig standardökning p:i ca 4 '':;. genllm t1rliga ökningar av pensionstill

skotten. Pl..'nsionstillskottcn är f. n. 37 ~:;.av basbeloppet och hiijs den I juli 

1980 till 41 r; .. 
Sedan juli 1976 har det varit möjligt för anst;illda mellan 60 och o5 är att 

ta ut delrcnsion. Vid en reducning av arht:tstiden t;icker dclpensionsfiir

siikringen 65 i;.; av inkomstbm1fallet. Denna möjlighet har knmmit att 

utnyttjas av ett stort 1Kh snabbt ökande antal rersoner. I mivemher 1979 

hade ca -l9000 personer delpension. De allra flesta dclpensillfliircr arbetar 

halvtid. Utbetalningarna bcriiknas 1980 urpgti till niirmare I 100 milj. kr. 

Delrensionssystemet kommer fr. o. m. 1980 iiven att omfatta egenföreta

gare. DLirigcnom fär bl. a. smäföretagare, jordbrukare och fiskare möjlig

het till delpension. 

Det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter uppgi..:k under 1979 till 

34.1 '':';.av avgiftsundcrlaget. Den I januari 1980 höjdes ATP-avgiften med 

0.2."i procentenheter till 12 i:; av avgiftsunderlagl..'t. Dessutom hi.~jdes harn

')msorgsavgiften med 0,3, delpensionsavgiften med 0,2'\ och avgiften till 

arbetsskadeförsäkringen med 0.35 procentenheter. Avgiftsuttaget uppgår 

därigenom 1980 till 35.2 q av avgiftsunderlagct. Avgifternas utveckling 

~edan 1971 framg:tr av nedansti'lcnde tabl(t. Uppgift..::ma i tahltln avser 

genomsnitt for kakndcr~1r. 
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Arbetsgh·aravgifter 

PnH:ent av avgiftsun<lerlaget 

Srn.: ialfiirsiik ri ngsa v gifter 
Övriga i lag n.:glcradc avgifter 

Summa 

1971 

13.7 
2.0 

15.7 

1972 1973 

13.9 14.0 
2.1 4.1 

16.0 IK.1 

158 

----------
1974 1975 1976 \lJ77 

IX.3 22.6 26,0 29.0 
4.1 4.1 4.7 5.X 

22.4 26.7 30.7 34.7 

Sncialförsäkring~sektorns inku111stcr ökar i snabbare takt 1980 iin 1979. 

Dc\t<1 sarnmanhhnger foimst med <11\ uppbörden av de statliga myndighe

ternas arbetsgivaravgifter bggs om den I juli 1980. Denna ornHiggning 

medfiir att socialforsiikringssektorn under 1980 kommer att tillföras av

gifter avseende tre halv~1r. rnoh\'arande en tillfioillig ökning av avgifhin

knmsterna med ca 2 miljarder kr. 

Sektmns tlltala 11tg!fil'r beräknas öka i samma takt 1980 ~om 1979, 14 r:; .. 
DetJinunsidlu .\parunder uppgi..:k 1979 till ..:a 14.7 miljarder kr. och beräk

nas 1980 öka till ca 16 •. 1 miljarder kr. 

9.5 Den totala offentliga sektorn 

Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar svarar för drygt 

I/} av hrutlonationalproduktcn. Den o~f(-111/iga ko11s11111tio11c11 heriiknas ha 

ökat med 4.:\ r:;. frfm 1978 till 1979. friimst till följda\' den relativt kraftiga 

kommunala expansionen. Under 1980 förutses den offentliga konsumtio

nens volymtillviixt bromsas upp pätagligt: ökningen heriiknas uppgii till 

niirmare 3 '-'i 1979-- 1980. Antalet anst:illda beriiknas forts~itta att öka rela

tivt kraftigt i kommunerna. medan den statliga sysselsiillningsökningen 

blir måttlig.. 1979 uppgick antalet anstiillda i statliga och kommunala myn-

Tabell 9:5 Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar 1978-1980 

Statlig kon~umtion 
Slicialförsäkringssck torns konsumt iun 
Kommun;1I konsumtion 

Offentlig konsumtion 

Statlig investt'ring1 

So..:ialfiirsäkringssektorns investeringar 
Kommunala investeringar' 

OfTcntliga investeringar' 
J:irav: myndigheter 

Summa offentlig sektor 

Milj. kr. 

1979 

370~9 
2 2XX 

91 153 

130500 

14 185 
~h 

16914 

31135 
14%4 

161635 

Volymfiiriindring. '.;. 

1978-1979 1'179- 1980 

3.3 0.1 
3.6 3.2 
5.0 4.0 

4,5 2,8 

8.7 0,8 

5.5 3.7 

7,0 2,3 
4.0 2.X 

5,0 2,7 

1 Inkl. affärsverk samt statliga 11.::h kommunala bolag. cxkl. bL,,;tadsinvestcringar. 

J\1illor: Ekonl>midepa11ementct. konjunkturinstituti:t. riksrevisiomverkct och sta
tistiska .::entralbyran. 

197X 1979 1'180 

30.7 31.7 32.6 
3.0 2.4 2.h 

3.U ."14.1 3.'i.2 
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digheter till I 263 000 personer. \'arav 315 000 personer i statliga myndighe

ter och 948 000 personer i kommuncrna. 

De offcntliga myndigheternas i11restcri11ge1r ökade undcr 1979 mcd 4 1
.;. i 

volym. Uppgi\ngen i de kommunala myndighc!ernas investeringar li'ig 

framfi.ir allt p;11andstingen:-- fortsatt<1 utbyggnad av Umgtid'.'.sjukv{trden. De 

statliga myndigheternas inveslL'ringar ökade med knappt 3 c; I 97X- l 971J. 

lnfi:1r llJ80 tyder de enkiiter som insamlats pti en fortsatt ökning av invc

slL'ringwolymen i de offentliga myndigheterna. Ökningen ;ir helt hiinförlig 

till de expanderande kommunala investeringarna. medan d;irenlllt de stat

liga myndighcternas investeringar viintas minska i volym l lJXO. 

I tahell 9: 5 ing{tr ;i ven investeringar i kommunala och ::.tatliga afforwerk 

och boh1g. Inkl. de::.sa in\'esteringar heriiknas de totala offentliga investc

ringarn;1 öka med 7 'i 1978-1979 och ca 2.5 r:; 1979--1980. 

Hela den offentliga sektorns efterfrågan i forma\' k1H1sumtion rn.:h inves

teringar skulle J;irmcd iika mcd 5 r:;.. 1979. För 1980 förutsö en klart 

läng-;ammarc i)kning. 2.7 r::;. .. 

I tahcll 9: o red1wisas den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

1978-1980. Transaktionerna mellan de tre sektorerna har eliminerats var

för tabellen endast visar transaktionerna mellan den offentliga sektorn och 

samh~ill:seknnomin i i.ivrigt. 

Fr. o. m. 1978 har hela den offentliga sektorn uppvisat sparandeunder-

Tabell 9:6 Den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 1978-1980 

Liipam.le pri'cr 

Milj. kr. 

1978 

Inkomster 243990 

I. I Skatter 150663 
1.2 S.<>c ialförsäk ri ngsa vgifter 56488 
u Ovriga inkom~ter 36839 

2 Utgifter 249148 

2. t Transfen.:ringar 115 :144 
2.1. I Till hush!illcn 81390 
2.1.2 Till företag inkl. livsmedels-

neh hL>sla1bsuhventinncr l\1.32\\ 
2.1.3 Till internatillnell verhamhet 3 41.'i 
2.1.4 Övrig<t transfereringar 12 211 
~ ~ Komumti11n l 14 747 
'2.3 Realinvestering 17214 
2.4 Korrigering~ptht 1 l 843 

3 Finansiellt sparande -5158 

4 Över statsbudgeten 
finall\ierad utlaning 8316 

' Inkl. netto av kommunala mark- och fostighetsköp. 

Kalla: Ekonomidepartementet. 

1979 1980 

270160 303205 

16"460 1840'i5 
63090 73 020 
41610 46130 

285 910 320795 

134620 15 l 2t5 
91880 !03 650 

22971\ 22420 
4140 4440 

15 630 '.!0705 
13ll540 146810 

19 150 21 270 
1600 1500 

-15750 -17590 

11740 14610 

Föriindring. r;; 

1978- 1979-
1979 1980 

10.0 12,0 

10.0 ll ,0 
11.5 15,5 
13.0 11.0 

15,0 12,0 

t6.5 12.5 
13.0 13.0 

25.5 -2.5 
21.0 7,0 
'.!8.0 32 . .'i 
14.0 l'.!.O 
ll.O 11.0 
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skott. Lnder 1977 mntv;igtles i stort sett de statliga och kommunala finan

siella undersk11tten a\· överskottet i -,oeialförs;ikringssektorn. 

I 97H uppgi~·k underskottet i den 11tfrntliga sektorns finansiella sparande 

till ca) miljarder kr. Under 197'l heriiknas underskottet öka till niirmare 16 

miljartler kr. Den fong~iende fors;imringen av statens finansiella sparande i 

komhinati1m med stagnerande sparandeöversk11tt i den allmiinna pensions

fonden ligger bakom denna utveckling. D~ircmot var kommunernas finan

siella st;illning god brtde 1978 11<.:h ICJ79. 

Aven undn llJHO förutses ett översk11tt i den k1,mrnunahl !'.ek torns finan

siella sparande samtidigt som fiirs;imringen av den statliga sektnrns spa

randeunderskott blir förh{dlandevis m{tttligjiimfört med tle n;irmast fiiregf1-

entlc tm:n. Totalt sett skulle den offentliga sektorns finansiella sparande 

för.siimras metl ca 2 miljarder kr. och uppgi'l till n;irmare 18 miljartler kr. 

1980. 

Den rru/11 utvecklingen av offentliga inkomster och utgifter. deflarcrade 

med B N P-deflatorn, framg:'tr av netlanst!1elllk 11rrstiill ning Utrlig procen

tuell rnl~'1nför;intlring/: 

---·--------- -----

lnknmstcr 
därav: skaller 

lit gifter 
diirav: 

avgifter 

sialen 
soe ialför~likringssck torn 
kummunerna 

J97tl-1979 1979-1980 

4,8 
3,9 
9.~ 

6,5 
IJ.li 
9.(i 
),Il 

3,5 
2.5 
6,5 
3,5 
u 
4,5 
4 

Den reala utvecklingen av de totala offentliga utgiferna har hittills under 

1970-talct ökat med h :1 7 r:; per {1r. dvs. hetydligt snahhan: iin BNP. De 

offentliga utgifternas andel av BNP har salunda i.ikat fr;'tn 43 r:;. 1970 till 

h) r_.; 1979. Under 1980 förutses de 11ffentliga utgifterna öka i betydligt 

Ji)ngsammarc takt än tidigare under J 970-talet, 3,5 r:;. 

r'-.kdan utgifternas andel av BN P stigit kraftigt under senare i1r har tlcn 

s. k. skallekvolen, dv~. skatter och avgifler i relation till BNP. varit i stort 

sett oför~indrad. Under 1977 och 1978 minskade de statliga inkomsterna 

realt sett bl. a. till följd av skatteomliiggningen och horttagandel av den 

allm~inna arhetsgivaravgiften. Under 1979 och 1980 v~i.ntas tle statliga 

inkomsterna ~tter öka volymmiissigt. Sammantaget skulle de llffentliga 

inkomsterna öka med ca 3.5 'i i volym 1979-19l'.\O. 

9.6 Beräknin~ a\' finanspolitiska effekter 

Under många ar har en enkel modell anviints i nationalhudgctarbetet for 

att belysa de samlade finanspolitiska effekterna inte bara av statsbudge

ten~ för~indringar. utan iiven av förändringar i kommunernas och sociallor

säkrings~ektorns inkomster och utgifter. Beräkningarna syftar till att hcly-
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,;, 11111 r1•1il11 /11rli11dri11g11r i Je 1>1Tcntli~a inl--omsterna och utgiftern;1 p~1ver

kar s;1111hiill,d.1irH1111i11. lk"utom har siirsl--ilda her:ik11i11gar utförts för 

dkl--tcrna av vissa ci--orw111i,l-.-politisl--a ~1tgärder. t. ex. i11vesteri11gsstimu

kra11de ;·i1gitr1kr. lagcrstiiJ l'Ch indu'itripolitiskt stliJ i form av 1!111. Till den 

otk111liga -,d,torn i delta sammanhang riil--nas ol:k,;I investeringar i statliga 

od1 k1Hnrnunala affärwerl-- 1lch holag. Sorn m;·1tt p:1 den fi11ansp11litiska 

cffdten 1111111tias de reala fiiriindringarna i pnil:e11t av ll'I' i fasta priser. 

hir en 11:ir111arc hcskri111i11g a1 merodiken niir det giilkr de fi11anspoli1i.-,ka 

etldthcr;1kni11g;1rna kan hiinvisas till de n:irmast forq!:iende natiun;dh11d-

gelerna. 
hiriindring;11 r 1ilik;1 dclp1i-..1cr a1· de t1ffcntlig;1 ink11mstcrna 1ich 11tµit~ 

tema )!Cl oliL1 clkktn p:·1 samhiill-,ek1u11nnin. Om Jet sker samm;1n<itt-

11111gsfiir,i..111tning;11 1 den ulkntliga sektorns utµif'ter i riktning mot verk

,;1mhet Stlfll har '>liirll: p:1verkan p;l S<t!llhiilhektl!l(llllin i tlVl'igt. blir Jell 

fi11a11spc1litiska d'kkten 'tiirre iin vad Jen ;mnars skulk ha blivit. Cienom 

alt giira ;1111;igandcn 11n1 hl. a. dl' marginell;1 konsumtions- och importhen;i

gcnhetn11a ta' i nH11kllen hiimyn 1ill detta fiirh;dlande. Till grnnd för 

elfrkthcr;1kningarna ligger ,:1ledes bedömningar al' dels importheni1genhe

tcrna fiir privat kt1nsumtion 'amt for offentlig kun.sumtion och invötering. 

Lkls h11,hi1llens konsumtionshcniigcnhct fiir olika slags inklHmter. 

Det aktuella k(111junktmliigct libom iivcn efterfrf1geiikningarnas 'iam

mansiittning p{1 verkar de marginella importbcniigenhcternas stllrlek. För 

1979 od1 llJXO har den marginella importbenägenheten för privat konsum

tion fiiruts;11ts uppgt1 till OJ:'. lmporthcnitgenhl'lcrna för offentlig konsum

tit1n 1ich investeringar har upp~kattah till liigre tal iin fiir privat konsum

tion. Hushallcns marginella kon,umt ionshcniigcnhet for I 979 har i likhet 

med tidigare bcr~ikningar förutsatts vara 0.7. 

Med de antaganden om import- och konsumtion,hen:igenhcter som re

d11visats ovan erhålls ur modellen viirdcn pt1 ett antal multiplikatorer. Med 

tifömpning ;1v dessa m11ltiplikatorcr kan den totala effekten av föriindring

ar i den offentliga ,ck1t1rns verksamhet p;'i bruttunationalproduktcn r:1kna' 

fram. Fiir n;igra av de viktigaste variablerna redovisas multiplikat11rerna 

för 1979 och 1980 nedan: 
----------·-----------·----
Uyggnathin v.:ste ringar 
Ma'k i ninvcst l'ringar 
Offrntliga löner 
<Jvrig offentlig ktinsunl!ion 
Permanenta transfereringar till hu~häll 
Direkta o;kaller 
lndirl'lda ,kallcr 

1.5 
1.2 
I. 7 
1.4 
0,4 

-0.H 
-0.9 

" .. --·------- .... ----- --------·----

I tabell 9:7 redovisas beräkningar över finanspoliti>ka effekter fix ären 

1974·-1979. Under 1977 och 1978 beräknas den offentliga sektorn ha haft 

en stimulerande inverkan p:'l ekonomin motsvarande nära~ ':c av bruttona

tionalprodukten. Den cxp<msiva effekten ber:iknas huvudsakligen komma 

11 Rit1.Jugrn 1979/80. I ''"'"· .\'r 1110. Hi/aga I. I 
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Tahl"ll 11:7 Fin1111,polilisk11 L·ffekter 1974-19110 
J>rrn.:cnl ;i\· l">ru1111na1i,11wlpruJuktcn i fo,ta pri,cr 

llJ74 llJ7'i 1976 
--- --··- ·-·---·---

St;<1,·ri: dirl'kl etkk1 0.0 0. 1 0.2 
indin:kt i.:fkk1 u 0.1 0.9 

S11lllm" I.5 0,4 I, l 

K,1n11111111c:rn": d11L'ht effekt ll.4 ll,5 0.5 
111d11ek1 clll'kt 11.n o.n -0.I 

Sulllr11a 1,0 1,1 0,4 

Su, 1alf,1r,:1kri11g"ektnrn1 0,7 0,4 -0,2 

Tn1,dt ~\.2 1,9 1,3 

1977 IY71! 

-0.2 0.3 
2.4 3.1 

2,2 3,4 

0.'J 0.1! 
-0.7 I ,I! 

0,2 -1,0 

0,4 0,5 

2,11 2,9 
- --- ·---··· ----- ------- --·-----
I Inkl. ,i11m;11ma pc11'1<111,f1>nden. 

/\·,i11u 1 ·:k, •11< 1m1dc p"rtc n1t'.ntet. 

lo2 

1979 IY!!U 

0.4 0.0 
I ,I! -0.8 

2,2 -0,8 

I.I 0.8 
0.4 0,0 

1,5 0,11 

0,4 o.o 
4.1 o.o 

fr {111 -.1a1en. Den 11q:;1tiv;i effekten 1971! fiir kommunerna sammanhiingcr 

rr:inhl med Je "t11ra 11lhl'talning;1rna av k11mmunabkattemeJt:l '>amt höj

ningen av k1imm11nabkattern;1 med i gen11msnitt I .X6 kr. rer -.kattekrllna. 

llndn 1979 bn;ikna.., den offentliga !>ektnrns verksamhet ha haft en 

mera nransiv dfekl r:'1 ekonomin iin under tidigare ar. Detta i\terspeglar 

d°fl'kll'n av dl'! fiih;imrade finan..,iclla '>flarande! i den offentliga sekllirn. 

Ikn finan-.r11lit1-.ka effekll'.n rr:in -.talen hcr~iknas dllek bli klart Higre 1979 

iin under l'J7K. medan effekten av den kummunala sektorns inkomster llch 

utgifter g~1r fr:111 I 1 ; till + 1.5'; av BN P. 

K;1\ky\1:rna fl'1r \'lXll 1y1lcr rt1 allt.len prfentliga sektllrns inflytande ri1 

den i1vriga ,;1mh;illsL'k11nomin i ,11irt sett ... kulle vara neutral. Fragan om 

hm den offentliga 't:ktorns l'llekt rt1 L"kl>nnmin i il\rigl ska heriikna ... :ir 

wi1r all hL'-;\·ara b;\Jc utifrt1n teorcti,ka och rraktiska utgi111gr11nkter. Den 

hl'r:ikningsrnl'l11Jik s1>lll h:ir anvämb innchiir att nm de offentliga utgifterna 

11ch ink111nstnna inlc fiir;indra ... realt sett fr[lll den urrni'1dda nivan 11prst:'\r 

ing,·n l"in:msrolitisk effekt. .Även om den offentliga 'ektorns finansil'lla 

srarande iir llflil ;indra! k;m emellertid l'll finansrolitisk effekt urrstii gl'

ll\lfll ;tll det sker forskjutningar ml'llan olika typer av inkomster och ut

gifter. llJXO v:mta' fiirs;irnringen i statens finamiclla sraranJe hli relativt 

m!1ttlig ... amtidigt Slllll komm1111crna urrvi,ar i ... 111rt sett samma srarande

ii\L'l'-.k1itt '''lll l"iir 1'!79. S1Kialfor<ikringssek11irns finansiella 'rarandc 

v:1rlla' dL·,,ulum iika n;1gl1t. D:irigenom blir fiirs;imringl'n i hel;1 Jcn offcnt

lig;i >ckll>nls f111ansiella sparande m..:llan 1979 och 19XO betydligt mindre im 

under de n;irma't foreg,1ende :ircn. 
,'\\ tabell '!:X framg;H· ni1gnl utförligare hur lllika Jl'lro,ter i den otfrnt

liga ... ekllirm 1nkl•rnster 11ch utgifter hidrar till den totala finansr11litiska 

effekten l"tir ;·ir l'J7X. 197lJ 1>ch l9XO. :'•far Jet giillcr .111111·11 kan nlllcras att 

den nr:111..,iv;1 effekten J97X till största dt'lcn kan hänföras till inkomstsi

d:m. J<J7X ;·ir' 'kallL'111nl;ig!,!ning, dl' sllira utbetalningarna av kommunal-
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Tabell 9:H Finanspolitiska effekter 1978-1980 

Prllct'nt a V hrutton;1t ionalrrodukten i fasta rriscr 
-· ·-- -· ·-·-----------------------------

Sra/<'11 

lnk11mstcr 
därav: direkt skatt 

indirekt shatt 

lit gifter 
därav: transfereringar m. m 
konsurnt ion 
investeringar 

Summa staten 

f.:,,mn11111('rtlll 

I nk1Hn,ter 

d~ifi.1\': 

Utgifter 
diirav: 

~kaltl'r 

transfereringar 
konsumtion 
investeringar 

Surnrna h1>111111unerna 

S11111r11a 11(fr111liR sekror 

A:ii/111: Fkorwmideranementet. 

1978 

2,4 
1.5 
I.I 

1,0 
0.5 
0.1 
0,4 

3,4 

-2,3 

-1.9 

1,3 
-0.1 

1,6 
-0,2 

-1,0 

2,9 

1979 1980 

-0,4 -0,4 
-0,4 0.2 

0,0 -0.7 

2,6 -0,4 
1.7 -0.4 
0,5 0,0 
0.4 0.0 
, , -0,8 ... 

-0,H -0,6 

-0.3 -0,I 

2,3 1,5 
0,2 0.0 
1.8 1.3 
0.3 0.2 

1,5 0.8 

4,1 o.o 

,k;ittemedL·I Pch ,;inkningen av den allm;rnna arbetsgivar;1vgit'tt:n ;ir fakt\>

rer ,,im fi>rklarar dett;1. Pä utgiftssiJ;tn var det fr;im~t statliga byggnadsin

votering;1r 1ich transfrn:ringar till hthh[tll som gav po,itiva bidrag. :\ven 

ind11,tripulitisb ;·1tg;11dcr gav en pt1taglig expansiv effekt 1978. medan 

J;1ger,tiidet frtin tidigare ;'ir fick en !iterhtdlandc effrkt p~1 prnduktioncn 

di11igcnn111 at I lagernedJragningen 1978 blev '1Örrc ~l!l v;u.l Jcn sktlllc ha 

blivit ut;111 lagcr,ti.>J. 

S11m fram!,!ittt av avsnitt 9.2 <ikaJc de inJustripoliti,ka at!!;irderna kraf

ti!,!1 under 19711 samtidi!,!l som dcn ;·11..:rhi1llande effekten !'rim lagn,ti\tkl 

upphi.irde. De industripolitiska [1t!!jrdcrna har uppskattah inneh;ira en 

expansiv finan,roliti'k d'f.:kt motsvarande ca l..~'i a\' HNP under l'J711. 

Kunurntion od1 inv.:stcringar v:inta-. inneh:ira .:n e\pan-.iv effekt p:1 c;1 

O.~'; . lJ nder I '.IXO v:intas dd -.tatlig;i k< >numt i1ms \'ol ymen vara nfiir;indrad 

o;arntiJigt -.om utbetalningarna för ind11striroliti'ka ät!,!;irder kommer att 

min-.ka kr~1ftigt. N;ir det g;iiler inve-.teringar v:int;1s 11ppg<lngen p:1 h~gg-

11ad,,iJ;111 m<it\·;iga' av en minskning ;iv 111;1-,kininvcstcringarna. Totalt sett 

inn..:h;11· samman.-.,;ittnin!!'>för.,kj11tningarna i de statliga utgifterna mellan 

111/lJ od1 l'JXO att kalkylerna ger en ne!,!ati\ fin~rnspolitisk effekt via utgit°h

sidan fi.ir 14~0. trots realt sett ökade -.tatsutgifter. Utgifter med htig multi

plik;1toreffckt - I. ex. konsumtion. investeringar. indu'itripolitio,;ka ;'11g;ir

Jn - utvecklas 'vagt. medan utgifter med läg multiplikatorl'ffrkt - I. ex. 

r;inllir p;·1 -,tahskukkn - likar starkt. 
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1';1 inh.\>111\hidan \'~inlas skallcinkomsterna ;itcr öka i reala termer 1979 

'":h llJXO efkr \lllymminskningen 1978. Delta leder till negativa effekter 

!,!CflllJll den l\iirkralbindragning som skattcurrbördcn innebär. Under 1980 

:ir del de indiråla skatteinh.nmsierna som iikar i volym. bl. a. till följd av 

runktsl\at1d1iijni11garna r<'1 tobak, srrit och energi. Sanrn1antaget skulle 

den statliga sch.torn fa en h.ontraktiv effekt r;t ekonomin under 191W som 

h.an urrsh.atias till n:m11;1rc I';;. Trots den fortgäcndc fiirs:imringcn i 

slall:ns budgetsald1> har den finansrolitish.a effekten successivt dämrats 
fr;·1n 1978 till 1980. 

hir J..01111111111cmi1 ökar utbetalningarna av kommunalskattemedel ink 

lika snahbt under 1'17'> och 1980 som under 1978. Pä utgiftssidan betyder 

framfiH allt ökningen a\' konsumtionen men oc:kst1 investeringarna. exran

siva linansr,ilitiska effekter. Som n~imnts tidigare viintas den kommunala 

sektorns finansiella srarande 1980 i stort sett ligga kvar rti samma niv!I 

..,,nn under 1979. Anledningen till att kalkylerna :indock ger en expansiv 

cfkkt 1980 ar att volymiikningen av de kommunala utgifterna framför allt 

ligger pi1 kon-.umti<>n och investeringar. vilka har betydligt större multipli

kal<H effekl ;in övriga utgifter. Sammantaget bcriiknas den kommunala 

... eklorns cxransiva effekt p~l ekllllll!l1in urrgå till It;; av UNP. dv~. den 

kontraktiva effekten frtrn slafen molv~ip i slort sell. 

Suciu/fi1r.11i/..ri11g.1.1dtom beriiknas under 1979 ha hafl en nt1got expansiv 

eflekl rf1 ektllllHl1in. Förklaringen hiirtill ~ir att transfereringarna till hushäl

len v;1xtc: \';1\L'ntligt ... nabbare iin den huvudsakliga inkomstp11~ten. arbets

givar;1vgiftcrna. hir 1980 förutses effekten på ekonomin bli neutral. Den 

tilll:illiga fiirst:irkning a\' socialfiirs:ikringsscktorns inkomster snm blir följ

den av den Pmliiggning av 11pphiirden av arhetsgivaravgifter från statliga 

myndigheter SlHll he\krivits i tidigare avsnitt. innchiir att sektnrn~ inver

kan r•'1 ek<Hhlmin blir mindre expansiv 1980. Detta mutviigs av att statens 

inverkan \amtidigt blir mer exransi\ i nllitsvarande män . . i\ ven hiijningar-

11;1 av arhehgivaravgifterna den I januari 1980 verkar d;impande rå ek<>nll

min i hiigr,~ grad i111 mots\ ar;rnde hi\jningar 1979. vilka var nägL1t lägre. 
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10 Kreditmarknaden 

.Även under 1979 har hänsyn till den växande likviditeten i den svenska 

ekllllomin satt sin pr~igcl på kreditpolitiken~ utformning. Som framgt1r av 

diagram 10: 1 ökade hudgctunderskottet. sett över löpande 12-måmidcrs

pcriod. i snahb takt 1979. I syfte att begriinsa hudgctunderskottets likvidi

sernndc inverkan pi\. hanksyqemet llCh samhilllsekonomin i övrigt intensi

fierades statsuppläningen h11s kapitalmarknadsinstituten och hos allmiin

hctcn. I samma syfte öppnades fiir fi.irctagen en möjlighet att fr. o. m. 1 juli 

1979 placera medd pi\. särskilda s. k. likviditetsutjilmningskontlln. Under 

:irct företogs vidare su.:cessiva hi..ijningar av lik viditetskraven syfte att 

Diagram 10:1 Statens hudgetunderskott 1976-1979 
Miljarder kr. 12-niånader!>fi.irändringar 
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I~ Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga I. I 
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Oiagram 10:2 Valutaresenen 1976-1979 
Milj. kr. 12-mtlnadcn.för~inJringar 
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K1illa: Riksbanken. 

1977 1978 1979 

',_·•\ 
\ . 

hfdla bankernas utläningstakt under kontroll. Riksbanken efterstrlivade för 

1978 ll(.:h 1979 sammantagna en tillviixt i hankernas övrigutl:'ining i svenska 

kronor i storleksordningen HVr-. Detta mftl har i stort sett uppn~1tts. 

Under 1979 gav den privata sektllrns utlandstransaktioner upphnv till ett 

betydande valutautflöde. Detta balanserades emellertid av en omfattande 

statlig uppläning. varför avtappningen av valutareserven hlev relativt be

griinsad (diagram 10: I och 10:2). Valutautflödet inom dt:n privata st:ktorn 

svarar i huvudsak mot hytesbalansunderskllttet. Företagens liingfristiga 

utlandsuppbning resultcraue enligt riksbankens statistik i ett begriinsat 

valutainflöde under flrds tre första kvartal. Med den uppskattning av 

bytesbalansutfallet för 1979 som nu Lrn göras. tycks ett visst kortfristigt 

valutautflöde inom Jcn privata sektorn ha skett. Den totala valutautström

ningen inl)m den privata sektorn var en viktig förklaringsfaktor till att 

likviditetstillväxtcn i ekonomin under 1979 blev relativt begriinsad. 

Bakom företagens svaga intresse for utlambuppl{ming l[1g bl. a. den 

stigande likviditeten inom niiringslivel. Dessutllm var det intt:rnationella 

ränteliigct relativt det svenska tidvis högt (tabell 10: 1 ). Som en anpassning 

till det internationella ränteliiget höjdes i juli och september sfl väl diskmllot 

som den länga räntan. Vidare hiijdes i juli kassakraven för affärsbankerna 

samt ~traffriintan för bankernas uppliining i riksbanken. Hiirigenom höjdes 

bankernas specialinlåningsränta mer iin diskontot. Hankernas likviditet~

kvoter. vilka höjts i mars. höjdes vid halv{\rsskiftet på nytt. Syftet med 

denna åtgiird var att begriinsa bankernas kreditexpansion. Efter diskonto-
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Tabt-11 JO: I Vissa centralbankers diskonto diskonto samt 3-manaders eurodollar - ränta 1975-1979 

1975 1976 1977 1978 

31 lk<.:. 30juni .1 I Je.:. 30 juni 3 I Jec. .lO juni 3 I dec . 

Storbritannien 11.2.'i IU 14.25 8 7 10 12.5 
Frankrike 8 8 I0.5 I0.5 9,'> 9 .. 'i 9 'i 

Förhundsrepuhliken 
Tyskland 3,5 3.5 3.5 3.5 3 3 3 

Italien 6 12 15 D 11,'.i 11.'i 10.5 
Sverige 6 6 8 8 8 7 6.5 
Förenta staterna 6 5.50 5.25 5.2.'i 6 7 9,5 
Japan 6.5 6.5 6.5 5 4,25 3.5 3,5 
Eurodollar 6.59 6,29 5.05 5,79 7,19 K.39 11.6.'i 

1 Gitller l>ktober. 

Kiilla: Nationell slati~tik. 

höjningen i septemher 1979 fortsatte r;inteniv;"tn utomlands att stiga. I svfte 

att fons;itta anpassningen av den inhemska räntenidn till den utfanJska 

samt att dämpa den ytterligare likviditetsökning som kunde förutses kom 

ett i1tgiirdspaket i slutet av novemher 1979. Såv~il diskontot ~lim den 1;·rnga 

räntan höjdes p:t nytt. Efter tm:ts hi.~jningar p(1 tillsammans 2 1/2 '·( uppgår 

diskonll.ll nu till 9 r;.;. Den långa riintan har under äret höjts med Is:;. Den 

bngfristiga statliga obligationsräntan uppg{1r därmed till I 0. 75 ':i·. I i1tgärds

paketet ingick vidare en höjning av kassakraven fiir affärsbankerna frtin 

4Ci. till(>':; fr. Ll. m. 3 december 1979. Fr. n. m. ärsskiftet 1979/1980 höjdes 

dessutom. med vissa undantag. bankernas likviditetskrav med I pror.:cnt

enhet. 

10. l Likviditctsutvccklingen 

1'1'1111i11i.:mli ni.: Je 11 

Statt:n~ utgift söverskott var 8,4 miljarder kr. sti.irrc under de tre första 

kvartalen 1979 j;imflirt med samma period 1978 (tabell 10:2). Samtidigt var 

statens inhemska uppläning utanför bankerna 5.2 miljarder kr. större iin 

un1.kr 1978. Detta innehar att den penningmängdsiikande effekten av sta

tens finansiella transaktioner accentuo:radcs. lnsiittningarna p{1 likviditets

kuntu i riksbanken uppgick under tredje kvartalet till drygt 2 miljarder kr. 

Om iiven dessa insättningar beaktas var do:n penningmiingdsi.ikande effek

ten av statens linansiella transaktioner r.:a I miljard kr. större under de tre 

första kvartalen 1979 än under motsvarande period 1978. Bankernas utlti

ning till allmänheten gav likaledes ett större bidrag till lik viditctsökningcn i 

ekonomin under de tre första kvart alen 1979. ~in under motsvarande period 

197~. Starka lik viditetsindragande effekter härrörde emellertid frl111 byks

balanscns markerade underskott samt det fiirhällandet att den privata 

utlandsfinansieringen fick hegriinsad omfattning. Under de tre första kvar

talen 1979 blev d;irigenom penningmängdstillväxten 3J miljarder kr. liigre 

än motsvarande period 1978. 

1979 

30 juni 

14 
9.5 

4 
10.5 
6.5 
9.5 
4.25 

10.58 

30 nov. 

17 
9,5 

6 
12 
9 

12 
6.25 

14.60' 
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Tabell JO: 2 Penningmängden I 977-1979 
Milj. kr. 
------------------

1977 1978 1978 1979 
1-3 kv. 1-3 kv. 

1'1·1111ingmiwgd. iikni11x: 
Banktillgodohavanden 14689 32053 23 768 20721 
Sedlar och mynt 2 254 3 148 25:! 13 

Summa 16943 35201 24020 20708 

Tillskott >:•·nom: 
Valutarescrvtns för~indring 6015 1706 3 330 - 2194 
Stattns upplåning i utlandet 

((ikning = - ) -8904 - 2014 -2013 - 6522 
Statens utgiftsiiverskoll 17 570 33 167 19268 27718 
Statens upplåning utanför 

bankerna (iikning = - l ·-9247 -11171 -8780 -13%4 
Medel på investeringskonton i 

rikshankt:n !ökning= - ) 456 477 144 462 
Likviditt:tskonton i rikshanken 

(ökning= - ) - 2 120 
Övriga riksbankslransaktioncr -2600 283 251 - 1202 
Bankernas utlåning till allmän-

heten exkl. refinansiering i 
utlandet 14 729 16107 10177 14934 

Bankernas nettoförvärv av 
hypoteksobligationer 4 397 6057 5 372 4872 

Bankernas fordringar på övriga 
kreditinstitut - I 384 990 792 895 

Bankerna. diverse -4089 - 7 855 -4521 - 1247 

Summa 16943 35201 24020 20708 

l\iilla: Rikshanken. 

Penningm~ingdens ökning under kalenderåret 1979 kan nu uppskattas till 

knappt 30 miljarder kr. eller ca 12 %. Det är något mer än den beriiknade 

ökningen på 11 <;; mellan 1978 och 1979 för bruttonationalprodukten i 

löpande pri~er. Detta innebär att den reala likviditeten i ekonomin fortsatte 

att stiga 1978-1979 (diagram 10:3). 

Som framgår av tabell 10:3 var uppbyggnaden av fört:tagens banktillgo

dohavanden lägre under de tre första kvartalen 1979 jämfört med samma 

Tabell 10: 3 Bankernas inlåning scktorvis 1978-1979 
Milj. kr.. förändring 

Staten 
Kommuner 
Icke-finansiella företag 
Hushåll 
Övrigt 

Summa 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

1978 

505 
6183 
9211 

l3 321 
2410 

31630 

1978 
1-3 kv. 

-508 
8219 
1467 

13 871 
2304 

25353 

1979 
1-3 kv. 

-583 
8540 

513 
14600 
1251 

24321 
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Diagram 10:3 Real lik\'iditet 1967-1979 
Index 1%7 = 100 
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Anm. Den reala likviditeten ~ir definierad som kvoten mellan ett index för penning
mängden och ett index för bruttonationalprodukten till löpande priser. Den reala 
likviditeten har en långsiktigt fallande trend. 
Källor: Konjunkturinstitutet. riksbanken och statistiska centralbyrån. 

period 1978. Samtidigt viixte kommunernas och hushållens tillgångar på 

bank något mer än under de tre första kvartalen 1978. Under dd tredje 

kvartalet 1979 var dock ökningen av hushållsinlåningen mindre Lin under 

motsvarande kvartal 1978. 

Bu11kemc.1s likviditet.rntveckling 

Likviditetstillskotten frän statsbudgeten fortsatte under 1979 i stigande 

takt. Detta motverkades emellertid mer än väl av den större likviditetsin

dragning som valutautflödet, statens upplaning på den inhemska kredit

marknaden utanför bankerna och likviditetskontona gav upphov till (tabell 

10:4). Bankernas kassalikviditet blev än mer ansträngd genom höjningen av 

kassakraven. som innehar ökade insättningar i riksbanken ptt 3.5 miljarder 

kr. under del tred.it> kvartalet 1979. Bankernas kassamiissig<1 likviditetsav

tappning speglades i en markerad upplåning i riksbanken. Samtidigt var 

affärsbankernas placeringar i statsobligationer betydande men en ned

dragning av deras skattkammarväxlar ägde rum. 
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Tabell JO: 4 Bankernas lihida tillgångar 1977-1979 
Milj. kr., för;indring 

---· 
1977 1978 197X 1979 

1- 3 kv. 1-3 kv. 

P1h·er/..11nd<' .fi1ktorcr 

Valutareserven 6015 1706 > 330 - 1194 
Statefö uppliming i utlandet 

(ökning= - ) -8904 - 2014 - 2013 - 6512 
Statens utgiftsöverskott 17 570 33 167 19268 27718 
Statens upplåning utanför bankerna 

!ökning= - ) -9247 -11171 -8780 -13964 
Allm;inhetens innehav av sedlar 

l><.:h mynt !ökning= - l -2254 - 3 148 - 2'i2 13 
Medel pit investeringskonton i 

riksbanken tiikning = - J 456 477 144 462 
Likviditetskonton i riksbanken 

tökning = - ) - 2 110 
Kassakvohmedel i riksbanken 
.. !ökning= - ) - 164 478 - 'il7 - 4018 
Ovriga riksbanbtransaktioner -2600 283 251 - 1202 

Summa 872 18256 11431 2 751 

A.tfärshanknnas lihida tilli:ilni:ar 

Kona nettofordringar på 
riksbanken - I 040 3 783 -1528 - 6980 

Kona nettofordringar på 
riksgäldskontorel 3 471 858 1360 -- 4 343 

Stats11hligationer - 1311 13 160 11202 7698 
Korta nc::ttnfordringar på spar-

och föreningshanker - 909 - 2295 -2421 - 1691 

Summa 211 15506 8613 5316 

Sp,1rlu111keriws lihiJa 1illi:u11g11r 

Kona nettofordringar på 
riksgiildskontoret 12 14 12 

Statsobligationer - 259 469 409 893 
Kona nettofordringar på affärs-

och föreningsbanker 797 1868 2 207 I 122 

Summa 550 2323 2604 2015 

Vi)rc11in;:sh1111kcm<1s lik1·ii/11 
tillgi/11g11r 

Statsobligationer 19 
Korta nettofordringar pä affärs-

och sparbanker 112 427 214 569 

Summa 111 427 214 550 

Kiil/11: Riksbanken. 

De likviditetskrav som bankerna var t1lagda all hålla höjdes ~uccessivt 

under aret for att ökningen i utlåningen därigenom skulle komma att 

bcgr~insas. I samband meJ en relativt snabb utlåningsökning h1is bankerna 

blev det omedelbara resultatet att differensen mellan faktisk likviditet och 

riksbankens krav - överlikviditeten - kom att sjunka (tabell 10:5). 
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Tabell 10: 5 Affärsbankerna~ likviditetskvoter 1976-1979 
Gcnom~ninligt översklltt for alfarshankssy,tcmct unJer s111.:ce,siva 12-mitna
dcrsperiiiJcr. Procent 

·-----
l'J7o 1977 1978 1979 

Jan. 6.4 l.o 3.9 2.9 
h:hr. o.2 u 3 , 

- ·' 3.1 
Mars 6.2 u 3.6 3,0 

April 5.9 1.4 3.5 2,9 
Maj 5 . .'\ 1.5 3.5 2.7 
Juni 5.0 1.4 3.7 2.5 

Juli 4.'\ 1.4 4.0 
, , 

Aug. 3,6 1.6 4.1 2.0 
Scpt. 3.ll 2.1 4,1 l.l\ 

Okr. 2.3 2,7 3.7 1.9 
Nov. 2.l 3.2 3.4 
Dcc. I.X 3,:i ' , 

·'·-
Kiillt1: Rikshanken. 

10.2 Kreditinstitutens utlåning 

Uppltrningen pi\ kreditmarknaden var umkr de tre första kvartalen 1979 

knappt 72 miljarder kr.. vilket var knappt 15 miljarder kr. mer rin under 

motsvarande period llJ7R ltabell IO:o). Av den totala ökningen hiirrörde 

n~irmare 3 miljarder kr. fr~m den registrerade svenska upplåningen i utlan

det. Expansionen i den inhemska kreditgivningen betingades till stor del av 

statens iikadc uppläningsbehov. Statens ökade upplåning nllltsvarades till 

en del av en ökning av statens egen kreditgivning till företagssektorn. 

Företagens upplåning hos staten ökade niimligen med 2.6 miljarder kr .. 

vilk.:t innehiir att staten svarade för drygt hiilften av företagens totala 
upplirningsökning. 

A./Jiir.1h1111/..n-1111s nettoköp av statsohligationer var 3.2 miljarder kr. liigre 

under de tre första kvartalen 1979 än under samma period 197!1. och 

uppgi.:k till niirmare R miljarder kr. Samtidigt sji.ink atfärsbankernas inm:

hav av skattkammarviixlar betydligt. H;irigenom hlev deras totala kredit

givning till staten ~1vsevärt liigre under Je tre första kvan~tlen 1979 jiimfön 
med samma period J 978. 

Affärshankernas utbetalningar av boswdsbyggnadskrediter uppgick till 

10 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1979. Avlyften var ca l 

miljard kr. liigre. Under samma period 1978 hade omfattande avlyft resul

terat i en s~inkning av stocken utesttiende bostadsbyggnadskrediter med 

650 milj. kr. Affärsbankerna~ nettliköp av bostadsohligationer var ca en 

halv miljard kr. fagre under de tre första kvartalen 1979 j~imfört med 

samma period 1978. 

Som framgfir av diagram 10:4 steg ökningstakten för affärsbankernas 

utestt1ende krediter till andra iindam:ll än bostadsbyggande, under början 

av 1979, varefter den stabiliserades på en hög nivf1. Mol slutet av flre! sjönk 
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Tabell 10: 6 Kreditmarknaden under de tre första kvartalen 1978 och 1979 
Milj. kr.. nettoh..:lopp 

Långivarc U\ntagare 

Stäten Kom-
mu ner Bostäder Företag 

1971! 1-3 kv. 

A. I S1·1,rii:e 

Riksbanken -4070 I 8 
Affärshanker 12082 140 2 'i71 3029 
Spar- och föreningshankl'f 397 - 26 1734 1660 
Enskilda försäkringsinrättningar 2 228 168 3 281 2 911 
Offentliga forsäkringsinrättningar 4442 134 3 452 2427 
Allm;inhelen 2 176 233 446 707 
Staten 2 791\ 2049 

Summa 17255 648 14282 12 791 

B. 1 u1/a11Jcr 

Genom valutabanker 2 325 
Genom mellanhandsinstitul 163 171 
Övrige 2 013 258 306 

Summa 2013 421 2802 

C. Totalt A + B 19268 I 069 14282 15593 

1979 1-3 kv. 

A. I Sl'erii:e 

Rihhanken 3921 7 
Affär~banker 2461 399 3 896 5217 
Spar- och förcningsbanker 874 -298 2534 1646 
Enskilda försiikringsinriittningar 2446 - 58 3067 2611 
Offentliga försäk ringsinrättningar 3 768 862 3016 3050 
Allmänheten 7727 - 10 - !02 864 
Staten 3 050 4288 

Summa 21197 895 15461 17669 

B. / u1/a11d1'I 

Genom valutabanker 5 955 
Genom mcllanhandsinstitut - 54 - 194 
Övrigt 6522 85 -4160 

Summa 6522 31 1601 

C. Totalt A+B 27719 926 15461 19270 

Kä/111: Rikshankcn. 

ökningstakten som ett resultat av de åtstramningsåtgärder som vidtagits. 

Affärsbankernas övrigutlåning i svenska kronor ökade till 8 miljarder kr. 

under de tre första kvartalen 1979 jämfört med 6.7 miljarder kr. under 

motsvarande kvartal 1978. Enligt tabell 10:7 ökade affärsbankernas totala 

övrigutlåning till företagen. Denna ökning sammanhänger dock mera med 

en omstrukturering av de olika utlåningsformerna än med en reell tillta

gande kredittillförsel till företagen. Fr. o. m. årsskiftet 1978/ 1979 tillåts 

Hushåll Summa 

- 31 -4094 
3 288 21110 
2647 6412 

8 588 
10455 
3 562 

I 059 5906 

6 963 51939 

2 325 
334 

2577 

5236 

6963 57175 

59 3973 
3 314 15287 
3953 8709 

8066 
106% 
8479 

1167 8505 

8493 63 715 

5955 
-248 
2447 

8154 

8493 71869 
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Diagram 10:4 Affärsbankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsb)'g
gande 1975-1979 
Procentuella I 2-månadersfiir:indringar 

25 

20 
Totalt 

15 

10 
\ I 

\ 1 Totalt, exkl refinansiering 
,_.•\ I 

\ / i utlandet 
5 L.~~~~--L~~~~-+~~~-V--1~~~~~4--~~~~~ 

1975 1976 1977 1978 1979 

Källa: Riksbanken. 

nämligen inom ramen för valutaregleringen svenska banker att refinansiera 

äwn kortfristiga krediter till valutainlänning i utländsk valuta för finansi

ering av export och import. Denna finansiering skedde tidigare i utländsk 

bank. Om man bortser från denna kortfristiga refinansiering har affärs

bankernas övriga utfäning inkl. längfristig refinansiering till företagen 

minskat med närmare 300 milj. kr. under de tre först<i kvartalen 1979. 

Under tredje kvartalet 1979 var affärsbankernas övrigutlåning i svenska 

kronor dock I ,5 miljarder kr. stiirrc än under tredje kvartalet 1978. Där-

Tabell 10:7 Affärsbankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyg
gande 1977- I 979 
Milj. kr. 

Kommuner 
Icke-finansiella företag 
Hushåll 
Finansiering- och invest

mentföretag 
Övriga sektorer inkl. 

ej sektorfördelad utlåning 

Förändring 

1977 1978 

21 
9545 
3 811 

31 

-479 

524 
5 583 
5237 

72 

443 

Summa övrig utlåning 12 929 ll 859 

Källor: Riksbanken och statistiska centralbyrån. 

13 Riksd<1f:l'll 1979/80. I sam/, Nr /111/, Bi/ag11 LI 

1978 
1-3 kv. 

293 
4 709 
3 505 

-172 

747 

9082 

Ställning 

1979 1979 
1-3 kv. 30 sept. 

249 6678 
9099 61608 
3 521 38 308 

581 1955 

520 4 317 

13970 112866 
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Diagram IO:S Spar- och föreningsbankernas utestående krediter till andra ändamål 
än bostadsbygg1mde 197 5-1979 
Prm:entuclla 12-mftnadcrsför~indringar 

20 

15 

1975 1976 1977 1978 1979 

/( ii/la: Rikshankcn. 

emot blev affärsbankernas övrigutlåning till hushålls5ektorn, som under de 

båda första kvartalen 1979 varit betydande. under tredje k vartalct 1979 

ytterst begränsad och kom att uppgå till ett belopp som var drygt I miljard 

kr. lägre än unda samma kvartal 1978. Sett över de tre första kvartalen var 
denna utlåning av ungefär samma omfattning under 1979 som 1978. 

Spar- och j("irening.1hu11/.:emus kreditgivning ökade med 2.3 miljarder kr. 

under de tre första kvartalen 1979 till 8,7 miljarder kr. Den överviigande 

delen av ökningen utgjordes av lån till hushållssektorn. Spar- och för

eningsbankerna köpte även statsobligationer i större utsträckning under de 

tre första kvartalen 1979 jämfört med motsvarande period 1978. Utbetal

ningarna av spar- och föreningsbankcrnas bostadsbyggnadskrcditer ökade 

under de tre första kvartalen 1979 snabbare än avlyftcn, varigenom 

stocken av utestående bostadsbyggnadskrediter kom alt växa i högre takt 

än under motsvarande period 1978 eller med närmare 900 milj. kr. 

Som framgar av diagram 10:5 tenderade sparbankernas utlåning, sett 

över 12 manader. att svagt stiga i takt under de tre första kvartalen 1979. 

Tabell 10:8 visar. att övrig utlåning till hushållssektorn expanderade starkt 

under de tre första kvartalen 1979 jämfört med samma period 1978. 

De enskilda .fiir.1ii/.:ri11gsinriittni11garna.1 totala nettoplaceringar på kre

ditmarknaden sjönk med en halv miljard kr. under de tre första kvartalen 

1979 till 8 miljarder kr. Det var framför allt deras nettoki:ip av obligationer 

som var lägre. 

Under dt: tre första kvartalen 1979 översteg allmänna pcnsiomfi.mJcns 
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Tabell JO: 8 Spar- och föreningshankernas utestående krediter till andra ändamål än 
hostadsbyggande 1977-1979 
Milj. kr. 

FiirlinJring St;illning 

1977 1978 1978 1979 l'J79 
1-_1 kv. l -J kv. 30 si:rl. 

Kommuner 488 116 JO -199 3 228 
Icke-finansiella företag 432 697 780 258 6993 
Hushåll H09 4689 3 248 4 .162 52 ll53 
Övriga sektorer inkl. ej 

sektorfördelaJ utlåning -225 -162 - 130 441 I 78.~ 

Summa övrig urlaning 4104 5340 3928 4862 64059 

Ktillor: Riksbanken och statistiska centralhyrån. 

pensionsuthetalningar dess riinteinkomster med 2.9 miljarder kr.. vilket 

var 1 miljard kr. mer ~in under samma period 1978. En motsvarande större 

del av premieinttikterna m<'lste således anviindas för att tiicka pensionsut

hetalningarna. Fondtillväxten var något större under de tre första kvarta

len 1979 jämfört med samma period 1978. Samtidigt var fondens banklän 

lägre. Detta resulterade i att dess placeringar på kapitalmarknaden i form 

av värdepapper och reverslån kom att öka med endast knappt 300 milj. kr. 

till 10.8 miljarder kr. 

10.3 Den sektorvisa upplåningen 

Statens hudgetunderskott uppgick till '27, 7 miljarder kr. under de tre 

första kvartalen 1979. vilket var 8.4 miljarder kr. mer ~in under motsvaran

de period 1978 (tabell 10:9). Mot hakgrund av det hetydande bytc:sbalans

underskottet samt den låga privata utlandsupplfmingen kom statens 

utlandsupplaning att v~ixa med 4.5 miljarder kr. under de tre första kvarta

len 1979 till 6,5 miljarder kr. Även statens inhemska uppläning utanför 

hankerna hlev mer omfattande under denna period. Affärsbankernas för

sämrade lik viditetsläge under framför allt tredje kvartalet 1979 innebar för 

deras del lägre statsobligationsköp netto under de tre första kvartalen 1979 

jämfört med samma period 1978. En hetydande del av riksg~ildskontorets 

upplåning skedde i rikshanken. varigenom statens upplåning i hankerna 

totalt kom att uppgå till 7 ,2 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1979. 

Statens obligationsemissioner. som under första halvåret 1979 var v~iscnt

ligt större än under första halväret 1978. hlev under tredje kvartalet 1979 

7.4 miljarder kr. lägre iin samma kvartal 1978. 

Kommunernas finansiella sparande - heriiknat från löpande inkomster 

och utgiftsredovisningar - försvagades med drygt '2 miljarder kr. 1979. Ett 

inkomstöverskott förelåg dock fortfarande. Tillgängliga uppgifter över 

kommunernas finansiella tillgångar och skulder för första halvåret 1979 

bekräftar i huvudsak denna bild. 
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Tllbell 10: 9 Statens budgetutfall !'.allll uppllmingsfonner 1977-1979 
Milj. kr.. nettl1helupp 

l'H7 1978 1978 1979 
I-· 3 kv. 1-3 kv. 

Budgetutfallet lncttoutg.-) -17570 33 /fil -19 268 -27719 
Statsskuldens förändring 
inom landet lökn. +) 8666 31153 17 255 21197 
Skattkammarväxlar t11.:h kort-

tidslftn 558 6950 - 1389 433 
Kllrta ohligationer - 2475 25 25 7 1()(1 
Umga obligationer 5948 2156.~ 17590 7224 
Premieobligationer 1700 20.'i() I 212 2448 
S.rarobligationcr I 129 I 117 918 1833 
Ovrigt 1806 -5='2 - I 101 3025 

Statsskuldens fönindring 
utom landet 1likn. +I 8904 2014 2013 fi522 

Anm. För att ernå övcrcnsstiimmclsc mellan uppgifterna för statens upplåning och 
budgetutfallet har riksgäldskomnrets och statsverkets kassaföriindringar dragits av 
från skattkammarvlixlar och korttidslån. 

Kiillor: Riksbanken och rik'g~1ldsknntnrct. 

Kommunernas nettnupplåning pt1 den inhemska kreditmarknadcn upp

gick under de tre första kvartalen 1979 till ca 900 milj. kr. Deras upplåning 

utomlands var obetydlig. Kommunernas totala registrerade upplåning var i 

stort sett oför~indrad under de tre första kvartalen 1979 jiimfört med samma 

period 1978. Försämringen i kommunerna~ finansiella sparande tillsam

mans med en begriinsad registrerad upplåning torde för helflret 1979 ha 

inneburit en dämpning i deras likviditetsuppbyggnad. 

Färdigställanuet <iv bostadsHigenheter var fagre 1979 än 197!-! niimligen 

5 I 000 lägenheter. Även igängsättningcn av hostiider minskade med drygt 

2 000 lägenheter till 55 000. Volymmiissigt blev bostadsinvesleringarna där

med i stort sett ofiiriindradc. Investeringarnas värdcmiissiga ökning och 

behovet av bostadsbyggnadskrediter stannade på ca 10~;; 1979. Bankernas 

utbetalningar av bostadsbyggnadskrediter hlev brutto drygt 2 miljarder kr. 

större under de tre första kvartalen 1979 jämfört med samma kvartal 1978. 

Samtidigt avtog bostadsinstitutens emissionsaktivitet något. Under peri

oden januari -ok lober 1979 tecknades obligationslån för 11. 7 miljarder kr. 

mot för 13,6 miljaruer kr. unucr samma period 1978. En viss minskning av 

avlyften av utestående bostadsbyggnadskrediter kunuc sälunda konstate-

ras. 

Som framgär av tabell 10: 10 expanderade hostadssektorns nettoupplå

ning på kreditmarknauen med 1.2 miljarder kr. under de tre första kvarta

len 1979 till 15,5 miljarder kr. Det var båue affärsbankernas och spar- lll.'.h 

föreningsbankernas stock av utestaende hostadsbyggnadskrl!diter. som 

ökade i en snabbare takt under de tre första kvartalen 1979 j~imfört med 

samma kvartal 1978. Nettoförviirven av bostadsobligationer blev av en 

lägre omfattning. Bankernas och de enskilda och offentliga 
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Tabell JO: 10 Bostadssektorns upplåning på kreditmarknaden 1977-1979 
Mil.i. kr .. nettobelopp 

---· 

1977 1978 1978 
1-3 kv. 

---·------·--------

Obligationt'r 10316 12 577 11 075 
Direkta lån fran bankerna 2 105 I 26.~ -513 
därav: affärsbankerna 1451 739 -770 

spar- och fiireningsbankern<1 654 524 257 
Lån från t>nskilda o.::h l)flc.:ntliga 

för~äkringsinriillningar 501 797 92::'. 
Staten 3 305 3 700 2 798 

Summa 16227 18337 14282 

Kiilla: Kibbanken 

177 

1979 
1-3 kv. 

9457 
2065 
I (X)4 
I 061 

889 
3050 

15461 

försäkringsinrättningarnas ätagande angttende förv~irv av hypoteksohliga

tioner enligt överensk\immdsen om bostadsfinansieringen 1979 förefaller 

uppfyllas under aret. 

Fiiri•/agsseklorns inhemska registrerad<' upplåning exkl. upplåningen från 

staten vlixte med 2.6 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1979 till 

13.4 miljarder kr. Det var i huvudsak affärsbankernas direkta lån till 

sektorn som ökade (tabell 10: 11 ). Samtidigt blev statens utltrning till före

tagen dubbelt sil stor S(lm under de tre första kvart alen 1978. Mot bakgrund 

av företagens gnda likviJitt"tssituatiPn. måttliga kreJitbehov samt Je skill

nader i det svenska o.:h internationella ränteläget som tidvis förelåg sjönk 

sektorns nettoupplåning utornlanJs med drygt I miljarJ kr. unJer de tre 

första kvart alen 1979. För helåret I 979 förefaller företagens cotala upplft

ning dvs. upplhningen i utlandet samt på Jen inhemska kreditmarknaden. 

inkl. uppfaningen från staten ha varit nägot större jämfört meJ heläret 

1978. Även utvecklingen av företagens finansiella sparande gick i 

likviditetshöjande riktning 1979. Företagens fasta investeringar ökade med 

ca 5.5 miljarder kr. 1979. Samtidigt fortsatte lagcravvt:cklingen. do.:k i 

väsentligt lägre takt än 1978. Utvecklingen av Je fasta investeringarna och 

lagren innebar diirmcd i sig ett ökat finansicringsbehov 1979. Sektorns 

bruttosparande förbiittrades emellertid unJcr 1979 något snabbare iin vad 

finansicringshehovet fr~m investeringssidan ökadt". Förblittringen i 

bruttosparandet bekriiftas av deliirsresultat för de större industriföretagen 

dvs. med fler än 500 anställda. Dessa företag uppvisade under 1979 en 

kraftig uppgäng av bruttovinstmarginalen eller med 3.8 pro<.:entenheter 

jämfört med en nedgång på 0,9 procentenheter under motsvarande dclär 

1978. Företagens finansiella sparande förbiillrades htirigenom nägol. Fört"

tagens likviditet i nominella tal tycks ha fortsatt att öka 1979. Ökningen av 

deras bankinli'lning torde dock ha varit lägre lin 1978. Jclvis beroende på 

företagens avsättningar till likviditetsutjämningskonto i riksbanken. Ut

ve.:klingen under de tre första kvartalen antyder n<.:kst1 en sådan tendens 

(tabell I 0: 3 l. 
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Som framgM av tabell 10: 6 ökade h11.1hilll.1sck1oms 111.:t11ll1ppläning p<'i 

kreditmarknaden inkl. hos staten med 1.5 miljarder kr. under de tre fiirsta 

kvartalen 1979 till 8.5 miljarder kr. Sp;1r- och förcningsbankerna warade 

n~istan helt för ökningen. Samtidigt v~ixc h11sh~illem banktillgudl1havandcn 

i en snabbare takt under de tre första kvartalen 1979 jtimfört med ~amma 
period 1971\ (tabell IU: Jl. 

JOA l'thlick mol 1980 

Lrifrt1n de inkoms1- od1 Ulgiflsprognnscr fiir de olika sek1orern;1. .\lllll 

presenteras i de ('ivriga kapitlen. frambggs i det följande vissa skattningar 

för dessa sektl1rcrs finansiella variabler 1980. 

För 1980 beräknas swtens budgetunderskott bli närmare 51 miljarder kr. 

i det lägre resp. ca 49 miljarder kr. i det högre alternativet för utfall i 

avtalsförhandlingarna under 1980. Bftda alternativen inneblir att statsbud

geten fär en fortsatt likvidiserande inverkan pi't banksystemct och p~1 

samhällsekonomin i övrigt. Bytesbalansens utveckling !alar för att statens 

upplttning utomlands kan bli större 1980 än 1979. Statens anspråk på den 

inhemska kreditmarknaden bti.de vad gäller kapitalmarknaden och ban

kerna kommer ändock att bli synnerligen betydande 1980. 

J..:011111111111'/"nas finansiella sparande förväntas i det bgre alternativet för 

utfall i avtalsförhandlingarna bli av ungefär samma stmleksordning som 

under 1979. medan det i det högre alternativet fiirviintas bli fiirsiimrat med 

drygt I miljard kr. I b;'1da alternativen förblir kommunernas lik viditctssi

tuatilin gl1ll. 

Tabell 10: Il Företagens upplåning på kredit marknaden 1977-1979 
Mil.i. kr.. ncttohclopp 

1977 1978 1978 1979 
l-3kv. l-3kv. 

I Sl'<'rige 

Ohligationcr o..:h förlagsltm 4196 3988 3 132 H78 
Aktier I 379 1023 634 I 024 
Direkta hanldån 5 h08 4 715 3 950 5 713 
därav: atfärshanker 4h82 3 I 00 2h65 4()06 
Upplt.ning hns övriga institut 4460 5069 3026 3 166 
Staten I 314 4500 2049 4 288 

Summa 16 957 19295 12 791 17669 

I 111/andl't 

Genom valutabw1ker 4408 2355 2 325 5955 
Genom mcllanhandsinstitut '272 458 171 - 194 
Övrigt 4498 456 306 -4160 

Summa 9 /7{1, 3269 2R02 1601 

T(1talt 26135 22564 15593 19270 

Källa: Rikshanken. 
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UnJer 1980 uppskattas fiirdigstiillanJet av h1•sti"ider bli ca 4000 lägen

heter större iin 1979 eller ca 55 000 liigenheter. SamtiJigt bcriiknas igång

siittningen av bostäder öka. BostaJsinvesteringarnas volymmiissiga ökning 

beriiknas uppgf1 till ca 4.5 r,r, mellan den viirdemiissiga ökningen uppskat

tas till 14- 15 <;,; .. Behovet av hostadshyggnadskreJiter torde således bli 

nt1got större 1980 jiimfört med 1979. 

Fiiretagsscktorn.1· fasta investeringar beräknas i löpanJe viirden hli runt 

7 miljarJer kr. större 1980 iin 1979. Lagren. som under 1979 Jrngs ned med 

ca 1.4 miljarder kr.. beriiknas för 1980 {111yo byggas upp med ungefär 2.3 

miljarder kr. Detta pekar på ett ökat finansieringsht:hov fr{111 investcrings

sidan. Fiir 1980 torde sektorns hruttosparanJe komma att forbiittras. dock 

ej i samma takt som finansieringshehovct frlin invcsteringssidan ökar. 

Företagens finansiella sparande kommer ~<'tlunda troligtvis att försiimras. 

Försiirnringen viintas uppg{1 till ca I miljarJ kr. i låg- och till ca 3 miljarder 

kr. i högalternativet. SamtiJigt torde företagens totala upplåning komma 

att iika. varvid en stigande andel kan behöva tas från utlandet. Företagens 

likvida behftllningar kan diirmed totalt sett komma att öka i nominella tal 

även 1980. 
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BIHANG 

Delprognoser och arbetsfördelning rörande den preliminära natio
nalbudgeten 1980 

Av inledningen framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanst~illts 

inom ekonomidepartementet (E) resp. konjunkturinstitutet (Kl). Nedan 

redovisas dclla i tahlfiform. Hiirutövcr framgår E:s och KI:s bedömningar 

av utvecklingen inom olika delsektorer. 

Sektor 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Bruttoinve~tcringar 
Lagcrinvestcringar 
Export av varor och tjänster 
Import av varor och tjänster 
Bruttonationalprodukt 

Internationell bedömning 
Produktion inom gruvor, mineralbrott, 
t_illverkningsindustri och skogsbruk 
Ovrig produktion 
Arbetsmarknad 

Avsnittet ut-
format inom 

Kl 
E 
Kl 
Kl 
Kl 
Kl 
E 

E 

Kl 
E 
E 

De enskilda konsumenternas ekonomi Kl 
Industrins lönsamhet, kostnader 
och priser 
Kreditmarknad 
Sammanfattning 

Kl 
Kl 
E 

' Lagerförändring i% av föregitende års BNP. 

Prognos,<;;. 

E Kl (alt I) 

1,5 1,8 
2.7 2,7 
4,7 4,8 

(I. I)' ( 1.2)' 
3.8 3.5 
4,6 4.7 
3.6 3,5 
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H l_lf)(i ETDEPA RTE M ENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid reg.cringssammanll·iide 

1979-1::'-::'I 

Anmiilan till statshudgt'ten för hudget:lrt'I 1980/81 sa\·it1 a\"ser utgiftspro

grarnrnet och heräkning a\' statens inkomster, m. m. 

Den budgetpolitiska ut\'ecklingen de senaste åren 

Hiisten llJ7fl hefann sig den svenska ekonomin i ett 111'.alt liige och i 

viktiga hiinseendcn priigladi.:s situalilllltll av en fundamental phalans. Mlll 

denn<1 hakgnmd har en serie atg.iirder vidtagih för att {1terstiill;1 förct;1gens 

k11nkurrt•nskraft llch viirna um sysselsiittningcn. 

Den samh~ilhekonllmi-;ka lll\t:L'.klingen ll<.:h de ek,H1l1misk-politiska i\t

gitnkr .~1>111 varit n1)dviindiga har ffitt gcnPmgripandc titcrvcrkningar p<"t 

statens budget. ~1 el Ian budgcttircn I lJ7fl/77 och I 97'J/8ll hcriiknas utgifterna 

stig;i fr<'m L·a 11.'i till ca 185 miljarder kr. (tahdl I J. 

Tabell I. Stal.~ulj!.iflernas utveckling under budj!.eliiren I 97(1/77-1979/110. liipande 
priser 

19711/77 
utfall 
miljarder 
kr. 

Knnsu111tion och inve~teringar 37,6 
Transfereringar m. m. till 

hush<ill. kommuner. 
fon:tagm.11. 77.3 

Totala statsutgifter 114,9 

1979/)\\l 
hcräknat 
111foll 
miljarder 
kr. 

51.~ 

131.8 

185,0 

I Rih.1clagc11 1979/80. I sal///. Nr 100. Bilaga 2 

För;indring 

mi!iardcr 
kr. 

·• l~.h +42'.; 

f-~-U -t 7Wi 

no.1 +61 q. 
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l\.un-:11mlil\n l\Ch i11vesll:ri11gar svar;1r budgct;H·ct 1979/XO fiir mindre iin 

<Il'·; ;1\" st;1hh11dgL'tens tt•tala utgifter. Viktiga pl\ster ~ir bl. a. försvaret. 

r:i11s- n..:li skalle\ iisent!et. de statli1p sj11khu-.,en. högre 111hildning och 

for-.,kni11µ samt i11vesteringar i energiprod11ktit111. \"iigar. te!canliiggningar 

o..:h .i~irnv:ig;1r. 111. m. !Je sv;1rar för i\ver \\';·1 trcd.ieddar a\· kon~umtioncn 

<•ch i11h:s1erir1g;1rna .. \ter,t<•den. drygt 15 mil.iarder l-..r. ellc:r ..:a I\'( av 

stahh11dge1L'r~. 11tgiir-., h11v11ck1kligen av kustnadcr för 111\ndighctwerk

samlw1 i mer lr;1di1i,inell mening. l\.nnsumtionen od1 invesll:ringarna har 

(ibt fiirh;"dland.::vi-; b11gsa1111. Utgiftsökningen förklaras i allt viisentligt av 

lönc- och pri-iikni11gar. 

S1;i1,·n-., lransfcrering.ir inkl. finansiella 1ransaktion.::r. S<Hll lar mer iin 

7w·; :1v b11dgL'len' lolal;1 utgifter i anspr{1k, nmfaltar flera olik;i t\ per av 

111giftcr. I k -.tiirsta utglirs a\· transfereringar till h11-.h:·111 tieh kommuner. 

l. L'.\. barnbidrag. ft1lkpe11si1>ner <>..:h skaltc111jii11111ingsbidrag. ÄVL'll tra11s

krcring:1r till fiir.::tag, rii111,ir pi1 statsskulden samt b11 t1ch andra linansidla 

tra11-.,;1ktin11cr 11ppg:1r till hetvda11de belopp. A\' utgiftsgnippens ökning om 

ca 5.' miljarder kr. fiirklara•. endast en 111i11drc dl'l. ungefor 8 miljarder kr.. 

av nya rcrm:inenta :itaganden som beslutats u11t..ler peritiden. Sl>m i:xemrel 

pa S:tda1ia iitag:tndcn k<m n:irnnas höjda b:·.rnbidrag. i.i1'ade skattcut.i~\m

ningshidrag till k<llll1111111crna. insatser för energibesparande {1tgiirdcr och 

11lh)ggn<1d ;1\' n:git>nalpolitikcn. V:!sentligcn förklara., emellertid 11tgiflsök-

11i11gl'11 a\ andra L1k1<ll"er. Till dessa hör de stura insatserna inom arbcts

m:utnads- od1 i11d11stripulitike11. vilka iikar ml'd ca fi mil.iarder kr. mellan 

de jiirnforda hudgeti"irl'n. Resterande drvgt 40 miljarder kr. hiinfiir sig till 

olik<! former :1v alltomatiska iikningar. Hiinned avses effekter av dels rris

Pc:h ltinc1ll\'L'i:klingl'n. del.< tidigare b<·slutade lilngsikliga 1llhyggnadspro

gr:1111. hill-.pensi1iner. riinltll" p;·1 statsskulden. hosladspolitikcn. liirarli.iner. 

bidrag till barnomsorg uch u-hjiilpen svarar för ca 75 r; av iikningen. 

A1L'rs1odL'll fiinkl.1r sig p!1 ett sw1·1 antal mindre poster. 

I >en 'n.1bh:1 iikningL'll av sl;dsutgifterna har intc motsvarats a\' en lika 

si1ahh 1ilhiixt i statsinkumsterna. St>tll framg{1r av tabell 2 har 11tgiftern<1 

iikat llll'd i gL'lhllllSnitt ca 23 miljarder kr. per ~1r under perioden 1976/77 

l'r''l/XO. !iledan i11kurns1ernci stigit med .::ndast ca JO miljarder kr. pi:r :1r. 

Detta har lett til: en kraftig iikning a\· det statliga budgctunderskLittet. 

lnk<llll'>llllVccklingen 11nder periodi:n förklaras dels av föri"indrade -;kat

tes:ihcr. deb av ckllilon1i11> allmii11na utveckli11g. Ett antal skaller har 

hii_its. friimst I~ il k p.::nsillJISavgiften. harnnmst•rgsa vgi fte Il. lllL'fViirJeskat

lL'n. bensin och energiskatterna sam? srrit- och tohaksskatterna. Scim ett 

Ini i den :lllmii111w ekonomiska politih.l'n har emclkrtid ,icks:1 hctydanJe 

skatle..,iinl-.11i11gar heslutats. i första hand borttagandet av den allmiinna 

arb<::tsgi-.,u;,,gif\en <.•ch t1ml~\ggningarna av den statliga inkum~tskatten. 

K:tlkvler i.I\ er den samlade effekten p<"1 ~tatsinkomslerna av dessa skat

lL·iindring;,r <ir utomordentligt sv;·ira all göra. Fn mekanisk hcriikning ger 

dock vid ha11de11 att Slatsinkl•rn..,terna skulle ha varit ca 6 miljarder kr. 
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Tubcll 2. Swtsbudgclcn budgctarcn 1976/77--197\1/110, löpande pri~cr 

lnk1>r11s1o:r 
Utgiher 

S11ldo 

1'17h/77 
u1fall 
mil_iankr 
kr. 

104.4 
114.'J 

-10.5 

197'1/XO 
hcr;iknal 
utfall 
miljanlcr 
kr. 

Gerwmsni11 lig t1rlig fiir;i1idrin!! 

löpando: priso:r 
miljarder l..1. 

rc·all c11i. 
HNl'-do:fla1<1r' 
,.,. 
.·(' 

------------ ----- ----------
136.0 
185.0 

-49.0 

+ 10.5 
+:n..i 
-12.11 

~ l/~ r,·; 
+ 7 I/~',:~. 

_\ 

-------------------------

-;tli1Tc om inga skattcfiiriindringar gj<irts under pcri<ldcn. Denna heriik11i11g 

iir emellertid hyp"tetisk. hl. a. tbrfiir att skatt.:nia pi\verk:ir tillvii.\lcn ;1v 

bru1 l<lnat io11alprod111\tl'n ( BN P1 och diinned skattl'llllLkrlagC! _ Fn annan 

~katlt:p1ilitil\ med högre ~kattesatscr sk11lk med största sa111wlikhet ha Jc11 

till liigre tillviixt \1ch liign: statsinkomster iin vad som nu blivit fallet_ De! 

giiller i synnerhet som siinkning~1rna av statsskatten i St\1rt sC!t upp\·iigl s ;1v 

skatte- t1ch avgiftshöjningar inom den kommunal;1 sekturn och :;oi.:ialflir

siikringssektorn. 

Den viktigaste förklaringen till a\l statsinkLim-;h:rna inh.: \ikal 1 re<ila 

termer under den behandlade rcrinden iir dock att 1111derlaget för inkomsl

skatten och arbetsgivaravgifterna ökat fiirhttllandevis l[1ngsan11. Det hade 

under budget:1ren 1975/71l- l'J7h/77 ökat snabbarl' iin vad den tt1t:ila r1-..1-

d11ktinnen egentligen gav utrymme för. Under rL"rindl'n diirefll'r har t'n 

nöd\'iindig anpassning iigt rum. vilket avspeglas i att \latsinkumstcrnas 

andel a\· H:--JP under perioden har s_j11nkit fr;'1n ca 11 ':"i.- till drygt 2'! 'X.. vilki.>t 

-- trots minskningen - innebiir en niigot högre andel iin under '111di;c1i1ret 

1974/75. 

Den hudgetut veckling som jag nu har redovisat i korta drai; har kli till en 

kraftig i>kning av b11dgetunderskot1ets stodek. E1t bgre saldll h;1tk ftlrdr;11 

liigre 11tgifler eller hiigre skatter och avgifter. Viisenlligt liign· utgiftn hade 

kunnat 11rrn~'1s endast genom mindre omfattande i11salser i syfte all viirna 

<1111 syssels~ittningen eller gen<un nedskiirningar i dl' tnrnskrc:ri11gar som 

111gi1r till friimst hushfdl uch kommuner. Högre skatter ueh avgifter hade 

lett till iikade sviirigheter för företagen att konk11rrl'ra eller 1.ill 111i11.ska1 

1 l hudgo:1forslage1 redovisas i flera fall u1gifters och inknms1i:·rs rc;da 111vcckl111g e11i_ 
den s. k. HN P-defla1urn. Denna reala u1veckling har erhitlli1s ge1111;n a11 u1giflcr resp. 
inktimster omriiknals med hiinsyn 1ill prisu1vecklingt"n for hn111°.111alil>llalpwduk1l'll 
Idens_ k. BNP-dellalorn eller irnplici1prisindex för BNl'J. llctla heriikni11gssii!I inne
hiir for inkomsferna all deras 1J1vcckling Jirekl kanjiimforas med hru1wnali•.1r1alpw
d11ktens 111vcckling. Sarnrna sak gilller för 111giflerna. Dock hiir upp111iirksamma,; all 
prisu1vecklingcn varierar mo:llan olika samhiillsscl·d11rcr. Sttlunda ligger c.xo:111p<.:l\·is 
prisulvccklingen för slaten resp. komrn11ncrna normal! över hn111011ationalpruduk-
1ens prisutvec:kling (hl. ;1. hcroende pa all dessa seklorcrs vcrksamhe1 iir mer ar
he1skraflsi11tcnsiva1. Dii volymu1vecklingcn för va~jc sekror beräknas 111.:d h_jiilp av 
sck1,1rns prisindcx 1;,nn111er "'llunda volynu11 veckling re~p. real ut wi.:kli11~ .:ni. B '>; P
deflartirn all avvik:1 fr;'tn var:1ndra. Fiir staien och kl>mmuncrna ku111111cr volvn111t
vccklin!!en nor111al1 all vara lägre än Jc:n reala utvecklingen cnl. BNP-detlaltH:n. 
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lltl\'lllllll' f1ir hushallcns pri\<tl•t konsumtion. I biigg(• ralkn h;1de tilh·iiXll'n i 

ek1>111Hnin hammats och de statslinansiell;1 och samkdlsekonomiska pro

hlcrnen blivit st(i1n· i111 vad de i dag :ir. 

2 Budgetpolitikens inriktning 

1.1 litgangspunkkr 

.lag har vid !lera tillfolkn bl. ;1. i det rnideradl· budgo.:tförslag S<llll 

fr;1ml;1dL'' fiir rik,dagen v;"1ren ILJ7'1 framh:11Iit atl budgelp<ilitiken knnse

kVL"tll m:1s1L" inriktas p«t ;itl nedhringa hudgetttnlkrskuttet. Vikt<:n av en 

iippen atlitvd till fi.i1 ;indring;ir p;·, hudgclL"ns ulgiftssiJ;i heton;ides. I Jet 

fi11;111spoli1i,k;1 perspektiv .,om d;'1 ;n tcL·knadL· sig borde diskussionen gii/1;1 

hur vi p<"i effektivast miijlig;1 siill skulk k11nn;i disponera JL· resurser Mll11 

rl·dan kanaliser;is via slahh11dgo.:t1.:n. Omprii\ning av liipamk program och 

<ll1Hlisposi1i,111 ;1v tillgiinglig;i resursn 111{1sl<: skL· i -;yft..: att iika dt.:n samlade 

viilfordcn. 

R<:diimning<:n a\· de budgetpolitiska framtidsutsikt..:rna delades av riks

dagen vid dess heharn.lling av kompktkringspropositilHlen. I fr~lga om 

budgetunderskotten anford<:S i finansutskotti.:ts tietiinkande bl. a. att ut

vecklingrn in!!av st;1rk 1.1n1. Detta intryck flirsliirkti.:s <:nligl utskottet vid ett 

studium av den );"1ngtidsb11dgd s<im presenterades i klimplcttcringsproposi

lionen. Ln uppstr;m111ing av statstinanserna ans{1gs tili en central i.:k1mu

misk-p11litisk 11ppgifl umkr di.:n niirmast fr;11nforliggandi.: perioden. Ett 

hihi.:h[tlland<: av budg<:tundnskolld pi·i di.:n nuvarande niv:in för l~111gre tid 

var i.:nligt 11tsko!lL'ls uppfaltning inll' 111ii.iligl. I det perspektiv snm avteck

nad<:s i l<"ingtidshudgl'len blev di.:! niidviindigl all priiva iiven gjorda ~tlagan

di.:n. I finansutskottet r{1d1.k i allt v;isi.:ntligt enighet om hehovt:t av en 

stram utgiftspriivning. 

Den syn pii hudgetpolitikL•ns allmi'1nna upp!;iggning som.i~1g h;i1 redovisat 

har varit en \ iiscntlig utg:'111gspunk1 fiir budgctarbe!el. I den regeringsför

klaring '><llll avgavs vid regi.: ringens tilltriide framh!11ls att del fiir att hegriin

sa det fr;1mtid;1 skallet rycket. bered;1 dl realt utrymme för avtalsförhand

lingar och undvika sn;ihh intlation kriivs ek1llll'lllisk lillviixl m:h en stark 

t11crhtt/lsamhe1 med offentliga 111gifrer. Siarens hudg<:tarhi.:lc skall diirför 

priiglas av yllcrst;1 {1terh~tllsamhet mnl nya utgilfrr ,ich 111.iggrann priivning 

av gamla. Klistnadskriivande ambitillnt::r pit 1ilika omr!iden mf1sle priivas 

mot bakgrund av den rädande ekonomisb situati1)nen lll'h hudgetliigct. 

Anslriingning;1r kommer all giiras för all L'ffektivisera d<:n statliga fiirvalt

ningi.:n. Del kumn11:r under di.: niirmaste [\ren inte alt finnas niig\it utrymme 

för en politik priiglad av kustnadskriivande reformer eller löften. Miijlighe

ten att giira nya fitag;mden blir i hiig grad heniende av hur snabbt den 

svi.:nska samhiillsekllnnmin förstiirks. 
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2.2 Budgetarhclt'l~ uppläggning 

Mot hakgrunJ av Je uttalandL·n och st;dlninl,!qaga11Jc11 s11111 gjorh ;1\ 

n:gc:ring 11ch riksdag hctriiffanJt> dc:n allmiinna inriktnin!!c:n ;1\ h11dgl'lruli

riken har Jet nyss av:-.Jutadc hudgetarherct rriiglar.- ;1v re,trikti\'itet med 

nya utgifter och noggrann rrtivning av gamla. Ett uttry..:k ftir ddt;1 ;ir att 

Jl'I s. k. huvuJförslaget i myndighc:tc:rnas anslagsframstiillningar hetriitlan

de friimst mynJi!;hi:lsanslag med ct t f;'it;d undantag 111gj11rt grumh·akn f(ir 

huJgc:tpriivningL'Jl. Huvudforsl;1gl'I inndi;ir L'll anslag,nivi·1 fiir hud!!l'lctrd 

J 480/8 J -;(lJll Utgttr frftn anslagl't for h11dgL't;·1 IL't J <J7LJ/80 ll rrritk Ilat med 

hiinsyn till pris- och li.inc:utvecklingc:n och diirl'ftc:r minskat mc:d ~';. Fn 
;dlm;in utgfingspunkt har varit att amhitillnsniv;·m i myndil,!ht:ll'rnas \l'l"k

o,amhc:t iiven vid c:n sr1tfall anslagshc:riikning gerhllll f11rtli.ir<11Hk rati1111;tlise

ringsverk\amhet normalt k<in hihd1tdlas vid c:n i huv11ds;1k 1>l(iriindrad 

rnvt1. 

Jag vill i de!ta sammanhang framhiilla att myndighl'lc:rn;1 1 sin;1 ansl:1go,

framstiillningar visat ökanJc fltc:rh[tllsamhet 1.H:h i m<'tnga fall red11\ is<1l 

konstruktiva fiirslag till ratinnalisningsfitgiirder och 1m1ftirdelning a\ r~" 

surser. Det iir angeliiget att forhatta anstriingningar giirs fiir att stimukra 

arhetet med omrrioriteringar. Ett inslag i detta arhele iir ;1tt myndighe1crna 

ttliiggs att pt1olika111111-ftllen fördjupa analysen a\ sin verksarnhl'I i syfte: all 

ta fram underlag for tiinkhara fiir;indringar. Regeringen riiknar med att 

utfärda anvisningar med denna inriktning under \'~1rens l11rp. 

Hudgelt'ringen av statlig;1 inve.-.tl'ringar har skcll med stor ;"1tl·1foilbam

het. Undanlag har sj;iJ\'follet gjorts för investeringsutgifter i dirL·kt ratinna

lisc:rings- ot.:h etlektivitetsfr;imjande syfte:. Detta syfle iir rf11agligt in1e 

minst i fråga 1im affarsverkens investeringar J:ir h:insyn ot.:ks:1 tagits till 

eftc:rfrrigeutvet.:kling <ll.:h kapacitetsliigc:. InveslL'ringar utii\cr de 1111 fiire
slagna kan i vissa fall kt>mma att aktualiseras i anslutning 1ill c'Vl'ntuella 

konjunkturstiidjande ins<itser. 

I enlighet rm:J riksdagens intenl ioner har i ärets hudgl'larhete s111r \·ikt 

lagh vid mi.ijligheterna till omrrioriteringar. Utrymme för srniine röurs

tillskott som bedömts angeliigna har s{tlunda fatt sk<1pas genom 11111pri1iri

teringar och taxehöjningar inom ramen för huvudfiirslagc:t. hirslag rr:111 

myndigheternas sida till inriittandl' av nya tjiinster har inte: g11dl:1!!ih t1m 

inte synnerliga skiil fiirckg;1t. 

En viisentlig utg;'mgsrunkt i rcgeringc:ns h11dgethehandling h:ir 1 aril :111 

genom hcsraringar rt1 ulika ornrtiJen mol verka vis."1 eljest uulnm;it i '"'1 

utgiftsökningar. .lag ftlerkommer sira.X till ntl!;ra exemrc·I p:1 s:1d<111a l"iir

slag . .lag vill emc:llertid redan nu frarnhtilla att llera av dess;1 he,p:1rill!!'

forslag tar sikte pf1 att hiija av utgiftstrender tich lbmpa a11t11matikc:n i 

transfereringsutgiflerna. Detta giiller transkr~-ringar till s:'tviil l"iiret:ig "'111 
kommuner och hushttll. Vid hediimningcn av vilka lran.,ft:rc:ring-,utgifter 

ot.:h andrn utgifter som niirmasl kan komma i fr;·1ga h:1r en avgiirandc: vikt 
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l;l!,:h \id de J'iirdeh1ing-..p1•liti-..ka aspektn11;1. S1im c\cmpd p:1 s:1d;u1a a\·

\;iµnini::;ir kan n:ir1111"' l'iir,laµet till 1ttl'llrmni111:! a\ :indr<idl' rl·µkr inom 

b,i-..1adshidr;1µs-,ystcmel. Detta innd1;1r i klirthel ;1tl del irwm re;tlt -,ett 

ll<"11;ut <inkl lll):!ilhni\<"t lik \·;d sker f"iirhiiltrin):!ar l'iir i l'iirsta hand fkrbaf'll">

hmiljer rnL·d 1;'.g;1 ink11nh1l'I'. Det hiir e111dkrtid i -,ammanhangel framhitl

la-, ;tll fin,Ja1; i syrtc alt mna p[1tagligt hcgr;insa stahutgiftcrnas iikning-,

t;1kt ytler-,1 m:·i-,ll' bl'l'iira slllr;1 grupper in11m llilkhush;'dkt. En sadan 

diimpning iir L'lllii;t nlln nK·nini; ufri111l..11mlii; ''m den samhiilhd;.1'l1l'miska 

h;1Li11scn o..:h 1r~1;[!helcn fiir de mest 11ts;1tt;1 grupperna -..kall kunrw hl~

va1 ;1s. 

I i·1ret' b11dgl'lforsla[! J'iire'<h'1-.. in[!<t nya egentliga reforml'r. Utgif°hp[isla

gen 11tii\ n de r(·nt ;111trnnat isk;i iir 111~ L'ke! hq,:riinsade 1h.:h har koncentre

rats till l'll r:1t;tl ill'<lhll1llri1dcn. friinhl insahn for syssels:ittnings- od1 

n:iri11µ'<p11/itik. fiir ll1rsk11i11g ••eh 11tveekling sa111l fiir ;1tl hebmpa alkllh1>/

mi,,hrnk od1 11;1rk1•lik;1. Ja1; :it-:rkommer senare till en relilnisning h:ira\'. 

:\lltn:int J.-;111 s:11,!<1s all ins.1twrna kori-·cntrerah till \'issa utsalla grupper 

samt till ;·11gi11dn slllll <111-.l11tcr till regningens allmiinna ekonomiska poli

tiJ.-. Dcs•;;1 insatser har i sin hL·lhct finansierats genom besparingar. 

:\\ avgiirand.: vik: fii1 uppbggnin),!en av budgetarbetet har varit en 

'.tr:i\·an att ,;-1 k1ngt miijligt behandla alla sti.irre utgiftsfrtigor i ett samman

hang. Regeringens avsikt :1r lbrfor ati hegriinsa antalet fr[iglir som tas upp i 

k1l!11mandl' <irpn1p<lsili\lllL'I'. hir dl' S:irpropositinner som nu kan iiver

hliL·kas /J;11 llll'dcl i \·;rnlig 1•rdning rescr,·crats 11ndcr anslal,!l't till ofiirut

\l'dd;1 Ul):!iflcr. 

I::n v;iscnrlig fakt\lr b;1kl>lll statsutgifternas stcgrini;stakt ;ir de utredning

<1r 111~·d i'iirslag till reforn1L·r p;i lllik;11•1nriidcn Sl>lll las fram i kl1m111ittcform 

..:ller p;1 an11al siill. l Cll J.;;irvt statstinansiellt liige kan det finnas '<k;il all 

noga prii\'a pa \·ill;.;1 ,,mr:1de11 1.1ch lllL'd Yilken inriktning 11trcdningsresur

'L'llla hiir ,;illa"> in. lk·Ita l,!iilkr si'1viil i11\llll regeringskansliet sum i1wm 

111\ 111.li[!heter '".:h 1111 p:1[.'ac11dl' utredningar. Det J.-l1mmcr <:nligt min mening 

all bli nii1Iv;i11digt .ill i i'il-.ad 11tstriiekninµ anviinda dessa resurser i cffekti

vill'lsfrii111j;inde Pch on;p!iivandt· syfte. 

\'id L'll hL·lli'>111ning ;I\ Plika statsutgifter :ir det angehil,!el att intresset inte 

c11sidig1 i11ril-.1a-. p;1 iiJ.-11i11gar av anslag oeh insatser pa 11lik;1 omri1den. Det 

finns e11 tc11de11' all fiirbisc <tll redan en bihchalkn vcrksan1hetsniv;·1 cllcr 

ert pfiir;indr;1t a:1slag oft;1 ka11 inncb;ira L'll hctvdande sats11i11g. Atskilliga 

in\·L·steringar inncbiir i rc;tlitet.:·n viiscntliga utbyggnader iiven 0111 inVL'.Ste

rings:iiv:111 ,_i1111kcr lllL'lla11 tv;1 ;'1r. S\lm C\l~lllpel k;rn niimnas fortsatt upp

b\ g1;11ad av hned'ikap.slagn och rnarkfiirviirv fi_ir 11alllrv:"tr·d<indam;'tl. De 

i11satscr s(l111 hiir giirs kall adderas till vad som tidi1;arc gj(1rts. Detsamma 

giilkr \'l'rb;1mhl·1 ;i\ projd;tk;iraktiir. t. ex. \lor;i delar av forskningen . 

.lag vill i del la 'a111ma11hang hcllHla all trvckct p;1 statsbudgetens utgifts

'ida inte· iir l-.1111centrerat cnh;1rt till ett fatal stiirrc anslag. Lkt iir summan 

av de 111a11ga l'nsl-.ilda p11stcrna s11m skapar pmhlt-111. Fiiljaktligen iir det 
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inte: miijligt ati 111ed i1tg:irder som hegränsas till el! fatal enskild<t utgiftsi1ta

ga11den r:·1tagligt d:i111pa stegringstakten. utan insatserna m~·1stt s:iuas in 

iiwr hela n\ltct. Flertakt av de utgiftsförslag sum fiirs fram av rn~'ndigheter 

11ch utredningar iir oftast i sig viil motiverade och uttrycker viillovliga 

amhitil1ncr. Dessa förslag rn:iste inte desto mindre v;igas mot dei budget

politisl-.a helhctsperspektivet och fiirutsiittningarna att ytterligare öka skat

tetrycl-.ct. Endast h:irigL~norn kan en grund för stahila statsfinanscr l:iggas. 

2.3 Rudgctförslagct 

Tn'h den hclydandc str;imhel S\\il1 pri-iglar utformningen av u1giflspnl

gra111r11ct rL·d1wisas i flf"ets budgetförslag en fortsatt ökning av slatshudge·· 

tl'ns underskott. För det niirrnast förllutn<t budgeti·iret 11rrgick underskot

tet till 3X.7 miljarder kr. Kalkylerna for budget~lrel 1979/XO resulterar i en 

fortsatt ökning av underskottet till 49 miljarder kr. För budgetfiret 1980/l' I 

inneb:ir b11dgetför~lagct ett undersk\ltt om ca .'i.'i miljarder kr. (tabell 3). 

Tabell]. Statsbudgeten budgetåren 1971!/79-19110/81, löpande priser 

Inkomster 
Utgifter 

Saldo 

197X/79 
utfall 

miljarder kr. 

119.7 
l.'18.4 

-]8.7 

-------------· ·-·-----
1979/80 
hcr~iknat 
11tfall 

136,0 
IX5.0 

-49,0 

19X0/81 
fiirslag 
till stats
b11dget 

148.4 
203.8 

-55,4 

Förä11dring. ':'c 

1978/79-
1979/80 

+ t:l.6'.:(.. 

+ 16.0':-(, 

1979/R0-
1980/81 

+6.9rA1 
+9.~ <;;, 

----·----
A 11111. Budgetiiret 1980/81 reformeras hudgctsystemet. Som en följd av detta höjs 

s;'1viil inkomst- som 11tgiftsniv{rn mi:d .:a 3 miljarder kr. I tahellen 1wan har 
ue1111a effekt hortr:lknats vid kalkyleringen av föriindringstalcn. Vidare har i 
dessa heriikningar iindringar i dispo>itioncn av rörliga krediter för <)ljeberL"d
skap riiknats hort med 1.3 miljarder fr{1n utgifterna för budgetåret 1979/80. 
Föriindringarna i anledning av budgetreformen redovisas närm:.trc i kapitel h 
(siirskilda fr;1gor). 

Som l"ramgi1r av tabt"licn minskar ökningstakten i statsutgiftcrna väsent. 

ligt j~irnfön med föreg:lende budgel~tr. Till Sl\lr del är de!la betinga\ av alt 

omfattande arhetsmarknads- och industrirlllitisl-.a stöd antas bortfalla. 

Aven statsinkomstcrnas tillvi·ixttakl her:iknas emellertid minska till bud

geli1ret I 9811/K I. I likhet med d1dcn för ekn111lmidepanementet har jag 

her;il-.ningsrniissigt utg:itt fr[in schablonrniissiga antaganden om löneut

vccklingen för ;·m.:n l 'J80 1ich I 981. De innch:ir att skatteunderlaget skulle 

iika lf111gsammare iin de närmast foreg;1emle {1ren. I nt1g1'n m:ln kompen

seras denna effekt av att de skattefödindringar som riksdagen hösten 1979 

heshttade \)fll fiir hudget~iret 1980/81 väntas ge el! rositivt tillsl-.\ltt. 
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,\\'en 1im det för n~ista b11dget;:U- inte hlir m(i_jligt att nominellt minska 

h11dgt'tunderskottet kan det dock konstateras att underskottet r;iknat som 

andt:I av hruttllnatinnalprodukten kan stabiliseras l'fter en kraftig öJ.~ning 

umlt:r de niirmasl föregf1ende ;iren 1fr:1n 3.1 r:;, 1976/77 till 10.6 'X .. 1979/80). 

De totala statsutgifterna antas nu minska niigot som andel av bruttonatin

nalproduktl'11 efter att ha ökat kraftigt flera ;·1r i följd. 

Tendenserna i budgetens 11tgiftsutveckling och karaktiiren av budgetför

slaget kan iiven belysas utifri"111 en indelning av budgetutgifterna i realeko

nomi~;ka kateglirier (tabell 41. 

Tabell 4, Statsutgiftcrna budgetåren 1979/80-1980/81 uppdelade på konsumtion, 
im·esteringar och transfereringar m. m. 

Stat/ii; 1•1•rks11mh1·1 

varav konsumtion 
investeringar 

Tr1111.-:fi•reri111,:ar m. 111. 

var;1v till hushåll 
till kommuner 
till företag m. tl. 
!inkl.samtliga finansiella 
tramaktioner) 
statsskuldr(intor 
(lvrigc1 

Tolllla statsutgiftcr 

1979/80 
beräknat 
utfall 

milj;II"der 
kr. 

53.2 

43.7 
9.5 

130,5 

49.6 
35.3 

27.1 
13.2 
5.3 

183,7 

rör~indring till 1980/81 
enl. förslag till stats-
budget 

löpande priser n:alt enl. 
miljarder liNP-
kr. detlallirn 

+ 3.:! - 2 ~} 

+ 3.6 -"- ()',.;, 
- 0.4 -12 <;.(. 

+13.9 + 2<;..;, 

+ 6.1 + 4~( 

+ 5.5 + 7% 

- 5.6 -27';. 
+ 4.8 +26~';. 

+ 3.1 

+17,1 + I 'iC 

A11111. I. Effekterna av budgetreformen har räknats bort. liksom ändringar o.tv i 
dispositionen av den rörliga krediten för oljeberedskap. 
2. Fördelningen på reala utgiftsslag överensstämmer ej helt med de definitio
ner som ex. vis. utnyttjas i nationalräkenskaperna. Bl. a. hänförs räntehidrag 
tör bostäder <11:h livsmcdelssubventioner till transfereringar till hush;'\ll. 

l>en statliga konsumtionen beriiknas realt sett (enl. BNP-defiatornl ligga 

i stort sett oförändrad. Detta h~inger främst samman med alt myndighets

anslag i princir h11dgeterats med 11tgf111gsrunkt i huvudförslaget. 

De statliga investeringarna kan i reala termer v~intas minska. Detta 

hiingcr bl. a. samman med att det ~tatliga vligbyggandet budgetfaet 1980/81 

beräknas ;·1tergt1 till en mer normal omfattning. Vidare förutses den statliga 

hyggnadsverksamheten gi'1 ned till följd av att investeringarna for de myn

digheter sllm i enlighet med tidigare beslut omlokaiiseras fri·1n Stllr~tock

lwlmsomr{1det nu i huvudsak iir genomförda. Avcn i övrigt har striivan 

varit att med hiinsyn till den anstriingda situationen p;'1 byggarbetsmarkna

de11 inte nu s;itta igfi.ng nya hyggen som inte ~ir oundgiingligen nödviindiga. 

Inkomstöverföringarna till hush{dl be1iiknas realt stiga med ca 4 'H. En 

betydande del av ökningsbeloppet faller p{1 folkpensioner diir de tidig<1re av 
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..,tat~makterna gjur~b dtagandena fullff1ljs. Genom indexregleringen av 

fl•lkpenstl1nnna iir pensioniirern;1 tillförsiikrade auto111a1isk kompensatillll 

fiir den allmi.11111;1 pri~stq!ringen. Vidare ger pensio11stillsk(1\\L'11 :1rliga stan

d;1rdfiirhiittringar. De a11to111atiska 11tgiftsstegringarna fiir riintehidragen till 

h1 ..;JiidL·t iir 11cks;·1 hel ydand::. 

lnkl•tll';tiiverfiiringarn;1 till kl•1111111111erna viintas öka 111ycke1 kraftigt. Dl'\ 

hiin)!er sa1111nan 111ed det forhatt<1 !!en11111förandet av den ska11eutjii11111ings

rctiir111. Sl>lll riksdagen förr;1 ;1n.:t hesl111ade om. DelUt !!iiller trots den 

\·tterli!,!are etappinde!11ing ~;om enligt 111i11 meni11g hlir nödviindig att ge1wn1-

fiira. Jag :1tnkon1111er >enare till fr:·1gan 0111 de prohle111 sorn utvecklingen 

i1101n lkn ku111m11nala ekotllllllin reser. Även klis I naderna fiir bidrag till 

liir;ufoner <Kh hartHHllS<1rg ökar kraftigt. 

Niir det giiller inkomstöverföringar till friimst företag visar lahellen en 

p;it;1glig nedg;·1ng. Detta hernr pa att en rad eng::mgsinsatser till stiid för 

krisdrahhadl' fiirelag llL"h hra11sd1er faller hort. Del hiir framh;tllas att 

11tgifl<:'rn;1 riir S:idana insaher ligger pi1 en ~iirskilt hög 11iv;·1 hudgetfire! 

l'l74iXtl till stora lklar dock som resultat av tidigare fattade hes/ut. I 

her:ikning;:rna for hudget:1rl'I 1980/81 har dock upptagits medel for hl. a. 

fullfi'iljande av tidigare i princip bt:Slutade insatser fiir friimst varvsindu

'1ri11 nch den statliga fi.iretagssektL1rn. Jag vill i sammanhanget understryka 

alt det i foris;ittni11gen inte kommer att finnas s!atsfinansicllt utn mme för 

att i sa1111na former nch omfattning Sl1m hittills göra insatser för enskilda 

fi.irL·tag lll"h hransd1er som drahhas av kriser och mitste omstruktureras. 

Slatsskuldriintnrna iir den snahhas! iikande utgiftsposten i statsh11dge

tl'n. Statssk11ldriintornas i.il\ning ell visst h11dgeli'tr hestföns huv11dsakligen 

av hudgetunderskoltets storkk fiireg~1ende budgetf1r. Ökningen hlir vid 

nmarandc riinteni\·a ea 10'.; av d<:tta hudgetunderskutl. Dessa kostnadi::r 

iir intl' a\· cng;'tnµsnatur utan \·arje budgeti'1rs iikning av statsskulden liµger 

kvar i ba~i:n till framtida hudgi:tar S:1 hingc h11dgctsaldo1 ~ir negativt. Delta 

innebiir att \ar:ic ulgif"tstillsko11 som inte finansieras iivcn drar med -,ig 

kl•'>l11adl'r i form av ökade stalsskuldriintLH för \ting tid framöver. Delta är 

s1iih fal!cl ett fi.irh:tllande Sl>Tlt mi1ste beaktas niir de ltingsiktiga hudgL'l

pcrspcktivl'11 diskuteras. 

Jag vill i detta sa111manhang p;1peka att jag under anslaget till ofiinttsl'dda 

utgifter hl. a. reserverat medel fi.ir alt t~it:ka klistnadcr till följd av det beslut 

""11 fallats 1>n1 uppsklw med laddning av vissa kiirnkraftsag:gregat. Dessa 

k1•'>lnadcr har i tahellen laghin i posten Övrigt. Kommande energipolitiska 

hl'sl111 bn nalurligtvis llck.si1 kPmma ;111 L1 ;'11erverkningar p;·i statsbudgeten 

s,1111 intl' n11 kan iivl'rhliL·kas. 

Sa111111a11fattningsvi..; ka11 kon'>taleras att den harda h11dgetpriivningen 

kan vii111as ll'da till all statlig konsumtion oeh statliga invl'steri11gar. dvs. 

staten-. egen eftcrfr:1ga11 p~l n.:ala resurser minskar. De tungt vagandc 

utµift..;;1lagandena finm pit tran..;frreringssidan. Den i.iversvn a\· dessa ut

girt ... :1taganden som gjon.., i :·1rets hudgetarhi:te har berört överföringar 
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-;;iv;il till fiirL·tag lH.:h kommuner 'um till hu,h;'t!I. Den herör lKks;'t SlKial

fi_ir.,:ikrinµs.'y'IL'llll'I. De hcsraringar som hiirigcnon1 k;111 i1.stadk11mmas 

"an \isserligen pa kort sikt te sig tiimligen hlygsamma men de medför 

lib<il :111 11tgif1s:111lumariken för framtiden d:impas. Som jag 1idi!,!arc fr;1m

hallit 111;1,te l"l'rtsatta anstrlingning;1r giiras att ;1stadknrnma s:1dana hc

gr:insningar a\· utgifternas 1illviixllakt. 

lkt iir s.iiilvfollel l•L·b;1. viisentligl att <illa budgdutvccklingcn i relation 

till ,,amhlill-,..:klHmmin i \ivrigt. 

·1 ahell '.'. Statshmlgekns n•ala lll\'Ct'kling lmdgetaren 197(i/77-J91ltli!ll 
·--·--· .. ·--·-·----.. ---.. -· .. ·- .. ---·--.. --- --·------

Tutala tllgilic:r 

l.'tL~il'!<'J' c:xkl. arh1:1s111arknads
,;d1 industript1lit.iska insats~r 

1.:1µiftc:r nkl. sav~il arbcts111ark-
11:1<h- t>ch i11d11s1ripoli1i.,~a in
sah"r scl\11 st;11:;sk11\dr:ln1or 

_,,,,_,. .. ______ . ---·--- ---. ... ----

R.:a\ fiiri\11llring en\. BN P-ddlatPrn 

I '.'71i/77 - J 97'>i!i0 1979/XO--- I 9ii0/X I 
r·;. i an.takt 

·I 7 1/2 '.(. 

-~· 7 ,_ .. ; 

, .. 
' 

- I l/~'-f. 

-+I r·;.. 

+41/2'; 

·\)'_.:; 

Tahell nr 5 visar att statsink,imsterna i reala termer ökat ohetydligt 

under rerinden I l)7(1/77- 1979/~0. Budgcti1ret 19XO/X I h1•riiknas 1.k sjunka 

nagot hin1tsiitrningarna fi.ir denna beriikning har jag tidigare hehanulat. 

De tl>tala utgifterna omriiknade p:1 samma siitt som ink\imstcrna ökar med 

7 I/ 2'; rer ar t. o. m. inne\'arande hudget:tr. I ston sett samma höga 

11t\ccklin1,?stakt kan registreras um kalkylen utstriicks till en liingre period. 

vithet framg;'tr a\' linansrlanen. Till hudget;'iret 19Xll/Xl stiger de avsevärt 

bngsammare eller med 1.0 1
·;. Statshudgcten 11mfattar emellertid rnnr[1den 

med hl'lt s"ilda slag av utgiftsutveckling. Fn bild av hur olika typer av 

stat'-lltgiftl'r l'avcrkar ökningstal-;.ten för de totala statsutg.ifterna erhi11ls 

!,!l'llOlll uppdelning r;'i klllnroncnter. Av följande tahti·i framg:ir s[dunda 

varje utgifts~lap biurag till den totala utvccklingstaktcn: 
--·-· --- -- ·----

Andel av totala statsutgif
tcrnas reala iikning enl. 
B N l'-detlatorn 

-----·--------------- --- ---------
.'i1a1/ig 1-.·rÅs11111/11·1 

k<>rlsumtion 
i11v('~tt.·ring;,r 

J'ra11,/ercri11gar 111.111. 

till h1t\h:tll 
lill k\lmmt1r1..:r 
1ill fiin:1ag ti11kl. 'iamtliga 
finan,idla 1ransakti<.llKTI 
siat ss k u ldr;in!Or 
(l\1iga 1 

Totala slat,utgiftcr 

-1/.fJ procc111c11ht•/er 

;i:O.O prnL·c111cnhctcr 
-0.6 prn..:cntcnhetcr 

-;-/ ,li prcwc111e11h«tcr 

+ 1.0 pru..:entenheter 
+ l .~ prrn:entcnheter 

· ~.9 p1ocentenhetc:r 
+ l .9 prn..:entenheter 
+ 1.3 proi.:entcnhctcr 

-1 I .Il 11rocent 

' H;iri i11gr1r hl. a. kustnadc:rna till föl.id av Jet heslut S•llll fat1ats om uppsi-.l'\' med 
bdd11inµ a\ vi,sa 1-.:irnkrat'rsaggrq!at 111cd I. I procc·ntc:nhclcr. 
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St;1rka..,t hidr;q;and..: till d..: ll>t;ila utgifternas reala iikning <.:lll. Bi\P

d..:flatllrn iir .-;0111 ... nies slatssk11ldr:intorna. S;1111tidigt dra-; Cikningstakl IK'd 

J..rafiigt p;1 grunda\ dL·n b..:riiknade 111inskllinge11 i ko..,111aderna tlir arhch

rnarknalh- <li.:h i11d1l',tripPli1ikc11. 

0111 11tgif1crna fiir arhci...111ark11ado,- llCh ind1p;tripl>litikL'l1 r:iknas hl>rl blir 

tillvii:-;ttaktL:n f(ir detta h11dgct:ir högre t'lkr ca 4 I/~ 1
;. lkn ligger likviil 

higre iin underjiimfiirclsereriuden. I tabclkn redovisa-, iiVL'll Ut\edlingen 

fiir utgifterna ..::-;kl. s:"1\'iil arbetsmarknads- och industripl>liti-,l;a insats.:r 

S•llll ..,1atssk11ldriinllir. Stafo;sk11ldrii11tornas storld. hestiims av st:1te11o; ;i1;i

ga11dc11 slllll l:1111agarc od1 kan d:irf'iir inlL' bli föremi·iJ for ht1dt,!L'thd1;111d

li11g. 0111 :ivcn de ... sa 11tgif1cr r:iknas b,irt crh;·t1Js en hild av ... 1ramhetc11 i 

priivningen ;1\· de (_ivriga s\ats111giftcrna . .lai; vill do1.:k fr;unh~ilht ;1tt resu\w

tl'I a\· deso,a si1Te1jiimförclscr far tolkas med försiktighet. hl. a. diirfiir all 

J.;;dk} lt:ma fiir h11dge1iirc1 l91i0/lil har en delvis annan karaktfir :in urpgif

t.:rn:i fiirjiin1fiirL·isL·peril>dc11 som i huvudsak avser registrerade utfall. l\kd 

de11n:1 re..,en·ati<rn kan do..:k kon..,tateras att stato.;utgifterna e:-;kl. arhcts-

111:trk11ads- p..:h induo.;trirolitik samt statsskuldriintor 1111 beriil .. nas iika med 

-~'·;.att jiimföra med i genomsnitt o'.';- ;HJigcn under perioden 197<-.j77-

J'l79/80. Detta innebiir att de reguljiira statsutgifternas ökningslakt enligt 

kalkvlcn nu hrlllnsah upp och her~iknas bli av ungc.nlr samma stur\ck S<>lll 

den totala produkti,inens ber;iknade tillvii:-;ttal..t. 

Jag vill do..:k beti>na :1tt om den n11 förutsedda nedg;ingen i utgifternas 

stL·gringstakt skall kunna re;:liscras rni'1ste stiirsta ;·ilerh:d\samhet iaklla'> 

\·;1d giilkr he>lllt om Il\ a utgifhp;\slag. S1Hn jag tidigare understrukit ;ir dt'l 

o..:ksa regeringens a\'..,ikt att begr;insa antalet fr:1gur som ta ... urp i k11111-

n1ande s;irprnpnsi t ioner. 

:!A Framtidsperspl·kth 

Ut \'L•cklingslc'mkns..:rna 11n1111 dL·n statliga budgeten antyder klart att 

11t1;ifhpn)v11i11ge11 iive11 fiir de niirn1ast kommande :1ren 111as1c bli yt1er . .;t 

restriktiv. Stora krav k1>lllll1L'r d:irvid att st:illas p;1 all den 11iidv;i11diga 

fl>rtsatta uprhrllfl1sningl'11 sker pi1 ett siitt Mllll star i s:11nkla11g med de 

s1K'iala 1>ch fördclningspoliti..,ka 11tg;111gsp1111kter om vilka en bred poli1isk 

enight'l rader. S<>nl 111nlcrlag fiir ett s:'1da11t arbete avser regeringen att i 

J.;,1111mande komrkttcringspnipositi<lll presentera riktlinjer for budgetpoli-

1ike11s u1f,innni11g p;1 n:1glll J;ingre sikt. Som jag tidigare heriirt iir d..:t i 

1111\'aramk J;igl' utomord..:ntligt angcliiget att giillande statliga utgiftsataga11-

dcn ge-, en fiirui.-,:ittningsliis prii\'ning. Intresset biir siilunda inlL' i fiirsta 

lwnd k1111CL'lltreras p;°1 fiirslag till i 11..:h for sig bl'fo).!ade iikningar av L'\islt'

randL· ;111slag ll<.:h ma insatser 11tan iiven-;ig<llldcna hiir i stiilkt ;1\·sc 111iijJig

hL'lerna till h..:grii11s11i11gar (leh 1imprioritningar inom ramen for gjorda 

;'11aganden. Ftt drdL·fllllt underlag i detta arbete :ir det bL'liinkande hin11-

else gcn(llll omprövning tSOl.1 1479: hl l "'·1111 under hiisten llJ71J a\J;i111nats 

av fiirva\\ningsutredningen oeh '<>lll f. n. rcmi-;shc.handlas. 
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-\rt'h b11dgetförslag visar att det genom en stram budgetpriivning iir 

miijligt all dii1npa statsutgifternas reala stegringstakt. Jag vill emellertid 

so111 tidigare 11nderstrvl..a svi1righc:1erna att genom omprövningar och he

sraringar s11111 ber(ir budgetens utgift..,sida mycket snabbt p;'ivcrka utgifts

au!olllatil..en ..,;, l..1aftig1 att en lllera markant fiirbiittring av Jet statsfinan

~iella I:igL'l l..a11 ;·1stadk11111rnas. H:ir kriivs ~om jag nyss päpekat insatser i ett 

maa bngsil..tigt f)l'rspl'kti\'. Om undersknttet i den statliga sektorns finan

siella ... para11dc: patagligt skall kunna m:dbringas rnfistc iiven statsinkoms

ll:111;1 iil\a '11ahl>are ii11 \ad som nu framkommer i beriil..ningarna för det 

niirn1a ... 1e ;,rL'l. A 1 avgiirandl' betydelse hiirvidla,!! :ir mi~jligheterna att 

:1,1adkun11na c:n snahhare real tillviixt i den svenska ekonomin. En sädan 

sk1dk ;iven vid ufiirii11drade skattesatser fiirstiirka statsinko111sterna. I en 

siw:11ion diir i.>n:r kilfll'n a\· iikningen av det totala produktionsviirder giir 

till -;!..alter 11ch ;1vgifkr till stat. k1lfn11111ner 1ich socialförsiikringssektor iir 

det a\· avgiirarnk hetydt:lse att skattepolitiken utformas sa att den inte 

fiir,1·ar:1r dL·n ek11no111i,k:1 til11·ii\ten. Bl. a. mot bakgrund a1· vad jag hiir 

a11f'iirt vill iai,: 11;'1gol her(ira vissa skattepolitiska fri'tgor. 

3 Skattepolitiken 

3.1 Allmänna fiirutsiittningar 

L11ligt den statistil\ sum 01:-:Cl) arligcn sammanstiiller iivc:r det samlade 

1111agc:I :i1 ,i..attl'r llL"h socialllir-.iil..ringsavgifter har vi under L'rng tid varit 

hla11d de l:indcr sum rnl11viqt de hiigsta siffwrna, tillsammans med i första 

ha11d Norge, Danrnarl.. 1ich Nederliinderna. ,:\ven i dessa liinder ökade 

sl..;1tlt"llltagL'I 'tlCCe~'ivt 1111der cn J;1ng följd a1 ar. Under den allra senaste 

peri111Jt.:11 ·- OLC'D-statistiken str:icker sig t. u. m. :1r l':l?X - har cmellcrtid 

S1L'rigt· l..1in11ni1 ;1lt sta i e11 viss s:irst:illnin,!!. Prcliminiin nwtsvarade vi\rt 

saml;1de ">k~dll'llllag under i'tr 197~ ca .:"3'i av BNP, medan motsvarande 

-,jffra fiir \h1rge 1i,·h Nedcrhndcrna iir .:a 47' I och för Danmark ca 43 i:.;. 

Sta1isti~l\;1 jiimfiirebcr a\' detta slag inrymmer m:·1nga \'ansklighetcr. 

Siffran ii1·l'I' sl..atteut tageh storlek i förh:1llande till BN P p[tVLTkas av en rad 

Ltl\1111t·r som intl' direkt h~\nger samman med skattctrvckct ,;·1dan1 rn;inni

~1'1irna kan 11ppfa11;1 det. So1n exempel vill jag peka pi'1 alt vi i Sverige 

t111ligt·n i stiirrt• 11tstriil·kni11.c iin i de Oesla andra bnder har skalll·rliktiga 

1ranskrL·ri11gar till hushi1llen. vilket iikar den sammanlagda skall som 

redovis;1s ut;111 alt sl..attctrvcket i egl·ntlig mening p;1verkas. Jag vill ocks{1 

l'ra111h;tll;1 att w 1 L'cklingen just under de senaste aren starkt riivcrkats av 

den haf1ig;1 iil..11ing av liineandelcn i el..nnomin '-om ;igt rum under närings

livets krisar. l.k lksta viktiga skallcrna har ju ett underlag som i första 

hand p.il'erh.a;; :11· liinesummans utveckling och mindre av BNP-öh.ningen 

t11tall. i'>J.-ar d:1 liinL·,urn111;111 i förhallande till BN P. s!1 kommer den statis

tisl-.t registri;;rade sh.attekvoten ocksi1 all iika ulan all nag11n egentlig ~ind

rin).! i ,1-.attl'Pl'l'cenll'n intriiffat. 
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A vt:n med de>>a rL·-.,crvationer k v;1r-.,ti1r det d1 K·k alt -.,kalleut lagd i 

Svcrigt: iir myckd hi.igt. Enligt min mt:ning iir dd ,1eb{1 klart ;1tt dt: 

vii\ande rrohli:rn.:n mc:J ett llthrctt -.,kallcllndandraganJe iir L'll teck.:n rt1 

;1ll Jet finns griin'>t:r fiir vad miinni-.,kllrna -.,er som c::tt rimligt -.,katteuttag. 

( kk,~1 fiir dl'l -.,li.atteadministrati\·a -.,yskrnel har dl'l snabht iikanJe skat

te11ttagl'l innehurit en mycket -.,1;1rk rMrötning. F,H"!Satta hiijningar ter sig 

mot denna h<tkgrund ;11ltmer rr,1hlcmatiska . .lag vill betona all s~idana i ;dl! 

viisentlig1 m<"i'>tc komma all hdasta tk hreda ink,H11s1grurperna; 11[1gra 

\'iisentliga miijlighl'lcr all iika -.,kat1i.:ink11rmti:rna enhart rit hiiginkorn-.,tta

gare-, bekostnad linns med den sverbka inkllmstfiirdclningt:n inte. 

hir inkomstskattens del kan delta belysa-., med silln>r fr;1n ILJ7X ;\r-., 

ta.xning-.,sl<ltistik l;1vsel'nde ink11111st<"1rl'l 1977). Enlii;t denna fiJ1del;1dl' sig 

de -,ammanriik11;1dt: ink11111slt:rna. dvs. inkomsterna inn;1n n<"tgra sillll helst 

1111tkr-.,k1>tts;1nlrag eller andra ;dlmiinna avdrag gj111b. pt1 foljande '>iitt: 

---··--------·---------
Summa av inkomstdelar i skiktc.:t 

helorr 
milj. kr. ande.:!.•:; kumularivt, ·; 

------·------· ·----------- ·-·-- -----· 

100 -- 2491111 
2.'i 0110. 49900 
.'iOOOll- 7991111 
80000 999011 

1000011- 149900 
15111100 199900 
2000011--

Totalr 

127 _'i()O 
74h00 
28400 
5300 
4hll0 
1400 
I 500 

24.~ 3110 

52.4 
30.h 
11,7 

1 ' 

1.9 
0,6 
0.h 

HXl.tl 

52.4 
83.11 
94.7 
96.'I 
98.K 
'J9.4 

100,0 

-----·--·-----------

Drygt hiilften a\· all inktHnst fanns allh<'t i sk1ktl'l upp till hiigst 2.'i 000 kr. 

skikten iivcr XO 000 kr. fanns endast c·a :\ ';. av den totala ink1rn1stsum

rnan. Tntall p;lfiirdt:s vid taxeringen ca 78 000 mil.i. kr. i inkom!'>!- och 

fiirmiigenht'lsskatt. vilket motsvarar ca 32 ,.; a\' den totala inkllrn,hum

man. Om 111~111 s-.im c.:ll t;mkc.:expniment fiire-;tiillcr sig alt denna sl\<ttt lagts 

ut hc.:lt od1 h;'tllct uprifrfrn i fi.irdl'iningen. dvs. så att all ink1im-.,t iiver en 

vi-;s griins g!ttt hon i skatt. !inner man att gr:insen skulk hd1iiva dras vid ca 

35 700 kr. inkumst. D;irvid rii1· del -,ig allh;'1 inte om heskallningsbar in

komst. utan om ink1in1sten utan hiinsyn till alla umkrskott <:!kr andra 

a\ drag. 

V;·1rr rrogl-L's'>iVa skartcsyslL'm grundar sig fr:imst ra fiirddnini;sroliriska 

iiveni1ganden. Om man en11.:llertid -,er till efkktnna p;·1 st;1tsink1nnsterna 

har de hlig;1 ink11mstdelarna en relativt litl'n hL·t~dehe for den tutala -.,kat

ll'n. Detta framg:'ir t. ex. av att en total indragning av all hesk<11tnint,!sh;1r 

inkllmsl ii\·cr .~O hasenhl'ln ( 174000 kr.l ;'1r 1980 skulk ge ,·ndast ~00 mil.i. 

kr. i iiLtdl' 'katteink11m-.,ter. I .iigg-., Lkt t:inkta inknmsttaket i st;iilct vid 

1110000 kr. beskattningsbar inkllmsl iikar '>kalleintiikterna med bortemot 

2000 mil.i. kr .. men detta iir fortfarande betydligt mindre iin vad t. t:x. en 

krona i höjd k11mmunal utdehitl'ring gi:r. 
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Den d11niincr;1ndc tklcn ;1\' de avdrag som f;·1r i;liras fr;·1n den samm<111-

riiknade i11komstc11 iir de s. k. 11ndcrsl\oltsavdragen. Vid IY7X i1r,; ta\ering 

11ppgid. de'.sa ltllalt 1ill ca I 2 miljardi:r kr .. varav sti.irn.: delen. inemot 'I 

1nilj;1rder kr .. hiirriinlc fr;·111 bnefinansierini; :t\' ei;nah..:m och fritidsfastig

heler. l:n hL'),!ritnsning :!\ lllldt:rSklltlS;t\'dragen har ibland j tkhattcn fralll

Sliillt' ,,lin clt siitl att ;istadkomm;1 en hetyda11de iiknini; av skatteinkums-

1ern;1. .\\·e11 hiir giilkr emellertid att ma11 för att f;·1 >tora inkllmslc.:r 111aslL· 

ga rm dl·t langt. s;·, att skattcskiirpningL·n hlir kii1111har inte hara för ett 

n1indrc: <inlal hiii;i11komstt:1garc. S1Jlll e\empel \'ill jag niimn:1 att en griins 

!iir 11r"krsk111haHlragen vid 20000 l\r. vid 197X ;trs ta.xcring skulle ha 

her\'111 I I .'i Otl!l personer. varav drvgt 60 '; hack inktllll.'>ter - l'iire avdrag 

111hkr,1igaiide IOOOlHl kr. Inte ens med en s~1 kraftig hcgriinsning. '>tlin 

sk1illt: I'.; langtgaende ktlnscb·ensL'r f'iir unga L1mil.iers miijlighet att skaffa 

t)c'h hektlla cgn:dh:lll. skulle avdragss11mman ha mi11sbt med 111er ii11 1.-1-

1.:i 111il_1;irdn kr. nd1 skatteint-.1.ir11o;terna h:t iikat med mer iin ca I ()()(l mil.i. 

k1. J;i!,'. :'t1erkt,n1111er 'trax till fri1ga11 u111 t11Hiersk11ttsanlraµen llCh v;1d s1111i 

enlig! rilrn mc::ning biir giir:b för all flirhindra mis,hrnk. men jaµ\ ill redan 

n11 ull:ila alt 111a11 ini..: hi.ir riikna med all h<.:griinsningar som siilh in i delta 

. .,\'1'1c 1>..:b;i sk:dl kunna gc' v:ise111lig:1 sl:11sfi11:111.sicll;1 fiir.,tiirl\ningar. Sk;ill 

111..:r ht'I ydande inkt1ms1effrkter llPf'll<1s m;·1ste ht:griinsningen avse avdrag 

St>lll giirs av >.lura grupper och diir lh1gan inte giillcr n<1g,,l rnissbnik . 

.laµ vill inll' p;1 n;igtll siitl fiirrinµa hdyd..:ls..:11 av sk:t11eink11111s!L'r av den 

stPrl..:ks11nl11i11g,iag n:inrnl i mina tl'lll'L'tisk;1 cxen1pcl. Fiir alt s:i11a in dem i 

del hud~·.el plllitiska perspektivet \·ill jag cmclkrtid erinra <'111 all en hiijning 

a\ del samlade ska11..:ut1;1gct motsvarande I 'i a\' R~ I' innch:ir 0111kring 

.'i IHIO milj. kr. Sadana belopp kan uppcnharliµcn inll' astadkonunas utan 

skat1L'sk:irp11ing;1r '<llll p;.1tagligt reducerar ii\'Cll ge111l111~nit1sl111,..1i;11Ieh dis

p1rnihla inkornsl. ~·Jtcrsom en -;kiirrning :1v dL'll statlig;1 inko111stska1tcn 

i111e kan kn111111a i fr:iga i detla syflc. ;'11erst:ir i prak1ikl.'11 L'lld;ist men·iirdc

skattcn eller arbe1sgi\;1r;1vgifterna. Bruttoskatt<.:k1H11mi1t.2n har \'isscrligcn i 

uprdrai.: :1tt bch·sa 111iijligheterna all kunstrnera ;d!L'rnaliva hrnttllskatlL'r. 

m..:n det wrde efler kommittens prcliminiira redovisning tlh B IY7'1: :11 s1:i 

klan :1tl Jes\a i ,ina huvuddrag :imL. 111i1ste 1;.,,mma att ;111k1w1;1 till redan 

bcfin1liga sk;1llL'J'. lk1 sti1r ocks;1 !\Ian att inte 111in,1 de adn1inis1r;1tiv;1 

pn1hl..:n1..:11 kri:if.! 11\ ;1. 111..:r k11mr1licl.'radc· skalt..:f'urn1LT iir s\ 11ncrliµcn h1·

s ,·;ir:111dl.'. 

J.2 Dei skatkpolitiska reformarbetet 

Llnd..:1· den g;'1ngna tre;·1rspc1 iudcn har arhl'lL'I p;1 L'n ,;i1cl'L'ssiv rdorlllL'

ring a\· skallL·,yslL'nK't inkth. Bland\ iktiga :indring.;11 "1n1 h;1r g..:11omt'i1r1s 

vill .i:1g pL·b p:1 fol.iande: 

L'll inll:1l j, •lls,kydd har infiirl" ft ir inklllllSt ,kal [L'o;k;iJan. S1 >m _j:1g l'L'tlllVi

',atic- i prtlp. I '17'1/l\O: .~X har detta givit grunden fiir hcs1;·1L'ihk m;1rµin;d .. 
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har a\drag,heloppen h:ir 1il-.at mycl-.d 'nahht. men delta kan nat11rlig1,·is 

inll' ,e., 'lHll ell i'llkTat ,k;1ttepolitiskt problem. Ltt hihehällamlc av r;in

tcavJrag,r:itlL'll ;ir fiir ett 'torl antal hushi'UI en ahsolut föruts:ittning fiir att 

de skall k11n11a klara ,i11<1 h11-.;iaJskostnaJer lli.:h en för;indring som skulle 

hot;1 dctt;1 k;m inte' ara ;1kllll'il. I dch<llll'n har Jiskule1ah möjligheten att 

l;igga en hq!r;isning p:1 en s;·1d,1n niv;·1 att den i praJ...tili.en ink kommer att 

beröra a1111at iin ctl litet antal hu ... h:dl sorn har li.tipl utpr:iglade lyxbost:idn . 

.:\ vtn J;1 linns emellertid"' se\ iirda prol,lcm med all ..,kapa L'll hegr:insning 

\pm ;11 r:itt\ is nch som inte sl:1r hell olika för olika hushidl. Jag vill hiir bara 

peka p:1 JL·l fi1rh:1llandc1 ;111 liL1da11a hu.., hctingar hiigst t1lika pris i 1ilih.a 

del<ir .t\ landL·l. 

l:n rcfmm ;iv r;intcavJrag.,riillen fiir 1:111 som nL·dlagh i smiihtis h.<111 

1;1111i.;is L'llLList i L'lt sliil'IL' .,arnma11h;111g. d:ir ii,·ergrip;111de sJ...atte- 1id1 

h11..,ta1hpoliti,l\;1 synpunktLT bn beaktas. Jag \ill hi1r erinra om att en 

s:irsli.ild 11trcJ;111.: tillbllah fiir att hL·lysa miijligh(·tcrna all :lstadJ...omma en 

re;tl hL·skattning ;1v r;\11tor lH.'h kapitalinkomster i övrigt. realbeskattnings

utrcdnirigt~ll I H 1'!7X: 07). I Jrnna utn:dning utgör Jc~~a fr[1gor en central 

del 

Avcn om jag anser att mi~ilight.:ten att inom nuvarande Llldning gcnnmfo

ra nitgnn principiell ;indring av avdragsriitten l'lir 'mahusriintur ma,rc 

;1\'vi,as. s;'t innehiir inre Jet all jag ;111 . .,er all all;1 kow;ekvcnser av nuv;1ran

UL' ordning mihtc accepteras. S;tledes anser jag Jet befogat. med h;insyn 

rill att s:iviil fastighersprisutvc:eh.lingcn som inllationcn blivit en helt annan 

;111 -.um fiirnh,11tes vid minen av 19h0-talet. all just.::ra den förm;111lig<1 

re;ilisati11n" in ... 1heskc1lln1ng for fastigheter som d:1 infi.irdes. Just till fol_id 

a\ den 1'11lla riin1ea\d1agsriitten kan fastighetsiig<tre ;!lir.i stora intlatit>ns

vinstl'I. \ ilb med IHl\arande sbllereglcr famnas helt Llbesh.attade vid en 

fiihiil.ining. Fnligl min mening k;11i detta inte: forsvar:1s neh jag av":r att 

:1tcrkumma 111.::d l'lir-,lag i fragan. 

Bland underskottsa\'Lfr;1gL'll i (ivrigt finns otvivelaktigt fall d;ir sti.itande 

dlektcr upps1;,r. S11111 redan 1972 :irs skatt.::utr.:Jning kl•nstat.:rat ;1r det 

emellertid S\~1n att ktinstrucra regler \lllll flirhindrar dösa fall utan att Je 

s<1111tidigt f[lr <•imskade effdter i andra situati(lner. A11strimgningar maste 

emclkrtid gtiras att finna lii-.ningar lld\ jag avser all inom kon h.::giira 

rcgningens l'L'lllYlldig;rndL· att rillkalla den specialurrcdning skatk'utrcd

ningen rl'k1>111menderade. Jag vill h;ir Pcks~1 erinra <lin att riksdagen nyss 

lwslutat \llll nv~1 r.:gll'r fiir rep;ll'atio11s<1vdr<1g vid t•mhyggnad ;1v !lerfamiljs

hus med ,tatlig;1 1~111 od1 ftlr andelshus (pwp. 1'!7X/79: 209. Skl' 19/LJi 

1\0: 11. rskr IY/9/XO: 42. SFS 1979: 1017 ueh IOIXl. D:irigenum har dl a\ Je 

fall d;11· 1mtkrsk11ttsavdrag kunnat missbrukas forhinJrah. 

Uek,:1 iri-;atscrna milt skatte1111dandragande \\l'h eko1wmisk brottslighet 

mr1sll' ftirhiitta. Ut fi1rsl<1g lill );1g llllll sli.;Jttetlykt kommn <1tt framliigg;1~. 

!tl\1111 rq;ering.sbn'>liet p;\g.;u· \Kksi1 hereJningen av fl'ir..,lag till i1tg:irdcr 

riktad•_' 11101 11t11ytt,i•1ndet ;i\ s. k. gr:1 arbL·tsh.raft. m. m. Fi.ir,lag om L'n 
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f\ir\1:1rk11i11g ;1v p11Ji,e11, r.:."1irser f,ir ulrl'dning ;1\' ckl'll<'mi>k hrt>lhlighl'I 

l"in11s i ;·1rt'ls hudgl'I. Bt1dc fi>r att ctfrktivisl'ra kampL'll mut skalll'11ml<indra

ga11de. lllL'n 1>ck si1 fi"•r all iib dl' sL11lskyldig;is r;i11ss:iknhl'I, ges fiir-,1;irk-

111ng:1r ,·11 L111sra11crna fi.>r ;1tl mi1jliggiir;1 en mi11skning ;1v dl' f. n. s1<1r;1 

111;·i1b;il;lllsnn;1. A vl'n l:insstyrL"bL'l llas hesv:irsa\"lklning;1r ftir 1ikalk 1-c-

4 Kommurn:rna 

U1g:·111!!'f''lllklL'll fi1r rL'g1:ringens priivning a\· d1'.ll statlig;1 11tgifts11l\"L'd

lingen har. so111 jag tidigarl' framh;·i11i1. varit en s1r;i\·an att d;i111p;1 dcn 

offcntlig;111tgiftsexp;11hio;1L'n. DL'I ;ir cml'lkrtid minst lib viktigt att dL"nna 

inrik1ning for genomsla):! i det k11mrn1111ala hudgl'tarhl'lct. K11mmt1nL'rnas 

llL'h l;111dstingskornm11ncrnas ll'lal;1 kunsurntit>11sutgifter ;,r tvii och <'.Il h;dv 

gi111ger si'i s1<1ra snm st;1t<:ns. Den k1>mmunala k1111sumti11nen' andl'I av BN I' 

I liip;1mk pri,er har Likat fri1n L'a I)'.; till c·a ::!() 1. I· 11nder I 970-!;1ll'l. Kummu

lll'l"Tl<IS Pch J;111ds1i11gsk1Hrnnunnnas verksamhet har sftledes 111Hkr se11;1re 

;1r 11;111 L'n --i1dan samlad l'ku1w111isk tyngd all dl'n k11mmun:ila utgihs11l

veckli11gen numera har en avgörande bctydl'ist' fiir lkn samh;illseknmimis

ka halan~en. D~irför m{1sle den klimmunala sckt1_1rns i:k111wmi i allt sliirre 

u1s11·;iL·kning bli fiire1wil fiir stahrnakt<:rn;1s 11ppm;irbamhL'l. 

Stall'llS fiirsiik all r:iv1:rka den ek.inumiska utve..:klingen i kummunsek

lorn h;1r i hu\ 11Lk1k '>kl'll genom iiverl;iggningar mellan rL"gningen 1>ch dl' 

h~1da komrnunfiirhunden. D:irutövl'r innl'h;ir naturligtvis st;1lsm;1kternas 

fögiirdn i olika ;1vst'.enden all fiirulsiittningarna ftir den k<H111111111ala vcrk

samllL'll'll pi'iverka-;. Dl'lta g;iller s:·iviil ulfnrnmingen av den ek11nomisk;1 

rnlitikl'll i Slllrl \\)lll besllll S(llll innebiir Statliga krav p!t kommunal;1 

insalser i1h1111 olika verksamhehnmrtiden . .Även via 111i"ormningl:n <>L"h 

omL1ttning,:n ;1\ '1:11shidragsgivninge11 skL·r en p;'ive1tan ;iV den ko1111111111;1. 

la vcrksamhl'll'n. 

hir :'1rcn l'.179 n..:h 1980 tr;itTadL· regeringen i juni 197~ en iivert'tbkurn

melsl' med komm11nl'iirh11mkn. hir första g!lngen L"n;1dö rartern;1 ,J;irvid 

nm en prcciser;id riktpunkt for lkn kommunala konsumtionens volymul

vcekling. niimligen 3'; PL'I t1r. lk bedi111111ingar av Lkn k<1111nH1nala klli1-

sum1i,1nsutveddingen f1r l'J7'1 som redovisas i natinn;1lhudgcle11 angn en 

iikningslakl rt1 Cl :'i':; .. Dl'lt;1 ligg.::r aVSt'Viirl iiver den iiverensk111nna 

riktpunkten. Endast en liten dl'I av iikningen fiirklaras av l'll for1s;111 

utbyggnad av anlakl bnedskapsarheten fiir arbl'tsliis ungd,1111. Exp;1nsio

nen av den llll'r perr11;1nL·nt;1 verksamheten i k11mm11ner Pch lam.btings

kommunl'l" ;ir s;'tledes sti.irrc ;in vad sorn kan anses vara samh;illseknnn

miskr godt;1gban. Enlig! bedömningarna i na!ion:db11dgeren liggl'r ;iven 

den budgekrade utgiftsutveeklingen [1r 1980 klart <iver den i.iverenskomna 

riktpunk1en. Komrnunfiirhundens egna bedömningar grnndade på enkiitcr 

2 Rikld111.!1.'t1 /4N//i0. I si/ml. Nr /Oli. Jli/11gi/ 2 
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lill i--llnlnlllllerna (1Ch landstingsi--llllllllllnerna tyder r<1 en hudgCIL'rad Ök

ningstal--i p:'1 hela 4.'i % fiir den 1--omrnunala konsumtionen. 

fag :ir lllCdVl:tCn lllll att regering l•Ch riksdag har l;,gI nya urrgifler p;\ 

ku111n111ner tid; l;1ndstingskllllllllllner. vilket naturligtvis ocksii 1ill en del 

l1;ir hidr:1gi1 1ill dc·n alltför snahha kommunala vt1lvmutvec.:klinge11. Rege

ringen iir d:irli.ir fiir sin del inriktad ri\ att i fLlrlSiittningen i iin ,t(irre 

111s1riick11i11g vara rcs1riktiv med krav r:·i kommunala insalscr. I rcgcrings

dddar;1fillne11 hctn11<1dc·s ocks:·1 att regerin!':en avser att noga granska de 

cl--1111t1111isk:1 verkningarna fi.ir konrn111nerna av sta1liga heslut. 

lnlL" mins1 viktig! i de11a sammanhang iir all de sta1liga myndigheterna 

avsL'ir fr:1n all 111fard;1 fi.ir kn111m1111er och landsiingskommuner kus1nads

driva11de d1:J;djfi.in.:skrifter av lllika slag. Regeringen har diirfi.ir in1ensi

ficra1 bevakningen av fri'1gor i anslutning till kungörelsen ( 1970: (141. \\lll

trvdl 1'177: 11.291 0111 hegriinsning i myndighe1ers riill att mcddcl;, frireskrif-

1er. a11vis11i11g;1r och riid. Statsmaklerna har dessufllfll en allmiin .s1riiva11 all 

minska dL·n slalliga de1aljrcgkringen av den ktimmunala verksamhc1en. 

S1a1s~on:rollkornmi11::n (Kn 1976: Oh) arbetar sedan vi"1ren 1977 med att 

giira ('Il samlad \.iversyn av s1a1ens tillsynsfunktioner och att pröva vilka 

l"i.iriindring:tr St•J11 \...an vidtas för att i.ika den kommunala handlingsfrihcten. 

Kommi1tcn avser att l;imna ert slutbc1;1nJ.;ande under första halv[1ret 1980. 

Statsmakternas s1r;ivan att minska den statliga detaljregleringen har vidare 

hl. a. k,11n111it till uttryck i pnirositionen om socialstyrelsens uprgifter oc.:h 

11rganisa1i,111 ni. ni. <rrnr. 1979/80: hl llCh i direktiven till skoladministra

ti\·a k11mmi11cn. som ser i.iver den statliga skoladministrationen. t\1insk-

11inge11 av den statliga detaljkontrollen utgör enligt min mening elt verk

~;m11 <i11 ;it! hegr;insa förekomsten av kost nadsdrivande föreskrifter. 

I)(ll"lller ni. lll. fr;,11 de Statliga myndighelerna. 

Den kommunala 111gif1sc.xransionen i'tr 1979 har brnn:ll ske inom ramen 

fiir t'll jiimfon med tidigare i'tr mt1ttlig hö.ining <•V det genomsnittliga k,1rn

munala sk<ittl"uttaget. + :' 1 öre. Detsamma gföler fi.ir {1r 1980 då medclutde

hiteringcn endast berf1knas öka med 7 öre. Kommunsek1<1rns finansiella 

siluatiun ;·11 stlkde~ f. n. generc.:llt sett god. Det är i första hand tva faktorer 

som har bidragit till det gynnsamma finansiella utgängsl;iget. 1978 är~ stora 

översklltt tas nu upp i 1980 års kommunala budgetar. Diirtill kommer den 

mycket betydande ökning av de statliga transfereringarna som följer av att 

del fl>rsla stcgci i skal!Ctllj:imningsreformcn genomförs är 1980. I rrop. 

( 1978/79: (/:\)om den kommunala ekonomin anförde jag att ett stLirt antal 

knmr.1unn och Jandstingskommuner för kraftiga rcsursförstiirkningar ge

nom skatt1.:u1jiimningsreformen. Detta innebär att ett utrymme för skatte

~:mkningar i vissa fall urpstår. Jag utgick därför från att man i berörda 

kommuner (>eh landstingskornmuner kraftfull! skulle utnyttja dessa möjlig

heter. Jag bctL1nade att förutsättningen för all en överföring av resurser till 

den kommunala sektorn i denna storleksordning skulle vara samhiillseko

nomiskt moli\'crnJ v:1r. atl det finansiella utrymme som diirigenom skapas 
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i stllr utstriickning anv:inds fi_ir all <ink.i sl-.atterna. Om re-,11rsern;1 i sriillet 

;1nv;inJs till en volymexpansion utiiver den överenskl1mna riktpunklL'n frir 

i1r I 'IX() har syftet meJ de fiireslagna iitg:irderna fi.irldah. 

I.kr l\an nu kl1nslateras att endast sex l\omm11ner 1lL·h en la11dstingskom-

111un har siinkt skallen [1r 19XO. Samtidigt planeras en snaJih;ire genomsnitt

lig \"ulymexpansinn :in dt·n iivere11sl\omna. I kl1mpletteringspn•p\1.,i1inne11 

v;1ren 1979 framhiill jag all for att i\verHig.!,!ningarna mellan stat och 1\0111-

1111111 skall te sig meningsfulla lir det nödviindigr att överensl\l1mm<.>lserna 

ocks;.1 for gerllimslag i kommunernas t1ch la11Jstingsl\ornnwnernas faktisl-.a 

handlande. F.tr antal komnlllner nch lands1i11gskomr1111na synes under f;r 

1979 lil\som i det nyligen avslutade h11dge1arherct fiir :·1r 19XO inte ha fiiljr dc 

ril\tlinjer som anges i föreliggande överensl\nrnmelse. 

Erf;1renheterna fr;"\n ;\ren 1979 l•ch 19XO ger enlil,!l min mening vid han

den all kommunerna och landstingsk1)rnmunerna m;\nga g;in),!er har S\"[1rt 

att st;'1 emnl tllgiftslryckct i ett bg<.? d[t finansiella r<.?surser finns t ill!,!iingliga. 

\led <1nlednin!:'. av vad jag anförde i l\omplctteringsprupllsitillncn utta

lade riksdagen alt ytterligare ;'11g:irder att hegriinsa den kommunala tillv:ix

ten m;'iste prövas om Jen kommunala expansionen visar tecken all fortsiit

la i s;t111ma snahha tal\t s\llll hittills. trots triiffaJe iiverensl\ommcl>er !FiU 

197X/79: 40). Utvecklingen under iiren 1979 och 19XO visar all regeringens 

iiverenskl1rnmclser med kommunförhunden inte har resulterat i en tillrikl\

lig 1brnpning a\ den komnH111ala v11lymexpansi1men . .lag ;inser det emeller

tid av tkra sk:il angeliiget med fortsatta överliiggningar med ko111m11nför

ht1nden. 

l\·lnt bakgnmJ av att l\ommuncrnas och landstingsl-.omrnunernas tllgift~

lltvcckling bl. a. :ir henienJe av de tilJg;ingliga finansiella resursernas sl<lr

lck ;1r det d1icl\ d;inlliiver naturligt att över\';iga ;itgiirdcr S<llll inncb;ir en 

iitstramning av k0mm11nsd;1orns finansiella u1ryrn111e. Jag ;1~'scr d;irthr atr i 

samr:id med kommunministern i hiirjan av i"tr 1980 ta upr iivcrl;iggningar 

med l\11mnlllnförhundcn om de total;1 statliga medclsöverfiiring;:rna till 

l\01111nuner llCh lands1ingsko111m11ner {tr l')X I. En samlad reJovisning av de 

kllmmunalekon\lmiska fr:'igorna kllmmer diirefter att förel:iggas ril-.sclagen 1 

en siirskild pnirnsitinn vitren 1980. Regeringen och l\1immunförbu11de11 hiir 

vid övcrliiggningar under Jet första l\vanalet 1980 :ivcn behandla u1ry111-

me1 fi>r kllm1rnmal n1J\·rnexransilln under de niirrnaste :1ren. 

Jag vill en1ellcrtid red;111 nu förutskicka all jag. mol den bakgrund .ia!! hiir 

har redovisat. finner det ofrc1nkomligt alt takten i genomfi.irandct ;iv sl\;11-

let1tjiinrningsref11rmen ompriivas. Det andra stegel av reformen innehiir en 

iil\ning av den statliga biJragsgivningen med ca I 500 mil.i. kr. Det1;1 ~teg. 

s11111 rnli!,!t tidigare beslut skulle genomföras ftr 1981, biir fördela~ mcd 

hiilften {1r ll/8l l1ch <'ttcrst;\endc del ;,r 198::'.. Reformeringen av skattcu1j:im-

11ingssys1emet skulle s[tledes i sin helhet vara gerwmfönl först :ir !'JX2. 

1-E\rigcnllm redLll.:cras ökningen av de statliga tran-;fercringarna till kl\111-
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munn ,,..:h l;1ndsting-.J.;,,1111111111cr ;1r J'JXI 1111.:d ca 7_~11 111il_j_ kr. Jag a11scr 

vidarL' all dL'I hidr;1g <llll -I' J.;r. per i11vi111ar..: som ar Jl)XO 11ti;i1r till land-.

ting-;J\1i;111n1111cr m:h J;111d-;ti11gsfr1;1 kom1111111cr 111anfor skallL'lltj;im11i11gs

'''klllet i111..: hiir fiirll\ ;h ar Il/X I_ l>.:11;1 hidrai; 11rrgt1r till t11t;1lr ..:;i 100 

milj_ l\r. 

I del la san1111;1nha11g hiir iivc11 L'll avvcc·kli11g ;1\' vissa sreeialdeslincrade 

sta1shidrag disk111cras_ I r:1rr1irtcn tlh Li i'J7'J: 15l Nya former for llnansi

cring av skolhygµandct fi>n::sl:is att nuvarande inve'1eringshidrag till sk1il

h\gg11alkr -.l11ra,_ Rapp1irte11rc111issbeha11dliisr_11. Chden fi>r 111hildnings

dcparle111cnlL't 1'11111n1er senare denna dai; ;1ll heriira fr;'igan 1llll en tiverfi>

ring av ansv;1re1 fiir gyn111a-;iL·sknkkvcrnas rcsm och ina..:l\unkring till 

1'llllllllll!Jerna .\ven viss:1 ;111dra hidr<ig 1'11111111er ;ill !as upp till disk11ssio11 

vid iiVL't-J:iggningarna 111ed kiH1111111nfiirh11ndcn. 

1-:.\tra sl\:1lle11t_i;i11111ingshidrag har for ar l'JXO hevil_jats med totalt ca 'lh 

mil.i- kr_ Svftcl med del extra hidragcr ;ir all t;icl\a brister i det 1inlinarie 

sl\;1t1c11t_j;1111ni11g'>h1dr:1),'.L't 11d1 ge '>ti>d till de 1'llm111u11er su111 av en eller 

ann;1n anledning har ha111n;11 i el\1rnomisl\a s\':1righeter. Den allmiinna 

L'ktH111miska situa1iti11c11 h1is den siikande ktH11muncn utgör allmiint l\riteri-

11m vid hidrai;spröv11i11µL'n_ Fi>r all fiirhindra all n;ig11n 1'lln1m11n drabbas 

tisl\:iligt hiirt av den fiirordadL~ 11rrdel11i11gen av andra steget i skatteur_j;im

ningsr..::formen r:iknar _jag med att 1'11nna avsiitta vissa ökade medel till 

extra sl-;at1e11t_j:i111ning-;hidrag fiir :1r l9X J _ 

I den s;irskilda ktlfllllllinalekllnnmiska propllsiti1rnen till ril\sdagcn {1ter

konrn1cr _jag med L'll mer f11llstii11dig redllvisning av dess;1 friigor. 

5 L1tgiftsprogrammct 

Jag har i det fiirL·g~ie11dc red,ivisat de al1111:inn;1 riktli11_j1.::r so111 g;dlt fiir 

hudgetarhctet. .lag l;i11111ar i del fiiljandc l'll iiversiktlig redlivisning av 

11tgiftsrrogra111111et. 

Rik'>dagen har under hi>sten ;,r 19711 flirelagh forslag till h~~tydandc 

reformer p:'1 fa111il_jepolitikc11s llmr;11Jc_ Rdormforslagen avser dels en 111-

hyggnatl av for;ildraförs;iJ.;ringcn fr{111 'J till I~ m:"111ader. dels en fi>rs1;irl\-

11i11g ;1v harnhidragcn med :100 l\r_ till sam1n;rnlagl ~ XOtl kr. per barn 1i..:h i1r. 

Den tot;d;1 l\ostnatlL'll fiir dessa reformer bn hcriilrn:ts cill ca 900 111ilj. l\r. 

ftir helt ;1r ;1v vilJ..et ..::1t--.'iO111ilj. l\r. belastar statsbudgeten_ 

Budgetarbl'tct har sllm _jag tidiµare redovisat priiglats av största aterhi11l

samh..::t. Det i1111eb:ir alt inga nva n:formfiirslag framhig!,!s i budgeten. P:'1 

vissa s;irskilt angcliigna \imrt1dcn har emellertid ett visst 11trymme fiir 

iikadc insatser skapats .~L'iltllll umrri1iritni11gar llch besparingar. De vikti

i;astc insatserna a\·ser trL' nmri11k11. niimligen sy,;sclsiicrnings- m:h niirings

politil\. forsl\ning od11t1vL·dling samt l\a111pe111111it alkohol- och nark111il\a

misshrnk_ 
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5.1 S~·sselsiittnings- od1 niiringspolitik 

Del :1r L'll rrimiirl m;'il fiir r.:g.:nngt'll\ p1ilitik ;tlt ll\)!):!<I \) S\t'h;1ttnini::e11. 

R..:gningcn 11ppr:irth;·t11t:r t'rt furh:1lt h1if! ht:rt·d-,k;1p !"iir :irhet,111;1rk11:id'f'"· 

lit i ska :11gi.1rder 11nJer hudgct<"1rL'l J'-11'\0j~ I. :\nslag.:11 :·1r i ..:11lit:hct lllt'd 

h11dgetlt'knisk pr;1\i' konj1111kt1m1c111r;dt hcr;1k11:idc . .l;ig \il! ninr:i lllll 

regering.:n'> mi,jlighl'l all gL'l11\lll 11111yttjamk ;i\ den"· k. linan,f11llm:1kl.:n 

p;·1 ett '>llabht och fk\ihL'it <ill 111<,l<i 11ppk111nn1;1nLk pr11hkrn p;1 ;1rht'h

rn;11knad.:n. 

hirutom 11thildnin~ inPm fiir.:1:11,:cn a\ ;111-,1:illda >11111 h111;" ;i\ pn111illt'

ring. '>kn utbildning till 11y;1 yrken i1111111 r:1111t·11 ftir ;11 hl'l'>n.ark11:iLb111hild-

11inge11. lnPm gymn;1-.ic-.knla11 fiirh:i\\r;i, -,\;1hhidr;igcl till dt·n fi,rel;1pf1'1· 

lagda utbildningen. Avsikten m.:d di:'nna utbildning :1r ;111 gt· 11ngdo111:i111;1 

en god grund fiir att fa dl stadig\arandt· forvarv-,;1rhctc. lknna ;"1tgard har 

lbrfiir hi1de utbildnings- od1 arh.:hrnarknatbp\ilitisJ..a 111<1\i\ ningar. 

Arht•\sfiirmeJlingt•n har t'n viktig n,IJ i c'll cffckti\\ f11ngerandc· arbeh

rnarknaJ. ArbL'lsmarknadwerkl'\ h;1r 1111tkr 1970-takl tillfiins ii\'er 2 lllll\ 

nya ljiinstl'r framfiir allt fiir dt:n indi\ idut:lla pl<ihfiirmedlingen. Trut-, lkn 

stramhet s1m1 priiglar hudgettlirslagt·t har regl'ringen ht·diimt dL't snn1 angc

liigl'l att vissa yttnligarl' resurser :1vdelas fiir arhet~.fiirml'dling. Arht'h 

marknadsverket föresbs s;'1kdes fä dt antal ll}a t,iiin-;ll'r i fliN;1 hand 

avsedda att stödja -;;irskilt uhal\~1 grurrer r;i arbt•hmarknadcn. framfi1r 

allt ungdomar LH.:h handikarpade. Vidart' fi>rt:sli'is t'n utbyggnad a\· J'iirsiik-;

verksamhcl ml'd datasti>J i arhctsfi\rmedlingen. 

SysselsiittningsrL1li1ikl'll har iivl'n t:n ge\lgrafisk Jimensillll. lk re!,!i11nal

p11litiska insa\sl'r -,om riksdagen hesltl\ade under varen l1!7LJ f11llfiil_i-,. Sti\

dd till gksbygdl'n bygg~ ut \':isl'ntli!,!l. 

I syfte att -;tiidja fiirl.'lagcn i deras l':-.pnrtanstriingning:1r fii1-.:sliis att 

:mslagen till l'Xpllrlfriimj;1nde \'l'rks~1111het hiijs kraftigt. Ukadt• insatser 

mi.i_jliggörs hiirigcn\lm pi1 l'.\plll'lservice od1 e\pnnfriimjande projekt vid 

Svt:rigL's cxp1,rtrf1d 11ch handl'lsknnl<lren samt p;i rlallL'l"ing \)L'h ledning a\ 

exportfriimjandet. Fr. o. m. innevarande hmlgetrir himn<i" 1h.:ks:1 -.tatligt 

stiid till SVL'nsk L'xport a\· systl'mil'vnans.:r till stora indthtri- och :111liigg .. 

ningsprojl'kt. Utrikcsfiln altningen r:ir iikade 111iijligheter att hedri\';t ex

ponrr;imjandc verksamh.:I i friimst -;\atshamkls- och 11t\ecklin!!"l;1ndn. 

Vidare komml'r '>anwrdning och .:!lekt i visering a\· \'l'rksamht•\t:n \id l>lika 

cxp11rtfriimjandc organ inom Svcrige ~111 intcnsifin~i-.. 

De mindre och med.:lstora forct;1gen representn;ir L'll viktig pnlt'ntial fiir 

utveckling av ett fortsalt konk11tTL'rhkraftig1 sven-;kt niiringsli\. lnr:iuan

det av dl' regionala 111 vecklingsf(intkrna 11eh den myt·kt·t kraftiga res11r'

ökning till fonderna som skl'll utgiir hl'tydt·lsft1lla frarn;11riktadt· inslag i 

industripolitiken. Rcgt:ringen fi..\ri::,1:1r nu ett ytlnlig~irc bpit;1l1ill"kl11\ till 

utvccklingsfonJL'rna for att st;irka dc mindrc 1H.:h medl'istnr<i fiirct<1gens 

ut \'t'C k I i ngsmiij I ighl'IL' r. 
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5.2 Forskning od1 utwckling 

hirskningL'll lwr L'n a\ giiranuc hel vJdse for v;1n 'iamhidlc-, ut veckling 

p;1 ,J.,;jJd;i Pmr:·1dL'll. Viir;1 111i>jlighckr ;tll fiilj:1 med i Ul\'ccklingL·n :n for.sk

ningcn inurn il\ riga indu-,tril;indn :ir hcrrn:ndl' a\ Je rcsursl'r vi kan sl;i!Ja 

till flirfng;indl' l'iir det \'('fL'n-,kaplig<i arhl'll't. lntl' rnin't kan en inten,ifinau 

ld.:rrisli. nar111·1L'lL'll'li.;1plil,! fllrsli.ning lili."im .innan li.u11sli.apsupphyggn;1J 

sum 1111dnb11;11 nr;irknadsfiiring 11ch L'.\purt sL'S s11m ett nödviinuigt ku i 

ans1r;inp1ing;1rn<1 att iili.a industrins li.11nli.urrcnskr;11't. En miilmcdvcll'n 

s;1i--nin!,! p;·1 l'orsli.ninµ hi>r d;irfiir ge en gLiu grund for en flll'ISalt 1 ;ilstfrnds

ut 1 L'cklinl,!. 

\';1scntliga ima!SL'I' har lllldl'I" SL'll<trl' i'tr gj11r\s fiir alt for-,t;irka \lCh 

strmulna li.1r..;k11inµ ud1 rrt' el·kling. R.q;L'l'inl,!L'l1 fiircsl~1r 1111 f11rhatta uc·h 

fiirsti1rli.ta insatsL·r TllL'd dc:nna inrili.tning. 1-'iirslagL·n innehiir fi>r utbild

nings-. indr!'trr- 11ch_iurdh111k-,h11v11dlitlarna sammanl<tgL'l iikade anslag um 

dry!,!1 110 nril.i. kr. 

Hiigsl-.11lc1 iiscndet lillfiirs i hudgetfiirslagel hafligl förstiirkta rcsur~er 

fiir f11r.sknin),! . .'i;1mmanl:1),!l ;in,·i..;;1s ylkrligarc ca 70 milj. kr. hll"skningsr{1-

1kn f;'11 cll l'L'lydande pi1slag. Hii!,!skokenhetern<ts basresurser fiir forsk

nin!,! l'iirstiirli.s likvH11 rl·smsern<t fiir forskningsanknytning av gnrndliiggan

tk lr1i):!sli.ulc111hild11in!,!. IXirtlliiver iikas Je siirsli.ilda medlen fiir finansi

nin!,! av d\Tbar 1·etcnsli.aplig utrnstning. 

I dl'n ),.'.f'lllldl:iggandl· hiiµ.,li.ulcu1hild11ingc11 fiircslf1,., satsningar p;'t liiranrt

hiklningl'n p;1 gru11,I <t\' di:n r:1dandt' iiirarhristi:n samt resurser fi.ir en 

s11cc:ö\i\' fiirh;ittring a\ uthiiLlnin!!L'llS kvalitet. I budgl'tfilrslaget ingt1r 

~i\cn en 'i..;s fiirstiirkning ;1\ l"L's11rsl'1'11a p!1 de nya hi.lg~k11le11rti:rna. DL'I 

niidv;indiga rdt1rmutryrnmct i1111m hi\gskoleuthildningen har till stiirst~1 

dL'icn iisladk11111rnih gc1wm 1Hnrrioriteringar 11ch besparingar. H;irvid har 

hl. a. en anp;1ssning skett a\ pl;rncringsrarn;1rna for \1lika utbildningslinjer 

till L'll rnin-,li.ad L'l'tcrfri'1g;111. 
Rc:gl'ringens hudgctfiirslag innchiir vid;H"e \'iisentligt ökade ins;1tscr frir 

lL·knisli. f<•rsli.ning <1ch !iingsiktigt utvcL·klingsarhcte inom industrin samt for 

f11rsli.ning 11ch 111 veckling i11umj11rdhnrli.s11mr;'1dct. Fiir styrl'isen för tekni-,k 

Lit Vl'L'k li ng ( STU I r.:·ircslii.s L'I t yllnligarL' volymp:'tslag om drygt 35 milj' kr .. 

varvid iik;1dt· rcs11r.sl'r ha;ili.na..; fi.ir forskning oc:h 111 vccklini; ir111m bl. <1. 

11mr:itkna L'kktronik. ht'Limrning a\· oljeutsl~ipp. nya material 11.:h biotek

nik. lrwm .iord- ,1d1 skugshrnk fiiresl<"1s ökade.: insahc.:r bl. a. for intL·nsi

fleraJ fpr\li.nirtg lllll li.L·misk:1 hcli.iirnpni11gsrncdcl. 

5.J lnsatst'r for att bl'kämpa alkoholmissbruk och narkotika 

Missbnrl-. a\ berul'ndefrarnli.allande medel iir cl! av de vili.tiga-,te -,ueial

Plllitiska p111hlc111L'll i \:'1rt sarnhi.tllc .. AJl. .. uh11lmisshrnket iir det dnrnincran

dl' rnisshruli.spn1hlcmet. R.egeringt'n fiircsli·1r nu att i11-,;1tserna i li.ampcn 
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fll\lt alk1>hllllll!,,l1n1k \ICh alk1lholskad1ll' kr;1f1ii:t fiir,t:1rk.;. Bidragi.:11 till 

11rga11i"1ti1>11i:r t"i.iri:'b' iik;L Vidare t"iiresl:1-., \;i,entliga re-,urser a\·dda~ t"iir 

i:n 11pply,ni11!,!'>k;1111p;111.i 111\lt l;1ngnini:. 

Budgi:tfiirslaget inni:l1:ir lH.:k,;·1 en kraftii: iikning a\· re,ursi:rna k•r rnj,,_ 

hrnk -.;\ :1rden. :\ nt;1kt \·;1rdpl:1her fore,l;b iika. A ven vfirdresurs1:1I1;1 fi.>r 

nark11maner bygg' 111 ytterligare. f\1li,\;bender tillfiir, 100 puli-.,1j:insll'r 

hl. a. t"iir att fiirs1:irka insa1,i:rn;1 i kamp1~n 111\ll narkutikabr11tt,lighl'IL'n. 

5...t Besparinj!<tr och om11riorilt>ringar 

J;1i: iiveri::ir 1111 till all LkparlemL·ntsvis ri:d1,\isa 11:1gra av de vii,entli

g;1ste he,paring,- och ompril1riterinpflirslagen i n:geringi:ns budgl'l pn>pP

'it i, lll. 

B11dgl:'lfiirsla.!,!et inni:hiir vad avser.f11.1tili<'d,·1•t1rl<'lllt'llf<'f.1· 0111rcii/,· bl. ;1. 

att res11rsL'J' fiir fiirst;irknin.!,! av länsr;1tti:rna kan '>kapas gerlllm en rnin,k

ning av antalet tj:inster vid de allm:inna d11mstl1larna. Ci.:norn denna 

omprioritering ge' möjlighet att arhet;1 :1v Je f. n. alltför qon1 iiremkhal;1n

serna av i huvudsak skattemi'd. 

lmm1Fir.,1·ur.H/q>11r11·111nll<'I.' 0111ri'id1· flircsl;1s att sam\ liga k11stnader för 

viirnpliktsfiirm;'111cr finansieras inom Jet milii;ira fors varets ram. TiJigari.: 

har !!;illt ;1tt ff,rs varet erh:1llit .,;·1rskild k1H11pen"1tion fl.ir de v;irnplikhfor

m<'insk11slnader som iivcrstiger forsvarets gennclla priskompcnsatil>n en

ligt ncttoprisindcx. Detta innebiir en he~paring l'iir hudgeli'irct 19f<O/f<I om 

24 milj. kr. En vis' fiirhiittring av de viirnpliktigas fi.irm[t!lL'r föreslås. Inom 

den milit:ira ramen har hyggnadsverksamheten rninskah i syfte att frig•:ira 

rcsursi:r for en i.ikad repctitionsutbildning. Fiir civilfi.irsvarets del föresl:1s 

en tillfiillig hcsparin.!,! under hud.!,!Ct~1r('I l4X0/XI ()!ll 7 milj. kr. Inom övrigt 

totalfi.ir,var h:tr en starkt Merhftllsam hudgctbehandling varit nödviindig. 

Det inneh:ir !11. a. vihrntligt minskad utbyggnad av heredskap.;l<1grin.!,!j:im

fi.irt med tidigare planering. 

Regeri11.!,!CilS hudgetforslag avseende .1ucit1!1/l(l'llilti1d11 har sin utg:tn.!,!s

punkt i str·iivan alt sb vakt om 1Kh förstarka den sociala tryg.!,!hctcn !'lir 

utsatta grupper i sarnhiillet. Jag har tidigare berört d.: förslag 1llll förhiitl

ringar fiir barnfamiljerna sorn riksdagen nyss beslutat ,1111. samt fiireslagna 

insatser i ka111pen mot alknhol- och narkotikamissbruk. :\tagandena mot 

pensi11n:ircrna sti1r fast. Förbättringar fliresbs inom berörda dcpartCrllL'llls 

111nri'1den for de handikappade. Sum exeillpel vill jag 11iim11a fiil_ja11de. 

Hidra.!,!cl till handikapporganisatinncrna flireshls öka med 2.5 milj. kr. lnnm 

uthildning,departementets omr;'1de fön:sl<'is anslagen till produk\i,mcn av 

talböcker och punktskriftsböL·ker öka. lnorn arhetsmarknadshuvudtiteln 

foresl[is förstiirkningar av förmedlingsvcrksamheten fi.ir bl. a. handikapp;1-

de. 

I syfte att bereda utrymme tör hl. a. des<;a insatser förcsli1s vissa hcspa

ringsittg;irdcr. Ers:ittning för tandvl1rd enligt tandv;:\rdsförsiikringcn utgl1r 
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r. n. med 'i()'., a\ ko.,tnader 11rr till I .'OO J...r. 11d1 rnL·d 75 ', ;1v k11s1r1;1dcr 

J;irnt\\n'I. L·.r-.,:ittning llll'd 7~' ,.. utg;·1r vidare fl11· i'lit\:hyggande ;11g;irdl'r 

,11:h kir vi,,a rr.1ll:-;;1r\'ell:n. S11b\'cntiunsgiaden i tand\'~·1rd,fiir<ikrmgl'n 

h:1r v;1rit hiig hl. ;1. i'} /11_· ;itl kl1111111;11il/ r;itt;i med L'n .:ftersatt tanJv;·1rd fiir 

'tnr;i hl'l.lllkning,grurrcr. S~idan tand\';1rd k;lll nu i allt v;1,c11tlig1 ansl'' ha 

kllnllnit ifatt dl'! uppd;imda hd1nvc:t. l{eg.:ringen fiircsl~1r nu all gr;1ns\·;ir

dL·t l"i1r c.:r,;i11ning 111..:d 7.~', hiiJs till 2 500 kt. hir fi1rchygga11dL' :t1g;1nkr 

uc:h pn>ksarhctt·n ;1np;1";!', 1.·1<it111ingcn till vad Sl'lll g;dlc.:r fiir iivriga 

1andvanL11ak :·irg:inkr. Dc:tt;1 lc:dcr ocb:·i ril/ \·:i.,L'lllliga ad111ini,1r:11iv;, 

l"lircnkling:ir for ,;·1v;t1 L1ndljli.:1n::· 'lllll fiirs:il..:ring.,kas,llr. 

i{cgcringcn kommn i1H.Hli kllrl att fiirl'la en (\\·crsyn av rcgkm;1 flll 

'-lahhidr:1gl'l till fordt.i:inst. Denna ,yftar till all hegr:ins<1 den :1rliga tillvax

lL'll 1 bidragen fr;irnst till komllHITlL'!" Slllll i dag har en relati\'l v:tl UtVL·ckl:id 

ford(J:inshc:n iL·L'. K1.1mm1mer nK·d l'll mindre utved;/aJ tiirdt.i:mstsLT\'ice 

kummer ;,vl'n framdek' :1tt I"!. betyd;mdc utrymme fiir en utve..:kling a\' 

\ nk,amhetcn. 

i{egeringen a\ '-lT vid:11e l:imna i uppdrng till ribför<ikringsverkl'I att 

11;irmarl' 'e (iver kompensationsni\'[111 11ch kuntnillf11nktilHlern;1 i ddpen

siunssysll'met. Fn översyn av föriildrafi.ir<ikringens regebysll'm !lch ad

ministration K!lmmer ll•·ksä ;1tt gemm1foras i syfte alt uppn~1 förenklingar 

nch administrativa hesraringar. 

P;1 /..01111111111il..(/fio11sd1'fl(lf"f('/111'11f<'f,\ 0111nid" r;ikn;tr jag m~·d art vissa 

taxd1öjningar kPmmer att hli ntidv:·111diga f(ir all skapa föruts;ittningar for 

angel;igna investeringar inom alfärs\nken. 

Vad hL·triiffar htHlg1·1d1'/illr/e111c1111·1.1 0111ri/,fr har jag nyss forord;1t att 

det andra steget i sJ..attcu1j;imningsrefnrme11. som enligt tidigare beslut 

-.kulle ha genumfiirh till t1r l'Jl< I. ddas upp <1 att halva kostnaden t~tlln rl1 

van och L'll av !!ren 19!<1 och 19!<2. I samband med detta bi.ir vissa 

specialdestinerade hidrag avvecklas. En ~amlad red,ivisning av Je kom

munaleJ..!lrwmiska fragorna J..onrn1t·r :itl I:imnas i en s:irskild propP.,ition 

v{1rcn 19!<0. I hudgctfiirslaget iakttas vidare en stark ~1terhitllsarnhet vad 

g:ilkr byggnadsarheten for :-tatlig förvaltning m. m. 

Slim jag t id1garc anfört vid min n.:dovisning av reform insatser finansieras 

inom Hthild11i11gsl111rnd1i1d11 vis,<1 forstiirkningar a\ högsklikutbildnini;en 

genom omrri,iri1ering;11. Vidare innchMls '27 milj. kr. av resl'r\'<tlinnerrw 

ri'1 anslagen fi>r grundl:iggande hiigskllleuthildning. Muts\·arande belnpp 

kommer i s1~·t11e1 att under en fem:ir,pniod di'>pnnera'> för i for ... ta hand 

inredning ol·h utrus111ing fi.ir hiigsJ..olan. lXinitövcr förc'>lfis vissa andra 

hes raringar. 

Genom förslag om urpdclning av uthl'lalningcn av studicmedl'I ra tv[1 

tillfolkn per termin skapas resursulrymmL' for slorandc av ~iJ..tamaJ..e

priivning fi._ir erhi.1/bnde av sllldiernedel. lkgeringen liiggcr vidare fram 

förslag um att de intlutn<t sl...atteintiiJ..te111;1 fr<'1n de heskattadl' Vll\L'll~tu

dicstöden inte skall i1terföras till vuxen..,tudi~sttidct. Antalet undervis-
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11ings1irn111ar for st11di..:cirhJ;tr och i.kn kummunala v11.\..:nutliildningL'n' 

grund-.kul..:u11dnvis11i11i,: fore•di·i-. hei,:riinsas till samm<1 ant;d timmar s1im 

11111.kr hudg..:t:1 rL't I Y79/~(). 

l11u111fc1rd/JmA..Hi1p11rf1'1111·1111'1.111111rud<' flin:sbs att ram..:n fi.ir biurag 1ill 

;1\lnrr'rL·nings,.;d, minskas med 20 milJ. kr. lill 70 mil.i. kr. lkh1wet ;1\ dl 

<irskiJt stim11lan'ibidrag har <Jl'se\·iirl redUCl:l"ills s('d;1n lagtilliimpning..:n pil 

nmr[1dL'l skiirrh. Vidare for1?sl:1s ;1tt furhatta invöterini,:;ir i mark fiir 

natur\·;1rds~imbm;'d genllml'ör:- i nagut d~impad takt. Diirigen11m '>k<1pa:

rc·-,1ir.,1ilr.1 mmc fi.ir en iik;1d insah Jlllll fiirsurning av sj;i;1r. Den -,tahlinan

siella -,illlationen medger inte i.ikad..: liv-;m..:debst1h\1?11li1n1er för ;1tt reduc..:-

1;1 _il lfdbrll K s!"iirlJandl inµarnas )!t"lllllll-,la);! ri°1 K\ in .;Uml'lll priSL'r!l<l. 

S!ora ins;1her h;1r under de .,enare· :ir,~n gt·npmfiirh fiir fi.iro;!iirkning av 

den d.l!lllllllisl\;1 fiirsv;1rsht"r1?1.bkap..:n in1im li1illdc/.1cicf)i/l"/!'////'llf<'IS c!/lll"li

d1. I 'J77 t1rs forsvarsbcslu!. som inndi;u en kraftig ambitionsiikning l'ad 

aner ckorwmi.,J.;r fiirs1o;1r. fott;1dö under andr;1 statslinansil'lla fiinrt<itt

ningar i111 ul' nu aktuella. Regering..:n fiir..:slar n11ll d..:nna bakgrund en 

1iis..:ntlig minskning av invesleringsramen fiir ekunomiskl försvar i fiirh:il

l;111de till fi.irsvarsbt·.-,lutt·ts planeringsr;1111ar. Den ir11·e:-tering.,ram som fö
n:s"'1s. XO milj. kr.. medger d1.Kk trots dt'lla bctydamk ytterligare bered

skaps lagring av fiirsiirjningsberelbkapsmiissigt pri1irilcrade produkter. 

( 'hefen fiir arhl'l.111111d111ulsd1'/'llrfc111t11lcl kommer senare denna dag art 

avisna all en gemensam fond fiir arbetsmarknad~rolitiskt motiverade 

insatser infiirs. lfarigenom rni.ijliggiirs en balansering av överskott och 

unJerskott pi! vissa nu c.\istcrande fonder. exempelvis arbetsmarknaJstll

bildnings- ueh arhetsli.ishetslll!ld..:rna. Betydande slatslinansiella bespa

ringar kan genum detta uppn;'1s. Vidar..: fi.iresl~" avgiflsbcliiggning av vissa 

t,1iin-,kr inom arbet;1rskyddct. Regeringen a1·ser fi.ircslfi att arbetsrnark-

11adsv..:rkets organi.,ation uch 1t"rksamhet skall ses över i enlighet med vad 
riksd;1gcns arhctsmarknadsubkotl tidigare ;1kt11alisera1. Vad giiller invand

rancrkd sats;1s ytterligare' resurser fi.ir att förkorta handl~iggningstidcrna 

fi•r tillst~mdsiirenden. Delta miijliggiirs genom omrrillriteringar inllm ver
ket. 

P;1 ho.1f({{f.1h111·11J1i1<·/11 lwr en striiv;rn varit att begriinsa kostnadsiikning

L'n fi.ir bostausbidrag. Genom vi..,sa regt"lii11Jringar skaras lrnh detta ut

ryrnml' för fiirbiittringar av de statliga b,)stadsbidrag..:n fi.ir friimst tkr

h:1rn-,f:.1miljer med bga inkom-,ter. Andelen outhyrda l;igcnhch:r har sj1rn

kit till l'll myckL't lr1g ni\':1. Behovet av hyresförlustlfm far diirmed anses h<i 

bortfallit. Regeringen fiireslf1r n11it denna bakgrund ;1tt l;'ingivningl'n urr

hiir fr. o. m. ar 198 I. Samtidigt fi.irt'slas t'n fiirstiirk11ing av boendemiljöbi

dragen. Bidragssystcmel fiiresl~!s reformeras för att i sti.irre ubtriickning 

tillgod1ise bcho\'et i dt" siirnsi stiillda bostadsomriiucna. 

R;irnen för l;1n till komrrnrnab markforviin· fliresl<'1s 1·idan: min.,k;is rni:d 

110 milj. kr. till 100 milj. kr. Regeringen foresli1r vidare att miijlighekn att 

av,kriva bo.,tadsforb:illringsl<'rn begriinsas. Regeringen a\'ser senare ;·1tcr-
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k1 •m111<1 I ill rik ,d;1gL'll mcd t'iir·dag ht'I r;ifLndc ;1\ 1 rappninl:! ;!\· r;i111 ebidra

);!L'll. S;111l1idig1 f1:irL''';'' i S\ffr att sti11111kra hl'1St;1d,f1\g);!andd att pniduk

tion,k11-;tnad-.;helaning infiir-.; fiir h) rö- od1 h1"tad,r;i1tshus. 

Inom i11,/11.\·1ri,'1'f'lll'/c'111,·11rc1s 0111ni,/c har dc st;1tliga i11satscrna undcr de 

-;l'n;ire ;1rcn 1arit 1111..:kct umfa!landc. S1i.idc1 h;tr i bctyd;mdc utstr;ickning 

he1inga1s ;i\ -.ysscls:i1111ing-.p11li1i-.ka sk;il. lnsat'>crna har' ;1rit 11iid,·ii11diga 

för ;111 <ikcr,1:ill;1 alt ,1ruktun1111\ ;111dli11gc11 k;u1 'kl' i soL·ialt ai.::t.:l'ptahla 

f1>1·111l'r. lkt sl;1islinansil'lla 1iln llllllt:l med!,!er i11ll' lika 11111fattandL' in-.alsn 

fiir enskilda fiirL·t;1g 11ch hran-.cher 'L'lll tidigare. Dct fliresl:\s atl de trc 

11;1ti1111el!a llllL'diing,l1oia);!. som rik-.;dagl'll vi11":fl l97'J hl'slutadl' Llill. in!L' 

1111 inr:i11as. De rc,11rscr som h:irigcn,im frigi.ir' har iivcrfiirts Iill <;tyrL·lscn 

l'iir 1L'k11i,k lil\'CL"kling 1STl.' 1. 

Vidare.: kl1111mer re),!i:ringen att 1111Llcr h11dgct;u·c1 19XO/XI nig);!a fram 

fiirslaµ 11m en f1111d fiir in\csteri11gar i ny CllL'rgilL'k11ik. Dl'nna skall hl. a. 

miijliggiira L'll ind11s1ricll 1ill:impning ;i\ al1crnativa energiformer. 

Kl'geringen fiirc-.;l;1r s;1mtidig1 att anslaget fiir i:nergibl'sparande atg~irder 

inrnn ind11slri11 111. lll. sa111ma11tagl't minskas. !iwm ansla);!l!t har Cll prioritc-

Tahcll Il. Statsutgirterna efter ändamiil budgclarcl 1980/81, löpande priser 
(Hcltirrcn a\'f'lllllbdc1 

Flllkpcnsillni:r. s_111kfiirsäkring 
m.m. 

l.'.1hild11ing 11c·h f11rskni11g 
Stat sskuld:-~inl1ir 
TLllalfiiP" cir 
Arhi:tsmarkrtads- 11.::!1 regi11nal-

plllitih 
St i id l ill harnfa111ilit:r 
B1_1siadspolitik 
:\llm;inna bidrag 1ill kon11n11ner 
KlHnm1111ikat illlJCr 
lliilsn-. ';jul-.- ll<.:h sllc:iah·:1rd 
Rätts- Ll<.:.h pL1lisl';iscnde 
lnti:rnalillni:lll hist:1nd 111. 111. 
:\ ;iri ngs p11li lik 
L.ncrgipllli1ik 
Övrigt 

Totala statsutgiflcr 
cxkl. hudgctri:formcn 

Totala statsutgifler 
inkl. hudge\J'i:fonnen 

Förslal! till 
statsh1~dgel 
l'JXO/X I 
111iliankr 
kr.-

~7.7 
IX.Il 
17.h 

12.5 
12.3 
11.7 
10.:1 
X.h 
h.9 
<i.h 

5.2 
>A 
2.5 

22.X 

2110,8 

203,!I 

--------------
För~indrinl! fr:m 
st al sh11dgL~I I 979/811 

miljarder 
kr.. 

-+ 4.5 
-'- 3.9 
+ ".., - ·' 
-'- 1.7 

+ t. I 
+ 1.7 

1.9 
+ 1.<l 
+ <U 

IU 
-1- 0.5 
~· Il.(\ 

3.K 
Il.I 

-t- Il.I 

-+20,3 

-'-B,3 

, .. 
" 

.1. 15 r:; 
-1 }(1'; 

.• 4ti":.; 
-t· )Il'_:; 

I w·:; 
15 '.·;. 

+ 19·; 
+~~ r-;-, 
-1- 4'. .,. 
-1- (jf" - ( 

-'- 9'.:.; 
~ 13 c;. 
--s:ir;. 
- 4 , .. ... ,. 

+-1 I 'i(· 

An111. t. p;·1 L!rllnd al' ,uc:c:cssi'"' anpassningar ;t\· ;imlam[dsgrurreringi:n 11pps1«1r 
S\;t~ighetcr all reialt'.f"<I tahi:llcns Uppgiftl'r till 11illtS\'aranJt: Uppgiftcr tidi
gare ~1r. 

, l.'ndi:r övrig! redovisas ulgifter fiir fkra L1lika :irtdam:tl. hl. a. idrott. miljii
\'<tnl. rrc-,stiid. kultur nl·h kvrka. l'issa l'iinaltuingsmyndighi:ti:r samt nför-
11hedLb 111gilkr. 
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ring ski.:tt av sttidi.:t till pn>l<>typi.:r 11..:h dc·rnon-;tratitrnsanl:iggningar. Di.:n 

dt.:I av qiidct som avsi.:r hidrag 1ill i.:ncrgibi.:sparandl' ;\tg:irdn i ht.:lintliga 

hvggnadcr ot.:h proccssn inorn industrin trappas diirenl\1t ner Slll"l"l'ssivt. 

lle eni.:rgihesparandi.: pn>.iekti.:ns li.ins;unhet J"i.ir industrin :ir sadan att ;1tg:ir

derna kan ko111111a till st[1nd :iven med n:igllt liign: statliga bidrag. 

5.5 Statsutgifll'rna grup1>cradc efter ändamäl 

t;1hl'il (1 anges utgift~-ftir:indringarna fiirdclade p:·1 viktigare iiml;1111:ds

gnrppcr. Det hiir obsi.:rvcras att _i:irnförelscrna utµiir rr:·lll di.:n :iv riksdagen 

heslutadc statsbudgeten for hudget[1rc'I 1979/80. \'arfi.ir iikningstalen hlir 

hiigre iin vid en j:imfiirc·lse rni.:d nu heriiknat utfall för detta hudgetilr. 

S,1111 framgt1r av tahellcn :ir de iindarn:ilsgnrppcr so111 iikar relativt sett 

snabbast statsskuldr:intllr. allrn:inna bidrag till knmn1uner samt hustadspo

li1ik. Lbrernot rninskar iindam:dsgrurren n:irinµsrolitik kraftigt. vilket 

sarnrnanhiingcr rncd honfallandi: cng;'ingsinsatsi.:r hudgcttiret 1979/80. 

Sarn111antaget i.ikar de totala statsutgiftcrna i för~laget till statsbudget för 

budgct;'1rct 1980/81 med ..:a I I '7-·i.· j:imfön med statsbudgeten för inncvaran

'k budget;'1r. 
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(1 Särskilda fragor 

h. I Moderniserini,: a\' det statlii,:a hudi,:ets~·sterncl 

kd,-;d;1gl'll lw-;lu1<11lc un,kr hlisti:n 1977 om riktlinjer for en modernisi:

nng ;1 ,. del sl al iig;i budgl'hystemet I rrnr. 197<>/77: l:~O. f"i U 1977/7'11.: I. 

,.,k1 1'177/7'11.: i'JI. l>i:1111a s!.-ulk genomfiiras till budgel:'1ret l9XO/Xl. 

hir-.;i<tgl'I till stat,hudget for hudgi:t:1re1 19XO/XI har gjorts urr utifdn 

de''" 1il.-tli1qe1. lk nuvarande drift- 1h.:h !.-apitalb11dgctarna har s;'ll11nda 

(1irh il1op till en •;ammanhtilh:n statsht1dgct tlir silviil drift- som invt·ste

rings11tgiftl'I. IX1n·id har dl'! nuvarande systemet med kapitalfondi:r slo

p;11.- .1~1g ,·dl 11u 1:1 11rr de delar av hudgl·tnwderniscringen som heri.ir 

st<1hh11tlgetl'J1s 11rr'i;illning och 11111sl111ning . .lag fiti:rk1111111H:r senare vid 

!t'd"" is11i11gl'll ;1v l'·ill' flera huvudtitlar gemei1sam111a fr;igor till övriga delar 

i h11dg,:1 m1 iderni~.eri11gi:n. 

f.'iir ht1tlget1:11s 11tgil'tssid;1 f;'1r 0111bggningen av statsbudgetens urrst;iil

llill,!.! :,011; l-;t11i,d. vl·11s all .'i11111lig;1 anslag 1 ill inVL'Sleringar förs 11rr under 

ri:sp. '111v11dtitel. Mcdelsanvis11ingen sker i flertalet fall över nyinr:ittade 

rnl·rvatinns;111.;l;ig R.d:1tioncrna mellan drift- och k;ipitalhudgd iir i nt1va

randl' Ji11dgetsvs1c111 t:imligen komplicerade. I investeringsslaterna för ka

pitalfondi:rna I ed1l\·isas pt°1 statens lllgiftssida investeringsanslagen lbrut

tllill\'VSIL'rin).!ar11;1 I och p;·1 statens inl.-umstsida finansieringen av investe

ringarna 11prdl'lad p;1 dL"ls avskrivningar inom fondi:n och fr;01n statshudge

lL'n. dels iivriga ~;1pital111edl'l (fiir-;:il,iningsmcdell i den utstr;ickning de inte 

skall tillfiiras verbarnheti:n. dcls investeringshemyndigande. lnvesterings

a11sLtgc11 (hniltl1i11vl·steri11garna) ing;'1r i red1ivis11inge11 av den nuvarande 

tt>!;tlh11dgell'1" 111gifhsida. :\\'skrivningar imHn fonden och övriga kapital-

111.:del r(·d1ivis;1s undi:r ruhriken l:lt:r:iknad övrig finansiering p~i lotalhudge

ll'llS i11k,1m,hida nwdan a\'sl.-rivningarna friin statsbudgeten rc:dovisas p;i 

drit'lb11dgc:tens utgit'tssida sllm avskrivningar av nya karitalinvcsteringar. 

lnvc:steri11gsstaterna för 1.-apitalfondcrna fiirsvinner i tlch med tl111läggning

e11 "'' hudgehvstcn1ct. Efter 01111iiggninge11 kommer hruttoinvesteringarna 

till 111 t ry(·k g,:11\1111 di: anslag som hegiirs. A vskrivni11gar och de fiirs;ilj-

11i11g~111nkl som inte skall tillfiir;!s vnksa111heten redovisas p{1 slirskilda 

1nl--1•111..,11itl:1r p;1 h11dgell'ns inkl1111stsid;1. .lag atc:rkommer till fr:ig,1rna om 

fiirini.•genhetsredovisning samt viirdcrinf! od1 förriint ning av tillg{111gar vid 

reddvi..,ningen ;1v Fiir flera h11\'l1d1itlar gemi:nsamm<i fragor. 

F. n. rl'd11\·isas stiirrc delen av den ,,·11uli.i:11 111/1/11i11g1'11 p;\ de s. k. utl:'1-

11ingsf'tl!llkrn;i: St;1tcns utl:'1ni11gsflHllkr och Fonden for l{rncunderstöd. Av 

dess:1 fonclu ;i,. Staten" utbningo;funder rcvolverandc. dvs. :1terhetalning

arna ;1\' 1:-111 tillfiirs ri:sr. f11nd medan delfnndcrn;1 tillhörande Fonden for 

l;111e1111,Jt:rs1iid inti: iir ri:voherande. B11dgct11trl'dningcn föreslog i sill slut

hl'tiinkande 1SOL! 1977: 431 ;11! rcvolvc:rande bnefondcr inte hör förekllm

ma Vid behandlingen av denna fri1g;1 i rr1•r. l'J7h/77: 130 var jag inte 
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beredd att fiirurd;1 c\l generellt avskaffande ;1v l<1111krnas revulvcrandc 

k;irak1iir. Lnli!!l min t1;1 rcd1wisadc uppfattning b11r1k S:idana fr;'1gm priivas 

fr:111 fall 1ill fall. Priiv11ingen inför htHll,!dumLig!,!ningen har lclt till att den 

revolverande karak1:in:n avskaffas för den 11tl:t11ing som hi11ills re,kwisats 

1111dcr fiiljan1k l{111cfondcr niindigen. 

U I rikcsfiirval I ni ngen s l;°111cfond 

8ist;111dsfiirvalt 11i 11gen s l:i11cfo11d 

Statens htisiit t ni ngsl{1 ncfond 

Vattenkraft sbncfundcn 

Luftfart sl;"1 ncftrnden 

S1:1k·ns l:'1ndond flir ,1<.;n mindn: skeppsfanen 

S1a1e11s L1nef.1nd fiir t1niversit<::1ss111dicr 

St udil'llH::dl'lsfonden 

1_.:·1nef1l!1dcn fiir st 11dent k[1rlokaler 

fordhrn kels lagerh 11 sfond 

Kraft led ni n gsl;111efc1nde11 

Egnahem sL111efo11de11 

Statens avdikningsl;'tncfond 

Fiskeril;i11dt1ndcn 

L1nefo11de11 till frä111jande av hereJning och avs:i11ning av fisk 111. m. 

Statens fiskredskapsl<"1nefond 

U1nefonden för l:°1n med uppskjuten riinta 

Sk11g' v;igl:1 nefonden 

Urnefonden fiir bostadsförsi:it:jnin!,! för mindre bemedlade. harnrika fa

miljer 

L111dn11de11 ftir hosiadsbygl,!<t11de 

Li'inef1111de11 för inventarier i vissa specialb11st~ider 

I .i1nefonden ftir knmm11nala markl'iirvLirv 

I .:111cl"onden fiir allm;inna samlingslokakr. 

0111slu1nin!!en av statsbudgeten ökar till följd hiirav med ca I 700 milj. kr. 

hudgetförslaget fiir budget[1rct 1980/81 redovisas nyutl:1ningen hru\\1' 

genom de anslag. i flertalet fall reservatitrnsanslag. snm hc.:g;irs fi!r resp. 

iindam;"tl. Atcrhetalningen av lt1nen tas upp under s;irskilda inkt1ms11irlar p;01 

hudgct.:ns inkomstsida. En niinnare rnlovi·rning h:irav H\1nnas av heriirda 

s1.atsr;1d \'id anmiilan av ifri1g.avarandc.: ansbg under resp. huvudtitel. 

Tidigare h;1r saknats egentliga regler för h11r af/i'irs1·crk1·11 skall heriikna 

uch redovisa sina investeringsutgifti:r. Bl. a. har praxis betr:iffand,· r.:dnvis

ningen :iv lii11ehikostnader och andra indirekta kostnader varierat 111ellan 

affiirwc.:rken. I regeringens anvisningar fiir anslagsframstiillningarna for 

budget;iret 1980/81 har nya enhetliga principer 111ed 11tg;'i11gspunkt i s. k. 

god redovisningssed lagts fast som grund för hernkningen av investerings

utgifterna. Jag Mt:rkt1111mcr med c.:n utfiirligare beskrivning <1v redovis-
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ningsfrinm:rna under Filr flera huvudtitlar ge111ensa111m;1 fri1gur. Filr tek

"Crkl:l, statcns j;irnv;igar llt.:h stat<.:ns vattenfallsverk mcdför de· nva rrim.:i

rcrn:1 en hl'lydandc ,·idgning al' invc.'ilcringshegrcrrer och diinned 11pr

riikning av invcsteringsanslagcn. Um de nya principcrna hade till;i111rats p:·1 

i1111cvarande hudget~irs investerings\'1>1) m skulle investeringsanslagen for 

tclevc'rkl'ls del ha iikats med ca 7<i5 111ilj. kr. Fiir st:tlL'nsj;irnv;igars del hlir 

11101svar:111de i'ikning i.:a 10() mil.i. kr. lH:h for statens vattenfalls verks del ):\O 

milj. kr. Fiir de övriga alförsverl;en 111edför Lk enhetliga pri11ciperna cndasl 

sm:irre för;indringar for her;ikningen av investerings11tgifterna. Verken har 

u.:ksi1 re\ iderat avskrivningsunderlaget med hiinsyn till dc ;indrade f"L'd1i

'.'i!'>ningsrri111.:ircrna. l>et öbde avskrivningsunderlag S\)lll hiirvid 11rrs1iir 

l;nmmL'r att medfi'ira ;1tt avskrivningarna vid omliiggningcn iikar 1111gcfiir 

lika mycket s1lm investeringsanslagen iikar till följd av det utvidgade 

i11vcstni11gshegrepret. N:1gon niimnviird ht1dgethelastning urrkommcr 

diirfi\r inte till fiiljd av nmbggningen. 

Pi'1 .11u1c11s o/!111ii111111 ,fi1.\·1iglt1'ls/;111d rednvisas de civila statliga fastighe

ter. St)ffl inte hiinförs till affärsverken. Fonden iir urrdelad pi't sju del

fonder. n;imligen slottshyggnaders. kriminalvt1rdsstyrelsens. beskick

ningsfastighcternas. karolinska sjukhusets. akademiska sjukhusets. hygg

nadssl yrelse11s och gcncraltullstyrdscns Jclfonder. Av dessa förvaltas 

slllltsbyggnadcrnas. bt.!skic k n ingsfast igheternas. akademiska sjukhusets 

11d1 hyggnadsstyrelsens delfonder av hyggnadsstyrelsen och de övriga av 

rcsr. myndighet. I fr[1ga om akademiska sjukhusets delfond svarar d1ick 

sjukhusets direktitln för fastighetsunderh:ill m. 111. l't1Fir.1·1·11rc1sfi1s1ig!tc1s

fil/ld redovisas de fastigheter snm anv;inds för försvarsiinda111i'1l. Försva

rl'ls fastighetsfond - som iir Uppdelad p;'i hd~istningars llCh kasernbygg

naders delfonder - förvaltas av fortitikationsförvaltnini;en. 

lnknmst- llt.:h utgiftsstater för Lk h<'1da fastighetsfonderna har [1rligen 

faststiillts av riksdagen. Fiirslagen till ~later - sum redovisat'> i s;irskilda 

bilagor till buJgetrrlirositinnen - har urrtagit följande titlar. niimligen rt1 

inklHllstsidan: Ersiittning for lokaler Stlm urrlf1ts till statsmyndigheter. 

!lyror och arrenden fiir lnkalcr och 111arkomrf1den som 11prli'its till enskil

da. lnk1H11ster av övnings- ot:h skjutfolt (försvarets fastighetsfondl och 

Diverse ink11111ster samt ri1 utgiftssidan: Rerarations- oi.:h underhfillskost-

11~1der 111. m., Avsiittning till viirdeminskningskonto och Hyres- och arren

deutgifter m. ni. f-tlndernas i·iverslwtt har redtlvisat'> under siirskilda titlar 

ril statsbudgetens inkomstsida. 

Som konsekvens av budgetomläggningen uprhör den hittillsvarande 

s~irskilda redovisningen över statens fastighctsfonder. De fastigheter \tlm 

redovisats över fonderna redovisas framdeles i balans- och resultatr~ik

ningar som urrrilttats av de myndigheter som förvaltar fastigheterna, dv~. 

byggnadsstyrclsen. kriminalvr1rdsstyrelsen. karolinska och akademiska 

sj11kht1\en. generaltullstyreisen 11ch fortifikatil)flsförvaltningen. Den redo

visning som tidigare förelagts riksdagen i förslag till inkomst- och utgifts-
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slaler fiir fas1ighl'1sfunderna lii111n:1s n11 s,Hn fiirsl:1g 1ill resiiiLtlriil-.ningar 

för faslighe1sförvallningen i anslutning till reduvisningl·n av de fiirval1:1nde 

mvndigheierna under resr. h11vud1i1el i h11dgl'lrrnpusi1i1H1en. Redovisning

arna fiiljer i huvudsal-. den 11pps1iillning sum tidigari.: an\':inls i l"iirslagen 1ill 

slaler fiir fastighe1sfonderna. 

:\n,Jag.:n för invest.:ringar i S1·cri.!.!<'.1 Radio All lia1 1idigare :1nvis:1ts 

iiv.:r kapitalh11dge1cn 1ill bvggnad~styrclsen och tl'ieverkel. N:ig,)n helasl

ning r:1 lt>lalhudge1en har int.: 11ppknmmi1 genom inve-,1eringarna i Sveri

ges Raditi. lfr:igavarand.: invest.:rings:1nslag har n:irnligcn dirdt avskrivih 

mnt den s. k. r11ndr:1diofonden Sl>lll red,ivisas vid sidan av s1a1sh11dgctl'll. I 

furtsiillningen l-.<.>n1111er :iv.:n ifr:·1gavarand.: investeringar all red,1visas vid 

sidan av sta1shudge1e11 r:-1 s:1111ma .siill so111 g:iiler for anslagei 1ill Svc:ri!,!l'S 

Radi11s drih. Riksdagen' 111ateriella rril\'ning a\ S\·erige-; Radi1i;; ill\·esll'

ringar kommer docl-; a11 fnns:i11a som hi11ills. 

I nuvarande h11dgehyst.:m fungerar h111/.f.!<'lllljii11111i11.i:sli•111/<11 s1.•m .:It 

hokfiiringsk,inll• för all bal:111-,era drifth11dgelens iiver- ueh 11ndersk1.1t1. 1';'1 

hudget111jiin111ingsfonden red,wisas LH:ksi'1 saldot pi1 a1111rn10hilskallernL·d

lens speeialhudgl'I ,1ch f1.1nden för regleringar av 11lhl'lalningar av ktH1111111-

nalskallemedel. l.kss111om kan till hudg.:1u1j~imningsfunden. g.:nom s:ir

skilda regeringshcsh11. för;1s ou1ny11jadt: m.:d.:I p:'t u1giflsanslag. I samband 

m.:d san1manliiggning.:n av drifl- neh kapitalh11dg.:1:1rna försvinner hudgel

utjiimningsfond.:n som redovisningsteknisk! hegrerr. 

Rcdo,·isningen a,· <1111u11111hi/.1kul11'1111'dd ii\'t:r en S:irskild fond mt!d av

r~ikning av vissa swts111gifter nwtiv.:rades 11rspr11ngligen av en önskan atl 

geno!llföra spceialdestina1ion av 111edel 1ill delta vcrksa111hc1so111r:'1de. 

Riksdagens h.:slt1t med anledning av rror. 19711/77: Uo innch:ir atl srecial

destina1inncn av aulornobilskallem.:d.:I skall upphöra. Fiirslagl'I 1ill s1a1s

h11dg..:t fiir h11dge1:1rl'I 19XO/X I har g,jons urr utifr:\n denna 11tg:111gsp11nk1 

och s:llunda slopas den siirskilda avriikning.:n av vissa slatsutgiftcr mot 

atlll lllH ihi I skal tcllled kn. 

H1',i:/t'ri11.i.:sfi111dt'll .fi"ir l.c1111111111wl.1-/,u11c'111<'dl'i slopas ,icks;\ sum rednvis

ningslekniskl hegr.:rr vid 11tg:'ingen av h11dge1:irc1 197'J/Xll. Redan n11 sker 

utbetalningen av k(111111111nalskatlemedcl geJll\Jll clt siirskill avr:ikningsfiir

farandt: diir regleringsfondcn saknar praktisk hl'lydelse. En redovisning av 

hur ska1tc111.:dlcn fiirdel:ir sig pf1 slal uch k,H11n111n sker som 1idigarc i 

riksrcvisi,1ns VL'rkcts I RR V) in kt>111st hcr:ik ni Il);!. 

Ou1ny11jadc anslagsrnedel blir iivt'n i funs:ittningen kunna fi.iras bor! fr:"rn 

anslagen genom siirskilda rcg.:ringsh.:sltll. Enlig! min mening hiir av prak-

1iska skiil s{1dana medl'i överföras 1ill b11dgc1ens inkomshida uch redtwisas 

under inkumsttiteln i)vriga inkumslcr av st alens verksamhet. 

Den direkta fi.iljden för h11tlgl'll'llS i1do111srsiclt1 av oml:iggningen blir in1c 

s1or. RRV har cn.ellcrtid SlHll ell led i h11dgt:1nwdt>rniscring.:n och infiir 

avvecklingen av k;1pi1alfondcrna genomfört t'll iiv.:rsy·n av hudgelcns in

komslsida. Hiirigcnom blir för~indringarna s1örre. RRV har i sin inkumst-
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hi.:riil\ning lhilaga 2.1) 1;irnnat i.:n niirmare ri.:dovisning för 1q1pstiillninge11 av 

h11dgt:IL'ns i11kolllshida s:1v;i1 enligt hittillsvarande praxis som enligt forsla

gi.:1. .lag vill h;ir i11skrii111\a mig till all h;invisa till denna . .lag anser att 

verkch fiirslag hiir hc;11\tas och har vid 111forlllningcn av förslaget till 

statsbudget för niista hudgi::1;1r stiillt upp inkomstsidan p~1 samma siitt som i 

RRV:s 11~ <L redovisning. 

(1.2 AffärsHrkcns konjunkturmarginaler, 111. 111. 

FinansL1tsl\otte1 har i sitt lx:Uinbndt: 197'!1./79: 40 i anslutning till sin 

hi.:h;1ndli11g av llnansfull111al..te11 anfört synpunkter lll'ks{1 bt:triiffande vi;.sa 

l-.011j11nl\tL1r- i.:ller arbets111arl\11adsp11litiskt nll1tiverade hemyndiganden un

dt:r olika anslag samt be11·;iffa11de de s. k. konjunkturmarginah:rna p:1 af

f:irsverkens 111. n. statlig;, vi.:rl\sa111hetcrs investeringsrarnar. 

l!iskotk! har St>lll sin 111e11i11g i sitt av ril\sdagcn godl\iinda hetiinLmde 

11·..,kr llJ7X/7lJ: 4."\2l framfi.irt att de feirstniimnda bemyndigandena kan he

hi1llas vid sidan a\· finansftdlmal\ten. De bör emt:llertid fortsiittningsvis 

t'iiras lit i he111stiillan od1 s:dedes bli lörem<H för ett uttrycl\ligt medgivande 

friin rik•;dage11s sida. I enlighet med utskottt:ls hegiiran avser berörda 

statsr:'td all l"i.iresli1 att s;i sker i {1reh budgetproposition. 

'.\iir dct g;iller alfarsvt•rkens m:h vissa andra verksamheters investering

<tr har den ordningen tiil~i111pats att riksdagen hemyndigat regeringen att 

ino111 en marj!inal av 10' ,: u1iiver given investeringsram I\ unna besluta om 

L'll av ku11j11nl\tur111iissiga eller andra sLil pi1kallad ökning av medclsramen. 

BctrMfande den del av marginalerna som i.ir konjunkturpolitiskt moti

vl·rad l\L'llStaterade jag i min anmiilan av friigan i budgetförslaget fiir 

h11dgetC1ret 1979/80 (prop. 197X/7'J: JOO bil. 2l all denna del har samma 

11ppgift som finansfullmakten. Efter samri1d med berörda stahriid bar jag 

f"nnnit att di.:nna diirfiir fortsiittningsvis bör ingi1 i det allm;inna be1~1yndi

ga11Lkt att utnyttja finansftdlmakten och s{tledes inte separerat pMi.iras 

re,p. an..,l;1g. 

lnvi.:s1ningsra111an1<1 Llll emellertid hiijas av regeringen 11cl\s~1 av andra 

\k~il iin konj11nkturskiil excmpelvi.., fiir att medge en fördelaktig upphand

ling. lkhuvet av att kunna hi.~ja investering-.rarnarna i1ven av sfidana sLil 

kvarstt1r ufi.iriindrat. Jag anst:r att en schabhrnmiissig marginal om )':.~. 

ut\iver givl·iJ investeringsrarn bör heriil\nas för berörda anslag för att med

ge en iikning av medelsanviindningen av siidana skiil. lkrörda statsr;'id 

:ilerkL11llJllL·r till detta vid sin a11miila11 av resp. anslag. Den del av de 

hittillsvar:mdc marginalern<1 som iir kL1n.iunkturpolitisl\1 motiverade bör 

son1 j;1g nyss niimnt r;iknas in i finansfullmakten. 

I enlighet mi.:d '.'ad jag anförde vid min anmiilan av hudgetförslaget för 

h11dget:'1rct 1979/'!1.0 avser jag att aterkomma till fr:igan om ett hcmyndi

gandc att utnytlja finansfullmakt för hudgcti·iret 19XO/~q i anslutning till min 

anniiilan till komplet1eringspropositionen v[iren 1980. Jag avser att d:'1 
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11d.;s;'1 rL·do\·is;1 11t11\'lt_jand.::t a\· den av riksdagen he\·i)_j;1dc· finansfull111ak

te11 for inne\·arandc hudl,!et:1r. Denn;1 11rdninl,! har riksda!,!<.:11 <1cks;·1 st:lllr sig 

h;1J..n111. 

h .. ' Statsbudgctcn budgl·larcn 1()79/80 och 1()80/81 

<1.3. I Statsbudgetens inkomster budgetan•n 1979/80 och 1980/81. m. m. 

l{il..'irl'l'isiun'iverl..c1 har med sl..ri\·dsl· den ]..) dcn'.111hcr llJ7'J l:imnat 

hcr:iJ..ningar av totalh11dgctcns ink,1111ster under hudgetarcn 197lJ/XI) ud1 

l'JXtliX \. hir en 11iirm;1rc rcd,iglircl\e h~invisar _jag till \'erkds skri\·cls..: 

1hilaga ~.11. 

\'id en hcr:ikning av s1;11sink1Hnstcrnas utveckling :ir de :111taga11dL·11 -.1.>111 

giirs u111 inkomst11l\ccl..linge11 i samhiilh:t a\· avgiirandc hct}dclsc. Kiks

re\·isions\·crkct h:1r i -;in .;J..rivdse p:1rcka1 ail de :rntagandL·n som kg<Jt 1i1J 

µrnnd för heriikningcn av stalsinkomsterna nu iir s:irskilt osiikr;1 herocnde 

r:1 att dels 11;1got dclinitiv1 utfall för inklllnstaret 197X iinnu inte fiireligger. 

deh nagra ce11trala lönea\'tal fiir inkoms1<irl'I l'JXO i1nn11 inlL' har slulit.'i. 

\'erke1 har i sin heriikning s11111 h11vudalterna1iv a11t;1git all den 1,11;ib 

liines111111nan ökade med X.9'(. mellan aren 1977 m:h 197X. med 9.3', 

mellan:.1ren l'J7Xoch 1979sanll med 10.5',: mellan:1ren l'J7'JoL·h l'JXO. riir 

fiirsla haJ\·i1rct 1981 har ökningen schahlonm:issigt 'iatts till x·.;. \'i:rkel 

red11\ isar cmellert id o.: ks:1 iiverslagsrnihsigt ct t andra allL'rnati v. si im 111giir 

fr;in l~ign: öknings1al fiir liincsum111<111 fiir ;1r IYXO, 11iilllligc11 lll<:d 8',. 

Chi:kn fiir ekonomidepartementet har vid sin anm:ilan il\ li11ansrlancn i 

hll\ 11d,ak hvggt ra det senare alternativet. Samma 11tga11gsr1111kter ligger 

gi\·c1vi.; till grn11d fiir de herii1'ningar .'<llll j;1g ko111111cr att redovi,a i det 

fiil.iandc. 

Som jag nyss berört har riksrcvisi1111svcrkct fiireslagit en för:111d1ad 

tlf'f''itfillning av s1a1.,inl\oms1crna. Jag 111g:-1r i del fiil_iande fr;m di:nna. 

l 1rrs1iillningc11 avser sjiih·faJlct först b11dgL·t{1rct IYXll/X I. hg vill dui:k 

bciona all _jag ;1\· prakliska sk;iJ följer denna urr-,1;iJl11ing it\cn d;1 j;1g 

1'0111111cntcr:ll' det baiil..nade 111 folier for innc1'arandL· b11dgc1<1r. .lag 1·ill fiir 

f11l1"1:indighetcns skull i1n10 n:im11;1 all \'crket i sin heriikning rnh1visa1 

i11klllllSICl'lla enligt h;1da l1[1[1Sl;iJJ11i11garna. 

Kil.. srcvi-;ionsvakel behikn;1r inkom,lcrna 1111da ht1\'11dgruppcn sl,t111 

f'" i11~11111.11. l'<.'ll/i.1111iu11.1'1'i11.1r uch r(ird.1c till 33 20~ milj. kr. fiir hudgc:t:1re1 

J97lJ/Xll 1lch till 33 13..) milj. kr. fiir hudget:1ret JlJXll/XI. Jag har ingrn 

erinran mol vakcl.'i hediimning . .lag vill i sammanh;1ngcl konst;1lcra. all 

\ad _jag tidigare anfiirt 11111 _i11-,1cring av rcalisations\·in-;thc--kattni11g fi.ir 

fastigheter inti: föranleder nagon iindring av hcriikningen. 

l: 11der h11\·11dµmppcn /(lg.1·1t1dgad1· .1 ,,ciulu •pi/iu· bcnik nar rih 'ift'I' i .;ion~

verkct i11k11mstcrna till 2..) ..)').:' milj. kr. fiir innevarande b11dgetr1r ,ich till 

2'Jll01 milj. kr. fiirdet piifliljande b11dgctaret. Enligt \'ad jag inhiimtal avser 

.\ Hik,,.,Jgcn ll/7Yi81!. I 1;111i/. ;\'r /IJll. lli/agil:} 
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d1l'lc11 l"iir u1hildningsdc.:partc.:111c.:nlc.:l ;1lt sc.:narc.: dc.:11na dag fiirL·sl;i c.:11 11111-

l:iggning av \ issa utgiftsanslag sum Lir till kpnsekvc.:ns alt dc.:11 s;ir,kilda 

\'11\c.:nuthildningsavgiftc.:n b(ir rc.:dnvisas hrutl\l p;·1 h11d:,!etc.:11s inkomstsida 

fr. o. 111. budgc.:l;irc.:l 19XO/X I. l'.11der dc.:n hc.:riird;1 inkPlllsllitc.:111 c"nTi,:.:<1 11•

cic1ill> r.;itia hiir p;·1 grund h;irav inkolll'>lc.:rna fiiras 11pp mc:d l>I_; mil.i. kr. 

vilk.:t ;'1r f>l 2 milj. kr. mc.:r ~-lll vad verket hc.:r;iknal filr hudgL·t;·1rc.:t J')Xtl/X I. 

Av iikningc.:n h;inl'iir sig 24 mil.i. kr. till dlc.:klc.:rna "' dc.:n 0111l;iggning av 

inkomsttilL'ln statliga pensionsavgil'tt'r som jag stra\ :11.:rkrnrnnc.:r till. 

önigt a11slt1tt:rjag rnig till den hc.:r;i\..ning a\ hu\11dgrt1ppens inktirnsk'J' för 

h11dgL'L1rt:l I lJXt1/X I som Vt'rkt'l rc.:duvisat. hir in11c.:varandc.: h11dgc1;1r a11-,1t1-

lL·rjag mig helt till VL·rkc.:ts her;ikning a\· huv11dgrnpp.:ns inkums1er. 

l-li1vudgrt1ppc.:11 s/,11// 11i1 1·c1ror ""h 1jii11s1a. s11m hl. ;1. u111fat1;tr 111.:rv;ir

dc.:skat: .. skall pi1 vin th:h <;pritdryc:kcr. c.:nc.:rgiskatt. hensin-,katl 11ch 10-

h;1kssk;11t. fiip; a1 1 c.:rkc.:t 11pp med 5X 702 milj. kr. rc.:.'ip. h_~ 4'JX milj. kr. 

b11dgi:1;'1rc:11 1'>79/Xll tich l'->Xll/Xl. Riksrc.:,isii111svc:rk.:1 har flircslagit all 

i11kumst.:rn;i <1v den -.;irskild;1 hned-.kapsa,·giften fiir ol.ic.:pI'tlllt1k!L'1 

fr. '" 111. budgc.:liiret 1980/81 skall brtllltirc:d,wisas i statshudgc:tc:n tic.:h foras 

upp under c:n inkomsttitel ht'n;imnd siir1/,i/d /)(·rc,/sl,111•s<11",1.:i/i ti'ir t1/i<'f''"'
,/1dkr. V..::rkl't 1i;infiir denna inkomsttitc.:I till 1111 hl'handl<td huvudgrupp. 

Vi-;sa tekniska prtihlc.:m gör dc.:t c.:rni:lkrtid svart att nu genomföra dc.:n 

t'iire,l;1g11a oml;iggningen. Dtic.:k kan Jag. eftl'r sa111r:1d med chd'cn fiir 

ha1hklsdcparti:mc.:ntc.:l. fiiruhkicka att jag r;iJ.;nar 1m·d att i k11mplettc.:ring'

pn1p,i,;itil>1ll:n ,·;"1ren 1980 ku1111;1 fiin:sb l'll tHnEiggning -.u111 i huvudsak 

rillg1lli,1ser de s1·npunkrc.:r vc.:rkc.:1 fr;1mtlirt. D;inned kan ink11111s11irc.:l11 t. \'. 

intL' foras upp i fi'irslagct till statsbudget för h11dgt'L1rct I lJXll/X I 11.:h in

ku111stL·rna bör tbrmed minskas 111.:d I 17." milj. kr . .i;imfört med verkets 

inkomsther;ikning. l iivrigt anslukr pg mig till dl' a\· \'c.:rkct prcsenlL'radc· 

her;ik11i11garna for huvudgruppl'n. 

De.: h111'l1dgrt1pper pa starshudgetens inkomstsida sorn jag nu prL''l'llll'J'al 

iir i l'rag.:1 11111 inktimsthelopp helt dominerande ,11.:h svarar fiir c·a x_.:;'; av dl' 

'amladL· i11kon1stcrna. 

Jag kornmc.:r sc.:narc dc.:nna dag vid rc.:duvisningc.:n av Fiir tlc.:ra huvudtitlar 

gl'mc:nsamma frag11r all ta 11pp ett fiirslag till n\·a rl'dl>\isningsl'ornll'r för 

fiirs\·arL·ts fastighc.:tst\irvaltning. De: n\'a rc:d,wisningsformerna far s11m 

konsek\i:ns att d..::n h\Ta Sl'lll fiirs,·arcts myndighct.:r skall er];igµa för 

dispn,ition.:n ;i\· statligt iiµda fastighc:tc.:r fr. P. lll. hudµ.:t:1rl't ]')811/81 inte 

kc•m111c.:r att innc.:fatla kapitalkostnader. Detta m.:dfiir att 11i1gra 111c.:1kl fiir 

a\'.skriv11i11g:ir m·s..::c.:11dc hcriirda fo.'>ligheter inte hommcr all t;i., 111111 i ,Jc.:n 

tidigare.: omnii1nnda rc.:sult;1triikningc11 fiir försvarets fastighL·tcr. Enligt till

l:impade princ:ipc.:r för hyress;i11ningc.:n siitts h\Tan h;ird'tl'r s:1 all dc.:n 

tii..:kcr hcriikn<1dc 11tgilkr fiir drift oc.:h 1111derh;ill av fastighelLT11<1. Följaktli

!!L'll kommer n:1gra iiverskutt inte att rt'dovisas. l11k,1111ster spm l. <1. lll. 

inn.:varandc h11dgt't:1r inflytt'r p:-1 fiirsvar..::ts fastighc.:tsfund k11mrna d;ir

mcd att upphöra. Detta förh;'tllande har som naturlig kons~kvens att in-
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knmsttil !;1 rn;1 ii1·,·rsA.1 >/I 111 · .frir.1Tll/'l'/.1· .ftl.l'l ig/i,•1s/i'in·cil1 ni11g ud1 111·.1'/-r/1 ·-

11i11gc1r f>c1.ti'ir.1·1·t11·c·ts fil.l'tiglii'lcr avskaffas fr.11. m. 11;is1kn111111andc h11dgc1-

iir. D:irmcd Lir riksrevisionsverkcts inkomstber;ikni11g justeras lll'd med 

I 8'i 7'i7 000 kr. 

fag iivcr~<1r 1111 till vissa inknrll';ltitlar irwrn knmm1111ik;1li1•n,dcranc111c11-

tets llilll';1t:k. Jag har i dessa fr;1gnr sa111r:1tl med derartemc11tsd1cfe11. 

Riksri:visi11fö\'erket h<ll' uppgivit inkomsterna und1:r i11kom~;11i1d11 t1\'

gilia 1·id 1r11iik11/J..,·rlit'l.1T1·rl-c1 1ill 47.'1111ilj. kr. for s;iv;i: innevarande .,<•111 

niisla h11dger;1r. Regeringen har hesl111a1 all höja hl. a. a1·gifrerna fiir fiir;1r

pnn J'r. ''· 111. dl'll I ja111rari 19XO. Till fiiljd hiir;1v riiknar jag 11pr inl-.u1w.11i 

1,·ln med::: 111ilj. kr. r,·sr. 4.1 milj. J..r . 

.:\ven i J'riiga 1>111 verkeh hediimning av inkorns11i!L'l11 /,ii1-/-.1rt.1111 gifi,.,. 

heriil-.narjag hiigre inknmstcr för de bada akl11ella hudge1:·in:11. S;d1rnd<1 biir 

i11J..omsterna bli l. l milj. 1-:r. resp. 2.2 milj. kr. hiit!l'e. d\S. 2).11 rnili. kr. fiir 

b11dgc·tarel 1979/XO ,h:h 24.1 milj. kr. fiir hudget·iret J<J8tl/81. .l11steri11gc·n 

motivcr:is a\' n:geringens besl11t <Hn hi\jda avgifter 111ed 1,·rha11 fr;111 den 

januari I 980. 

Riksrevisiunsvcrket har fiir ink1Hns11i1eln 111·i:ifi,·r /i'ir r1·gi.1·1rcri11g 111· 

mo1e1rfi1rdo11 uppgivit inkurns1.:rn:1 till Xh.3 milj. J..r. fiir lx1dl: innc·,ar<indc 

ni:h niista b11dgi:1;1r. Regering.:n har hi:slutat alt hiija \'il. a. registcrh:11l

ningsavgil'ten f'iir rn,110rfordl)ll fr. o. rn. di:n I janruri 1980 lldl 1ill fiiljd 

hiirav riiknarjag urp inkl>lllsttitdn mt:d X.5 milj. kr. för h11dgi:1:irl'l J<l7lJ/XO 

ui:h 17 mil.i. kr. fiir h11dge1;·1ret l'JXO/Xl. 

Jag anser. efter s:1111r:1d mi:d chefen fiir handdsdeparternt:ntet. att in

k<>fllsttiteln 111',!,:ili<'r 1·icf f'll/<'111- och r,·gi.1·1r,·ri11g.1Tii.1l'llcl1·1 hi_irjii111fiirt rnc'd 

RRV:s heriikning hiija., med 4 720llt)(I kr. 1ill 8<>.5 milj. 1-.r. fiir h11dgc·1ari:1 

J lJXO/X l. medan de för innevarandi: hudgeti'll' kan föras 11rp med dL'I hchipp 

verket angivit. lkt hiir vara mii,iligt för ra1cn1verkct ;1ll iik;1 sina ink111nskr 

i den omfattning som jag har beriiknat. 

hir arhetsdriften irhirn hriminaJ\<1rLkn g1ilkr llnl11inge11 att fiir,;il.ining~

inl-.omsterna av vnl-,,sa111hi:ti:n ri:dllvisas p:1 en s:irsi-.tld stat Slllll giVL·t,·is 

har s:11·iil ini-.omst- Sl•m utgil'rssida. Översk1itt i -.1a1i:n tillfi.ir' in1'omstti1i:l11 

i11/..0111.1rcr 1·id f..ri111i111drnrd1'11. Chefen l'iir just it ii:Jcrani:mentel av•.er 

emellertid. enligt vad jag erfarit. att -,enare denna dag fiire•;l;·1 all fiirl'ar;111-

det med en siir~kild s1a1 1rpphlir 11..:h ersiitts av en hn1t1llri:dlwisning (i\'L'r 

slatsh11dgete11. Diirrned hör ink11111sttitd11 t;1s urp 111ed ett helupr Sl.1111 111ed 

lll4 :"70000 kr. iiverstiger del av riksrevisi,insv.:rket beriiknade hel<•pret. 

Jag för s;ilunda urr 1i1el11111i:d IO:" 111ilj. J..r. fi_ir hudgi:taret 19XO/XI. Vcrhct.s 

heriikningar l'iir inne1'<1rande budget:1r kan jag dl><.:k ansli11a mig till. 

Efter samr~1d med t:hcfen fiir S(Kialdepartl'rnentet för11rdar jag att i11-

J..oms11i1dn inf..0111.1·{('/' 1·i,/ \'/1111•11.1 rii11.1·Al'll1is/,11 /11hc1r111,,ri11111 r:iJ..nas upp. 

,iiirnfort med RRV:s hcrji-.ning. med ~.X milj. kr. for bttdgd;'1ri:1 llJ~0/81 till 

5.X milj. kr. tirrr~ikningcn h~ing.er samman med att i:11 11y11 ~J..Pnomisk1 

mM a1·ses bli fastsliillt fiir verksamhclen. 
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Arhc'tar,kydd-,,tyrebe11 fi>ruhc'r .:1~ i1kad 11ppdrag,vnbamhet. !'v1ot d.:n 

bakgrunden Pch med h;insyn till att ch.:kn flir arh.:hmarknaJsJeparte

mcnlel inom kl11·1 ;;vser all lc:iresl~1 1q:t:ringe11 all uppdra ai ribrevisions

vnkd all i samri1d med arhL'l<trskv,khslyrd-,cn utreda fr;·1gan om avgit't,fi

nan-,iering a\' vissa ddar ;1\' arhl'larskydd,styrel~cns \'L'rksamhet hl.ir. .:n

ligt s{1v;il min 'lllll d.:parlL'lllL'ntschdi:ns 11ppL1t1ning. ribr.:vi-;ionwcrk.:ts 

h.:r:ikning av i11komslnn;1 unde1 titeln ini-fllll.\Jl'r 1·id 11rhl'/11r.,l-rdd.1.11rrd

.1e11 h\\Ja' m<.:d l 41Y(l()() kr. till >720000 kr. fiir hudgct~m:t \':IXO/Xl. N'.ig\\n 

anledning till t•rinran nwt v.:rkt•ts hc·r:ikning;1r for innevarand.: budgt:1[1r 

fiireligger. enlig! \'hr mening. inre. 

Rc·geringen har h.:-,1111;11 all riks<rntikvarit·:unhL'IL'I inn.:varande h11dgctar 

f;1r 11ppvi"1 L'n fiirli1-;1 i sin 11ppdr;1gs\nks;1111li.:1 tHll hiigst 400000 kr Jag 

fi111lL'r d.:t. cl'Ic·r 'i11n;·;11I 111.:d d1.:f.:11 f'iir 111 hild11ingsd.:panern.:111L'I. rimligt 

all 1111 prelimin:irt 111insk<1 <k i RRV:s i11komstht:r;ikni11g 11ppl<1gna i11!-.om'

lcrna fiir ink1\111st1i1cln i11/,.,111s11·r 1·id ri/,su11riid·111·ini111heTt'f 111ed sam11i;1 

heh1pp S:1 all den fiir hudg.:tarcl llJ7'1/Xtl tas upp 111.:d X0440ll0 kr. hir 

11;islk11111m;111dc b11dgel;ir a11-;l111er _j;ig 111ig lill riksrcvi-;ionsvcrl.L'ls hcdiin1-

11111g. 

Rik-;r.::visions\crk.:t har hniiknat inkolllstl'rna llntkr inkomsllitcln i11-

/,11111.1f,'/' 1·id S1·,.rign 1'\flflrrrud 1ill 950000 kr. fiir h11dgel<'1rel 19Xtl/Xl. 

Fr. u. m. hudgl'lal'l'I 19Xll/X I k111llll1Cr dc ...... a inkllfll\ter all foras urr Slllll 

ink,1111s1p,1st lllltkr lltgiftsanslagel. lni-.lllllstlitl'lll hiir diirfiir avfi)ras rra11 

-;1at-.b11dgl'IL'11-; 111k,1111sbida . .lag har i tknna fr:rga samr;itl med chel-.:n för 

111rikl'"lkpartL'llll'lllCI. 

Riksrn isionswrkl'I h;11 hcriiknat ink1lill'tcrna undcr inkomsttiteln inTi

,i.:11i11/.r1111.1f!'r111·1ru11'll.\ 1·,,r/..1u11illl'r till:: l'>'J'J'l()(ll) kr. fiir hudgel<'Jrl't l'JXll/ 

X 1. Fiir innc1 ;irandc h11,;gcL"1r har 1 crkcl heriil\ nal inJ..om-;lcrna 1111dn den 

-- i h11v11dsak ... lll<>Isvarand..: ink,1111 ... 11i1L'in iil'l"i,~11 di1·,.,._1c i11/..11111s/1'r till 

::'450000lltl 1-.r. Fiiljandl' ju-,1..:ringar a\ vnkets h..:riilrning hiir giira' for 

resp. ink<)ll1\l\itd. S..:narl' i Lbg avser ch..:kn fiir 1llhildningsd..:pane111..:n1l'I 

all fiirl'SL1 all Skol-.los\l'rs IHll'iL:11111fr"1.111. h11dgc:l;1rL'1 19Xll/Xl intL' liingrL' 

skall kvl'rera in inJ..omslL'r ;i\ L'lltr0avgif1n 111an t';1 disponera dessa i sin 

\'t:rk,;1111het. Hcriird ink<HllSttilel hiir di1rmcd. _i;imfiin lllc'd verkch bcriik

nin,!!. min.ska.'-> 111<:·d 15001111 kr. till ::'l'IX49tlll0 hr. fiir 11iistk<1mmandc h11d

gl'l;11. l Lknna fr;iga h;ir jag s;unrall med chefen fii1: uthildningsdepartl'lllt:ll

tl'l. l.'ppgiirclse h;1r 1riiffa1s 111cllan ;i L'na ... idan stalen och ;1 den andra 

Svenska k1111111H11Jl()rh1111dct och I .;111dstingsfiirhundc1 0111 knmpen-;ati,rn 

for <k driftk<1"tn;1dcr fi'\r skyddade' \l'rk,i;tckr sc1111 ;\samka-; stal.en t'iir i1r 

19Xtl. Denna kompens;1tion. '<llll uppg;1r till 775 milj. kr .. kommer all 

hL'lal;" in senast dl'11 :IO j1111i l'IXll. lfragavarandc inko111,ttitcl hör s~d11mla 

fiir budgct:ll'cl 1979/XO la'> 11pp med I o:::o 111il,i. kr. 

Riksrl'visionsverkl't har i h..:riikningL'n av tl'il·1·,.r/,ct.1 l/\'.1/..rirni11gar for 

h11dgL·till'cl l'IXO/XI tagit 11pp 9::'.X milj. kr. t'iir rnndradina111iiggningar. Som 

jag 1idigarc har heriir! korn111cr i11\·l'-.tcri11gar i1h1m Sveriges radi,1 fr. o. m. 
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h11tfgeLirL'l I 9XO/X i inle l:ingre all redovisas iiver s1a1sh11dge1en 111a11 vid 

sidan :1v densamma. Della innebiir all RRV:s inkornstheriil-;ni11g skall 

minskas med niilllnda belopp. Till de11a kommer att jag. el'la samr:1d med 

d1t"fl'n for kPmm11nika1ionsdepar1cmenlel. funni1 all inh.01m11i1eln av and

ra skiil hör Jllinskas med y11erligare 125.4 milj. kr. sagd:1 h11dge1:1r. Salll-

1ll;1nlagel hiir ditrfiir 1i1cln l'iiras 11pp med I 21ih.7 milj. h.r. r;·,r 11iis1kun1-

111ande budgetf1r. rne<hn jag for inne\'arande h11dgeU\r a11sl111er 111ii; till 

verh.L'l" ha:ikning. 

Till fiil.id av en viss oml:iggning a\· finansieringsfnrmerna fiir st::lcns 

111s;[desk11n1wll ,lL"h s1;11ens niaskinpnwningar kommer dessa myndigheter 

fr. 11. m. h11dget:"1re1 19XO/X I att upphiir;1 med inlcveranser till ink,imslliteln 

"l'i'cir11g.rn1r11.!igh<"l1'rs Åo1111'i''1111·111/,os11111tler. Efter samr:'1d med ..:hefcn 

fiir jordhnikstk·partementel anser jag all titeln av delta sk:il hiir. j;iml'iirt 

llled rih.sre\'i-.ion-.verkets her;ik11ing. r;iknas ned med f100000 h.r. sagda 

h11dge1:1r. Titeln bi\r med h;insyn 1ill 1>vansti'1ende tas upp nl!:d 57 x:·n 00(1 

kr. niist k<immamk hudget:\r. Fi.ir innevarande b11dget:\r ansluter jag mig I ill 

vnh.cls heri!h.ning. 

Rih.srevisionsvcrkch beriikni11gar av inleveranserna fr<'1n .1/1//1'11.1 11//ll'11-

/i1//.1T1'r/, bvggL'r p:"1 anlagandet all elt aggregat i vardaa Ringhals och 

hirsmarl-; tas i drift under h11dgt'tl1ret llJKO/KI. I avvaktan p;i bl. a. 111falh:t 

a\· k\lmmandc frilk!lmriistning riirandc kiirnkraftens framtida :11l\·:111dning 

!"inner jag. efter sa1nr;'td med slatsrt1di:1 Pclri_ ingL'll anledning att f. 11. 

friin):!;-1 verkels ber:ikning. 

RibrL'visi,lllsvo.:rket har beriiknal inkomsterna under inkt1n1sttitel11 s1111-

/ig11 f'1'11.1·io11s111",1.:ilil'r - som för innevarande hudget:lr i huvudsal\ mol sva

rasa\· pension-.mcdel m. m. - 1ill 193 I milj. kr. för inne\·ar;111dl' b11dgL·t[1r. 

För b11dgl'li'1rc1 l9XO/XI har verh.l.'l riiknat med all titeln k\>lllmer all 

11ppvisa ell negati\'t s:1ldo om l>'1ll51ltHlO kr. Orsaken h:irtill :ir all upp

hördsfiirfara11de1 för vissa avgifter s11m staten har att erl~igga k\Hl1111er all 

iindras den I juli 19Xtl. För affarsverki:n sker iindringen den I juli 1983 

tSFS 1979: X41il. Omliiggningen innehiir en överg~1ng till löpande upphiird 

av avgifter p:'1 sall!ma siill SLllll giillcr för den privata sel-;t11rn. Under 

1imliigi;ningsi1ret belastas enligt riksrl.'.visionsverh.ets heritkning<ir inkt'mst-

1i1eln med utgifterna for tre halv{ir medan inkt1ms1erna endast avser 1vt1 

halv;·,r. I del revidaade b11dgelförslage1 fiir budgc1:-m.:1 1'17'J/XO tpnip. 

197X/7lJ: 150 bil. 2 s. Kl I redovisade jag skiilcn till omliiggningL·n. Av 

;1dministrativa sbl har jag_ till skillnad mol vad jag LEir foninlade. funnit 

del liimpligl all i likhet med riksrevisi1rnsvcrkets fiirslag l:ila nu ak111cll 

inh.omstlitel helaslas med utgiflerna fiir lre halvt1r 1111da omJ;iggnings;'ircl. 

Rih.srevisitinsverkets heriikningar 11tgi'tr fritn clt ofiiriindral liinekosl

nadspttliigg 0111 :\')'/; .. Drn I januari 1980 hi.ijs de so..:ialfö1-S:ikringsavgiflt"r 

s11m hcakwo.; i liinekoo.;111adspitl;igge1 med samrnanlag! 0.77 prllccn!enhetcr. 

Mol hakgrnnd av titelns överskott de nännas! föregåenuc: h11dget~1ren 

finner jag ingen anledning att förnrda elt iindrat liineh.ostnadsp:'diigg. l'vled 

4 l?il..1clgl'11 f')/lJ/l:iO. I sam/. Nr /!JO. Hilugll 2 
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h;invisni11i; 1ill vad jag reJovisat finm:r jag ingen anledning all avvika fr[1n 

verkcls hcdiimnini; si'1vi11 g;iller inkomslcrna 1111dcr förevarande inkomsni

lel. 

Kiksrevisillnsverkets ber;ikningar i iivrig1 foranledcr inte n:iglln erinran 

fr:1n 111i11 sida. ·1 \>tall innch;ir de av mig förnrdadc avvikelserna fr;'rn verkets 

hcriikningar e1111ppj11stering av inknmstcrna hir b11dgct{1ret 1979/80 med ca 

7X<i milj. kr. od1 en nedr;ikning av inkomsterna med ca X.11) milj. kr. fi'>r 

hudget!'iret 19XO/XI (labd! 7). Jag her:iknar si'dcdes totalbudgetens inkoms

ter for b11dgcti1ret 1979/'KO till ca 135 983 milj. kr. och for budgeti1ret l lJXO/X I 

till ca 14X4ll4 milj. kr. Habcll 7l. 

Tabell 7. J uslcring a\· riksre.-isions\'erkets hcräkning a\· statsbudgetens inkornslcr 
t 1 tlllll-t;il kr.) 

··--- .. _________ _ 

F,·;,-ecfruge111dl'11sjus1cri11gar: 

1241 Övriga S<1<:iala\'gif1cr 
14:i I Siirskild bcrcdskap,avgift 

för \>ljcpn1d11ktcr 
2221 Översi-;\>!I av forwarets 

fastighet sfiirvalt ning 
2' I .'i A vgifrer vid trafibiikcr

hehvcrket I 1'179/~l\ 
hen;irnnd Inkomster vid 
statens t rafiks:ikcrhcts
verk I 

2' lh Kiirkunsa\'gift.::r 
2:\ 17 A vgiftcr for n:gist rcring 

av rnotnrfPrdon 
2.'i2'J A vgiftcr vid patent- <H:h 

1·cgist r.:ri ngsv:isendct 
2i'>l I lnk<11nstcr vid kriminal

v:'inlen 
2<>12 lnkurn>ter vid stat<:ns r:itts

kcmiska lalx1rat11rium 
2hl:\ lnkoms1cr vid arbetar-

sJ.. \ ddssl vrclscn 
211'4 lnkp111st~r vid riks-

a111 ik varidmbctl't 
2<>24 Inkomster vid Sveriges 

e .\ r• 1rt r.·1d 
2K 11 Ovriga inknmstcr av 

statens verksamhet 
'112 Tekverkel' avskrivnin~ar 
:\ U I A vs!..rivningar p;1 för- -

svarets fasti~hcter 
5141 LI rrdragsm;ndigheters 

k11111rlcmcn1kost nader 

Su111111a för:indring. enligt 
föredraganden 

S111111n;1 inlwmstcr cnl. riksrcvi
si<•nsverkcts l:igre alternativ 

1979/XO 

Riksrevi
si<1nvcrl-;ct 
In\ hcr:ik-
11ing1 

47900 
21 900 

Xti300 

K.J44 

245000 1 

135196891' 

Fiir:inJring 
enli~t före· 
draganden 

+ ~ Otltl 
+ 1100 

+ K :\00 

401) 

+ 775 000 

+786200 

135983091' 

1980/KI 

Riksrevi
siunsvcrkct 

I 000 

I 17.'iOOO 

142 957 

47900 
219110 

8h300 

81 7KO 

.130 

20tHl 

2 :101 

950 

21999') 
I 4~900 

42 800 

149 234 5K3 

Fl\r~indring 

enligt före
draganden 

.,. 612\JOO 

-I 17.'iOOO 

+ 
+ 

-;-

+ 

+ 

+ 

+ 

4 IOO 
2 200 

17000 

4 720 

104 570 

3 KOO 

1419 

950 

150 
2 IX 200 

42KOO 

60\1 

830848 

148403735 
--------·----- ·--- -----· -- -------

'()vcrensst~immcr i hu\'l,Jsak med inkomsttiteln Övriga divcrs<: inl-.mmtcr under 1979/80. Del angivna 
bclurrct för buJgct:1rct 1'179/KO avser denna inkomsttitel. 
'Enligt g:ilbndl' 11prst:illning av statsbudgetens inkomster. 
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h.J.1 S1a1st111dgt'lt•11.~ ulgifler lmdgt'l•irt•n I IJ79/HU och I IJHO/H I 

L'1g;i11g,r1111k1.:11 fiir hLT;ikningL'll a\' s1aish11dg<.:1e1is 11tgif1.:r dl ,·issl 

budge1;1r :ir giv.:tvis d.: 111gifi.rn11.1/11g riksdag.:n a11visat .:11.:r regning.:n 

t1cg;irt. Tre typer av a11sl;1g C1terli1111s i statsbudgeten. nii111lige11 fiirsiag..;an

,Jag. t>heted;nad.: anslag ueli resen·a1ionsa11slag. 

Fiirslagsansl;1g iir dl'n vanligaslc anslagsformcn i sta1shudgctcn t>d1 lllll

faltar llc·b;1 h11v11ddele11 a\' stats111gifterna. BelastningL'n r:'1 dessa anslag 

kan s;·1v;iJ ii\'erstiga som unders1iga del av riksdag.:n anvisade h.:lurpl'I. 

s:1dana avvikelsn rr:1n anvisa! hl'lopr kall 11prs1:·i llllth:r liira11dc h11dgeJ:lf" 

f.l'X. Stllll en föl.id a\' ;111 Lkil fak!iska rris- t>dl Jiinl'IJlVL'CKlillgl'n ;t\'\'ikcr 

fr;'111 den ursrrungligen antagna. Dl'lla giiller S:irskilt fiir dl' anslag Slllll i sin 

kt>J1Stl'llktilln iir din.:kt knutna till pris- od1 lii11e11i\';·111. Fiir förslagsansl;1gcn 

g:illl'r allts;'1 alt faktisk hclastning relativt llfta avviker fr[in anvisat hdllrp. 

Vid l'll h.:r:ikning av 111faliL'l av staIL'ns budget fiir p:'1g:1L'lllk h11dger:1r hiir 

dl'tta beaktas. Jag ;'1tcrko111mer strax till f'r:igan om hl'rii/,1111d hclasu1i11g {Ji1 

1;·ir.1/11gs1111slag. 111. 111. Jag vill till;igga att del vid h11dgeteringcn av dess;1 

;111slag f'iir k.:immand.: h11dg.:t;ir sjiil\'falkt iir en striivan att fiira 11pp hclllrP 

Slllll Jllotsvarar heriiknad belastning. 

De nhl'Iednadl' anslagen i hudgL'ten iir rL'la1ivt f:i. De kan inte i_ivcrskri

das. 

Reservat ionsanslag (t. o. m. h11dgeti'tret 1~79/Xll !'1te1tinns i statsh11dgete11 

iiven investering.sanslag stHll i hu\'udsak iir av samma karakliir Stlill reser

vationsanslagcn) maximeras av riksdagen. DtK'k kan ev. kvarst~1ende me

del \'id h11dget;'1rets sl11t. s. k. anslagshehi'tllningar eller reser\'atinns;nedel. 

t1tnv1tj;h under senare budget~1r. Anslagsbch;'tllningarna 11nder dessa an

slag kan vissa h11dge1:'tr iika med hetydande belorr. Andra budgct:lr k;111 

avse,·iirda helnpp av de ackunllllerade anslagsbehi·t1l11ing;1rna komma all 

betalas 111. Vid en beriikning av de totala statsutgiftern;1 iir det diirför 

\'iisentligt att urr,katta för:indringar i anslagsheh:lllni11garna. HudgL'tering

en :t\' t.:tt rescn·atinnsanslag gt>rs med beaktande av heriiknad filriimlring i 

beh;'tllni11garn;1 undn anslaget. Föriindringar i anslagsheh:°tllningar kan diir

för \·ara aktuella s;\viil för p:1gi1ende som lliistk\\1111llandl' h11dget;\r. Jag 

;(Ierkornmer strax till en hcriikning 111· t111.1/11gsheh1///ni11gam11s 11/\'ccUing 

under de nu ak111ella hudget;°1ren. 

Vissa rnyndighL'ter LH.:h bolag har heviljats riirliga krediter hos riksg:ilds

kontorcl. t\ndringar i iansrr;'1ktagna bL'lorr rt1vL'rkar stalshudgetens ut

gifter. L1,·riih11ad./i'iri'i11dri11g i ,/i.1pc1si1iunc11 111· riir/ig11 krnli1a :·1rerkllllllltl'r 

jag till. 

U1gifl.11111.1·/,1g 

lltgiftsanslagen iir i statsbudgeten för h11dgett1ret tlJ79/Xll urr

wgna rned !No39 111ifi. kr .. varav 1:'6n:?.X milj. kr. r:·, drifthudgl'len t1<.:h 

17.:l I I milj. kr. p~t karit;tlhudgeten. Dessa belopp iir avrundade till .iiimna 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 40 

milj. kr. Aven fortsiillning,vis i min n:dtwisning kommer jag alt an11nJa 

helorp pt1 detta siilt. Kik.sdagen har Jiircfter rf1 tilliiggshudget I anvisat 

sammanlagt 2 527 milj. kr. for egentliga slatsutgifter. varav I 725 mil.i. kr. 

ra driftbudgeten od1 802 milj. kr. JX'i kapitalbudgel<.:n. De Slt>rsta anslag..:n 

rt1 driflhudgctcn går till viss;1 t:nt'l'gihcsraramk titg;irder inom hosladshc

st:lnJet t%6 milj. kr.) o..:h till <dlmiin11;1 barnbidrag 1265 milj. kr.i. P<'t 

kapitalbudgeten g;"ir de ~lt\rsta anslag..:n till anskaffning av ny t[igfarja 12XX 

milj. kr.1 samt till siirskilda inv..:stcringar i jiirnviigs~mliiggningar i Norrbot

tens bn t275 milj. kr.). 

Reg..:ringen har i prop. 1979/80: 7.'i föreslagit att 37 milj. kr. skall anvisas 

p:i tilliiggsbudgct Il for kampan,ikostnader. m. m. for folkomrii~.;iningen i 

brnkraftsfrt1gan. Vidare fiire..;l;b senare denna dag p:i rill:iggshudgcl Il 

anslag om s<11nmanlagt (189 milj. kr .. v;1rav 677 milj. kr. p:i JriftbuJg..:t..:n 

och 12 milj. kr. p[t kapitalhudgeten. Det stiirsta anslaget pti driftbudgeten 

li:\resltis g{1 till bidrag till arb..:tsm;1rknadsuthildning t62'J milj. kr.). 

Inkl. de niimnda ;1v riksd;1gen hcsluwde 111cdcls;1nvisningarna ,1..:h de 

som förcsli'1s pi't t illiiggshudget uppgi)r s~dunda totalbudgetens u1giftsanslag 

fiir hudget;1n:t 1979/80 till /77 29;} 111i(i. /,r .. varav 159067 milj. kr. pii 

drifthudgeten och I X ::'.::'..'i milj. l\r. p{i bpitalbudgetrn. 

I drifth11dgctens anslag ing;'1r 4000 milj. l\r. som avsalts 1ill nfiirtllSL·dda 

utgifter. Exkl. d<.:tta bl'iopp 11ppg:1r s:tlunda statsbudgetens utgiftsanslag till 

in 2'.12 milj. kr. KRY har i sin heriikning av b11dget11tfallct för hudget~iret 

1979/XO lhilaga 2.::'.l redovis;11 111gif1sansl;1g om 172 35 I milj. kr. exkl. ansla

get till ofiirntsedda utgifter. Att verl\et rednvisar ell 941 mil.i. l\r. l~igre 

belopp heror pli att del inte haft miijlighet att heal\ta samtliga heslut 

riksdagen fattat llCh de ru1 akt11ella fi\r~lagen ;1vseende tilbggsh11dget Il. 

För budgcLir(·t 19XO/XI 11ppg:·ir s1a1sh11dgetens 111giftsanslag lill 

20177.~ milj. kr. Diiri ing:ir XllllO milj. l\r. till ofiinrtst·dda utgifter. 

/Jerii/..11ad hd".1·111i11g f'<t Ji'ir.l'/ag.rn11.l'lag. 111. 111. 

För b 11 d get f1 r e t I lJ 7 9 /X 0 riil\nar RK V med att belastningen p;'1 fiir

slagsanslag exkl. anslaget till oförursedda utgifter l\nmrner att ligga ) .'i2 I 

milj. kr. över an\'isade belopp. Denna ökade belastning forl\laras friimst av 

pris- och löneutv..:cklingen. l)c sliirsta avvikelserna hänför sig till anslagen 

för unJersklltt pi·1 riksgiildsfonden t + 900 milj. kr.). folkpensioner t + 74.'i 

milj. kr.) samt försvaret ( + h72 milj. kr.). Jag ansluter mig fiir huvuddelen 

av anslagen till verkets bediiming. Snrn jag tidigare p;'1pekat vid ge11nm

g<"111gcn av statsbudgetens inkLlfllsler ansluter jag mig i l1111·11dsak till de 

antaganden RRV anv;int för sin alternativa inl\0111sther:il\ning. Valet av 

antaganden piiverkar ~iven herjl\ni11garna avseende statsh11dgetens 111-

gifter. Eftersom verket i sin h..:r~il\ning av budge111tfollct för budget:irct 

1979/XO u1g[111 fritn samma ;rnlaganden som i inkomslhcrfikningarnas 

huvudalternativ hi.ir verl-.ets 11tgif1~;l1ediirnning l\orrigeras. Ge110111slaget av 

de alternativa antagandena i form av 1r1i11sl\aLk 11tgifter b11dget['tret 1979/XO 
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;ir ,h1d; n.:lali\'I hcgr;insal. bl. ;1. beroende r;1 olik;1 1ekni .... k;1 fi>rh;dl;111dc11 . 

.lag 11rpskattar denna ctfrkt till ca 100 milj. 1-.r. 

Vidare ingiH· i RRV:-; prognti'i :~ooo mil.i. kr. p;1 ansl;1get till t1fiinllSL'tkl;t 

utgifter fiir n·. tillkommande Ut!,!il'tcr pi1 tillii!,!g,b11dget J J ,1d1 111. Lftnstim 

jag. -,om j;1g tidigarl' redu\isal. k11nnat bl'akta ytterligare '141 111ilj. kr. 

;1vsL·e11de s;'1dana ;ui-;lag pi1 1illiigg'ib11dgel som inte ta!,!ih 11pp i RR\':s 

pru!,!Illls finner jag det 11H1tivcrat ;111 riikna ned det av RRV avsatta bclt•PPL'l 

for t>för11hcdda utgiftL'r i motsvarande omfattnin!,! clln 111cd anundat I OOll 

milj. kr. Detta innehiir att .2 000 111ilj. kr. :itL'r'it;ll' fiir ,1fiin11\edda 11tgiftcr i 

min pr1>gnus . .lag \'ill dt1d hettina att drnna heriikning dels iir hcskatlad 

med ide tl\'iisentliga osiiknheter. dels sjiilvfallet av-,er ka-;samiissig hc

last11i11g. Det senare innehiir att anvisade anslag kan vi-,a sig hli '>liirre ii11 

ovanniimnJa hdorp. vilket dt>ck. under i ii\Tigt lib fiir11i'iiittningar. mot

verka' ;tv en uppbyggnad a\' ;mslagshch;'1llningar. 

Inkl. anslaget till ol'iiruts1:dda utgirter innt:hiir riksre\ision'>\'L·rkL·h hc

riik11i11g en] 521 111ili. A.r. hiigrc belastning iin anvisade anslag fiir hudget

:1ret IYN/XO. medan min .:gen beriikning inn.:hiir L'll I./]/ 111i(i. "'" hiigrc 

belastning iin anvisade oeh hcgiirda anslag. 

Vad giill.:r den samlade ht:last ningen pt1 förslagsanslag f'iir bud g c t ;'1 r c t 

I 'JXO/ X I finns det av naturli!,!a skiil ingen anlednin!! att nu avvika fri1n de 

anslagsbcriikningar som senare denna dag kommer att redovisas a\ resr. 

föredragande statsr!id. I vissa fall kan en siil-.er hediimning av den sannoli

ka slutliga helastningen intt: nu giiras. I syfte att totalt s.:11 f:t e11 s;i 

riittvisande hild som miijligt a\' det slutliga hudgetutfallct K<llllmcr j;1g 

senare denna dag att föfllrda att anslaget till ,1fiin1tscdda utgifter tas 11pp 

med 8000 lllilj. kr. I detta belopp ing{tr merkostnader till följd av de beslut 

SOlll med stiid av den s. k. r;'1drumslagen har fattats tllll att skjuta 11pJ1 

laddningen av vissa kiirnkraftsaggregat. Vidare kummer chl'l'cn fiir ind11-

stridcpartem1:ntet senare d.:nna dag att redo\'isa alt n:geringc11 i \·;'1r avser 

att ffirt'liigga riksdagen siirskilda prorositioner avserntlc varvspolitiken 

lH.:h Statsfiiretag AB. Dess11tt1m kriivs en viss b..:redskap for 11tgiftl'r 11tii\·n 

dl.'. konjunkturneutralt hcriiknadc anslagen inom arbetsmarknadsptilitikens 

0111r;lde. Slutligen anvisas under p:ig:iendc budgetar rcgcl111:issigt medel 

;1ve11 för utgifter som intt: kunnat förutses vid 1111pr;ittandct a\' statsbudge

ten.Även detta har schahlonm~issigt lagts in under anslagt'I till oförutsedda 

utgifter. 

Bcriih11i11g 111· a11.1'/11gsheli1il/11i11.t:11m11s 1111·l'<'1'fi11g 

I den kP11111Jettcringspropusition som frandad.::s i april 1979 (pl'l>Jl. l'J7X/ 

79: 1~0) heriiknades anslagshehallningarna komma att iika med-~ 9XO lllilj. 

kr. under hudgctiiret l97X/79. Det slutliga utfallet enligt riksrcvi

sionsverkcts hudgetrcdovisning blc,· - om indragna anslagsheh:illning:ar 

riiknas btlrt - en ökning av anslagshehi'illningarna med 4 'IXll milj. kr. I k 

totala anslagsbehtdlningarna 11p11gick diirmed till 21 ~4:i lllilj. kr. \·id 111-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 

gängen a\ budget:iret I 97X/79. \'ilkd motsvarar 47.4 'r av Je under bud

get:iret anvisad<.' resen·ations- och invcsteringsanslagen. Fiir en fullst:indig 

n:c·dovisning far jag h:invisa till riksrevisi11nwerkch budgetrnlovisning för 

budget[trct I 'J7'ti/ 79. 

I nyss n:imnda prop11sition hniiknades anslagshehallningarna minska 

med 4 000 milj. kr. under hud get är e t I 'J 7 lJ i X 0 . .lag fr<unhi.ill d:i all 

denna her:ikning mäste omges med betydande 11siih·rhetsmarginaler. I den 

av riksdagen antagna statsbudgeten iir upptaget (1000 111i!f. /...r. i minskade 

anslag-.behitllningar. Riksrevisi1HlS\ erkets hcr:ikning i.iver utfallet av sta

tens budget tbilaga 2.21 visar pfi en nedg!tng totalt sett i anslagsbehilllning

arna om:! 553 111i(j. År. fk sti.irsla fiir:indringarna Mertinns pi1 anslagt·n till 

syssds;ittningsskapande f1tgiirder t- 1!77 milj. kr.). byggande av statliga 

v;igar (- 607 milj. kr.). vis-.a encrgibesrar<t11de illg:irder inom b11st;tdshe

st!tndet (+ 46'i milj. kr.). Vidare kan inom industriderartemcntets nmr{tde 

n:imnas anslagen till ktn till ett nytt handebst~tlbolag for investerinpiinda

m~il (- 600 milj. kr.). ltm till SSAR Svenskt St:tl AU för strukturiindam:tl 

!+ 5:19 milj. kr.J. regionalp11litiskt stiid: lokaliseringsltin <+ 4.'iO milj. kr.l 

oeh lim for att underbtta strukturnrnvandlingar inom speeiabtålindustrin 

l - 405 milj. kr.). Hiirtill kommer ett antal anslag vilkas anslag!->heh~1llningar 

tillsammans beriiknas minska med ca I 400 milj. kr.. varav knappt h:ilften 

hiinför sig till an~lag avseende varvsindustrin. 

Efter sa111ri·1d med chefen för bostadsdepartementet heriiknar jag i över

ensst:im111ebe med de aniaganden snm ligger till grund for anslagsher:ik-

11i11gen för budgL'ti1ret 1980/X I all belastningen p;·1 anslagen till vissa energi

besparande <tlg;irder i bostadshest<·indet m. m. samt till l;'mefonden för 

hlistadshyggande blir ca 700 milj. kr. resp. ca 900 milj. kr. hiigre iin vad 

RRV angett. .lag ansluter mig i övrigt till verkets heriikning. IXirrned bör 

enligt min mening anslagsheh:'dlningarna beräknas minska med -l 153 111i/i. 

År. under innevarande hudgetf1r. eller med ungefär samma hdopp s1H11 tngs 

upp i kn111pletteri11gsprnpositionen (tabell Xl. 

Tahell 8. Beräknade förändringar i anslagshehallningarna hudgetaret 1979/80 
(\'lilj. kr .. iik11ing +.minskning - I 

~-------------------

Anslagshe
h:'1llningar 
79-()(i-30 

!kriiknad förändring 80-llh-.'lll 

Stats
hudgc:t 

Riksrc:\ i- hiredra-
sionsvc:rket gamlen 

-----·- -·-··----- -- -

A nslagshc:hi1llningar 
t•xkl. avskri\'ningar 215-B -hOl\11 -4153 

Del finns anledning att p:'1minna om att beriikningarna under oförutsedda 

utgifter för hudgct<'1ret 1979/XO iir kassam;issiga. När ifr:'1ga\'arande pnipo

sitinner lagh fram torde det k1m1111a att finnas anledning ;ttt justera beriik

ningen av anslagsheh:tllningarna. Detta f:ir p:'t g;ingse s:itt ske i komplette

ringsprnposit ionen \';iren I 9XO. 
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Dt•n l1<ikt·rhet ,um \'idi:·1der beriikninµarna av anslagsbehi'illningarna' 

ut vedlinµ innevarande budgl'l;'1r :ir :in stiirre flir hud!! e I ;'1 r e t I 9 8 (I I X I. 

Vi,, hj;iip \'id 1--L·diiminµen kan emellertid crh;dlas gc1ll1111 ett studiun1 a\ 

llt\c~cklinµen tidigare ;1r (tabcll 91. 

Taht·ll 9. A11slaJ!sh;,hallninJ!arna ,jd utgiing;,n :n hucli:Niir"n 1973/7..i-1979/80 
1~1il,iankr ~r.I 

---· ·---··-· ·--·---- ------.. 

H11vud1i1d 1'!73/74 1'174f7_'i I 97'i/7h I 97hi77 
l' 1J'all L'ti'all L'ti'all L' Ifall 

l'J77/7X 
Utfall 

-·----· -··----·- --- .. ------· .. ------- -----· 

:\ rhc·t s111ar~ 11ad "kpart t'nH:ntct ' 11.72' 11.41i I .OX 1.44 1.-19 
1l<ir;indri11g 1mder h11dgcl:H·c1) l+0.0.11 1-ll.2hl 1-0.1,21 1+tU1>1 1~0.0'ii 

lnd11\trideparlc111e111et' oy; 11.5.i 0.711 2.11 7 .. i I 
tfiir:111dring uuder hudget;,ret 1 1-11.1171 t -11.1121 (I 11.171 l·I 1 . ..i11 I L ~.~Ol 

(hriga IHl\'lldtitlar .'i.(1.'i h.11 ... h.7X h.-lJ 7.7h 
tfi'1r;·111dring under hudgel'H.:1\ I +ll.X41 l+\\.~91 1-0.74\ 1-IU'i\ \·l U~I 

Sumrna ti.92 7,03 85h 9,98 lfl,S(i 
1!\1r;indrmg und.:r hudget!iretl 1-0.81 I it 11.111 I+ 1.521 ( t· 1.421 t+h.'iXI 

·--~----·- ----· -----·· 

l'17X/79 l'n9/Xil 
l! I fall Hcr. 111fall 

---------

3.10 l.'1-1 
1-t- 1.<il I I- I. It.I 

X.21 h.7X 
1-Hl.'llli -1.4.il 

111.2.' ~.l17 

( l 2.47) I .'ih\ 

21.s..i 17,39 
!+4.llXI t-4.151 

'Anslagen till lnkaliseringsl:'in lldl staten hantverks- <l(h industriJ;·1ndund har sa111tliga ;·1r h~inforh till 
i ndl IS! ridq1;!1'!C1lle1llet. 
'\ll\ts,·arande <klara\' d:warandc inrikesdcparte111t!ntet. 

Den stlira uppbyggn<1den av anslagsheh;'dlninµar t. u. m. h11dget;1ret 

147Xf/ll viintas för innevarande budgeti1r. som jag nyss p;'1pekat. 'iindas i 

L'n forhruk ning. För arhl'l smark11ad -,departl'ml'lllels del kan dernw ut\ eck

ling 'iintas innebiira att re-,ervatinnsmedlen vid slutet av inne,·aramk 

budgetar n:1r en mer normal 1Hnfattning. J;ig finner det diirfi.ir motivaat att 

kalk\ lmiissi!!t anta att heh:11Inin)!L'll under arbetsmarknadsdepartementets 

anslag hlir i trnvudsak oföhindr:1dc under hudget:·1rct 19X0/81. 

Undl'r industridepanerrlt:ntel beriiknas en betydande minskning i hL·h:'ill

ni11)!al'lla skL· under innevarande h11dge1;11·. Tr\lts detta förutses mycket 

'tlira ansl;i)!shehallningar finnas k\'ar vid ing;·1ngen av hudgt•L'1ret l9X0/81. 

Della giillcr frarnfiir allt anslag h:infiirbara till varv'>pllli1iken (ea 2 100 111il_j. 

kr.). till energipnlitiken tca I 100 milj. kr.) samt anslag till st«dindustrin tca 

1.1tlll 111il_i. kr.l odr till icke specialdestineradL' lokaliseringslan tea I 100 

milj. kr. I. (>vriga anslagsbeh:'dlningar fördelar sig p;·1 ett antal andra ansla)!. 

Efter att ha samr;1tl med chefen för industridepartementet uch. i fiirek1Hll

mande fall. stahr:1det l'L'lri vill _jag framhi1lla att det framför allt under 

anslag(·n a\'SL'endl' \'arvspolitiken och st:llindustrin. men iiven under :msla

gen för energipulitiken uch övriga anslag kan viintas betydande utbetal

ningar under niista budgL'1;1r. Diirernot torde heh:dlningarna pi'1 vissa andra 

anslai; klll1lllla att byggas upp ytterli)!are. l\kd hii11svn 1ill dessa faktnrer 

heriik11ar jag att anslagsbeh[dlningarna under industridepartementet kom-

1ner att 111i11ska med 2000 milj. kr. Det hör dock betonas att den beriik

ningsn1etlld som tilfämpats fl.ir an~lagcl till \\förutsedda utgifter p:1vcrkar 

denn<i hediimning. 

Anslagshch:1llningarna ra iivriga huvudtitlar fördelas pil ett mycket stort 

antal an,1~1g. Som framg:1r av tahcll 'J har de ökat i stnrt sett \'a1jc h11dgct~'tr. 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 2 Budgetförslaget 44 

ll11dg..:L1rc11 l'177!7X lldl 1'17X/7ll var den urrn:1dda iil-.ningslaldcn d11cl-. 

hiigrL· ;i11 1idii,:arc ;1r. ln11L·vara11de h11dgct;1r heriil-.nas hehall11i11garna rnins-

1-.a. lil veL·l-.li11ge11 av a11slap.sbl'h:'dl11i11g;1rn;1 under dt: hiir ;1l-.111ella huvudtit

larna pavl'rl-.as av <.:Il '>lllrl a111al J'al-.111rer 1lL'h ~ir diirför i vissa fall iinrn1 

s\:1rare ;1tt rr11gn\lsli,era iill behallningarn;1 r;"1 lidigarl' behandlade huvud-

1i1lar. Sd1ahl11nmiissig1 riil-.nar jag med nfliriindrade anslagshd1;·dlninµar 

•11~der hudge\;1rct l'>Xll/XJ fiir de";1 anslag. 

Tabell IO. Beräknad fiirii111lring i anslagshch<illr1i11garna under hudgctarct 19HO/Hl 
1~lil.1ankr~r.1 · 

Arhctsmarknadsckpan.:mcnlel 
I nd11s1ridi:rar1emc111ct 
(>-.Ti!_.!a lw\'11d1i1lar 

S11111111;1 

l.kr;1k11ad anslag'
hch:illning 
IYX0-01>-~0 

l.<i4 
7 . .19 
.~_(1/1 

17,.W 

Hcr:iknad fiiriindring 
l'JXO-illi-.111 · 
l'IXl-Oli-)0 

111.11 
-2.o 
.-:o.o 
-2.0 

Sarnrnanlagl riil-.nar jag allts;i med att ::. 111!0 111i!i. A.r. av anslagsbeh;dl

ni11garna 1-.nmmer att fiirhrubs under budge1:·ire1 19XO/XI (labell JO). 

Anslagsbehi'illningarnas ut Vt'.:kling ett viss I budgeti1r har viss relevans 

för hedlirnningen av hehiillningarnas ul ve.:kling p:1fiiljande hudget:ir. Nr\g

ra enlydiga samband linns emellertid inle. Siilunda kan en nedjustering i 

pn1g1111sen ii\'l'r fiirhrul-.11inge11 ett visst iir l. ex. ben1 p{1 atl en utbetalning 

fl~·11ats iiver till 11~istkomrnande hudget;'1r. En annan förklaring kan vara att 

fiiriindringar i olika styrande faktorer gjort att medclsbehovet minskat. I 

det förra fallet kan det vara ri11tlig1 alt justera 11rr fiirhrnkningen p;'1följande 

budgcUir. medan dl'I i det senare fallel kan vara motivaal alt forfora r:·i 

rakl nwhatl s:i11. En mellan tv;·1 1idpunkter lindrad bediimning av anslags

heh;dlningarnas ut vcdding et I viss\ :'1r orsaka'> i allmiinhct av flera olika 

faklorer av vi11 skilda slag. lktla innehiir alt en ev. justering fiir p;'1fiil_jamle 

hudgeti1r kan avw s;1viil ökad s11m minskad anslaphclastning her,1ende p{1 

hur de oli1'a bakomliggande faktorerna viigs in. Vilken bedi.imning som är 

den 111est san1ll1lika iir ofta S\'<\rt att a\'giira med n{1g\111 större siikerhet ens 

efter en analys av underliggande faktorer. De fi'lrh:dlanden .iag nu hehand

lal giir all entydiga ,1rsakssarnband i allmiinhet inte föreligger niir det g:iller 

iindringar i heriikningarna av anslagsheh:dlningarnas utve.:kling. Detta giil

kr i var:jl' 1:.t11 p:·1 aggregerat! nivti. De beriikningar jag nyss presenterat 

beaktar det förkdlande1 atl bediimningarna under anslaget till ofiirutsedda 

utgifter i betydande utstrii<.:kning avser kassam~issig belastning. Niir an

slagshcl,ipp föreligger kan. utan att fönnsiittningarna i (ivrigt har föriind

rats. dessa my.:kel viil a\'vika fri1n tidigare kassamiissigl beriiknade be

lopp. Detta innebiir alt en juslering a\' anslagsbeh{dlningarnas ulve.:kling 

biir giiras. Denna fiiriindring har dock i sig inle niidviindigtvis 11;.1gl1n 

relevans for hediirnningen av beti;·i1111i11garnas utve.:kling pMöljande bud

gc1:ir. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 

/li'rid1111dfi"irii11,/ri1n: i di.1f'ositi11111·11 111· riir/iga hrcdita 

Hudgdutfallet och diirmed stat.:ns 11pp1;·111ingshehov p[iverkas av foriind

ringar i dispositionen av rörliga kreditl'r hos riksgäldskonlliret. vilka enligt 

riksdagens hcslut har sti'tllls till förfogande för vissa myndigheter ol:h 

holag. l; mkr h 11 d get ;1 r e t I 9 7 X I 7 ll minskade dispositiL)llen av rörliga 

krediter ml'd 264 milj. kr. (tahell 11 l. 

Tabell 11. lanspraktagandt• m· riirlii:a krediter 
t.\f ilj. kr. I . 

·-----· --·---------

Av riks- lanspritk- Av riks- lanspr~tk-
dagen tagel 
medgivet 78-0o-.~O 

78-0o-:io 

dagen taget 
meugivet 79-llh-311 
79-0n-:io 

------ ------·-·-··--- -

Televerket 
Staten' j:irnv;igar 
Statens ·vattenfallsverk 
I lum;in verkc:t 
l'ostvo;-rl.;et 
Luflfansverkc.:t 
Förenade fabrikw<.:rkl'il 
Statens jnrdbrnbn;imnd 
I .antbruksst yrel~en 
Kamm;trkL1llcgiet 
Sven-.;ka Reprodul..tions AH 
Karlskwnal'arvet AB 
Sven-.;ka skt•ppshvpL>tekskassan. 
Sl..eppsfanens s..:kunuilrl:111..:kassa 
S\'t'n.ska Tobaks AH 
AB Vin- uch spritcentrakn 
Sven-.;k spa1111m;·1tsha11Jcl 
Allm;inna hevakningsakticbolagc:t 
Norrbo11e11-.; färnverl\ AB 
Stiftsn;i111nderna 
Statliga mvndighc:ter med upp

dragsverl\samhet 
Regeringen 

Summa 

I 000.0 
2.'i0.0 
ooo.o 
liOllJI 
120.0 
40.0 

170.0 
120.0 
25.0 

150.U 
0.7 
8.11 

139.0 
JO.Il 
10.0 
3.~.ll 

3.0 
125.0 

15.11 

150.0 
2 I00.0 

St.70,7 

970.0 
57.0 

4!0.0 
2211.4 

107.0 

150,0 

56.5 
200,2 

2171,I 

1500.0 
250.0 
hOO.O 
1100.0 
120.11 
40.0 

2 IO.O 
120.0 
22.'i.O 
200.0 

0.7 
8.0 

139.0 
10.0 
10.0 
35.0 

:i.o 
125.0 
15.0 

150.0 
2 I00.0 

t.460,7 

975.0 

131.5 
8.0 

132.3 
!50.0 

0.7 
K.O 

lh.O 

35.1 
200.2 

J 907,J 
·-·- -· .. --·-------· ________ .. ___ _ 

För b 11 d ge I a re I I 9 7 9 I 8 0 her;iknades i statsbudgeten all dispositio

nen av rörliga krediter skulle knmma all öka med 500 111ilj. kr. RRV 

hcriiknar nu att dispositionen under budgetaret kommer att öka med 1304 

111i(j_ Ar. Största enskilda ökningspl>SI giiller den rörliga krediten till 

fi_irsvarsheredskap. Regeringen har nyligen lämnat överstyrelsen for eko

twrniskt forsvar hemyndigande all ytterligare belasta rörliga krediter för 

inköp av Lll.ia Ol:h oljeprodukter. Diirmed torde den rörliga krediten komma 

atl helas\as med ytterligare l'a 500 milj. kr. under hudgeti\ret 1979/80. 

Vidare fon:·sl;·ts senare denna dag att Stiftelsen Samhällsföretag skall fö 

11tr1\·l!ja en ri.irlig krl'dit om högst 400 milj. kr. Av detta helopp kan 

s(hahlonmiissigt 300 milj. kr. antas vara disponerat vid kommande budget

~irsskifte. Sammantagctjusterar jag sfdunda upp RRY:s heriikning med 800 

milj. kr. S:-i att den heriiknadc dispositionen ökar mt:d 2 104 llli!i. /,.r. 

innevarandl' hudgettir. .lag har i dessa frf1gor samrf1tt med berörda statsr{1d. 
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hir 11iistJ..11111n1;111Lk h11dgl'l:ir brukar ..:n sd1;1hl111rn1iissigr h..:r:i"nad ö"
ninl,! av den riirliga krcditt:n tas 11rp i tlirslaget till sl•tlshudgt:t. Fiir b 11 d-

1,! t: t i1 re t I lJXOi X I linns dc:t dock inte anledning att ri"rlrna llK'd iikad 

disrpsitil1n av rörliga kn:diter. Skiikn hiirfiir iir dds att vi"a a11.sl;1gso111-

liil,!g11ingar sker fiir statens \"attenfallsverk i samband med h11dl,!ctnH1derni

.seringL'il. d..:ls att Stiftclsrn Samhiillsfiiretags 11tnytrj;11H.k <t\ kr..:dit ht:rii/...

nas 111i11ska. dl'ls alt ii\"t:ll d..:1 iansrri·1ktal,!andt: s111n avser \ll.il'hc·rc·dskap 

/...an \iinta-, mins/...a 11mlt:r 11iistkt11111nandt: hudgeL1r. l .i/...-.lllll i tidigari: ;irs 

h11dgc·tprorl1sitioni:r finns dl't iiv..:n i ;1r anledning att riikna 111c·d ii/...ad 

disp11sitio11 av andra riirliga kreditl'r. Totalt fiir hlldl,!c'tarc't l'IXlliXI riiknar 

Jag diirfiir med all det ian.o;pr:ikt;1gna hcloppcl fiirhlir olöriindrat. Jag vill 

d11c·k erinra 11111 d..:11 osiikcrhl'l som i.:iillcr vid dl'tta slag av h..:r:ikningar. 

S11111111crin..; 111· s1111sh11clgl'1c11s 111gi//a 

I det fiir..:g;1t•mk har jaµ. llt!,!<'rl'ndl' fran stat shudgct c'n fi.ir h u d I:!..: t ar..: t 

I '17ll/XO. rL'Litwi-,;1t siiviil RRV:s Slll1l 111in egen hediimning ;1\· .'ita!Sulgif

terna de Ila hudg..:t;1r. S\rn1 rra111g:1tt har jag kunnat gilra en 111..:r f111lstiindig 

ht:riikning a\" 11tgifisanslagt:11 iin vad RRV haft mii.iligh..:I till. I.kl la uppv:igs 

d\\t:k av att jag i ungd1ir 111l'tsvarand..: rn:in har _i11,.,t..:rat nt:r Y..:rkets ht:riik

ning av rnerhela,111i11g..:n ri·1 fiirslagsanslag. I rr,·1ga um foriindrinl,!ar i a11-

slag,hd1;ill11i11g;1r ni:h dispositionen av riirlig kr..:di1 har jag. efter samrird 

med h..:riirda slatsr~id. t:n 11;"1got annan uppfattning iin RRV. Jag riiknar för 

d..:ssa tv{1 ro, ter 111..:d I .Il rniljarder kr. r..:sp. O.X rniljarder kr. högre utgifter 

iin vad v..:rk..:t gör. 

Tabell 12. Statsutgiftcrna hudgetiin•n 1979/80-19!!0/!!I 
11\lilj. J..r. I . 

-------·-----
1979/XO 19XO/KI 
------------ ----- h"1rslag till 
Stah
nudgt'I 

Utgifhanslag 174 03'! 
lkr;iknad mcrn~la,t-
ning r:·i J"iirslagsanslag 
hir;ind1 i11µar i an-
slag,behallningar hllllll 
.\ndrad disp<lsiti1111 
;iv riirliga krcdi1cr 'illO 

Surnma slal!·.rllgiflcr 180 5.W 

Riksrt'vi- Fiircdra-
sipns\'crJ\ef g(1nden 

176 351 

I .~04 

1!!2729 

177 2'12 

I 421 

2 JO-I 

184970 

sla1shudge1 

201 773 

2 ()()() 

203 773 
----· ·------· 

Sa111rna11lill,!et blir stats11tgiftern<• inn..:varandt: hudg..:lar t:nligt riksr..:vi

si,111,verkt:ts h~r~ikningar PC 72.Y milj. kr. Enligt min h..:rilkning k,111n11er 

utgifr..:rna att 11rrl:!a till JX-!970 milj. kr. ltahell 1:2l. 

hir hudge1i1re1 1980/81 r;ik11;1rjag rni:d all dL· saml;nk 111gift..:rn;1 

kLlinrn..:r att upp!,!a till :2ll~ 7TI. mil.i. kr. 



Tabell 13. Försl:1g till statsbudget för hmlget:lr~t l'>K0/111 
----------------------

/11l.0111s1a: 

Skaller 
l11"'1111s1t:r av slalt'ns ver"sa111hct 
l11"1:-111s1cr av förs:'dd ege11do111 
A1erbe1alni11g av 1:111 
Kalkvl111iissig:1 i11ko111stt·r 

1_111 ()'" 71111100 
12 -'71 2_'i41100 

h' 56, 111111 
2 094 284 01111 
'8-'7 '1-') 111111 

Su111111a kr_ 1411403735000 
l./11,/,.,-_,-/.,111 55 3119 516000 

S11rn111a kr. 203 7B 251 000 

l/1gifis1111.1/11g: 

K11ngL htl\'- och slo11ss1a1ema 
Ju~t itiedeparlemcnlcl 
l.!t rikcsdepartcmcnlet 
I _-i_irs varsdcpartcmc ntet 
S1Kialdt"panc111en 1c1 
K 01111111111 i kal i1111sdepan emcn tel 
Ekn110111idcparlc111e ni cl 
B l!dgctdcpart e111c 111 cl 
lJ1 bild ni 11gsdepar1c111e111et 
Jnrdbn 1 ksdcparlemcnl cl 
1-1a11delsdcpar1c111e nlcl 
A rbct -;111ark nadsdc parlc 111.:ntct 
Bt>Sl a1lsdepanc 111c11lcl 
I nd 11s1 ridc·par1e111c ntel 
Kummll ndcparlementct 
Riksdagen nch dess verk 111. 111. 
Riintor r:• Slatsskllkkn 111- 111. 
Oförni-edda 11tgifter 

Hcriik1111d ii1.,-ig 1111·t!d~fi"ir/lml.11i11g: 

1-linskning av <111slagsbchidlningar 
Andrad disppsitim1 av riirliga 1-.redilcr 

20709000 
h .'28(ll)X 01111 
_., 7_1'i 0~811110 

,,, 3068,(l(l()(I 
_'i_, l<i_'i I h'i IJIHl 

99711471101111 
W77_•s11110 

1)7_'4_'79llllll 
::'~21XXl)tlllll 

h 101l63111111l 
I 4::'X .'31111111 

I() h( 111 h04 \1110 
15 I ::'li _111-' 01111 
5 Xh_, h::'0 111111 
::' 4::' l 111)(, 01111 

27'i 493111111 
l ~ ll111lll1111 !11lll 
X 01111111111111111 

2 llllllllllllllllll 

::'lll 77)2_'il011ll 

::' 11000(11)01111 

Sll1111lla kr. .?OJ 77.~ 251000 
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ti.4 Statsh111li:t·k11s saldo h11dgl'lilre11 11)711/80 och 1'>80/81 

statshudgetcn för hud):!L't:1ret l'J79/XO t;1s llt),!il"tcrna urr n1l'd 

I XO .. ~ miljarder kr. Hiiri ing;1r 4 mil_iardn kr. fiir anslaget till (>förutsedda 

lll),!ifter. RRV hniil-:nar n11 utgiftern;1 till IX2.7 miljardl'r kr. (bil;1ga 2.2!. 

l.k11 hiiµrL' hcriikningcn fiirklaras f"riimst av att hclastningcn p:1 f"i1rslagsan

sl;1g viintas bli hiigrc iin vad som heriiknades i statsh11dgctcn. Jag ansl11ter 

mig i huv11dsak till RRV:s hediimning. rnen riiknar med att fiirhrukningen 

a\· ;111slagshchallningar hlir I .ti 111il.ianlcr kr. stiirrc iin vad vcrkct riiknal 

med. Vidare finns anledning att fiirmnda att riirlig;1 1-:reditn kon1111cr alt 

disp,1neras 111nl l'tt <I.X mil_iardn kr. hi"1grc helupp ii11 vad RRV antagit. 

Sanrn1;1ntag(·t. ini-:!. vissa mindn: ytterligare _justeringar. hcriiknar jag diir-

111ed utgil"tcrn;1 till .:a IX:'i miljarder 1-:r. fiir innL'\arande hudge1:1r. I dL'tta 

belupp i11g;\r of"iirutsedda utgifkr rncd 2 miljarder kr.. hl. a. avseende 

varvsind11strin. St;;tsflirctag Afl oeh andra utgifter sum kan bli al-:tuella r:·1 

tilliiggsh11dg(·t 111 v;'1ren llJXO. 

RRY hcriiknar i sitt huvudalternativ st;1tsinkomsterna fi.ir hudgeti1rct 

llJ7l)/XO till Llh. I miljarder l\r. I l'll andr;1 ;ilternariv tas inl\nmsterna 11rr till 

IY>.2 miljarder kr. I anslutning till dc kalkylmiissiga antaganden sorn 

rrescnteras i finansrlanen hascras rnina beriikningar r;·1 detta senare alter

nativ. Det hiir dl>\.:k riiJ.;nas urr 11ll'd. hiinsyn till att staten kumrner att 

crh:illa 775 mil.i. 1-:r. av kommuner ,1ch landstingskommuner s<>lll kompen

sati,l11 riir de driftl\ostnadn för ["1r 19XO S!\111 belastar staten till följd av 

iivcrta):!andet :I\ de sl..yddadc \'L'rl\sliidcrna. Samma111<1),!el bcriiknar jag 

därmed slatsinl\0111s1crn;1 till ca 136 n1il_iarJer kr. Med dessa heriil\ningar 

1:rh;dls ett budgetunderskott 0111 49111iljarder kr. för innevarande hudgeliir. 

\,lin bL'ri\l-:11i11g av s1atsinkoms1er och stalsu1gifter hud get t1 re I I lJXO/ 

X I fra111g;1r av tabell 13. Tabellen visar l'll budgetundersk11tt om 55.4 

miljarder J.;r., vilket innehiir en iikning lllll 6.4 miljarder 1-:r. jiimfört med 

innevarande hudget{1r. 

Av tabell 14 framg<'ir statsbudgetens ulvcckling 197X/79- llJXO/XI. En 

labell iivcr s1atsbudgctcns 11tvl'.:kling under en liingrc tidsreri(1d ing;·1r i 

bilaga 2.4. 

Tahell 14. Statshudgeten hudgt·litr~n 19711/79-19110/111 
(Miljarder kr.I 
--·--·---·-------

197X/79 / 1'79/XO l'JXO/Xl 
utfall her;iknat fors lag 

utfall till stats-
budget 

----
Inkomster 119.7 /)h,O 14X.4 
l.;tgifkr l.'X . .J IX5.ll ~o:u~ 

SaldL> -]!!,7 -49.0 -55.4 
-·-----·- ---·--------------

hiriindring. '.r 

till till 
1979/XO l9XO/X I 

-~ Ll.6 +li.4 
+/!i.Il --'.!.) 

··---·--

A11111. I fiiriindri11gstakn har effcktt:rna av h11dg1:trl'i\1rmen llch av dispositillnt:n av 
riirliga krediter för oljehercdsl-.apcn r;ikna1s hnrt. 
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Budget {1 r e t I 9 7 9/X tl beriiknas ink,1msterna iika med I h._\ milJ<tl"dL'r 

kr . ..:lkr IJ.6 '/;, jiimfiirt med fi.in:gi'1endl' budget:1r. Denn;1 ink\lmstiikni11):! 

hiinfi.ir sig i fiihta h;1nd till ink\lm.-;tskatt tic:h arb..:ts):!iv;1ravgift..:r men i1ven 

till merviirdcskatten. Tillviixten l'lirklaras friimst ;1v iiknin):!i:n i l<illl·<.,u111-

man mellan di: tvi\ budgi:t[1rc11. 

Utgifterna bedi.irns kllllllna att stiga med 211.fi miljarder kr. Till en mindr(· 

del fi.irkhiras denna i.ikning av de st<•r;1 uppki1p av 1•1.ii:pn•duktcr s11rn 

beräknas beh1sta de rörliga kreditern;1 fiir oljeberedsk;1p. Dos;1 utgifter iir 

inll' ;1v n:gulj:ir karaktiir och biir tbrfiir ri1k11<1.s hPrt vid en _1:imfiirchc mt'll 

tidigan:: budget[1r. Om delta J:!ilrs erhitlls l'n utgiftsiiknin):! um 16 ' .. :;. I viss 

rntrn faller denna tillviixt p~i anslag till ;1rbdsrn;1rknads- od1 indusrripoliris

ka insatser. Ln stor del av öknill):!Cn iir dock ett uttrych fiir ;1111,1ma1ikcn i 

b11<.Jget11tvecklingen. Delta giiller t. e.\. utgifterna fiir l(ilkpensioner. h;1rn

ornsurg. bostaJspnlitik rn. rn. Vidare iik;ir utgifterna för statsskulden myc:

ket snabbt. 

BudgeU1ret I 9XO/X I b.:'riiknas inkumstcrna stiga med 12.4 miljardcr 

kr. Om effekterna av budgctrcfnrmen - som leder till i:n nivi'1hii.111ing ;1v 

s<'tviil budgetens inkomsta som dess utgifter - riiknas hl•rt i.'•k<ir inkoms

tern;1 med drygt Y miljarder kr. eller 6.9 •;;. lknna jamfiirebcvis lt1ga 

ökningstakt förklaras bl. a. av antagand.:'n<t <llll lönesummans tillv;ixt och 

av komrnunalskattem.:'dlens utve..:kling. Utgifterna hcriiknas stiga med 

I X.X miljarder kr. till niistkommanJe budget!1r. Om budget reformen <•t:h 

rörliga kreJiterna för tiljeberedskapen riiknas hnrt uppgfa iikningcn till ca 

17 miljarder kr. clkr 9.3 ~;.. V:ist'ntligen fiirklaras Jenn;1 iikning av budget

utgifternas autnmatik. 

Till rcgcringsprotukollet i detta ;iremk bör fogas s~1som bilagor 

Riksrcvisions verkets inkomsther~ikni 11g I Bi/11.''" 2. I I 

Riksrcvisi1rnsvcrkets heriikning av budgl'111tfalkt fi\r hudgctäret 1'>79/XO 

!Bilaga 2.21 

Specifikation av statsbudgetens inkomster unJer budget:1ret 1980/X I 

1lli/e1g112~31 

Vissa tabeller rörande den statstin;msiella utv.:'cklingen m. m. 1llilage1 

2.4J 
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7 Hemställan 

Med himvisning till vaJ .i<tg har anf1in h.::mstiilkr jag all regL'ringcn 

Jd.1 foresbr riksdagen all 

50 

I. gnJk<i1111a dL· ;illmiinna rik1li11jn fiir huJgetrL'gicringen som jag 

har förordat i det föregåcnJe. 

" för hudget{1ret I 9HO/H I. i avvaktan r[i slutliga fi.irsl•1!! i komrlet-

1eringsrrnr,1siti11nen 1K·h i enlighL'l nwJ vad ja):! h;1r fi.irordat i det 

i"iin:giic·ndc. 

:11 heriikrw statshudgL·ten-. inkomster. 

bl lwri1kn<1 fiiriindringar i ansl;igshch[\llningar. 

Cl bniikna fiiriindringar i disrusitionen av riirliga krediter. 

,fr/.1 bereder riksdagen tillt~ille att ta Jel av vad .iag anfört hetriillandc 

3. moderniseringen <1V Jet statliga budgetsystemet. 

4. affarsverli.ens konjunkturmar):!inaler. m. rn. 
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Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkcts inkomstberäkning 

TILL REGERINGEN 

RiksrevisionsH~rkets inkomstberäkning för budgt·låret 1980/81 

Enligt riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV v;uje i1r till 

regeringen famna en bt>r;"tkning av statens inkl)mster fi..ir det 1-lllnmamk 

hudget{1ret. avsedd som underlag för inkomstber;ikning i budgctp1"l1p1)si

ti1H1cn. 

RRV redllvisar i denna skrivebe förslag till bniikning av statens inkoms

ter för budget:\rct 1980/81. Beriikningarna h;ir gjorts för varje inkomsttitel 

var för sig. I anslutning till her;"tkningarna har hedi.inrningar gj1H·h ~·1ven av 

utfaller for budgL'1{1re1 1''79/80. Underlag for bcriikningarna har hiimtats 

frf111 beriirda myndigheter. För ht>riikningarna av inkomstskatterna har 

dessutom uppgifkr fr~111 RRVs taxeringsstatistiska undersiikning och ak

tieb11lagsenkiit utnyttjats. 

De fi.iriindringar som genomfiirts i1wm taxeringsadministrationen taxe

ringst\ret 1979 har medfi.irt all RRV inte kunnat sammanstiilla det material 

som sedvanligen brukat ligga till grund fiir RRVs hcr;ikningar av inkomst

skatten. Vid den tidpunkt df1 insamlingsarhctet normalt brukar ha avslu

tats. i slutet av 1>ktober. hade endast 7) 'X av de utvalda deklarationsblan

ketll:rna fiir 1979 inkommit till RRV fr;'111 lokal skattemyndighet. lfortfallct 

iir diirmed for stort för all de insamlade uppgifterna skall kunna utnyttjas 

med tillriicklig grad av siikerhet. Dt>t iir RRVs förhoppning all materialet 

skall kunna ~ammanstiillas och utnyttjas till 1.kn reviderade inkomstbcr:ik

ningen for budgetfiret 1980/81 som RRV skall göra i mars 1980. Delar av de 

beriikningar som presenteras hiir och s1.1111 grundas pi1 fi.iregt1ende i'irs 

taxeringsstatistiska undersökning avsee111.h: ink11mst;'1ret 1977. far sidedes 

betraktas S•.1111 prclimin;ira i ;1vvak1an p;1 alt el\ tillförlitligt underlag finns 

tillgiingligt. 

Mcd ;111h:dni11g av l"L'geringcns pn•posilion ( 1976/77: 1~0) rncd fiirslaf_ till 

riktlinjcr fi.ir nwderni,ning av det statliga budgetsystemcl gavs vissa upp

drag ;·11 RRV. I anslutning till dL'ssa uppdrag har RRV gjurt en iivcrsyn a\ 

redovisningen av inkllmsterna pf1 statshudgetcn. RRV har i cn inkrn 

rapport Översyn av budgl'tL'ns inkumshida 1 l'J7LJ-IO-Oi) utarhet;1t ett fiir

slag 1imi'attande hl. a. L'll iindrad str11ktur flir reduvisning av statsbudgelL'ns 

inkomster och en vidare avgriinsning av 'tatsb11dgl'tens ink11mslL'r. Fiirsla

get h<ir under hih!L'n ILJ7l) diskuter<its med olika intrL'SSL'ntl'I'. l\kd anbl

ning av de synpunkter som forh fram i dess;i disk11ssi11ner har RRV ;indra\ 

förslaget pt1 \·issa punkter. Det har inneburit ;1tt fiiriindringarna jiiml'iirt 

Illt'd nuvarande redovisning blivil mindre omfattande iin enligt del l'iirsta 

fiirslaget. Det nwdifierade fi_irslagct lwr beaklah i demw inkomstber;ikning 

;1vseende hudgetaret 19XOiXI. Omfattningen och konsekvenserna av fiir-

1 Rik.1dug1·11 i'i7'1/XO. I .1i1111/. Nr JUO. Biluga 2. I 
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iindringarna beskri\·s i ett <irskilt ;1vsnitt t'fter sammanfattningen. Fiirsla

gcl lill urrs1;i1Jning av stalsbudgclcns inkomster för h11Jge1ftrct 19XO/X I 

med av RRV hn;ikn<itk hdllrr framgcir ;1v bilaga F. Fl.irj;imförd-;c har en 

motsvarande sammanstiillning gjtll'ls ucb;·1 för hudg<:1[1rL'l ll.)79/XO. Den 

relhlVisas i bilaga I·:. En nyckel 111.:llan lien nuvarande urrst;illningl·n av 

-..t;1tsbudgctens inkt1111s1er til·h fiirslagel till ny uprst;illning framgiir a\' 

bilaga G. 

Den sammanstiillning av skatteunderlagets utveckling de senaste fem 

r1ren. Slllll tidigare ;1r rrescnterats Stllll en allm;in bakgrund till her;ikningar

na. har Ulgfitt efters1llll ni"igol Laxeringsutfoll i1nnu inte föreligger rti grund 

av urnl;iggningen a \ ta.\eringsadminisl rat ionen. 

h.1re rethwisningen av ber;ikningarna ;111ges i skrivelsen de föruts;itt

ningar ud1 antaganden he1r;iffande skatteunderlagets framtida utveckling 

som ligger lill grund för ber;ikninf.!arll<t. Till grund för an1<1g;rndl'I om 

b11lagl·ns inkllmstutvcckling ligger resultaten av RRVs aktidxilagsenbt. I 

den {1tcrst;1cnde delen beskrivs ber;ikningsresult;1len flir de lllika inkl1ms1-

t itlarna. 1 nkomsterna r<'1 tlltalhudgeten b11dgetf1ren 1974/7.'i - I 97X/79 fram

gf1r <1v bilaga A. I bil;igorna 13 och C red1wisas en spct.:ifikatilln av statsbud

gL'lens inkl1mstL'r för budget{1ren 1979/XO resr l9XO/X I. För att undL·1fatta 

jiirnlördst.: med rrognoserna i den prelimin;ira nationalbudgeten presente

ras i bilaga D ber;ikningsrl'Sultaten kalender~irsvis för liren 1976- l9X I. 

Lkn av RRV utgivn;1 lnk11mstliggarl'n fi.ir hudgetfirct 1979/XO kan. liksom 

den interna rarporten Översyn av budgetens inkomstsida t 1979-10-0 I). 

;mv;indas s1im kumplement till RR\ls inkomstber;ikning. Inkomstligg.aren 

innehi·\ller utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser lH.:h 

vilka best:immcbL'r stim g;illcr for dem. 

Beslut i delta iirende har fattats av gencr;tldirektörcn Berggren i niirvar1i 

av avdelnings.:hden Sant.:11. hyr{1direktlirerna Dalnhi. Gutklt. Karlson od1 

Svahlstedl. förstL' revisorerna .l<1nsst111. Rahmn o.:h Stenberg samt revi

siunsdirektiircn Nilsson. l"i.iredragandc. 

Stn1.:khulm den 14 december 1979 

Ci R11n~ Berggren 

OvL' Nilsson 
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I. Sammanfattning 

Fiirutsättningar 

RRVs förslag till hcriikning av statshudg..:tens inknmskr under hudgct

{1ret 1980/81 och den nu gjorda uppskattningen av inkomstern<t under 

budgett1ret 1979/80 har utförts under antagande nm 11föriindrad ek11nnmisk 

politik. Fi.iriindring;1r av ckunllmisk-politisk karaktiir har beaktats i de fall 

det föreligger beslut av statsmakterna clkr fiirslag &1rnm har lagts fram av 

regL'ringen i prnp\lsiti1mer llffentliggj11rda fllre den 1 december 1979. Rege

ringen har under hi.isten 1979 bl. a. flircslagit hiijningar av skatterna p{1 

drycker oL·h tobak !prop. 1979/XO: 28) samt energi m. m. (prnp. 1979/ 

80: :101. Vidare h<tr iindringar i in1'\llllSlbeskatlningcn f(ircslagils i prop. 

1979/80: 58. RRV har bL·aktal dcssa förslag i beriikningarn<t 1.1ch dfavid 

förutsall att riksdagen faltar bcslln i enligh..:t med fiirslagen. Eventuella 

föriindringar vid ril\sdagshehandlingcn har RRV av beriil\ningsmiissiga 11\:h 

tryckerirckniska sbl inte kunnat la hiinsyn till. 

Fiirulom dcssa i11slituti1H1ella fi:inHsiiltningar iir bcdömningen av kon

junkturutvccklingen betydclscfull för beriikningcn av statsbudgelL:ns in

kumstcr. Den bcdi.imning av dct ekont1miska bgct som pn:senterades i 

konjunkturinstitut..:ts h(>strappPrt 197Y har utgjort det h11vudsaklig;1 under

laget fiir antagandcna nm dcn samhiillsckonllmiska utvecklingen. Undcr 

d..:t p;ig;1ende arbctct med den prcliminiira nationalbudgeten har RRV 

t1cks:'1 haft kontakter med k1111j11nkt11rinstitute1 och ekt.ln1H11idepartcmenrc1. 

Diirigenum har RRV kunnat sliimma av en del antaganden med de bcdöm

ningar som kommer all rcdovis:i.'> i dcn preliminitra 11aliunalbudgctcn. 

Antag<rndena t1m löneutvccklingcn har st1ir bL'!ydclsc· fiir RRVs bcriik

ningar. Dessa antagandcn itr vid della hcri1kningstillfalk siirskilt osiikra 

bcr11endc p{1 dcls all n:·1gol dctinitivl utbll fiir inkomsr:iret 1978 iinnu inte 

flircligger. dels att n!igra centrala löneavtal for inkomstf1ret lWiO inte har 

.~lutits. RR V s beriikningar grund;1s pi1 antagande! all 1n1al<1 lönesumman 

i.ikade med 8.9 'X mellan ;\ren 1977 och 1978. Mellan 1978 Pch 1979 antas 

den iika med 9 .. ~ 1
; 111:h med 10 . .:'i'.i mellan ;\ren 197':1 och l'J80. För fiirsta 

halvi1rc1 1981 har ökningL'n schahlon111;issigt salls till 8');. 

Enligt vad RRV undL'r h<tnd erfarit frf111 dct p{ig;icmlc nalionalbudgctar

bctcl har det bediimts vara av v:irde all f{1 ett antagande om liigre Iiinci.ik

ning for 1979- 198() bclyst. Ökningen skulle i detla alternativ uppgi'1 till 8<;i. 

RRV har för vissa titlar Stllll ;ir dirckt beroende av inkomstutvecklingcn 

ge1H11111'iin en alternativ bcr;ikning s11m redovisas avslutningsvis i dcnna 

sammanfattning. 
De svcnsku ak1icb11/;1gens slatligl taxerade inkomster fi.irurses minska 

mcd 7 r;; fr;°m {1r 1978 till 1979. Underlaget for denna progntls har hiiml<tl~ 

fr;'in enkiitcn till svensk<! akticb11lag. sparhankcr 11ch forsjkringsbtllag snm 
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RRV genomfört under höstc:n 1979. ;\klla11 ;·1ren 1'1711 OL'h ILJ80 antas 

inkomsterna öka med 5 r;; ... 

I denna ber~ikning reLhwisar RR V c:ll förslag till ;1ndrad redlwisning av 

statsbudgetens inkomstc:r budget{1re1 1980/8 I. Fiirslagel har utarbetats 

med anledning av den modernisering av del statliga budgetsystemet s11m 

skal I genurnfliras budget{1rc1 J 980/8 I. R R V s fi.irslag rröentera-. i el t <ir

sk ilt avsnitt efter sammanfattningen. 

En specifikation av RRVs her;ikningar enligt nuvaramk urr'1;illning ;1v 

statsbudgetens inkomster under hudget{1ren I 1J79/80 och 1980/8 I samt ka

lenJerMen 1979-1981 framg{1r av hilagorn;1 H. C resp. D. l\fotsvarande 

samrnanst;illning enligt förslaget till ny reduvisning a\· statsbudgetens in

komster för budgetiiret 1980/8 I reduvisas i bilaga F. Fiir j;irnförelsens skull 

reduvi-.as i bilaga E L'n liknande samrnanst;illning för budgeti1rel 19711/80. 

En sammanfattning av her;ikningsresultalen red1ivisas i tabell I. 

Tabdl I. Uh·ecklingen a'· statsbudgetens inkomster hudgctar~n 1971\/79, 1979/110 och 1980/81, milj. kr. 

1978/79 197'J/80 1980/81 FöränJ. För;ind- h>r;ind-
Utfall ny be- ring frttn ring i ring fr:'tn 

he- r;ikning 1978/79 pr1>cent 1979/80 
räkning till till 

19711/80 1980/81 

Skatt pi1 inkomst oc:h för-
mögcnhet texkl. arhetsgivar-
avgifter)' 30710 34 500 37200 -' 7'1() 12.3 2 700 
Arhebgivaravgiftc:r texkl. allm. 
arbetsgivaravgift )1 21 046 24200 30000 3 154 l.'i.O .'i 800 
Övriga skaller på inkomst. 
förmögenhet och rörelse samt 
s1>cialförs;ikringsa vgift.:r I 58(1 2 579 2 822 993 62.6 243 
Autonwhilskat te medel (1445 6990 8 310 54.'i 8.5 I 320 
Allmiin arbetsgivaravgift 609 102 -.'i07 -83.3 - I tC 
Mervärd..:skatt 2903h 34 301) 38000 5 2h4 18.I 3 700 
Skatt pi\ sprit 3965 4 5~5 .'iOOO 51>0 14. I 475 
J:::ncrgiskatt 4 181> 4o7Y .'i )'J'.I 493 11.8 'J20 
Ovriga tullar och acciser 61))') 7311 7 714 h.'i2 'J.8 403 
Uppbörd cxkl. pensiL,nsmedd I 792 1784 1831 8 - 0.4 47 
Pcnsionsmedel I 76-1 I '131 -202 167 'J . .'i -2 133 
Divcrs.: inkL>mster I 11/9 1445 I 851 246 20.5 406 
Affärsverk 1428 I 573 I 803 145 10.2 230 
Övriga kapitalfonder .'i 83R 64.\\ 7244 1)1.'i 10.5 7\11 
Drifthudgct.:ns ink11mster I 162M 132 371 147 171 16 107 13.9 14800 
Övrig finansiering 3 400 3 725 4497 325 I) .(1 772 

S\atshudg.::t.:ns ink1.1ms\cr 119664 136097 ISI 668 16433 13,7 IS 571 

FöränJ-
ring i 
pw-
cent 

7.8 

24.0 

'J.4 
18.l/ 

-100,0 
10.R 
10 . .'i 
11/.7 
5 . .'i 
~.h 

-1 l(l.5 
28. I 
14.o 
12.3 
11.2 
20.7 

11,4 

1 Inkomsterna av skatt p;\ inkumst och fiirmiigcnht>t texkl. arbctsgivaravgift.::r) uc·h arbc.:tsgivaravgitkr texkl. 
allm~in arh1·tsgivaravgift) utgör tillsammans dt: ink11111st.:r som i statsbudgeten r.::dovisas umkr tilc.:ln skatt pf1 
inkomst o..:h fl>rmtig.:nhet samt ~1i..:ialfiirs;1kri11gsavgifto:r m. m. 

De beräknade inkomsterna budgetårl'I 1979/110 

Enligt de nu rcdovisauc beriikning;1rna uppg{ar statsbudget.:ns inkomst..:r 

budgcti"lr<.:t 1979/~0 till 136 097 mil,i. kr. Det ;ir 6-121 milj. kr. eller 5.W::; mer 

iin st>m heriiknades i statsbudgeten v[1rcn 1979. Det bör pf1pekas att iiVL'n 
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LJlfallct fi.ir budgeli'1n:t ILJ7'Ki7'1 bk\' hiigre iin som beriiknade, i v~1ras. 

Sbllnaden var I 97X milj. kr. Den nu hcriiknadt.: ökningen rndlan hlldger

i"tren 197X/7'J "eh l'J79/Xtl uppg:1r 1ill 11>433 milj. kr. eller 13.7'1. Det iir 

<tledL·s en hiigrL· iikningslakt iin stim beriiknades i v;'ir;is. Den hcriiknades 

1.Jit till 10.1 'X. lnemol hiilften av dc.:n uppjuslerade i:ikningstakten bes1i"1r av 

i_ikadc inkoms1er av rnerviirdeskall. Det iir friimst imptirtprishiijningarna 

:;,im bidragit till tklta. Sedan i vi1ras har <lCksii liinesummeulvecklingen 

uppjustcralS for inkomst{1rc.:n 197'J llL"h llJXO. Vidare har skattL·hiijningarna 

p;1 sprit. vin. tobak llL'h energi m.111. hösten 1979 bidragit till all hiija 

iiJ..ningstakten. 

Av tabell 1 framg~1r all av den t<itala iikningen hudgctiirL'l 1979/XO _i;im

fiirt med frireg{1ende hudgetf1r p;·i lh4:n milj. kr. svarar merviirdeskatlen 

fiir .'.i 2M milj. kr .. inkums1Sk;1tlerna för 3 790 milj. kr. och arbc.:tsgivaravgif-

1..:rna <inkl. allmiin arbetsgivaravgifll fi._ir en nett<)Ökning pft 2 647 milj. kr. 

lnkomstsJ..atterna fönllses budgc.:1:\rct 1979/XO öka till i stort scll samma 

nivii som under budget;·1rc.:t 197.'.i/7h. Inkomstskatterna sjiink bfalc under 

l111dget{m:t 1976/77 och I 977/7X. Omslagcl i lit vc<.:klingen hiinger samman 

med för;indringar i pris- <lch lönc.:utvecklingen samt förskjutningar i kom

munalskaltL~Uppbörden. De kommunala inkomstskatterna. som ing~\r i 10-

tala inknmstskattcuppbiirden. p;iverkas direkt av löm·utvecklingcn. De 

helalas lit till kommunerna med tvt1 fas eftersfapning <lCh dras av fritn den 

totala inkomshkatteuppbiirden. De kraftiga nominella kineökningarna un

der t1ren 197.'.i och 197h bidrog till att utbe1alningarna av kommunalskatte

medc.:I ökade kraftigt under f1ren 1977 och 197X. Delta reducerade sftledes 

netllit av de inkllmstskatter S<lll1 redovisa-.. p:\ statsbudgeten. I och med att 

liineut vecklings takten nu blivit l;igre ,1ch j;imnare v~intas kummunalskat

tc.:utbetalningarna utvecklas i en takt som i större.: utstr~ickning :in tidigare 

överensst:immer med inkomstsbttcuppbörden. Budget<'tret 1979/80 beriik

nas ne11,1t av inkomstskatterna. enligt tabell I. öka med 12.3 'A,. Det är en 

nt1gol hiigrc öJ..ningslakt ;in för li.ineiikningarna under samma period. 

Progressiviteten. dvs. relati1rnen mell;111 marginell och genomsnittlig be

skattning. i skallesyslc.:mel bidrar till all inklllllSlskalterna iikar viisentligt 

snabbare :in inJ..\lmsterna. Ökningstakten har emellc.:rtid reducerats av 

indexregleringen av skatteskalan samt s:inkningar av marginalskatterna i 

breda inkllmstskikt ~1r 19XO. 
Arbetsgivaravgifterna (exkl. allm~in arhelsgivaravgift) förutses öka med 

l.'.i.O'.;;. Den I januari llJXO hö.is arbetsgivaravgifterna till barnomsurgen. 

arbehskadcförsiikringen \lCh delpensioneringen med tilhammans 0.9 prn

cc.:ntenheter. Dessutom höjs ATP-avgiftsuttaget med 0.2.'.i prnccntenheter. 

DL'lta p;1\'erkar emellertid inte stabinkomsterna. Av arbetsgivaravgifter

nas ökning med J l.'.i4 milj. kr. svarar folkpensionsavgifterna för I .'.i83 milj. 

kr. Lk ökar med X.9 r.;. Barnornsmgsavgifterna ökar med 923 milj. kr. eller 

med 31.9'.·i. Fiir sjukfiirs:ikringen fi.irutses en ökning av nettot. som redo

visas i statsink,1111sterna. med .'.i.'.i.'.i milj. kr. 
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Ovriga '>katter r;i inklimst. formiigenhet (lL'h riirclse -,amt Slh.:ialflirsiik

ringsavgilkr enligt t;1hell I iikar rnych·t kr;1ftigt hlll.lget;'tret 197ll/!\0. Lkt 

hl'l"llr friimst r~1 hi.ijningen av stiimrclsJ...atten d..:-n I juli lll7l), dvs. skattesat

-,..:-n for inskrivning av lagfart och int..:-ckning. Ökningen mellan h11dge1;ircn 

hniikn;1s urpgf1 till 929 milj. kr. 

Bilskatterna fi.iruts..:-s iika m..:-d .:'4.:' milj. kr. eller X . .:''.;. hudgetarl't llJi9/ 

XO. Hiinsyn har tagits till att bensinskatten höjs med 2.:' iire rer litn i 

Lk.:emhL'r l<J79 lll'h att kilom..:-terskatten hiijs i llHltsvaramk grad i februari 

I lJXO. Hi.ijningarna viintas r;'iverka urrhiirden av skatt först i arril 191\0. 

Den all111iinna arbl'tsgivaravgiften upphi.irde den I juli 1978. Viss r..:-st..:-

rand..:- 11rphiird \·iintas ..:-ml'llcrtid ske under budgeti'irl'l 1979/80. 1'.linskning

en jiimfiirt m..:-d föreg;'1ende {1r uprg<'1r till 507 mil,i. kr. 

ivkrviirdeskatten viintas iika kraftigt b11dgeti1ret 1979/XO till fiiljd ;1v 

kr;1ftiga imrortrrishiijningar. lmrortviirdet heriiknas i.ika ca 2X ' .. ;.kalender

;°1rl't 1979 od1 m..:-d ca 14 'X iir I 9Xll. Totalt ökar merviirdeskatten med 

I X. I r;; hudgl'l;·1ret 1979/!'0. 

Den '27 l>ktober 1979 hi.ijdcs skatten ri'1 srritdryeker. vin oL'h malt

dry...:k..:-r. Skatt efter den nya skattesatsen r;·i sprit inflyt..:-r fr. (l. m. februari 

1980. "fotalt beriiknas srritskattcn iika :'i60 milj. kr. hudgetiiret 1979/XO. 

Skatten rt1 vin likar med totalt 104 milj. kr. 

Regeringen har i rrorosition undei· hösten 1979 foreslagit att skattrn 

hi"ijs pf1 L'n<:rgi m. m. Höjningarna för..:-sl{1s triida i kraft den 21 deL'ember 

19i<J. Skatt...:hiijningarna beriikn;1s enligt r1\irositionen iika inkomsterna 

med I 200 milj. kr. per hl'lt1r. Hudgetf1rct 1979/XO beriiknas inkomstern;1 av 

energiskatt öka med 493 milj. kr. jiimfiirt med fiiregt1ende t1r. 

Riinteinkumsterna fran li'111efonden för bostadsbyggande som redovisas 

under inkomster av i.ivriga karitalfonder rt1 driftbudgeten beriiknas iika 

med 475 milj. kr. eller med 13.9r;. 

Dl' hl'räknadt' inkomstt'rna budgt'tårl'I 1980/81 

För budget;'1rl'l 1980/X I beriiknas inkomsterna p;'1 statsbtu.Jgeten 11rrgt1 

till 151 6fiX milj. kr. Det iir 15 571 mil.i. kr. eller 11.4 r.;. mer iin sllm beriiknas 

fi.ir innevarande budget:lr. Av den totab ökningen svarar inkomstskatterna 

för 2 700 milj. kr .. arbetsgivaravgifter fiir ca 31\00 milj. kr. 1nettli. korri

gerat för omliiggning av titeln pensionsmcdel m. m.). merviirdeskatten fi.ir 

3 700 mil.i. kr .. bilskatterna för I 320 milj. kr. och energiskatten for 920 milj. 

kr. 

lnknmstskatterna viintas öka med 7.8'>f, dvs .. i ltmgsammare takt ;Ln 

li.inerna. Detta förklaras av skatteLlflll~iggningen ;\r 19XO. Ändringar i skat

tesystemet ll<..:h indexregleringen av skattesJ...alan \'~intas ge hushidlcn en 

skatteminskning pf1 ca 7 200 milj. kr. inkomsu01ret 1980 jiimfört med l>fiir

~indrat skattesystem utan indexreglering. I den omliiggning av redovisning

en av statsbudgetens inkomster som RRV fi.iresl{1r for budgctilret 19XO/l'I 
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(se avsnitt 11 l s~irredl1visas inkomstskatterna fiir fysiska lll'h juridiska 

rersl1ner. Av denna redovisning framgf1r att skatten för fysiska rersoner 

viintas öka med 9.24 '.:;. medan Jen antas sjunka för juridiska rersoner meJ 

13.7';; budget:in:t 1980/81. 

Arbetsgivaravgifterna rf1verkas buJgctf1ret 1980/8 I av en urrbördstek

nisk ombggning av statliga myndigheters arbetsgivaravgifter. Uprbörden 

av dessa avgifter pftskyndas vilket ökar arbetsgivaravgifterna huJgetärct 

1980/81. Vissa avgifter förs emellertid vidare till funJer eller anviinds 

direkt för siirskilda iinJamtd utan att rf1verka statsbudgetens inkomster. 

Samtidigt belastas titeln rensionsmedel med samma avgifter. Nettot r[1 

statsbudgetens inkomster blir ett inkomstbortfall r;'1 ca 200 milj. kr. Folk

rensionsavgiften förut ses öka med 2 89 I milj. kr. och barnomsorgsavgiften 

rncd I :.n:' milj. kr. hudgeti1rct I 'J80/8 I jiimfiirt meJ innevarande hudgetftr. 

Sjukförsiikringens netto beriiknas öka med I 199 milj. kr .. varav ca I 000 

milj. kr. iir en eng}ingseffek( av den 11rrbiirdstckniska llmliiggningcn. En

dast banlllmsorgsavgiften har antagits bli hiijd ar 198 I. Enligt tidigare 

prineirbeslut skall avgiften höjas med 0.3 rrocentcnhetcr rer ar tills avgif

ten urrg;'tr till 2.2 (;. vilket den gör ar 198 I. 

Bilskatterna beriiknas öka med 18.9 r;; budgeUiret 1980/8 I. Ökningen 

beror till swr del pf1 hiijningen av bensinskatten i december 1979 och 

kil,1meterskat ten i februari 1980. Höjningarna sl{1r fullt ut först under 

budgetftret 1980/8 I. Bensinförbrukningen antas öka med I 'X. rer i1r. 

l\krviirdeskatten antas öka i t;·ingsammare takt budgetåret 1980/81 iin 

under niirmast foreg;'iende ;\r. Avsaktningen hiinger samman med antagan

dena om imrort- och konsumtions11tveeklingen. 

Höjningarna av skatterna r:I sprit. vin. maltdryL·ker t>ch energi under 

budget{1ret 1979/80 bidrar till all hiija inkomstniv:m budgetf1re1 1980/8 I 

över den gerlllmsnittliga niv;'m under budget;'m:t 1979/80. Hiijningarna 

p!iverkar inte urrhörden förriin under f1r I 9XO. Sf1ledes beriiknas skatten rt1 

srrit budget!iret 1980/81ligga475 mil.i. kr. över skatten under innevarande 

!1r. Energiskatten beriiknas bli 920 milj. kr. större budgeti1re1 1980/81 än 

under innevarande budget:\r. Energiförbrukningen antas öka med ca 5 ',:; 

per ar. 

Under andra halv;'1re1 1980 kt1111111er AH Tipstjiinsl att imroducera kitto. 

AB Tipstjiinsts inlevererade överskott till statskass;1n viintas diirmed öka 

med iiver .~0'/i eller med 220 milj. kr. budgeti11c1 1'180/81. 

Av a!Tiirsverken fl_irutses endast televerket och st;1tens vattenfalls verk 

öka sina inleveranser av övcrskl>ll hudgeti1ret 1980/81. Kiinteinkumslerna 

fr{m ltmcfondcn för bllStadsbyggandc bcriiknas öka med 525 milj. kr. eller 

med 13 .5 '·i . 

Altcrnath' beräkning för budgetåren 1979/80 och 1980/81 

Som n~imnts inledningsvis har Jet ansetts önskv~irt att !{!{\I belyser 

effekterna r{1 statsbudgetens inktHnstcr av ett higre an1ag;1nde för liinesum-
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rneutvecklingen mellan ;)ren 1979 lH:h 19XO. I den prelirniniira nationalbud

geten 19XO har man för avsikt att presentera en hedömning av de ekono

miska utsikterna rned 11tgi·ingsrunkt fri·in ett antagande om ca X'/(. lönesum

meiikning 1979- 19XO. RRV har diirför valt att presentera en alternativ 

heriikning baserad r<'1 samma antagande. 

\kd iindrade inkomstantaganden följer att iiven andra faktorer flihind

ras sorn iir av hetydelse för beriikningarna. Som exempel kan niimnas att 

hushfdlcns disronihla inkomster p;)verkas blide av inkornstantagandet och 

av de direkta ~katter som detta ger urrhll\" till. Diirrned urrstilf" vid 

alternativ löneutveckling ocksi1 tiinkhara alternativ för den rrivata kon

sumtionens utveckling. Delta leder till alt fiin1tsii11ningarna för de nlika 

klrnsumtionsskatterna iindras. Med en fagre konsumtion fi!ljer. om ing;1 

iitgiirder vidtas. att produktionen och sysselsiittningen sjunker. eventuellt 

ökar lagren. Vidare pi1verkas importens stPrkk nch inriktning. Gennm att 

lönekostnadernas utveckling varierar blir konsekvenserna pt1 exportpri

serna olika. Det kan i sin tur pi1verka möjligheterna att 1;'1 avsii11ning för 

svenska produkter utomlands och möjligheterna att hiivda de svenska 

rnarknadsandclarna. Utvecklingen av importen och exporten f1terverkar 

hl. a. pi1 inbetalningarna av merviirdcskatt. RRV har ernellertid inte under

lag för all göra bedömningar av samhiillsekonomisk karaktiir for att full

stiindigt kunna hclysa biide de direkta LKh indirekta effekterna av alterna

tiva inkomstantaganden. RRV har diirfiir valt att räkna endast p{1 dc 

direkta effekterna. Alternativa beriikningar av överslagsrniissig karaktär 

har utförts endast for följande inkornsttitlar: Skatt p;) inkomst och förmö

genhet samt sncialförsiikringsavgifter m. m. samt merviirdcskatt. Det är 

sannolikt att ;ivcn andra inkomsttitlar. siirskilt konsumtionsskattcrna och 

atfarsverkens överskott. iir relativt inkomstkiinsliga. Det har emellertid 

inte varit mii_iligt att vid delta hertikningstillfallc kartlägga de eventuella 

sam hand som finns mellan 111vecklingcn avseende dessa titlar och inkomst

utvccklingen. RRV har diirt"ör tvingats uteliimna dessa i den alternativkal

kyl som rresenteras i tabell 2. 

Av tahL·lkn framgar att del friimst iir inkl>lllstskatterna snm p!\verkas 

11ndcr hudget{1ret 1979/XO. Dct ;ir urrbiirden av prelirniniir A-skatt under 

uprhi>rds!L'rminL"rna i mars och i maj som berörs. Minskningen b.:riiknas 

till ca I 100 milj. kr. L'rrhördL"n ;1v arbL"tsgi\aravgift.:r pave1k1s inte und.:r 

kalcnderf1re1 19XO. Avgifterna d.:hiteras m.:d utg:'1ngsp11nkt frf111 ;1vgiftsun

dcrlagd t\·!i lir tidigare. !ir 197X. ~"m uppriiknas med en faststiilld faktor pä 

16'.'.i. Lltgift.:rna fi.ir s_i11kfiirsiikringen i fnrm av uthctald sjukpenning. sorn 

rr:1nr;iknas uppbörden av s_iukför<ikringsavgifter. beriiknas emellertid 

\it1nka vid en l;igre li>nL'Ut vcckling. Det gör att i.iversknttet pf1 inknrnsttitcln 

iikar. Skillnalkn 1111:11<111 de bi1da ;d!L'rnativ.:n beriiknas till 200 milj. kr. 

Ev.:nt11ella effekter av <inkl kllnsumtion 11nd.:r fiirst<i halvi'1ret 19XO lKh 

iHervcrkning;1r av detta p[1 urrhi!rdcn av merviirdeskatt antas vara negli

gnhar;1. De sammanlagda effekterna budgeltm:t 1979/XO. av ctt :>..5 rrl1-
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CL'nt..:nheter liigre ini...L)lllSlanlagande för ;'1r l'.IXll. bt:riiknas till ca ':100 milj. 

kr. Under h11dgL'tf1rL't 1':180/X I her;iknas effekterna av samma inkomstanta

gamle bli hetydligt större. Uprhi.ird..:n av rrdimin:irskatt. fyllnadsskatt <lL'h 

arbetsgivaravgiftt:r viinlas sjunka. Likas~1 minskar utbetalningarna av sjuk

penning fr[111 forsiikringskas.sorna. Nettot av inkPmstskatterna viintas sj1111-

k;1 med :; 'JllO milj. kr. och nettut av arhetsgivaravgifterna mifökar 111..:J 

I 100 milj. kr. Uprbörden av merv;irdeskalt viintas ~junka andra halv:\ret 

1':180. Under b11dgL'ti"iret bcriiknas nuvarande skatten bli 300 milj. kr. bgre 

;in i huvudalternativet. Övriga titlar har antagits bli upi1verkadc av dct 

J;igre inkumstantagandct. Den sammanlagda effektcn rt1 statbudgetens 

inkomster hudgct;'1rL't l':IXO/XI upp~kattas till i runt tal :'i 300 milj. kr. 

Tabdl 2 Altcrnath hcräknin~ av statsbudgetens inkomster (milj. kr.) 

1478/74 1974/KO 1474/KO 1980/K I 1980/KI 
utfall huvud Skillnad huvud Skillnad 

alterna- mdlan alterna- mellan 
ti\' huvud tiv huvud 

alter- alterna-
nativ tiv och 
,,~h fagre l~igre 

alternativ alterna-
tiv 

Skal I p;'1 inkomst och fiir-
miigenhet 30 710 34 500 -I 10() 37 200 -3900 

-:\rhet sgivaravgifter 2 I 046 24 200 + 200 30000 -I 100 
Ovriga skatter pi1 inkomst. 

förmögenhet och riirebe 
samt soc·ialfiirs;ii...r·ingsav-
giftt:r I 5K<i 2 '-74 2 H~2 

1\ ut,>nllihilskat t<?mcdel 6445 hlJ4tl K .1JO 
Allm;in arhetsgivaravgift (i(ll) 102 
Merv;irdeskatt 29tl)h 34 300 38000 - 300 
Tullar <ll'h accis~r cxkl. 

mcrv;irdeskatt 14 810 lli515 110 13 
Upphörd i statens verk-

sarnhct J 557 :n1'- 1629 
Diverse inkomster I l'N 144~ I 851 
Inkomster fri111 stat.:ns 

l..apitalf<mdc·r 7 266 H 02<i 9047 
Övrig finansierin[! 3 400 > 725 4 447 

Statshudgetens ink,Hnstcr 119664 136097 -900 1516(.8 -5300 
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Il. Ändrad redovisning av statsbudgetens inkomster 
budgetåret 1980/81 

Il I Bakgrund 

RL'gL·ringcn fi.irl'slug i rn1r. 1976/77: 130 att ribdagl'n -,kLJlk anta L'lt 

fi.irslag till riktlin,ier fi.ir nwdernisl'ring av det st;1tliga hudgl'lsystcml'l. 

Rik-,dagen gt1dbnde fi.irslagL·l (Fil.I 1977/7X: I. rskr l'J77/7X: 11!1 ml'd lll'll 

;indringL'll alt gl'nnmförandL·t sl'narl'ladl's till bLJdgeti1ret ll)XO/X I. RL'gl'ring

L'n g;1v RKV i urrdrag att svara fiir viss;1 fi.irhL·rnkber för rl'fprmL·n. 

I llllllkrnisl'ringl'n av blldgl'lsvsll'llll'l ing<'1r L'n budgL'lteknisk l>ml;igg

ning ,,llll bl. a. innl'bi1r att nuvarande drifthudget 11ch karitalbudget ersiith 

a\· L'n L'illla statshudgl'l. KR.\' h;tr med anledning av budgl'lmPlkrnisl'ring

L'n gjort en iivl'rsyn av redovisningen av inkomsterna i statsbudgeten med 

syi'tL· all hi..\.ia inl'11rmatinnsvi'1rdl'I av budgl'lrl'dnvisningl'n. Arhl'let har 

hl'Jrivits som ett siirskilt rr\\,iekt in1>m KR.V. DL'l samladl' resultatl't av 

KR.Vs arhl'll' rl'd11visadc RRV i L'n intl'rn rarr\\rt Översyn av budgetens 

inkomstsida. daterad 197'J-I0-01. i fortsiillningl'n heniimnd RR\/s rarr\\rt. 

Rarrurtl'n innehftller en lfö1g rad fiirslag till l'i.iriindringar S!lm hnör klassi

fli:ningcn av statens inkomster llL'h avgr;insninge11 av den ~;tatliga sl'ktorn. 

dvs. i detta fall vilka inkl1mstcr som skall rl'dovisas över statsbudgl'len. 

Lnder hi.blL'n 1979 h;1r f'iirslagen i KR \Is rarr\\rt rrl'SL'ntcrah for och 

diskutl'l'als med olika intrL·ssenter. Syftet med dl'ssa kontakter har varit att 

ml'd utg:mgspunkt friln RRVs rappllrl g(1 igenl\lll vad S\\lll skulk: kunna 

ge1wmi'i.1ras till RRVs inkumsthl'riikning hi.\sten l<J7lJ. Flera synpunklL'r har 

framfi.irls. hl. a. har pi'1pebts att vissa förslag kriivl'r ytterligare utred

ningsarbetc i11nan de kan gc1ll1mforas. N;'1gra av fi..irslagcn kan diirflir inte 

gl'lllllllfiiras nu Ulan f'{1r tas urr SL'narc. 

I Lie avsnitt som fiil.iL'r niirmast l'L'lh>visas en sammanfattning av innd1fd

kt i RRVs interna rarrurt 11<.:h ll:irefter rresenlL'ras det f'i..irslag till ny 

rL·dl>visning av statshudgetL·ns inkomster fi.ir b11dget~'1ret llJKO/KI s11m till

liimr;1s ;1v RR V i arets inklimstbl'riikning. Relh1giirclsen fi..ir innd1tdlet i 

RRV, interna rarr11rt har avsiktligt hL·griinsats till de dl'iar S\llll ri1verkar 

innehidkt i denna inkpm,tb.::riikning. De fiirsl;1g. S\llll rrl'SL'llter;1des i 

RRVs rarrl.lrl men S\llll av lllika sk;ii inte kunnat gl'lllllllf'i.ira~ i denn;i 

inkl>msthl'riikning. klllllmer <dede~ inte att gl's ~<1mm<1 urrm~irks;imhl:! 

hiir Slllll i rappllrten. 
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Il 2 RRVs interna rapport Översyn a\' budgetens inkomstsida 

Il 2.1 Bakgrund 

Den rlll\'ar;rndc uppstiillningen av statsbudgett>n bygger i stor utstriick

ning pft förutsiittningar som formulerad.:s p;i 1930-t;1kt och s11m i vissa 

delar inte liingre giiller. Det har sedan d.:ss framf'lir allt tillklHnmit v.:rbarn

hckr in1im d.:n statliga sekllirn. som irwrdnats i den statliga redovisningen 

efter skiftande principer. Siirskilt p;'1taglig har variati1111srikedomen p{t prin

ciper varit illlim socialfiirsiikringssystcmet. Vissa lagstadgade arbt>tsgivar

avgifter r.:dovis;1s helt vid sidan av st;1tsbudgeten. medan andra ing;1r helt 

clkr delvis i blldgeten. I rapp1irten beskrivs de: nuvarande fö1fo1llandena. 

Utifr:u1 dessa flirt>sl[1s en s;'l ltmgt det iir möjligt enhetlig rt>dovisning av de 

lagstadgade arbetsgivaravgifterna. En str;ivan i förslaget iir all inkludera 

sllira delar av dessa ;1vgifter och de utgifter s11m iir knutna till avgifterna i 

den statliga budgt>ten. Dt>lar ;1v kartliiggningsarbele! har utnylljats Ol'h 

presenkrats i verkets inkomstberiikningar under dt> senaste fin~n. 

Som underlag fi.ir de förslag som lagls fram har i första hand dt> erfaren

heter utnyttjats som gjorts i arbetet med RRVs inkomstberiikningar och 

fr<"1n den produktion av ekonomisk statistik som görs inom RRV. Ett annat 

underlag s11m ocks[1 har anviints har varit olika internationella organisatio

ners rekommendationer tfriimst frf1n OECD. I M f. PN 1>eh EG) för vad 

Slllll bör red1wisas s11m statens ink11mster och hur dessa skall klassificeras. 

Det finns s.iiilvfalkt stora likheter m.:llan de utg;1ngspunkter som giiller för 

den statliga redovisningen 1Kh de som giiller för den redovisning som 

tilliimpas i niiringslivet. men det finns ocks~t vissa fundamentala skillnader. 

Det iir angt:J;iget att redovisningen utformas s;·1 att den ger möjlighet till 

<llika slags an<tlysn avpassade fiir flera 11lika syften. 

I rappl1rlen b.:rörs flera fr[1gor av redovisningsprincipicll natur. Dt>t 

giiller t. .:x. s;'tdana frftg<.11· stim niir man skall tilliimpa brutto- resp. nettor.:

dovisning".' Vilka transaktioner skall registreras'.' Niir skall de registrer;1s".' 

Vilk<t bindningar finns det mellan olika inkomster och utgifter'.' Rapporten 

utmynnar i ett förslag till uppst{tllning av statsbudgct.:ns inkomster. 

Il 2.2 Å\'gränsning av statsbudgrtl'n 

Den sv.:nska statsbudget.:ns uppstiillning och 1nnfattning har vuxit fram 

utifrf'm vissa a!Jrn;inna budgetprinciper. Viisentliga i detta sammanhang iir 

fullstiindigh.:tsprincipen och brullliprincipen. Den fiir~tniimnda inneb;ir att 

alla utgifter 11d1 inkomster skall redovisas liVL·r budgL'ten. Lndantag giirs 

emellertid for a1farsverken. Brull11prirll'ipen innebiir att ink11mster 11ch 

utgifter skall redovisas brutto OL'h var for sig. D.:ssa princip.:r faststiilldL'S 

uch konkretiseradcs d{1 den swtliga v.:rksamheten såg annorlunda ut iin 

d.:n giir idag. Framfi.ir allt har ,imfattningen av d.:n statliga verl-:samhcten 

vuxit. 
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Statc.:n har undc.:r dterkrigstidc.:n pi'itagit sig urpgitkr S<llll tidigare.: 

-,köttcs a\' c.:nskilda dlc.:r fiirL't<tg: I statlig verbamhct a\' alfärsmii-,sig 

karaktiir. .\OrJI p:1 avgiiralllk .\iir! skiljer sig fritn tkn lraditionelJa fiirv;1Jt

ningsnl',·Jldighc.:tc.:ns. ;ir dc.:l för statsmaktc.:rna varkc.:n m\ijligt c.:llc.:r c.:ns \insk

viirt att st~ ra vnbamhctc.:n p<'t -,:11nma siitt som i den trnditionc.:lla myndig

hc.:\c.:n. Del innc.:h:ir all C.:l\ strikt vidh~lllandc.: av de ursrrungliga budgc.:tprin

cirerna inte.: liingrc.: iir ii11d;11nidsc.:11lig1. Dc.:t iir framför ;dit kravc.:t pi1 hrutlll

rc.:lfo\·isning tllllt sWhh11dge1cn som inte.: l;ingre har samma rc.:lc.:vans. l'\~11wn 

form ;1v knytning till statsbudgt:tc.:n m[iste s.iiilvfallct alltj:imt finna-. efter

slltn vc.:rksamhL'tc.:n hc.:drivs m..:d utnyttjand..: a\· statsmedd. men sannolikt 

skulle i vissa fall c.:n nc.:ttprc.:dl!\'i-.ning av \.lvc.:r- c.:llc.:r undc.:rskntt kunna \'ara 

tillfyllc.:sl. 

Hiir :·1syftas vc.:rksamhL'lc.:r som :ir c.:ftc.:rfrt1gestyrda pc.:h "1m p{1vc.:rkas av 

marknadshl·tingc.:l ... c.:rna Slllll t. e:-;. priss;ittning lll.:h innc.:h;'dlc.:t i de c.:r\:liudna 

tjiinsterna. Dc.:t finns i tkssa fall ..:n stark klirrling mc.:llan inkllmstn I in-

1;ikt..:r) ud1 utgifter (ko\tnadc.:rl. En hrutturc.:dovisning av dc.:ssa inkllmster 

nwt statshudgc.:tc.:n skulle kunna ge.: en fc.:laktig bild av det finan.,iella utrym

met for utgiftsexpansion. Dessa inkomstc.:r kan ju inte.: anviindas för att 

tinansic.:ra annan vcrksamhc.:t iin den rr:1n vilken inkomsterna hiirstammar. 

Ev. över,k<llt diiremot kan det. 

l\kd dessa utg<'rngsrunl-;ter fon:faller det naturligt att komrlcttc.:ra hrut1<1-

princip..:n med en avgriinsning av den statlig<t s..:kturn utifri1n d..:ss sp..:cidla 

funktilin i samhiillc.:t. 

Dc.:n offc.:ntliga sektorn har en funktion som skiljer sig fran \ivriga 'c.:k

llirc.:rs i ek<Hhlmin. Denna spc.:cidla funktion kan utnyttjas för att definiera 

avgriinsningc.:n a\' 11ch innehitllet i den offentliga sd;.1,1rn. Dl'I betyder att 

formella juridiska elkr institutiunc.:lla kritl'ric.:r saknar hL'lydelse fi_ir \'ad 

'om skall riikn;1..; till dc.:n offentliga sc.:ktorn dc.:linic.:rad 11tifr;·in des.s funktitirl. 

Den ,,ffentliga sektorns funktion iir att tillhandah;·dla tjiinster Sll!ll c.:,i iir 

rnarknadsprissatt•i. Dc.:t kan vara kolkktiva nyttighc.:tn som utnvttjas av 

<illa meJborgarc (I. ex. fiirsvar. polis od1 riittsviisc.:ndel eller nyttigheter 

"'m kan utnyttjas av var och c.:n enskilt. För att ge.: alla medborgare.: 

m\ijlighL'I att fo t. t"X. sjuk v{1rd och utbildning iir dessa tjiinster inll' mark

nadsprissatta. Den offentliga sektorn har vidare som funklinn all omför

dela inkomster genom transfc.:r..:ringar. skattn lld1 ubligatoriska avgifter 

c.:nligt rolitiskt urpsatla miil. Mntivel for vc.:rksamhc.:tc.:n skiljer sig foH1 

iivriga delar av c.:kunomin i ot·h med att den offentliga sek1,1rn inte forsiikc.:r 

maximera sin vinst eller egen nytta utan urpfylla rn~d sum ;dia mc.:dhlirgar.: 

indirekt gett uttryck flir i allmiinna val. 

Mc.:d dc.:nna definition av dc.:n offentliga sektorn filljer att afforsvcrk och 

myndight•tc.:r med atfarsmiissig \c.:rksamhet inll' sk;dl redovisa sin vnksam

hc.:t hnllto som c.:n t.kl av den offc.:ntliga sektorn. savida inte tjiinsteproduk

tionc.:n helt iir inriktad pa den offentliga scktmn. Vidare.: foljer att den 

veri-;samhc.:t Sl!m bedrivs i olika socialförsiikringsformc.:r hör inga i den 
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offentliga sektorn. 1-"krtakt av Je avgifter Sl•m staten driver in for nlika 

s11ciala iindam:tl redovisas emo:llertiJ into: f. n. s:1 att de framg{1r av Jen 

st;1tliga buJgeto:n. 

Sucialflirsiikringen ornf:11tar enligt irllnnationclla rekomnit·m.lationcr de 

försiikringar eller 11ms11rgsprogram som ger fiirm:-rner vid tdderd1m1. invali

ditet eller död. sj11klh1111 och barnafödande. arbetsskador. arbetslöshet etc. 

Dösa verbamhcto:r finansieras till största delen av lagstadgade arbi:tsgi

varavgiftt:r. h.irut11m d.:->sa finns det fyra andra avgifti:r som ncksi1 har 

tillk11mmit för ;1tt linansiera siiciala omsorgsprogram men s11m enligt di: 

inlernationelht rel-;ommenJationern<1 inre riiknas till socialfors:ikringen. De 

lagstadgade arbetsgivaravgifterna. som dd:1i1cras och uppb~fr;. p;'1 etl enhet

ligt siitt. red1ivisas gcntl·n111t stalsbudgi:tcn enligt flcra olika principer. 

Vissa redovisas fullst:indigt medan andra n:dovisas ofullstiindigt clkr intc 

;tlb Öh'r starsbudgden. l rapporlen red(lvisas en karlliiggning av hur Je 

r Il. tretlon lagstadgadc arbetsgivaravgifterna uppbiirs 11ch red1wisas samt 

vilb kopplingar dessa har till nwtsvarande utgifter. Oenna kar!liiggning 

bygger p:i en inom RRV uppriittad Pl\·1 beniimnd Lagstadgade arbctsgivar

avgifter 11ch hiirtill knutna fonder - en kartbggning ('Budgettekniska 

missfostcr"). l\lot hakgrund av vad som redovi<.,a~ i di:nna PM fiiresl:1s att 

avgifterna rcdlwisas enhetligt brutto p:1 hudgcti:ns inkomstsida och att 

nwtsvarande utgirter redovisas under anslag p{1 utgiftssida11. ATP-avgif

terna som f. n. inte redovisas över statsbudgeten föresb" redovisas hland 

inl-;limsterna men omföras fr~111 ink1n11sttitcl till AP-fundcrna. Varken de 

tntala inkomsterna pi1 budgi:ten eller sailh1t pi1vcrl-;as diirmcd av ATP

avgifterna. Staten svarar endast fiir upphörden av dessa avgifter 11eh 

rcdovisar dem mot AP-f11nderna. Man !.;an jiimfi.ira med statens ansvar för 

uppbiirdcn av kl1mmunabka11. 

Förslaget att iindra redovisningen av de lagstadgade arbctsgi\'aravgifler

na inni:b;ir alt statsinl-;11mstcrna iikar med ca 17 miljarder h. 1.ich 11tgiftcrm1 

med ungefär liL1 mycket. S!.;illnaden mcllan ökningen av inkomsterna och 

utgifterna kan uppg:1 till ll.1-ll.2 miljardl'r kr. 

I rappl)rtcn fi.iri:sb' \'iuare i enlighet med vad hudgctutredningen och 

linansutsk1.1ttct uttrycl-;t. att systcmct mcd spccialdestinalill!l av inkomster 

skall upphöra. Den 1)verhlicl-; som spel·ialdcstin;1tioncn bn imit•hiira kan 

uppniis pi1 anrwt s;itt. t. ex. genom speciella sarnmansi;illningar i budget

propositionen. 

Budget utredningen angav i sitt hctiin!.;andc tSO U 1973: ·Dl följande nack-

delar mcd specialdestination: 

statsnwkterna' handlingsfrihel minskar 

stahiliscringspulitisl-;t iinskviirda <"1tgiirder kan frirhindra.s 

fr;'tn resurssynpunl-;1 försviira.~ rationella avv;igningar mcllan olika hand

lingsalternativ. 

Finansutskottet understrykn i sill bet:inkand(· 1977/7X: I i likhet mi:d 

vad s11m siigs i pnip. 1976/77: 130. all upphörandi:t av spccialJi:stination 

endast inneb:ir en föriindring av red1ivisningen. 
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Som en föl.id av detta föresl:'is i rapporten all den siirskilda hl'redskaps

avgiften för oljeprodukter redovisas brutto pt1 egen inkomsnitd. Det inne

bär att anslaget till överstyrelsen för ekonomiskt försvar utökas med 

bidraget fr{1n den nuvarande oljclagringsfonden. 

Il 2.3 Klassificering av statsbudgetens inkomster 

Det finns flera olika system utarbetade för att klassificera den offentliga 

sektorns inkomster neh utgifter. De har gjorts av internationella organisa

tioner som 1. ex. FN. IMF. OECD och EG. Systemen varierar sinsemellan 

beroende p~1 vad de avser all belysa. 

FNs System of National Acrnunts tSNA) anviinds for att analysera 

produktion. inkomster. utgifter. kapitalbildning och finansiering för hela 

samh~illsekonomin. Den statliga sektorn utgör d:ir sf1ledes endast en mind

re delsektor. som s[1 l:'lng1 möjligt anpassats till strukturen i hela systemet. 

IM Fs System Government Finance Statistics iir ell system vars främsta 

syfte är att utgöra underlag för analys av offentliga sektorns inkomster, 

utgifter. kapitalbildning och finansiering. 

OECD och EG har utvecklat system för klassificering av skatterna som 

:ir en anpassning både till IMFs och FNs system vad gäller dessa delar. 

Även i Sverige har metoder utvecklats för all klassificera statsbudgetens 

ink,lmster och utgifter. I beliinkandet Statsbudgetens verkningar på kon

junkturutvecklingen tSOU 1956: 48) gjordes en schematisk genomgång av 

olika poster pil budgeten med syfte att studera återverkningar pt1 den 

samh;illsekonomiska balansen. Diirmed avsågs effekterna på prisnivån, 

sysselsättningen och bytesbalansen. Inom sysselsällningsutredningen har 

studier gjorts över hur sysselsättningen påverkar offentliga sektorns eko

nomi (Ökad sysselsättning-finansiella effekter i offentliga sektorn. SOU 

1979: 16). Förvaltningsutredningen har studerat statens inkomster och ut

gifter med avseende om deras inneboende automatik I Förnyelse genom 

omprövning. SOU 1979:61). 

En intressant aspekt pf1 budgetens inkomstsida är att klargöra vem som 

biir bördan av de olika skatterna och avgifterna. Det vore dlirfiir värdefullt 

att kunna striikturera inkomsterna så att de skulle kunna ligga till grund för 

analyser av hur olika grupper i samhället belastas av skatter och avgifter. 

Inom ramen för RRVs interna projekt angående Översyn av budgetens 

inkomstsida har RRV undersökt möjligheterna att dela upp de olika in

komsttitlarna efter vilka grupper som belastas av desamma. Som indcl

ningsgrund har RRV strävat efter att belysa belastningen p~1 n~iringsliv lev. 

branscher). egen-företagare. stat, kommun och hushtdl. 

Undersökningen har givit vid handen två avgörande svt1righeter att 

redovisa vem som biir skatterna och avgifterna. Det första problemet är att 

utröna vilka grupper som egentligen bär bördan av skatterna och avgif

terna. I de nesta fall är det enkelt att ta reda pt1 vilka som betalar in 

skatterna och avgifterna. dvs. att ange den formella incidensen. 

2 Rik.1d11g1'11 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 2.1 
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Niir skatten höjs innebär del all priset pit varan eller 1jäns1en ökar i 

n101svarande grad. Det ser alltsf1 ul som om den slutliga konsumenlen för 

bdala skatten genom au den utgör en viss del av pnse!. Del är den synliga 

eller skenbara incidensen. På l~ingre sikt kan Jet emellertid tiinkas att 

vinstnivt111. löneutrymmet etc. pf1v.::rkas. Del ;ir den vnkliga incidenscn. 

Overviiltringseffekterna ~ir sälcdes mycket sv~tra all ber~ikna. eftersom 

dessa effekter beror p{1 faktorer som är svära att miita, exempelvis utbuds

och efterfrågeelasticiteten. Mervärdeskatten kan utgöra ett belysande ex

empel. Denna skatt betalas och redovisas a\ företagen. men Je slutliga 

konsumenterna för till stor del bära börda11 av skatten. Företagen fi\r 

cmelknid bära en del av skatten genom skattens päverkan pit vinster och 

prisbildningen. 

Det andra problemet har visat sig vara av administrativ karaktär. En 

uppdelning av de olika inkomsttitlarna skulle försvåra redovisningen ge

nom den betydande ökning av antalet konton slim därmed skulle behövas. 

Vidare ~kulle det vara administrativt kr[rngligt att avgöra kategoritillhö

righet vid konteringen. 

Det innebär sAlede~ såväl praktiskt som teoretiskt betydande w!irigheter 

all dela upp budgetens inkomster efter vilken kategori som belastas av 

resp. skatt och avgift. 

Gemensamt för de studier som gjorts är att inkomster och utgifter 

klassificeras efter bedömningar av vilka effekter de har i olika avseenden. 

Dessa bedömningar blir med nödviindighet mer dler mindre subjektiva till 

sin karaktär. Ett system för klassificering av den svenska statsbudgeten. 

som skall kunna utgöra underlag för olika typer av analyser. bör självfallet 

vara s~1 frill frfrn subjektiva värderingar som möjligt. Bedömningar av 

effekterna bör överlf1tas 5.t dem som svarar för den ekonomiska analysen. 

RRV föreslftr därför att inkomsterna klassificeras efter den karaktär de har 

när transaktionen sker snarare än efter deras effekter i efterliggande led 

eller efter deras beräknade sytk. Skalterna bör klassificeras efter den bas 

som d..: beriiknas p<'i. snarare ;in efter var i produktionskedjan som Je 

betalas. Med utgångspunkt i detta kan inktimster uch ~i ven utgifter klassifi

ceras rnligt vissa kriterier. 

Det system för strukturering av statens inkomster som presenteras i 

rapporren övcrensstiimmer i stor:1 huvuddrag med det som ursprungligen 

legat till grund för den nuvarande uppstiillningen av statsbudgetens in

komster. Slopande av drift- <IL·h kapitalhudget samt vissa förändringar i 

verksamhetens omfattning µi\r att vissa anpassningar måste göras för det

ta. Den struktur som rednvis;i-, hiir hyggcr till vissa delar pt1 den som IMF 

tillämpar för sin Government finance Statistic~;. 

Va1je transaktion i den ,;tatliga budgeten kan klassificeras efter fem 

kriterier. Dessa är följande. 
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I. lnkl)msteriinbetalning - utgifter/uthctalning 

Innehiir transaktion<:n ett flöde till eller fri"i!1 den statliga sektorn'.' Det iir 

en fundamental skillnad i transaktionerna beroende p{1 lim de iir inknmster/ 

inbetalningar eller utgifter/utbetalningar. Det betyder all man inte kan 

acceptera negativa inknmster !utgifter) under inktm1stcr dkr negativa 

utgifter tinknmsterJ p{1 utgiftssidan. Undantag tillitts cm.last fi.ir korrigering

ar a\ fel som t. ex. i1terhctalning av överskjutande skatt. Man kan siiga att 

detta iir ett annorlunda ~ätt att formulera dt>n s. k. hrutt<1principcn. 

11. Aterbctalning/äterbctalningspliktig - ej i1terbctalning/ej :itnbetal

ning~pliktig 

Innchiir transaktionen nf1gon slags tllcrhctalning eller inte'! Inkomster 

kan vara f1terbetalningar av tidigare län dkr fltcrhetalningspliktiga inbetal

ningar Wppbning). Utgifter bn vara utlfming (med f1terbetalningsplikt) 

eller äterbetalning av tidigare län. Det finns flera sk~il att skilja dessa 

transaktilmer friin övriga transaktioner som inte är i1terbetalningar eller 

i..:ke återbetalningspliktiga transaktil1ner. Återbetalningar och i"1terbetal

ningspliktiga transaktioner påverkar de finansiella tillgångarna och skul

derna. vilket övriga transaktioner inte gör. De påverkar även Je framtida 

finansiella strömmarna och diirmed beteendet hos de som berörs av dessa 

tlångivare och ltmtagare) pä ett annat stitt än övriga transaktil1ner gör. 

ll l. Motprestation - ej motprestatillll 

Om det inte är en f1tcrhetalning/[tterhetalningspliktig transaktion. är det 

df1 en transaktion som motsvaras av en motprestation eller inte·~ !vlotpre~

tationen kan bestfi i att tillhandah<'tlla en vara. utföra en tjänst. utnyttja 

egendom etc. En transaktion Sl)ffi inte innebär en m1,tprestatim1 kan vara 

frivillig eller obligatorisk. villkorlig eller l>villkorlig men ger ingen fördel i 

utbyte. Det är viktigt att skilja p;1 om transaktil)llen motsvaras av motpres

tationer eller inte. eftersl>m man därigenom tl1r en uppfattning lim var den 

ekonL,miska aktiviteten uppst!lr. prnduktilmen sker. Den kan ske inllm 

eller utanför uen statliga sektorn. 

IV. Realkapital pil verkande - ej realkapitalp{1verkande 

Om trans~1ktionen inte ~ir en :1terhetalning/{1terbetalningspliktig transak

ti(1n. är det en realkapitalpåverkande transaktion eller inte'! Med realkapi

talp;lverkande transaktit•n avse~ köp, uppforamk eller försliljning av ickc

tinansicll tillg;\ng som kan utny!ljas som prnduktil111sfaktnr i mer iin ett [1r. 

Det finns anledning att göra denna uppdelning efterM1rn dessa fysiska 

tillg{mgar p:"tVerkar den framtida produktiomkapaciteten. Man mr1ste emel

lcrtiu h<'tlla i minnet att Jet finns utgifter som inte avser köp av fysiska 

tillgt1ngar som ändä pherkar den framtida produktionskapaciteten. Dt.:t 

gäller t. ex. utgifter för utbildning eller sjuk- och hälsov;ird som i) kar 

arbetskraften~ produktionsförmiiga. 
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V. Finansiell tillgfmg - skulJ 

Om Jet är t:n i1terbetalning/i11l.'.rbetalningspliktig transaktion. innebär 

den a([ statens fordringar ökar t'llcr all .-,tatem skulder iik:1r. Jv~. all övrig<J 

~ektorers fordringar pa ~taten ökar? Dt:nna t1bkillnad m;l~te göras efter

som det finns en fundamental asymmetri mellan ~talen~ finansiella tillgäng

ar resp. skulder. Eftcrs,1m staten har tillg;'rng till riksbanken behöver man 

ime bekymra sig över den finansiella likviditeten. Staten länar ut medel. 

inte för att göra vinster utan för att uppfylla vissa politiska mltl. Staten 

bnar diiremot medel för att finansiera verksamheten. l.lpplfrningcn sker. 

till skillnad fran utltrningen. pil marknad~m~issiga villkor. UppJ;·111ingen 

redovisas inte heller som en dd av statsbudgeten. 

Utgifter 

Ej realkapital- i' R..:alkapital- E.i reall-.apital-
p;1 verka ndc: ·--· ._P_i_1 '_'e_r_ka_r_1,_k_· ---+-p:._:_·1 v_e_rkamle 

~ lnk!Hno;tcr a\' · 3 fr1k,1mst..:r av 
statens verk- försald cgendllm 
sam het 

I Skattc:r 
4 Bidrag 

<; Aterbetalningar av lån 

Rcalkapital
pavcrkamk 

De nu n~imnda fem kriterierna l1skf1Jliggörs av figuren ovan. De första 

t vit kriterierna avser alla transaktioner. De t v;'i följande kriterierna avser 

endast transaktioner som inte är f1terbetalningar eller inte f1terbetalnings

pliktiga. Det femte kriteriet avser endast t1terbetalningar och tnerbetal

ning~pliktiga transaktioner. 

Av figuren framgar att man genom denna indelning efter fem kriterier far 

tolv olika celler. vardera scx för inkomster resp. utgifter. Tvn av dessa 

avser finansiering via uppHrning och redovisas inte över statsbudgeten. 

Av figuren framgar exemplifieringar p:I inkomst- och utgiftsposter i de 

olika cellerna. 

Med utgangspunkt i de nu redovi~ade fem kriterierna kan inkomsterna 

på statsbudgeten indelas i fem grupper. De kan beniimnas på följande siitr. 

I Skatter 

2 Inkomster av 
staten~ verk
samhet 

Ej t1terbetalning/ej å1crbetalningspliktig 
Ej motprestation 
Ej realkapitalpt1verkandc: (obligatoriska) 
Ej återbetalning/ej återbetalningsplikrig 
Motprestation 
Ej realkapitalpi'tvcrkandc 
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:i Inkomster av 
försåld egendom 

4 Bidrag 

5 Aterbctalning 
av lån 

Ej i:ttcrhctalning/cj :'ttcrhctalning>pliktig 
Motprestation 
Rcalkapitalpävcrkande 
Ej återbetalning/ej f1tcrbetalningspliktig 
Ej motprestation 
Ej realkapitalp:'tvcrkandc 
( Frivilligal 
Atcrbetalning 
Finansiell tillg:'tng 

Det torde inte förek1in1ma transaktioner som inncb~ir 

- ej i\terbetalning/ej återbetalningspliktig 

- ej motprestation 

- rcalkapitalptiverkanuc 
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De inkomster av mer bokföringsmiissig karaktiir som kommer att finnas 

kvar även i framtiuen föreslås bli redovisade i en s~irskilu grupp kallaue 6 

Kalkylmässiga inkomster. 

Dessa sex inkomsttyper har indelats i huvudgrupper. inkomsttitelgrup

per och inkomsttitlar. För att underlätta överblicken och bearbdningcn av 

siffermaterialet i olika sammanhang föreslås att den nuvaranue nomenkla

turen - med omväxlande romerska tlCh arabiska siffror. versaler och 

gemena bokstäver - ersätls av en fyrsifferkombination berocnue pf1 in

komsttyp (en-siffernivä). inkomsthuvu<lgrupp (tvf1-siffcrnivf1), inkomstti

tclgrupp (lrc-siffernivä) och inkomsttitel (fyr-siffernivå). 

Själva uppbörden av skaller och utgifter är av naturliga skäl unuerkastad 

vissa krav pf1 auministrativ enko:lhet och säkerhet. Detta gör all man från 

vissa inklimsttitlar måste göra omföringar av inkomster, som debiterats 

och inbetalats i samlad form. till andra inkomsttitlar. Som exempel kan 

nämnas all vid inkomsttaxeringen faststiills inte bara inkomstskallens stor

lek utan även förmögenhetsskatten och vissa arbetsgivaravgifter. Dessa 

skatter beräknas pt1 skilda baser och efter olika skattercgkr. Det finns 

därför anledning att i redL>visningen särskilja dessa. trots all de debiteras 

och inbetalas tillsammans. 

Det i rapporten framlagda förslaget till klassificering av inkomster inne

bär i korthet följande. Den nuvarande inkomsttiteln AI la Skall på in

komst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter rn. m. delas upp i 

flera delar. Ink1Hnstskat1erna LlCh arbetsgivaravgifterna redovisas var för 

sig. Inkornstskattern<i i sin tur uppdelas pf1 tre inkomsttitlar för fysisku och 

juridiska per~oner samt övriga Llföruclbara inkomstskaller. Förmögcnhcts

skallen omförs från inkoms1ska11euppbörden till en titel under skatt pf1 

egendom. 

Flertalet titlar unuer A Il Uppbörd i statens vcrbarnhet foreslf1s bli 

rcJnvisaJe tillsammans med Inkomster av statens kapitalfonder under 

rubriken Inkomster av statens verksamhet. I samband mcd att kapitalfon

dermi avvecklas föresliis att man sh.iljer p{i riinteinh.omster och amnrtering

ar vid reULJvisningen mot stalsbuugeten. I de fall de inte kan siirskilja~. Jct 

g~iller t. ex. för studiemeuel. förcslås att hela bekippct reuovisas som 
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[1terhetalningar av lf1n. Vidare föresl{1s att systemet med revolverande 

fonder upphör. Det innehiir att förutom fondernas överskott redovisas 

äterhetalningar av l!1n hland statshudgetens inkt11nster. De inkomster som 

hittills redovisats p!1 kapitalhudgeten ingtir huvudsakligen i grupperna in

komster av försfdd egendom och avskrivningar. Inkomster av förs{ild 

egendom har delats upp p~i hyggnader och maskiner t1 ena sidan och mark {1 

den andra sidan. Det kan ihland vara svårt att särskilja dessa försiiljnings

inktHnster efters(im byggnader ofta säljs tillsammans med marken. I dessa 

fall bör inkomsterna redovisas under inkomster av försålda byggnader 

rn. m. 

Vissa avgifter som idag redovisas under Uppbörd i statens verksamhet 

iir av rent offentligr~ittslig karaktär. De tas ut i den reglerande verksamhet 

som vissa myndigheter bedriver. Andra inkomster under Upphörd i sta

tens verksamhet har övervägande karaktär av försäljningsinkomster. 

RRV foreslflr att man skiljer på dessa tvf1 typer av inkomster. De 

offentligrättsliga avgifterna tas ut av myndigheter med reglerande verk

samhet bestående av tillsyn, kontroll. tillståndsgivning etc. Avgifterna 

fastsfalls vanligen av regeringen. Efterfrågan pi:'t de tjiinster som produ

ceras styrs av lagar. förordningar eller liknande. Inkomsterna av denna 

verksamhet betraktas som offentligrättsliga avgifter oavsett om det finns 

koppling mellan inkomster och utgifter i form av ett uttalat ekonomiskt mål 

för verksamheten. Samtliga inkomster som redovisas i denna huvudgrupp 

bör benämnas avgifter i stället for St)m nu inkomster eller bidrag. St)m 

exempel p{1 reglerande myndigheter kan nämnas bankinspektionen och 

liinsstyrelserna. 

Försiiljningsinktimster n.:dovisas av 111y11digheter som ~äljcr varor eller 

t.iiinster till enskilda perstlner. företag eller offentliga institutioner. Priserna 

ht·st;im~ vanligen av myndigheten sj;ilv (efter samrtid med RR V). Konsu

menterna kan viilja om de vill köpa varan eller tjänsten i fr{1ga. Det finns 

ofta kllnkurrerande företag inom verksamhetsomrädet. Det pris som köpa

ren far betala täcker vanligt vis hela kostnaden eller en inte ohetydlig del 

diirav. Flera av dessa myndigheter, uppdragsmyndigheter. redovisar inte 

sina inkomster direkt mllt statsbudgeten utan endast överskottet av verk

samheten. I de fall man iind?1 har valt att l~ita dessa myndigheter redovisa 

inkomster på statshudgeten blir de redovisas under denna ruhrik. Dessa 

inkomster bör fortsiittningsvis kallas inkomster i s@let for hidrag eller 

avgifter. 

I det for~lag som RR V redovisar har utg{111gspunkten varit att klassifi

Cl'ra de titlar s1Hn finns r. n. p~i statshudgeten. 
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Il 3 Förslag till ny redovisning av statsbudgetens inkomster bud
getåret 1980/81 

I 1..kt förslag till ny redovisning av statsbudgetens inkomster för budge1-

faet 1980/81 >om RRV lämnar i denna inkomstheräkning har vi~sa ~indring

ar gjorts av det förslag som refererats i förcg{1emle avsnitt. Dessa ändringar 

anges i detta avsnitt. 

De lagstadgade arbc1sgivaravgiflerna kommer inte att redovisas hruttu 

Sllm foresläs i rapporten. De kommer i stället att redovisas på liknande sätt 

>llm gjorts i RRVs inkomstheriikningar de senaste tva åren. Dessutom 

kommer två avgifter som tidigare rc-dovisats under Uppbörd i statens 

verksamhet att redovisas som arhelsgivaravgifter. Avgifterna benämns 

lagstadgade socialavgifter och reck•visas i föl.i<rnde sex grupper 

I 200 Lagstadgade socialavgifter 

I 211 Folkpensionsavgift 

I 22 I Sjukförsäkringsavgift. nel\o 

I 231 Barnomsorgsavgift 

1241 Övriga socialavgifter. netto 

1251 Bidrag till förvaltningskostnader för arbetsskadeförsäkringen (Bi

drag till riksförsäkringsverket och försäkringsrädet) 

1261 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbctarskyddsstyrelscns och 

yrkesinspcktionens verksamhet 

Det betyder att sjukförsäkringsavgiften ( 1221) och övriga socialavgifter 

( 1241) nettoredovisas p;1 samma sätt som i RRVs inkomstberiikning f. n., 

dvs. titlarna belastas n11:d utgifter/omföringar till fonder eller för olika 

ändamfil. 

InkLlmsttypen Bidrag i RRV~. rapplWl fön:släs utgt1 eftersom de bidrag 

som finns f. n. iir obetydliga. Det innebiir att nomenklaturen förskjuts för 

efterföljande inkomsttyper. ( Aterbetalning av lf111 blir 4 000 och Kalkylmäs

siga inkomster hlir 5 (X)(}). 

Revolveringen av fonderna under nuvarande Statens utlt111ingsfonder 

upphör för alla fonder utom för lih1cfonden för byggnadsarhetcn vid folk

h1)gskolor. Det inncbiir att ittcrhetalningar av län pr1 I 723 milj. kr. som 

tidigare inte redovisats p!1 stahbudgeten kommer att ingf1 fr. o. 111. budget

flret 1980/81. 

Vissa omstruktureringar har gjorts"' RRV~. ursprungliga förslag. Över

skott av statrns fastighetsförvaltning har placerats efter Rörelseöverskott 

lll:h forutnm afförs\·erken i1tL·iiin11~ sji.ifartsv1,rkct och statens v~igverk 

under alla tr(· huvudgruppern;1 Riirelseö>er,kott. lnklrn1>ter av förs{1ld 

egendom och Avskrin1ingar. Vidarl' har 1Hdet fond. i de fall det ig[1r i 

namnet p{1 titeln. er~.atts med andra ben~·111111ingar. 

Det kan finnas skiil fi.ir all göra ytterligarL· nmtlyttningar av vissa titlar 

liks,1m alt se i>ver en del hL'niimningar. Del b\.ir vid ar(' undersökas om vissa 

mindn; inkomsttitlar kan sammanföras till ni1gr;1 sti11Te titlar eller till iivrig-
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poster. RR V kan komma att lägga fram sftdana förslag i Jen reviderade 

inkomstberäkningen för budgetäret 1980/81 i mars 1980. 

I övrigt kommenteras i dennu inkomstberäkning de förändringur som 

berör resp. titel under beräkningen av resp. titel. D1ir anges var titeln skall 

redovisas enligt förslaget. vad titeln kallas i de fall den byter namn samt 

hur stora inkomsterna beräknas bli budgettiret 1980/81. 

Av tabell 3 framgi'tr inkomsterna enligt förslaget till ny redovisning av 

statsbudgetens inkomster budgetaret 1980/81 fördelat pf1 huvudgrupper (2-

sifferniv[t). 

Totala inkomsterna beräknas enligt förslaget 11ppg{1 till 154 535 milj. kr. 

Det är 2 867 milj. kr. mer än enligt nuvarande uppställning av statsbudge

tens inkomster. Skillnaden förklaras av Oljelagringsavgiften ptt I 175 milj. 

kr., som enligt förslaget skall bruttoredovisas. och i\terbetalningar av lån 

på fonder som tidigare varit revolverande på 1723 milj. kr. samt vissa 

avrundningar pfi 31 milj. kr. som regelmässigt görs i den nuvarande upp

ställningen. 

Tabell 3. Förslag till uppställning a\· statsbudgetens inkomster budgetåret 19110/81 på 
huvudgrupper (2-sifTernh·a), tusental kr 

I 000 Skatter 
1100 Skatt pä inkomst. realisationsvinst och 

och rörelse 
1200 Lagstadgade socialavgifter 
1300 Skatt på egendom 
1400 Skatt pj varor och tjänster 

200\> Inkomster av statens verksamhd 
2100 Rörelseöveskott 
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 
2~00 Ränteinkomster 
2400 Aktieutdelning 
2500 Offentligrättsliga avgifter 
2600 Försäliningsinkomster 
2700 Böter -m. m. 
'.!l\00 Övriga inkomster av statens verksamhet 

3lKl() Inkomster av försåld egendom 
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m. m. 
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 

400() Arerbetalning av ltm 
4100 Näringslån 
420() Bostadslän 
430() Studielän 
4400 Energisparlån 
4500 Övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster 
5100 Avskrivningar 
5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

Totala inkomster 

135 8CJ9 701 

37033 500 
30100600 

2968100 
65 797 501 

12 377 502 
3 891636 
I 102 879 
5 455 876 

89526 
770840 
628 222 
218524 
219999 

n3563 
41503 

9060 
13000 

2 O'i4 284 
204 320 
988843 
522 030 

87(K)0 
292 091 

./OYY533 
4 235 583 
- D6050 

1545345113 
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IJI. Allmänna förutsättningar 

Statsbudgetens utfall budgetåren 1974/75-1978/79 

I tahcll 4 presentt:ras inkomster och utgifter på statsbudgeten de senaste 

fem budgetaren. Budgetäret 1975/76 sjönk underskottet till 3 724 milj. kr. 

Därefter har det ökat kraftigt. 

För hudgctåret 1978/79 steg statsbudgetens inkomster med 7 551 milj. kr. 

eller 6. 7 'i(; j~imfört med närmast föregående budgetår. Inkomsterna på 

statsbudgeten för budgetåret 1978/79 blev 119 664 milj. kr. Statsbudgetens 

utgifter ökade med 21 049 milj. kr. och uppgick till 158 341 milj. kr. budget

året 1978/79. Totalbudgetens underskott blev följaktligen 38 6 78 milj. kr. 

I den realekonomiska grupperingen av statsinkl1msterna som framgår av 

tabell 5 uppdelas skatterna i direkta och indirekta skatter. Övriga inkoms

ter fördelas efter inkomst av kapital och rörelse. avgifter och hidrag samt 

övriga inkomster. De indirekta skatterna svarade för drygt 60'X av totala 

inkomsterna 1978/79. 

En närmare redogörelse för utvecklingen av statens inkomster och ut

gifter lämnas i RRVs publikation "Statens finanser 1979"'. En detaljerad 

redovisning av budgetutfallet framgår av RRVs "Budgetredovisning för 

budgetfiret 1978/79' ·. 

Tahell 4 Statsbudgetens utfall budgetåren 1974/75-1978/79. Milj. kr. 

Inkomster 

Driftbudgeten: 
Skatt på inkomst och för

mögenhet samt social
för-;iik ri ng;a v gifter 
m.m ................ . 

Övrig skatt pil inkomst, 
förmögenhet och rörelse 

Auttim<ibilskattemeuel 
Allmän arhetsgivaravgift 
Mcrvärdcskatt ......... . 
Tullar <Kh acciser i övrigt 
Upphi>rd i statens verk-

samhet och diversc 111-

komstcr ............ . 
Statcns atfarsverksfonuer 
Övriga kapitalfonder .... 

Summa Jrifthudgeten 

Övrig finansiering ........ . 

Summa inkomster 

Urg1fier 

Drifthudgclt:n (exkl. av-
skrivningsanslag) .... . 

lnvcsttringsanslag ..... . 
Okning av ri.irliga krcuiter 

Summa utgifter 

T11talh11Jger.rn/J,, 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

28091 

963 
3 685 
5 360 

14681 
10851 

2 240 
834 

3 317 

70022 

2 467 

72490 

73 853 
9061 

273 

113187 

-10698 

40631 

I 185 
3891 
6M7 

18200 
12626 

3091 
I 099 
3 997 

91368 

2 566 

93934 

87 521 
9710 

426 

97658 

-3724 

45020 

1316 
4569 
6997 

21 259 
13 882 

3218 
I 103 
4612 

101975 

2 386 

104360 

103644 
11095 

IUh 

114 845 

-10484 

46 146 

I 354 
4889 
5 949 

26584 
13 893 

3 893 
I 394 
5 185 

109286 

2827 

112 113 

123 405 
12 926 

961 

137 292 

-25179 

51 757 

1586 
h445 

609 
29036 
14810 

4 756 
1428 
5 838 

I lh264 

3400 

119664 

144 559 
14046 
-264 

158341 

-38678 
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Tabell 5 Utfallet av statens totala inkomster budgetåret 1974/75-1978/79. Milj. kr. 

1974/75 tj(, 1975/76 '/(.i 1976/77 <;-;; 1977/78 

Direkta skatter 24916 34.4 34 170 36.4 33 324 31.9 29418 
Indirekta skatter 39349 54.3 49713 52.9 6047() 58,0 70225 
Inkomst av kapital 

och rörelse 4 151 5.7 5096 5.4 5 714 5.5 (i 578 
Avgifter och bidrag I 515 2.1 2 270 2.4 2 286 :!.2 2 764 
Övriga inknmsrer 2 559 3.5 2684 2.9 2 560 2,5 3 128 

Summa 72490 100,0 93934 100,0 104360 100,0 112113 

Taxeringsutfall 1979 

ViJ RRVs ber:ikning hittills av statens inkomster i november har ett 

taxt:ringsutfall fiirelcgat for inkomstt1ret innan. Den s. k. RS-reformen 

(rationalisering av skattcaJministrationen) innebar hl. a. att laxeringspe

rioJen förlängJes. Således har raxeringspcrioJen avseende 1978 i\rs in

komster förlängts till Jen 3 I oktoher är 1979. Därefter maste 

ändringsregistreringar och korrigeringar av deklarationsmaterialet m. m. 

göras i den Jatabas diir lagringen av materialet sker. Ett definitivt taxe

ringsutfall beräknas därför inte föreligga förrän i december år 1979. 

SåleJes saknas i RRVs bcräkningsunderlag definitiva uppgifter om in

k1)msternas. avJragens, skatternas och andra faktorers utveckling mellan 

åren 1977 och 1978. Det innebär att precisionen i RRVs beräkningar av 

statens skatteinkomster försämras jiimfört meJ tiJigare år. 

Viss information finns emellertiJ från 1979 års taxering. Statistiska 

centralbyr;'m har meJ hjiilp av datauttag i riksskattevekets databas presen

terat en preliminär redogörelse över 1979 års taxeringsutfall per Jen 31 

oktober 1979. Tyviirr har reJogörelsen ett begränsat viirde sett från RRVs 

utg~ingspunkt. De taxeringsvärden för hela riket som presenteras iir niimli

gen endast minimivärden som taxeringen kan anta. ViJ tidpunkten för 

datauttaget hal.le nämligen en mängd deklarationer varken registrerats eller 

taxerats. Dessutom var skönstaxeringar inte gjorda i nf1gon större omfatt

ning. 

Det enda skatteunJerlag som har prognoserats utifrån taxeringen år 1979 

är de kommunala beskattningsbara inkomsterna. Riksskatteverket har. 

meJ början i juli mänad 1979. varje månad beräknat dessa förJelaJe på 

olika kommuner. Osiikerhelen har varit betydanJe eftersom förseningen i 

granskningen av deklarationerna inneburit att prognoserna har byggt pä 

färre antal farJiga taxeringar än vad som planerats. RRV har i sin beräk

ning av statens inkomster tagit h;insyn till den prognos som riksskattever

ket famnade Jen 19 november. Resultatet enligt denna pnignos är all det 

kommunala skatteunderlaget för fysiska personer ar 1978 i.ikadc med Jrygt 

12 '>;,, 

RR Vs friimsla hjiilpmeJeJ for hcriikning av inkomstskatterna är Jen 

~1rliga taxeringsstatistik som RRV sj;ilv gör i form av en urvalsundersök-

<;;. 1978/79 ~-+ 

26.2 32 675 '27 ,3 
f.2,6 72 362 60,5 

5.9 726() 6,1 
2.5 3 651 3.1 
2,8 J 7 IO 3.1 

100,0 l19664 100,0 
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ning av lleklarationer. Arets undersökning har emellertill inte kunnat slut

föras unller hösten 1979. En beskrivning av unllersökningen och bakgrun

den till att RRV inte kunnat utnyttja den. framgår av det följande. 

RRVs taxeringsstalislik 

RRV utför sedan 196X årligen en urvalsundersökning avseende fysiska 

personers självdeklarationer i syfte att skapa säkrare underlag för en 

prognosering av statens inkomster av skatt på inkomst och förmögenhet 

samt ~l1cialförsäkringsavgifter. Undersökningen används även för all he

r~ikna effekter av ändringar i skallesystemet. 

Fram t. o. m. taxeringsttret 197X var taxeringen i första instans klar den I 

juli taxeringsftret. Populationen t = lie personer som famnat allmän sj~ilv

lleklaration för taxeringsåret) som RRV lirar sitt urval från. fanns d~i 

förllelad efter till statlig skatt beskattningsbar inkom~!. Urvalet drogs 

omkring den 15 juli och blanketter. på vilka lokal skattemyndighet fyllde i 

inkomst- och avdrag~uppgitfrr. sändes ut omkring den I augusti. Hos lokal 

skattemyndighet fanns deklarationerna oftast på plats lH:h blanketterna 

kunde diirför levereras till RRV före månadsskiftet oktober/november. 

Bortfallet kunde h{1llas pft en mycket !äg niv11. oftast under tio deklaratio

ner. Materialet kunde anv~indas för vcrl.;ets inkomstberiikninga1 i novem

ber. 

RS-rcformen medförde bl. a. att taxeringsperinden förlängdes t. o. m. 

Llktober månall taxeringsf1ret 1979. RR V har tillsammans med riksskatte

verket tRSV) och statistiska centralbyrftn tSCBl under utredningens gimg 

diskuterat konsekvenser bl. a. fiir RRVs urvalsundersökning. RS-pn1jektet 

har i flera rappllrter till regeringen meddelat att man skulle kunna tillg11do

se de krav RRV har fiir att hinna utföra sin deklarationsundersökning tse 

Rationalisering av skatteadministrationen. delrapport 1976: I L"ich 1'>741. 

För RRYs undersökning skulle RS-ref11rmcn bl. a inneb~lra följande 

- s~imre urvalsprecision 

- fiirtursgranskning av visst deklarationsmaterial 

Undersökningen iir c:n urvalsundersiikning. Dett<; innebär att va1:je ut

vald person (deklaration) representerar ett antal pL~ISOner i pllplllationen. 

Va1je urvalsperson nhttlkr en uppr;ikningsfakh1r som lir lika med det <tnlal 

personer den representerar. Eftersom taxeringen fr. o. m. taxeringsfaet 

1979 inte :ir klar förriin 31 oktober m.'1ste urvalet gi>rns p;'1 ett delvis 

ogranskat material. Detw inneb;ir atl den beskattningsbara inkomsten som 

deklaranten p;t grundval av sina egna uppgifter iisatts i juli kan avvika fr:tn 

den som åsiitts niir taxeringsperiodt•n ~ir avslutad. Den upprllkningsfakt11r 

den utvalda personen erhåller vid urvalet kan dit skilja sig frfrn den uppriik

ningsfaklnr personen skulle erhälla nn1 taxeringen varit avslutad. Vid tircts 

urval var ca 30 ';>;. av p11pulationen li.irdiggranskad uaxerad l niir urvalet 
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gjurJcs. För att fä in undcrsökningsmaterialct i tid ,1Ch med riktiga upp

gifter (granskade) krävJes att de återstående deklarationerna förturs

gr•mskadcs. Ar 1979 hade i mänadsskiftt:t oktober/november. niir under

sökningen normalt avslutas. cirka 75 % av materialet kommit in till RRV. 

Det scod dti kl<irt <ill fm.~cs undersökning inte skulk kunna användas till 

höstens inkomstberäkningar. Följande alternativ ~lod dt1 till buds: 

- prognosering av RSV registreraJe variabler 

- prognosering av uppgifter från 1978 års urval linkomsttiret 1977) 

Vid kontakter med RSV fick RRV besked om all de av RSV registreraJe 

uppgifterna för de ut valda personerna kunde lämnas till RRV någon gång i 

mitten av november. Sam I liga deklarationer skulle då finnas registrerade. 

De uppgifter som registreras av RSV motsvaras i stort sett av huvudblan

kettens första sida. RRV samlar förutom dessa uppgifter in sidorna 2. 3 och 

4 på huvudblankccten sam! blanketterna FI, K I och K2. Prognoscring sker 

därefter p[1 bruttovärden. Detta innebär att för varje person skrivs exem

pelvis intiiktsriintor, avdragsräntor och extra avdrag fram. Efter fram

skrivning räknas inkomst eller unJerskott av kapital fram. Eftersom de 

uppgifter RRV kunde fä frän RSV är nettovärden, exempelvis inkomst av 

kapital. måste de dataprogram som RRV använder omarbetas. 

I rättningsarbetet med det insamlade materialet har framkommit att 

vissa uppgifter iir fclförda i RSVs databas. Bl. a. är underskott i förvärvs

käll<t och allmänna avdrag ofta förväxlade. Sådana fel påverkar inte den 

enskildes taxering men kan resullera i stora fel i RRVs prognoser om 

framskrivning sker på nettovärden. Det beror på att underskott i förvärvs

kiill<t och allmänna avdrag har olika framskrivningsparametrar. De fram

skrivningsparametrar RR V har gäller för bruttovärden och en "översätt

ning" av dessa till all gälla för nettovärden skapar ytterligare osäkerhet. 

Ph grund av n~imnda orsaker beslöt RRV all göra prngnosering av det 

insamlade materialet för inkomståret 1977. 

Den prognosering som gjordt:s innehåller flera os~ikerht=tsfaktorer. Den 

största ,is~ikerhetcn beror på all den beriikningsmodell RRV anviinJer Lir 

statisk. Det innebär att mLldcllen inte tar hänsyn till för~indringar i popula

tionens sammansLittning. exempelvis förLindringar i pensionärernas antal. 

antalet sysselsatta osv. IXiremot tar modellen hänsyn till ökningen av 

utbetalda pensioner. lönesummeutvecklingen m. m. Den osäkerhet model

len orsakar blir sliirre ju längre prognosperspektivet är. 

RRV rLiknar med att årels undersökning avseende inkomst~1ret 1978 kan 

anvUnJas för den reviderade ink,1mstberäkningen som verket kommer att 

gör;1 under v{1ren 1980. 

Antaganden för fysiska personers inkomster åren 1978, 1979, 1980 och 1981 

Inkomst ut ved.;lingen för de fysiska personerna har en avgörande bety

debc för de direkla skatll·rnas utveckling. På olika sätt påverkar den 01.:ksä 
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foriindringarna i de indirekta skatterna liksom de statliga affärsverkens 

inlevo;:ranser av överskott till staten. 

Utvecklingen för lk fysiska personernas inknmstskatter bt:stäms frfönst 

genom förändringar i inkomst av tjänst. dvs. huvudsakligen av lön.:sum

nleutwcklingen. För;indringarna i den totala lönt:summan ptiv.:rkas av 

avtalsuppgörelserna mellan arb.:tsmarknadens parter och av lindringar i 

sysselslittning.:n för anstlillda. samt av den s. k. löneglidningt:n. dvs. fi.ir-

1jänslllt vecklingen uti.iver den avtalsmlissiga ökningen. 

Konjunkturinstitutet beräknar i sin höstrapport 1979 att den totala löne

~umman ökade med 8,:'i (( mellan ;11·o;:n 1977 och 1978. Av denna ökning 

svarade den avtalsm;issiga löneökningen for ca 8 procentenheter. Denna 

siffra inkluderar liven knstnaderna för den femte semestt:rveckan. Löne

glidningen beräknas ha bidragit med ca 3 prncentcnheter. Syssclsl1\\nings

föriindringcn gav ett no;:gativt bidrag till löncsummeutvecklingen p{t drygt 2 

procl·ntenheter. Vissa uppgifter. bl. a. frltn de preliminlira siffror som finns 

tillgängliga om taxeringsutfallet ftr 1979. tyder på att lönerna kan ha ökat 

nägot mer lin vad Slllll antogs i konjunkturinstitutets höstrapporl. RRV har 

d;irför rliknat med en lönesummeökning på 8.9% år 1978. 

Kllnjunkturinstitutet har liven beriiknat lönesummeökningen mellan 

ären 1978 och 1979. Enligt institutet kan den avtalsmässiga höjningen 

uppskattas till knappt 6 procentenheter flr 1979, vari ligger effekter av 1978 

ars förtjiinstutvecklingsgarantier och den femte semesterveckan. Lönt:

glidningen antas uppgt1 till 2.4 procentenheter och föriindringar i sysselsätt

ningen väntas ge ett positivt hidrag till lönesummeutvecklingen på knappt 

I procentenhet under är 1979. Sammantaget inneb~ir detta att totala löne

summan beriiknas öka med 9.3 procentenheter år 1979. 

I höstrapporten presenterar konjunkturinstitutet en kalkyl för tu· 1980. 

Eftersom några avtal inte föreligger för år 1980 understryker institutet att 

kalkylen har formen av ett r~ikneexempel. I kalkylen utgår man fritn en 

k•intantlönehöjning om 10 procentenheter. 1 kontantlönehöjningen inbe

räknas d?t m:kså ett utrymme för löneglidning och uthetalningar i efterskott 

till följd av klausuler i tidigare avtal. Den precisering av antaganden som 

gjorts sedan konjunkturinstitutets höst rapport publicerades inneb~ir hl. a. 

att avtalskL,mponenten har antagits bli 7 .3 procentenheter. I denna kompo

nent ingår en effekt p{t knappt 1,5 procentenheter till följd av förtjänstut

veckling5garant ierm1 i tidigare avtal. Eventuella utb.:talningar till följd av 

att prisklausulen i 1979 f1rs avtal har utlöst förhandlingar mellan arbets

marknadens parter har uppskattats till 0.5 procentenheter. Det innebär att 

de nya avtalen för 1980 förutsiitb bidra med 53 procentenheter till utveck

lingen mellan i"lren 1979 och 1980. 

Löneglidningen har antagits bli nf1got högre än år 1979 och har satts till 

2.7 procentenheter. Sysselsättningsförändringarna väntas även år 1980 ge 

ett positivt bidrag till lönesummeutvecklingen på ca 0,5 procentenheter. 

Den totala lönesummeutvecklingen år 1980 har sålunda i konjunkturinsti-
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lutets beräkningar antagits uppgi1 till I0.5'X. RRV har valt att utg{1 fr:\n 

institutt:ts bedömningar. 

För t1r 1981 har inte nägra antaganden redovisats varför RRV valt att 

schablonmässigt skriva fram lönesumman med 8 %. 

De uthetalda pensionerna förutses öka med 20.6r;,:. mellan åren 1977 och 

1978. Mellan åren 1978 och 1979 har RRV antagit en utveckling på 14.2 (;; ... 

Bedömningarna grundar sig på konjunkturinstitutets höstrapport. För är 

1980 har RRV antagit en utveckling pä 15.5~:'i. För är 1981 har nägra 

antaganden inte redovisats av konjunkturinstitutet. varför RRV valt att 

schablonmässigt skriva fram pensionerna med 9 r,:'(• mellan ftren 1980 och 

1981. Av de olika pt:nsionsutbetalningarna är det allmänna tilläggspen

siont:n och delpensionen som förutses öka snabbast. Pensionerna utgjorde 

inkomståret 1977 knappt 147;, av de sammanlagda inkomsterna. 

För olika sociala förmåner. vilka numera upptas till beskattning, sf1som 

sjukpenning. för;ildrapenning, utbildningsbidrag m. m .. förutses ockst1 

kraftiga ökningstal. Mdlan åren 1977 och 1978 väntas dessa förmäner 

totalt öka med 17 .6 r;:;,. och mellan åren 1978 och 1979 med I 0 .5 "i . År 1980 

har RRV antagit en något långsammare ökning nämligen 9,8 %. År 1981 har 

RRV schablonmässigt antagit samma ökning som för löncsumman. Ök

ningstakten har satts till 8 %. 

Av fysiska personers sammanlagda inkomst är 1977 svarade inkomst av 

jordbruksfastighet för drygt 1.sc;. Inkomst av rörelse svarade samma t1r 

för ca 3 r;,;,, I beräkningarna har antagits att inkomst av jordbruksfastighet 

och rörelse ökar med I, I ~:.;. resp. med 8.4 "{ mellan åren 1977 och 1978. 

Mellan åren 1978 och 1979 förutses inkomsterna av rörelse öka med ca 

11.0 r;;; och inkomsterna av jonlbruksfastighet med 7 .6 c.;.. 

För 1\.r 1980 gäller nya regler for beräkningen av inkomst av jordbruks

fastighet och rörelse. Vid ber;ikningen medges avdrag för belopp som i 

räkenskaperna avsatts till resultatutjämningsfond. Beloppen som avsiitts 

får uppgå till högst 20 'X· av lönekostnaden och för egenföretagare till 15 '7':· 

av den egna inkomsten. Vidare medges avdrag för avsättning till allm;in 

investeringsreserv. Avdrag fär göras med högst I 0 000 kr. och högst 50 '/i 

av nettointäkten av forvärvskällan före avsättningen. En föruts~ittning for 

att den skattskyldige skall erhalla avdrag iir att mlltsvarande belopp sätts in 

på ett särskilt ränteb~irande konto i bank. Avsiittningarna skall dessutom 

vara bundna i minst två är lprnp. 1978/79: 210. SFS 1979: 610). 

Effrkterna av dessa möjligheter till avdrag i förvärvskällan beriiknas 

begränsa utvecklingen av inkomst av jllrdbruksfastighet och rörelse. Av 

denna anledning räknar RRV med oförändrade inkomster av jordbruksfas

tighet mellan åren 1979 tKh 1980. lnknmsterna av rörelse förutsätts öka 

endast med 2. 7 '..:;. .. För inkomsti1ret 1981 har schablonmiissigt antagits att 

inkomst av jordbruksfastighet ökar med 7 ':{. och inkomst av rörelse med 

8.5r::L 

Fr. o. m. inkomståret 1976 medges avdrag för egenavgifter direkt i för-
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värvskiillorna inkomst av jordbruksfastighet O(h rörelse. De egenavgifter 

som påfördes vid 1976 års taxering för som tidigare dras av som allmänt 

avdrag men med vissa begränsningar. Avdraget fördelas med en tredjedel 

p~1 vart och ett av taxerings{tren 1977-1979 dvs. inkomstfiren 1976-1978. 

Detta innebar all de allmiinna avdragen minskade mellan inkomstr1ren 1975 

och 1976. Mellan aren 1978 och 1979 väntas ocks{1 en minskning ske av 

allm;inna avdragen. eftersom den sista tredjedelen av avdragen för egenav

gifter avseende år 1975 försvinner. Denna del är av storkksordningen 550 

milj. kr. 

Inkomst av kapital uppgick ar 1977 till drygt 2<;;. av de sammanlagda 

inkomsterna. Mellan åren 1977 och 1978 förutses inkomsterna av kapital 

vara oförändrade. Mellan åren 1978 och 1979 torde inkomst av kapital öka 

med drygt 18 ':'~;. Det beror främst på den kraftiga inlåningsökningen under 

ar 1979. eftersom den genomsnittliga räntenivån är densamma år 1979 som 

för 1978. Prognosen for år 1980 tyder på en fortsatt inlåningsökning samti

digt som räntehöjningcn hösten 1979 gör att den genomsnittliga nivån pti 

räntan höjs med drygt I procentenhet. Inkomst av kapital väntas därför 

öka med ca 45 l/i: år 1980. 

I oktober 1978 startade det s. k. skattesparandet med bl. a. skattefri 

ränta. Behflllningen på skattesparkonton uppgick i slutet av september år 

1979 till I 507 milj. kr. Vid arsskiftet 1979/80 beräknas behållningen uppgå 

till I 900 milj. kr. I förhållande till allmänhetens b;rnktillgodohavanden 

beräknas behållningen på skattesparkontona uppgå till O,.'i % vilket innebär 

att effekten av skattesparandet på inkomst av kapital är försumbar. Där

emot fär "skattespararna" ens. k. sparskattereduktion på 20'.:(. av sparat 

belopp. Det innebär att skattereduktionen beräknas uppgå till 380 milj. kr. 

(se avsnitt skattereduktion). 

Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet har hittills svarat för 

mindre än l r;. av fysiska personer~ sammanlagda inkomst. För åren 1977-

1978 förutses en ökning pfl drygt 50% eller med c:a 600 milj. kr. Den 

kraftiga ökningen beror på den höjda sc:hablonintäkten för en- och tväfa

miljsfastigheter. För aren 1979-1981 förutses en måttlig ökning på ca 4'/;, 

varje år. Under de senaste fem kiinda taxeringsåren. dvs. t. o. m. inkomst

året 1977. har underskott i förvärvsk~illa ökat med i genomsnitt :..7?o per år. 

Den mest betydelsefulla avdragspnsten gäller underskott av annan fastig

het. Orsaken till de höga ökningstalen torde därför hänga samman med 

ökad belåning på småhus. Utvel'.klingstakten för underskotten saktar av 

mellan f1ren 1977-1978 till 11 r;.~ beroende pfl den höjda schablonintäkten. 

Effekten av den högre Sl'.hablonintäkten beräknas innebiira att underskott 

av fastighet minskar med drygt I 000 milj. kr. Den sammanlagda inkomst

effekten av den höjda schahlonintäkten beräknas bli ca I 430 milj. kr. år 

1978. Mellan tlf"en 1978 Ol'.h 1979 beräknas de totala underskotten öka med 

17 r;;; . För år 1980 förutses underskotten i förvärv skälla öka med 25 ';'·( .. 
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Antaganden för aktiebolagens inkomster verksamhetsåren 1978, 1979 och 

1980 

RRV genomfor tlrligen i oktober en undersökning av de svt:nska aktiebo

lagens. ~parbankernas och försiikringsbolagens taxerade inkomster. Un

dersökningen bygger p~i ett urval om ca 2 100 företag. Urvalet görs med 

hänsyn till företagens statligt taxerade inkomster och antal anstiillda. Des

sa uppgifter finns i centrala fi.iretagsregistret. De taxerade inkomsterna 

avser det föregående verksamht:tsiiret. Tidigare i1r har RR V i september 

erhtillit uppgifter ur centrala företagsregistret till grund för urvalsdragning

en av företag. Urvalet som gjordes hösten 1978 byggde således på de 

statligt taxerade inkomsterna för verksamhetstlret 1977. Som tidigare har 

nämnts har taxeringsperioden för taxeringsf1ret 1979 förfangts till den 31 

oktober 1979. Förfangningen medförde att uppgifter om de statligt taxe

raclc inkomsterna för verksamhetst1ret 1978 ej fanns tillgängliga i septem

ber i år. Arets undersökning bygger dä1för pft det urval som gjordes i 

september 1978. Os;ikerheten i resultaten av undersökningen är därför 

större i år än tidigare i'lr. 

I enkäten har företagen tillfrågats llm den till statlig och kommunal skatt 

taxerade inkomsten samt beräknade fyllnadsinbetalningar under våren 

1980. Dessutom har företagen besvarat frågor angående storleken av det 

särskilda forskningsavdraget. särskilda investeringsavdraget samt inves

teringsbidraget för verksamhetst1ret 1979. 

Av tabell 6 framgår taxeringsutfallet för verksamhets:'.\.ren 1969- 1977. 

Tabell 6 Taxeringsutfall för aktiebolag m. n. åren 1969-1977 

Verksamhetsår 

1%9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Taxerad inkomst 
milj. kr. 

3 836 
3 805 
2810 
3473 
3919 
3627 
6299 
5 799 
4 312 

Förändring fran 
föreg11ende ar '/(, 

+ 5 
- I 
-26 
+24 
+ 13 
- 8 
+74 
- 8 
-26 

Resultatet från enkäten har fördelats på företagsstorlek och redovisas i 

tabell 7. Det bör observeras <1tt uppgifterna vad gäller storleksgruppen 0-

19 anställda är mycket osiikra. Urvalet för denna grupp är jämfört med 

totala antalet förekommande företag mycket litet. Dessutom iir bortfallet 

störst inom denna grupp av företag. 

Enligt cnk~iten uppgick den till statlig skatt taxerade inkomsten för 

verksamhetsåret 1978 till 5 168 milj. kr. Det innebiir en ökning med ca 20 <;; 

jämfört med utfallet för verksamhetsåret 1977. Den statligt taxerade in

komsten beräknas enligt enkäten minska med 7 r:;. fr:'.\.n ar 1978 till 1979. 
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Minskningen förklaras bl. a. av att det särskilda investeringsavdraget för 

maskininvesteringar beräknas öka 1979 jämfört med 1978. Avdraget inför

des i oktober l 97:'i och utgår t. o. m. år 1979 med 25 r,; (SFS 1978: 948). För 

verksamhetsåret 1979 beriiknas avdraget totalt uppgf1 till 2.8 miljarder kr. 

nll)t 2.2 miljarder kr. verksamhetstiret 1978. Dessutom kan företagen yrka 

särskilt investeringsavdrag med 10 'li· för vissa byggnadsarbetcn under 

perioden den I oktober 1978-Jen 31 mars 1980 (SFS 1978: 950). Detta 

avdrag beräknas enligt enkäten uppgå till 112 milj. kr. för verksamhetsåret 

1979. Som en följd av invcsteringsavdragen minskar den statliga bolags

skattcn med ca I 170 milj. kr. Den kommunalt taxerade inkomsten bcr~ik

nas minska med drygt 3 ~:.;. mellan verksamhetsfaen 1978 och 1979. Fyll

nadsinbetalningarna under våren 1980 beriiknas utgöra ca 38 % av den 

totala bolagsskatten för verksamhetst1ret 1979. 

Det särskilda forsknings- och utvecklingsavdraget som infördes 1973 

beräknas för vcrksamhetsf1ret 1979 uppgf1 till 446 milj. kr vilket motsvarar 

en ökning med 12 ';{jämfört med verksamhetsåret 1978. Avdraget bestär 

av ett IO-procentigt basavdrag pä de totala forsknings- och utvecklings

kostnaderna samt ett 20-procentigt ökningsavdrag pf1 kostnadsökningen 

från föregående t1r. 

Av enkätmaterialet framgår att för företag med mindre än 100 anställda 

eller fler än 2 000 anställda kommer den taxerade inkomsten 1979 att 

minska. Av det totala forsknings- och utvecklingsavdraget beräknas före

tag med fler än 500 anst~illda svara för ca 88 'k Samma grupp av företag 

svarar för knappt 40 ~{.av investeringsavdraget för maskininvcsteringar. 

De företag som inte kan utnyttja investcringsavdragen kan i stället 

ansöka om investeringsbidrag. Bidraget för maskininvesteringar som är 

10 r;;. infördes samtidigt med investcringsavdraget i oktober 1975. Ett 

motsvarande bidrag finns för byggnadsinvestcringar. Detta bidrag är 4 '/'(.. 

Enligt enkäten beräknas ansökningarna om dessa investcringsbidrag totalt 

komma att motsvara ett belopp pit 114 milj. kr. för verksamhetsåret 1979. 

Drygt 30 i;:.; av detta kommer att utbetalas till företag diir antalet anställda 

uppg~1r till högst 19 personer. Motsvarande siffra föregående år \ar 40 i;:;;. 

LJ nder våren 1979 beslutade riksdagen om ändringar i företagsbeskatt

ningen. De nya reglerna innebär bl. a. att företagen vid inkomsttaxeringen 

fftr göra avdrag för belopp som avsätts till resultatutjämningsfond. A vdra

get fär uppgå till högst 20 '/;_.av lönekostnaden (SFS 1979: 612). Vidare får 

företagen möjlighet att välja mellan antingen nu gällande regler för lager

nedskrivning till lägst 40 '/i.· av lagrets anskaffnings värde eller nedskrivning 

till 55 ';·;;och avsättning till resultatutjämningsfond. Reglerna för avsättning 

till allmiin investeringsfond ändras sa att 50 'X av årsvinsten mot förut 

40 % för avsättas (SFS 1979: 609). De nya reglerna gäller fr. o. m. 1981 firs 

taxering. 

Vid bedöming av 1980 tirs statligt taxerade inkomster har RRV utgått 

frfrn en trendmässig ökning på 10 %. Som tidigare har nämnts upphör 

3 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilagt1 2.1 



Tabell 7 Statlig och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbetalningar, forsknings- och utvecklingsavdrag, investeringsavdrag samt investeringsbidrag "Cl 
fördelat på företagsslorlek verksamhetsåren 1978 och 1979, milj. kr. 

., 
0 

"Cl 
Antal anställda Statligt Förändring Kommunalt Förändring Fyllnads- Forsknings- Investerings- Investerings- Investerings- Investerings-

taxerad i statligt taxerad i kommu- betalning och avdrag för avdrag för bidrag för bidrag for -\C 
inkcimst för taxerad inkomst för nalt taxe- för verk- utvecklings- maskin- byggnads in- maskin- byggnads- -..I 

\C 
verksam- inkomst verksam- rad inkomst samhets- avdrag for investeringar vesteringar investeringar investeringar Qe 
hetsltret mellan hctsltret mellan verk- !het 1979 verksamets- för verksam- för verksam- för verksam- för verksam- e 
1978 verksam- 1978 samhetsåren året 1979 hetsåret het såret hctsäret 1':179 hetsåret 1979 -hets!'lren 1978-1979 1979 1979 = = 1978-1979 

A/..tidwlag 
0- 19 1290 -325 2 493 -631 341 5 333 13 JB () 

:!0- 99 763 + 9 1580 -123 251 5 582 28 44 9 
100- 499 558 + 70 1119 -1 223 348 44 702 17 17 0 
500- I ':199 722 + 39 1794 + 42 317 144 461 28 3 I 

2000- 1300 -196 3 020 + 18 523 248 654 25 I 0 

Bank- och försiikri11g.1·1·erk-
.wmhet. fas1ixhet~fiin·a/t11i11g 386 + 38 673 + 85 53 0 69 I I 0 
Uppgift saknas 149 - 12 193 - 4 46 () 10 () 0 0 

Totalt 5 168 -377 10872 -390 1879 446 2811 112 104 10 

Därav företag med mer än 
500 an ställda 2022 -157 4 814 + 60 840 392 I 115 53 4 

,_,, .. 



Bilaga 2. I Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 35 

investcringsavdraget för maskininvesteringar att gälla den 31 december 

1979. Avdraget för byggnadsinvcsteringar upphör den 31 mars 1980. Med 

hänsyn till detta beriiknas avdragen minska för verksamhetsaret 1980 

j;imfört med 1979. De nya beskattningsreglerna. som triider i kraft fr. o. m. 

vcrksamhetsflret 1980. kommer att öka företagens möjligheter all göra 

avdrag. RRV räknar med att den statligt taxerade inkomsten ökar med 5 r:.;. 

mellan verksamhetstircn 1979 och 1980. 
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IV. Beräkning av de olika inkomsttitlarna 

Skatter 

Skatt pa inkomst orh förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

Allmänt 

Denna titel intar en särställning i forhtlllande till andra inkomsttitlar. 

Titeln utgör nämligen ett samlingskonto för redovisningen av den allmänna 

skatteuppbörden och av olika arbetsgivaravgifter exkl. allmiin arbetsgivar

avgift. Det belopp som inkomsttiteln uppförs med i statsbudgeten är det 

belopp som ber;iknas utgöra starens inkomst av de influtna skatlcrna och 

avgifterna umkr budgct{iret sedan omföringar gjorts av de poster som ej 

tillfaller staten. lnkoms!liteln best~ir därför av bt1de inkomster och utgifier. 

Skillnaden mellan dessa utgör den nettoinkomst som redovisas pft stats

budgeten. 

För att möjliggöra en analys av hur skillnaden uppkommer, har titelns 

olika inkomst- och utgiftsposter förts samman i olika grupper. deltitlar. 

som framgf1r av sammanställningen nedan. Posterna avseende skatt p{1 

inkomst och förmögenhet m. m. bildar en grupp. medan arbetsgivaravgif

terna bildar en annan grupp. Denna grupp har i sin tur delats in i fem olika 

deltitlar. som belyser den budgetmässiga behandlingen av arbetsgivarav

gifterna. Inkomsttiteln skatt pf1 inkomst och förmögenhet samt socialför

säkringsavgifter m. m. kan s:tledes delas upp i olika delar. 

Dessa är 

• Skatt pfl inkomst och förmögenhet m. m. 

• Arbetsgivaravgifter m. m. (exkl. allmän arbetsgivaravgift) 

A Socialförsiikringsavgift till folkpensioneringen 

B Socialavgift till barnomsorgen 

C Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och förskott till de all

männa försäkringskassorna m. m. 

D Socialförs;ikringsavgift till arbetslöshetsförsäkringen och utbetal

ningar till försäkringskassor sam! arbetslöshetskassor 

E Övriga arbetsgivaravgifter 

Pt\ deltiteln s/..all pil i11/..0111s1 och .fi'irmiigcnhet 111. 111. redovisas inkoms

terna av de skatter och avgifter som debiteras pt1 de slutliga skattsedlarna 

var för sig men som uppbärs gemensamt. I enlighet med giillande upp

hördsförfarande redovisas som inkomster pt1 titeln preliminär skatt. fyll

nadsbetalningar, kvarstående skatt och indrivna restantier m. m. Upp

bördsförfarandet förutsätter även uppkomsten avs. k. överskjutande preli

minär skatt. Den redovisas som utgift pt1 titeln. Som utgifter redovisas 
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även de restitutioner som förankds av taxerings~indringar m. m. Den stör

s1a utgif1sros1en är utbetalningar av kommunalskattemedel. Kommunal

skatterna ingttr i den samfällda statlig! administrerade skatteuppbörden. 

Länss1yrelserna utbetalar därför enligt särskilt givna regler dessa medel till 

kommunerna. Av samma skäl utbelalas eller omförs friin titeln medel 

motsvarande avgifter av olika slag, som ingär i skatteuppbörden. 

De arhctsgi1·ara1·g!fter som betalas in ptl titeln motsvaras i varierande 

grad av utbetalningar på titelns utgiftssida. Socialförsäkringsavgiften till 

folkpensioneringen och socialavgiften till barnomsorgen motsvaras inte av 

n:'\gra utgifler rft titeln. U1giflerna för folkpension och utbyggd barnomsorg 

belastar i stället anslag ph statsbudgelens utgiftssida. Andra arbetsgivarav

gifter omförs direkt fri\n inkomsttiteln. Inbetalningarna mol svaras av exakl 

lika stora u1be1alningar eller omföringar till särskilda fonder eller speciella 

ändamf1l. En tredje grupp av socialförsäkringsavgifter utgörs av avgifterna 

1ill den allmänna sjukförsäkringen och arbelslöshetsförsäkringen. Dessa 

avgifter motsvaras av utbetalningar av förskott till de allmänna försäk

ringskassorna och utbetalningar till Je erkänt.la arbetslöshetskassorna. 

Dessa u1betalningar sker i den 1ak1 som utgifterna kräver. Utbetalningarna 

sammanfaller inte nödvändigtvis med inbetalningarna av avgifterna. Kas

samässigci under- eller överskott kan således uprkomma vilkel påverkar 

inkomsttitelns saldo. 

De olika inkomsl- och utgiftsposterna för resp. deltitel framgår av föl

jande sammanställning. 

Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 

lnhe ra/ 11in ga r 

Preliminär A-skatt 

Uthl'lal11i11gar och 0111fiiri11gar 

Överskjutande skatt (jämle ränta) 
Preliminär B-skall Övriga restitutioner 

fyllnadsbctalningar av prelimin;ir- Kommunalskattemedel (inklusive 

skatt 
K varst[icnde skatt (jämte avgift) 

Tillkommande skatt 

S.iömansshat t 

Res1antier 

l'vledel fr[1n skattereklarnationskon

tot 

Skaltetillägg och förseningsavgift 

Slu1lig kornrensalion till kommuner 

m. fl. i anledning av 1974 t1rs 

skattereform 

nelto av förskotterade skatte

bonfallshidrag och sftväl förskott 
som slutreglering av kompensa-

1ion för 1974 :irs skattereform 

samt ers~ittning för bostadstill

läggl 

Allrniin arbe1sgivaravgift (skattede

biterade avgifter och egenav
gifter) 

Utbetalning 1ill allmänna pensions

fonden (skattedehi1erade avgifter 

och egenavgiften 

Skogsvftrdsa vgifter 

U1skiflnings- och t:rsättningsskatt 
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Annuiteter på avdikningsliin 

Socialförsäkringsavgifter till folk

pensioneringen (skattedebiterade 

avgifter och egenavgifter) 

Sncialförsäkringsavgifter till sjuk-

försäkringen (skattedebiterade 

avgifta och egenavgifter) 

Avgift till arbetsskadeförsäkringen 

(skattedebiterade avgifter och 

egenavgifter) 

Arhetsgivara"gifter m. m. (exkl. allmän arhetsgh·aravgift l 

A. Socialförsäkringsa\'gift till folkpensioneringen 

In he I a In in gar 

Avgifter frb.n direktdehitcrade ar

betsgivare 

Avgifter från statliga myndigheter 

och affärsverk 

Skattedebiterade avgifter och egen

avgifter 

B Socialavgift till barnomsorgen 

In hl'I a In in gar 

Avgifter frftn direktdebiterade ar

betsgivare 

Avgifter frtm statliga myndigheter 

och affärsverk 

Urheralningur 

Ur bl'! al 11 inga r 

C Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och förskott till de allmänna 

försäkringskassorna m. m. 

lnhetalnin1.:ar Urheralningar 

Avgifter frttn direktdebiterade ar- Utbetalningar till de allmänna för-

hetsgivare säkringskassorna 

Avgifter frtln statliga myndigheter Avsiittning av medel till allmänna 

och affarsverk sjukförsäkringsfonden 

Skattedebiterade avgifter och egen-

avgifter 

Viss er~ättning frf111 allmlinna pen

sionsfonden 

Aterföring av medel frfin allmänna 

sjuk förs~ikringsfondcn 
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D Socialförsäkringsavgift till arbetslöshetsförsäkringen och utbetalningar 

till de allmänna försäkringskassorna samt de erkända arbetslöshctskassorna 

/11hcta/11i11gar 

Avgifter fr~m direktdebiterade ar

bet~givare 

Avgifter frfm statliga myndigheter 

\!Ch affärsverk 

Återföring av medel frän arbetslös

hetsfonden 

E Övriga arbetsgivaravgifter 

Il 1hctaI11i111:a r 

Avgifter frän direktdebiterade ar

betsgivare till 

arhet sskacleförsäkri ng 

byggnadsforskning 

Jönegarantifond 

arbetarskydd 

sjöfolkspensionering 

vuxenutbildning 

arbetsmarknadsutbildning 

delpension 

Avgifter frtm statliga myndigheter 

och affärsverk till 
lönegarant i fond 

arbetarskydd 

arbetsmarknad su t bildning 

vuxenutbildning 

delpension 

Skattedebiterade avgifter och egen

avgifter till arbctsskadeforsäk

rmgen 

Återbetalningar frhn delpensions

fonden 

lJ 1 ht'I a/11i ngar 

Utbetalningar till de allmänna för

säkringskassorna 

Utbetalningar till erkända arbets

löshet skassor 

Avsättning av medel till arbetslös

hetsfonden 

(j I hCI a/11i11gar 

A rhet sskadeförsäkri ngsa vgift er 

Byggnadsforskningsavgifter 

Lönegarantiavgifter 

Arbetarskyddsavgifter 

Arbetsmarknadsutbildningsavgifter 

Redaravgifter 

Vuxen ut bi Id ni ngsa vgifter 

Delpensionsavgifter 

Merkostnader för del pension 

Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 

Upphörd~förfarandet för skatter och avgifter som be

rör skatt på inkomst och förmögenhet 

Prdiminiir A- och B-skatt 

Enligt upphördsförordningen skall skattskyldig erfägga preliminär skatt 
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mt:d det belopp vilket så niira som möjligt kan antas motsvara den i slutliga 

skatten ingående skatter och avgifter. 

Den preliminära skatten utgi\r dt>b i form av preliminär A-skatt. dels i 

form av preliminär H-skatt. B-skatten dchiteras normalt med det belopp 

som enligt senaste taxeringen pitförts som slutlig skatt. A-skatten utgår 

enligt pn:liminärskattetaheller elkr efter viss procent av uppburen lönein

komst. Preliminiirskattetabellerna fastställs för varje inkomstår av riks

skatteverket. 

Prcliminärskattetahellerna grundas pt1 följande förutsättningar nämligen 

atr inkomsten samt grundavdraget är oförändrade under inkomståret 

att den skattskyldige inti: kommer att taxeras för annan inkomst iin den 

som anges i tabellen 

att den skattskyldige inte skall erJ;igga annan skatt eller avgift än statlig 

inkomstskatt och kommunal inkpmstskatt 

att skattskyldig. som uppfyller vissa i uppbördsförordningen angivna 

förutsättningar erhåller skattereduktion samt 

all vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges än dels 

grundavdrag och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s. k. förvärvsavdrag. 

all statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av det procenttal av 

grundheloppet som bestämts för inkomst!'lret 

att det sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt och lands

tingsmedel beriiknas för skattekrona och skatteöre till vissa i hela krontal 

bestämda belopp vilka bestäms varje inkomstår. 

Fr. o. m. år 1973 har skatteavdragen beräknats med hänsyn till skatten 

på beloppet i mitten på varje inkomstskikt emot tidigare på det högsta 

beloppet i varje inkomstskikt. Motivet till denna ändring var att den 

överskjutande skatten stigit och den kvarstående skatten sjunkit. Det 

forelftg si\ledes ett för hiigt kiillskatteuttag. 

Riksskatteverket beslutade i1tergä till att beräkna skatten på det högsta 

belopppet i va1je intervall flir {1r 1978. Vidare ändrades inkomstinterval

lerna i 1978 års skattetabeller i viss utsrrikkning. Motivet till ;indringarna 

var av fiskal natur. Riksskattcverket pekade pfi att löntagarna fr. o. m. 1977 

i\rs taxering inte kan göra avdrag för sjukförsäkringsavgiften. Detta avdrag 

hade tidigare inte beakrats i preliminiirska!!etabellerna och medfört ett 

i.iveruttag pt1 ca I 400 milj. kr. I stället förclag ett incitament till för 11\gt 

kiillskattcuttag bl. a. genom att skatteavdrag för lön och sjukpenning eller 

arbetslöshetsersiittning görs var för sig. 

För inkomst av tjänst. snm inte avser best~imd tidsperiod eller som inte 

upphärs vid regelbundet b.terkommmande tillfällen skall preliminitr A-skatt 

utg<1 med 30<,:;: av inkomslen. I vissa fall som t. ex. vid utbetalning av 

retrnakliva lönebelopp. ackordsersättningar o. d. skall preliminär A-skatt 

utgå enligt grunder som fastställts av riksskattcverkct. 

Öwrlämnar arbetstagare inte debetsedel på preliminär A-skatt till ar

betsgivaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda skal-



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 41 

tcskalor. Uppvisar vidare arbetstagare inte debetsedel pä slutlig skatt för 

arbetsgivaren skall under tid, da avdrag for kvarstående skatt skall verk

ställas. avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfalle med lika 

stort belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Preliminär A-skatt skall utgå även för annan inkomst än sådan som utgör 

Jen skattskyluiges huvudsakliga inkomst av tjänst. om Jet är särskilt 

påkallat ur uppbördssynpunkt. Preliminär A-skatt skall utgå för artister

sättning som uppgår till minst 200 kr.. seuan avdragen för särskild reseer

sättning gjorts, även om ersättningen ej utgör huvudsaklig inkomst av 

tjänst. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löneavdrag för skatt avser såväl 

prdiminär skatt som kvarståenue skatt. varvid gäller. att preliminär skatt 

utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skattskyldi

ge eller på eget initiativ under uppbördsåret vidtaga jämkning av den 

preliminärskatt som skall utgå. om jämkningen kan förväntas medföra 

bättre anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under månaderna mars. maj, 

juli. september. november och januari under uppbördsåret. vilket omfattar 

tiden fr. o. m. mars det ena året t. o. m. februari påföljande år. På titeln 

skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

ingår under ett budgetår uppbörden under månaderna juli. september och 

november det ena året och uppbörden under månaderna januari. mars och 

maj påföljande ttr. Titeln redovisar sålunda inte uppbördsårets preliminär

skatt. Preliminär A-skatt företer vissa skillnader mellan olika skatteter

miner på grund av att inkomstunderlaget varierar under året. Preliminär 8-

skatt erläggs däremot som regel med en sjättedel av det debiterade årsbc

loppet varje termin och är därför i stort sett stabil under uppbördsårets 

terminer. 

En fön:nkling av redovisningen av skatteuppbörden kommer att gälla 

från I januari 1980. Skatt skall i fortsättningen betalas till länsstyrelsens 

skattepostgirokonton senast den 18 i var och en av de månader under vilka 

nuvarande uppbördsterminer infaller. Systemet med skatteanvisningar slo

pas. Inbetalning skall i stället göras med särskilt inbetalningskort. På detta 

finns utrymme för att lämna ens. k. uppbördsdeklaration. 

I uppbördsdeklarationen skall arbetsgivaren lämna uppgift om redovis

ningsperiou, lönesumma m. m. Har arbetsgivaren regelmiissigt högst fyra 

anställda skall han ocksi\. ange personnummer och namn på de arbetstagare 

för vilka skatteavdrag gjorts. När särskilda skäl föreligger kan länsstyrel

sen ålägga annan arbetsgivare att lämna sådana uppgifter. Även den skatt

skyldige skall betala sin skatt med särskilt inbetalningskort. varvid ban

kerna förutsätts medverka i skatteuppbörden. Uppgiftslämnandct enligt 

taxeringslagen ( 1956:623. TL) förenklas i fråga om vissa riintor som betalas 

ut genom värde papperscentralen VPC Aktiebolag. S. k. summarisk redo-
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visning kan nu tillämpas av vissa arhetsgivare. Den innehållna preliminära 

A-skallen krediteras (tillgodor;iknas) på varje arbetstagare först efter in

komstårets utgång. Denna ordning för krediteringen utvidgas enligt försla

get all g;illa i fråga nm all innehållen preliminär A-skatt. Kreditering skall 

nämligen enligt förslaget verkställas på grundval av de uppgifter om prcli

minfa skatt som arbetsgivaren lämnar för vai:je arbetstagare på kontroll

uppgifterna. Kontrollen av arbetsgivarnas redovisning effektiverns genom 

maskinella avstämningar mellan kontrolluppgifter och redovisade skatte

helopp. En arbetsgivare som inte lämnar uppbördsdeklaration i rätt tid 

skall betala förseningsavgift (prop. 1978/79: 161 ). 

F\l/11aJsh!'ta/11i11Nar 111· prl'iimintirskatt 

Den skattskyldige kan frivilligt inbetala högre preliminärskatt än som 

följer av skattetabeller eller debetsedel å preliminär B-skatt. I regel görs 

detta genom fyllnadsbetalningar efter uppbördsårets utgång. dvs. under 

perioden den 18 januari till den 30 april. Syftet är att undvika eller minska 

kvarstående skatt. som i vissa fall är avgiftsbelagd (se nedan). 

K1·arsttle11de och ii1·ers~j11tande skatt 

Sedan taxering verkställts och den slutliga skatten uträknats. sker en 

avräkning. varvid den skattskyldige gott skrivs i fråga om A-skatt det under 

uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande fall s. k. särskilt 

uppdebiterat be lopp samt i fråga om 8-skatt det debiterade beloppet. 

Dessutom gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbetalning av preliminär

skatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skatten 

motsvarande slutliga skall. förfaller skillnaden. om denna är 25 kr. eller 

större. till betalning såsom kvarstående skatt under uppbördsterminerna i 

månaderna mars och maj aret efter taxeringsåret. Om den kvarstående 

skatten uppgår till högst 200 kr. skall den betalas i sin helhet i mars. På 

kvarskatten skall den skattskyldige erlägga en avgift. kvarskatteavgift. 

som inte iir avdragsgill. Denna skall vara 8 'X om den kvarstående skallen 

överstiger 5 100 kr. I annat fall är den 6'/i. av den kvarstående skatten. 

Avgiftsbelopp som understiger 50 kr. påförs emellertid inte. vilket innebär 

att avgift inte utgår om den kvarstaende skatten uppgår till högst 899 kr. 

Överstiger d~iremot den preliminära skatten motsvarande slutliga skatt. 

återhetalas det överskjutande beloppet. om detta är 25 kr.. eller större. till 

den skattskyldige. Dessutom utgår ränta på det överskjutande beloppet om 

räntebekippet överstiger 50 kr. Riintesatsen för ränta på överskjutande 

preliminär skatt bestäms årligen i december. Den anknyts till inlåningsriin

tan i bank. Ränta utgår för en tid av tolv månader. På preliminär skatt som 

erlagts efter den 18 januari ftret efter inkomståret men senast den 30 april 

samma ar utgår emellertid ränta för en tid av sex månader. Räntebeloppet 

p~1 överskjutande skall är maximerat till 100000 kr. Räntesatserna för 

taxeringen I 979 är fastställda till 7 ~;; resp. 3.5 '/{ ( SFS I 978:852). Kvar-
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stitcndc och överskjutande skatt p{t titeln avser inkomslftrel som avlutas 

ett halvt ftr före budgetårets ingi\ng. 

Till/.:.omm1111dt' s/.:.att 

Tillkommande skatt ~ir skatt som skall erläggas i huvudsak pä grund av 

beslut om ändrad taxering sedan slutlig skatt pttfi.irts eller till följd av 

eftertaxering. 

Sjiimwrs~/.:.arr 

Sjömansskattcn är en definitiv källskatt. som tillfaller staten. Sjömän 

som är anställda och i tjänst ptt svenskt handelsfartyg av minst 100 register

ton skall betala sjömansskatt för inkomsten ombord. Sjömansskattcn hälls 

inne vid löncutbctalningar och baäknas i princip pti kontant inkomst 

ombord. Kommunerna skall för varje är beredas ersiittning av statsmedcl 

för minskade skatteintäkter. Till kommun som ej tillhör landstingskommun 

utgftr 75 1:.;., till annan kommun 50 r.~f. och till lamlstingskommun 25 ~;( av den 

sjömansskatt som inom kommunen bosatt sjöman erlagt till staten. 

R1·stantier och ml'dei fri/11 s/.:.a11cr1'/.:.l111natio11s/.:.011tot 

Rcstantier är de restförda belopp. som drivs in via kronofogdemyndighe

terna och av~er skatter från olika tir tillbaka. Medel frän skattereklama

tionskontot är skatt som influtit men som till följd av identifieringssvårig

hcter ej har kunnat krediteras vederbörande skattskyldig. 

Ö1·as~i1111111d1' skatt och 1)1·riKa restitutioner 

Friin titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Beträf

fande överskjutande skatt se ovan. Övriga restitutioner är återbetalningar 

som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 

V I ber alda /.. < "" 1111111alska 11 <'ml'dl'i 

Den största posten ptt utgiftssidan är 111heta/11i111:cir1w a1· /.:.01111n111wls/..11t-

11'111edcl. Heb källskatlcuppbörden tillförs primärt staten. Kommunerna 

erhttllcr för varje kalenderår forskoll grundat ptt senast kända taxering och 

den aktuella utdebiteringen. rörskottsutbctalningarna baseras fr. 0. m. den 

I januari 1972 pft ett skatteunderlag som räknas upp i förhftllande till en 

konstaterad ökning i kommunernas invånarantal. Bestiimmclserna om upp

riikning giillcr samtliga kommuner med undantag av församlingar. När 

taxeringsresultatct för cl t kalenderår föreligger sker slutavräkning. varvid 

saldot mellan slutligt utriiknade belopp och uppburna förskott tillgodoriik

nas kommunerna eller stats verket allteftersom förskotten understiger eller 

iiverstiger de slutligt uträknade belopprn. I kommunernas fordran på stats

verkct. som framriiknats per den I januari varje kalenderår. ingår sålunda 

vid stigande skatteunderlag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kom

munernas fordran utbetalas varannan manad med i princip en sjättedel av 



Prop. 1979/80: 100 44 

tlrsbeloppet vid varje tillfälle. Fr. o. m. år 1973 utökades uthetalningarna av 

kommunalskattemedel med förskott av skattebortfallsbidrag i anledning av 

1970 års skattereform. Förskottet avr~iknas under andra aret (första gfingen 

år 1975) efter bidragsaret mot det slutligt fastställda bidraget grundat på 

bidragsunderlagd enligt bidragsftrets taxering. Det förskotterade skatte

bortfallshiJraget för år 1973 var större än motsvarande förskott år 1975 

varför nettoavräkningen av skattehortfallshidraget år 1975 påverkade utbe

talningarna till kommunerna i negativ riktning. I samband med att avtrapp

ningen av grundavdraget slopades vid 1976 års taxering. reglerna för extra 

avdrag ändrades och avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften bi.:gränsa

des vid 1976 och 1977 års taxering påverkades det kommunala heskatt

ningsunderlaget i neddragande riktning. För att kompensi.:ra kommunerna 

for detta inkomsthortfall bi.:räknas fr. o. m. 1976 års taxering ett siirskilt 

korrigerat beskattningsunderlag för kommunerna sum ligger till grund för 

utbetalningarna av förskott av kommunalskattemedel fr. o. m. 1977. Slut

reglcringen fr. o. m. inkomstäret 1975 kornplctleras med ett särskilt anslag 

pä statsbudgetens utgiftssida för kompensationsbidrag med anledning av 

1974 fa skattereform (se nedan). 

I prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten föreslås 

även förändringar i det kommunala skatteunderlaget i linje med innehållet i 

prop. 1978/79:95 om den kommunala ekonomin. 

I det kommunala skatteunderlaget inräknas inte vissa skattepliktiga för

måner som sjukpenning m. m. fr. o. m. i\r 1974. Den kommunala beskatt

ningen på dessa förmåner tillfaller sålunda staten. Skälet härtill var att 

staten finansierade de ökade kostnaderna för sjukpenningreformen. Det 

kommunala skatteunderlaget justeras även med hänsyn till 1971 och 1974 

års skattereformer. 

I prop. 1979/80:58 redovisas erforderliga lagändringar med anledning av 

förslaget i prop. 1978/79: 95 om den förenklade beräkningen av skatteun

derlaget. Särbehandlingen av de nämnda skattepliktiga förmånerna före

slås sålunda upphöra och skattebortfallsbidraget och kompensationen i 

anledning av 1974 års skattereform slopas. Nettoeffekten av dessa åtgärder 

innebär en icke oväsentlig omedelbar ökning av det kommunala skatteun

derlaget och en motsvarande ökad kostnad for staten. Av denna anledning 

försli'ts att det kommunala grundavdraget höjs från 4 500 kr. till 6 000 kr. 

Samtidigt föreslås en minskning av den statliga särskilda skattereduk

tionen som skall motsvara den genomsnittliga kommunalskatten på 

mellanskillnaden I 500 kr. dvs. 400 kr. Förändringen är sålunda i över

gi\ngsskcdet neutral i kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. På 

sikt innebär däremot den förenklade skatteunderlagsberäkningen en väx

ande inkomstöverföring till kommunerna. De nya bestämmelserna föreslås 

tillämpade första gängen i fråga om utdebitering för år 1982. Denna skall 

beräknas på grundval av 1981 ars taxering. Bestämmelserna föreslås träda i 

kraft den I januari 1980. Förslagen till skatteomläggningen för 1980 i prop. 

1979/80: 58 behandlas vidare pf1 sid. 47. 
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S/111/ig kolllf)('fl.rntion till kommuner m . .fl. i lllliedning ar !974 ilrs sklltterc

jimn. 

I sarnhand meJ 1974 ärs skattereform minskade kommunernas skatteun

derlag fr. Ll. m. inkomstt1rct 1975. Slutregleringen av kL1mmunalskattcmed

len avseende denna minskning i skatteunderlag sker via ett anslag. Detta 

anslag iiverfiirs löpande till inkomstskattetiteln. Posten ingår diirför bnde 

p{1 inknmst- och utgiftssidan under deltiteln skatt pf1 inkomst och förmö

genhet m. m. Beloppet som uppförs på inkomsttiteln för hudget[irct 1979/80 

utgör avriikningen av kommunalskattmedel avseende andra h;ilften av 

inkLJmståret 1977 och första hiilften av inkomståret 1978. A vriikningen 

föresl~1~ upphöra fr. Ll. m. inkomstäret 1980 med anledning av pwp. 1978/ 

79: 58. 

All111ii11 arhetsgi1·l1ra1·g(fi. s<11·ia!f iirsiikri11g.rn 1·g(ficr till ji1/kpc11si11t1eri11g

<'ll. rilliiggspensi< >ll<'ringcn .. 1j11~fi"irsiikri11ge11. de/pension, ham11111.wrg < 1ch 

<11 '.t:iti r il/ arh<'l .1 .1kcul1fiir.1ii kri ng<'ll ( l' gc·11111 ',r,:i/i a t1cli skll 11 edehi tcrade ar

gifi cr). 

Endast de försäkrades egna avgifter och avgifter från mindre s. k. skatte

debiterade arbetsgivare debiteras på skattsedeln. Numera erliiggs egenav

gifter endast av egna företagare. De beräknas på deras inkomster av 

rörelse och av jordbruksfastighet. Egenavgifterna best~ir av allmiin arbets

givaravgift (upphör frän inkomståret 1979). socialförsäkringsavgift till 

sjukförsäkringen. folkpensioneringen. tilliiggspensioneringen och fr. o. m. 

inkomståret 1977 egenavgift till arbetssbdeförsäkringen. Fr. o. m. in

komståret 1980 utgår även egenavgift till barnomsorgen och delpension. 

Den allmänna arbetsgivaravgift som debiteras skattedebiterad arbetsgi

vare och fysisk person som haft inkomst av annat förvärvsarbete (inkomst 

av i landet bedriven rörelse eller inkomst av här belägen jordbruksfas

tighct. som brukas av den skattskyldige) omförs fr. o. m. budgetf1ret 1970/ 

71 frän inkomstskattctiteln till inkomstiteln allmän arbetsgivaravgift. Av

giftsunderlaget för den allmänna arhetsgivaravgiften begriinsadcs vid 1976 

års taxering till den del av inkomsterna som översteg 10000 kr. Fr. o. m. 

1977 års taxering höjdes den avgiftsfria inkomsten från 10000 kr. till 18000 

kr. Fr. o. m. 1978 års taxering är den avgiftsfria inkomsten 30 000 kr. 

Dessutom utgick en lägre procentsats vid 1977 och 1978 års taxering för 

egenföretagare verksamma inom det inre stödområdct. Den allmänna ar

betsgivaravgiften upphörde från inkomståret 1979. 

Egenavgifterna till sjukförsäkringen beräknas efter olika procentsatser. 

Dessa hcstäms av om den försäkrade omfattas av sjukpcnningförsäkringen 

och i sf1 fall på den försäkrades antal karensdagar. Procentsatserna vid 

1979 års taxering varierade mellan 4,6 % och 9,6 <;:( av den avgiftsgrun

dande inkomsten. Oavsett hur många karensdagar den försiikrade har, 

utgår emcllert id den högre procentsatsen på inkomster över 7 ,5 basbelopp. 

Avgiften till sjukförsäkringen höjdes den I januari 1979 med I procenten-
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het. Den högre avgiftssatsen blir dft 10.6 1:-i av den avgiftsgrundade 111-

komsten vid 1980 i'\rs taxering. 

Arbetsgivare skall för varje f1r erl~igga socialförs~ikringsavgift till ~jukför

säkringen rn:h folkpensioneringen. Härutöver uttas av arbetsgivaren ar

betsskadeförsäkringsavgift. lönegarantiavgift och arhetarskyddsavgift. av

gift till arhetslöshetsförsäkring och det kontanta arhetsmarknadsstödet. 

arbetsmarknadsuthildningsavgift. vuxenutbildningsavgift. delpenionsa v

gift. barnomsorgsavgift samt för vissa arbetsgivare byggnadsforskningsav

gift. Dessa avgifter. vilka tillsammans kallas arbetsgivaravgifter. dehiteras 

pa debetsedeln för slutlig skatt endast i st1dana fall då summan av dem 

uppgår till högst I 000 kr. 

Både egenavgifter och skattedebiterade avgifter uppbärs säledes i form 

av preliminiirskatter. kvarstående skatter eller fyllnadshetalningar avseen

de ett visst inkomstår. De utbetals eller omförs fr[m deltiteln skatt pf1 

inkomst och förmögenhet m. m. till andra deltitlar avseende arbetsgivarav

gifter m. m. andra året efter inkomståret. 

Uthet11/ning till 111/miinna pension4onden 

Skattedebiterade arbetsgivares socialförsäkringsavgifter till tilliiggspen

sioneringen och skattedebiterade egenavgifter utbetals frän titeln till all

m~-inna pensionsfonden. 

Utskiftnigsskall och crsä1tnin!{sskatt. sk0Ks1•clrd.H11'gifier och annuiteter 

pil m·dikningslån 

De debiterade beloppen av dessa skatter och avgifter omförs till andra 

inkomsttitlar. 

Slutlig debitering av skatter som berör skatt på inkomst 

och förmögenhet m.m. 

Debiteringen av de olika skatterna och avgifterna framgår av debetse

deln för slutlig skatt. De skatter och avgifter som specificeras pf1 debetse

deln är: 

Statlig inkomstskatt 

Kommunal inkomstskatt 

Statlig förmögenhetsskatt 

Socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen 

Tilläggspensionsavgift 

Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringsavgiti 

Arbetsgivaravgift 

Allmän arbetsgivaravgift 

Skogsvfadsavgift 

Annuiteter på avdikningslån 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 
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Skattetimigg och förseningsavgifter 

Skattereduktion 

Siirskild skattereduktion 
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Sammanstiillningar och kortfattade redogörelser över innehället i gällan

de författningar och bestiimmclser avseende ovannämnda skatter och av

gifter finns redovisade i den av RRV utgivna inkomstliggaren. 

SrarliR i11ko111.1·1ska11 fi.ir f.\·siska personer 

Den statliga skatten bestäms enligt en enda skatteskala. avsedd för alla 

kategorier fysiska personer. Skatteskalan är fr. o. m. år 1979 indexreg

lerad. Grundbeloppet för år 1979 utgör 2 0( av den beskattningsbara in

komsten om denna inte överstiger 3 basenheter. Basenheten för år 1979 är 

5 400 kr. Vid högre beskattningsbara inkomster utgftr skatten enligt en 

progressiv skattesats. vilken är maximerad till 58 r;,;, för den del av den 

beskattningsbara inomsten som överstiger 30 basenheter eller 162 000 kr. 

Vidare utgår en särskild indexreglerad skattereduktion för samtliga in

komsttagare på 560 kr. 

Förutom indexregleringen av den statliga skatteskalan justerades den 

statliga skatteskalan år 1979. Den statliga skatten sänktes i samtliga in

komstlägen jämfört med år 1978. Den marginella skattesatsen sänktes i 

skikten 8 till 12 basenheters beskattningsbar inkomst. För 1979 års inkoms

ter motsvarar detta beskattningsbara inkomster från 43 200 kr. till 64 800 

kr. 

I prop. 1979/80: 58 föreslås en fortsatt justering av skatteskalan för år 

1980. Marginalskattes;inkningar föreslås för 1980 års inkomster mellan ca 

34 800 kr. och I 16 000 kr. Den största sänkningen med 4 procentenheter 

föreslås i skiktet mellan 58 000 kr. och 75 400 kr. i statligt beskattningsbar 

inkomst. Vidare föreslås att en marginalskattespärr införs. enligt vilken 

den sammanlagda statliga och kommunala marginalskatten inte får över

stiga en viss gräns. Denna föreslås utgöra 80 ')(, i inkomstskikt upp till 

174 000 kr. och 85 ~:; diirutöver. Den gällande regeln om begräm.ning av det 

totala skatteuttaget. den s. k. 80/85 procentregeln, föreslås anpassad till 

marginalskattetaket. 

1 prop. 1979/80: 58 redovisas även den tekniska regleringen av det kom

munala skatteunderlaget som utgjorde ett led i prop. 1978/79: 95 om den 

kommunala ekonomin. Grundavdraget vid den kommunala inkomsttaxe

ringen föresl~s i det sammanhanget höjt fr~n 4 500 kr. till 6 000 kr. medan 

det statliga grundavdraget föreslås slopat. Den statliga siirskilda skattere

duktionens storlek anpassas till de föreslagna nya reglerna för grundavdra

gcn och sänks därför med 400 kr. En teknisk anpassning av den statliga 

skatteskalan görs också med anledning av att grundavdraget slopas vid den 

statliga beskattningen. Vidare föreslås en höjning av det extra avdraget för 

pensionärer samt en höjning av deklarationspliktgrän~cn för folkpensio

niirer. Avgiften till arbetsliishetsforsiikringen. som f. n. iir avdragsgill en-
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dast inom ramen for det s. k. kapitalförsäkringsavdraget, föresläs fä dras 

av frt1n inkomsten i förvärvskällan. 

Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag in

ncbiir individuell beskattning. Principen om sambeskattning tillämpas 

dock i ett avseende. n~imligen vad avser beskattningen av kapitalinkomster 

överstigande 2 000 kr. dvs. i huvudsak inkomst av fastighet. tillfällig för

värvsverksamhet lKh kapital. Härvid gäller att för gifta som btida haft 

taxerad inkomst skall beskattningsbar A-inkomst och beskattningsbar B

inkomst beräknas. Med A-inkomst avses inkomst av tjiinst. utom perio

diskt understöd. inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. 

Med B-inkomst. eller kapitalinkomst. först~1s övriga inkomster. Viu skatte

beräkningen av B-inkomsten påförs dessa inkomster Jen av makarna. som 

har den högsta A-inkomsten. 

För vissa kategorier skattskyldiga med hemmavarande barn under 16 är 

medges förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medges fr. o. m. 1971 ftrs taxering 

med 25 'A .. av inkomst av tjänst eller rörelse. dm:k högst 2 000 kr. och med 

I 000 kr. i fråga l'm inkomst av jordbruksfastighet. Avdraget medges den 

av makarna som har den lägsta A-inkomsten. Om gift skattskyldig med 

minderårigt barn haft A-inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och 

maken utfört arbete i förvärvskällan. fär den skattskyldige ät njuta 

förvärvsavdrag med värdet av makens arbetsinsats. dock med högst I 000 

kr. För ensamstf1ende med hemmavarande barn under 16 är och A-inkomst 

medges förvärvsavdrag med 25 'Il· av inkomst av tjänst. jordbruksfastighet 

eller rörelse. dock med högst 2 000 kr. 

Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn under 

18 år med högst 2 500 kr. fr. o. m. 1974 års taxering. Avdraget har höjts till 

3 000 kr. per barn fr. o. m. 1979 års taxering. Avdrag för övriga periodiska 

understöd är maximerade till 5 000 kr. 

I mitten av 1950-talet infördes vissa schablonmässigt beräknade mini

miavdrag bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyldiga som 

haft inkomst av tjänst. Vidare infördes vissa extra avdrag för fysiska 

personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av annan fastighet än 

jordbruksfastighet. Även inkomster av sådan fastighet beräknas enligt 

schablonmetod. 

Extra avdraget för inkomster av kapital uppgår till maximalt 800 kr. för 

ensamstående och I 600 kr. för samtaxerade. 

Det extra avdraget som medges i vissa fall för inkomster av annan 

fastighet uppgår till I 000 kr. 

Fysiska personer som skall erlägga s. k. egenavgifter har kunnat göra 

avdrag för sådana avgifter som påförts året för inkomståret. Avdragen för 

dessa avgifter kommer att avvecklas under en treårsperiod. Fr. o. m. 1977 

års taxering kan motsvarande avdrag göras direkt i förvärvskällan från 

inkomsterna samma år med ett schablonberäknat belopp beräknat med en 

procentsats på inkomsterna under föregående år. 
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t:nJer hudgetim:t J'J7'J/RO tilliimpas i likhet med fi_irL'gitL'ndc hudgct;1r en 

uttagningspniccnt av JOO. 

Statlig inkumstskall for I\ si ska persunL'L oskifta diid,hun <H.:h famil.iL'

stiftdser reduvisas pi1 Jcn '· k. A-liingden. De fiirmfoll'r \id -,_iukdum nch 

arhctsh1shd m. m. S<lll1 fr. o. m. ftr 1974 besbllas. ing;tr f.1i. in1e i det 

kommu11;tla heskattningsunderlagel. De:: foreslits e1m:lkrtid inga fr. <l. ni. 

J'JXI cirs taxc::ring tprop. l'J79/80: '\X). Till des' tillf'lirs staten mut-,varande 

kommunala skall. De fl.ir taxeringsttrL'll 197'\·-1979 tllriiknadt: sk<ttlchelup

pen fr<11ng;1r av följanJe sammanstiillning tmilj. kr.i. 

Taxi:rings:tr 

IY7) 197<1 IY77 197!>: 197'1 

Statlig inkllmst-
-,katt. A-J;ingJen 19 58." 24 759 26 217 2" "45 t27 ()92) 

Skall r:1 l:>i:,kat-
taJe fiirmimi:r 1 !C7 2 247 2 '!X I ~fil)() ( 4001) 

S1111/ig i11/..r1111.11.1kc111 .fi'ir hr1/11g. l'/..<11111111i.1/..a.fi'irc11i11g11r 111.111. 

Statlig inkomstskatt för juridiska personer redovisas p[i de s. k. B- <'L'h C

liingderna. Den utri.iknadL· skatten uppgick taxeringsf1ren 1975-1979 till 

följande belopp (milj. kr.). 

Taxering~är 

1'!75 l'J7h 1977 1978 197Y 

Statlig ink,1mst-
sl;all. B- och C-
liingderna I 4h9 2.'iX9 2>3.'i 1775 t2 208) 

J\0111111111w/ i11/..11111s1s/..11tl 

De kommunala skatterna utgörs av allmhn kommunalskatt med diiri 
ingaende fi.irsamlingsskan och landscingsskatt i form ;1v inkomstskatt be

riiknad p~t grundval av inkomst ot:h garantibelopp fi_ir fastighet. 

De gällande avdragsreglerna vad avsc::r förvärvsavdrag. undcrhrtllsav

drag. övriga periodiska understöd samt grundavdrag vid taxering till statlig 

skatt iiger nwtsvarandc tilltimpning vid taxering till kommunal hesh.attning. 

Kommunal inkomstskatt uppgick taxcringsaren 1975- 1979 till fliljande 

belopp <milj. kr. l. 

~l.axcringsttr 

1975 1976 l<J77 1978 1979 

i,:,1mn1unal inkomst-
sl;atJ: 
A-liingd 28957 3.' 268 427"29 49470 ()l) 121) 
B- och C-längd ~ 301 3 14h 3 52'> 3 62:! ( 4Mll I 

St al I ii; .fi'irmiige 11lli'1.1 s/..at l 

rörmögenheter under 200000 kr. iir hefriade fr{111 förmögenhetsskatt 

fr. o. m. 1975 Ms taxering. Skattesatst:n iir I r; fi.ir förmögenheter mellan 

4 Riksdai:o1 /979/80. I sam/. Nr 100. Bilai:a 2.1 
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200000 kr. <ll:h 275 000 kr. Dt:n ht>gsta ,kattöatsen uppgi1r till 2.5 '; för 

förmögenheter över~tiganJl' I 000000 kr. D<.:sslllom finns \"issa begriins

ningsregkr för all minska totala skalll'n. som tilHimpas utan s:irskilJ an,ti

kan av Jen skattskyldige. rörmögl'llho::tssbtt her:iknas p~1 den samman

lagda formögenhell'n tillhöiamk foriildrnr och barn under l X i1r. som hor 

hus filr;·tldrarna. 

Debiter,1J förmögenhetsskatt uppgi..:k laxerings<"iren 1975-1979 till fol

jamk hdopp (milj. kr.). 

Förml1g..:nht::h
'katt 

S/.. a 11, ·red 11/..1i,111 

Ta\t:rings;'ir 

1975 llJ7ti 

h47 

1977 197X llJ79 

h62 h3lJ ({)4lJ) 

Vissa kakg,1rier skattskyldig<1 skall fr. n. m. 1'>72 {irs laxering medgt:s 

1(·Juktill11 av skatten. Flir gifta skatt>kyldiga ml'dges skatll'rcd11ktio11 med 

högs\ I XOO kr. av den ena makens skatt om 1.kn andre makens grundavdrag 

in1e iir full! utnyttjat. dvs. om andra maken har en s1a1lig taxerad inkomst 

undersligandl' 4 500 kr. Ikl,1ppe1 for skalll'rt:duklion minskar med 40 1
.·; av 

andre makens laxeradl' inknmsl. Det innehiir alt r;itll'n till ska11ereduk1i1.1n 

upphiir J;·1 andra makcns taxnade inkom si n;'ill 4 500 kr. För ensarnstt1ende 

ll1l'd harn under IX i1r u\gör ska11en:duktionen I 800 1'.r. utan rcdu..:ering. 

Enligt prnp. 1979/l:ltl: 'il:\ föreslt1s d..:s-,a besti.1mrm:bc.:r anpassas ti\l ,kt nya 

grundavdrag<.:l fr;111 in1'omst<·iret l'JXO. KcgL'ln utformas pii si1 siitt att s1'at

tneJ11ktionL"n urpgi1r till 30 ';av skillnad.::11 mellan hOOO kr. neh dt:n l:igrt: 

l<1xnad..: in1',Hll'.'.lc.:n. Skatteredu1'.tion sker vid debit..:ring a\· den slu!liga 

skallen J..!l'll1.Hll rl'ducc.:ring av statlig inkomstskatt. 1'.omrnunal inkomst

skatt. sl;,,1gsv;·1rdsavg.ift din s1'attetill;igg. S1'.alln..:du1'.tion mt:dges s;ikdcs 

inte.: i friiga om statlig ti:.irmi.ig..:nht:t>>;ka\t. "'..:ialfli1-S:(kringsavgift till folk

p..:nsi,111eringc.:n din tilliiggspl'nsioneringc.:n. arhchgivaravgift. ;.dlmiin ar

b<.:1sgivaravgift. fi.irseningsavgift dkr annuit..:t pii avJikningsl;·in. Vad som 

gen,1111 skaltereduktion bortfalh::r viJ Jehitering..:n skall h..:lt hiiras av sta

ll'n. vilket innehiir alt stakn g,1ttgiir 1;.,Hrnnuncr o..:h andra for eventuell! 

r<.:du~·cr;1dc.: helllpp. 

Fr. o. m. lax..:rings<"irel l'J7(, l. <.l. m. t<<Xl'l"ings;11ct 1'17X utgi<.:k en s:ir;.kild 

skattncduk1ion p<l hilgst 250 kr. flir statligt taxnadc inkomst..:r upp till 

3n000 kr. Avtrappning av avdragel skedde med IO'i av den del av den 

s\atligl l<1xcrade inkl)mo;tcn s1.1m (ivcrsteg 36110(11'.r. Den ;.;\rskilda skallere

duktionc.:n var helt ;1vtrappad d:·1 inknmslL'n uppgi..:k till 38 5tl0 1'.r. Fr. o. m. 

1<1.\erini;s;·1rc.:1 I 'J7'J 11tgi1r <.:n <irskild skalten:duktion till samtliga inkornsl

tagart: pi1 400 kr. IXirm..:d flirsvann <.kn lidig.arc -.kat1ercduktil.lm:n p{1 2'ill 

kr. Den indexregkr;1d..:s under ink,imst:1re1 1'>79 PL'h uppg;ir nu till 5h0 1'.r. 

För ink,Hnsti1r..:t l'JXO anpassa;, den till dt-t höjda grundavdr;1gct k•mrn111-

nalt oi:h flirc.:sbs uppgi·1 till 320 kr. Skallert·du1'ti,111..:n skall i fortsi.1ttningcn 
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u1gi1med11.4 ',..; av d..:n s. k. hasenhclcn minskad med 211\\\\ kr. lpnip. 197'J/ 

XO: 58). 

Den s~irskilJa skatteredukti\lnen sker genom reducering av samma skat

ter \lch avgifter som g;dlcr flir skattereduktion. 

Den sbllereduktion S<.lnl medgivits taxeringsftren l975- l'J7'J uppgick 

till fi.iljamk belopp (milj. kr.). 

Taxo.:ringsi1r 

1975 197h 1977 1'178 l'J79 

Skattereduktinn I 133 ltl35 919 846 ( 774) 
Si1rskild 

skatt<.:rL·dukti1111 555 450 40.' 12 299) 

Lg1·11" 1·gifia 

De .-;kattedt:hiteradc egenavgifterna uppgick taxerings~1ren 1975-1979 

till fi.ilj;111de belopp tmilj. kr.). 

Taxeringsiir 

1975 1976 1977 1978 1979 

Allmiin arhcts-
givaravgift 355 275 190 140 ( 4(i) 

Socialförsiik rings-
avgift till 
sjukfiirsiikri ngcn ) 222 511 588 fi)O (792) 
folk.pensioneringen 248 360 540 792 <!C<Jl 
tilliiggspensinne-
rmgo.:n 575 681 1141 T39 1792) 
arhetssbdo.:för-
siikringo.:n Il ( 23l 

Sk1111('(/chir1·rud 1' a rh1·1.1).:i1·om1 ·gif i a 

De sammanlagda skalledebiterade arbetsgivaravgifterna uppgick tax
crings;lren ILJ75- 1979 till fi.iljanJc belopp tmil.i. kr.). 

Tax o.: ri ngsi1 r 

1975 l'J7(i 

Arhet sgivara vgifl o.:r ,, 

Skar rcrilliigg 1" ·/i .fi"ir.1n1i11gsa1·gifi 

1977 

l.'i 

l'J78 

Il 

1979 

illl) 

s;irskilda avgifter. s. k. skattetill~igg och förseningsavgift. debiteras vid 

i.ivertr;idelscr m1it skalle- och avgiftsfi.irfattningar. Skattetill;igg p{1förs 

skattsky~dig S\lm fönnat <>riktig uppgift vilket skulle leda till fiir ltigt he

skallningsresullal. Fi.irseningsavgift tas 111 vid forsummcbe att i r;iu tid 

avge Jeklaralion. 

Skattetill;iggeis storlek i fr{1ga tim ink<H11s1- \lch förmiigenhetsskallerna 

utgjorde)(}'.:-;_ av undandragen skall clkr avgift fram till 1977 tirs taxering. 

Vid 1977 :irs taxering g;illde en regel som innebar all 0111 en riittclse av en 

uriktig uppgift i deldarationen kunde ske med hj;iip av kt1111rullmatcriaL 

hcr;iknades skattetill:igget till 25 'X- av unJandragen skatt. De regler s<llll 
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giill.:r fri'111 1978 [1rs taxering innehiir i huvudsak :1tt dL'fl g.:nt:relb niv:'m p:·1 

skattetilliiggt:t har siinkts fri111 50'>;. till 40'X i ordiniira situationt:r 11ch till 

20';(. niir riittdse l\an si\.: nll'd kdning av visst k1Hllrollmaterial. Lkn liigre 

pro,·entsatsen sL1ll tilliimpas i stiirre utstriickning. För enskilda personer 

kan skatll:tilhigg i fall Slllll anges i I 16 d ~ TL ned<ittas till 10 1
:;. Vidarl' 

har miijligheterna att mcdgt: t:ftergift vidgats. 

Förseningsavgiften iir vad avser inkomst- lli:h flirmiig(·11ht:tsskattt:rna 

I r.; av den högsta hcsl\attningsbara inkomsten od1 OJ'; av den beskatt

ningsbara förmögenhden till den del den i.iverstiger skattefritt bek1pp. 

Försenings:1vgift.:n iir maximerad till 300 kr. eller i dt: fall di·i d.:klarati1•n.:n 

inte inl\ommit tr1its anmaning till hi.igst (100 l\r. 

Lagstiftningen omfaltar fkrtalet skatter o<.:h allmiinna avgift.:r samt ar

ht:tsgivaravgifterna till sl1cialforsiikringens tinansi.:ring. Bestiimmds.:rna 

triidde i haft den 1 januari 1972. Om d.:t sammanlagda hl'loppet av skattl'

timigg lH:h förseningsavgift vid samma taxt:ring und.:rstig.:r 100 kr. pMiirs 

in IL' beloppet. 

De debiterade skalletilliigg och forseningsavgilkr som bokförts pf1 in

komstskattetiteln taxerings{iren 1975-1979 uppgick till följande belopp 

(milj. kr.). 

Ta.xerings<'1r 

1975 197(i 1977 1978 197':) 

Skatretilliigg m 185 230 217 ( 15.:i) 
för~ening~avgifter 13 13 13 14 I 8) 

Ö1Tiga skaller och lll'.t:ifia pil dchc•rsnld11.fi"ir s/111/ig skall 

Skogsv;irdsavgifter. annuiteta pfi avJikningsl:'tn. utskiflnings,katt och 

ersiittningsskatt dehitcras i samhanJ med slutlig skatt men omfors eller 

uthetalas till andra ink1Hns1titlar eller anslag. 

B.:riikning av skatt pt1 inkl>rnst och fi.irmi.igenh.:t m. m. 

budget<\ret 1979/80 lH:h IYX0/81 

Kalkykrna fo1 inkomstskattt:rna görs i princip i tre etapper mt:d sins

emellan olika utg{rngspunkter. Dessa utg~tngspunkt.:r hestiims av institu

tionella foktorer somt. ex. beskattningsregler och upphördssystcmets ut

formning. Vidar.: pf1verkas de ;1v konjunkturutv.:ckling.:n och diirmcd 

sammanhiingande faktorn Slll11 li.in.:r. syssclsiittnings- och prisutveckling. 

Dessutom ingftr i ht:riikningarna erfarenh.:tsmiissiga bcdiimningar av vissa 

fiirl'!.:elscr som t. ex. inflytande andel av debiterad kvarskatt. R.:sultatcn 

av de etappvisa bcr~ikningarna jiimförs och analyseras. I d.:n mf1n resulta

kn inte över.:nssti.immer m.:d varandra. visar dt:tta med J.:n bt:riiknings

modell som anviinds. att Je ursprungliga antagand.:na iir inkonsistenta. 
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Dessa lllllpriivas d;i Slll.'.L'CSSiVt Lh.:h gt:r genom t.:11 itt:rntiv process upphllV 

till nya her:ikningar Slllll uppn:p;1s till dl'SS rl'sultaten övl'rt:nsstiimml'r. 

I den fiirsta t:tappen heriiknas J'rdi111i11iir11 sk1111cr11t1 p:1 grundval a\' 

antagandl'n lllll inkomstutveckling och fi.iriindringar i <len totala 111akru

ekL>nomisL1 marginalsk~1ttl'kvoten. Dessa antaganden iir avhLingiga a\ 

liine- 11L·h sysst:l<i11nings11tv..::cklingen samt av den ;dlmiinna knnjunk111rut

veL·k1ingen. Fiir be<liimningen av preliminiirskatteupphörden under inne

varande hudgL't;·ir limmar upphiirdsstatistiken viigledning. Dl'nna statistik 

omfattar uppgifter lllll influtna belopp av prdimin:·1r :\- llt:h H-skatt. Ml'd 

hj:ilp av denna statisti!.. har uppbiirden kunnat följas t. o. m. upphiirdstl'r

minl'n i septl'lllhl'r f1r 1979. Fl»r de framflirliggandl' f1rl'n beriiknas prelimi

niirsk;1lll'rna llll'd utg;H1gspunkt i den antagn;1 inkomstiikningl'n och mak-

1\1marf:!inalskat tL·k Vllll'n. 

I den andra etappen heriiknas den s/111/igt 111//iirdu .1/..1111,·11 med utgf1ngs

punkt i antagandL'n l.1111 inkomst11tvec!..ling och fi.»r:indringen av avdrag och 

underskott. Som hjiilpmedl'I fi.ir dessa beriikningar anviinds de tidigare 

niirnnda taxeringsst;1tistiska uppgifterna avseendt: 111.1Ni11g.1tlrc1 1978 som 

RRV insamlat. P;'1 dessa uppgifter tifömpas en prognosmodt.:11 som innebiir 

att for \ a1je enskild individ i urvald ber:.ikna~ inkomsten. un<lerskllll och 

avdrag t:nligt gjlir<la antaganden för prngnospcrioden. Pi'lforda skatter och 

avgifll'r heriiknas <liirefter enligt giillan<le beskattningsreglcr. Dessa skatter 

llCh <1Vgif1er summeras llCh uppdiknas till totalnivfi. Under förutsiittning all 

inkomstfi.irdelningen varit l>fiiriindra<l mellan bas{1ret och rrognlisfaet. 

dvs. att inkum~afi.iriindringarna fiirdelat sig likformigt mellan inkomstgrup

perna. ger beriikningsmodellen förhällandcvis glida estimat för prngn(1s

ftren. SL'lt (i\er .:n liingre tidsperil>d föriindras inkomstfordl'lningen och 

diirmed följer iiven att estimatl'n blir osiikrar..::. Den tidigare niimnda enb

ten till svenska aktit:l1l1lag anviimb för ~lll beriikna juridiska rersoners 
slutligt rMörda skatt. 

I den tredjl' etappen av bl'riikningarna giirs vissa i.iverviiganden om 

.fi"irli11dri11gur i .1/..1111,.11/lugct. dvs. föriindringar av skillnaden mellan preli

miniir och slutlig skatt. Ändringar i utformningen av prl'liminiirskattetabel

lerna Sllm saknar nwts\'arighet vid debiteringen av den slutliga skatten 

spelar en Sl<ll. nill för dessa kalkyler. De senaste lirens Llmhiggningar av 

skattesyslL'met har tillsammans med drastis!..;1 föriindringar av inkomster

na bidr<tgit till kraftiga omslaf:! i skatteuttaget. 13eriikningarna av storleken 

ptt dessa föriindringar i"1r rnyckl't sv~1ra att giira och har &1rfiir ni·1rmast 

karaktiir av allmiinna i.iverviiganden i anslutning till kalkylerna. 

Prl'liminiirskatteinkomsterna utgör <le <lllminerande plistcrna bland in

kl!lllsttitl'lns bruttoin!..omster. De har visat en oavbruten stegring under 

budgL'tfiren 1970/71- 197X/79. 

Llppbiirdl'n av {'rdiminiir A-.1/..att för inkumst;\rL't 1979 iir Lind t. o. m. 

den tj:irdt? urrbiir<lsterminen. dvs. sertc:mbc:r. Urrbiirden undn dessa 

ll'rminer iir 11 'X. högre ~in under mllt waran<le uppbiirdsterminer fiir år 
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1()7X. IU~Vs rrogrros fiir hcli'm:I IY79 ger en i1kning rfi 11.9'.; j;imfiirt llll'd 

;·ir 197X. Dd innd1;ir att inbetalningarna av rn:limi11;irskattrn v;intas öb i 

ungcfor samma takt Je resterande t vii rermincrna. Ökningstaktcn r{1 

11.Y'.; av rrclimin:irskattcrna under 1979 fiirklaras av att liincsurnman 

iikar med drygt')'.'; ;'1r l97ll. Eftersom indexregleringen a\' skaltökalorna 

;·1r 1979 svarar nlllt en prisökning r{1 X' .. ;. inncb;ir detta att ca I rroccnlcn

hct av li1ncs11rnmciikningcn blir filrcmftl for n:cll hl·-.kattning. Förub;i11-

ningcn för detta res,inemang iir att iikningcn :ir ungd).ir j;imnt fön.lclad i 

olika ink1>mstskikt. Ytterligare tre faktorer -.om fiirkl;mir att rrcliminiir

skattcrna iikar n~1got mer ;in lilncsumman :ir 

- den kl1mmunal;1 mcdclutJebitcringrn hil_jdcs mcJ 3 I i_ire rcr skattekrona 

- autl1matisl\ .i;imkning av prelirniniirskatten pfi grund av schablunint:ikts-

hi.ijningcn frftn 2 till v;·; pi\ taxcringsv:irdcn rft fastigheter 

- skattelirnl:iggningen förutom inJl·xrcgicringen var ;1v fiirh{tllandevis 

mi·ittlig storleksordning. 

Den kommunala medelutdcbiteringshöjningcn ber;iknas ha ökat pn:li

min;irskatteinbctalningen mo.:d ca 77"> milj. kr. Detta motsvarar niistan I 1;; 

av hela prclimin;irskatteintlödct ftr 1979. 

Den automatiska j;imkningen kan uppskattningsvis ha hi\jt rrelimin;ir

skatteinbetalningarna med ca 500 milj. kr. Skatteomliiggningen. dvs. juste

ring av skatteskalan [1r 1979. har dock verkat neddragande p!t ökningstak

ten för do.:n prclimin;ira skatten mo.:d ungefär samma belopp. 

Vid ber;ikningcn av prclimin;ir A-skatt 11ndcr kommande 11rpbördsi1r har 

RRV 11tgt111 frftn den antagna ökningen av löncsumman under iiren 19XO 

uch I lJX I. ljfr sid. 6). RRV har ocksft beaktat cffckkrna av ;indrade skatter

cgkr i1r 19XO till följd av prop. l'J79/XO: 5X. följande för:indringar pf1vcrkar 

skatteinbetalningarna ;'tr 19XO j:imfon med ftr 1979. 

- statliga skatteskalan och skattereduktionen inJexreglerad. basenheten 

.'i XOO kr. ;'tr I 9XO 

- statliga skatteskalan s;inks i inkllmstl:igena 34HOO kr. till 116000 kr. 

t statligt beskattningsbar inkomst) 

- förenklad ber:ikning av det knmmunala skatteunderlaget och teknisk 

anpassning av skatteskalan och grundavdrag med anledning hlirav 

- utökad avdragsr:itt för avgifter till de erk;inda arbctslöshetskassnrna 

- höjningen av den kommunala utdebiteringen för ;,r 19XO med :'i öre per 

skattekrona 

-- föriindraJ beriikning av den siirskilda skattereduktionen. Utg:'tr med 320 

kr. filr samtliga ink1Hnsttagarc ?tr 19XO 

- nya regler för extra avdraget för pensinniircr. 

För att belysa effekterna har RRV utnyttjat resultatet av RRYs urvals

undersökning av taxeringsstatistiskt mato.:rial avseende 1977 f1rs inkumster. 

De fysiska personernas inkl1mster och avdrag har lbrvid r:iknats upp till 

1980 ilrs nivf1. Heriikningar har diirefter gjorts dels med beaktande av nya 

~kattaegler för i'1r 1980 nch dels med reglerna i 1979 i1rs skattesystem. 
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Lfters,1111 unJcrslikningcn lllnfattar en statisk r,irubtiun fr:111 ;\r llJ77 1-,i.: 

siJ. 27) Slllll skrivs fram mi.:J samma ink,imstantagandcn och samma 

k1immunala utdchit.:ringshiijning rn. rn. iir effektheriikning;irna bchiiftadc 

med en större osiikcrhct iin normalt. Utgi111gspunk!L'n fiir bcriikningarna iir 

den ink,nnstförJelning Slllll antas giilla flir iir 19~0 L'nligt tidigarL' niirnnda 

inkomstantaganden. 

Tahcll I!. EITektC'r a,· ändrade skattcrC'glC'r inkomståret 191!0. McdC'l\'ärdcn 

S1atlig hc- Antal Effekt av Ellekt Eff.:kt av S;inkt 
skallningshar inkomst- inflations- av mar- inflations- skalle-
inK<HllSt tagare. skyddad ginal- skyddad rc:duktinn. 

I 000-tal skalle- skall.:- skatte- kr 
skala. kr -,;inkning. reduktion. 

kr kr 

l.'i' I 18' 10) 0 1-160) I+ 400) 
I.~- 20 331 15 0 -160 + 400 
20- 25 272 24 0 -160 + 400 
25- 30 279 5<> 0 -160 + 400 
311- 3:' 3m 141 0 -160 + 400 
35- 40 287 240 28 -160 + 400 
40- 45 278 - 321 118 -160 + 400 
45- .'iO 298 - 440 254 160 f 400 
:\0- 55 357 .'i98 347 - 160 + 400 
55- 60 37!\ 742 416 -160 + 400 
60- 70 740 - 944 686 -160 + 400 
70- 80 524 -1264 I 054 -160 + 400 
80- 90 321 -1604 - 1280 -160 + 400 
90- 100 171 -1824 - 1411 -160 + 400 

100- 125 195 -1969 - I 577 -160 + 400 
125- 150 73 -2 104 I 98.'i -160 + 400 
150- 200 50 -2 46.~ - 2 .'>65 -160 ·t 400 
~00- 300 ,, -2 764 - 3 .'i58 -160 + 400 
~00- 'iOO 4 -2 764 5 361 -160 + 400 
500-1 000 I -2 764 -10076 ··- 160 400 

1000- 0 -2764 -24 25() -160 -;- 400 

Totalt' 6075 -3330 - 2812 -900 +2400 

I All;, c.:rhttlh:r into.: hela elfrktc.:n i l.klla ink<•mstinto.:rvall 
' De totakr som avser belopp iir angivna i milj_ kr. 

Etfrkl a\· No.:tt\l-
höjt kom- clkkt. 
munalt kr 
grunJav-
drag. kr 

1- 43.'i) (- 210) 
- 435 210 
- 435 219 
- 435 251 
- 435 336 
- 435 4o3 
- 435 634 
- 435 889 

435 I 140 
-· 435 - 1353 
- 435 - I !C5 
- 435 - 2 513 

43.:i - 3 079 
- 435 - 3430 
- 435 - 3 741 
- 435 - 4 344 

435 - 5 223 
- 435 - 6517 
- 435 - 8320 
- 4:1.'> - 13 035 
- 41.'i -27 2(\9 

-2610 - 7 252 

A11111: I tahelfen iir i1111· effekterna av nya regler för extra avdrag samt höjd kommunal utdebitering medtagna. 
Vid pnignoseringen av inkomstförddningen for ~1r 1980 har h;insyn tagits till förslaget om sll>pandet av det 
st:itliga grundavdraget. Den tekniska anpassningen av Jen statliga skalleskalan till do.:lla förslag innebiir totalt 
sdt en skattehi.ijning pfl .:a 200 milj. kr. lkräkningrn av effekten av en marginalskallesiinkning beaktar denna 
f(ir;indring och inkluderar Jen föreslagna marginalskall<:spiirrcn pf1 80',:;. for inkomster upp till 30 hasenhctcr 
I= 174 000 kr.) o.:h 85 1.; pf1 inkomster diiröver. Skallch<•rtfallet till föl.id av marginahkallcsp;irn:n har bo.:riik
nats till 140 milj. kr. unJer antagande l>m en genurnsni11lig utdo.:hitering på 29 kr. !ir 1980. Denna effekt 
reJu..:cras till ca 8() milj. kr. om h;insyn \as till den nuvarand.: 80/1:(5 '.:;-reg.::ln o.:h att pcrs<•n.:r med hiigr.:: 
inkomster i störro.: utstrii..:kning iir hosa11a i kommuner med relativt lrig kommunal utdehit.:ring. Samma 
genomsnittliga utd.:hitcring har anviints för att heriikna effekten av en höjning av det kommunala grundavdra
go.:t. 
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I tabell X red,1visas nt1gra av l"L'stiltaten av dessa beriikningar. Fllekll'rn<t 

;ir beriiknade pf1 medclink11mstl'n i va1je inklllllstintnvall. I 1;1bellen :ir intl' 

effekll'rna av nya regler fi.ir extra ;1vdragel fiir pl·nsioniirer. hiijd k111nmu

nalskatt och den uti.ikade ;1vdragsriitten fi.ir avgifter till arbetsliishetskas

s11rna medtagna. 

Totalt sett ml'dfiir de iindrade -,katteregkrna ;·1r llJ7') en siinkning ;1v den 

slutliga skatten ml'd drygt 7 200 milj. kr. Diirav svarar den tidigare besluta

de indexrc.:gkringen fi.ir drygt 4 200 milj. kr. .Ändringar i dL·n statliga skat

ll:skalan v:intas minska skatten med drygt 2 XOO milj. kr. Skillnaden mcllan 

det hiijd;1 k,1mmunala gr11ndavdragel och dl'n S:inkta skatlL'rl'dukti11n viin

t<ts gl' l'n skattöiinkning ml'd ca 2011 milj. kr. 

Folkpl'nsioni·1rl'r hl'sk;1ttas regc·lrniissigt lindrigare iin inkomsllag;1rl' i 

aktiv <'lider. Dclla skn genllm att L'n pensioniir ml'dgö L'lt cxtr;1 avdrag fi.ir 

neds;ttt sk<tllcfiirmitga vid taXl'ringcn. f.kt l'Xtra avdraget best:ims till ett 

s;'tdant belopp alt en pcnsi11niir som bara haft fulkpension 11ch en sidoin

k11111st p;'1 3 tiOO kr. inll' p;\forh n~igon bcskallningsbar inkomst. I forslagL't 

till skatteoml;iggning beaktas dc föreslagna :indringarna i grundavdrag tKh 

skattereduktion för att hest:imma extraavdrageh sh1rlek. 

Det extra avdraget hör cnligt förslaget bl'r;iknas cftcr en inkllmst j;imlL' 

sidoinkomst av .'i 200 kr. 

Höjningen av dt.:t k11mnwnala grundavdragel och slopandet av det stat

liga för vissa konsekvenser för bl. a. deklarati1ll1spliktsgr;insen. Det höjda 

grundavdraget medfi.ir all nfigon kommunal skall inte utg,1r fiirr:in inkoms

ten iivl'rstiger 6 000 kr. Statsskatt ber:iknas J:iremot :i ven for inkomster 

undcr denna griins. Till följd av dcn s:irskilda skatkrcduktioncn kllmmcr 

emellcrtid intc nf1g!ln slutlig skatt att pftfi.iras i dessa fall. Skattskyldighet 

in1r;iJcr 1.hirfi..ir i praktiken först nilr inkomsll'rna iivnstiger grundavdragd. 

Deklarationsplikt.sgr;lnsen fi.ireslf1s diirfor bli hi.ijd till 61100 kr. M,itsvaran

de hcloppshöjning forl'sl{1s iiven ske pt1 andra httll i skattelagstiftningen J;ir 

en anknytning finns till grundavdragct. 

RRV har :i ven gjort en iivcrslagskalkyl pJ de kassam:issig;1 effekter. som 

uppstiir vid den fi.irenkladc ber:ikningen av det kommunala skatteunderla

get. Effckterna p;1 ink11msttitcln skatt p[1 inkomst och fi.irmögcnhet under 

Ldl'ndcr[uen 1981 och l'J82 synes bli obetydliga. Aren 19X2 och IWG 

v;intas inkomsterna pft 1i11'111 minska rn1:J ca 3 000 milj. kr. resp. :I .'iOO milj. 

kr. Effck!L'rna pt1 statshudgcten totalt. v~intas dock bli 1ibetydliga för !1ren 

fram till 19113. cftersom vissa anslag försvinner fr~m bugetens utgiftssida. 

P{t sikt inncbiir d;iremot den förenklade skatteunderlagshL·riikningen cn 

v;ixande ink,imstiive1i'i.iring till kLimmunerna. 

RRV har kalkylerat med en hiijning av den kommunala medelutdebite

ringen fir 1980 med .'i i.ire per skattckrnna. Höjningen bcr;iknas i.ika preli

min;irskatteinbctalningarna fir 1980 med ca 12'.'i milj. kr. 
Den uliikade avdragsr;itten för avgifter till arbetsliishetsfiirsiikringcn 

vilntas inte pil.verka preliminärskatteinbetalningarna ml'n kan uppskattas 

s;inka dl'n slutliga skatten med ca .'iO milj. kr. {1r l'J80. 
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MeJ IJjnsyn tagen till ,1v;msti1ende effekter heriiknas dL'n rn:limin:ira A

skatlL'n iika mL'd knarrt 11 1
:-; ellL'r meJ 10044 milj. kr. fa 19XO. Det innL'b;ir 

att prelimin;ir A-skatt ;·1r l'JXO bL'r;iknas till 102 5XO milj. kr. 

Fiir inkomst;·1rct ILJXI har RRV antagit oför:inJrad kommunal utdL'hilL'

ring. l'risutveeklingrn fr;'m augusti 197lJ <lCh till augusti llJXO har av RRV 

antagits urpg[i till e<1 lJ 1
:; vilkL't inneb;ir att basL'nhelL'n blir h 300 kr. iir 

l9XI. 

EffektL'n av inllationsskyddL'l av skattL'skalan och skattereJuktionen f1r 

198 I urrskat tas till ea 5 300 mil.i. kr. DL'l skall pi·ipekas att kalkylen bygger 

p[1 att dL' skat IL' satser som giiller fi.ir inkomst{trL'l I lJ80 ocksf1 g;ilkr fi.ir {1r 

I lJ8 I. 1.kn sammanl;1gda L'ffekten p[1 prL'iiminiir /\-skatt bcriiknas till G1 

5 000 milj. kr. Den tntala iikningL'n av rrelirnin:ir :\-skatt mellan :1rL'n I 9XO 

och I 'JX I b(-riiknas diirmed urpgii till 8 372 mil.i. kr eller 8.2 'X .. 

lnk11msterna av 1>rdi111i11iir /J-.1/..<111 undL'r de fyra fiirsta urrbiirdstermi

nerna av innevarande uppbördsiir ;\r 6.n 1
•0; hiigre iin motsvarande terminer 

f1r 1978. Fiir inkomsti1ret l'J79 beriiknar RRV prelimin:ir 13-skatt till 11 6X8 

milj. kr.. dvs. samma utvecklingstakt som under de fyra första terminerna. 

Prelimin;ir B-sk<1tt debiteras n1JJmalt med det behipp som senast påforts 

snm total statlig skatt. Det betyder att resultaten av 1978 itrs taxering legat 

till grund for debiteringen lir 1979. För inkomst:iret 1980 ligger stileJes 

inkumståret 197X som grunJ. RRV ber;iknar meJ ledning ti;irav influten 13-

skatt :ir 1980 till 13 229 milj. kr. oL'h i1r 1981 till 14 285 milj. kr. 

De skattskylJiga som erliigger preliminiir B-skatt har emellertid mi_ijlig

het att begiiraj;imkningar i den prelimin:ira B-skatten. Av Jenna anledning 

har den debiterade B-skatten brukat avvika frfm senast kiinda slutliga skatt. 

famsides med her;ikningarna av prelimin;irskattcuppbörden har RRV 

uppskattat vad som k,1mmer att pMöras de skattskyldiga i slutlig skatt vid 

1980 od1 1981 i"\rs taxeringar. Som underlag för kalkylerna har anviints den 

ta.xeringsstatistiska undersökning S<llll niimnts lWan. 1977 <'1rs inkomster 

och avdrag har framskrivits med de tidigare n;imnda inkomstantagandena. 

Med till:impning av resp. års beskattningsregler har motsvarande slutliga 

skatter od1 avgifter för fysiska rersLiner kunnat beriiknas fiir inkomståren 

1979 och 1980. I de kalkyler som ligger till grund for RRVs beriikningar har 

den p<'1fiirda statliga skatten. kPmrnunalskattcn l.lL'h förmögenhetsskatten 

för fysi~ka personer beriiknats till följande belopp för taxeringsi1ren 19XO 

och 1981. Surn jiimfi.irelse har iiven beriikningarna för motsvarande skatter 

enligt 1979 {1rs taxering medtagits. 

Taxerings;\r 
1974 1980 1981 

Statlig skatt 27092 31 I% 33 578 
Kommunal skatt 59121 60 72 I 78 176 
Förmögenhetsskatt 649 713 781 
Skatt på heskattauc: 

förmnner 4nOI 5 142 



Prop. 1979/80: IOO 

Den ptifön.b skatten redth.:nas för vissa skattskyldiga. \Plll framg;·itt 

tidigare. av skattereduktilln samt fr. ll. m. 1977 {1rs taxering av en siirskild 

skattereduktion fiir l{1ginkPms1tagare. I samband med skatteumliiggningen 

{1r 1978 utgick som tidigare niimnts den siirskilda skattereduktionen med 

400 kr. för samtliga inkllmsttagare. Effekten av denna fi.iriindring uppskat

tas av RRV till ca I 850 milj. kr. fiir :1r 1978. Indexregleringen av den 

siirskilda skattereduktillnen i'ir 1':179 Jvs. höjningen rr:111 400 kr. till 560 kr. 

ber;iknas till ca 900 milj. kr. I förslaget till skatteomliiggning fiin:slfis den 

siirskilda skattereduktionen minskad 1rn:J 400 kr. ll<.:h uppg;1r d{1 till 320 kr. 

år 1980. 

Det nya skaltesrarandet som bö1jade i oktober tir 1978 innl'hiir alt en 20-

prncentig skattereduktion utg[1r pf1 det totalt sparade belupret under f1r 

1979. Maximalt kan skattereduktionen uppga till %0 kr. rer perSl)n llch i"lr 

vilket innehiir ett totalt sparande pii 4 XOO kr. RRV uppskattar det tutala 

sparandet pii vilket skatterl'duktion utgiir vid 1980 :'1rs taxering till I 900 

milj. kr. Det innebiir att den slutliga skatten beriiknas minska med ca 380 

milj. kr. För 1981 års taxering förutses en sparskattereduktion ;1v samma 

omfallning. 

De beriiknade viirdena fi.ir den sammanlagda skatkreJuktionen uppgår 

till följande belopp. 

Skattereduktion inkl. 
Siirskild skatten:duktitm 
och sparskattercduktion 

Taxeringsår 
l'J79 

3 073 

1980 1981 

4493 3 141 

Vid beriikningarna har. förutom pMörda inkomst- och förmögenhets

skatter. riiknats med skattedebiterade socialforsiikringsavgifter till folk

pensioneringen. sjukförsiikringen. arbetsskadeförsiikringcn. tilliiggspen

sioneringen. harnomsorgcn och delpensioneringen samt allmiin arbetsgi

varavgift till följande helorr. SLim jämförelse har iiven Je rriförda avgif

terna enligt 1979 års taxering medtagits. 

Fl>lkpensioneringen 
Sjukförsäkringsa vgiftcr 
Ti I läggspcn sionsa v gi fler 
Allmän arbetsgivaravgift 
A rhetsskadt:fiirsiikri ngs-

a vgift 
BarnLimsorgsavgift 
DclpcnsiPnsa vgift 

Taxcringsitr 
1979 

~29 
792 
792 
46 

1980 

913 
971 
im 

25 

19~1 

929 
1010 

892 

61 
220 

58 
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Den allmiinna arbetsgivaravgiften siinktes fri1n 4'>; till 2 '·; a\ den a\

giftsgrundande inkomstl'n den I januari I 97X. DL'n I juli ;·ir I 97X avskaffa

des dl'n helt. Avgiften har dl'ssutpm en hart beriiknah p{1 ink,1mstn snm 

iiverstigit 30000 kr. fr. o. m. inkpmstf1rd 1977. 

Sj11kfor<.1kringsavgiftcn har htijts mt:d 1.6 prncentrnheter inkl\mst{1re1 

J97X och med ytterligare I procl'n!L'nhi:t (ir l'J79. 

Ar J 9XO införs avgifter för delpension och banHHnsorg fiir egenforeta

gare. Ddpen~iunsavgilfrn skall utgf1 med <U procentenheter och barnom

sorgsavgiften med 1.9 pr,1centenheter. Arbetsskadefors;ikringsavgiften 

hiijs till O.fi prucentenhl'ter. .Ävl'n ATP-avgiften hiijs. fr;·in 11.75 till 12.0 

pru,:entenhetl'r. den I jan11ari J 9XO. 

De svenska aktiebolagens statligt taxerade ink<Hnster förutses. S<'m re

dovis<ats tidigare. öka med :!()'; mellan faen 1977 ''ch 197X. Vid bedöm

ningen av b,1Jagens ink\1mstutveL·kling hr 1979 har RJ{V utgi1tt fr:·in fi_ireta

gens bediimning i den s. k. bolagsenkiiten. RRV riiknar s[dedes med att den 

statligt taxer;tde ink,1msten sjunker med 7 ''i. mellan {u-L'n I '.17X och 1979. 

Betydande :indringar i fiiretagsbeskattningen :iger rum ltr 19XO. I fri1ga 

om reserveringar och resultallltj;imning inneh:ir de nya best:immdserna att 

företagen fi'ir utökade möjligheter att bygga upp s. k. obeskattade reserver 

(se sid. 33 och SPS 1979: 609-61Xl. Med h:insyn tagen till de iindrade 

skattereglerna och till att investeringsavdragen upphör tlr 1980 viintas 

bolagens statligt taxerade ink<Jmstt:r öka med 5 '.1(, är 1980. 

Aktiebulagens statliga och kummunala skatter beriiknas taxeringsåren 

1979. 1980 och 19XI uppgl1 till följande belopp. Utfallet för 1979 ärs taxl'

ring redovisas snm jiimforelse. 

Stal lig skall 
Kommunal skatt 

Taxeringsår 
1979 

2 087 
3 375 

1980 

1917 
345.~ 

1981 

2 013 
3 4'i9 

En jiimfördse mellan preliminiirskatte11ppbörden 1exkl. fyllnadsbetal

ningar) och 1.kn slutliga skatten avseende dl visst inkomstår belyser preli

min:irskatteinhetalningarnas anpassning eller brist pf1 anpassning till de 

slutligt debiterade skatterna. Skillnaden mellan dessa h{1da belopp be

niimns uttag. Om preliminLirskatteuppbörden iivnstiger den slutliga skat

ten har det varit ett överuttag av skatt. I nedanst;'iendt: tabl{1 redovisas 

uttaget för f1ren under 1970-talet. 



Prop. 1979/80: 1110 t)() 

lnkorns1i"1r Prclimin;i,- skall Sltlllig ska11 
A- B- Summa A- Il-. C- Summa 
skall skall liingd nch D-

l~111gd 

1'170 32 380 51181 38061 37 187 3 078 
1971 35007 ."MN 406% 37 461 2 824 
1972 404(17 6 121 465KK 43 '2~7 3481 
147."\ 42 126 h 176 48 "\02 45 520 4 122 
1974 4K413 6987 55 400 .'>4 244 3 825 
197'> 5h015 X045 M060 (i) 351 5 794 
147h 1,5 568 X 774 74."\4:' 7 3 ."\62 5 ~!2."\ 
1'177 7148 I Il) 502 Kl 983 KO 585 5 462 
I '17K P K2 702 10955 93 6.'>7 91 622 6479 
1979 p 92 536 11 344 103 KKO 102 218 6482 
1980 p 102 5KO 12 KX5 115 465 112 hliY 6 5'1X 

Av t;1bli\n fr;1rng{1r att l.ivnutt;1get !1r 1971 har fiir:indrats till ett undenn

tag för de d1crfol_i;1nde ;'1ren. Undnuttaget uppgick [1r 1973 till I 340 milj. 

kr. t>d1 iibdc iir l'J74 till Jet Jubhla vilket hi111gcr s;1mman mcJ bcskatl

ningen av vissa fiirmi\ner vid sjukdom och arbetslöshet. Tidigare n:ir dessa 

fi.irmfiner inll' beskal!adcs var prclimin:irskattea vJragct p[i liin fi:.ir stort om 

man var sjuk och uppbar ~jukpcnning n{1gon del av hret. I och med att delta 

iivnuttag minskat har totala uttaget srilcdcs sjunkit. Avdraget fiir de an

stiillJas sjukförs:ikringsavgifter har successivt försvunnit. Effeklcrna av 

detta :ir ,,Jika pf1 1.kn prclimin:ira skatten och den slutligt p!iflirda skatten. 

l'relimin:irsbtteintliidet pi1verkaJes inte av att avdr;1get fiir sjukflirS:ik

ringsavgiften försvann. DL'lta avdrag beaktades aldrig i prclimin:irskatteta

hdlerna. varfiir det inte heller p!ivcrkade prdimin:irskatten n:ir det upp

hiirde. Den slutligt p;'1forda skatten 1faremot p!iverkades av att avdraget 

fiirsvann. 
Avdraget fi.ir sjukfiirs;ikringsavgiften vid 1976 års taxering fiå uppg[i till 

högst 500 kr. Avdraget flirsvann fr.1>. m. 1977 ?1rs taxering till följd av att 

sjukförs:ikringsavgiften sl1>rades fr. o. m. inkomsti"\ret 1975. Dt:tta gjtirde 

att den be~kattningsbara inkomsll'n steg och tfarmcJ 11l·ksi'i dt'll -.lulliga 

skatten. Underuttaget sjönk f1r 1977 j~imfört med t1r 1976. Det berodde 

fr;imst p{1 alt den inht:tahide 8-sbrten ;inpassades b;itlre till den slutliga 

~katten. Fiirh{dlandet g~illde siirskilt aktiebolagen. Taxeringarna år 1975 

l;'1g som grund för dehitcringen t1r 1977. Inkomsterna t\r 1975 var fiirhMlan

devis höga för bulagen i j;imförclse med 1977 i1rs taxerade inkomslL'r. 

Flir prclimin:ir A-skattebetalare her~iknas underuttaget ha minskat mel

lan t1ren 1977 och i'J7X meJ ca 700 milj. kr. Det ;ir prclimin:irskattetahcllcr

nas iindradl· utformning som p:'.tverkar preliminiirskatterna i uppdragande 

riktning. Den slutliga skatten v:intas inte ha i'lkal i samma utstr;ickning 

bernende pä att den hiijda schablt.inint;iktcn för en- och tvMamiljsfastighet 

inte pf1verkade prclimin;irsk<.itterna i1r 197X. För iir 1979 gjonles diirem1't 

en automatisk justering av jiimkningarna av prelimin:irskatterna med an

ledning av den hiijd;1 s<.:hablonint;iktcn. Tillsammans med att sparrcduk-

402115 
40285 
4117-,,7 
4%42 
5X0()4 
6'1145 
79285 
86047 
'IK 101 

108 701 
114 267 

U11ag. 
Skill-
nad 

-2 204 
411 

- 144 
-1340 
-- 2 (>fil) 

-5085 
-494.1 
-4064 
-4444 
-41'21 
-3802 
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ti1l11en heriikna~ minska den slutliga skatten. \'iintas under11ttagl't minska 

ytterligare ml'll•111 ;\ren 1'!7X och 1979. hir B-skatlL'n. aVSL'L'rllk hi'ide fysis

ka och juridiska pcrs1lflL'f". har undcrnttaget iikat st1v;il rnl'llan [1ren 1977 

l.lCh l97X och fiirutscs iika mellan ;·1rcn 197X oL·h 1979. Orsaki:rna h;irtill 

hiingn samm;rn med di:biteringssystL'lllL'l fiir H-sk;1ttare. Sammantagl't re

s11llL'rar detta i all dL'l t1llala 11nd.:ruttaget -;uccessivt iikar i'1ren 197R och 

1979. 

Fiir ;·1r I 9XO förutses L'll minskning av undcruttaget vilken n;istan helt 

bi:n1r p:1 fori:t;1gens inhet;dningar av B-skatt. _j;imfi.in med den ri:k1tivt läg;1 

utvi:cklingstaklL'n av d.:11 slutliga skatll'n fi>r bolagen. 

Slutrq:IL'ringi:n a\ skatten sker. dt1.:r frivilliga fyllnadshctalningar av 

skatt. via uthL'lalning;ir av iivi:rsk_iutamk skatt samt dehitering av kvar

sti1endL· skatt. Fylln;1dshi:t;dningarna och den inllytanJe k varstf1cn<lc skat

ten ing;·1r bland inkomstskatti:titl'ins inkomster. medan uthetalningarna av 

ilverskjutamk sk;1tt upptas bland titelns utgiflL'r. Omf;1ttningen av fyll

nadshct;dning;1rna. <len kvarst;il'nde och den iiverskjutande skatten fram

går av fi.iljan<li: tahlii. 

Inkomst- Fyll- Kvarstående skatt Överskjutande skatt' 
år nads- /\- B-. C- Summa A- B-. C- Summa 

b.;t;ll- liingd och D- liingd llCh D-
ningar liingd litngd 
Summa 

1970 2 034 300i 2'10 3 297 2 776 3.52 3 127 
1971 I 923 1890 332 2 222 4 170 387 4 556 
1972 2 408 2065 316 2 381 4 314 326 4641 
1973 3 178 2 244 394 2 638 4 174 301 4475 
1974 3 707 2 'Jl9 345 3 264 3 786 516 4 302 
1975 5 935 3 397 485 3 882 4 162 493 4655 
1976 6120 3 666 603 4 269 4'J30 477 5 407 
1'177 5 794 4 140 5 I) 4 6'i1 5 576 807 6 383 
1978 p 6668 4405 553 49.58 6371 810 7 182 
1979 I' 70'7 4 376 576 4 952 64\lt 787 7 188 
1980 p 6 206 4 337 5>1 4 868 6440 832 7'27'2 

I Exkl. rlinta 

S\1m frnmg?1r a\· sammanstiillningen h;1r beh)ppen flir fyllnadsbetalning

arna och övcrsk,i11tandc skatt ökat i snabbare takt sedan år 1970 ;in vad 

fallet iir med den kvarstt1ende skatten. 

Fyllnadsbetalningarna iikadi: kraftigt vi1ren 1979 och viintas fortsiitta att 

öka med ca 400 milj. kr. vtiren 1980. Ökningen kan 11teslutandc hiinföras till 

aktiebolagens fyllna<lshetalningar. Erfarenhetsmiissigt betalar dessa en 

stor del av sin slutliga skatt i fyllnadsbetalningar. Vfll"en 1981 ber~iknas 

b!1de fysiska och j11ridiska personer minska sina fyllnad~hctalningar. 



Prop. 1979/80: 100 

Den kvarstf1endL· skatt. ~om r:lfiirs enligt taxeringarn;1 :in::n 1'>7'1 och 

19XO skall crl:iggas under budgeti'1ren 1979/XO lH.:h llJXO/X I. Under dl'ss;1 

hudget;'tr utbetalas iiven dl'n iiversk_iutandl' skatten L'nligt n:imnda ta.\L'ring

ar. Vid beräkningen ;1v kvarsttkndl' skatt. för h:insyn tas till att en del av 

de råförda beh'rren intt· erbggs i r:itt tio ut;111 blir restförda. [kn inhctalJa 

kvarsti·1cmle skatten uprskattas fi.ir huJgct{1ret 197lJ/XO till 3 719 milj. kr. 

och för hudgt:tf1ret 19XO/i-il till J 714 mil_i. kr. 

RRV hl'r;iknar inllytandc restantier. s_iömansskatt. tillkummandl' skatt 

m. m. till I 000 mil.i. kr. for budget;'irct 1979/XO 1H.:h till I 000 mil.i. kr. for 

hudgctfm:t I 9XO/X I. 

RRV bcr:iknar vid;1re stt1rlcken r:i dl'n slutlig;1 kompl'nsationl'n till kom

muner m. fl. i anll'Jning av 1974 f1rs skattereform till 2 20X milj. kr. fiir 

buJgetfirl'I 1979/XO,,ch till 26X~ milj. kr. fiirhudget{1rl'l l'JXO/XI. 

Den totala skatteuppbiirJen har nwt bakgrund av vad ~lHl1 har n:imnts 

her;iknats till 121 627 milj. kr. för budgl'lfirct 1979/XO och till 132 3Jh milj. 

kr. for budgetf1ret 19XO/X I. 

Utgifterna pf1 titeln domineras hclnrrsm;issigt av k1H11munalskatteme

Jel. Utbl'talningarna av kommunalskatteml'dl'i grnndar sig r~i dels fiirskott 

och dels rj slutavr;ikningar ber;iknade rii Je kommunala skatteundl'rla

gcn. I bclnppet ing{1r iiven ett förskott av det skattehlntfallsbidrag som 

utg[ir till kommuner. landstingskommuner och församlingar med anledning 

av att skatteunderlaget minskad.:- till föl.id av 1971 f1rs skattereform. 13idra

gen utbetalades första gi·ingen flr 1973 lH.:h utg~ir i form av tilbk_iutet skat

kunderlag. Kommunerna fi'ir :iven ett forsklltt fiir 1974 i'irs skattereform. 

Skatteunderlaget för kommun.:-rna minskade dä bl. a. till fiiljd av slorandet 

av avtrarrningen av grundavdraget. Förskt1tkt reglcr;1s över inkomsbkat

tetiteln. För Jet slutlig;1 biJragct finns ett utgiftsanslag. Dctu1 omfrirs till 

inknmstskattetitl'lns inkomstsida oeh ingi1r samtiJigt bland titdns utgifter. 

I utbetalningarna av kommunalskattemedel ing;'ir ~iven kommunernas an

del av sjiimansskattl'n. 

För kakndertiret 1979 grundas utbetalningarna av kommunalskattl'll1L'

Jcl pfi skatteund.:-rlaget enligt 1978 {1rs taxL·ring. S;1mtidigt sker en sl11tav

r~ikning av det under kalendertiret 1977 uthetal;1de fiirskllttL'I. RRV har 

bcriiknat de totala utbetalningarna av kommun;dskattemedel till 72 X:I I 

milj. kr. för kalenJcräret llJ7lJ. Belopret inklt1derar J{1 L'rS:ittningar i flll·m 

av förskoll och sl111<1vr;ikningar m. m. nlL'd ankdning av 197 I ti,·h llJ74 <'1rs 

skal te reformer. 

Utbetalningarna a\ kl1mm111ialskalleml'del fi.ir llJXO heriiknar RRV till 

X0046 milj. kr. I belopret ingiir ca 120 milj. kr. till fiiljd av den ;111tagna 

utdehitcringshiijningen med .'i ÖrL' r.:-r skattekn)na. l'-;dkylen iivcr sl11tav

r:ikningen för kalenueri1ret 197X innl'b:ir att denna :ir ;1v ungefor :-.;imma 

storleksordning som [11· I '>77. vilket fi.irklarar dl'n fiirhfdl;mdevis mf1ttliga 

iikningen av utbetalningarna mellan [1rl'n 1979 och llJXO. Muts\,aranJt: ut

betalningar av kommunalskattemedel {1r I lJX I skulle med den ;intagna liine-
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utve..:kling..:n \1l'h ('11 llfiir;111drad kommunal IllL'd..:lutd..:bitering r;1 29.07 kr. 

bli av storl..:bordningen XX 2X7 milj. kr. 
lk b..:r;iknade utb..:talningarna a\ kl1mmunalskattcm..:dd m. m. und..:r 

kakndcr!1r..:t 1979. lllX\11Kh 19XI samt hudgdårcn IY7YiXO uch 19XO/XI har 

sammanst;illts i fiiljand..: tabli1 tmilj. kr.I. 

Kalcndcnll· Budge1r11· 
1'>7'! J9Xtl l'>XI 1979/XO 1'>80/81 

··--·----

I :a h;ilv:m::t J(i ·' l."i 3'!')23 44044 3h5 lh 40 123 
2:a h;ih·:iret Jli516 40 12_\ 44 243 .\'!')2.\ 44044 

S11rn111a 72 831 XOtl46 XX 2K7 7fi4J'> K4 167 

Fr~in ink,1mstti1..:ln utbetalas iiv..:rskjutandc rrelimin:ir -.katt. Som fram

gi·111 a\' det fi.iregi1end..: fiirt1hes <knna for budg..:t!trt.::t 1979/XO urrg!i till 

7 IX2 milj. kr. Inkl. r;inta b..:riiknas b..:lorr..:t urpgf1 till 7 577 milj. kr. Fiir 

b11dgctf1rct 1980/XI har nllltsvarandc hell1pr h..:r;iknats till 7 IXX milj. kr. 

resp. 7 583 milj. kr. 

L.:ndcr h11dg..:ti1ren I 'J7'l/XO 1K·h I YXO/X I k\lmm..:r vid 1479 o..:h I YXO ~lrs 

tax..:ringar skattedebitcrnde so..:ialflir<ikringsa vgifter till tilliiggspcrhi\lne

ring<?n att betalas ut till allmiinna p..:nsil1nsf1mdcn. RRV hcr:iknar ifri1ga\a

randc utbetalningar till 792 milj. kr. fi.ir hudgctaret l97Y/XO ,,.;h X72 milj. kr. 

för hudget~1ret I 'JXO/X I. 

Frim titeln giirs vidare 1111(/;-irin,i.:ar a\' utskiftnings- \H.:h ersiittningsskatl. 

skogsvi1rdsavgifter \>l'h vissa annuiteter samt allmiin arbetsgivaravgift. 

Sammanlagt kan de ifr{1gavarande •>mfiiringarn;i heriikn;is uppg;·j till 11111-

kring XI milj. kr. fiir hudg..:t:·ire1 147'!/i'<O och 2<1 milj. kr. for b11dget{1rL't 

19XO/X I. 

hir att gL' L'll riitt\·isare bild av '<1..:ialfi.irsiikringsavgiftcrnas utvc..:kling 

omfiirs ;i\cn skattcdebit..:rade 11d1 cgenavgiftern~1 avseende S\>ei;dfiirs:ik

ringsavgilkrna till sjukfiirs~ikringL'll. fulkpcnsi\111..:ringcn l1..:h arbt.:tsskada 

till r.:sp. dcltilL'I. Dt.:ssa her;iknas uprgii till I 733 milj. kr. fi.ir budgeti1ret 

1979/80 \lCh 2 OO'J mil.i. kr. fiir b11dgL'li1ret 1480/X I. DL· -,amman lagda utb..:

talningarna o.:h omföringarna fr{111 den totala skatk11prbiirden her;iknas 

d;irmed urrg;1till1'<7 121 milj. kr. for b11dget;·1rct 1979/Xllu..:h '>5 15<1 milj. kr. 

for b11dgel<'1ret l1JXO/i'<I. Nettot pa deltiteln skatt ri1inkomst11..:h formiigcn

het 111. m. skulle S\lm framg{1r <I\' tabell lJ urrg<'t till _14~()() milj. kr. flir 

hudget<'tret 1979/1\0 o..:h "1.7 IXtl milj. kr. fi.ir b11dgl't<"1r..:1 l'JXO/XI. 

Dl'tta innl'b;ir ;1tl llL'llllt hudgL·t;'1rL'l J97'J/XO iikar ml'd -~ 796 milj. kr. 

j:imf\.irt med llJ7X/7lJ. Nctl<ll t~ir budget;H'et l'lXO/XI iibr med n:istan 2 700 

milj. kr. _i;imfiirt med 1979/i'<U. 



Prop. 1979/80: 100 h4 

Tabell 9. Skatt pii inkomst och förmögenhet m. m. 
-------

1975/7<1 1'!76/77 1977/7'11. 1'17X/74 J<J7•J/XO l4XO/XI 
--------· -----
/11!.0111s/1'r 

PrcL 1\-skatt 60244 h7 JhX 7'i644 X'i (160 'J'i 442 105 150 
Prel. H-skatt X 25X 'J446 10687 1121-' 11102 13 <'X I 
FyllnaLbbctalningar av 

preliminiirskat t _, 435 h 110 -' 744 ti66X 7057 6206 
K varsU1cmk skatt 2 4Xh 2 X'4 2 946 3 16X _'714 :n14 
TillknmmanJc sL1tt. siiimans-

-,katt. rcstanticr m_ ~l. I 09K I 345 I O'iX I hl4 I 000 1000 
Slutlig knmpcns<1tinn till kom-

muner. 74 iors skatterc·form' 656 I 398 I 694 120X 1685 

Summa inknmste1· 78071 X7 789 97 577 110017 111 617 131336 

Uri:ifia 
K1nnmunalskattc111edel2 37 340 4hX99 59 8(15 (144XX 7<1·1.'X 84 166 
(>vnskiutanJe skatt' 4 504 4 X51l 5 708 hnh i ~77 7 583 
Övriga -rest il ut inner 513 n'i4 790 7X4 500 'iOO 
lithc·talningar till allmiinna 

pensinnsfonJt:n 5117 654 6(14 702 792 H~~ ,_ 
< Jmfiiringar till andra ink,1msttitlar 369 297 213 lnO XI ?_(, 

Omfiiringar av skattcdehitt:radt: 
avgifter och eg~navgifter till 
folkpensioneringen uch 
sjukforsiikringen 611 K% I 133 1437 17_\1 2009 

Summa utgifter 43 'J05 54150 68 313 79307 87 121 9'i 156 

Netto p~i deltiteln 34166 33539 29264 30710 34506 37180 

Avrundat 34500 37 200 

' lng;or i po•;tcn k1_1111111unalskallemcdcl meJ samma hdPpp. 
2 Inkl. nctw av forskt1ttcradc skattebonl'allsbidrag. forsktllt- och slutlig kompensatitin för l'J74 i1rs skat1crc
fi.1rm och cl",iittning for hostadshidrag. 
" lnkl. riinla. 

Arhetsgirnrav~iftcr m. m. 

U r r börd ~fil r faran <l ct för ar h c.:t ~ g i \' ;1 r a v g i f t c r 

En flirteckning (iver alla lagstadgade arbctsgiva1-c1vgifter uch deras stor

lek redovisas i tabell 10. Alla dcs~a avgifter. 11tom ATP-avgiften och den 

allm:inna ar het sgivar;1vgiftcn. rcdtivisas i_iver inkornshkattetitcln. ATP

avgiften överförs direkt till A P-fondcn medan den allm:inna arhctsgivarav

giften redovisas p<1 en <irskild inkom~ttitcl p{1 -;tatsbudgctcn. 

De lagstadg;idc arhchgivar;1vgiftcrna kan med hiinsyn till dchitcringsför-

J'arandct delas in i: 

direktdebiterade avgifter fr~rn företag och kLlfnmuncr 

avgifter fr:'rn statliga myndigheter och affärsverk 

l'gL'navgiftl'r fr;'111 egna företagare 

skattedchitcr<tdc avgifter. 
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Tabell 10. Lagstadgade arbetsgivaravgifter 

Avgifhsl<ig Proccn!Uelll ull<lg för utgiflsåret 

1976 197i 197fi 1979 1980 

Sncialförsäkrings;ivgift till ATP 11,00 11.7.'i 11.75 11,75 12.00 
Allmiin arhctsgivaravgift 4,00 4.00 I .(>02 
Socialförsäkringsavgift till 

8.30 8.30 8.30 folkpensionering 6,20 8.30 
Sociahivgift till barnomsorgen l.00 uo l.60 l.90 
Socialförsäkringsa vgifl till 

sjukförsäkring 8.00 8,00 9.60 10.60 10,60 
Avgift till arbetslöshetsför-

säkring och kontant arbets-
marknadsslöd 0,40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Avgift till arbetsskadeförsäkring' 0.25 0,25 0.25 0.25 0.60 
Avgift till byggnadsfnrskning 0.70 0,70 0.70 0.70 0.70 
Avgift till löncgaranti 0.02 0,07 0.12 0.20 0.20 
Avgift till arbetarskydd 0.13 0.13 0.10 0.13 0.10 
Avgift till sjöfulkspensicrncring 0.80 0,80 0.80 0.80 0.80 
Avgift till arbetsmarknad~ut-

bildning 0.40 0,40 0.40 0.40 0.40 
Socialförsäkringsavgift till 

delpensionsförsäkring 0.13 0.25 0,25 0.25 0,50 
Avgift till vuxenutbildning 0,15 0.15 0.25 0.25 0.25 

1 År 1978 ersattes yrkesskadcförsäkringcn av arbetsskadeförsäkringen. 
2 Den l januari 1978 sänktes avgiften till 2 procentenheter och slopades helt den I 
juli 1978. 

De direktdebiterade arhe1.1}~i1·tmll'gif1crna uppbiirs av riksförsäkrings

verket. De avgificr som betalas in under ett visst år är preliminära avgifter. 

fyllnadsbetalningar av preliminära avgifter och kvarstående avgifter. Av

gifterna utgår med viss procent av avgiftsunderlaget. dvs. summan av 

under året utbetald lön och värdet av tillhandahållna naturaförmåner i form 

av fri kost eller fri bostad. De preliminära avgifterna fastställs genom 

uppräkning av avgiftsunderlaget två år tillbaka. Den kvarstående avgiften. 
som debiteras med en eftersläpning på. två år, fastställs i och med att ett 

definitivt avgiftsundcrlag föreligger. Fr. o. m. avgiftsåret 1975 har en sär

skild avgift införts på den kvarsti\ende avgiften. Denna avgift utgår med 

6 % om den kvarstående avgiften uppgår till högst 5 000 kr. i annat fall med 

8 r."( .. För att slippa denna avgift kan arbetsgivarna göra fyllnadsbetalningar 
aret efter avgift såret. 

Statliga myndi,:;heters arbctsgirnrm·1-:iflcr omföres från inkomsttiteln 

pensionsmedel m. m. till inkomstskattetireln. De statliga qf.fär.ITerkens 

avgifter bcralas in till riksförsäkringsverket sa snart de slutliga avgifterna 

för avgiftsarct ifråga är fastställda. Staten betalar samma avgifter som de 

direktdebiterade arbetsgivarna med undantag från arbetsskadeförsäkrings

avgiften. 

Riksförsäkringsverket bestämmer avgiftsunderlaget för avgifter. som 

staten skall erlägga enligt lagen om allmän försäkring och lagen om allmän 

arbetsgivaravgift. Avgifterna fastställs av riksförsäkringsvcrket före viss 
bestämd tidpunkt. 

5 Riksdagt'n 1979/80. 1 sam/. Nr 100. Bila[?a 2.1 
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Fr. o. m. budgctärct 1980/81 ändra~ upphördsförfarandct vaJ gäller stat

liga myndigheters avgifter. Hittills har dessa avgifter överförts frtln titeln 

pensionsmcdel m. m. först sedan de slutliga avgifterna för f1rct ifråga har 

fastställts. Fr. o. m. budgetaret 1980/81 skall avgifterna överföras löpandt: 

med ett preliminärt belopp. Slutregleringcn för kalenderhret ifråga skall 

ske senast i juni månad året efter avgifts:iret (se närmare hiirom under 

inkomsttiteln pensionsmedel m. m.). 

Egenu1·i;ijier och s/.:.uttedehitcrade m·gijia debiteras på skatt~edeln och 

uppbärs av riksskattcverket. En närmare redogörelse för dessa avgifter 

återfinns på sid. 51. 

Beräkningar av arbetsgivaravgifter 

Som tidigare nämnts fastställs de preliminära direktdebiterade avgif

terna för ett visst år genom en uppräkning av avgiftsunderlagct två år 

tillbaka. I tablhn nedan redovisas uppräkningsfaktorer för åren 1974 

t. o. m. 1980 tillsammans med den faktiska lönesummeutvecklingen under 

motsvarande period. Siffrorna inom parentes är prognoserade värden. 

År 

1972-1974 
1973-1975 
1974-1976 
1975-1977 
1976-1978 
1977-1979 
1978-1980 

Uppräknings-
faktor 
procent-
enheter 

15 
20 
24 
19 
18 
14 
16 

Lönesummeut-
veckling 
proC'.ent-
enheter 

20 
31 
33 
24 
19 

(19) 
(21) 

Differens 
procent-
enheter 

+ 5 
+Il 
+ 9 
+ 5 
+ I 

(+ ~) 
(+ 5) 

Av tablån framgår att lönesummeutvecklingen fram t. o. m. år 1978 har 

överstigit uppräkningsfaktorn med mellan I och 11 procentenheter. De 

preliminära avgifter som debiterats pil grundval av uppräkningsfaktorer 

har således varit mindre än de slutligt fastställda avgifterna som beräknats 

med hjälp av det faktiska lönesummeunderlaget. Denna differens betalas in 

av företagen i form av dels fyllnadsbetalningar året efter avgiftsåret, dels 

kvarstående avgifter två år efter avgifts{1ret. 

I tabell 11 redovisas inkomster av de totala arbetsgivaravgifterna exkl. 

ATP-avgiften fördelade på preliminära avgifter, fyllnadsbetalningar av 

preliminära avgifter. kvarstående avgifter. avgifter frtm statliga myndighe

ter. avgifter från statliga affä.rsverk samt egenavgifter och skattedebiterade 

avgifter. 

De kvarstående avgifterna som betalas in under budgeti'lrct 1979/80 har 

beräknats till 491 milj. kr. Det är en minskning med 577 milj. kr. jämfört 

med budgetåret 1978/79. Orsaken härtill är att skillnaden mellan lönesum

meutvccklingen för åren 1976-1978 och uppräkningsfaktorn för år 1978 
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stannade vid I procentenhet att jämföra med 5 procentenheter aret innan 

(se tablån på sid. 66). De direktdebiterade företagens inbetalningar av 

preliminiira avgifter är 1978 kom därmed att utgöra en större andel av de 

totala slutliga avgiftenw för kalenderåret 1978 än vad som var fallet år 

1977. För kalenderåret 1979 beriiknas skillnuden mellan lönesummeökning 

och uppräkningsfaktor uppgå till 5 procentenheter. varför de kvarstående 

avgifterna som inbetalas budgetåret 1980/81 har beriiknats bli av "normal" 

omfattning. 

Som framgår av tabellen ökar avgifterna från statliga myndigheter kraf

tigt från budgetåret 1979/80 till 1980/81. Förklaringen härtill är den omliigg

ning av uppbördsförfarandet som tidigare nämnts. Under budgetåret 1980/ 

81 kommer nämligen att överföras fri\n titeln pensionsmedel m. m. till 

inkomstskattetiteln preliminära avgifter avseende andra halvi\ret 1980 och 

första halvåret 1981 samt slutliga avgifter avseende kalenderåret 1980. 

Eftersom avgifterna för första halvåret 1980 inte har överförts löpande 

kommer slutregleringen för kalenderåret även att omfatta dessa avgifter. 

Det betyder att avgifter avseende tre halvår kommer att påföras inkomst

skattetiteln budgetåret 1980/81. Inkomsterna på titeln blir till följd härav 

drygt 2 000 milj. kr. högre än om avgiften avseende endast ett år hade 

påförts. 

Arbetsgivaravgifterna har i det följande delats in i olika grupper med 

avseende på olikheter i den kassamässiga redovisningen över inkomstskat

tetiteln. Beräkningarna har baserats på uppgifter som erhållits från riksför

säkringsverket och arbetsmarknadsstyrelsen. 

Tabell ll. Inkomster av Arbetsgivaravgifter (exkl. ATP och Allmän arbetsgivaravgift) 
milj.kr. 

. Utfall Prognos Prognos 
1978/79 1979/80 1980/81 

Preliminära avgifter 35 "275 40683 45 838 
Fyllnadsbetalningar av preliminära 

avgifter 2 581 3 314 3 436 
K varstil.ende avgifter I 068 491 1507 
Statliga myndigheters avgifter 3 147 3678 6355 
Statliga affä.rsverks avgifter 1946 2 266 2 578 
Egenavgifter och skattedebiterade 

avgifter 1437 1733 2009 

Summa 45454 52165 61723 

A. Socialförsäkringsavgift till folkpemioneringen 

År 1974 infördes en socialförsiikringsavgift till folkpensioneringen. Den

na arbetsgivaravgift ersatte den avgift som tidigare debiterades fysiska 

personer direkt på skattsedeln. Under åren 1975 m:h 1976 har folkpen

sionsförmånerna väsentligt förbättrats. Bl. a. sänktes den allmänna pen

sionsflldern från 67 till 65 år den I juli 1976. De olika reformerna har 
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finansierats med höjda avgifter. Dessutllm har skattereformerna åren 1976 

LH.:h 1977. där skatteskalorna justerades sfl att den statliga skatten sänktes. 

hl. a. finansierats med höjda folkpensionsavgifter. Fr. o. m. tir 1977 är 

avgiften 8.3 i;;. av avgiftsunderlaget. 

Socialförs~ikringsavgiften till ldkpensioneringen ing{1r som ink0mst pf1 

inkomstskattetiteln. Utgifterna för folkpensiorn:ringen redovisas via anslag 

pil statsbudgeten. 

Under budgetåret 1979/80 beräknas inkomsterna av folkpensionsavgif

terna till 19 356 milj. kr.. dvs. en ökning med I 583 milj. kr. eller med 8.9% 

jiimfört med niirmast föregående budgetår. För budget~tret 1980/81 har 

inkomsterna ber;iknats till 22 247 milj. kr. 

Tabcll 12. Socialförsäkringsa\·gift till folkpensiom•ringen 1,milj. kr.) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Utfall Prognos Prognn,; 

/11/.;omsrer 

Direktdebiterade avgifter 13 623 14936 16247 18004 
Egenavgifter och övriga skatte-

debiterade avgifter 542 7% 879 967 
Avgifter från statliga myndig-

heter och atfärsverk 1859 2041 2 230 3 276 

Summa inkomster 16024 17773 19356 22 247 

Netto pft 1ireln +16024 +17773 + 19356 +22247 

B. SocialaYgift till barnomsorgen 

För att väsentligt öka utbyggnaden av barnomsorgen ändrades statsbi

dr •sssystemet härför den I januari 1977. Det nya driftbidraget för daghem 

omfattar fr. o. m. 1979 ett årligt bidrag på 14000 kr. per plats. Driftbidraget 

for fritidshem är 7 000 kr. per plats. För att finansiera det nya statsbidrags

systemet infördes den I januari 1977 en socialavgift på I% till barnomsor

gen. Avgiften har höjts mt:d tre tiondels procentenheter per år och uppgår 

till I.9S·( år 1980. I de ncdanst!1ende beräkningarna har RRV förutsatt att 

avgiftenftr 1981 blir2.2%. 

Tabell 13. Socialavgift till barnomsorgen (milj. kr.) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Ur fall Prognos Progrws 

b1komstcr 
Direktdebiterade: avgifter 1834 2 577 3390 4406 
Avgifter från statliga myndig-

heter och affärsverk 224 320 430 749 

Summa inkomster 2058 2897 3820 5 155 

Nello på titeln +2058 +2897 +3820 +5155 
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I likhet med socialforsiikringsavgiften till folkpensioneringen ingftr S(l

.::ialavgiften till barnomsorgen som inkomst p{1 inkomstskattetitdn med<tn 

motsvarande utgifter redovisas pii anslag pit statsbudgeten. 

Inkomsterna fri\.n barnomsorgs;,ivgiften beriiknas för budgetftn:-t 1979/80 

till 3 820 milj. kr. och för budgett1ret 1980/81till5155 milj. kr. 

C. Socialförsäkringsa,·gift till sjukförsäkringen och förskott till de allmänna 

försäkringskassorna m. m. 

Försäkringstagarnas egna avgifter till sjukförsiikringen slopades år 1975. 

I stället höjdes de socialförsäkringsavgifter som arbetsgivarna erlade från 

3.8 till 7 %. Ar t 976 höjdes avgiften till 8 % .. Höjningen motiverades bl. a. 

av ändrade ersättningsregler för sjukförsäkringen samt av att sjukfrekvcn

sen hade ökat. Dessutom ändrades reglerna för finansieringen av sjukför

säkringen på stl sätt att statsbidragsandelen sänktes frfrn 25 till 15 ~~;: av 

kostnaderna. 
För att finansiera förbättrade förmåner vad gäller föräldraförsäkringen 

samt höjda ersättningar från sjukförsäkringen till sjuk vftrdshuvudmännen 

höjdes sjukförsäkringsavgiften till 9.6 % ftr 1978. Inom föräldraförsäkring

cn utökades antalet månader från sju till nio. som föräldrar har rätt till 

föräldrapenning i samband med barns födsel. Tre av dessa nio månader 

kan tas ut i form av särskild föräldrapenning fram t. o. m. barnets första 

skolk Den särskilda föräldrapenningen kan även tas ut i förkortad arbets

tid. Den särskilda föräldrapenningen uppgå.r under tvft månader av dessa 

tre månader till samma belopp som födldrapenningen. Under den tredje 

och sista månaden utgår ersättning motsvarande garantinivftn Livs. 32 kr. 

per dag. Den I januari 1980 ändras emellertid ersättningsreglerna för den 

sista månaden. Ändringen inncbiir att ers~ittning kommer att utg<'t enligt de 

regler som gäller för de titta första månaderna. 

Avgiften för sjukförsiikringcn uppgflr fr. o. m. 1979 till I0.6q .. 

Tabell 14. Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och förskott till de allmänna 
försäkringskassorna m. m. 1milj. kr.) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

A lnkoms/er 

Direktdebiterade avgifter 14 523 18039 20698 22974 
Egenavgifter och övriga skalle-

dchiterade avgifter 591 fi3 I 828 I 014 
Avgifter från statliga myndig-

heter och affärsverk I 792 2 3fi0 2 845 4179 
Återföringar av medel frän 

allmänna sjukförsäkring~-
fonden 205 

Övriga inkomster 90 104 lll5 I l5 

Summa inkomster 17 201 21 134 24470 28 282 
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1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

B Utgiftl'f 

Förskott till de allmänna 
försäkringskassorna 18 358 20302 23089 256% 

Avsättning av mcuel till 
allmänna sjukförsäkrings-
fonden 

Summa utgifter 18 358 20302 23089 25696 

Nello pti 1iteln (A-B) -1157 832 1387 2586 

Förutom socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen tillförs titeln den 

ersättning från den allmänna pensionsfonden som de allmänna försäkrings

kassorna erhåller för kostnader för administrntionen av den allmi:inna 

tilläggspcnsilmeringen. Dessutom tillförs titeln eventuella överföringar 

från den allmänna sjukförsäkringsfonden. Allmänna sjukförsäkringsfonden 

har till syfte att utgöra en reserv vid tillfälliga påfrestningar på försäkring

ens finanser. Riksförsäkringsverket beräknar. enligt särskilda regler. om 

återföring eller avsättning bör komma ifråga. Grunderna för denna återfö

ring eller avsättning till fonden fasrställer regeringen. Under första halvåret 

1978 överfördes från fonden till inkomst skattetiteln 204.5 milj. kr. för att 

täcka en del av 1975 års underskott på 353.1 milj. kr. Därmed var fondens 

tillgångar slut. För år 1976 som normalt skulle ha avräknats under budget

året 1977/78 är underskottet 1473.7 milj. kr. Underskottet för år 1977 

uppgick till I 735.1 milj. kr. Detta betyder att socialförsäkringsavgiften 

under perioden 1975- 1977 inte har täckt den lagstadgade andelen på 85 %; 
av kostnaderna för sjukförsäkringen samt föräldraförsäkringen. Under

skottet har i stället belastat statsbudgetens saldo i negativ riktning. Enligt 

riksförsäkringsverkets beräkningar kommer de senaste årens underskott 

att förbytas i ett överskott år 1978. Överskottet har preliminärt beräknats 

till 450 milj. kr. Vid fortsatt framräkning utifrån de förutsättningar som 

gällt för beräkningarna i övrigt erhålls för år 1979 ett överskott på ca 2 000 

milj. kr. och för år 1980 ett överskott på ca 1800 milj. kr. Vid sådan 

utveckling skulle under budgetåret 1981 /82 ca 900 milj. kr. kunna överföras 

till sjukförsäkringsfonden. 

Tabell 15. Beräkning av de allmänna försäkringskassornas förskott från inkomst
skattetiteln för sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen I milj. kr.) 

1978/79 1979/80 1980/81 
Ur fall Prognos Prognos 

Sjukpenning 12099 13 307 14559 
Sjuk vårdsförmäner inkl. 

läkemcddsersätlning 7 587 8 915 10 152 
Föräldrapenning 2 560 3076 3489 
frivillig försiikring 10 10 10 
Förvalt ningskost nadcr 1660 I 865 2030 

Summa u1giftcr 23 916 27 173 30240 
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1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall PrugnllS Prognt>s 

Statsbidrag 3 605 4076 4 536 
Frivillig försäkring 9 8 8 

Förskott från inkomst-
skattetiteln (utgift er - bidrag) 20302 23089 25696 

För budgetåret 1979/80 beräknas inkomsterna av sjukförsäkringsavgif

ten till 24 476 milj. kr. Det är en ökning med 3 341 milj. kr. jämfört med 

närmast föregående budgetttr. För budgetåret 1980/81 beräknas avgiftsin

komsterna öka med ytterligare 3 796 milj. kr. Av dessa utgör I 000 milj. kr. 

en effekt av det ändrade uppbördssystemet för st<Jtliga myndigheters av

gifter. 

Som tidigare nämnts skall sjukförsäkringens kostnader till 15 ','(, finansi

eras med statsbidrag och till resterande del med socialförsäkringsavgifter. 

Från titeln utbct<Jlas förskott och slutavräkningsbelopp på sjukförsäkrings

avgiften. Vidare utbetalas till Apoteksbolaget utgående ersättningar för 

kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel. 

De totala kostnaderna för sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen har 

för budgetåret 1979/80 beräknats till 27173 milj. kr., dvs. en ökning med 

13 ,6 t;{, jämfört med föregående budgetår. Kostnaderna för sjukförsäkring

en beräknas härvid öka med 13 l/( och kostnaderna for foräldraförsäkring

en med 20%. Inom sjukförsäkringen är det ersättningar för sjukvårdsför

måner inkl. läkemedel som beräknas öka kraftigt eller med 18 'I(. Orsaken 

härtill är att sjuk vårdstaxorna höjs den I januari 1980. De ändrade taxorna 

innebär bl. a. att ersättning till sjukvårdshuvudmän för offentlig öppen 

läkarvård höjs från 93 kr. till 127 kr. för varje besök, att ersättning för 

sjuk vårdande behandling höjs från 40 kr. till 55 kr. per besök, att ersättning 

för hjälpmedel ät handikappade höjs från 43 kr. till 62 kr. per invånare, att 

ersättning för sjukhusvård höjs frän 30 kr. till 40 kr. per vtirddag. Av de 

totala kostnaderna för sjukförsäkringen svarar sjukpenningen för drygt 

hälften. Denna kostnad som beräknas öka med I 0 ':'( budgetåret 1979/80 är 

beroende av löneutvecklingen under året. antal försäkrade samt sjuktalet. 

Med sjuktal avses antalet ersatta ~jukdagar per försäkrad. 

För budgetåret 1980/81 har sjukförsäkringens totala kostnader beräknats 

till 30 240 milj. kr. Det är en ökning med 11 %jämfört med budgetåret 1979/ 

80. 

Utifrån ovan redovisade totala kostnader beräknas förskottet från in

komstskattetiteln till de allmänna försäkringskassorna uppgå till 23 089 

milj. kr. budgetåret 1979/80 och till 25696 milj. kr. budgetåret 1980/81. 

Nettot på titeln beräknas utifrån ovan redovisade beräkningar av de 

totala inkomsterna och utgifterna till I 387 milj. kr. Jämfört med närmast 

föregående budgetår inneb~ir detta en förstärkning av överskottet med 555 

milj. kr. För budgetåret 1980/81 har överskottet beräknats till 2 586 milj. kr. 
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Av detta är emellertid I 000 milj. kr. en direkt följd av ändringen vad giiller 

överföringen av statliga myndigheters avgifter frftn titeln pensionsmedel 

m. m. till inkomstskattetitdn. 

D. Arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen och utbetalningar till de 

allmänna försäkringskassorna samt de erkända arbetslöshetskassorna. 

Lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant stöd vid arbets

löshet (KAS) infördes den I januari 1974. För att finansiera arbetslöshets

ersättningen enligt dessa lagar skall arbetsgivare erlägga en avgift motsva

rande 0.4 ?i av avgiftsunderlaget. Arbetslöshetsersättningen utbetalas av 

de erkända arbetslöshetskassorna l>Ch KAS utbetalas av försäkringskas

sorna. 

De arbetslöshetscrsättningar som arbetslöshetskassorna betalar ut till 

sina medlemmar finansieras med arbetsgivaravgifter. statsbidrag och med

lemsavgifter. KAS finansieras till tvti tredjedelar av arbetsgivaravgifter 

och till resterande del med statsbidrag. Arbetsgivaravgifterna redovisas 

över inkomstskattetiteln. Från titeln utbetalas förskott och slutavräknings

belopp till de allmänna försäkringskassorna avseende kostnaderna för 

kontant arbetsmarknadsstöd (KASJ. Vidare utbetalas två tredjedelar av 

kostnaderna för grundbidrag och viss del av kostnaderna för progressivbi

drag. I samband med införandet av avgiften för arbetslöshetsförsäkringen 

bildades en fond benämnd arbetslöshetsfonden. På denna fond regleras 

eventuella över- resp. underskott av arbetsgivaravgifter. Denna reglering 

kan. liksom regleringen på sjukförsäkringsfomlen. ske först t va år i efter

skott då alla inkomster och utgifter för ett visst år är kända. 

Arbetslöshetsförsäkringens utgifter för budgetåren 1979/80 och 1980/81 

har beräknats utifrån de relativa arbetslöshetstal som konjunkturinstitutet 

presenterade i sin höst rapport 1979, dvs. 2,0% för 1979 och 1.9% för 1980. 

Tabell 16. Avgift till arbetslöshetsförsäkringen och utbetalningar till de allmänna 
försäkringskassorna och de erkända arbetslöshetskassorna 

1977178 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

A Inkom.\'/ er 

Direktdebiterade avgifter 666 722 781 868 
Avgifter från statliga myndig-

heter och atfärsverk 89 98 108 158 
Återföring av medel från 

arbetslöshetsfonden 

Summa inkomster 755 820 889 I 026 

B U1g((1er 

Kontant arbetsmarknadsstöd 144 180 189 184 
Utbetalningar till erkända 

arbetslöshets kassor 355 514 559 556 
Avsättning av medel till 

arbetslöshetsfonden rn 359 346 363 

Summa utgifter 830 I 053 I 094 1103 

Netto på titeln (A-B) -75 -233 -205 -77 
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Inkomsterna fran arbetslöshetsförsäkringsavgiften beräknas till 889 milj. 

kr. budgetåret 1979/80. Utgifterna för kontant arbetsmarknadsstöd samt 

arbetslöshetsers~ittningar beräknas uppgå till 748 milj. kr. Under budget

året 1979/80 kommer 1977 års verksamhet att regleras gentemot fonden. 

Denna regleringen beräknas innebära en överföring av 346 milj. kr. från 

inkomstskattetitcln till fonden. Det kassamässiga nettot p{1 inkomstskatte

titeln skulle därmed motsvara ett underskott på 205 milj. kr. För budget

äret 1980/81 beräknas underskottet till 77 milj. kr. 

E. Övriga arbetsgivaravgifter 

Fr. o. m. I juli 1977 gäller en ny lag som arbetsskadeförsäkring. Den 

ersatte den tidigare yrkesskadeförsäkringen. Den nya lagen ger rätt till full 

ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av skada i arbetet. Den 

livränta som utbetalas skall ersätta en ärlig inkomstförlust upp till 7 .5 

basbelopp. Livräntan är dessutom värdebeständig genom anknytningen till 

basbeloppet. Arbetsskadeförsäkringen omfattar till skillnad från yrkesska

deförsäkringen även egenföretagare och uppdrags tagare. Detta innebär att 

bl. a. små.företagare, jordbrukare, fiskare och personer med förtroen

deuppdrag får samma ersättning som anställda vid yrkesskada. Försäk

ringen finansieras med en arbetsgivaravgift benämnd arhetss/.:.adlfvrsä/.:.

rings<ll'gifi. Den I januari 1980 höjs avgiften frän 0,25 I/i: till 0.60 % av 

avgiftsunderlaget. 

För arbetsgivare i byggbranschen utgår en särskild bygg1wd.1j(.irs/.:.ni11gs

a1·gift. Den uppgt1r till 0.7 %. 

För att finansiera den statliga lönegarantin vid konkurser erlägger ar

betsgivare lönegarantia1·gifier. Avgiften höjdes fa 1979 från 0, 12 % till 

O.:!Or.~ .. 
Vidare erlägger arbetsgivarna en arhetars/.:.yddsm•gifi för att bidra till att 

täcka utgifterna för arbetarskyddsstyrelsens och yrkcsinspektionens verk

samhet. Avgiften bidrar dessutom till att finansiera forskning, utbildning 

och upplysning beträffande arbetarskydd. Under {1ren 1976 och 1977 inrät

taJes en fond för arbetsmiljöförbätt~ingar. McJlcn till fonden erhölls ge

nom att arbetarskyddsavgiften höjdes frän 0. I till 0. 13 '.+ under ären 1976 

och 1977. År 1978 var arbetarskyddsavgiften äter 0.1 %. År 1979 flterin

fördes avgiften för arbctsmiljöfi.irbättringar. vaiför arbetarskyddsavgiften 

höjdes till 0, 13 <;·;. .. År 1980 utgår avgiften med 0. I ';{. 

Redare betalar en m·g(fi fi.ir .1jii(ol/.:.ets pc11sio11Ni11g. Sjömanspensionc

ringen kompletterar den allmänna pensioneringen genom att ge ekono

miskt stöd åt sjömän i åldern mellan 55 och 65 {1r. A vgiftcn iir O.lViL 

År 1976 infördes ett nytt system for arbetsmarknadsutbildning. Syste

met är knutet till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkrade del

tagare i arbetsmarknadsutbildning erhåller en dagpenning av högst 195 kr. 

och Higst 155 kr. under fem dagar i veckan. Därutöver erhr1ller alla arbets-
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löshctsförsäkrade ett stimulansbidrag på JO kr. om dagen. För dem som 

inte är medlemmar i erkända arbetslöshetskassor är det kontanta arbets

marknadsstödet 75 kr. om dagen. Reformen finansieras med en 

arbetsmark11ads111bi/d11i11gsai·gift pfl 0.4 '3{ av avgiftsunderlaget. 

Fr. o. m. den I juli 1976 kan personer i åldern 60 till 65 år ansöka om 

delpension. Del pensionen fastställs till ett belopp motsvarande 65 % av 

skillnaden mellan den inkomst som den försäkrade erhöll före övergång till 

deltidsarbete och den inkomst som kan antagas komma att gälla vid del

tidsarbete. Kostnaderna finansieras med en socia/försäkri11gsu1·gift till 

ddpe11sio11.1försiikri11gc11. Avgiften överförs till en fond benämnd delpen

sionsfonden. Budgetåret 1978/79 var utgifterna på delpensionsfonden stör

re än fondens tillgångar. För att kunna finansiera de löpande pensionsutbe

talningarna fick riksförsäkringsverket tillstånd att disponera medel från 

inkomstskattetiteln. Totalt erhöll delpensionsfonden 232 milj. kr. budget

året 1978/79. Den I januari 1980 höjs avgiften till delpensionering från 0.25 

till 0,50 i;;. För budgetaret 1979/80 medför avgiftshöjningen att delpen

sionsfondens behov av extra medel stannar vid 158 milj. kr. Beräkningarna 

för budgetåret 1980/81 anger ett överskott på fonden på 78 milj. kr. I 

föreliggande beräkning har förutsatts att detta överskott kommer att över

föras från fonden till inkomstskattetiteln. 

Fr. o. m. 1980 omfattar delpensionsförsäkringen även egna företagare. 

Försäkringen finansieras med en egenavgift på 0.5 %. 

Den utvidgade vuxenutbildningen finansieras med en m·giji till 1·11xen111-

bi/d11i11ge11. Avgiften uppgår till 0.25 %. 

Alla dessa övriga arbetsgivaravgifter flyter in på titeln för att därefter 

under samma budgetår överföras till olika fonder eller myndigheter. 

Tabell 17. Övriga arbetsgivaravgifter (milj. kr.) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

A lnkomsta 

I. Arbetsskadeförsäkringsavgift 415 460 843 1306 
2. Byggnadsforskningsavgift 86 94 98 110 
3. Lönegaran tia vgi ft 168 308 437 511 
4. Arbetarskyddsavgift 214 223 258 258 
5. Avgift för sjöfolks pcnsio-

nermg Il 10 9 Il 
6. Arbetsmarknadsutbildnings-

avgift 754 820 889 I 026 
7. Delpensionsavgift 463 512 790 I 265 
8. Särskild vuxenutbildnings-

avgift 362 507 555 641 
Återbetalningar från 

delpensionsfonden 78 

Summa inkomster 2473 2934 3 879 5206 
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1977/78 1978/79 1979/KO 19K0/81 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

B Utgifter 
Summa I - 7 enl. ovan 2 111 2427 3 324 4487 
8. Särskild vuJ(enutbildnings-

avgift 330 498 555 041 
9. Merkostnader för delpen-

sionsförsäkringen 232 158 

Summa utgifter 2441 3 157 4037 5 128 

Netto på titeln (A-8) +32 -223 -158 -78 

Avsättningar till och återföringar från budgetutjämningsfonden av kom

munalskattemedel 

Genom beslut av 1952 års riksdag inrättades en fond för reglering av 

utbetalningarna av kommunalskattemedel. I prop. 1976/77: 130 om rikt

linjer för modernisering av det statliga budgetsystemet föreslås att fonden 

skall upphöra men att RRV givetvis i sina inkomstberäkningar även i 

fortsättningen skall särredovisa kommunalskattemedlen. Fonden ingår 

som en del av budgetutjämningsfonden och avsättningar och återföringar 

berör sålunda inte de redovisade inkomsterna på titeln skatt på inkomst 

och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

I statsbudgeten för budgetåret 1979/80 har räknats med en nettoavsätt

ning till budgetutjämningsfonden på 2 850 milj. kr. De avsättningar och 

återföringar, som enligt nu föreliggande beräkningar bör verkställas under 

budgetåret 1979/80 framgår av följande sammanställning. Även de beräk

nade värdena för budgetåret 1980/81 framgår. 

Avsättning 
Återföring 
Nettoavsättning 

1979/80 
Milj. kr. 

15800 
11800 
4000 

1980/81 

18800 
12800 
6000 

lnkomstskattctitelns utveckling budgetåren 1975/76-1979/80 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1975/76 

33 800.0 
40631,4 

1976/77 

42450.0 
45 020,0 

1977/78 

43 365,0 
46 146.2 

1978/79 

47 100,0 
51757.0 

1979/80 

58 600.0 
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Sammanfattning av beräkningarna på inkomstskattetitcln 

Beräkningarna över inkomsttiteln skatt på inkomst. förmögenhet samt 

socialförsäkringsavgifter m. m. kan sammanfattas med ncdanstf1cnde ta

bell. 

Tabell 18. Skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. (milj. kr.) 

1975/76 
Utfall 

1976/77 
Utfall 

1977/78 
Utfall 

1978/79 
Utfall 

1979/80 
Prognos 

Skatt p;\ inkomst och förmögen
het m.m. 34166 33 539 29264 30710 34500 

Arbetsgivaravgifter 
m.m. 6466 11481 16882 21046 24 200 

A Socialförsäkringsavgift till 
folkpensioneringen 

H Socialavgift till barnomsorgen 
C S,>eialförsäkringsavgift till 

sjukförsäkringen och förskott 
till de allmänna försäkrings
kassorna 

D Arbetsgivaravgift till arbets
löshetsförsäkringen och utbe
talningar till de allmänna för
säkringskassorna samt de er
kända arbetslöshetskassorna 

E Övriga arbetsgivaravgifter 

7894 

-1707 

295 
-16 

12 301 
711 

- 1635 

85 
19 

16024 
2058 

-I 157 

-75 
32 

17773 
2 897 

832 

-233 
-223 

19 356 
3 820 

I 387 

-205 
-158 

Netto (avrundat) 40632 45020 46146 51756 58600 

Som framgar av tabell 18 beräknas inkomsterna på titeln öka med ca 

6900 milj. kr. eller drygt 13'/(, mellan budgetåren 1978/79 och 1979/~0. 

Utvecklingstaktl:'n är ungefär lika stor för inkomstskatter och arbetsgivar

avgifter elb 12.3 % resp. 15.0 C/! .. För budgetåret 1980/81 beräknas in

komsterna på titeln öka med ca 8 500 milj. kr. eller 14.5 ']'(. Ökningen 

h;införs till stor del till deltiteln arbetsgivaravgifter. som ökar med sam

manlagt 5800 milj. kr. 

Inkomstskatterna ökatk sv<1gt hudgl:'tilret 1978/79 efter att ha sjunkit tvi\ 

hudgetf1r i följd. Orsaken till för;indringen i utvecklingen av deltiteln in

komstskattl:'r hänger samman dels med den konjunkturella utvecklingen 

som för~indringar i löner och priser. dels förskjutningar i kommunalskat

teuppbörden. Kommunalskattemedlen betalas ut till kommunerna med tvä 

t1rs eftersläpning. Deltiteln iir nettoredovisad genom att k11mmunalskatte

medlen dras av frfrn inkomstskatteupphörden. De höga löneökningarna 

1975 och 1976 inv.:rkade pf1 utbetalningarna till kommunerna ären 1977 och 

1978. Dwa minskade således hehftllningen pt1 deltiteln skatt på inkomst 

och förmögenhet. När löneutvccklingstakten nu blivit lägre väntas kom

munalskattcuthctalningarna utvecklas i en takt som bättre överensst~im

mer med den allmänna skatteuppbörden. Inkomstskatterna v;intas öka 

med 12.3 'i mellan budgetärcn 1978/79 och 1979/80. Det iir högre utveck

lingstakt ~in exempelvis löncsumman fiir perioden. Progressionen i dl:'n 

statliga skattesk~1lan medverkar till att hcskattningen av den real<1 ökning-

1980/81 
Prognos 

37200 

29989 

22 247 
5 155 

2 586 

-77 
78 

67200 
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en a\' inkomsterna hcskanas mc:d högre ~kattesah iin den genomsnittliga. 

De intlationsskyddade skatteskalorna som infördes är 1979 har inte juste

rats i samma takt som den antagna lönesummcökningen budgetf1ret 1979/ 

80. 

Budgettiret 1980/81 utvecklas inkomstskatterna i något lägre takt iin den 

antagna li.inesummcutvecklingen. Ökningstakten har detta budgetår för

utom indexregkringen r<'werkats av större skatteliittnader i form av mar

ginalskattesilnkningar än vad som var fallet med den skatteuppbörd som 

kan hiinföras till budgetärct 1979/80. 

Arbetsgivaravgifter m. m. bcriiknas öka med 15q, frEm hudgeti\.rct 1978/ 

79 till 1979/80. Ökningen förklaras förutllm av inkomstutvccklingen av 

\'is sa avgiftsh(ijningar. År 1979 höjdes sjukförsäkringavgiftcn till I 0,6 '/i 

och barnnmsorgsavgiften till I .6'Yi-. Ar 1980 höjs barnomsorgsavgiften till 

1.9 SI. För budgeti'lrct J 980/81 beräknas arhetsgivaravgifterna m. m. öka 

med 5 789 milj. kr. eller med 24 'X·. Av denna kraftiga ökning förklaras 2 000 

milj. kr. av det förändrade uppbördsfö1farandet vad gäller statliga myndig

heters avgifter som redogjorts för tidigare. 

Förslag till ny uppställning av inkomstskattetiteln budgetåret 1980/81 

lnkomstskattetitcln föreslås redovisas enligt nedanstående tablå hudget

ärct 1980/81. 
Redovisningen av skatt på inkomst och förmögenhet m. m. uppdelas i 

fortsiittningcn ri'l flera titlar (se ovan och bilaga Gl. En primär uppdelning 

av redovisningen föreslås för juridiska o.:h fy5iska personers skatter. Prin

cipen har också varit att olika poster rä inkomstskattetiteln, som inte har 

ett direkt samband med inkomstskattesystemet bör omföras till andra 

titlar. Omföringen föreslås ske st1 snabbt som möjligt när taxeringsutfallet 

är känt. dvs. i slutet av året efter inkomståret. Av nedanstående förteck

ning framgtlr de skatter som avses enligt uppbördslagen (SFS 1979: 88) och 

hur de enligt förslaget skall redovisas mot statsbudgeten. 

- statlig inkomstskatt redovisas på tre titlar ( 1111, 1121. 

1131) 

- statlig förmögenhetsskatt omförs till egen titel ( 1321. 1322) 

- utskiftningsskatt omförs till titel ( 1142) 

- kommunal inkomstskatt utbetalas till kommuner frtm 

inkomsttitlar ( 1111. 1121) 

- skogsvårdsaygifter omförs till egen titel ( 1311) 

- skattetillägg och förseningsavgift redovisa~ pt1 tre titlar ( 1111. 1121. 

1131) 

- annuitet på avdikningslån omförs till egen titel (4122) 

- arbetsgivaravgifter (flera) omförs till titlar ( 1200) 

- landstingsmedel utbetalas till landsting från 

inkomsttitlar ( 1111. 1121. 1131) 
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lnkomstskattetiteln jämfört med ny uppställning av statsbudgetens inkomster budgetåret 1980/81 milj. kr. 

Nya uppställningen 

Gamla uppställningen 1 1111 2 1121 3 1131 4 1211 5 1221 6 1231 7 1241 

Skatt på inkomst och 
förmögenhet 34224 I 731 500 

Arbetsgivaravgifter 
m.m. 

A Socialförsäkringsav-
gift till folkpensione-
ringen 22 247 

B Socialavgift till barn-
omsorgen 5 155 

C So<.:ialförsäkringsav-
gift till sjukförsäk-
ringen och förskott 
till de allmänna 
försiikringskassorna 2 586 

D Arbetsgivaravgift till 
arbetslöshet sförsäk-
ringen och utbetal-
ningar till de allmänna 
försäkringskassorna 
samt de erkända ar-
betslöshetskassorna 

E Övriga arbctsgivarav-
gifter 

Summa 34224 1731 500 22247 2586 5155 

1 1111 = Fysi~ka personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse 
2 1121 = Juridiska personers skatt pft inkomst, realisationsvinst och rörelse 
3 1131 = Ofördclbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 
• 1211 = Folkpensionsavgift 
5 1221 =Sjukförsäkringsavgift. netto 
• l 231 = Barnomsorgsavgift 
7 1241 = Övriga socialavgifter. netto 
" 1321 =Fysiska personers förmögenhetsskatt 
• 1322 =Juridiska personers förmögenhetsskatt 

-77 

78 

"1321 

713 

713 

Redovisningen av de arbetsgivaravgifter som tidigare redovisats under 

inkomst skattetiteln delas upp på. fyra inkomsttitlar nämligen folkpensions

avgift. sjukförsiikringsavgift. netto, barnomsorgsavgift samt övriga social

avgifter netto. Dessa inkomsttitlar kommer alt redovisas under huvud

gruppen lagstadgade socialavgifter. Under denna huvudgrupp kommer 

ytterligare två inkomsttitlar att redovisas nämligen bidrag till förvaltnings

kostnader för arbetsskadeförsäkringen (tidigare benämnd bidrag till riks

försiikringsverket och försäkringsri\det) samt inkomster av arbetsgivarav

gifter till arbetarskyddsstyrelsens lKh yrkesinspcktionens verksamhet. 

Dessa två inkomsttitlar redovisades tidigare under uppbörd i statens verk

samhet. Inkomsterna på de fyra nya titlar budgetåret 1980/81 som tidigare 

ingick i inkomstskattetitcln framgår av ovanstående tablå. 

Kupongskatt 

Kupongskatt är en statlig inkomstskatt för utdelning på aktier i svenska 

aktiebolag och andelar i svenska aktiefonder. Skatten är en definitiv käll-

9 1322 Summa 

12 37 180 

22 247 

5 155 

2586 

-77 

78 

12 67169 
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skatt och erliiggs med 3!Vc av utdelningen av i utlandet htisatt och av vissa 

med dem likställda utdelningsberättigade. Fdm huvudregeln om 30 Cii. ku

pongskatt förekommer undantag. Till följd av ingångna avtal för att undvi

ka dubbclbeskattning nedsätts kupongskatt med varierande skattesatser. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pä titeln under de scna~le 

budgetåren framgår av följande sammanställning. 

Budgetår 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Statsbudget 30.0 32.0 33.0 38.0 35.0 
Redovisat 35, I 36.5 32.3 32.4 

I skrivelse den 26 oktober 1979 har riksskatteverket anfört följande: 

Den totala beslutade utdelningen i svenska aktiebolag har under en lång 
period visat stabil årlig ökning. För första gängen på över tio är har trenden 
brutits. Under 1978 utbetalades 3 664 milj. kr. mot 4 007 milj. kr. 1977. 
Minskningen uppgår till 9%. 

För innevarande budgetår räknar RSV med att utdelningen under 1979. 
avseende vinster intjänade under 1978, ytterligare kommer att sjunka. För 
de följande budgetåren förutses en svag ökning. 

RSV beräknar inkomsten av kupongskatt under budgetåret 1979/80 till 
30 milj. kr. och under budgetåret 1980/81 till 31 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna pä titeln 

kupongskatt beräknas till 30 000 000 kr. för budgetåret 1979/80 och 

31 000 000 kr. för budgetåret 1980/81 . 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna pä denna titel redovisas under huvud

grupp skatt pä inkomst. realisationsvinst och rörelse. Inkomsterna beräk

nas uppgå till 31000000 kr. budgetåret 1980/81. 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

Utskiftningsskatt skall erläggas till staten av svenskt aktiebolag som i 

samband med bolagets upplösning eller i samband med nedsättning av 

aktiekapitalet utskiftar tillgängar. Skatten utgår alltså ptl besparade vinst

medel som inte delas ut i vanlig ordning och därför inte blir föremål för 

inkomstbeskatlning hos aktieägarna. Utskiftningsskattcn ( SFS 1927: 321 

med ändring 1957: 67) är 40% av beskattningsbart belopp. I samband med 

ändringen av minimikapitalet hos aktiebolag från 5 000 kr. till 50 000 kr. har 

avvccklingsrcgler införts ( 1974: 990 samt SFS 1977: 321) för stidana bolag 

som inte kunnat öka sitt aktiekapital till minst 50 000 kr. den 31 december 

1981. Ersättningsskatt (SFS 1933: 395 med andring 1957: 68) erläggs av 

vissa slag av aktiebolag och ekonomiska föreningar för att hindra uppskov 

med beskattningen av fonderade vinstmedel. Skatten utgör 2~ q. av be

skattningsbart belopp. 



Prop. 1979/80: 100 HO 

De bcriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetiiren framgtir av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetar I 97 5/76 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 

Statsbudget 1.5 1,8 3.0 3,0 4.0 
Redovisat 4.0 3.8 4.5 8.7 

RRV beräknar inkomsterna pä titeln utskiftningsskatt och ersättnings

skatt till !0000000 kr. för budgetårec 1979/80 och !0000000 kr. för budget

i\rd 1980/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna på denna titel redovisas under huvud

gruppen skatt pt\ inkomst. realisationsvinst och rörelse. Inkomsterna be

räknas uppgä till 10000000 kr. budgetåret 1980/81. 

Skogsvårdsa,·gifter 

Skogsvårdsavgift skall med vissa undantag erläggas för jordbruksfas

tighet. som vid fastighetstaxering hsatts särskilda värden för skogsmark 

och växande skog (SFS 1946: 324 med senaste ändring 1971: 431 ). Genom 

riksdagsbeslutet i maj 1979 har avgiften höjts fd\n 0.9 promille till 3 promil

le. I prop. 1978/79: 110 som var underlag för riksdagsbeslutet framhölls att 

skogsvårdavgiftcn huvudsakligen bör användas för sådana ändamål som är 

till nytta för skogsbruket och på sadant sätt att alla skogsbrukare kan få del 

av dem. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de 

senaste hudgcltlf"en framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 197 5/76 1976/77 1977 /78 1978(79 1979/80 

Statsbudget 11.7 19.2 19,2 18,1 18.1 
Redovisat 11.3 18,l 18,I 17,9 

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skogsavgift på 7 promille av 

skogshruksvärdet som skall tas ut vid 1981 års taxering (SFS 1979: 595). 

Den avses vara en finansiering äV de tillfälliga statsbidragen till gallring av 

skog som utbetalas med 150 milj. kr. under budgetåret 1979/80. 

A vgiflen pi\ verkar inte redovisningen pi\ denna titel förrän under budget

året 1981/82. 

I skrivelse till RRV den 22 oktober 1979 har skogsstyrelsen anfört 

följande: 

Skogsvardsavgift uttas för närvarande med 0,9 promille av det vid fas
tighetstaxeringen tls<1tta delvärdet skogsbruks värde. I lagen ( 1979: 431) om 
~indring i lagen ( 1946: 324) om skogsvårdsavgift har riksdagen beslutat att 
skogsvårdsavgift skall uttas för va1je beskattningsar med 3 promille av det 
vid fastighetstaxeringen åsatta delvärdet skogsbruks värde. att tillämpas 
första gangen i fråga om 1981 års taxering. 

I Statsbudgeten för budgetåret 1979/80 har inkomsten av skogsvårdsav
gifter upptagits till 18,l milj. kr. Vid tillämpning av promilletalet 0.9 på 
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1979 <1r!'. preliminlira urn.lcrlagssumma 19877 Mkr. skulle inku1mtc.:n for 
detta budget;\r bli 17. 9 milj. kr. Det verkliga inkllmstutfalkt ;ivviker emel
lertid alltid nf1gl1t frfin beräknade helllpp vilket framgiir av ncd~1nst?tende 
~ammanstiillning. 

Prnmilk- Underlagssumma I statsbudgeten upp- Verkliga 
tal taget inknrnstbt:ll1pp inkt>mster 

Ar MJ.:.r l3udgt:t:1r MJ.:.r MJ.:.r 

0.9 1974 1243 I 1974/75 11.7 11213 
0.9 1975 12688 197 5/7h 19.2 11 ~lll 
0.9 19711 20612 1976/77 19.2 I~ 111 
0,9 1977 20 323 I ')77/78 19.2 18 120 
0.9 1978 llJX77 197'/l/7'1 19.2 18000' 
0.9 197'J 19X77' 19711/80 IX. I 

' p. g. a. att taxeringsarbctct ej är avslutat endast prognusv;irden. 

För att inkomsterna under vart och ett av budgeti1ren 1979/XO. 1980/X I 
skall uppgfl till 18.1 milj. kr. skulle vid ofiiriindrad underlagssumma. dvs. 
1978 års nid. avgiften för ~iren 1979 lll:h 1980 behöva tas ut med 0.910 
promille. 

Med hiinvisning till ovanstf1endc finner skogsstyrelsen inte skiil ber;ikna 
inkomsten av skogsvt1rdsavgifter för budgetflren 1979/lW. 1980/81 till annat 
belopp iin det i statsbudgeten for 1979/80 upptagna 18.1 milj. kr. 

RRV ansluter sig till skogsstyrelsens berHkning. Inkomsterna pt1 titeln 

skogsvårdsavgifter beriiknas till 18 I 00 000 kr. för budget<'tret 1979/XO och 
18 I 00 000 kr. for budgetåret I 9X0/8 I. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetc.:ns inkllmster för budget

:lret 1980/81 innebiir att inkomstana p:1 denna titel redllvisas under huvud

gruppen skatt på egendom. Inkomsterna beriiknas uppgi1 till 18 100000 kr. 

budgetäret 1980/81. 

Bevillningsa,·giftcr för särskilda förmåner och rättigheter 

Bevillningsavgift för siirskilda förmåner och riittigheter utg11r flir i utlan

det bosatt person. som anordnar eller medverkar vid llffentlig förestHllning 

i Sverige (SFS 1908: 128 med senaste ;indring 1975: 1028). 

Avgiften för anordnare utgör 15 % av bruttoinknmsten. För medver

kande ~ir motsvarande avgift 3or;.-; .. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna ptt titeln um.ler de senaste 

budget{1ren framgt1r av följande sammanstiillning !milj. kr.). 

Budgctb.r 197 5/76 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/g(l 

Statsbudget 
Redovisat 

2.5 
:!.3 

:!.5 
1 , 

2.5 
2.7 

2 .5 
2.5 

2.S 

RRV beräknar inkomsterna pt1 titeln bevillningsavgiftn för siirskilda 

6 Rik.\dt1i.:1'11 1979/XO. I .mm/. Nr /()0. Bilaga 2.1 
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formfu1er ,ich r;ittigheter till 2 )00000 kr. för hudget{1re1 1979/!iO llCh 

2 .'iOO 000 kr. för hudgetf1ret 1980/81. 

RRVs förslag till uppstidlning av statsbudgetens inkomster för budgd

faet I 9!i0/8 I innehiir all inkomsterna pft denna titd i fortsiittningen be

nämns bevillningsskatt och n:dovisas under huvudgruppen skatt pi't 111-

komst. realisationsvinst och rörelse. Inkomsterna beriiknas uppgf1 till 

2.'iOOOOO kr. budgetilrct 1980/81. 

Arvsskatt och gå\"oskatt 

Arvs- lH.:h gåvoskatt skall e1faggas av den som genom arv eller testamen

IL' L'llcr gcrll)m gf1va förviirvar egcnJ,im tSFS 1941:416 med scnas!L" iind

ring 1979: f.14). Befriade friln skyldighet att erliigga arvs- oeh g{1voskall iir 

staten oeh vissa stiftelser. Dessutllm iir hl. a. kyrka. landsting. kommuner 

och hush;Wningssiillskap befriade fr{m all erlägga gi'tvoskatt. Uppbörden 

av arvsskatt och gf1voskatt ,1mbesi..i1js av liinsstyrelserna. 

De bcriiknadc och redovisade inl\omsterna pi't titeln under de senaste 

budgcti'trcn framgtir av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgetår 1975/76 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 

Statsbudget 320.0 315,0 400.0 500.0 490,0 
Redovisat 357 .2 420. 7 423 .5 446.8 

Diirav influten 
g;1 voskat I ca 46.2 51.9 4.'i.3 45.2 

Med hiinsyn till inflationen riiknar RRV med en ökning av inl\omsterna 

p;1 titeln. 

RRV beräl\nar ink,tmsterna p{1 tileln arvsskalt och gf1vosl\at1 till 

460 000 000 kr. för budgetäret 1979/80 oeh 490 000 000 kr. för budgetåret 

19!i0/81. 

RRVs förslag. till uppst~illning av statsbudgetens ink(imster for budget

ilret 1980/81 inneb~ir att inkomsterna pil denna titel beniimns dels arvs

skatt. dels gf1voska11 oeh red,ivisas under huvudgruppen skatt pli egen

d,H11. Inkomsterna beriiknas uppgf1 till 440000000 kr. p!i titeln arvsskatt 

oeh .'i0\100000 kr. p:'t titeln gtivoskatt budgct~iret 1980/81. 

Lotterh"instskatt 

Skatt utgf1r p;·1 vinst i svenskt lotteri och pt1 vinst vid dragning p[i 

premieobligationer om vinstens viirde överstiger 200 kr. i fr[1ga om varu

cller tnmbolalotteri och .'iO kr. i fr{1ga om penninglotteri !SFS 1928: 37t'i med 

~enastc ~indring 1974: 8.'i6). Skatten u1g{1r for n~irvarande med 21ir;; pi1 

premieohligationsvinst oeh med 30'X av vinstens viin.le pfl annan vinst. P:i 
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annan vinst jn .,;"1dan i varu- o:ller lPJllholailittcri skall skall Lh>c:k inte 

crl;iggas mcd högre hek>pp ;in all dlirc:fter ;itersttir femti,, kr,1mir. Vid 

beriikning av skallcbeloppel skall i vinstens v;ink inriiknas den p;i vinsten 

hclöp;111de skal ten. 

De heriiknadL' Pch redLwisade ink,imsterna p;'1 titeln under dL· senask 

hudget{1ren framg:1r av fi.iljandc sammansliillning !milj. kr.). 

B11dge1t1r 1975/76 1976/77 1977 /7X 1978/7'1 1979/XO 

Statsbudget 
Redovisat 

IXX.O 
204.4 

20.'i.0 
2n,9 

260.0 
2>l'i.9 

320.0 
353.1 

I skrivelse till RRV har ribskattcverket anfi.irt fi.iljande. 

395.0 

Lind er budgeU1ret I '>78/79 in ni.it 353 .9 milj. kr. Under tiden juli-septem
ber 1979 inflöt 92.3 milj. kr. Ökningen utgör drygt 25 pr,icent. 

AB Tipstjlinst riiknar med att crfagga 132.9 milj. kr. under hudget{1ret 
1979/80. 210. 9 milj. kr. under hudget~1ret 1980/81 o.::h 239.1 milj. kr. under 
budgetf1ret 1981/82. Vid bt:r;ikningen har h;insyn tagits till all ett nytt spel. 
"LOTTO". kommer alt anordnas for allmänheten i bolagets regi fr. o. m. 
september 1980. Berliknade lollerivinstskatter for budgct{1ren 1980/81 och 
1981/82 lir diirför mycket osiikra. Riksgiildskontorel uppskattar al! lolleri
vinstskatten pf1 premieobligationsnin kommt:r att uppgå till 193. 7. 243 och 
296 milj. kr. under budgetiiren 1979/80. 1980/81 och 1981/82. Under mot
svarande tid riiknar Svenska Penninglotteriet All med att inbetala 72.1. 
74.8 L>ch 78 . .'i milj. kr. För innevarande budget;\r kan vad avser dessa 
institutioner inkomsterna beriiknas till ( 132. 9+ 193. 7+ 72.1 =) 398. 7 milj. kr. 
Hiirtill kommer inkomsterna från andra lotterier. som under föregående 
budget{1r utgjorde 4.9 milj. kr. 

RSV beriiknar inkomsterna av lo! terivinstskatt under budgetfiret 1979/80 
till 405 milj. kr. och under budgetfiret 1980/81 till 53.'i milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskaltevcrkcts beriikning. Inkomsterna pt1 titeln 

lotterivinstskall ber;iknas till 405 000 000 kr. för budgetåret 1979/80 ,1ch 

535 000 000 kr. för budgetf1ret 1980/8 l. 

RRVs förslag till upps1;i1Ining av statsbudgelt'.ns inkllmster för budget

:'.lret 1980/81 inneb:ir att inkomsterna p~t denna titel redovisas under huvud

grupp1~n skall pa inkmnst. realisationsvinst nch rörelse. Inkomsterna be

r:iknas uppgt1 till 535000000 kr. hudgett1rct 1980/81. 

Stämpelskatt och stämpclaYgift 

St;impelskatt utg{1r vid forv;irv av fast egendom uch tllmtriitt. inteckning 

fi.ir fordran. förvärv av registreringspliktigl fartyg. ernissillll av aktit:r. 

,1bligatiLmt:r ,Kh vissa andra svenska v;irdepapper. insatser i svt:nska kom

manditbolag. vissa transaktioner med utliindska viirdcpapper samt IL>tte

rier (SFS 1964: 308 med senaste iindring 1979: 29~). Inom det skattepliktiga 

omr!idet utgar st~impelskatt med vissa undantag (bl. a. för staten). 
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S1iimpclavgifl u1gf1r vid köp och bytc a\ f1llldpapper 1SFS l'JOX: 121J mcd 

senas1c iindring 1974: 8(14). 

Enligt stiimpelkungörclsen skall inllu1na stiimpclmcdel lcv~·rcras in 1ill 

riksskallevcrkel 11ch domslnlsvcrkel. Slllll :ir urrbiirdsmyndigheler. Cen

tralniimnden fiir fastighctsdata svarar för 11ppbiird av s1:impclska1t h11s 

myndigheter s11m iir anslutna lill faslighctsdalasyslcmet. Faslighcisdala

syslernet oml"allar f. n. Uppsala liin. Giivk k11mm11n 11ch Nurrt:il_ic kom

mun. 

De bcriiknade nch redovisade inkomsterna r!i ti1eln stiimpclskall 11ch 

stiirnpclavgift framgf1r av fi.iljande sammanstiillning I milj. kr.). 

Hudgetar I 975/7ti I 97ti/77 1977 /7'8. 1978/79 197'!/80 

Stabbudgd 
Redovisat 

425.0 
570.6 

548.0 
Wh.5 

(170.0 
586.h 

ti.1'1.0 
724.1 

I 3KtJ.0 

Stiimpclskatlen i inskrivningsiirenden iir prop1irli1mcll nwt laxerings

viirde/köpeskilling resp. inteckningsbcl11rr (sliimpclskaltclagcn 7- 11 ~h 

Resp. myndighet har beaktat att sliimpelskattcn har höjts per 1979-07-01. 

Skattesatsen för inskrivning av lagfart och tomtr:iu hiijdes d;\ med 50';;. 

frtm 1 '/(; till 1.5 '7·(. av taxeringsvärde/köpeskilling medan skattesatsen för 

inteckning höjdes med 1sor.·;;. frfm 0.4':i till I r;.; av intcckningsbeloppet. 

Dumsll)lsverket har beriiknat uppbörJen pä titeln till I 515 milj. kr. för 

budgetåret 1979/80 och I 540 milj. kr. för budgetftret 1980/81. V erkel har 

förutsatt en prisstcgring pi1 ca I O' .. 'i. mellan buJgetärcn 1979/80 och 1980/81 

i fråga om unJerlagssumman för beräkning av stiimpclskatt. I beriikningen 

har hiinsyn tagits till den onormala tillströmningen av iircnJcn i juni m;mad 

f1r 1979 p. g. a. skattens höjning den I juli ~1r 1979. Flertalet av iircndena har 

expedierats efter den I juli o..:h har s!ilcdes pf1verkat utfallssiffrorna for 

perioden juli-Jecembcr fa 1979. 

Riksskatteverket har bcriiknat inkomsterna av stämpclskall och st;im

pelavgift till 78 milj. kr. för buJget!1ret 1979/80 och 60 mil.i. kr. fiir budget

året 1980/81. Beriikningcn bygger p!i prop. 1978/79: 165 i vilkcn Jc1 förcsl[1s 

att st~impclavgiften vid köp och byte av fondpapper samt stiimpelskallen 

p[1 obligati<incr m. m. slopas. 

Centralnämnden för fastighetsuata har beriiknal inkomstcnw till 60.0 

milj. kr. för budgct[trct 1979/80 och 135 milj. kr. för h11dgct{1re1 1980/81. 

Niimnden har beaktat effekten av fastighetsdatasys1cme1s planerade ut

byggnad. 

RRV ansluter sig 1ill dnmsttilsvcrkcts. rik.skatteverkets o..:h ccntral

niimndens för fastighetsdata beriikningar. lnk11mstcrna rt1 titeln stiimrel

skatt och st~impclavgift bcriiknas till I 653 000000 kr. för buJgetfaet 

1979/80 och I 735 000 000 kr. for b11dgl'ti1ret 1980/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av slatsbudgl'lens inkomsler för buJget

[1ret 1980/XI innebtir all ink11msterna p:1 Jenna titel i fortsiittningcn be-
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niimns stiimpelskatt och n:dovisas umkr huvudgruppen skall p{i cgemhim. 

Inkomsterna hcriiknas uppgii till I 7>5 000000 kr. hudgeti1rct 19XO/X I. 

Bensinskatt 

Bensinskall skall erläggas för hcnsin 1ich andra mllt11rhriinslcn. SPlll 

innchfillcr minst 70 vik1pn1cent hensin. samt för alkoh11I llch alk\lh11lhland

ningar avsedda for anviindning till nwtordrift ( SFS I% I: 372 l. Riksskatte

vcrket och tullvnket iir heskattningsmyndigheter. Den sum inurn landet 

1illverkar bensin iir skyldig att vara registrerad hos riksskatt.:verket. Lika

s;\ skall den s11m i s!lirre omfattning i"iterförsiiljer eller fiirbrukar bensin 

L·ller h:tllt:r bensin i lager registreras hos riksskatteverket. Skatt pii brnsin 

som infiirs till landet av annan iin den som iir registrLTad l111s riksskattever-

1-;ct redovisas ;1v t ullwrkct. lknsinskallen hi~jdö den 27 april I 'J7X fr{1n 43 

öre till hX öre per liter (SFS 1978: 117). 

Cias11hkatt skall erliiggas for gasol och annan va1«1. surn helt eller till 

huvudsaklig del hesti"\r av gasformiga kolviiten och srnn anviinds till drift av 

mot11r i motorfordon (SFS 1964: 352). Skatten utg:'1r med 29 öre för liter 

utom i fr;iga Llm buss. vars tjiinstcvikt l.iverstiger 3 000 kil11gram. dit skatten 

utgör 22 iire för litcr. 

De heriiknadc Lll'h redovisade ink11msterna pit titeln under de senaste 

budge1;iren frami;iir av följande sammanstiillning <mil.i. kr.). 

Budgeti11 197517<1 1976/77 1977/78 l<J78/79 l979i80 

Statsbudget I 818.ll 1920.0 2000.ll 3 290.0 3 400.0 
ReJpvisat I 890.1 I 991.7 21185.6 3 222.9 
Därav 

hensinskatt I 893.7 1994.8 2 088.fi ~ 225.:' 
rcstitutinn<.:r -3.f> -3.I -3.0 -2.6 

Regeringen filrL·slftr i pnip. 1979/80: 30 1Hn höjning av skallen p;'t energi. 

rn. m. att bensinskatten höjs med 25 öre per liter till 93 öre per liter. 

Hiijningrn föresbs triida i kraft dl'n 21 decemher 1979. Den kan her~iknas 

öka ink1.ims1.:rn<1 med I 2011 milj. kr. r~iknal per hcl~u-. 

Riksskatteverket har i skrivelsl' till RRV anfört följande: 

Fn viss hamstring kan förutses. Vid förra höjningen av bensin~katten 
lllL'd 25 öre (i april 1978) uppgick den till ca 25 milj liter. 

De kvanti1e1er bensin ~om bensinblllagen kommer all s~ilja i decemher 
1979 ml'd den högre skattesatsen hlir troligen relativt sm~i. Skattehöjningen 
kan diirfor anses slt1 igenom först vid leveranser i januari 1980. Skatt för 
lcverans.::r i januari inlcvcrerns till RSY i april. Den aktuella skauehöj
ningcn p;'1verkar alllstl inkomsten först under tiden april-juni 1980. 

Under tiden juli-oktober 197lJ har influtit I 220 milj. kr. lnt~ikterna un
der tiden november-december 1979 grundar sig p;'t skattepliktiga leveran
ser under tiden augusti-september 1979. Enligt uppgifter fr{1n Svenska 
Petroleum Institutet (SPI) och fr~tn energisparkommitten kan dessa leve
ranser heriiknas endast ohetydligt överstiga leveranserna under mntsva-
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ranJe tid llln. Skal!eintiiktcn unJ.:r tiden novembc1"-de~·ember 197X var 
599.4 milj. kr. lnklimsten under samma tidsperiod 1979 kan diirfi.ir berLik
nas till liOO milj. kr. 

lnkllmstcn under tiden januari-mars 1979 blev X21.l) milj. kr. Under 
antag<111Lk av en enligt SPI trolig ökning av förbrukningen med I 'X. llCh 
med tilf;igg av 15 milj. kr. fiir hamstring kan inkomsten under tiden janua
ri-· mars 19XO bt:r~iknas till X45 milj. kr. 

lnk111nsten under tiden april-juni 1979 var 702.4 milj. kr .. vilket m!ltsva
rar I 033 milj liter bensin. RSV antar att förbrukningen blir av samma 
storleksllrdning under tiden april-juni I 980. men med hiinsyn till den 
fi.irutscdda hamstringen berLiknas inkllmsten till [I I 033 - 2.'\)X0.93 =] 937 
milj. kr. 

Inkomsten under hudgctf1re1 1979/XO kan alltsi1 berLiknas till 
I I 220 + 600 + 845 + 937 =) i.:a 3 600 milj. kr. 

Bensinförbrukningen ber;iknas fi.iljar;dc fir öka med I ';''i. Inkomsten un-
der hllllget:iret 1980/XI hlir d{1 . 

(l.0Jx0.93X 1220 + 600 + 845 + 1033Xl.01X0.93"-')Ca4650milj.kr. 
0.68 

RRV ansluter sig till riksskal!everkets beriikning. lnkLimsterna pa titeln 

bensinskal! beriiknas till 3 600 000 000 kr. for budgett1ret 1979/XO oi.:h 

4 h50 000 000 kr. för budget{iret 1980/8 I. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna pft denna titel redlivisas under huvud

gruppen skatt pli varor oi.:h tj;inster. Inkomsterna beräknas uppgi1 till 

4 650 000 000 kr. fi.ir buuget[iret 1980/81. 

Vägtrafikskatt 

rr. 0. m. iir 1974 utgår viigtrafikskatt i form av fordonsskatt oi.:h kilome

terskatt <SFS 1973: 601 med senaste iindring 1979: 280). Fordonsskatt utgår 

för motorfordon. traktor. motorredskap eller släpvagn. Skattepliktigt for

don är fordon som iir eller bör vara registrerat oi.:h som inte iir avst;i111. 

Kilometerskatt utgM for personbil. lastbil eller buss. som drivs med annat 

drivmedel än bensin eller gasol (kilometerskattepliktigt fordon). Dessutom 

utgfa kilometerskatt for sliipvagn med skattevikt över 3 000 kilogram. som 

drages av kilometerskattepliktigt fordon. 

Fordonsskattcn utg!ir med ett grundbclopp och ett tilbggsbelopp for 

varje piibi.irjat 100-tal kilogram av skattevikten över en mot grund beloppet 

svarande skattevikt. Storleken på grund beloppet är för lastbilar och bussar 

beroende p{1 drivmedelsslag oi.:h totalviktsintervall samt för lastbilar dess

utom antal hjulaxlar oi.:h om det finns anordning fiir p[1hängsvagn. För 

släpvagnar bestäms grundbeloppet av antal hjulaxlar. totalviktsintervall. 

om sliipvagnen ;\r pfthiingsvagn eller annan sfapvagn samt om den dras av 

bensin- eller gasoldrivt:t fordon. kilometerskattepliktigt fordon eller trafik

trakt1lr. ' I 
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Kilmnetersk<ttten bn;iknas l'fter antal ki.irJa kilometrar rn.:h utg:1r meJ 

ett grunJbelopp och ett till:iggsbclurr for varje p1ibi.irjat 100-tal kilogram 

över en mllt gr11nJbelL1ppd svarande skattevikt. 

Den 11rdinarie uppbörden av fordonsskatt sker fr. 11. m. itr l'J74 enligt ett 

nr Ilande system. Rullande skatteuppbörd inneb;ir att slutsiffran i forJLinets 

registreringsnummer anger i vilken mtrnad fordons:igaren skall betala skat

ten. Skatten omfattar ett lir fr. o. m. Jen följande mtlnaJen. Fi.ir f« irdon med 

en tirsskatt överstigande I 500 kr. delades tidigare skatten upp i fyra lika 

delbetalningar. Fr. 1l. m. den I augusti 1979 delas skatten upp i tre lika 

delbetalningar t SFS 1979: 2781. Varje m[tnad utom juli iir uppbördsm?tnad. 

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som tidigare normalt 

omfattade tre kalenderm;inader. Fr. o. m. den I augusti iir skatteperi11d 

nLirmalt fyra kalcmlcrm1mader. Uppbörden av killlmeterskatt sker i anslut

ning till uppbörden av ford11nsskatt. 

Tullverket uppb:ir viigtrafikskatt för bil. motlireykel eller shipvagn som 

inte iir registrerad i Sverige och som fiirs in frftn utlandet för att tillfälligt 

brukas hiir i landet (SFS 1976:338 med senaste ~inJring 1979:281). FLir

donsskatten utgi'tr med visst belopp för varje påbörjad dag. Kilometerskat

ten utg~ir fi.ir brännoljedrivt.:n lastbil och buss samt för vissa släpvagnar. 

De beräknade och redllvisade inkomsterna p[1 titeln under de senaste 

budgetftren framgär av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Bu<lg.:tilr 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Statsbudget 
Redovisat 

1900.0 
2 001.2 

2 060.0 
2 577.1 

28:10.0 
2 803.8 

3 160.0 
3 222.4 

3 273.0 

Utvecklingen av best[iendet (netto) av olika fordonsslag under de senas

te åren enligt ct.:ntrala bilregistret belyses av tabell 19. 

Tabell 19. Antal fordon vid utgången 3\' resp. år samt nettoförändringen a\· fordons
beståndet under året 

Fordonsslag 1974 1975 1976 1977 1978 

Personbilar 2 638 885 2 761 389 2 881 311 2 857 141 2 856 178 
+ 136258 + 122 504 + 119922 - 24 170 963 

Lastbilar 153 798 156 813 165 183 169 12'J 172 774 
+ "822 + 301'\ + 8370 + 3 946 + 3 645 

Släpvagnar 201899 228 639 266917 297 327 327 637 
+ 26'\84 + 26 740 + 38 278 + 30410 + 30310 

Bussar 16482 14\lM 13209 12816 12687 
+ r1 - 2 418 85'\ 393 129 

Traktorn 257 432 266455 278 237 286 778 289 512 
+ 5 354 + 9023 + 11782 + 8 541 + 2 734 

Moton.:yklar 36555 33 170 28396 21 '\03 18 203 
+ 4 16' - 3 385 - 4 774 - 6893 3 300 

Under de tio första mänaderna är 1979 nyregistrerades 183 700 personbi

lar. Under samma tid är 1978 var antalet 168 300. Ökningen uppgick sfde

des till 9~:; mellan de btlda perioderna. 
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lkn I septemhcr 1979 gcnomförJes den fcmk och sista ctappen i om

liiggningen av den årliga fordonsskattcn (Sf-S 1979: 2XOL l dcn kmtl' 

etappen höjdcs skatten p;'1 dc allra liittastc hussarna 1\\.:h la-.thilarna sti att 

den kom i niv;i med motsvarande pers1inbilar. Förutom den frmtc etappen 

bl'slutade riksdagen om att hi>ja kilometerskatten för sbpvagnar. Kilome

ter~katten höjdes med ca 15'>( den I juli 1979. 

Regcringen har i propositillll 1979/XU: )()lagt fram förslag om höjning av 

skatten pli enagi m. m. Förslaget inneh;ir hl. a. att kil11meterskattL'n hi.ijs 

för samtliga kilnmcterskattcpliktiga fordon. Dessutom fl.>resläs en höjning 

av fordonsskatten för traliktraktor. motorredskap och deras slilpvagnar. 

Höjningarna skall i princip motsvara den i propnsitioncn fiireslagna höj

ningen av skatten p;i bensin med 25 öre per liter. Höjningarna av fordons-

11ch kilomcterskallL'n forcsliis tr~ida i kraft den l fehruari 1980. Hiijningen 

av v;igtralikskatten innehlir att ink11msterna ökar med ca 270 milj. kr. per 
hebr. 

Generaltullstyrdsen har i skrivelse den I november 1979 till RRV berlik

nat sin uppbi>rd av v~igtrafikskatl för budget?tren 1979/80 och 1980/81 till 52 

milj. kr. resp. 56 milj. kr. Till följd av skattehöjningen har dessa inkomster 

r~iknats upp till 60 milj. kr. för budgetf1ret 1979/80 och för hudgetåret 1980/ 

81 till 70 milj. kr. 

Fr{m centrala bilregistret har RRV erhi:illit uppgifter om fordunsslagens 

fördelning p{1 skattevikter. Med ledning av dessa har genomsnittliga och 

totala vägtrafikskatter herliknats for de i landet registrerade fordonsslagen. 

I Uibell 20 visas resultaten för fordonsskatt och kilometerskatt. 

Tabcll 20. Vägtrafikskatt budgetåren 1979/80 och 1980/81 

F11rdonsskatt 1979/80 19K0/8 I 

Gen<m1snittlig Total Genomsnittlig Tlltal 
ån.skatt skatt. f!rsskatt skatt. 
per fordon. milj. kr. per fordon. milj. kr. 
kr. kr. 

Pi:rsonbilar 499 1449 500 1465 
Lastbilar 2600 471 2 625 483 
SW.pvagnar .'iO.'i IK3 507 149 
13us~ar 3 300 40 3 300 40 
Traktorer 177 .'i2 185 5.'i 
M11torcyklar 99 4 99 4 

Summa 2 199 2 246 

Kil1>meterskatt 1979/KO 19K0/81 

G.::nomsnittlig Total Gi:m>msninlig Total 
skatt per skatt. skatt per skatt. 
10 km och milj. kr. JO klll llCh milj. kr. 
fonlun. kr. forch1n. kr. 

Pi:rsonbilar I.OJ 217 1.23 265 
Lastbilar 2.06 025 2.38 7.'i5 
Släpvagnar 1.29 73 l..'il 76 
Bu>Sar 1,43 156 1.48 188 

Summa I 071 I 284 
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Uim,styrebernas. riks\katteverkets Lll.:h stalefö v~igverb upphi..lrd kan 

ber;iknas till 60 milj. kr. flir budgctf1ren 1979/80 och 1980/81. 

R RV bc:r;\knar ink11mstL'rna p~i titeln v;igt rafikskatt till 3 390 000 000 kr. 

för buJgc1{1re t 1979/80 1Kh 3 660 000 000 kr. för hudgctf1rc:t 1980/81 . 

RR\ls förslag till uppstiillning av statsbudge!L'ns inkomster for budget

[m:t 1980/81 innc:biir att inkomsterna pi\ dL'nna titel redovisas under huvud

gruppen skatt pf1 van1r 1.h:h tjiinster. Inkomsterna beriiknas uppgi1 till 

3 660 OUO 000 kr. for hudg.e1f1ret 1980/8 \. 

Tullmedel 

För vara som importeras utgfir tull enligt llllltaxan ( SFS 1971: 9::20 med 

;indringar). Tull utg[1r i regd med vissa pnieent av varans tullviirde. 

Tullmedlen utgiirs av tull samt siirskild avgift enligt 39 ~ tullagc:n I SFS 

1973: 670 med senaste ändring 1976: 532). respitriinta. förseningsavgift. 

kreditlageravgift. provianteringslageravgift. tullförriittningsavgift. extra in

komst m. m. Den influtna bruttouppbörden minskas med i\terbetalade och 

restilllc:rade tullmedel. 

Förii111.lringarna i de bc:riiknade 1Kh redovisade inkomsterna av tullmedel 

under de senaste budgeti1ren framgär av följande sammanstiillning (milj. 

kr.). 

Budgetär 197)/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Statsbudget I 015.0 985.0 990.0 I 020.0 I 025.0 
Debiterad uppbörd I 180.7 I 288.7 I 054.3 I 057.2 
Influten hrullouppbörd I 187.4 I 273.5 I 063.0 1028.2 
Uthctalade restitutioner 128,3 103.4 122.2 131.0 
Redovisad nettouppbörd I 059,0 I 170, I 940.8 897.2 

lmp11rt drde och debiterad uppbörd i procent av import viirdd de ~enas-

te fyra budgctf!l"cn var: 

Budgetår 1975/76 1976/77 1977/7'il. 1978/79 
lrnp1111viirde (milj. kr.) 75 79'!> 88 104 90 674 103 739 
Debiterad upphiird i procent av 

importvärdet u 1.4 1.0 l.(l 

I skrivelse till RRV den I november 1979 har generaltullstyrelsen betriif

fande berLikningen av inkomsterna av tullmedel framh{11lit följande: 

Konjunkturinstitutets höstrapport Konjunkturfaget 1979: 3 har beaktats 
vid inkomstberiikningcn. Institutet har beriiknat att importviirdet. som i\r 
1978 uppgick till 92718 Mkr. ar 1979 skall uppgå till 118587 Mkr. dvs. en 
ökning med 27. 9 i;;;. (+I I. I 'J"'r, i volym och + 15.1 % i pris). Viinkt förår 1980 
beriiknas i rapporten till 135055 Mkr, dvs.+ 13.9% (+4.7%, i volym och 
+ 8.8 <;; i pris). 

Budgetaret 1978/79 uppgick import värdet till t47 970+ 55 760=) 103 730 
Mkr. Pf1 grundval av prognosen för imp1.irten under år 1980 har styrelsen i 



Prop. 1979/80: 100 90 

samn)d med knnjunkturinstitutet bc.:riiknat impor1v;1rdet för budget{1ret 
1979/80till 162800+65600=) 12X400 Mkr. 

Konjunkturinstitutets rapport avsc.:r tidc.:n t. o. m. ;1r l'J80. Efter samri1d 
under hand med in~titutet har ~tyrclsen riiknat med atl importviirdc.:t :1r 
1'181 skall stiga meJ 11 ';~.· (volym + 3 ';.;.och pris + 8 r,.;) till 150 000 Mkr. För 
<'tr 1982 har v;irdct beriiknats till 166000 Mkr (+ 11 ~;; l. 

Pt1 grundval av ovansti1ende bedömningar har importv;irdet ftir budget
:·iret 1980/81 berliknats till (6'1500+ 73 000= J 142 500 Mkr och for budgc.:titret 
1981/82 till (77000+81000= l 158000 Mkr. 

Den slutliga avvecklingen av tull fi.ir varor som iir berättigade till om
ri1desbeh;111dling enligt LF1A-ko111·1·111io11c11 genomfördes I %6-12-31. Vid 
denna tidpunkt var Danmark ,1ch Storbritannien anslutna till EFTA-k,m
ventionen. Dessa bnder är numera medlc.:mmar av de europeiska gemen
skaperna. 

I begriinsad omfattning utgi:ir alltj~imt lllll för varor frf1n L FTA-liinder. 
Tull utg{u sidunda fi.ir van1r hiinfiirliga till kap. I - 24 i tulltaxan. vilka 
kapitel ej omfattas av EFl"A-konventionens tullfrihetsbestiimmclser. samt 
för varor som ej uppfyller konventionens ursprungsvillkor. 

Den 22 juli 1972 undertecknade Sverige ett avtal med de europeiska 

gemenskaperna ( EGJ om bildanJe av ett frihandelsomr{1de för i första hand 

industrivaror. Generaltullstyrdsen anger i sin skrivdse att tullarna i hu

vudsak avvecklades den I juli 1977. Fiir vissa i\terst{icnde produkter. bl. a. 

specialstål och metaller. fttnjuts tullfrihet fr. o. m. den I januari 1980. 

Enligt generaltullstyrelsen innehiir Jetta ett inkomsthnnfall med 12 milj. 

kr. resp. 10 milj. kr. fi.ir budgetflrt:n 1979/80 och 1980/81 jiimfört med 

niirmast föregftendt: budgeti\r. 

Vidare har generaltullstyrelsen i sin skrivelse framfört följande: 

Tullpreferenser i form av tullfrihet infördes 1972-01-0 I fi.ir imp,1rt av 
halvfabrikat och färdigvaror från 1·is.rn 11/\'<'Cklingsliinda. 

En mera omfattande utvidgning <tv varuområdet till förmrrn for utveck
lingsliinderna genomfördes 1973-01-0 I. Tullviirdert för prefrrensbchand
lade varm uppgick till 751 Mkr för itr 1977 och 840 Mkr för fir 1978. Flir 
vart och ett av hudget:lren 1979/80. 1980/81 och 1981/82 beriiknas uppbör
den av tull på grund av den ökade importen Mm dessa hinder minska med 5 
Mkr i förhållande till niirmast forcg?1ende hudgetftr. 

De under år 1979 avslutade tullförhandlingarna inom ramen för ckt 
al/111ii1111c1 1111/ - och /11111Jdw1·1ale1 (GA TTJ innebiir för Sveriges del att de 
överenskomna tullsiinkningarna for de nesta varorna skall p:ibö1jas 1'180-
() 1-0 I och vara genomförda senast 1987-01-0 I. För TEKO-varor under 51 -
62 kap. i tulltaxan och jiirn- och stidprodukter under numren 73.01-73.20 
skall de pftbi.irjas 1982-01-0 I. 

De siinkningar sllm p[ibö1:jas 1980-01-01 skall i princip göras i form av 
titta lika. årliga ratcr. dvs. en siinkning per den l januari va1jc år. Flir de 
siinkningar som pi1börjas 1982-01-01 finns emellertid inga motsvarande 
föreskrifter. Det synes emdlertid rimligt att anta att dessa siinkningar skall 
ske i sex steg under perioden 1982-01-01-1987-01-01. 

Vid en strikt matematisk avtrappning i ätta steg kan tullbortfallct vid 
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uföriinJraJ impurt vnlym lll.:h oföriinJrat prisHigc bcr~iknas uppg{1 till I 5 
Mkr per steg. 

Styrelsen har i yttrande 1979-09-0) till statsr[1det och chefen for handels
departcmentct efter samr{1d med kl1mmerskollegium föreslagit att beslut 
nu !'allas meJ avseemk p{1 Je fem forsla stegen. Dessa borde genomföras 
sii att de 1v{1 första tas IW<0-01-01. Tre steg skulle tbrcfter tas 1982-01-01. 

Under fönnslillning alt de av styrelsen föreslagna avtrappningarna 1980-
01-0 I och 1982-01-0 I genomförö. bcriiknas tulluppbiirden efter h;insynsta
gande till ber~iknade pris- lK:h volym;indringar under budget:1ren I 979i80 
och 1980/81 minsb med 11 respektive 2) Mkr i fi.irh{tllandL· till niirmast 
för1:g{1ende hudgetM. Prngnosen bygger p{1 dt:nna förutsiittning. 

Upphiirdcn av tull för varor -;om ej redovisats i utrikeshandelsstatistiken 
(t. ex. resgnds uch giwnforsiindelser) samt av vissa avgifter uch ers;ittning
ar Sl'm redovisas som tullmedel beriiknas till 25 f\1kr f'l)r vart och ett av de 
aktuella budgeti1rcn. 

I tabellen nedan har dels importviirden uch debiterad uppbörd av tull 
m. m. för budgeuiren 1977/78 och 1978/79 rt:dovisats för van1r fri1111-:FTA
fandt:r. inklu,ive Danmark och Sturbritannien. och EG. exklusive Dan
mark och Sturbritannien. samt övriga liinuer. dels den bcriiknade uppbör
den av tullmeJel umkr vart och ett av budgeti1ren 1979/80 l)Ch 1980/81 
sammanfattats meJ samma liimlcrindelning som nyss sagts. 

SI'tSlllll framgi1r av tabell 21 var viirdet av importen unJer budgetåren 
1977/78 och 1978/79 respektive 90674 och lo> 739 Mkr. Enligt utrikeshan
delsstatistiken uppgick den debiterade tullen for denna import till respekti
ve 916 uc:h 991 Mkr. Sistnämnda belopp avviker friin motsvarande belopp 
enligt tullverkets riikenskaper. vilket emellertid kan förklaras av den om
liiggning av utrikeshandelsstatistiken SlHTI genomfördes fr. o. m. januari 
1977. Skillnaden torde fördela sig pn1portionellt pi·i de olika liindcrgrup
pcrna. 

Tabcll 21. lmporh·ärde och debiterad uppbörd a\· tull (milj. Kr.) 

FFIA-l;indi::r. inkl. Danmark nc·h Stnrhritannien 
lmponv,inle 
Tull 
Tull/impLH'I v;irde. r;; 

E(i-liinder. exkl. Danmark llCh StPrhritannicn 
lmponv;·irde 
Tull 
Tull/imponv;irde. •.; 

Ovriga fandcr 
lrnpl1rtv,irdc 
Tull 
Tull/import vän.le.'.( 

Summa 
Import v;irde 
Tull 
Tull/import värde. s:;. 

Tull for varor som ej n::dlwisas i utrikcs
handebstati~tikcn s:1mt annan tullrnedcls
uppbörJ än tull 

l977/7K 

31204.9 
43.7 

0.14 

30084.9 
93.5 

0.3 

29 384, I 
778J 

2.0 

9\\673.9 
915.5 

1.01 

24.0 

1978/79 

35%7.1< 
50, I 
0,14 

34 7'23.3 
'J7.0 

0,3 

33 047.8 
843.7 

2.0 

\03 738.9 
990.t{ 

0.% 

'23.7 

Den heriiknade uppbörden av lllllmedel under hudget{1ren I 97<J/80 och 

1980/81 framgår av tabell 22. 



Prop. 1979/80: 100 

Tabell 22. Beräknad uppbörd a>· tullmedel !milj. Kr.l 

EFTA-liinJc:r. inkl. Danmark uch S1orhri1annic:n 
FG-l;inJc:r. exkl. Danmark och Sturbrirannien 
Övriga l;111Jer 
Tull for van_1r S<>m ej redovisas i utrikeshamkls
statistiken 'amt ann~n tullmcJelsuppbör<l ;in tull 

Beräknad hruttoupphiird av rullmcdl'i 

Ber;ikn<tlk restillltiuncr av tullmedel 

lkr;ikm1d nettouppbiird av tullrnedd 

1'>79/81l 

62 
108 

I 010 

I 20~ 

130 

I 075 

1980/81 

68 
110 

I 042 

25 

I 245 

\30 

I 115 

92 

Pf1 grundval av de inledningsvis umlalaJe urrskattaJe imroriv;inkna 
ber~iknar styrelsen hrutluurrhörden av rullmedel för budget{tren 1979/80 
och 1980/81 till n:spektive I 205 uch I 245 Mkr. 

Frfm urrbi..irdshcloppen avgi'ir res1i1uti<H1er. Under budgel{tren 1977/78 
<h.:h 1978/79 urrgick dessa till resreklivc 122 uch 131 Mkr. För van och elt 
av budget{iren 1979/80 och 1980/81 uppskallar slyrelsen restitutionc:rna av 
rullmedel lill 130 Mkr. 

S1yrelsen beriiknar nc:11ouppbörden av tullmedel för hudge1t1rc:n 1979/80 
och 1980/81 till respektive (1205-130=) 1075 och (1245-130=) 1115 
Mkr. 

RRV ansluter sig till generaltullstyrelsens beriikningar. lnkomslerna rf1 

titeln tullmedel hc:rliknas till I 075 000000 kr. fiir budgett\rel 1979/80 och 

I 115000000kr. förbudgetfiret 1980/81. 

RRV:s förslag till uppst~illning av statsbudgetens inkomster för budget

iiret 1980/81 inneb~ir all inknmsterna pt1 denna titel redovisas under huvuJ

grurpen skatt p!1 varor nch tjiinster. Inkomsterna bcr~iknas uprgf1 till 

I 115 000 000 kr. för buJgetftret 1980/81. 

Mervärdeskatt 

f'r. o. m. den I juni 1977 utg[1r merviirdeskall med 17.1 11(. av beskall

ningsviirdl..'l for de flesta skattepliktiga varor och tjänster (SFS 1977: 291). 

Tidigare var merviirJeskallen 15 1 ;. av hcskatlningsviirdet. Beskattningviir

det iir lika med varans v~irJe med tillägg av tull. annan statlig avgift eller 

skatt inklusive merviirJeskatt. Skattesatsen 17. I 1./{; m<ltsvaras av 20.63 1
::;. 

av beskattningsvärdet exklusive merviirdeskatt. 

SkattskylJig är Jen snm inom landet i yrkesmässig verksamhet omsiiller 

skattepliktig vara. byggnad elli:r tjänst eller imrorterar merviirdeskatte

pliktig vara. Mervärdeskatt utgt1r inte vid export. men skallskylJighet 

föreligger lik v~il för exportörer i syfte att undanröja en skallebclastning r:1 

exponeraJe varor och tjänster. 

Uinsstyrelse iir beskattningsmyndighet vid tLirsäljning dlcr annan <>m

siittning inom landet. ViJ import iir tullverket be~kallningsmynJighet. Den 
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som iir skattskyldig skall vara registrerad hos liinsstyrelsen i resr. Hin. Den 

till tullverket erlagda merviinkskatten iir avdragsgill vid den skattskyldi

ges redovisning till liinsstyrelsen. 

I prop. 1978/79: 141 frambde regeringen förslag om iindringar i lagen lllll 

merviirdeskatt. Under dren 1979 fat1<1de riksdagen beslut i enlighet med 

regeringens förslag (SFS 197'): 3041. Fr. o. m. den I .1anuari 19XI skall i 

princip samtliga skattskyldiga redovisa merviirdeskatt enlig! fakturerings

metoden. Övergtu1gen frf1n kontanlmetoden till foktureringsmetoden kom

bineras med ett dispensförfarande. Skattskyldiga skall kunna an\·iinda 

kontantmetoden iiven i fortsiittningen ,1m iiverg{111gen skulle leda 1ill kraf

tiga likviditetspi1frestningar. Fr. o. m. den I juli 1979 giiller att den som iir 

skattskyldig skall. <l!ll han IT>rviirvat vara fr?111 nt1gon S<l!ll inte iir skat1skyl

dig. ftt tillgothiföra sig avdrag fi.ir ing[1ende merviirdeskatt med belupp som 

skulle ha utgjort mervärdeskatt om säljaren hade varit skattskyldig (fiktiv 

avdragsriitt l. Reglerna omfattar iiven de begagnade personbilar och begag

nade motorcyklar. som tidigare var skattefria. Vidare skall riinta inte 

hingre riiknas in i beskattningsviirdet vid kredittransaktioner. 

De beriiknade l1Ch redovisade inkomsterna p[t titeln under de senaste 

budgeltiren framgfa av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Buugctar 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Statshudgct 
l{ed,1visal 

18.'iOO.O 
18200.2 

20.'i00.0 
21 2.'i8.9 

27750,0 
26 584.0 

29900.0 
2903.'i.9 

1979/80 

32600.0 

De redovisade inkomsternas fördelning p;'i t v[m1{111adersrcrioder och 

ingående komponenter för budgetf1rct 1978/79 framgar av tabell 23. 

Tabell 23. Mervärdeskatt budgetåret 1978/79 milj.kr 

Upphörds- Tullverket Lin st vrclscrna Summa 
mitnad lnbct~ld Atcrbetald 

skatt skatt 

Juli-aug. 2 930 4 317 2395 4 852 
Scpt.-ukt. 2 .'i3 l 3 953 2 458 4026 
Nov.-dec. 3 020 4261 2 525 4 756 
Jan. - fcbr. 3049 5698 3 009 .'i 7.'18 
Mars-april 3 175 3 943 2624 4494 
Maj-juni 3819 4 299 2948 5 170 

Summa 18524 26471 15959 2'J036 

Generaltullstyrelsen har beriiknat merviirdeskatt p[1 importerade van1r. 

Som n~imnts under titeln tullmedel beriiknas importviirdet under budget

året 1979/80 uppgå till 128400 milj. kr. och till 142 500 milj. kr. under 

budgetåret 1980/81. 

Gencraltullstyrclsen har i skrivelse den I n<wember 1979 till RRV fram

h?1Ilit följande: 
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l'vkrviirdcsk;1tten erHiggs till tullverket vid all import av skattepliktiga 
varor. Fr. o. m. 1977-06-01 utgår skatten med 17.1 'X, av beskattningsv;ir
Jet. För monteringsfar<liga hus utgi"ir <ltick skatten med I 0.26 ''.;-.av beskatt
ningsv~irdct. Importen av s:1<lana hus ;ir emellertid inte s{1 \imfattandc att 
den nämnv;in p{1vcrkar uppbön.lskalkylcn. 

Vid införsel utgörs heskatlningsviin.lct av varans tullv~ink ll.:if-vjrde\ 
med tilbgg av lllll lll.:h annan skall clln avgift. Stlm tas ut vid importtillfal
let. inklusive merv;irdcskatr. Skaltesalsen 17.1 'X. motsvarar 20.6.1 ',:{, niir 
skatten bcriiknas p{1 varuviirdct inklusive tull m. m. före p;'diigg av 
merviirdcskat I. 

I det följande liimnas en redovisning för beriikningcn av uppbörden av 
merv:irdeskatt för budgetf1ret 1979/80. 

1977/78 1978/79 1979/80 
Lllfall U1fall Pn.1g1H1s 

lmpllrtvänk 90674 103730 128400 
därav i..:kc skatte-
pliktiga varor -884l) - 11 188 -16100 
viink i pnh.:ent av 
impunviirdel 9.8 10.8 12.5 

Bruttoupphörd av tull. 
varuskall 111. m. -rl 684 + 1685 + 1800 

lmportvärdekurrigeri ng 
(se nedan) -- 5 IOO - 3200 

Beriiknal heskattningsviirde 
före pålägg av mervärdeskatt t0 509 89127 110900 

Mcrvärdcskatt, beräknad 
efter 20.63 ','.(, 17 228 1!087 22 900 

Differens t influten/hc-
räknad ndtouppbiird minus 
upphörd hcräknad cf1er 
20.li)t;; (- 364) (+ 137) ( -- 3001 

Mervärdcskatt. influten 
resp. bc:r;iknad nettouppblird 16864 18 524 22 600 

Influten resp. hcräknad netto-
uppbörd i procenl av import-
viirdet 18,6 17.9 17.6 

Import viirdekorrigcringen i tabellen ovan fa gjord med htinsyn till att 
98- 99 1:;:. av uppbörden inflyter ca tvi1 mi"inader efter införseltillfället. 

I tabellen ovan har uppbörden av merviirdeskatt för budgetf1re1 1979/80. 
beriiknad efter 20.fi3 1,;;_. beriiknats uppg;i till 22 900 Mkr. Uppbi.irdcn under 
juli-september 1979 indikerar drn:k att uppbörden blir Gt 300 lv1kr bgre, 
Styrelsen riiknar diirför med all ncthlllppbörden av mcrvärdeskatt skall 
uppgå till 22 600 Mkr budge1{1ret 1979/80. Detta motsvarar 17 .6 ';;. av det 
heriiknade importviirdet. Med utg~1ngspunkt fr:111 de beriiknade importviir
dem1 för budgetiirct 1980/X I kan uppbörden av mervärdes katt för Jetta 

budget?tr beriiknas till 25 100 Mkr. 
EfterSlllll de restituerade belllppcn av merviirdcskatt iir synnerligen smil 

i förhf1llande till uppbörden har styrelsen ansett sig kunna bortse diirifri·in 
vid beriikningen av uppbördens storlek. 

Med hiinsyn lill sv~1righe1en alt bcdiima knnjunktur- n<.:h pris111veckling
en vill styrelsen underslryka osiikerheten i inknmstbedkningen för siwiil 
tullmedel som mcrvilrdcskalt for budgct~iret 1980/R I. 

RRV ansluter sig till gcneraltulls1yrehens beriikning av merviinkskalt 

p<'t impllrteradc varur. 
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Linsstyrl'lscrna' uppbörd av merv:irdeskall l:icst[1r av inb.:tald skatt. 

dvs. den u1g;1ende skatten överstign den ing{1ende. Des~utom redovisar 

fansstyrelserna i1terhl'lald skatt. dvs. den ing;kndc skatten överstiger Jen 

utg~1endc. RR V har av konjunkturinstillltct under hand erhi1llit en prog1ws 

för den pri\'ata konsumtionen. Ökningen från iir 1978 till i1r 1979 heri.iknas 

till !J.8 1
:;. l\kllan aren 197'i och l!J8U ber:iknas i.ikningen till 12.3 r.;. RRV 

riiknar med en ökning p{1 g<; mellan {iren 1980 lich 1981. 

lnhl'tald skall uppg;·1r till 9000 milj. kr. under perit1den juli--oktoher 

under f"lr 1979. Aterhetald skatt uppgt1r till 3 699 milj. kr. under tiden juli

septemher 1979. Inbetald skatt beriiknas uppg:1 till 29 300 milj. kr. 111..:h 

återbetald skatt till 17 6(Xl milj. kr. under hudgl'1[1ret I 97lJ/80. Den totala 

uppbörden av merviirde~kall under budgeti1ret 1979/80 framgär av följande 

sammanstiillning. Redovisningsperioderna for liin>styrclsernas uppbörd 

omfi.11tar vanligen t v:'1 kalenderm;)nader. 

Linsstyrelsernas neltouppbörd av merviirdeskatt untkr budgetf1ret 

1979/80 beräknas säledes uppg~) till 11 700 milj. kr. Tutalt beräknas uppbör

den av merv;irdeskall under budgettlrct 1979/80 uppg:1 till 34 300 milj. kr. 

Linsstyrdsernas nettouppbörd under budgctarct 1980/81 bcriiknas upp

g!i till 12 900 milj. kr. Generaltullstyrelsen har beriiknat tullverkets upp

börd till 2.'i I()() milj. kr. Totalt beriiknas sälcdes merviirdeskatten under 

budgctltrcl 1980/81 uppgå till 38 000 milj. kr. 

Tabell 24. Mervärdcskatt budgetaret 1979/80, milj. kr. 

Uppbönlsm::inad Tullverket Länsstvrel!'.crna 
lnhetald Atcrhetald Summa 
skatt skatt 

Juli-aug. 3 291' 4 724 1 2 468' 5 547' 
Sept.-okt. 3339 4 271>1 2T29 4886 
J\ov.-dc..:. 3 770 4810 3 021 5 559 
Jan. -fcbr. 3 789 5 288 3 292 5 785 
Mars-april 4151 5 .•79 3 110 h420 
Maj-juni 4260 4823 2980 6103 

Summa 22600 2'! 300 17(,()(l 34 300 

I Utfall. 

RRV ber~iknar inkomsterna p;i titeln merviirdesbll till 34300000000 kr. 

för budget aret 1979/80 u..:h 38 (XIO 000 000 kr. för budget{1ret 1 ')80/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster fi.ir budgct

t1rct 1980/l\ I innehlir att inkomsterna pä denna titel rcd\wisas under huvud

gruppen skatt pa va1"t1r o~·h t.iiinster. Inkomsterna berliknas uppg;'t till 

38 000 000 000 kr. för budgctäret 1980/81. 

Särskilda \'aruskatter 

Särskild varuskatt utgt1r pr1 vissa varor (SFS 1941: 2.'i 1 med senaste 

ändring SFS 1978: 123). Skatten Lir 5Wi p;\ tekniska preparat som puder. 
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nagellack. parfymer. h{1rva11en etc. Pfi dlllldaJ- lh.:h konfcktyrvarl1r ;ir 

skatten 2: 20 kr. pt•r kilogram. 

Utj~imningsskatt utgr1r för vissa choklaJ- '11.:h konfrktyrvarnr fiir wakrs 

och hiscuits samt starköl I SFS 1%0: 2'iXl meJ senaste :indring 1 Y7X: Y2 l ). 
Pf1 starkiil utgär utjiimningsskatt med X öre per liter och för övriga skatte

hclagJa varor mi:J I: lO kr. per kilogram. 

Fr. o. m. den I mars 1973 utg;·1r avgift pil vissa dryckesförpackningar 

ISFS 1973: 37 med senaste iindring 197X: 125). Avgiften iir 10 i.ire fiir varje 

förpackning om volymen iiverstiger 0.2 men inte 3 liter. 

De sär~kilJa varuskatterna upph;irs av riksskatteverket viJ tillverkning 

resp. fijr\iiljning inrnn riket samt vid implirt av hos riksskatteverket n:gis

trerad importiir och av generallllllstyrdsen vid import av annan iin hos 

riksskatteverket registrerad importör. 

De ber:iknade och redovisade inkomsterna pt1 titeln under den sen;1ste 

budgetären framgar av följande sanunanst:illning (milj. kr.). 

Budgetar 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Statsbudget 508.0 407 .2 465.5 489.6 521.0 
Redovisat' 408.2 462.6 473.1 503.9 
Därav 

Skatt pä chl>klad och 
konfektyrvaror 184.3 222.1 245,9 257.7 

( Riksskaltcvcrkel) 
Skatt pti tekniska 

preparat 125. 9 126.5 126.5 139,5 
( Riksskattcvcrket) 
Avgift pa vissa dryckes-

förpa1:kningar 80.U 'J0.9 77.3 64.6 
Försiiljningsskatt 0.0 0.0 
Päls varuskall' 0.0 0.0 
Särskilu varuskatt pn 

impnncradc varor3 18.0 22.4 22.8 43.U 
( Generaltullstyrclscn) 

' Inkl. vissa llelskattcr som slopades 1972. 
2 Omfattar även impo11erauc piilsv:iror. 
" Exkl. pälsvarnr. 

I skrivelse till RRV den 26 l)ktoher 1979 framhf1ller riksskatteverket 

följande: 

a) S:irskild varu~katt och utjämningsskatt pt\ choklad
och konfckiyrvaror 

Under hudgetäret 1978/79 inflöt 257.7 milj. kr. Under ticlenj11li-scptem
her 1979 har 69. I milj. kr. influtit j~imfört med 49.8 milj. kr. motsvarande 
tid 1978. Emellertid ~ir dessa belopp inte jlimförhara beroende dels pä en 
betalningsförskjutning på 6.7 milj. kr. under 1978 dels p(1 att utjl\mnings
skatten höjdes den 1 januari 197LJ frirn O.YO till 1.10 kr./kg. 

Den skattepliktiga kvantiteten synes för niirvarande öka nl1got. RSV 
beräknar att den för innevarande hudgett1r kommer att uppg;1 till 75 milj. kg 
för varuskatt och 101 milj. kg för utjiimningsskatt nlllt T2 resp. 98 milj. kg 
foregaende hudgetår. RSV räknar försiktigtvis med att kvantiteten stabili
seras pli denna nf1got högre niv;'t. Till följd hiirav kan skatteintäkten beriik-
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nas till (75X2.20+ IOIX 1.10=) avrundat 275 milj. kr. för vart och ett av 
hudgetftren 1979/80 och 1980/81. 

bl Särskild varuskatt p:t tekniska preparat 
Under budgetftret 1978/79 inflöt 139.5 milj. kr. Under tidenjuli-septem

her 1979 har 32.4 milj. kr. influtit jlimfi..irt med 28.6 milj. kr. motsvarande 
tid 1978. vilket innebiir en ökning med L1 '.;-;. 

RSV riiknar med en ;'lrlig viirdemiissig konsumtionsiikning pit ca 8 'X·. 
Inkomsten kan beriiknas till avrundat 150 milj. kr. för innevarande budget
år och till 160 milj. kr. för det foljande budget[1ret. 

c) A v gift på v i s s ;1 d ryckes f i.i r pack n i n g ar 
Under hudgetf1ret 1978/79 inflöt 64.6 milj. kr. Under tiden juli-septem

her 1979 har 16.2 milj. kr. influtit jiimfort med 19.2 milj. kr. llllllsvarande 
tid 1978. vilket inneh;ir en minskning med 16':;. 

RSV beriiknar inkomsten till 60 milj. kr. for innevarande hudgetf1r och 
till 65 milj. kr. för det fiiljande hudget:in:t. 

Enligt ovanst:lende (a-c) ber;iknar RSV inkomsten av siirskilda varu
skatter for budgctftret 1979/80 till (275+ 150+ 60=) 485 milj. kr.. för budget
r1ret 1980/81 till (275+ lnO+ 65=) 500 milj. kr. 

I skrivelse till RR V den I rlllvember 1979 framhåller generaltullstyrelsen 

följande: 

Uppbörden av dryckesförpackningsavgift heriiknas öka kraftigt under 
juli-dcc 1979 hernende pf1 en iikad import av burkar för kiskedrycker och 
öl som tillverkas inom landet. Fr. o. m. 1981 riiknar styrelsen dock med att 
denna impL1rt ersiith av inhemsk produktilin. varvid uppbörden av 
dryckesforpackningsavgift kommer att minska avseviirt (totalt ca 14 000 
tkr). I iivrigt rliknar styrelsen med en viss ökning av importvolymen för de 
varor som iir helagda med siirskilda varuskatter. 

Generaltullstyrelsen beriiknar sin nettoupphiird av siirskilda varuskatter 

till 56 milj. kr. för budgetåret 1979/80 llCh 51 milj. kr. för budget~tret 19RO/ 

8 I. 
RRV ansluter sig till riksskatlcverkets oeh generaltullstyrdsens beriik

ningar. Ink\1mstcrna på titeln siirskilda varuskatter beräknas till 

541 000 000 kr. för budgetflret 1979/RO och 551000000 kr. för budget:'1ret 

1980/81. 

RRVs förslag till uppst;illning av statsbudgetens inkomster för hudgel

ftret 1980/81 inncb;ir all inkoms1erna pii denna titel redovisas under huvud

gruppen skutt pf1 varor och tj~inster. Inkomsterna beräknas uppg[t till 

551 000 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

Försäljningsskatt på motorfordon 

Försiiljningsskatt p;l motorfordon (SFS 197R: 69) utgår när skattepliktigt 

fordon av tillverkare eller registrerad importör levereras till köpare eller 

7 Rik.1Jagl'11 /C)7<J/80. I s11111/. Nr 100. Hi/ag11 2.1 
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ta~ ut fran rörelse utan :-.amband med försiiljning. För skattepliktigt fordon 

som förts in till Sverige av annan iin regis1rcn1d importiir utgill" 

fiirsiiljningsskatl niir fordonet fi.>rs in i riket. Skattepliktiga fordon iir per

sPnhilw-. bussar med en I otal vik I av högst 3 000 kg. lastbilar med sk[ip

karnsseri och med en totalvikt av hiigst 3 000 kg. samt 111\ltnrcyklar. 

Fiir personbilar. bussar och lastbilar utgftr forsiiljningsskatt meu 2 kr. 

och 30 iire per kg tjiinstevikt. Fi.ir varje fullt femtiotal kil\lgram t.iiins1evikt 

över I (100 kg utg{tr ytterligare :-.katt med 290 kr. För motorcyklar utgftr 

~katten med 420 kr. 11111 tjiinstevikten ink överstiger 75 kg. med 550 kr. 11m 

tjiinstevikten iir hi.igre men inte överstiger 160 kg. meu 840 kr. um tjiin~;te

vikten iir hi.igre iin 160 kg med inlL' överstiger 210 kg uch i annat fall I 400 

kr. 

Inkomsterna pi·i titeln redovisas av riksskatteverket och generaltullsty

relsl'll. 

De heriiknade nch rcdnvisade inknmstcrna pft titeln under de senaste 

budgcttiren framg;·ir a\· följande sammanställning (milj. kr. I. 

Uudgettir 1975/76 I 97n/77 1977 /78 I 1J78/79 

Stalsbudg.:t 651.5 735.0 783 .o 6 IO.O 
lkdovisat 827 .8 860.1 550.4 575.8 

l'J79/KO 

640.0 

I skrivelse till RRV bcriiknar riksskatteverkct inkomsterna p{t titeln till 

550 milj. kr. för huugctftret 1979/80 och 580 milj. kr. för budgettiret 1980/ 

XI. Gencraltullstyrelsen hcriiknar inkomsterna till 8.5 milj. kr. för hudget

itrct 1979/80 och till 8 milj. kr. för budgctf1rct 1980/81. 

Riksskatteverket uppskattar nyregistreringen av personbilar till 208 000 

for hudgeti1re1 1979/80 och 220 000 flir budgeti'1ret 1980/81. 

RRV ansluter sig till riksskattevcrkets och generaltullstyrclscns l'eriik

ningar. Inkomsterna pf1 titeln fi.irs~iljningsskatt pf1 motorford11n beriiknas 

till 558 500 000 kr. för budget~1ret 1979/80 och 588 000 000 kr. för budgctttret 

1980/81. 

RRVs förslag till urrstiillning av statsbudgetens inkomster för budget

~lret 1980/81 innebiir all inkomsterna p;1 denna titel reduvisas under huvud

gruppen skatt p<'1 varor och t.iiinster. Inkomsterna beriiknas uppg{t till 

588 000 000 kr. fi.ir budgct:irct 1980/81. 

Tobaksskatt 

Tubaksskatt utg[ir efter varans vikt ( S rS 1961: 394 med senaste iindring 

1979: 859). Skatt utgfir enligt följanuc sammanstiillning. 
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Varuslag 

( 'igam:r nch cigariller 
grupp I ... 
grupp Il .. 

grupp 111 ..... 

grupp IV ............ . 

Cigaretter 
grupp I ....... . 
grupp Il ...... . 

grupp 111 

grupp IV 

grupp V ........... . 

RciktobaJ.. ........... . 
TuggtL>bak .. . 
Snus ................. . 

Vikt fiir l:lelopp fllr 
I st. gran1 I st. 

tJre 

t.\l.n1. 1.7 13.~ 
över I. 7 
t.n.m. 3.0 IX.O 
l)ver 3.0 
t.\l.rll. 'i .ll 21.5 
iivn 'i .0 30.0 

t.<>.m. O.K5 21 
llVL'f 0.85 
t. (" lll. 1.20 21> 
ilvcr 1.20 
t. ". lll. l.'i5 JI 
över 1.55 
t.u.m. 1.90 31> 
()\'(.!I" l.LJll 40 

!J') 

I k!,!. 
kr. 

74:-
25:-, ,._ 

För cigarrellpapper llch cigarretthylsor utgftr skallen med .5 iin.: för varje 

p:ibö1:jad fangd av 100 mm av ell blad eller en hyba fiir framst~illning av en 

cigarrett. 

De beriiknadc 1H.:h redovisade inkomstern;t p:t titeln under de senaste 

budget;'tren framgi\r av fiiljande sammanstiillning (milj. kr.). 

BuJgcti1r 1975/7<1 1976/77 I 977 /78 I '178/79 I <J79/80 

Statshudgct 2010.0 2300.'i 2630.5 2500.2 2'i00.0 
Redovisat 2168.2 2320.0 24'il.O 2'i67.6 

Riksskatteverkd har i skrivelse till RRV den 26 l>ktoher 1979 anfi.in 

följande ang;'tende sin ber~ikning av inkomsterna pi'1 titdn: 

Under budget~iret 197X/79 intli.it tobaksskatt med 2 .~.56.7 milj. kr. nwt 
2401.4 milj. kr. budgetåret 1977/7X. 

Enligt lagen 1979: 859 har skatten pli cigarretter och sim~ hi.)jh med 
VL~rkan fr. o. m. den 27 <lktLlber 1979. vilket medför att skatt efter de nya 
skallesatserna inflyter fr. 0.111. januari 19XO. 

De varugrupper sllm berörs av skattehöjningen svarade 1978 fi._ir Wi'.:;. av 
skatteinkomsten. 

Skattehö.iningen pft cigarretter blir J öre st vilket medför att skatten ökar 
med 16.7r,;. for grupp I och med l).()G; för grupp Il. Fi.ir i.ivriga grupper 
saknar skattehöjningen hetydelsc Ji'1 knnsumtionl'n :ir obetydlig (grurr 111) 
eller ingen alls (grupp IV och V). Skatten r<'1 snus ökar med 1.50 kr per kg 
vilket innehiir en iikning med 14.J';. 

RSV riiknar försiktigtvis med all konsumtionen stabiliseras p[1 nuvaran
de niv;'t. 

RSV bcr~iknar inkomsten av tl>baksskatt under budgeti'trct 1979/l:IO till 
2780 milj. kr. nch under hudget:1rct 19!\0/~l lill 2970 mil.i. kr. 
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RRV ansluter sig till rik,skatteverkets beräkning. Inkomsterna pi·1 titeln 

tohaksskall ber:iknas till 2 780 000 000 kr. for but.lgeUiret 1979/80 rn.:h 
2 970 000 000 kr. fiir hudgct;'iret 1980/81. 

RRVs f\irslag till uppst;il\ning av statshudgelens inkomsll:r för budget

;·iret 1980/81 inneb:ir att inkomsterna pi1 denna titel rct.lovisas under huvud

gruppen skatt pii varur och tj:inster. Inkomsterna hcr;iknas uppg~t till 
2 970 000 000 kr. hudgct:"iret 1980/81. 

Rusdrycksförsäljningsml'dcl aY partihandelsholag 

lnktimstern;t p;t titeln avser AB Vin- & Spritcentralens {1rsvinst efter 

avskrivningar. fonderingar l>ch 11tddning till aktie;igarna. 

De ber:iknade och redovisade inkl1111sterna pi1 titeln under de senaste 

hudget{1ren framgiir av fliljande sammanstiillning t milj. kr.). 

Hu<.lgctar I 975/7ft I 976i77 I '177 /7H 1978/79 1979/80 

StatshuJgct 30.0 30.0 30.0 35.0 110,0 
RctJpvisat 26.'J 41.8 (17.0 133.2 

Riksskatteverket har meddelat att AB Vin- & Spritcentralen ber:iknar 

holagcts vinstinlevcrans till statsverkct till 120 milj. kr. för budgetf1rct 

1979/80 och IOO milj. kr. fi:ir budger;·iret 1980/81. 

RRV anshllt'r sig till riksskalleverkets her;ikning. Inkomsterna pft titeln 

rusd rycksförs;iJjningsmedcl av part i handelsbolag beräknas till 120 000 000 

kr. för hudgetftret 197Y/80 lKh 100000000 kr. för hudgctftret 1980/81. 

RRVs förslag till uppst;illning av statsbudgetens inkomster för budgct

ftret 1980/81 inneh:ir att inklimsterna pf1 denna titel rcdlwisas under huvud

gruppen skatt p:t varor och 1j;inster. Inkomsterna her~iknas uppg:I till 

I 00 000 000 kr. huJgelttret 1980/81. 

Rusdr)'cksförsäljningsmedel a" detaljhandelsholag 

Detaljhandeln rncu spritdrycker, vin nch starköl handhas av ett för hela 

riket gemensamt fiiretag. Systemholagct AB. Inkomsterna pil titeln avser 

bolagets fasvinst cfter avskrivningar. fonderingar oc.:h utdelning till aktie

~igarntl. 

De her;iknadc PCh redovisadt' inkomsterna p{t titeln under de senaste 

huuge!fircn framgår av fi.ijandc sammans1;i1Jning (milj. kr.). 

13uJgetilr 1975/76 I Y76/77 I Y77/7'/I. 1978/79 1979/80 

Statsbudget 
R..:Jovisat 

·' 1,0 
51.1 

50.0 
53.5 

50.0 
53.5 

50.0 
50.6 

50,0 
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Riksskatteverket har lllL'JJelat att SystcmbPlagct AB hcriiknar bPlageh 

vinstinkverans till statsveket till 75 mil.i. kr. för huJgct;)ret 197'!/XO och 60 

milj. kr. f,jr hudge1i·1ret 1980/81. 

RRV ansltl\cr sig till rikssbttevi.:rkets beriikning. lnk<)msterna r:·1 titeln 

rusd ryc ksförsiilj ningsnlL·Jel av Lictal.ihandclsb<ilag heriikn;is I ill 75 000 000 

kr. för hudgct{1ret 1979/XO LlCh 60 000 000 kr. för buJgC'tfm:t 1980/X I. 

RRVs fi..)rslag till uppslilllning av statshudgetcns ink,imstcr for budget

iirC't 19XO/XI innchiir att inkomstL·rna pi1 denna titel redovisas under huvud

gruppen skatt r{1 varor ,ich tjiinstC'r. lnk,Hnstcrn<1 her;iknas uppgi·i till 

60 000 000 kr. budgct;'irct 1980/X I. 

Skatt på sprit 

För spritdrycker utg;ir skatt dl.'ls med en gnmdavgift för liter dels rned en 

prll\:entavgift ( S FS 1977: 306 med senaste iindring 1979: 858). Grundavgif

ten utgör 79 öre för va1je hel vnlymprncent alkohol. Procentavgiften mot

svarar 50 r;.r, av detal_ihandclsprisct cxkl. mervfadeskatt. 

De heriiknadc o<.:h redovisade inkom~terna pf1 titeln under de senaste 

budgctärcn framg;'ir av följande sammanstiillning (mil.i. kr.). 

Hudgetfir 1975/76 197h/77 1977/78 I 97X/79 1979/80 

StatsbuJgcl 
Redovisat 

3 IOU.0 
3 190.2 

3 250.0 
3 44'.l.3 

4 000.ll 
3441.K 

3900.0 
3 '.165 .0 

4 100.0 

I skrivelse till RR V den ~6 oktober 1979 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Under hudgetåret 1978/79 in Il i.it skatt pä spritdry<.:kcr med 3 965 .0 mil.i. 
kr. lllLH 3441.8 milj. kr. budgetftret 1977/78. Enligt lagen 1979: 858 har 
grundavgiften höjts fr11n 65.5 till 79 öre med verkan fr. <'· m. den 27 oktober 
1979. 

Under 1978 var den genomsnittliga alkoholhalten 39.6 'H·. 
En höjning av grundavgiften med 13.5 i.ire per liter LKh volymrro<.:cnl 

alkohtil ökar skatteinkomsten med 0.135 x 39.6x 2 = I 0.69 kr per liter. 
Skattens konstruktion med en grundavgift t1ch en prnccntavgift pä 50 r:;,. 
gör all skalleinkomstcn i.ikar med (I: ( 1-0,50) = J ~ gimger höjningen av 
grundavgiften. Genomsnilllig skall rer lita utgjorde 1978 63.58 kr. Skatte
hi.ijningen medför en ökning med 16.8 r;.-;, vid oföriindraJ km1sumtion. 

Skatt efter den nya skattesatsen inflyter fr. Ll. m. februari 1980. 
För tiden juli 1979-januari 191-\0 beriiknas 2 443 milj. kr. inflyta. Inkoms

ten för fcbruari-·juni 1980 har tidigare beriikn;its till I 7X~ milj. kr. Upr
riiknas detta senare hclopp med 16.8 1:; kan ink1>msten för innevarande 
budgetår anges till 12 443+ l.168x I 7X2 =) 4 524 milj. kr. 

För budgetärel 1980/81 kan inkLimsten beriiknas till 
I 1.168 x 2 443+ I .03 x 2 081 =) 4 9% milj. kr. och for b11dge1;1ret 198 l/82 till 
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<I .03X4'J'Jt> =) 5 146 milj. kr. H;irvid har ;111tagih att ska1tcinkll111stcrn;1 
likar med ca 3 'X· till föl.id av vulym-. pris- ll\.:h prefrrensför;indring. 

RSY beriiknar inkomstrn av skatt p{1 spritdry\.:kcr undn hudgetiirct 
1979/80 till 4 525 milj. kr. och under budgctiirct 1980/8 I till 5 000 milj. kr. 

RRV anslut<.:r sig till ribskatt.::verkcts beriikning. lnkomstc:rna pi1 titeln 

skatt p{1 sprit beriiknas till 4525000000 kr. för budget{11e1 1979/80 och 

5 000 000 000 kr. for budgeti1ret I '!80/81. 

RRYs förslag till uppst;i!Jning av statsbudgetcns inkpmster för hudget

{1rct 1980/81 innehfa att inkomsterna p:"1 denna titel hcni.1mns skatt p;1 

spritdrycker och redovisas under huvudgruppcn skatt p{1 varor ,ich ljiins

ter. lnkomstern<i heriiknas uppg{1till5000000000 kr. hudgct[1ret 1980/81. 

Skatt på vin 

Fiir vin utgftr skatt dels med en gn111davgift för liter dels med en procent

avgift <SFS 1977: 306 med senaste iindring 1979: 858). Grundavgiften utg{1r 

med 9:50 kr. for vin med en alkoholhalt överstigande 15 Vlllymprocent 

(starkvin) samt med 3:00 kr. för annat vin <fattvinl. Procentavgiften mot

svarar 36 'c.:; av detaljhandclsprisct exkl. merviirdeskatt. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna p{1 titeln under de senaste 

budgetåren framgt1r av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgetar 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Statsbudget 
Redovisat 

.'iOO.O 
532.2 

6tttl.0 
581.8 

680.0 
709.8 

720.0 
786.8 

870.0 

I skrivelse till RRV den 26 oktober 1979 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Under budgetflret 1978/79 inflöt skatt pä vin med 786.8 milj. kr. mot 
709,8 milj. kr. budgc1{1ret 1977/78. 

Enligt lagen 1979: 858 har grundavgiften höjts frän 7.75 1ill 9.50 kr. för 
~tarkvin <Kh frän :um till 3 kr. för liittvin med verkan fr. o. m. den '27 
ok1ober 1979. 

En höjning av grundavgiften för starkvin med 1,75 kr. per liter ökar 
skatteinkomsten med l .75x 1.5625 = 2.73 kr. per liter. Skattens konstruk
l ion med en grundavgift och en procentavgift pa 36 '/'!:. gör all 
skatteinkomsten ökar med (I: ( 1-0.36) ==) l . .'i6'25 g[111ger höjningen av 
grundavgiften. Genomsnittlig skatt per liter utgjorde 1978 18.47 kr. Skatte
höjningen medför en ökning med 14.8 ~,;.,vid oföriindrad konsumtion. 

En höjning av grundavgiften för liittvin med 0.20 kr per liter i.ikar 
:,;katteinknmsten med O.'!.Ox l .5f125 = 0.31 kr. per liter. Genomsnittlig skatt 
per liter ulgjorde 1978 8,9'2 kr. Skattehii.iningen inneb:ir en ökning med 
3.5 'lr.· vid oföriindrad konsumtilln. 

Skatt efter de nya skattesatserna infly1n fr. Ll. m. februari 1980. 
Försäljningen av vin utgörs till 85 '};,av lättvin. 
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För tiden juli 1979-januari 19XO hcriiknas 487 milj. kr. inflyta. lnknms
ten for khruari-.iuni 19XO har tidigare her;iknats till 383 milj. kr. 

För innevarande budgctf1r kan inkomsten hcriiknas till t4X7+3X3 
(I. 14X.< 0.15+ 1.035 x O.X5 l= l X<JO milj. kr. 

För budgct~irct I 'JXO/X I kan inkomsten bcriiknas till ( 487 
( l.14Xx0.15+ l.035x0.X5)+ l.09>:403 =) 952 milj. kr. <lCh för budgct:°1rct 
198 I /X::! till (I .09x 952 =) I 038 milj. kr. Hiirvid har antagits att skal tein
kornslt'n iikar med ca 9 'X till foljd av volym-. rris- uch rrefcrensfi.iriind
ring. 

K.SV bcriiknar inkomsten av skatt p~1 vin under hlKlget~1rct 1979/XO till 
890 milj. kr. under budgctilret 19XO/XI till 950 milj. kr. 

KRY ansluter sig till rikssskattcvcrkets hcriikning. lr1k<lmsterna ri1 titeln 

skatt p{1 vin bcriiknas till 890000000 kr. för budgctärct 1979/XO och 

'150 000 000 h. för hudget:lret 1980/X I. 

RRVs förslag till uppstiillning av statshudgetens inkumster för budget

;·iret 19XO/XI inncb~ir att inkomsterna pii denna titel redovisas under huvud

gruppen skatt p{1 varor och tjiinster. Inkomsterna beriiknas uppgf1 till 

950 000 000 h. budgetåret 1980/X I. 

Skatt på malt- och läskedrycker 

Det utgår skatt pf1 malt- och faskcdrycker tSFS 1977: 306 med senaste 

iindring 1979: X58l. Skatt tllgfa enligt följande sammanst:.illning. 

Littöl 
Öl 
Starköl 
Kolsyrade: liiskedryt:kcr 
Övriga liiskedrydcr 

Viktpn•ccnt 
alkohol 
över Hiigst 

1.8 
1.8 2.8 
2.8 

Skatt per 
liter 
Kr. 

0:52 
I :55 
4:25 
0:60 
0:37 

De beräknade och redovisade inkomstcrn:1 p{1 titeln under de snastc 

budgctf1rcn framgf1r av f'lijlande sarnmanstiillning (milj. kr.). 

Hudgct!tr 1975/76 1976/i7 1977/78 1978/7'1 1979/80 

Statshudgct 770.0 892.0 7(17.0 802.0 786.0 
Redovisat 865.2 938.11 759.8 804.1 
Dhrav 

Maltdrycker 706.8 780.4 5'15.0 620.0 
Liskedrycker 158.5 1.18.3 164.8 t84.1 

I skrivelse till RRV tkn 26 oktl>her 1979 har riksskattcvcrket i fr~iga om 

hcriikningcn av skatt p[l malt- och l;iskcdrycker anfört följande: 

Under hudget<'iret 1978/79 inflöt skatt pri malt- och l:iskedryc.:kcr med 
775.1 milj. kr. nwt 7>4.3 milj. kr. budgct;'1rct 1977/78. 

Enligt lagen l 979: 85X har skatten på maltJryl'.kcr höjh med följande 
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bd<>pp pc-r lill'r: Lagrat llittöl 1Jlc•d 0.07 till 0.52 kr.. lil med 0.20 till 1.55 kr. 
lH.:h starköl meJ 0.85 till 4.25 kr. Ändringen träJer i kraft den 27 oktober 
1979. vilket innehlir alt skatt efter de nya skattesatserna inflyter fr. L). m. 

januari 1980. 
RSY herliknar Jen skattepliktiga utliimningen under innevarande buJ

get{ir till 90 milj. liter starköl. 200 milj. liter öl. 110 milj. liter lagrat liittöl. 
290 milj. liter kobyrad hiskeJry.::k 11ch 30 milj. liter annan hiskedryek. För 
de tv{1 fiiljande budgeu'tren rliknar RSV försiktigtvis med en stabilisering p{1 
nuvarande nivf1. 

RSV herliknar inkomsten av skatt pi'i malt- och läskedrycker under 
budgetf1ret 1979/80 till 875 milj. kr. och under budgctfm:t 1980/81 till 940 
milj. kr. 

Gcneraltullstyrdsen beriiknar uppbörden av skatt pf1 importerade malt

\lCh liiskedrycker till 22 milj. kr. for budgetäret 1979/80 och 23 milj. kr. for 

budgetåret 1980/81. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrdsens beräk

ningar. Inkomsterna pf1 titeln skatt pä malt- och läskedrycker beräknas till 

897 000 000 kr. for budgetf1ret 1979/80 oeh 963 000 000 kr. för buJgctfiret 

1980/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för hudgct

äret 1980/81 inne här att inkomsterna pä denna titel redovisas under huvud

gruppen skatt pt1 varor och tjäföter. Inkomsterna ber~iknas uppgä till 

963 000 000 kr. buJgetf1ret 1980/81. 

Energiskatt 

AllmLin energiskatt skall erläggas för bensin oeh gasol. vissa brLinslen 

som kol. koks. m<>torbriinnolja och eldningsolja samt elkr<1ft. 

Med bensin avses samtliga i lagen om bensinskatt angivna skattepliktiga 

varuslag och med gasol vara. för vilken skatt skall erlliggas enligt förord

ningen om gasolskatt. 

För t1r 1979 har regeringen beslutat om nedsiittning av allmän energi

skatt. efter prövning i varje silrskilt fall. Regeringen har medgett nedsiitt

ning av energiskatt p{1 elkraft. eldningsolja och fasta hr:inslen för viss 

industriell tillverkning. 

De for briinslen nu giillandc ~kattesatserna framgf1r av nedanstående 

sammanställning. 

Bensin 
Gasol 

för bu~s vars tjiinstcvikt övc:rstigcr 3 000 kg 
Elektrisk kraft 

för industriell verksamhet med förhrukning 
större iin 40000 k\Vh 

34 öre per liter 
26 öre p<:r liter 
~I i.irc per liter 
3 öre per kWh 

2 öre pc:r kWh 
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Stenkol 
Stenkolsstvbb samt stenlwlsbrikeller 
Brunk<ibhrikcttcr 
K<iks lH.:h koksbriketter 
K<>ksstvbb 
Tunna Zi..:h tjocka oljor 

12 kr. per llln 

6 kr. pn ton 
6 kr. per llln 

14 kr. pc:r ton 
h kr. pc:r t<in 

40 kr. p<.:r m" 

105 

Betriiffande energiskall pf1 bensin och gasol giiller i fr{1ga om skattskyl

dighet och bcskattningsmyndighct samma bestiimmelser snm för bensin

skatt och gasolskatt. Övrig energiskatt redovisas av ribskatteverket samt 

av generaltullstyrelsen beträffande skatt ptl hrfö1slen som infons till riket 

av annan än den som iir n:gistrerad hos riksskatteverket. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna pti titeln under de senaste 

budget~1ren framg{1r av följande sammanstiillning I milj. kr.). 

Budgettlr 1975/76 1976/77 1977/7!< 1978/79 1979/80 

Statsbudg<:t 3 160.0 3 514.0 4 116.0 4146.0 4300.tl 
Rc:d,ivisat 3 070.5 3521U 4020.2 4 186. I 
Därav ptt 

Elektrisk kraft 986.0 I 241.2 1649.6 1764.0 
Bensin och gasol' I 420.4 I 582.3 1657.6 1672.6 
Andra bränslen 663.3 704.2 705.4 750. I 

I Exklusive tullverkets uppbörd. 

I prop. 1979/80: 30 föreslf1r regeringen att energiskatten höjs med I öre 

per kilowattimme för dcktrisk kraft och med 40 kr. per kubikmeter för 

olja. Vidare föreslås att skatten på gasol hi.ijs med D öre per liter till 39 iire 

per liter. Höjningarna föreslås träda i kraft den 21 december 1979. I 

propositionen föreslfts att nedsiittning av allmiin energiskatt iiven for 1980 

skall ske till 1.31/(, av försiiljningsvärdet för företag med industriell tillverk

ning. Avsikten iir att den föreslagna höjningen av beredskapsavgiften hör 

räknas in i energiskattebclastningen. Skattehöjningen beräknas i.ika in

komsterna med I 200 milj. kr. räknat per helftr. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

Det finns sktil att anta att skattenedsiittningen till 1.3 'X för gälla tills 
vidare. 

Skattenedsiittningens storlek med de föreslagna höjningarna i·ir svftr att 
bcriikna men den uppskattas till 3.'iO milj. kr. per fa. Hiilften antas fördelas 
på vardera elkraft oeh bränslen. 

a) Energiskatt p<'t elkraft 
Om den föreslagna hiijningen genomförs blir energiskatten pi1 elkraft 4 

öre per kWh. I industriell verksamhet blir den dock ) iire per kWh för den 
del av förbrukningen som överstiger 40000 kWh per f1r. Att skatten för de 
första 40000 kWh iir I öre högre per kWh ber:iknas ge 5 milj. kr. mer i 
inkomst än en enhetlig skattesats om 3 öre per kWh fiir industriförbruk
ningen. 

Förbrukningen inom industrin beriiknas under hudget!1rct 1979/80 uppgi'1 
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till 41.1 TWh (I TWh = I miljard kWh). Skatteavdrag medge:,. for elkraft 
förbrukad i elektrolytiska processer. Förbrukningen uppskattas till 3.5 
TWh. 

i:r·. o. m. den I juli 1979 far producenter av mottryckskraft göra avdrag 
for s;'idan kraft som förbrukas i egen industriell verksamhet. I gengiild skall 
skatten be1alas för det briinsle sllm anviinh för clprl1duktil1nen. De gamla 
bestiirnmclserna innebar att avdrag fick gliras för skatten p:·i hriinsle som 
anviindes för produktion av nh1ttryckskraft. I allmiinhet gjon.les avdraget i 
deklaration för skatten pft elkraft. 

A vdragct för si1dan mott ryckskraft uppskattas till 4.h TWh. Skattepliktig 
förbrukning inom industrin hlir dä (41.1-3.5-4,fl =) 33.0 TWh. För hus
hilll. handel m. m. beriiknas rörbrukningen under budgett\ret 1979/80 uppgi•\ 
till 41.5 TWh. 

Om den föreslagna skattehöjningen giillt under hudgetiiret 1979/80 skulle 
inkomsten ha blivit U3.0x ICfx0.03+41.."x 1n"x0.04-175x 1!1;+5x llf = l 
2480 milj. kr. Under tiden juli-okt11bcr 1979 har innutit 580 milj. kr. 
Förbrukningen antas öka med 5 r;;;. om f1re1. Inkomsten under tiden novem
ber 1979- mars 1980 antas vara 25 milj. kr. mindre iin f1ret innan p. g. a. 
avdraget fi.ir mottryckskraften. Inkomsten beräknas till (I .05x 814- 25 =) 
830 milj. kr. Inkomsten under tidt:n april-juni 1980 iir den första som 
pt1verkas av skattehöjningen och den beriiknas uppgfl till 27 '?(: av 2 480 
milj. kr.. som bt:räknats för ett helt budgettir. dvs. till 670 milj. kr. 

RSV beriiknar inkomsten av energiskatt pli elkraft for budgetåret 1979/ 
80 till (580+830+670 = l 2080 milj. kr. och för hudgetf1ret 1980/81 till 
( l.05x2480=) 2604 milj. kr. 

h) Energiskatt pf1 bensin och gasol 
Avt:n om förbrukningen av gasol för motordrift kommer att öka under 

prognosperioden. torde skatteintiikterna bli s?1 små, att de kan försummas i 
detta sammanhang. 

Under tid<..!n juli-oktober 1979 inflöt 610.7 milj. kr. som energiskatt på 
bensin. lnkomst<..!n under tiden november 1978-juni 1979 uppgick till 
I 066,8 milj. kr. Under antagande av en <..!nligt SPI tr\ilig ökning av fiirbrul\
ningen med ca I r;; kan inkomsten under budg<..!tftret 1979/80 beräknas till 
(610. 7+ 1.0 I x I 066.8 =) I 688 milj. kr. Inkomsten under budgetåret 1980/81 
beriiknas till ( 1.0 I x I 688 =) I 705 milj. kr. 

c) Energiskatt på andra briinslen iin bensin och gasol 
Inkomsten under budget liret 1978/79 uppgick till 750. I milj. kr. Som 

framgiir av redogörelsen under "Energiskatt"' har den pf1vcrkats av de 
skattenedsiittningar regeringen medgett. 

Enligt uppgift fr{tn energisparkommittcn förorsakade den kalla vintern 
1978/79 en mnförbrukning av eldningsoljor av "'minst I milj. m:1

". Detta 
motsvarar en energiskatt av 40 milj. kr. P:'\gäende energisparkampanj 
verkar dämpandt: pf1 förbrukningen. Under tiden juli-oktober 1979 inflöt 
167.5 milj. kr. LH.:h under november ot:h december 1979 förutses ca 87.5 
milj. kr. innyta. 

lnkomsti:n under tiden januari-mars 1979 blev 227,7 milj. kr. Hälften av 
merinkomstcn kan anses hänförbar till denna period. Inkomsten under 
tiden januari-mars 1980 kan d~irför beriiknas till 208 milj. kr. 

Under tiden april-juni 1979 in ni.it 259. I milj. kr.. varav 20 milj. kr. torde 
bero på den kalla vintern. Skaltehöjningen medför att dlekten av nedsiitt-
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ningarna iikar med )O mil.i. kr. under muhvar;lllde tid llJ80. lnkllllhten 
under budgel~iret 1'179/XO blir <1kdcs ( 167.51 87.5·1 208+(2:\'J.l-20)"80/ 
40 - .'ll = l 9 I I m i I.i. kr. 

RSV r:iknar med en ;\rlig ökning av förbrukningen med I'; .. ~kd h;insyn 
till skattehiijningen och skatteneds:ittningt•n ber;iknas inkomsten for bud
getiiret 1'180/81 till (J.0J:..:(J(17 . .5~87 . .5-1208+2W.IJ"-80/40-·ll.5=l 1290 

mil.i. kr. 
Den sammanlagda energiskatten blir da fiir budget:1ret 1979/80 

(2 080- I ti88+ 41 I = J 4 h79 milj. kr. och for hudget:irct 1980/81 
<2<>04+ 1705+ 1290=! 5599 milj. kr. 

RRV anslutn sig till riksskattevcrkch hn:ikning. lnkonhtcrna pf1 titeln 

energiskatt bl'.r;iknas till 4 679 000 000 kr. för budget;'1rct 1979/80 lKh 

.5 59'1000 000 kr. för budgett1ret 1980/8 I. 

RRVs förslag till uppst;illning av statsbudgetens inkomstn fi.ir budget

:iret J<J80/81 inneb:ir att inkomsterna pi1 dl·nna titel redllvisas under huvud

gruppen skatt pf1 varor lll..:h tjänster. Inkomsterna bcr:iknas uppg:i till 

'i .599 000 000 kr. fiir hudget~m:t 1980/81. 

Särskild beredskapsa,·gift för oljeprodukter 

Under budget;\ret 1978/79 inflöt som s~irskild beredskapsavgift för olje

produkter 807 milj. kr. Avgiften tas u1 for att bl'kosta en utiikad bered

skapslagring av rfwlja och oljeprodukter. Fr. o. m. den I juli 1978 iir avgif

ten sju öre per liter bensin lh.:h 22 kr. per kubikmeter mutorbrförnolja. 

eldningsolja nch bunkcrolja (SFS 1978: 409). Avgift utgtir ej for flyg- l)eh 

reabensin. Avgiftsmcdlcn fonderas och tillförs en särskild oljelagringsfond 

och en l>ijl·prospekteringsfond. 

I pn>p. J 97'J/'ll.O: 30 föreslf1r regeringen att avgiften höjs med 'i i.ire per 

liter bensin Ol'h med 5 kr. per kubikmeler olja. Höjningen föreslt1s triida i 

kraft den 2 I december 1979. Den kan beriiknas öka inkomsterna med 350 

mil.i. kr. riikna1 per helår. 

Riksskatteverket har i skrivebe till RRV framfi.irt följande: 

Om den föreslagna höjningen av avgiften med 5 i.ire till 12 öre per liter 
tr:ider i kraft den 21 december 1979 kan inkomsten under budget<'lret 1979/ 
80 heriiknas sfdunda. Utgf1ende fr[111 det förhf1llandet att inkomsten av 
s:irskild bcredskapsavgift for hensin förhMlcr sig till inkomsten av bensin
skatt före höjningen som 7 till 68 och efter höjningen som 12 till 93 blir 
resultatet 

~-7_x~(l_2_2_0_-_6_0_0_+_8_4.5~)~+ 
68 

12x937 1, _ .1. '· 
93 = - :.I.' mlJ. ,.;r. 

Inkomsten under hudget;'iret I 980/81 kan beriiknas till 600 milj. kr. 
Den siirskilda beredskapsavgiften för eldningsolja. motorbr~innolja och 

bunkerolja forcsläs bli höjd fr. o. m. den 21deecmhcr1979 frt111 22 kr. till 27 
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kr. per m'1. Oljeb11lagL'ns skattepliktiga leveranser unJer tiJen 21 -31 Je
ccmber J<J79 blir sannolikt relativt smit. Avgiftshöjningen sl~1r igenom först 
vid levc:ranser i januari I 980. Avgift ff,r dessa leveranser p{1vcrl-.ar inkpms
t.::n först under tiden april-juni 1980. 

Under tiden juli ·-oktober 1979 inflöt s;irskild beredskapsavgif'I för nl_itir 
med 108.Xmilj. kr. Undermwembcr 197!:<-mars l979intlö1201.<)milj. kr. 
och under april- juni 1979 176.1 milj. kr. lkriiknar man den merförbruk
ning den kalla vintern 1978/79 förorsakade till I milj. m'1 tse Energiskatt cl. 

motsvarar det en merintiikt av 22 milj. kr. som antas fiirdelad mo:d hiilften 
p;·i vardna första lh.:h andra kvartal.:!. Av skiil smn angetts under Eno:rgi
skatt c) beriiknas förbrukningo:n under vintern 1979/80 motsvara fi.ircg{1en
de vinto:rs med avdrag för den n;imnda merförbrukningen. Med h;insyn till 
detta m:h till avgiftshöjningcn kan inkomsten umlcr budget{1ret 1979/80 
beräknas till [I 08.8+ (201.6- 11 )-117(1. I - I I)" 27/22 = J 502 milj. kr. Detta 
motsvarar 21.1 milj. m~. 

RSV r;iknar meJ en iirlig ökning av förbrukningen meJ I 1:i. under föl-
jande budgetiH. Inkomsten under huuget.-iret 1980/8 I blir ur! 
( 1,0 I X 21. I X 27 = )575 milj. kr. 

Den sammanlagda inkomsten av s;irskild beredskapsavgift fiir oljepro
dukter kan sälcdes for budgetäret 1979/80 bo: räknas till 1395-t-502 =) 897 
milj. kr. och för budgctb.ret 1980/81 till t600+575 ~')I 175 milj. kr. 

RRV ber;iknar inkomsterna under titeln siirskild bereuskapsavgift för 

oljeprouukter dft avgiftana fonderas till I 000 kr. för vart och ett av 

budget<'1ren 1979/80 llCh 1980/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster for budget

äret 1980/8 I innehiir att inkomsterna p[1 do:nna titel redovisas brutll) under 

huvudgruppen skall pi1 varor och tjiinster. Inkomsterna beriiknas uppgi·i till 

I 175000000kr. förbudgo:tb.ret 1980/81. 

Skatt på annonser och reklam 

Skall utgb.r pf1 annonser och ro:klam !SFS 1972: 266 med senaste ;\ndring 

1977: 1050). Skatten beriiknas p:1 undcrlaget exklusive skall. Den iir Vi för 

annons i allmiin nyhetstidning. annars 10r:;. Skattskyldig är den som i 

yrkesmässig verbamhet inom landet offentliggör skattepliktig amwns eller 

skattepliktig reklam i annan form iin annons eller frams@lcr skattepliktig 

reklam! ryck sak. 

Beskattningsmyndighet för reklamskall iir riksska11.:verket eller. i fr!1ga 

om ro:klamskatt vid införsel, gencraltullstyrelsen. 

De haiiknade tich redovisaue inkomsto:rna pfi titeln undo:r de senaste 

budgetåren framgt1r av följande sammanstiillning tmil_j. kr.). 

Budgc1ar 1975/76 1976/77 1977i7'1'- 197!'-/79 1979/80 

Statsbudget 
ReJtwis;tt 

11.'i.O 
14.'i.I 

l.'i~.o 
174.1 

~07.0 

l'i..\.I 
169.0 
159,8 

186.0 
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Riksskattcvcrkets ink1.1mster av skatt pii annonser lH:h reklam uppgi..:k 

hudgdärel 1978/79 till 149,4 milj. kr. I skrivelse till RRV bcr~iknar riksskat

tcverket inkomsterna för b11dg.:ti1ret 1979/80 till 180 milj. kr. o..:h 210 mil.i. 

kr. för hudgetäret 1980/81. Generaltullstyrelscn hcräknar sin uppbörd av 

skatt pä annonser och reklam till 12 milj. kr. för hudgetåret 1979/80 och 13 

milj. kr. för hudgetiiret 1980/81. 

RRV ansluter sig till riksskatteverk.:ts och gc'neraltullstyrclscns beriik

ningar. Ink(1mstcrna p{1 titeln skall pi·i annonser och reklam bcriiknas till 

192 000 000 kr. för budget{1ret 1979/80 1ich 223 000 000 kr. för buc.Jgetäret 

1980/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av stahbudgetens inkomster för budgct

fact 1980/81 inncbiir att inkomsterna p{11.knna titel rcc.Jovisas unc.Jcr huvud

gruppen skatt p~i varor och tj~inster. Inkomsterna beriiknas uppgi't till 

223000000 kr. för hudgt'liiret 1980/81. 

Skatt på spel 

Spelskatt tSFS 1972: 820 med senaste ändring 1978: 761) utgår fr. o. m. 

januari 1979 pii roulett- eller bingospel. snm kriiver tillsti111d enligt lotteri

förnrdningen. 

Skatten p!1 roulettspel är en fast avgift för varje kalcnderm{111ad dtl 

skatt skyldighet ri1der. För roulettspel utg~1r avgiften med 5 Ollll kr. for 

tillsti111d som innebiir riitt till spel minst tre dagar va1je vecka om spelet 

bedrivs i samband med restaurangri.irclse som crhftllit tillstand att servera 

spriturycker. vin eller starköl till allmänheten efter kl. O 1.00. Avgiften är 

3 500 kr. för annat tillstt111d som innebär rätt till spel minst tre c.Jagar va1:je 
vecka och iir I 500 kr. i annat fall. Skatt på bingospel utgår med 5 % av 

v~irdet av erlagda spclinsatser och entreavgifter. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

hudget[iren framgtir av följande sammans@lning (milj. kr.). 

Budgetår 197."i/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Swtshudget 
Redovisat 

75.0 
89,I 

102.0 
95.5 

110.0 
95.6 

63.0 
70 .. ' 

60.0 

I skrivelse till RRV den 26 nktober 1979 har riksskatteverkct anfört 

följande: 

Uppbörden under budget?tret 1978/79 uppgick till 70.5 milj. kr.. varav 
52.7 milj. kr. avs{1g skatt på bingospel och 17,8 milj. kr. skatt pä roulett
nch automatspel. Av sistnlimnda belopp torde ungefär 10 milj. kr. vara att 
h~lnföra till skatt för automatspel. Denna skatt har i samband med införan
Je av förbud mot spelautomater slopats från den I januari 1979. Detta 
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fiirh{1Jlamk synes ha meJfiirt en minJre ökning av skartcurpbi.irJen avse
ende r<iulettsrel. vilken for innevarande hudget:1r beriiknas till 10 milj. kr. 
Skatien r:1 bingllspcl har unJer treJ_ie kvartalet l'J79 ökat med drygt 10 
procent _j;imfört med mutsvarande peri<id under 1978 och beriiknas me<l 
h;insyn h;irtill till 58 milj. kr. under innevarande hudgetftr. 

RSYs tntala ink(.)[llskr av skatt p;·1 spel heriiknas fiir hudgetftret I 'J79/80 
till 68 milj. kr. och för buJgetiiret 1980/81 rill 74 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets ber;ikning. lnknmsterna p:i titdn 

skatt pf1 spel ber;iknas till 68000000 kr. för budgetftret 1979/80 och 

74000000 kr. for hudget<'1ret 1980/81. 

RRYs förslag till uppstiillning av statsbuJgetens inkomstl'r för budget

:1ret 1980/81 inneb~ir att ink1imsterna pil denna titd red1wisas under huvud

gruppen skatt p;'1 varor llch t.iiinster. lnkl1msterna beriiknas uppgil till 

74 000 000 kr. för budget:1ret 1980/81. 

Särskild 3\'gifl på S\'3\'elh31tigl bränsle 

Lagen om svavelhaltigt briinsle (SFS 1976: 1054) trii<l1k i kraft den I 

oktober 1977. Dii upphörde lagen om begränsning av svavelhalten i eld

ningsolja att giilla (SFS 1968: :'i.'i I). För att mot verka utsl;ipp i luften av 

svavelföreningar har regeringen meddelat föreskrifter for anviindningen av 

svavelhaltigt briinsle. Regeringen eller fiirvaltningsmyndighet s1H11 rege

ringen utser kan medge undantag. fr:1n hestiimmelse om den högsta miingd 

svavelfiireningar som f{1r sliippas ut i luften. I dessa fall f<'tr en sfaskild 

avgift tas ut med belopp som lastst;ills av regeringen eller utsedd förvalt

ningsmyndighel. 

Statens naturv~1rdsverk utövar den centrala tillsynen i.iver efterlevnaden 

av lagen. Uinsstyrelsen utövar fortllipande tillsyn inom liinet. Den siirskil

da avgiften utgftr enligt taxa snm fastst;ills av statens naturv{1rdsverk efter 

samr;1d med RRV (SFS 1976: 1055). 

s;irskild avgift p;'1 svavelhaltigt bränsle uppfördes mt·d 4 milj. kr. i 

statsbudgeten för budgetftret 1978/79. Uppbörden under budgct~iret 1978/ 

79 uppgick till 4.(1 milj. kr. I statsbudgeten för b11Jgertirer 1979/80 upp

fördes titeln med 0.2 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 11 oktober 1979 bcriiknar statens naturv!irds

verk inkl1msterna under titeln s;irskild avgift pft svavelhaltigt br~insle till 4 

milj. kr. för budge1:·1ret ILJ7'J/80och till 1.5 milj. kr. for budgetl1ret 1980/XI. 

RRV ansluter sig till statens naturvf1rdsverks beriikning. Ink11msterna pit 

titeln s;irskild avgift ptl svavelhaltigt briinsle beriikn;1s till 4 000 000 kr. f"iir 

budget;'trel 1979/80 och I 500000 kr. för budgetC1ret 1980/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för buJget

i1ret 1980/81 innebiir att inkmnsterna p:I denna titel redovisas under huvud-



Bilaga 2.1 Riksrcvisionsvcrkcts inkomstberäkning 111 

gruppen skall pi1 var1ir och tj;inster. Inkomsterna lxTiikn;1s uppgf1 till 

I 500 000 kr. för budgct:irct I ()80/81. 

Rcscskall 

Skatt p{1 chartl'rresnr ml'd flyg till utlandet utg{1r ml'd 100 kr. för passa

gcrarl' som fyllt 12 [1r (SFS 1978: 144). Skatteplikten giilkr iiven förs. k. 

IT-resor med rl'gul.iiirt llyg. 

Rcsesbtten triiddc i kraft dl'n I maj 1978. Titeln uppfördes med 95 milj. 

kr. i statsbudgeten fiir budget{1rct I ')78/79. Upphön.Jen under budgl't<lret 

llJ78/71J uppgick till 104.h milj. kr. I statsbudgeten för budgetiiret l'J71J/80 

uppfiirdes titeln med 110 milj. kr. 

Riksskallevakl'I har i skrivelsen den 26 oktober l'.>79 anfört fiiljamk: 

Lagen om skatt p;1 vissa resl•r triid1.k i kraft den I maj J ')n. Vissa 
övergfö1gsbestiimmelser. som begriinsade skattskyldigheten giillde till den 
I november 1978. Under budget<'iret 1978/79 inflöt 104.6 milj. kr. Enligt 
tidigare uppgifter frtin en större researrangör riiknade man med en ~1rlig 

ökning av antalet l'harte1Tcs1>r ml'd ca 7 r;;;, de niirmaste f1rl'n. Antalet 
re,eniirl'r ml'd siillskapsresecharter har emellertid sjunkit och beriiknas 
fortsiltta att sjunka. med;1n antalet skattepliktiga resur med rcguljiirllyg har 
ökat under 1979 jiimfört med 1978. lkriikningen av inkomsten har gjorts 
med det antagandet <tll iikningen av skattepliktiga resor med rl'guljädlyg 
klllnmer att kompensera minskningen av antalet resen~irer vid charter
flygning i ej regelbunden luftfart. 

RSV bcriiknar inkomsten av röcskatt för budgct(1ret 1979/80 till 110 
milj. kr 11ch fiir budgettin;t 1980/81 till 118 miij. kr. 

RRV ;mslutl'r sig till riksskattcverkcts beriikning. lnk11mstcrna pi·1 titdn 

rcscskatl beriiknas till 110000000 kr. för budgctf1rl'l 197'>/80 11ch 
118 000 000 kr. for budget:'1ret 1980/81. 

RRVs fl.irslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för hudgct

i'1n:t 1980/81 innehiir att inkomsterna p{1 denna titel rL~d1ivisas under huvud

gruppen skatt p;'1 vanir och tjiinstcr. Inkomsterna beriiknas uppg{1 till 

118 000 000 kr. for budgct{1ret 1980/81. 
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Uppbörd i statens verksamhet 

RRV har erhftllit uppgifter om nelloinkomster p;'1 tknalet inkomsllitlar 

under uppbörd i statens verksamhet. Uppgifterna har fönnats av de myn

digheter som redovisar uppbörd i statens verksamhet. Vissa titlar har 

dock beriiknats av RRV. Dessa är bidrag till kostnadt:r för polis-. dom

stols- och uppbördsviisemkt m. m .. vattcndomst<ilsavgifter och pensions

medel m. m. 

Med stöd av dessa uppgifter beriiknar RRV inkomsterna av uppbörd i 

statens verksamhet till 3 715 442 000 kr. för btH.lgetäret 1979/80 och 

I '129 249 000 kr. for budgetäret 1980/81. Statsbudgeten. utfalkt och RRVs 

heräkning framgt1r nedan (milj. kr.). 

1976/77 1977 /7'11. 

StatsbuJgct 2 160.1 
Utfall 2 177.6 
RRYs beräkning 

2 29X.2 
2671.2 

1978/79 

2 811.4 
> 5.'i6.7 

1979/KO 

3468,9 

3 715...\ 

19'11.0/81 

1629.2 

Nettoinkomsterna under budgetiiret 1974/75-1978/79 för resp. upp

bördslit.:l framg;)r av bilaga A. I bilaga B och C redovisas RRVs beriikning 

fi.ir budgetf1ren 1979/80 och 1980/81. I bilaga E och F redovisas inkomster

na fördelade enligt RRVs förslag till iindrad uppstiillning av statsbudgetens 

inkomster. RRV k<)mmenterar i det följande några av de inkomsttitlar. som 

ingår i uppbörd i statens verksamhet. 

Expeditionsa~·gifter 

Expeditionsavgifter utgf1r l'ör expeditioner S(1m utfiirdas av statlig myn

dighet. Inkomsterna rednvisas av riksskatteverket. st::itens trafiksiiker

h<.!tsvcrk. domstolsveri..:et och centralniirnnden fi.ir fastighetsdata m. tl. 

Budgetf1ret 1978/79 uppgick ink(imsterna till 153 .0 milj. kr. I statsbudge

ten för budget~irct 1979/80 uppfördes inkomsterna till 157 .0 milj. kr. De 

llV<tn nlimnda myndigheterna heriiknar att inkomsterna kommer att uppgä 

till 177.5 milj. kr. för budgetåret 1979/80 och till 181.5 milj. kr. för budget

{1ret 1980/81. Uppjusteringen jiimfört med beriikningen till statshudgeten 

1979/80 sammanhiingcr med en eftersläpning av inkomster frtm föregående 

hudget;'.ir samt .:n revidering av prngnoserad volym. 

RRV bcriiknar inkomsterna pf1 titeln expeditionsavgifter till 177 500000 

kr. för budgetf1ret 1979/80 och 181500000 kr. fi.ir budg<.!tfö"et 1980/81. 

RRVs förslag till uppst:illning av statsbudgetens inkomster för budget

{1ret 1980/81 inneb:ir att inkomsterna pä denna titel redovisas under huvud

gruppen offcntligr:ittsliga avgifter. Inkomsterna berliknas uppgå till 

181 500 000 kr. för budgetärct 1980/81. 
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Bidrag till kostnader for polis-, domstols- och uppbiirds\'äscndet m. m. 

Pi1 inkomsttiteln red1wisas bidrag frftn k1immuner till staten för kostna

der för pensionering av personal inom Jet forstatligade polis-. domslllls

och upphilrdsv:iscndet m. m. (SfS 1%6: 681). För hudgeti'1ret 1979/80 be

r;iknas bidragen fiir pensionering uppgf1 till <il .4 milj. kr. oi:h for budget~in:t 

1980/81 till 5X.O milj. kr. 

Fr. o. m. budget;'iret 1970/71 redovisas ;i ven kostnadsbidrag till lokalhf1ll

ningen filr de allm;inna underriitterna pf1 titeln. Kommun. som vid utgfmg

en av :1r 1970 hade lokalh[1llningsskyldighet for rf1dh11sriitt. skall betala 

kostnadsbidrag till staten tSFS 1970: 390). Kostnadsbidraget faststiills av 

hyggnadsstyrclsen. Byggnadsstyrclsen beriiknar kostnadsbidraget till 8.0 
milj. kr. för vart cii:h ett av b11dgeti1ren 1979/80 oi:h 1980/81. RRV ansluter 

sig till byggnadsstyrelsens beriikning. 

RRV heriiknar inklimsterna p;'t titeln bidrag till kostnader för polis-. 

dornst11ls- och upphilrdsv;isendet m. m. till 69413000 kr. för budgetfaet 

1979/80 oi:h 65 950 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

RRVs förslag till uppst;illning av statsbudgetens inkomster för budget

f1ret 1980/81 innebär att inkomsterna pf1 denna titel ingf1r som en del av 

inkomsterna p~1 titeln statliga pen-;ionsavgifkr. netto som redovisas under 

kalkylmiissiga inkomster. 

Inkomster \'id kriminah·årdcn 

p;t denna titel redovisas överskotten fr1111 j1>rJbruks- 1Kh verkstaJsdrif

ten inom kriminalviirden samt vissa uppbördsmedel. För budget[iret 1978/ 

79 redovisas ett underskott pf1 I .J milj. kr. Underskottet pi) titeln beror pt1 
dd redovisade underskottet för jordbrub- och vcrkstadsdriften. 

KriminaMirdsstyrelscn ber~iknar inkomsterna för hudgetftret IY79/80 till 

ntill kr. Filr budgetf1ret 1980/81 riiknar kriminalvf1rdsstyrclsen med ett 
överskott pf1 0.4 milj. kr. 

RRV anser att en översyn av inkomsttiteln bör göras si1 att möjligheterna 
till underskott pli titeln elimineras. 

RRV ansluter sig till kriminalvf1rdens beriikning. Inkomsterna pt1 titeln 

inkomster vid krirninalvftrden beriiknas till noll kr. för budgetflret 1979/80 

rn.:h 430 000 kr. for hu<lgetl1ret 1980/81. 

RRVs förslag till upps@lning av statsbudgetens inkomster för bu<lget

liret 1980/81 innebär att inkomsterna på denna titel redovisas under huvud

gruppen försäljningsinkomster. Inkomsterna beriiknas uppgf1 till 430000 

kr. for budgetåret 1980/81. 

8 Rik.1dt1i.:t'11 1979/XO. I .1"11111/. Nr 100. Bilaga 2.1 
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Inkomster \'id karolinska sjukhuset 

I statshudgeten upptogs inkom~tcrna for budgl't{tret I LJ7Y/8tl till 536,2 

milj. kr. Dird.:tioncn for karolinska sjukhusel haiiknar inkomsrerna till 

'il0.4 milj. kr. för budgctf1rct 1979/80 och till 484.0 milj. kr. for budgcti\ret 

1980/81. De olika inkomsterna som ingär i denna titel framg:1r av ncdan

stf1cnde tablft tmilj. kr.) 

1979/80 

IJrifrbi<lrag fran Srockholms 
fäns lan<lsling 422.1 

Landslingets bidrag till investeringar 
Inkomster för öppen och sluten 
.. vard i övrigt 83. I 
Ovriga ersättningar 5.2 

Summa 510,4 

1980/KI 

31>3.4 
22.0 

93,4 
5.2 

484,0 

Avvikelsen i förhållande till statsbudgeten beror dels p~1 att vissa v{1rdav

gifter som tidigare skulle tas in under inkomsttiteln. nu för tas till uppbörd 

under driftkostnadsanslaget. dels pt1 ~indrade ersättningsregler inom den 

allmänna sjukfiirsiikringen. 

RRV ansluter sig till karolinska sjukhusets beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster vid karolinska sjukhuset beräknas till 510 400 000 kr. för 

budgetäret 1979/80 och 484 000 000 kr. för budgeti1ret 1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innehär att inkomslerna på denna titel redovisas under huvud

gruppen försäljningsinkomster. Inkomsterna beriiknas 11ppgt1 till 

484 000 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

Fyravgifter, farledsvaruavgifter 

De statliga sjöfartsavgifterna består av fyravgifter. farlcdsvaruavgifter 

samt lotsavgifter. Lotsavgifterna redovisas under s~irskild inkomsttitel. 

Fyravgiften ers~itter den tidigare gällande allm;inna fyravgiften. För gods 

som förs till eller från Sverige utgår farleds varuavgift. Farlcdsvaruavgiften 

är dels distansberoende dels differentierad efter varuslag. 

Sjöfartsverket beräknar tillsammans med generaltullstyrelsen inkoms

terna pä titeln enligt ncdanstäcndc tahla (milj. kr.J. 

Relhwisal Beräkna! 
197K/7'l 1979/80 1980/81 

Farlcdsvaruavgift 115.8 165.2 192.9 
fyravgift 93.8 100.5 102.0 
Summa 2tl9.6 26.">.7 294,9 
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Avgår till: 
Handt:bt1ottans kultur- 1Kh 

fri tidsfond 
Tn>llh:itte kanalverk 
Vänerns <,cglat ionsst yrebt.: 
Rabatter m. m. 
Hammarbylc:dcn 

Summa netto 

1 nt:ltoreJnvisa' 

8.4 l/.O 
l/ .. 'i ~I .7 
0.7 .1.8 

t<.4 
I.I 

191,0 Z.Zl.7 

\ \~ 

tJ.2 
25. I 
..\.0 
lJ.8 
u 

245,6 

RRV ansluter sig till myndigheternas ber;ikning. I nknmsterna p~i titeln 

fyravgifter. farlcdsvaruavgifter ber;iknas till 221 700000 kr. for budgetf1ret 

1979/801ll.:h 245 600000 kr. för budgetftrl'I 1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkumskr för hudget

[tret 1980/81 innehiir att inknmsterna p~1 denna titel reduvisas under huvud

gruppen offentligriittsliga avgifter. Inkomsterna her;iknas uppgft till 

245 600 000 kr. för budg<.:taret 1980/81. 

Pcnsionsmcdcl m. m. 

Vid hcr;ikning av till'ln~ inkomster för innevarande budgetar och do.::t 

niistkommande har uppgifter inhiimtah från riksför<ikringsvcrket och sta

tens p1.:rsonalpensiunsverk. Inkomster och utgifter under inkomsttitdn 

red1ivisas fi.irdclade p{1 tre program. 

Programindelning 

Program I avser liirickustnadspf1Higg od1 de sociala utgifter lönekost

nadspitliiggcn är avsedda att tä.::ka i de fall oreducerat liinekmtnadspabgg 

utgfll'. 

Program 2 avser liinekostnadspftlägg nch de sociala utgifter kmek1)St

nadspftläggen iir avsedda att tiicka i de fall reduc1.:rat lönekustnadspa.l;igg 

lllg~\r. 

Program 3 avser avs;ittningar till framtida ren\il>ncr ueh utbo.::talning av 

11tg{1endc pers\1nal pcnsionsförm[mcr. 

Flertalet statliga myndigheter red11visar liinckostnadsrabgg i program I. 

lk myndigheter m. tl. och de anslag fiir vilka reducerat kineko~lnadsrii-

1;igg utgi1r och som sMcdcs redovisas i rr11grarn 2 framg~u av tabell 25. 

Tabell 25. Anslag med reducerat lönekostnadspillägjl tLKPl budgl'taret 1979/80 

Anslag Myndighet Lkp 

111 Al Utrikesförvaltningen 
lokalansthllJ persnnal Utrikesdeparcementt.:t Il 

111 D I Svenska im.titutd Svenska instituld Il 
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Anslag med rcduCl·rat lönekostnadspålägg t LK PI budget aret 1979/80 forts. 

An~lag Myndighet 1 .. kp 

111 E4 Bidrag 1ill Stu..:khL>hm interna-
ti1>nl'll.1 freLhr111·,J..ningsin,ti1 ut L' l rikesdepartl'rrn:ntl'l Il 

V (, ' Akadl'misk;1 'jukhusc.:t i 
L'ppsala: 
Drift k1 istnader l!ppsala universill't 11 

V .14 Bidrag till driften a\' vlird-
anstalter oi.:h in;1i:J..urdi:-
ringo;hcrn S11i:ials1yrelsen 11 

V K4 Bidrag till driften a\' 
,;ir,k1>lor m. m. Soi.:ialstyn:lscn Il 

VII E ll l.lini:kustnadcr vid viss Staten-, 
"m'k"lning LK'h omphKering rcr" 1naln;i11111d 

IX H 13 Bidr;1g till SvL'n>ka riblc.:atnn Kammark11lkgict Il 
IX H IX Bidrag till regionala u..:h l11kala 

teater-. dans ui.:h musikinstitu-
lillner Staten-, kulturr:1d Il 

IX B 42 Land"1rkivi:n: 
l.ands;irkivct i Giiteborg I .andsarJ..ivcn Il 

IX B oX Bidrag till vissa llllhccr: 
HallwvbJ..a museet K•1mmarkL>llcgiet 160\\0 
Stiftel~c.:n Dans111u,eifondcn Kammarkollegiet 26000 
Stiftelsen DnittninghoJm, 
ll!atermuscum Kammarkollegiet 77000 
Stiftelsen Musikmuse<:t Kammarkollci,;iet 101 \\00 
Stiftelsen Thielska galleriet Kammark11llegiet 7000 

IX C Il Bidrag till driften av grund- Sklilliverstyrelsen 
skL•l11r Samtliga liinsstyrelser 11 

IX c 17 Bidrag till driften av SkL)löverstvn:lsen 
gyrnrwsieskokir Samtliga lii.föstyn:lser 11 

IX c 19 Bidrag till driften av riks-
intcrnatskL>lur Skoliiver't yn:l-,en Il 

IX CD Biurag till Bergsskolan i 
Filipstad Viirmlamb liin Il 

IX c 24 Bidrag till dril'tcn av vissa 
privatskulor SJ..1>lövcr,tyrclsen Il 

IX D Il Bidrag till kommunal hiigskt1lc-
uthildning Skoliiverstyn:lsen Il 

IX F 5 Bidrag till k<lmmunal vuxen-
utbildning Samtliga J;insstyreber Il 

IX EX Bidrag till uriften av 
folkhi\gskokir Sk1 >!överstyrelsen Il 

X [) 2 Bidrag till Sk<>gsv:mb-
stvn:herna Skngsstyn:lsen 

X G Il Bidrag till Sveriges 
utsiidesforening Sveriges lantbruksin-

stitut Il 
X I I Stöu till iurotten: 

Organ isat i<lnsstöd K;1mmarkollcgiet 11 
XIV FI Stvrehc.:n for teknisk 

Ut~'t:ckling: 
Teknisk forskning och Stvrelsen för 
utveckling teknisk ut v~c.:kling 11 

Dcss1Jlom skall Statens färn-
vägar tillföra titeln 
Pensinnsmedel m. m. ett 
hl'i<lf'P m<ltsvaranuc 11.or:i 
av verkets lönesumma 

' I .i.\nL'kllstnausp;'iliigg ber:iknas bernenuc pit huvudman 
2 Ber;ikning och redt1visning av lönckostnauspiil~'tgg skall inte ti11~·1mpas i l'rt1ga om 
li\n till anst:illua vid Skugsv{1rdsstyrc.:hen. 
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De ~törsta n:J1ivisningshel1ippen i program 2 kommer fr{1n hidrag-,;111-,la

gen till driften av grundskl)h.lr tKh gymnasieskolur samt fr:'in statens j;irn

viigar. 
För program I giillcr att under inkomstpllSICn persnnalsjukpcnningar 

redovisas crs;ittningar fr:111 Je allm;inna fiirsiikringsbssorna till riksförs:ik

ringsverko:t pii grund av arhetsgivarintriide enligt lagen urn allm:in fiir-,iik

ring. Fiirutum statliga myndighetn omfa11ar inbetalningarna fr. 1l. 111. den I 

juli 1977 iiven vissa liirarkategnrier. Fr;\n och med RRVs rc.:videradc in

komstberiikning för budgo:t6ret 1979/80 (vitren 1979 l siirred1 wisas liirarka

tcgoric.:rnas personalsjukpenning pft inkomsttiteln. 

De olika arbetsgivaravgifterna pi1 utgiftssiJan fastsUills for staten med 

undantag for Je affarsdrivamle verken. riksbanken lK·h dess industrier 

samt riksdagens lcdamötc.:r. 

Vissa arbctsgivaravgitkr omförs vidare till andra inkomsttitlar. S1>m 

exempel kan n~1mnas avgifterna till den allm~inna ~.iukförs~ikringcn som 

förs över till inkomsttiteln skatt pi1 inkomst och förmi_igenhct samt social

förs~ikringsavgifler m. m. Vissa andra arbetsgivaravgifter omförs till fon

der utanför statsbudgeten som exempelvis socialförsiikringsavgiften till 

fiirs;ikringen för tilHiggspension. 

Utgiftsposterna avsättningar till framtida kompktteringspensioner utgör 

saldoposter. Motsvar~1nde medel redovisas som inklimst i pnigrarn 3. 

Under utgiftsposten personalpensionsförmf111er m. m. redovisas pensioner 

~lt f. d. statstjänstemän m. n. som betalas ut av forsvarels civilförvaltning. 

riksförsäkringsverket. sjöfartsverkct och statens pcrsonalpensionsverk. 

Överskollet i program 3 iir en saldopost och utgör det totala överskottet 

p:i inkomsttiteln. Budgetån:t 1978/79 uppgick detta till I 7M milj. kr. fam

fört med niirmast foreg{tende budgetår innebiir detta en ökning med 551 

milj. kr. Ökningen förklaras av att de utbetalda personalpensi<insförmf1-

ncrna ökade i en fagre takt iin den del av lönckostnadsptdiigget som avser 
att tiicka dessa utgifter. dvs. avsättningar till framtida komplettcrings

pcnsioner under program 3. 
Uppbi.irdsförforandet för vissa avgifter frfm staten kommer fr. 11. m. I juli 

1980 att iindras tSFS 1979:8461. En omfaggning till löpande uppbörd skall 

införas. Före utgt111gcn av juni mi111ad äret efter avgirts:irct skall reglering

en för kalendcräret iiga rum. dvs. samma förfarande som gäller för ATP

avgiften. Den prcliminiira avgiften för kalenderåret beriiknas på sft siitt att 

avgiftsundcrlagct t vfi. lir före avgiftsf1ret riiknas upp med den uppräknings

faktor som n:geringcn faststiiller. I den tidigare förordningen tSFS 

I %9:41 ~ senaste lydelse 1977:83) giilldc att arbetsgivaravgifterna över

fördes friin inkomsttiteln pcnsinnsmedcl m. rn. under budgct{1rcts sista 

m{111ad för det kalcnder;tr som avslu\a\s under budgetfo-cl. Detta g~·illde for 

alla avgifter utom ATP-avgiften. 

Eftersom överg~mgen till \lipande upphörd första g;ingen knmmer alt 

giilla för budget;\ret I 9~W/8 I kllllllller a vgiftcn avsec.:nde tre halv!1r all 
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Tabell 26. Pensionsmedel milj. kr. 

1978/7'! I 'i7'J/80 1980/81 

Stats- Utfall S1ats- Ny be- Beräkning 
budget budget räkning 

l'rogram I 

I n k '·' m s t e r' 
I Liml'kostnaJsp!ili.igg f, 16.'i f, 7:l.'i 7 157 7 408 8093 
2 Pnsonalsjukpcnningar m. 111. h.'iO 873 420 990 I 08.'i 

d~irav vissa l~irarkatcgoric:r 3 JO WJ 

Summa 6 8 I 5 7h08 8lli7 8 398 9178 

Utgift.: r' 

I S1icialforsiikringsavgift till förs~ikringcn 
för tilfaggspension I 406 I 41>2 I 538 1658 I 849 

2 Socialförsäkringsavgift till Jen allm~inna 
sjukförsäkringen 1412 I 458 I 726 I 760 2974 

l Allmiin arhc1sgivaravgift J.'i4 143 
4 Srn.:ialförsiikringsavgift till folkpensi,1nc-

rmgcn I 221 I 261 I 350 I 380 2 331 
_'i Arbctsliishctsförsiikringsavgift 59 61 65 67 112 
6 1.öncgarantiavgift lll 18 32 33 .'\_'\ 
7 Delpcn~ionsa vgifl r • I 38 62 42 141 
8 ArbctsmarknaJsutbildningsavgift 59 61 65 67 112 
9 Vissa yrkcsskaJeersättningar m. m. 19 30 21 24 24 

IO Ersättning frfm grupplivförsäkring 65 54 63 58 63 
Il V uxenut hild ni ngsa vgift 37 38 41 42 70 
12 ArhetarskydJsavgift 14 15 18 

,, 
28 

13 BarntHllS<lrgsa vgift 191 197 260 266 533 
14 Avsäuningar till framtida kompletterings-

pensioner 2 131 2 772 2 836 2 979 886 

Summa 6 815 7 608 8077 8 398 9178 

Program 2 

In koms ter' 
Löneknstnadspftlägg m. m. I .'i68 I 543 I 531 1697 1854 

Utgifter' 

I Ersättning frän grupplivfors;ikring 19 Il 16 12 13 
2 Avs~iuningar till framtida ktimpletterings-

penslllner 1549 I 532 I 515 1685 1841 

Summa I .'ih8 I 'i43 I 531 1697 1854 

l'rogrllnI 3 

Inkomst c r' 
I A vs~ittningar till fram I ida ktimpletterings-

pens111ner 3 680 4 304 4 351 4664 2 T27 
2 Vissa pensi11nsavgiftcr 20 23 9 11 Il 

Summa 3 700 4 327 4360 4675 2 738 

Utgifter' 

I Pcrsonalpcnsi<Hl',förmäner 2500 ~ 56~ 2645 2 744 2940 
2 Översknll+ 

Underskott - + 1200 +1764 +I 715 + 1931 -202 

Summa 3 700 4 327 4 360 4675 2 738 

I LJ1(iver angivna belopp redovisas iivl:r denna ti1c:ln vissa pc:rsonalpensi1msfor-
mftner nH.:d -;amma belopp pf1 bf1de inktimst- tKh utgiflstitlar. 
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helasta titeln. Fr. o. m. hudgett1ret 1981/82 kommer diirenwt hclastningen 

att avse två halv?tr samt slutreglcringen för det kaknder{1r stlm avslutas 

under hudgett1ret. Umliiggningen hudgctr1ret 1980/81 innebiir att titeln ren

sinnsmedel m. m. kommer att urrvisa ett negativt sald11 tunderskott) första 

ltrel. 

Det orcducnade lönekostnadsräliigget hiijdes budget{1rct 1977 /78 fr{rn 

36 till 39'>; ... Höjningen motiverades av höjda arbetsgivaravgifter. Budget

aret J 979/80 är lönckoslnadsräbgget oföriindrat 39 <.:;. Den I januari 1980 

hiijs so<.:ialforsiikringsavgiften till försiikringen for till;iggspension med 0.25 

rro<.:entenheter, socialavgiften till harnomsLirgen med OJ rroccntenheter. 

delpensi1msavgiften med 0.25 samt siinks med 0.03 procentenheter för 

arhetarskyddsavgift. RRV har emellertid. m11t bakgrund av titeln!> stora 

överskott de niirmast föreg!iende budgetåren. valt att riikna med dl oför

iindrat liinekostnadspi·!bgg iiven hudgetäret I 980/8 l. 

Övero.,kottet rä titeln pension!>medel m. m. hcriikna~ till I 'J3 I milj. kr. för 

budgetfaet 1979/80. För budgetftret 19):(0/81 beriiknas ett underskott p5 202 

milj. kr. Omliiggningen till löpande redovisning av arbetsgivaravgifterna 

har inneburit en belastning på titeln av engångskaraktär med 2 181 milj. kr. 

RRV beriiknar inkomsterna rft titeln pensionsmedel m. m. till 

I 931000000 kr. för hudgetäret 1979/80. För budgetf1ret 1980/81 beriiknar 

RRV el! 1111da.1/..011 pa titeln pensionsmedel med 202 000 000 kr. 

Efter omliiggningen av budgetens inkomstsida kommer titeln pensi,1ns

medcl m. m. henämn;is statliga pensionsavgifter. netto och redovisas un

der inkomsllypen kalkyJm;issiga inkomster. Förutom titeln pensionsmedel 

m. m. kommer titeln statliga pensionsavgifkr. netto all innehfdla de in

komster som före omfaggningcn benämndes bidrag till kostnader för polis-. 

domstols- och uppbördsväsendet rn. m. Inkomsterna fr~tn dessa bidrag 

beräknas för budgctäret 1980/81 uppgä till 66 milj. kr. Av denna anledning 

kommer titeln statliga pensionsavgifter. netto att uppvisa ett underskotl 

som Lir 66 milj. kr. mindre jiimfört med titeln pensionsmedcl m. m. 

RR Vs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budget

äret 1980/81 inneb;ir att inkomsterna pä titlarna pensionsmedel m. m. och 

bidrag till kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet benfönns 

statliga pensionsavgiftt:r. netlo som redovisas under en huvudgrupp med 

samma hcn~imning. Undersklillet beriiknas uppgå till 136050000 kr. bud

getflret 1980/81. 

Inkomst 3\' myntning 

Inkomsterna av myntning utgörs av nominella värdet av pr~iglade mynt 

med avdrag av kostnaden för inköpta metaller och halvfabrikat. Fiirdigt 

mynt lcveras allt efter behovet av skiljemynt till riksbanken S<lll1 sätler in 
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motsvarande helopp pil statsverkets eheekriikning i riksbanken för mynt

verkets riikning. 1 mindre utstriickning sker forsiiljning direkt till samlare 

m. Il. 

1 stahbudgeten uppfördes inkomsterna till 92.0 milj. kr. fiir budgctiiret 

1979/80. Myntverket beriiknar nu inkomsterna till 84.0 milj. kr. fiir budl,!ct

i"iret 1979/80 och till 92.0 milj. kr. för budgetftret 1980/81. Minskningen for 

hudgctftret 1979/80 hiirrör fr1in en ber~iknad inlösen <tv ca I .50 000 st. 

outv~ixlade .50-krunors mynt med anledning av det kungliga briillopet. 

RRV ansluter sig till myntverkets bcriikning. Inkomsterna p{t titeln 

inkomst av myntning ber;iknas till 84 000 000 kr. för budget{1ret 1979/80 och 

9: 000 000 kr. för budgett1ret 1980/81. 

RRYs förslag till uppstiillning av statsbuugetcns ink:omster för budget

ftret 1980/81 innebiir att inkomsterna pft denna titel benämns mynt verkets 

inlevererade överskott och redovisas under huvudgruppen rörelseöver

skott. Inkomsterna beräknas uppga till 92 000 000 kr. för budgetäret 

1980/81. 

Restavgifter 

Restavgifter redovisas av länsstyrels<:rna. riksförsäkringsverket, riks

skattevcrket samt tullverket. Pft inkomsttiteln redovisas restavgifter och 

tilläggsavgifter enligt uppbönlslagen och uppbördskungörclsen samt av

gifter eller räntor i vissa andra fall. 

Uppbörden av restavgifter kommer successivt att överföras frf1n vissa 

liinsstyrelser till riksskatteverket i och med införandet av ett nytt ADB

system (REXl. Med anledning därav finns en viss osiikerhet i beräkningen 

fi.ir budgetåret 1979/80. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna ptt in

komsttiteln restavgifter beriiknas till I 00 908 000 kr. for budgctftret 1979/80 

och 111 1.54 000 kr. fiir budgetfiret 1980/81. 

RRYs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna pa denna titel redovisas under huvud

gruppen böter m. m. Inkomsterna ber~iknas uppgå till 111 1.54000 kr. för 

budget<'lret 1980/81. 

Ersättning för vissa komplementkostnader \'id vissa m_yndighetcr m. m. 

Uppdragsmyndighctcr med pnigrambudgetering redovisar fr. Ll. m. bud

getaret 1970/71 sin verksamhet p[\ ett nytt s~itt. lnk:omster L>Ch utgifter för 

uppdragsverksamheten redovisas pf1 förslagsanslag som tas upp med for-
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mella h..:lorp rt1 1 000 kr. Förii11dringen innebar en iivergitng fritn brutto- till 

ncttorcdovisning. Siirskilda utrustningsanslag infördes vid Je niimnd;1 

myndigheterna. 

Utgifter nwtsvarandc avskrivning och förriintning av det kapital som 

lagts ned i utrustning skall till den Je! de avser uprJragsverksarnhetcn i 

den omfattning det framg{1r av regleringsbrcv tas fdrn uppdragsinkoms

terna. Dessa medel skall omföras till denna inknmsttitel. Till inklimsttiteln 

skall i vissa fall iiven omföras medel som motsvarar crsiittning för porlli

kostnadcr och medel Slllll nwhvarar r;intekostnaden r<'1 disronerat rörelse

kapital. Nedansti1enJc tablå visar myndigheternas beräkning. tusental kr. 

Redovisat Myndigheternas ber~ikning 
1978/79 1979/80 l'J80/81 

Allm~inna advokatbyr{ter 117 326 306 
Arbel smarknaJsst yrelsen 14 524 29820 !0925 
Konsument verket 19 18 18 
Statens bakteri<•lligiska 

laborawrium 2 522 2 738 3 1.~U 
Statens geotekniska institut 117 2~4 258 
Statens industriverk 189 235 288 
Statens lantmäti:riverk i717 9756 11478 
Statens maskinprovningar 200 185 165 
Staten,; prnvningsanstalt 2 550 3400 4600 
Statens väg- och trafikinstitut .502 600 700 
Statens skeppspn•vnings<mstalt 2 193 3 610 3 728 
Styrelsen för lek ni sk utveckling 6888 8969 12 925 
Sveriges geolcigiska undersökning 5 915 7 743 9942 

Totalt 43453 67654 58483 

RRV ansluter sig till myndigheternas heriikningar. Inkomsterna pt1 titeln 

ersättning för vissa komrlemcntkostnader vid vissa myndigheter m. m. 

beräknas till 6 7 654 000 kr. för budgetåret 1979/80 och 58 483 000 kr. för 

budgeti\rct 1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budgct

i\.ret 1980/81 inneb;ir att inkomsterna p;'1 denna titel beniimns uprdragsmyn

dighctcrs komplementkostnader och redovisas under huvudgruppen av

skrivningar. Inkomsterna beräknas uppgf1 till 58 483 000 kr. för hudgetärct 

1980/81. 
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Diverse inkomster 

Bötcsmedel 

p;·1 Jcnna inkomsttitel rcJovisas höter i form av J<1gshöter. normeraJc 

hiitcr eller pcnninghiitcr. Dagsböter f1döms till ett antal av minst en och 

högst etthundratjugo allt efter hrottds svf1righetsgrad lKh faststiills till 

visst bekipp med hiinsyn till Jen tilltalades inkomst. förmögenhet och 

ekonomiska förh[illanden i övrigt. Normerade böter bestäms efter värdet 

av forem[\let för brottet. Betriiffandc penningböter stadgas att om det för 

böter iir utsatt visst högsta hclopp ej över 500 kr. åJöms de omedelbart i 

penningar. [fotcr oeh viten tillfaller staten om inte annat är fiircskrivet. 

Enligt bestiimmelse i bötesvcrkst~illighetslagen I SFS I 979: J 89) skall Jet 

upphörJssystcm som tillkommit inom ramen för orJningsbots- och straff

förebggandcsystemen utviJgas till att omfatta iiven böter som utJöms av 

allmän domsllil. Det innehiir att den bötfällde ges tillfälle att frivilligt betala 

böterna redan i samhand med att tingsrättens dom meJJelas. En del av de 

domstolsböter som nu betalas till kronofogdemyndighet kommer i stället 

att betalas till rikspolisstyrelsen. Osäkerhet råder om när reformen kan 

beräknas triida i kraft. 

Den beriiknaJe och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

hudgctf1ren framgår av fi.iljanJe sammanstiillning (milj. kr.). 

BuJgct:'tr 1975/76 t976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

StatsbuJgel 
RcJovisal 

109.0 
108.4 

111.4 
108.7 

85.8 
92.8 

92.5 
94.2 

96.:! 

RRV har inhämtat uppgifter frim gcneraltullstyrclsen. länsstyreberna. 

rikspolisstyrelsen oeh riksskatteverket. Inkomsterna av bötesmeJd för 

budgetåren 1979/80 och 1980/81 berliknas till 102.6 resp. 107.4 milj. kr. 

RR V ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

bötesmedcl beräknas till 102569800 kr. för hudgetäret 1979/80 och 

I 07 369 800 kr. för budgetåret 1980/81. 

RRVs förslag till uppsUllning av statshudgetem inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna pt1 denna titel reJovisas under huvud

gruppen böter. Inkomsterna hcriiknas uppgii till 107 369800 kr. budgctaret 

1980/81. 

Totalisatormedel 

Va1je anordnare av totalisatorspcl vid galopp- och travtiivlningar skall 

betala viss andel av de influtna totalisatormedlen till riksskatteverket. 
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Arn.lelen är f. ri. lO'i( av totalisatoromsLittningen. AB Trav nch Galorp 

meddelar var:je år tillstf1nd att anordna vadhfillning med tlitalisatnr i sam

band med gakirp- och travtiivlingar. 

De ber~iknade och redovisade inkomsterna ri1 titeln under de scnaste 

budgctt1ren framg{1r av följande sammanst;illning (milj. kr.). 

Budget!ir 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Statsbudget 117.0 105.0 137.0 17.'i.O 195.0 
Redovisat 129.0 126.0 144.6 174.8 

I skrivelsc till RRV den 2h nktober 1979 har ribskattcverket anfört 

följande. 

Under budget;\ret 1978/79 inlliit 174.8 milj. kr. jLimfört med 144,6 milj. 
kr. 1977/78. Ökningen Lir ca 21 'X. 

RSY räknar med en ärlig iikning av inkomsterna fran totalisawravgiften 
med ca 20% .. 

RSV heriiknar inknmsterna av totalisatoravgiften under budgetåret 
1979/80 till 210 milj. kr. lJCh under budgetaret 1980/81 till 252 milj. kr. 

KRY ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. lnomsterna rii titeln 

totalisatormedcl beräknas till 210 000 000 kr. för budgett1ret 1979/80 och 

252 000 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

RRVs förslag till uppst~lllning av statsbudgt:tens inkomster för budget

{iret 1980/81 innebär alt inkomsterna rii denna titel redovisas under huvud

gruppen rörelsei.iverskntt. Inkomsterna beräknas uppgå till 252 000 000 kr. 

budgetf1ret 1980/81. 

Tipsmedel 

Tipsinsatsen utgör 60 öre per rad. I lollo. som kommer att introduceras 

under andra halvåret 1980. kommer insatsen all utgöra 1 krona per rutfait. 

Hälften av insatserna skall fördelas bland vinnarna. För att bestrida sina 

hllSLnader fär AB Tipslj~inst ta i anspräk del av insatserna. P{1 inkomsttiteln 

redovisas överskottet av AB Tipstjänsls verksamhet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pä titeln under de senast.: 

budget{H"en framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgetår 1975/76 1976/77 l977/7H 1978/79 1979/80 

Statsbudget 347.9 327.1 367.8 414.2 424.9 
Redovisat 346.4 376,9 397 .2 337 .6 

I skrivelse till RRV den 12 oktober 1979 har AB Tipstjiinst beräknat 

inkomsten av tipsmedd till 408 milj. kr. för budgetfö-ct 1979/80 nch 627 

milj. kr. för budgctt1ret l 980/81. 
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RRV anslutc:r sig till AB Tipstjänsts beriikningar. lnk\lmstt:rn<i pf1 titl'ln 

tipsmedi:I bcriiknas till 408000000 kr. för budgct!1ret IY79/80 och 

627 000 000 kr. for budgett1ret 1980/81. 

RRVs förslag till uppst~illning av stabbudgetens inkomster för budget

ftret 1980/81 innl.'biir att inkomsterna pil denna titd redovisas under huvud

gruppen rörelseöverskott. Inknmsterna beräknas uppga till 627 00000() kr. 

budgeti1ret I Y80/8 I. 

Lotterimedel 

P{i denna titel rednvisas de medel som Sveföka Penninglotteriet Aktie

bolag betalar in till kammarkollegiet. 

Bolaget skall i m{tn av tillgfmg i h>lteriet inom en mimad efter den dag df1 

dragningen forr~ittats till kammarkl>llegiet betala in ett belopp som motsva

rar försLiljningssumman för sålda lotter efter avdrag av den totala vinst

summan inklusive vinstskatt och det belopp bolaget har tagit i ansprf1k för 

att bestrida sina kostnader. eller 34- 38 I/(, av försäljningssumman (samti

digt kvaeras ca 8 <::;,av försäljningssumman in till riksskatteverket). 

De beriiknade och redovisade inkomslerna på tileln under Je senaste 

budget~1ren framg{1r av följande sammanst~illning (milj. kr.). 

Budgetår 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Statshudget 
Redovisat 

212.0 
227.0 

235.0 
254,6 

279,0 
285.7 

313.3 
282.6 

1979/KO 

296.1 

I skrivelse till RRV den 12 oktobcr 1979 har Svenska Penninglotteriet AB 

fiir budgetäret 1979/80 angett att inkomsterna på titeln lotterimedel kan 

beriiknas till 311, 7 milj. kr. och för budgetåret 1980/81 till 327 .3 milj. kr. 

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet ABs ber~ikning. Inkoms

terna pt1 titeln lotterimedel beriiknas till 311 727 000 kr. för budgettlret 1979/ 

80 och 327 313 000 kr. för budget!1ret 1980/81. 

RRVs förslag till uppst~illning av statsbudgetens inkomster för budget

äret 1980/81 innebiir att inkomsterna pft denna titel reduvisas under huvud

gruppen rörelseöverskott. Inkomsterna beräknas uppgt1 till 327 313 000 kr. 

budgctt1ret 1980/81. 

Räntor och amorteringar på energisparlån 

Pf1 denna inkomsttitel redovisas r~intor och amorteringar pä encrgispar

lftn. 

Utbetalningarna för energisparli\nen sker budgetfm:t 1979/80 över ansla

get XI Il B 11: Vissa energibesparande i\tg~irder. 
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Rii1Hes<1hen r.i,tsliills av regeringen för ett kakndcrf1r i <indcr. Anwrl.::

ringslidcn iir i regel 20 :'lr. Uinsh11stadsnLimnden kan dPck förknrt<1 denna 

btrLlende rf1 de L'nergibesrarande {1tg:irdernas omfattning. 

I de f;dl cnergisrarJ;·1n iir komhinerat med statligt bostadsl:m fi.ir omb~·gg

nad g:ilkr anlllrteringstiden för hostadsl:ln :iven för energisrarl<'in. R:inta 

1'ch an1llrtering betalas i form av annuiteter som hcr:iknas .::fter 8''i r:inta 

1ich den fi_ir ltmet fastsliillda amllrteringstiden. Till:iggsriinta betalas i de 

fall den fastst~illda riintan överstigi.:r en riinta r:1 8 r.;. ,ii.r den faststiillda 

riintan liigre iin 8'>i minskas annuitclen. R~intan for 197Y iir foststiilld till 

J0.0 1
.:; tSFS 1978: 813). 

[k redLivisade ink1imsterna rti titeln under de 1v[1 senaste budge1~1ren 

framgf1r av följande sammanstiillning tmilj. kr.). 

Räntor Anwrtcringar Sununa 

1977/78 28.7 >2.8 61.5 
1'178/79 .<.7.4 45.7 103.1 

Titeln har i statsbudgeten för IY79/80 urrförts med 170.2 milj. kr. 

Uostadsstyrl'isen har beriiknat inkumslerna till lli8 milj. kr. för budget

:iret I 979/80 och till 252 milj. kr. för hudgct11ret 1980/81. 

lnk1imsterna fördelar sig enligt följande t milj. kr.). 

1979/811 
1980/81 

Räntor 

110.0 
16:\.ll 

Anlllrtcringar 

58.0 
87,0 

Sumnw 

lhR.ll 
252.0 

RRV ansluter sig till bustadsstyrelsens ber:ikning. Inkomsterna pf1 titeln 

r:intLir och amorteringar pf1 energisparlf1n bcr~iknas till 168 000000 kr. för 

budget;'iret 1979/'/l.0 och 2'i2 000 000 kr. fiir budgeti1rct 1980/81. 

RRVs forslai; till uppstiillning av statsbudgeti.:ns inkomster for budget

i1ret 1980/81 innebiir att den del av titelns inkomster som ;ivser riintor 

bcniimns riintor rt1 cnergisparlf1n och rcdL1visas under huvudgrurren r:in

teinkomster. Den del av inkomsterna som avser amorteringar benämns 

litcrbctalning av cnergisparl;\n och redovisas under huvudgrurp.::n med 

samma hen~imning. Inkomsterna a\' ränwr och am1irteringar rf1 energispar

lftn beriiknas urri;ti till 16'i000000 resp. 87000000 kr. för budgettiret 

J 9X0/8 I. 

Övriga dh·erse inkomster 

De r:·i denna titel redovisade inkomsterna urpgick for budgt:1{1ret 1976/ 

77 till 174.) milj. kr. för budgct;\ret 1977/78 till )04.5 milj. kr. och för 

budgL'lim:t 1978/79 till 20li.8 milj. kr. De största inkt•mstpostcrna redovisas 

i tabell 27 (milj. kr.). 
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Tabell 27. Övriga dh·erse inkomster 

Redovisade bdupp 

197(1/77 197i/78 1978/79 

försäljningsmedcl för lös 
egendom m. m. 4.2 5.0 5.~ 

Särskild räusverkan 8.5 3.7 5.7 
Expeditionsavgifter u 1.7 1.9 
Intressemedel 53.4 48.0 .~O .. "i 
Aterktalning av lån frim anslag p?1 

driftbudgct.::n 9.3 9.h lJ.~ 

Återbetalning av kostnader för 
svenska f'N-stvrkor 40,0 51.8 34.2 

Ersiittning for datamaskindrift m. m. 3.4 1,9 4.1 
Allmän varuskatt 6,5 10.0 54.9 
Återbetalning gällande U-lands-

understöd 5,7 6.1 4.6 
De 1lllrdiska liindcrnas andel 

i Nordiska hälsovardshögskolan u u 0.8 
Er~ättning för försvarstand-

vård enligt K. br. 1974-04-05 3.3 5.5 4,.'i 
Energi~parlån: amorteringar 20.0 32.8 
Kommunbidrag för administrering 

av bidragsförskott 19.3 
Parkeringsavgifter 20.6 lR.l 
Studsvik Energiteknik AB inlevererat 

enl. regeringsbeslut 1977-11-03 63, I 
Diverse i övrigt 17,0 24.l 33, 1 

Summa 174,3 304,5 206,8 

Titeln har i statsbudgeten för hudgett1ret 1979/80 uppförts med '207.0 

milj. kr. 

Sveriges fordran pft FN för kostnader for svenska FN-trupper uppgf1r 

f. n. till 11'2.7 milj. kr. 

Räntor och amorteringar på energisparlftn redovisas på egen inkomsttitel 

fr. o. m. budgetfm:·t 1978/79. 

Inkomster frirn ersättning för administrationskostnader avseende bi

dragsförskott tillförs utgiftsanslaget Erslittning för bidragsförskott under 

femte huvudtiteln si\som uppbördsmedel fr. u. m. 1978/79. 

RRV ber~1knar inkomsterna pä titeln övriga diverse inkomster till 

'24.'i 000000 kr. för budgetätet 1979/80 och '28.'i 000000 kr. för budgett1ret 

1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 inneb;ir att flertalet inkomster p?1 denna titel redovisas under 

en titel som benämns övriga inkomster av statens verksamhet som redovi

sas under en huvudgrupp med samma henämning. Vissa inkomster har 

hrutits ut lKh bildar egna inkomsttitlar. 

De beräknade inkomsterna för budget:iret I 980/8 I framg~1r av foljande 

sammanställning. 
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lnkllmsttitel Huvudgrupp 1980/81 

Intressemedel 
Ålcrbetalning av 

utgivna ~tan
lån och bidrag 

Övriga sbtter p?i 
varor och tjiinster I Allmirn 
varuskall) 

Återbetalning av lJ-
landslån 

Parkerinpavgifter 
Ovriga inkomster 

av sta1ens verksam
het 

Rimtc:inkomster 

Återbetalning av 
övriga lån 
Skatt pfi varor 
<•ch tjiinstc:r 

Å1erbc:talning av 
övriga lfin 
Fc•rsiiljn ing~inkomster 
Övriga inkomster 
av statens verk
samhet 

30000000 kr. 

10000000 kr. 

I 000 kr. 

5000000kr. 
20000000 kr. 

219999000 kr. 

Summa 285000000 kr. 
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Statens affärsverksfonder 

De statliga atfarsvaken reJlwisar i skrivelser till RRV de beräknade 

ink,imstnna fiir -.talens affarsverksftimkr. Enligt en av RRV uppr~ittad 

PM som utg{1tt till samtliga atfarsvcrk anmoJas dessa att följa en enhetlig 

linje i sina pwgnoser. Kon.iunkturinstitukts senaste rapport hör tjäna S(irn 

v~iglcJning vad hetr~iffor drn allm;inna utvecklingen för löner. produktion. 

import. export. konsumtion nch priser. Sambandet mellan den allm;inna 

konjunkturutveekli11gen och verkeh utgifh- och int;iktssituation bör redo

visas i resp. affärsverks inknmstber;ikning. 

Affärsverken ;rnmodas ;1tt pres~·nrera sina ber;ikningar pft fojandc siilt. I 

en huvudt;d1ell. snm följer samma uppstiillning för samrliga aft';.irsverk. 

redovisas det förv;intade resultater av rörelsen. speciella bokslutsdisposi

tioner samt heriikning av iiverskotr <1Ch inkvcranscr. Uppdelning av in

räktcr pf1 ri.irelscgrenar och av kostnader pä huvudgrupper redovisas i 

specialtabeller. Övriga faktorer av v;isentlig betydelse för beJömning av 

det förv;intaJe ekonomi~ka rcsultarct skall anges i noter. 

NcJan följer en sammanstilllning av affarsvcrkens skrivelser samt RRVs 

ber;ikningar nch förslag till inkomskr p~1 affarsverksfonderna för budget

{1ren 1979/'l.liO och 1980/81. Dessutom redovisas överskott och inleveranscr 

ptl inkomsttitlarna för Jen senaste fcmflrspcrioden. 

Post verket 

De till statsverket inlevererade ~amt i räkenskaperna och i rikshuvuJbu

ken red,ivisade iivcrskolten för postverket för Je senaste fem budgetfffen 

framgf1r av efterföljande uppstiillning. i vilken ~ivcn medtagits de i stats-

budgeten her~iknaJe överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Över- In leve- Be räk-
inkomster' klistnadcr' skon rt:rat till nat i 

stab- stats-
verket budgett:n 

1974/75 2 853.2 2 852.1 I.I 3.4 3.4 
197.'i/76 3 439.8 3 438.6 1.2 I. I 2.'i.5 
1976/77 4 169,2 4 141. I 28.1 21.2 21.5 
1977/78 4 798.7 4 768.5 30.2 30.1 30.0 
1978/79 5 281.3 .'i 242.7 38.6 8.2 38.0 

' Skillnaden mellan h~ir upptagna inkomster och utgifter uch av postvcrket red,ivi
sadc belopp förklaras av att vissa saldc.:ringar vidtagits vid upprättandet av statens 
bokslut. 

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 
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Hudgeti\r l>vcr,kl>lt ]);irav inlc.:vc:rcrat till '>tat"'crkct under hudgct;Hc·t 
1 '174/75 75/76 7h/77 77 /7X 7'1'./7'1 

1'174/7,) 
197<,/76 
1976/77 
1977/7X 
1978/79 

I. I 
1.2 

2X. I 
}0.2 
-~X.<1 

I. I 
1.2 

20.0 K. t 
22.0 X.2 

Den I _juli 1979 ~11ers10J >X.h milj. kr. av J97X/79 ~1r:-, ilver'k')I\ att 

inkvcrera. 

I statshudgelcn for innevarande hudgeti1r har SilSl\111 inkomst av rl\st \'cr

ket urrragit' etl helorr av 50.0 milj. kr. 

f'pststyrelsen lwr i skrin·lse till KKY den I l)ktnher l'J7'1 hn~ikn<1t 

i_iversk,itten fl.ir b11dget;·m:n i'J7'1/XO lH.:h l'IXO/XI till 50 milj_ kr. n:sr. 65 

milj_ kr. 

lktriiffande de genomforda heriikningarna har post verket anfiirt t\il

jande: 

För budg.:tt1ren 1979/!:<0 o..:h 1980/X I riiknar PPstverkd med att kunna 
kverera ett överskott p:i 50 ~\kr resp. (i) Mkr till Stats\'erkel. Det1;1 
motsvarar normal förr:intning av det disponerade statskaritakt. 

Postvcrkl'l r:iknar nu meJ en volymökning för de totala förs:indelsein
liikll'rna med llmkring J .5 '-; JJndcr innevarande budgeUir oc·h GI } '; under 
niista. 

Personalkostnaderrw ber:iknas minska ni1got volymmiissigt under innL'
varandc hudgetar. i huvud,ak beroende p;-1 effekter av den iindrade liir
dagsservicen. Under l9XO/XI bcriiknas rers,malkostnadcrna öka v,ilym
miissigt med knappt I r:; _ 

Den gennmsnittliga prisi.ikningcn pi1 persnnalkostnaderna under resr. 
liudgetär b<:r:iknas till 10.X'-i 1979/XO ,ieh 7.7'-i 19X0/8J. Fr. ll. m. J<JXO 
bcr;iknas rersnnalkostnaderna öka med ..:a L/' i per i'1r. 

Sakk,)stnaderna her:iknas i_\ka med ca JW; per :'ir. 
Ber;ikningen bygger pi\ all l\istverkets flirslag till hi.ljningar av port,,n 

och tidningsavgiftcr beviljas samt att konsolideringsfonden fitr utnyttjas 
enligt Postverkets fi.irslag. 

Postverket har i kompletterande urrgifter till KRY den 8 nuvember 1979 

anfört följande: 

Diskonto~indringen den 27 september heriiknas ge en resultatfö1Ni1tring 
1979/~0 p~t ca 50 milj. kr. Pers,1nalkostnaderna ber~iknas nu i.ika ungefär 
lika mycket beroende r~\ utlösning av löneglidningsklausul lldJ prisklausul. 
Ersiillningen for v~irt arbete i ~amband med folkomrihtningen om k;irn
kraft beriiknas urpgt1 till ea 25 milj. kr. Kllstnaderna beriiknas i>ka lika 
my..:ket. 

Under 1980/X I bcriiknas r;intcint:iktcrna iika med ca 70 milj. kr. p. g. a. 
disk,1nto~indringen den 27 septemhcr. Persnnalkostnaderna beriiknas nu 

9 Rif...1J11ge11 1979/?IO. I -"1111/_ Sr 1110. Bila1,:<1 :!./ 
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öka med ungd:.ir motsvarande hclopp llöncglidningsklausul lich prisklau
su/). 

Resultatet ber~iknas st1ledes inte komma att pi1verkas under n;·ignt av 
[1rcn. 

RRV ansluter sig till po~tverkeb hL-riikningar. Inkomsterna p[1 titeln 

post verkets fond hcr~iknas till 77 000 000 kr. for budgct:tret 1979/80 lich 

h I 000 000 kr, för hudgt:tl1ret I 'J80/8 I. 

RRVs förslag till uppstiillning av ~tatsbudgetens inkomster för budgL'l

tm~t 1980/81 innehiir att inkomsterna pi"1 denna titel ben~imns postwrkets 

inlevererade iiverskott och redovisa~ under huvudgruppen rörclseiiver

skoll. Inkomsterna beriiknas uppgi1 till ol 000000 kr. för budgct;'tret llJXO/ 

81. 

Tabt'll 28. Postn•rkds driftstat hudgt'taren 1978/79-1980/81 !milj. l-.r.1 

Rön:bcinfakt<:r. cxkl. 

197'11./79 

Drift
stat' 

JriftbiJrag rn. m.' 5 191 
Rörebekostn<u.ler. exkl. 

avskrivningar 
m. m.' -·'i \97 

DrifthiJrag'' 95 

R.'irl'Sl'fl'St1lta1 /('in· 
llt'.1-kri1·11i11g1ir 89 

Avskrivningai· enligt 
plan -92 

(Därav avskrivnings-
rm:Jcl inom 
fnnJcn1 t ··231 

Riird1·er,•.rnltu1 - 3 
Finansiellt ncttll 
Extraordinära 

pnster' 

Rcs11/tat_fi'ir<' hoÅ-
s/111sJispositio11l'r 2 

Skillnad mell•rn kal
kylmiissiga Pch 
hokförda avskriv
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pensions
kllstnad <.><:h h<.ik-
ford pcnsillnsut
gifr' 

Övriga boksluts
disposi1i,111er 

Kllmmunala :,katter 
Resultat efter bok-

s lutsdispositioncr 
<.Kh skaller 

( 1121 

_, 

Utfall 

'i 168 

-'i04'i 
97 

220 

-98 

(-2'il 

122 
17 

- 11 

128 

( 170) 

- IO 
0 

I IX 

1'>79/80 

Drift- Nv be-
stat' räkning 

5 580 'i 'i36 

-5684 -)675 
92 92 

-12 - 47 

-110 -109 

(- 271 (-271 

122 -156 

21 

10 

-112 -134 

(2001 < IY9) 

() -I 

-112 -135 

1980/81 

Heräk
ning 

6232 

-6230 
86 

88 

124 

(--341 

- 36 

21 

-14 

(2281 

-I 

-15 
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Regkring via kun-
soliJeringsfondl'n 
(- insiittningl 42 -· 7lJ lh_, 185 80 

ATl'ts .-i1·1·rsk11/I 40 39 53 )Il 65 

/11/n•erims• 38 8 50 77 hl 

Diirav: 
Frf111 förc·gl1ende f1r 8 8 10 39 12 
Av fm:ls iiverskot! 30 () 40 38 49 

Överskull i rrocc:nl 
av i meJeltal dispo-
nerat statskapital 8.25 8.75 9.25 9.25 10.0 

1 FaststilllJa driftstatt'r har omdisponerats bl. a_ för all anpassas till redovisad upp
stiillning. 
2 Rörelseintäktn och riin:lsckostnadcr specificeras på sid_ 132. Rörelsekostnaderna 
inkluderar hiir liksom i Poqverkets llfliciella redovisning utbetalade pensioner_ 
Försäkringsmässig merkostnad för p.:nsiunerna redovisas dc><.:k som V<t11ligl undi.:r 
särskild rubrik. 
'Avser hidrag till tidningsrörelsen c>eh diligenstratiken_ 
4 Extraordinära poster 1978/79 1979/80 

och övriga boksluts- Drift- Drift-
displisitioner stat Utfall stat 

Vinst vid försiilj-
ning av anliig.gnings
tillgangar 

Periodisering av le
vcrantörsfokturor m. m. 

Lager 

Värderegleringskonto. 

-12 
-7 

Postgiwt -3 

() 

10 

Ny he
riikning 

1980/81 
!kräk-
ning 

Summa -21 10 l 
5 Beloppi.:n utgör en genomsnillskostnad för Je närmaste åren. Skillnaden mellan 
driftstat och utfall for 1978/79 ber,ir på all en ny utredning gjorts llm merkostnaden 
för försiikringsmässiga pi.:nsioncr _ 
" Diirav inleverans under kalenderåret 1979 

1980 
1981 

Ö1•riga uppgUia 

Övriga kapitalmedel 

39 milj. kr. 
50 milj. kr. 
65 milj_ kr. 

Posten Övriga kapitalmedel i invcsteringsstaten för Post verkets fond har 
under budget;'i.ret 1978/79 tillförts 544 816 kr. Utfallet för budgetåren 
1979/80 och 1980/81 iir med hiinsyn till planeringsliiget inte möjligt att 
beriikna. I förslaget till investeringsstat för budgetftret 1980/81 har ett 
symboliskt belopp pti I 000 kronor upptagits. 
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Tabell 29. !'ost verkets rörelseintäkter budgetåren 19711/79-1980/!l I I milj. kr. l 

1978/7'1 1979/80 llJKO/):;I 

Drift- lit fall Drift- Nyhl'- Hcr:ik-
stat stat riikning 11111g 

Rörelseintäkter 

cxkl. JrifthiJrag 
ni. m. 

PnrtllR L•c·h tidning'-
avgiftn' 3 7-12 .H>.17 .\ 921 .I 813 4WJ 

UppJrag !11 staten2 143 144 IK'I IKlJ li'\O 
Riinteintiiktcr i 

P,1stgirnt 6~7 ti!N bli.I 734 779 
Frsänning fri1n 

l>Khankcn .\(i5 3~J9 449 444 4'12 
Diligcnstrafihn .In .In .18 .IK 40 
Centralupphamllingl'n 5fi 58 ()0 nO ()~ 

Ovriga intiikter 202 205 240 2'i.\ 290 

Summa riirelsein-
tiiktcr 5 191 5 ln8 'i 5KO 5 5.ln li 232 

Rörelsekostnader 

exkl. avskriv-
ningar m. m. 

Pcrsl111alkus1 naJer'' 
Löner och llinetilliigg 3 063 2 926 3279 3 270 3 515 
S.ociala avgifter m. 111. 1049 I 064 I 232 I 22.\ 1.188 
Ovriga personalkost-

nadcr JO() 110 12.'i 125 L\() 

Summa personal-
k,1stnadl'r 42n!l. 4100 4636 461!{ :\039 

Saklwstnadcr ':)29 945 I 048 I 057 I 191 

Summa rörelse-
kostnader _'i 197 5 045 5h84 5 675 62.\0 

' Differensen mellan driftstat och utfall 1978/79 heror i huvudsak pil att en 
t->udgctcrad allmän portohöjning inte t->ehövde genomföras under hudgetfiret tack 
vare Jet relativt mattliga liineutfallct 1978. Differensen mellan driftstat 1979/80 
och ny heriikning herur p?1 ett beräknat liigrc int;iktsförstiirkningshehov. 
2 Den kraftiga int;iktsiikningcn 1979/80 hcrnr pf1 hcriiknadc int;iktcr med anled
ning av 1974 års val. 
" Differensen mellan driftstal och utfall 1978/79 bcrnr fr;imst på l~igre liineiikning
ar än viintat 1978. 

T elen•rket 

De till statsverkt:t inkven:ra<le samt i .-;ikenskaperna o..:h i rikshuvu<l

hoken re<lovisaJe övc:rslwtten fiir televerh.t"l för de senaste hudget:lren 

framgttr av efterföljande uppst~illning. I dt:nna har ~iven me<ltagih Je i 

slatsbu<lgelen her~ikna<le iiverskl>tten t mil.i. kr. J _ 
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RuJgetar Drift- Drift- Över,k<.>tt 1 nleven:rat Her;1i..11at 
inl.."m'ter' l..(lstnaJer' till i 'tats-

'ta t ·'verk e I huJg<:ren 
------·--------------------

I '174/75 4 _~·N.<1 4 169_7 180_0 17~. I 159.3 
1975/76 4h22.6 4 482.6 140.ll I '>0.0 150.(1 
I lJ76/77 .'i 122.8 4\197.8 12'i.O 12.'>.0 125.0 
1977 /7X 5 83h.0 57lJ'J.0 127.0 12.'>.0 12_'i,(I 
1'17'1',/79 (\h22.6 o477J 14'>.3 145.0 127 .(l 

1 Skillnaden mellan h~ir upptagna ink"mster 11c·h utgifter ,1ch a\' tekvl'rkcl redpvi
sade hc:lopp ff1rklara' av att iiruttoredovi,nini; tilbmpal' vid uppr;ittamkt av 
~talen> bPkslut. 

C>vcr,k11tten har redovisats L'nligt följandl' (milj. kr. J_ 

1974m 
1975/76 
197h/77 
1977/7R 
1978/79 

()vl'r-
,j.;ott 

257 .7 
141.9 
125.0 
127.0 
145.3 

Net w 
att in-
leverera 

180.0 
140.0 
125.0 
127 .0 
14.'U 

lhra\' inlevererat till 'tatsverket 
hudi;e1:·1re1 

74i75 75/76 711/77 77/7R 

13' .ll 45.0 
105.0 35.0 

90.0 35.0 
91\.l\ 

under 

7817'> 

37 .0 
10'/l._(I 

Den I juli 1979 <'iterst11d 37 .. ~ milj. kr. av 1978/79 t1rs överskott att 

inleverera. 

I stat~budgcten for budget~tret 1979/XO har s1Jm ink,1mst av televerket 

upptagits dt belopp av 155 milj. kr. 

T ei.:vcrkct har i skrivelse till RRV den 5 november 1979 ber~iknat 

överskottet för budgct;J.rt'l 1979/80 till 159.4 milj. kr. och för budgett1rct 

1980/81 till 163.5 milj. kr. 

lktr:iffonde de genomförda beriikningarna har televerket anfört föl

jande: 

Lkriikningarna bygger r~1 de buJgeter >om fa,tställde' unJer vitren 
1979. Dessa har undn hfr,ten revidera('. nitgot. Vid intiiktsberiik
ning;mw har fönl!s;llh att vi.>sa generella t;1xehi~jningar m:lslt:' vidtag;i.~ 
under ,11 dl 1979/80 ~llm 1980/X I. 

Rer~ikningarna för hudgctilret I 980i8 I har gj1irts utifr;'rn det nya invc~
teringshegrepp ~om utförligt presenteradl's i televcrkL'ls anslagsfram
sti-1llning för 19811/81 tavsnitt 3.2.2) och ~om tidigan:: fön:skrivih av RRV 
i" Anvisningar fi_ir myndighetens anslagsframstiillning" _ Vidare har hiin
'Yn ta):!its till Jen framst~illning SlHl1 tcleverket gjort till regeringen om 
:1tgiirder för bättn: marknatbanpassning i vilken bl. a. vissa nya finan
sieringsformer fiir televerket förcshh. 
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Tabell JO. Tcknrkets driftstat budgetllrcn 1978/79-1980/81 tmilj. kr.) 

l'J78(7Y IY7YiXO 1980/81 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Bcriik-
'lat stat riikning ning 

Ri.ircbei nt~ik tn' (1.'\42.X n622.ti 7 502.3 7 535.7 X 396.3 
Riirds.:kust naJer -4 X42.8 -4~N.\.1 -.'i 411.0 -5404.6 - 4 700.4 
DriftbiJrair1 

R.·irl'isl'r1·.111/11Jt F•I"<' 
a1·s/,,ri1·11i11gar I 7tW)JI 1 72':'.5 2 0'11 .3 2131.1 3 n95.Y 

Kalkyh11~i,siga av-
skrivningar -1 :\Xl1.8 -1447.1 -1 874.5 -l'!2'U -3_\71,8 

Riir1·/s,·rl's11/1 a t 113.2 282.4 216,X 205.X 324.1 
rinansiellt nett11 -74 . .'i -_'\Y_4 -T2.5 -73,.'i -79.5 
Fxtraordiniira pnste14 2.7 34.0 12.0 12.tl 22.:" 

R1·.mltat /i"ir,· ho/,,-
s/111sdi:1p11siti1•111·r 41.4 257.0 I .'ili,3 144.3 267.1 

Skillnad mellan 
kalkylm;;,,.,;ga Lleh 
b,,kförda avskriv-
ningar' 

Skillnad mellan 
faktisk pcnsi1lllS-
kostnad och b,1k-
förd pension!->-
utgift 

Övriga hl1kslut>-
dispt>sitioner 93.2 - 111.7 !.'i.I -103.6 

Kommunala >katter 

Än•1.1· ö1·ask,111 / 
llll<frr.1·/,,, 1// 134,6 14.'U 156.3 159.4 163.:'i 

lnleverans: 137.0 145.0 154.3 l.'\6.X 162 . .'i 
dlira v fr:m före-

gaende ~"· 100.0 37.0 37.3 37 _3 39.9 
av ;1n:t~ l·.lvl·r~kl.1tt 37.0 108.0 117.0 119 . .'i 122.6 

()verskoll i procent 
av i medeltal dis-
ponerat stats-
kapital X.2.'i 8.75 9.25 9.25 Y.25 

' Fördelning av rördseintlikter pt1 rörelsegrenar tmilj. kr. l. 
Telefon 5 631.4 5 702.0 6459.8 64Y9.Y 7 282.0 
Telegraf 28.6 .~ 1.0 28.6 28.6 28.6 
Telex 186 . .'i JY5.5 237.7 227.3 263.7 
Data I00,8 140.6 153.1 153.1 179.6 
Larm .+7,9 48.3 67.7 67.7 81.0 
Rundradio 26X,6 2_c;5. I 306.6 3 llU 317. I 
Övrig Radio 159.3 145.3 190.6 190.6 189 . .'i 
Div. inkomster l IY.7 !04,X 5X,2 58.2 54.8 
S:a rörelseintliktcr 6 542.8 6 622.6 7 502.3 7 535. 7 8 3%.1 

2 I kleverkeh driftstat upptages sedan budgetåret I 'J72/73 endast de samlade 
rörelsek,istnaderna. utan nilgon >peeific·ering på Jelpi•ster. Anledningen hlirtill lir att 
lelcverkd internt budgeterar Je saml;idt• utgifterna uppdelade ptt utgiftsslag för 
verksamheten inklusive anJ;iggningsverksamhet. 

3 Televerket har ej nt1gra Jrifthidrag. 
4 Extraordinära pL>ster redovisas exklusive i.ivriga kapitalmedel eftersom dessa 

medel ej är res11ltatp[1verkandt!. Övriga kapitalmedel är en finansieringskiilla för 
inv.::steringar. Belopp under pt!rioden li milj. kr.) rcdovi,as pa sid. 135. 
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1'178/79 1974/XO 1'180/XI 

Drift- Utfall Drift- Nv hc- lkr;ik-
stal stal r;ikning 111ng 

Övriga kapitalmeJd 2.5 1.0 1.0 

• AvskrivningsmeJcl in<Hll fonden framgär av följande tabell. 

1978/79 1979/80 1980/81 

Drift- Utfall Drift- Ny hc- Bcr;ik-
stat stat r;ikning nrng 

A vskrivningsmcdcl 
inom fonJcn: 
·rclcanl;iggni ngar 
m.m. %2.8 918.8 I 113.0 I lh.•.O 1392.1 
RunJradioanliigg-
nrngar 60.0 Sh.h 8U 85.3 92.8 

Summa I 022.8 '175.4 I 194 . .'i 124lU 1484.9 

RRV ansluter sig till televerkets ber;ikningar. Inkomsterna pft titeln 

televerkets fond beräknas till I .'in 800 000 kr. för budgeti·iret 1979/80 och 

ln2.'i00000 kr. for budgetnret 1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budget

f1ret 1980/81 innebär att inkomsterna p{1 denna titel heniimns televerkets 

inlevererade överskott och redovisas under huvudgruppen rörelseöver

skott. Inkomsterna beräknas uppgä till 162 500000 kr. for budget<)ret 

1980/81. 

Statens järnvägar 

De redoviade resultaten för statens j;irnv;igar för de senaste fem bud

getärcn framgt1r av följande uppställning. I denna har även mcutagits de i 

statsbudgeten beräknade överskotten <milj. kr.). 

Budgetär Drift- Drift- Överskott I nlevcrcrat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats- stals-

verket budgeten 

1974/75 3 ()57.0 3523,0 134,0 (l(l,7 35.0 
1975/76 4093.0 4044,0 49.0 139,0 22,0 
1976/77 '4:"66.1 4566,I 0.0 3.6 o.n 
1977/78 14 943.5 4943.5 0,0 0.0 60.0 
1978/79 '5 385,8 5 385.8 0,0 0.1) 0,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av statens j;irnvägar 
redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprältandet av 
statens bokslut. 

Överskotten har redovisats enligt följande <milj. kr.). 
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HuJgct[1r Överskott Diirav inlevererat till statsvcrket under hudgctarct 

1974/75 75/7h 7h/77 77/78 78/79 
1974/7) 134,tl 40,0 94,0 
1975/71> 49,0 45,0 3.6 
1971>/77 0,0 0.0 
1977/78 0,0 0.ll 0,0 
1978/79 0.0 0,0 

I skrivelse till RR V den nuvernber 1979 har jiirnvägsst yrclsen anfört 

följande: 

De prognoserade trafikintäkterna. som bygger p:·i bl. a. konjunkturinsti
tutets senaste bedömning av den ekonomiska utvecklingen i samhället. 
utgf1r ifrän oförändrad taxenivtl. Den statliga ersiittningcn för drift av 
olönsarnrnajiirnviigslinjer rn. m. uppgår hudget<\ret 1979/80 till 720 milj. kr. 
SJ har i skrivelse den 13 februari 1979 hemställt om att ersättningen ökas 
111ed 2(1 milj. kr. Prlignosen förutsiitter att denna hemställan beviljas. För 
19X0/81 upptas motsvarande ersättning till 887 milj. kr. i enlighet med flrets 
anslags framstäl In i ng. 

Kostnaderna har beräknats med beaktande av bl. a. föreliggande ratio
naliscringsplaner och det nya investcringsbegreppet fr. o. m. 1980/81. Lö
nenivtin har antagits komma att stiga ~trligen med 7,5%.· fr.o.m. den I 
november 1979. df1 ett nytt liineavtal skall träda i kraft. Beslutade ändringar 
av so<.:iala avgifter har beaktats. Prisnivtrn för material m. m. har antagits 
komma att öka i1rligen med 6 7'.· utom i de fall dä priserna regleras genom 
siirskilda avtal. 

Enligt beriikningarna skulle resultatet för 1979/80 efter planenliga av
skrivningar bli ett underskott om ca 280 milj. kr. För 1980/81 väntas ett 
underskott om ca 470 milj. kr. under förutsättning att SJ erh<'i.ller begärda 
i:rs;ittningar för särskilda ekunorniska belastningar. som saknar motsvarig
het hos konkurrerande transportföretag. Eftersom det inte finns några 
kvarstf1endc överskottsmedel fr:111 1978/79 att rednvisa. kan någLm inlcve
rans ej p~'lriiknas vare sig 1979/80 eller 1980/81. 

I skrivelse till regeringen den 19 oktober 1979 har SJ föreslagit vissa 
taxchöjningar den I december 1979. De beräknas tillsammans med vissa 
taxeändringar inom SJ:s beslutsomrf1de fr~ln samma tidpunkt medföra en 
nettointäktsökning med 114 milj. kr. 1979/80 och 195 milj. kr. 1980/81. Om 
regeringen beslutar i enlighet med förslaget, skulle ovan angivna under
skott sftledes minska till ca 165 milj. kr. 1979/80 och 275 milj. kr. 1980/81 
vid i övrigt oförändrade förutsättningar. 

RRV har i sin inkomstberiikning gjort följande justering. 

1-i.ir budg.:tf1ret 1980/81 har det av statens jiirnviigar beriiknade under

skottet. vilket utgiir 471 milj. kr .. i.ikah med 22.X milj. kr. Bdllppet iir 

hiinl'örligt till ersiittning för plankorsningar som statensjiirnviigar regelbun

det begiir1 men inte erhfdlit anslag kir. 

Staten~ jiirnvjgars beriikningar av underskottet för budgeti1ret 1980/XI 

förutsiitter att begiird crsiittning för drift av det oli.insamma jiirnviigsniitd, 

860.3 milj. kr. crhalles. 
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Tabell 31. Statens järnvägars driftstat budgetåren 197!1/79-19!10/81 (milj. kr.) 

1978/79 1979/KO 1980/81 

Drift- Utfall Drift- Nv hc- Beräkning 
stat stat rä.kning 

Rörelscinti1kter 1 5 453 s:m _'i 7311 55% .'i864 

Rörelsekostnader 1 4915 4922 5312 5 393 5 463 

Driftbidrag 

Riirc/sercI//ltut .fi"ifl' a 1·skri1·11i11i:11r 538 451 424 203 401 

Kalkvlmässiga avskrivningar 552 577 588 1145 I 046 

Kost nadsavlast ni ng -150 -150 -160 

Riirelscres11/1111 -14 -12fi -14 -292 -485 

Finansiellt nett,1 12 Il 12 12 12 
Extraordinära poster' 2 2 2 2 2 

Rc.rnltut .fi"ir boks/111sclispositio11cr 0 -113 () -21!'( -471 

Skillnad mellan kalkylmässiga och 
bokförda avskrivningar" 113 

Skillnad mellan faktisk pensiunskostnad 
och bokförd pensionsutgift 

Övriga bokslutsdispositioner 
Kommunala skatter 

Arets ii1·crskott /unclaskot t 0 0 () -278 -471 

lnlevera11s: 
därav från föregående år 
av :iret s överskott 

Överskott i% av i medeltal disponerat 
statskapital 

1 Specifikarion 
Intäkter 
Järnvägs-. färje- och busstrafik 

Gods- och p,1sttrafik 2 441 2628 2 712 2 692 2 761 
Pers1rnt rafik 1 720 I 728 I 745 1864 1936 
Ersätt11ing för drift av olönsamma 
jiirnvägslinjer. m. m. 715 733 720 746 887 
Ersätt11ing för försvarsberedskap 9 9 9 9 IO 
Övriga intiiktt:r 294· 275 275 285 270 
Tillkommande intäkter I 274 2 275 
Summa rörelseintäkter 5 453 5 373 5 736 55% 5 864 

1 Specifika1i11n 
Kostnader 
Löner 2444 2 438 2608 2 655 2 778 
Pensionskostnader inkl. ATP 503 504 542 551 572 
Andra personalkostnader 586 609 656 MO 713 
Sak kostnader I 382 I 371 1506 I 504 1400 
Summa rörelsekostnader 4915 4922 5 312 5 39~ 5 463 

' Enligt driftstaten avsiig regeringen att förelägga riksdagen förslag om den driftersättning som kunde 
föranledas av regeringens beslut ?K-01-26 om persontågstidtahellen. Vidare hänvisade regeringen till att SJ i 
sin skrivelse med förslag till resultatbudget för 1978/79 förutskickat förslag till taxchöjning. I rskr 1978/79: IOO 
anvisade riksdagen ett tilläggsanslag ''m 17,7 milj. kr. för 1978/79. Taxenivfin höjdes 1978-09-01. 

2 I driftstaten hiinvisadc regeringen till att SJ enligt skrivelse med förslag till resultatbudget för 1979/KO 
avser att inkomma med förslag till intäktsförstärkningar. Vidare hiinvis~1s till att SJ begärt ökning av 
driftersättningen med 26 milj. kr. Ärendet hercds inom regeringen. 

2 Övriga kapitalmedel redovisas i avräkning för SJ:s fond. 
"Avskrivningsmedel inom SJ:s fond 78/79 utfall 470,9 Mkr. Om 11ndcrskot1en 1979/80 och 1980/Kl täcks 

genom minskade avskrivningar. blir motsvarande belopp 222 resp. 580 Mkr. 
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RRV hcr;iknar inkomsterna pi1 titeln statcnsj;irnv;igars fond till formellt 

I 000 kr. for vart (1<;h ett av hudgetitrL·n 1979/80 t>ch 1980/8 I. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för budget

iiret 1980/X I inneb;ir att inkumsterna pa denna titel beniimns statens jiirn

viigars inlevererade i.iverskoll och redovisas under huvudgruppen rörelse

överskott. Inkomsterna hcr;iknas 11ppg:i till formellt I 000 kr. för bu<lget

t1ret 1980/X I. 

LuftfarlS\'l'rkct 

De i räkenskaperna och i rikshuvudbokcn redovisade resultaten for 

luftfartsverket för de senaste fem budgeti1ren framgiir av följande uppställ-

ning {milj. kr.). 

Budget:\r Drift- Drift- Överskott I nlcvererat Beräknat 
inkomster kostnader (+)resp. till stats- i stats-

underskott verket budgeten 
(-) 

1974/75 228.0 202.2 +25.8 lfi,0 HU 
1975/76 287.7 250.5 +37.2 40.R 25.8 
1976/77 344.9 302,0 -'-42,9 42,2 25,0 
1977/78 438.4 40!U +29.7 42.9 24,5 
197H/79 534.1 494.9 +39.2 9.7 21.7 

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgct:\r 

1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 

Överskott 

25.8 
37.2 
42.9 
29.7 
39,2 

Därav inlevererat till statsvcrkct under budgettirct 
1974/75 75/76 76/77 77/78 78/79 

25.8 
15.U ~.:! • .:! 

20.0 22,9 
20.0 9.7 

Den I juli 1979 återstod 39.2 milj. kr. av 1978/79 f1rs överskott att 

inleverera. 

Av detta belopp inlevererades 20,0 milj. kr. under juli manad 1979. 

I statsbudgeten för innevarande hudgct:ir har såsom inkomst av luftfarts

verket urptagits 32.9 milj. kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 6 novemba 1979 beräknat 

överskotten för hudgetären 1979/80 och 1980/81 till 30.1 milj. kr. resp. 53.7 

milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverket följande: 
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Intiikterna för 1979/80 11rrg~1r till 571.9 Mkr enligt faststiilld driftbudget. 
Effekten av föreslagna taxehöjningar har diirvid heräknats till 24 Mkr. 

Kostnaderna för 1979/XO urrg~1r till 541.8 Mkr enligt faststiilld driftbud
get. Riinteersättningen för kommunala finansieringsbidrag har diirvid n:du
ccrats med W.X t\lkr till 14.4 Mkr vilket likstiilkr kommunalt tich -;tatligt 
finansicringskapital frirn förriintningssynrunkt. L:ndcr dessa fi.irutsiittning
ar beriiknas övt-r~kottet uprg<'1 till _,O. I Mkr. Förriintningskravct pi1 stats
kapitalct hcräknat efter en r:intöats av 9.25 1.:; urrg~1r till 11.'U Mkr. 
Fiirriintningcn av statligt och kommunalt finansieringskarital skulle ct:ir
med urpgt1 till ca 26r;. av full förriintning. 

Som grund for inUiktsheriikningen 1980/81 har trafikvolymen ultryd.;t i 
antal landningar heriiknats öka med 7 <.:; och i antalet passagerare med 
h.5'i-·. 

Som grund för kostnadsberiH.ningen 1980/81 giiller att rörelsekostna
derna totalt antas öka med ca l(JC;. i jiimförl·lse med budgetbeshnet 197')/ 
80. Beräkningen grundas r:1 samma förutsättningar som verkets IO-i1rs
rrognos. Personalkostnaderna beräknas si"tledes öka med tntalt 9 ''.i 1• varav 
:! (·;. till följd av löneklassupptlyttningar. Sociala kostnader har beriiknats 
till 34 ~:; av lönekostnaden. Vidare har sakkostnaderna 2 beräknats öka med 
ca 13 r:;. och avskrivningskostnaJerna med ca I 2' ; .. 

Under angivna förutsättningar hcräknas överskottet för 1980/81 11ppg;1 
till 53,7 Mkr. Förriintningskravet p;'i statskapitalet, beräknat efter 9,25'.·; 
uppgär till 125 Mkr. Det heriiknade överskottet urrgi)r stiledcs till ca 43 '.:;. 
av full förriintning. Räntekostnaden för kommunala finansieringsbidrag har 
liksom tidigare reducerats i pmportion till förräntning av statskapitalct 
eller frfo 54.9 1'1kr till 23,5 Mkr. 

Luftfartsverkets bcriikningar förutsätter att verket tilli1ts höja sina taxor 

med i genomsnitt I O C(. under budgetåret 1980/81. 

Enligt luftfartsverkets beräkningar har verket under budget;iret 1978/79 

inlevererat 29.7 milj. kr. Enligt RRVs hudgetredovisning för 1978/79 var 

helorpct endast 9. 7 milj. kr. Aterstiiende 20 milj. kr. in levererades i juli 
m!1nad 1979. 

RRV avviker s~iledes Min luftfartsverkers beriikning och behiknar inlc
veransen för budgetäret 1979/80 till 59,2 milj. kr. 

RRV beriiknar inkomsterna pli titeln luftfartsverkeh fond till 59 200000 

milj. kr. for hudgcU\rct 1979/80 1'ch 41 100000 milj. kr. för budgetfiret 
1980/81. 

RRVs fi.irslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för hudget

;1ret 1980/81 innebär att inkomsterna pfi denna titel bcniimns luftfartsver

kets inlevererade överskott och redovisas 11nder h11vudgruppen rörelse

överskott. Inkomsterna beräknas uppgit till 41 I 00 000 kr. för hudgeti\ret 
1980/81. 

1 Pör huJgcthret 1980/81 förutses en iikning meJ ca 7 ':(.jämfört mcJ drifthudgcten 
fiir 1979/XO. 

2 Inklusive Er~ättningar (68.3 milj. kr. for huJgetiirel 19'1<0/81 ). 
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Tabell 3:?. Luftfarts\'erkets driftstat budgetåren 1978/79-19110/111 (milj. k1 .) 

197'1'./79 1979/'tl.O 19'!1.0/HI 

Drift- lit fall Drift- Ny be- Beräkning 
stat Sia! räkning 

Rörelscin1iik1er 506.4 53h.2 57 l,9 650.2 
Rörelsek,1s1nadcr -402.5 -427.1 -4t>2.0 -507.5 

Riirelsere.rn/1111 .f("irl' 
a1·.1·Åri1·11i11gar 103.9 109.I 109.9 142.7 

Avskrivningar -83.2 -t>9.8 -79,7 -89,0 

Riirdsercs11/1a1 W.7 W,3 30.2 53,7 

Kommunala skatler -0.1 -0.1 -0.I 

Art•1.1· ;;,·,·rsl,011 20.h 39.2 30.1 53.7 
lnkvcrans: 24.7 29.7 39.2 41.1 

lfärav fr!tn förcgäendc 
!lr 9.7 9.7 19.2 10,1 
av ;)rets övcrskcitt 15.0 20.0 20,0 31.0 

Överskot\ i prtKent av i 
medeltal disponerat 
stat skapital l.h 3.2 2.4 4.0 

flll1ikfl'r 
Trafikintlikkr 

Landningsavg. 90.3 42,8 101.0 
Passagcraravg. 122.2 122.7 128.5 
Terminaltjänstavg. 41. I 43.2 50.1 
Hangar- och parkavg. 2.1 2.8 2.7 
l i ndervägsa vg. Rh.7 87, I !05.5 

Summa 1rafikin1iikter 342.4 348.h 387.8 449,2 
Övriga intäkter l !9.2 !37.4 !36.8 148.7 
Ersättning för nygtrafik-

t.iiinst 36.7 39.1 39.2 42.9 
Luftfartsi nspek t iunen 8.0 8.8 8,0 9,4 
Omlok. medel 0.1 0.1 0.1 
Extraordinära intäkter , ~I 

lntiiktcr !Otalt 506,4 536,2 571. 92 650.2" 

Ko.1·111ader 

Personalkostnader 
l.öner 183.4 190.2 207.8 
Soc. kostnader h2.4 h0,5 70.7 
Div. pcrs,rnal-
omkostnader 16.3 14.6 18.2 

Avg:ir: Ers. fran 
förs. kassan -4.(1 -5.4 -6.5 

Summa personal-
kostnader 257.5 259,9 290.2 3IU 

Sa!.;.kostnader 
r1.1 a1erielkost nadcr 2).4 24.8 27.8 
Administrativa 
kostnader 4, I 7.4 3,3 
ljänster fdn 
U1ll!TISl~1en<le 46,9 51,9 57.0 

Summa sal.;.kostnader 76.4 84,1 88.1 104.4 
Ersättningar 57.6 "ih.6 63.8 68,3 
Kommumlla räntor·• 9.3 J 7.8 14.4 23.5 
Avskrivningar 83.~ 69.8 79.7 l:\9.0 
Omlok. medel 0,1 0.1 0,1 
Finansiella och extra 

1inliniira 
kos1nader L7 8.75 5.5 6 

Kostnader to1alt 48H 497.0 541.8 5%.5 
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1 2, I :'vlkr a\'St:r anslag for stinrnlans:'ttgiirder Sturup 
'Inkl. taxehöjning om i gcnomsnill X.6'.:}, 
" Inkl. taxehiijning orn i genomsnitt I()'.:;, 
'Reducerad till faktisk/heriiknad m!tlurrfylklsc 
·' 5.4 f\lkr avser avskrivning rc:stdrde r<'1 Torslanda 

1.7 Mkr avsc:r marknadsforingshidrag LIN 
,; 4J Mkr avser utbetalningar till LIN 

Fiirenade fabriksHrken 

141 

De till sta1sverke1 inlevererade samt i r:ikenskaperna och i rikshuvudbo

ken ri:dovisade överskotlcn för förenade fahriksverken för de senaste fem 

hudgetiiren framg!1r av följande uppst:illning. I denna har ;iven rnedtagils 

de i statshudgeten bcrLiknade översktitlen !milj. kr.). 

Budgeti\r Drift in-' 
korns ter 

1974/75 X56.4 
1975/76 983.9 
1976/77 I 225.9 
1977/78 1428.0 
197X/7CJ I 2ti9,8 

Drift-' 
kostna-
Jer 

855.2 
956.9 

I 200,8 
l 4\3.6 
I 210.8 

(Jverskllll 

1.2 
27.0 
25.1 
14.4 
59.0 

lnh:w- Ber:ik-
rerat till nat i 
stats- stats-
verket budgeten 

1.2 lU 

25.4 29.0 
21.i.7 32.X 
14.4 22.8 

' Skillnaden mellan här upptagna inkDmstcr och utgifter samt övcrskoll Ol:h av 
fahriksverkcn n:dnvisadc hclopr förklaras av att fahriksverkcn vidtagit vissa salde
ringar mellan diverse driftkostnader och siirskilda upphi\rdsmedd. 

Den I juli 1979 hade inte n:igon del av 1978/79 ftrs överskott inlevererals. 

I statsbudgeten för innevarande budget:'1r har s~isom inkomst för förena

de fahriksverken upptagits etl belopp av 43.9 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 30 oktober 1979 har förenade fahriksverken 

anfört följande: 

Ber;ikningarna för 1979/80 och 1980/81 har gjorts med utg:'1ngspunkt fr:'111 
budget och operativ l<'ingsiktsplan. Berlikningarna för hudgetitren 1979/80 
och 1980/X I har gjorts i 1979/80-iirs beräknade penningv;inle. 

Resultatet före bokslutsdispositioner för 1979/80 beräknas hli biittre iin 
utfallet för 1978/79. För budgeti\ret 1980/81 förvlintas dnck en kraftig 
fiirslimri ng. 

Som tidigare anm:ilts kommer FFY all fa en lägre beställningsvolyrn Lin 
tidigare frf111 svenska försvaret. Under 1980/81 kommer detta att fä ett 
större genomslag lin under 1979/80. 

För att möta dessa effekter hcdriver Ff-'V ell program för att anpassa 
verksamheten. Löpande samritd sker med pcrsonalorganisarioncrna. 

Resultaten för 1979/80 och 1980/81 belastas med ktlstnader fiir utveck
ling av Stirling Power Pack. 

FFV kommer emellertid all föresli1 en annan finansieringsforrn för Stir- 1 

lingvcrksamhctcn baserat p:1 villkorliga 1:111 fri\n staten direkt till FFY 
Industriprodukter AB. 

För 1979/80 har avskrivningarna beriiknats kalkylmlissigt i enlighet med 
FFY instruktion. 

Antal heltidsanställda ber:iknas för 1979/80 till ca 5 800. 
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Tabell 33. Förenade fahriksverkens driftstat budgetåren 1978/79-1980/81 
!milj. kr.) 

1978/79 1979/KO l<J'll.0/Kl 

Drift- Ut- Drift- Ny be- Bcräk-
stat fall stat r~iknin!! ning 

Rörclscintiiktcr' 1276.2 I 2h9,8 I 2.'i9.5 I 259.5 I 27lU 
Rörelsekostnader -I 171,2 - I 128,J - I !06.7 -1112.4 -1165.0 
Driftbidrag 

Riirelserc.rnltat fi'ire 
a1·skri1·11i11gar 105.0 141.5 1:'12.8 147, I 113.3 

Kalkylmässiga av-
skrivningar 27.0 45.8' - 36.3 36,3 42,9 

Riire/seresulwt 78.0 95.7 116.5 110.K 70.4 

Finansiellt netto 13.5 8.4 7.9 13.0 13.0 
Extraordinära poster 7.0 1(1,6 8,0 - 8.0 8.0 

Rl'.rn/JaJ,li'ire hokslurs-
disposilioner 57.5 70.7 100.6 89.8 49.4 

()vriga boksluh-
d ispositioncr 19,5 11.0 53.0 41.0 2.0 

Kommunala skatter 1,0 0,7 u 1,0 1.0 

Arets ö1·ersko11/ 
1111dasko11 37.0 59.0 46.4 47,8 46.4 

lnlcvcrans: 26.5 14.4 43,9 94,9 46.7 
därav fr!m före-

g?tende ilr 2.1 14,4 13.3 59.0 11.9 
av tircts överskott 24.4 30.6 35.9 34.8 

Överskott i procent av 
i medeltal dispo-
ncrat statskapital 8.75 K.7:'i 9.25 9.25 9.25 

1 Fördelning av rörelscintiikter per rörelsegren 
Försvarsmatcricl-

sekt nr 530.2 533.8 570,6 570,6 580.6 
LI ndcrh5.llssektor 610,9 609.5 685.'ll. 685.8 694.6 
Tvätterisektor 18.0 11.0 
All materiel 106.7 102.6 
I ndustriproduktcr 9,9 9,3 
Övriga 0.5 3.6 3.1 3. l 3. l 

Summa l 276.2 1269,8 I 259.5 I 259.5 I 278.3 

2 Varav 10 Mkr avser nedskrivning av aktier 

RRV ansluter sig till förenade fahriksverkens heräkningar. Inkomsterna 

rf1 titeln förenade fahriksverkens fond beräknas till 94 900 000 kr. för 

budgettiret 1979/80 01.:h 46 700 000 kr. för budgctf1rel 1980/81. 

RR Vs förslag till uprställning av statsbudgetens inkomster för budget

[tret 1980/81 innehär att inkomsterna rft denna titel benämns förenade 

fabriks verkens inlevererade överskolt od1 redovisas under huvudgruppen 

rörelseöverskott. Inkomsterna bcriiknas uppgti till 46700000 kr. för bud

getfiret 1980/81. 
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Statens rnttenfalls~·crk 

De till stahverkct inlevererade samt i räkenskarerna och rikshuvudbo

ken redovisade överskullen fiir statens vattenfollsverk fiir de senasle fem 

hudgeti1ren frarng;·1r av följande urrställning. I denna har iiven medtagits 

de i statsbudgeten beräknade översk<itten I milj. kr.). 

Budgetar Drift- Drif1- Överskott I nlcvcreral Heriiknal i 
inkomster kostnader till stats- stats-

verket budgeten 

1974/75 2 288.2 l fi54.0 ()34,2 5h0.0 57tJ.ll 
1975/70 2 708.9 197n.O 732.9 n85.0 700.U 
1976/77 3 461i.5 2 5hl.9 904,6 830, I 800,0 
1977/78 4 059,5 2993.9 I Oh.'i.6 I 125.7 I 080.0 
1978/79 4956.5 3 759.2 I 197.3 I 2Jll.3 I 255.0 

Överskotten har reduvisats enligt följande !milj. kr. l. 

1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1971:1./79 

överskott 

634,2 
732.9 
904,h 

l Oh5,h 
I 197.3 

Därav inlevererat till statsverk.et under budgetåret 
1974/75 75/7h 71i/77 77/7K 78/79 

417,0 217.2 
467,8 265.l 

565,0 339,h 
785,0 280.3 

950,0 

Den I juli 1979 :11crstod 247,3 milj. kr. av 1978/79 ;\rs överskott att 

inleverera. 

I statsbudgeten för lrndgcUiret 1979/80 har inkomsterna av statens vat

tenfallsverk upptagits till I 125 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 30 oktober 1979 har statens vartenfallsverk 

beräknat överskotten för budgetttren 1979/80 och 1980/81 till I 169,3 milj. 

kr. resp. I 397 .0 milj. kr. I skrivelsen anför statens vattenfallsverk hl. a. 

följande: 

Kraftverksrikelsen 

B11clge11lre1 1979/80 

I Vattenfalls förslag till driftstat för innevarande ;)r anmäldes att de 
redovisade intäkts- och kostnadsberäkningarna innefattade vissa osäker
hetsfaktorer. Rl. a. angavs att r:ldande osäkra situation pf1 oljernarknaden 
försvtirade en siikrare hcdömning av oljerrisutvecklingen och diirmecl av 
verhts kraftint~tkter och kraftanskaffningskostnader. De förutsättningar 
som driftstaten hyggdc p{1 har ocks~1 väsentligt förändrats g:illande hl. a. 
l1ljerrisutveckling och vattentillrinning, vilket pt1verkar verksamhetsutfal
let. 

Totalt beriiknas rörelseintäkterna öka med 330 milj. kr. jämfört med 
fastställd dritistat. lnnikterna frän fast engrosförsiiljning har urrriiknats 
med 220 milj. kr. beroende rt1 högre energipristilfägg som en följd av högre 
oljerriser. rörsäljningsvolyrn1:n förväntas bli oförändrad. Den tillfälliga 



Prop. 1979/80: 100 144 

kraftförsliljningen herliknas öka med I 00 milj. kr. r µ. a. större försiiljninµs
volym. 

Brlinslekostnaderna berlH.nas trots ett högre nljerris bli 91 milj. kr. fagre 
lin vad som fon11sattes i driftstaten. Anledningen lir att den oljebaserade 
viinnekraftrrod11ktionen beriiknas kunna reduceras kraftigt r. g. a. en hög
n:: vatten- och kiirnkraftsrroduktilln. 

Klistnaderna för den inköpta kraften bcrliknas öka med IOh mil_i. kr .. 
huvudsakligen beroende rn ökade inJ.;ör av tillfällig kraft. De i)kade inkö
ren motsvaras av en lika stor ökning av den tillfälliga fiirsliljningen. 

I verkets förslag till driftstat redl>visades ett överskott n111 884 milj. kr.. 
vilket nll\tsvarade en förriintning om h.O ,.,_ p[1 i medeltal disponerat stah
kapital. l\nrmal förrlintning för budgetaret, 9.25 '·i. sJ.;ulle medföra ett 
översk1111 om I 3<19 milj. kr. Reduceringen med 485 milj. kr. sammanhiinger 
med den försenade idrifttag.ningcn av Ringhah block :. lKh 4. I driflstats
fi)rslag.et forntsatte verket att kompensation skulle lllg{1 för de rörliga 
rncrkostnaderna under budget[1ren 1978/79 och 1979/XO fiir alternativ rro
duktion motsvarande rr11duktionshnrtfall 11nder fiirseningstiden för ifrtiga
varande klirnkraftblock. Merkostnaderna beräknades till 175 resp. 310 
n1ilj. kr. eller sammanlagt 485 milj. kr. Verket föreslog i drilhtatsfiirslaget 
att knmpensationen skulle utg:'i i form av siinkt förrlintningskrav med därav 
följande minskat krav pi1 inlcvcrans av översknthmedel frim verket. I 
samband med detta angavs att merkostnaderna iir avh~ingiga av främst 
oljepris. helastningsutvcckling och vattenkrafttillgi1ng och kan diirför fram
räknas till mer definitiva helopp först i efterhand. En avst~imning och 
justering av kompcnsationshcloppen förnfsattes därför sJ.;e vid resp. bud
gef!trs utgimg. 

I den av regeringen faststlillda driftstaten upptogs dock knmrensation 
med endast 200 milj. kr. i avvaktan p~i n:irmare ber;ikningar av merkostna
derna i anslutning till de förhandlingar som inletts i denna fri1ga med 
h1rsmarks Kraftgrurr AB. Kompensationen avser hudgetrtret 1979/80 och 
utgilr i form av siinkt förrlintningskrav med motsvarande bclopr. Vad 
gliller kornpensat ion för försenad idrift I agn i ng av k~irnkraft bltick i Fors
rnark förutsättes att denna utgar direkt till Forsrnarks Kraftgrupp AB och 
kan anviindas till all delvis tiicka holagets merkostnader. K varst<'iende 
kostnada mi1ste Hickas av holagets deltigare. Vid 11rrgiirandet av verkets 
driftstat har hlinsyn tagits härtill vad avser vcrJ.;ets andel av dessa kostna
tler. 

famfört med verkets förslag sänktes detaljint~ikterna med 30 mil.i. kr. 
Sänkningen heror pi1 att den av verket förutsatta höjningen av 
li)gsrtinningstarifferna den 1 juli 1979 framflyttades till den I januari 1980. 

Den fastställda driftstaten upptog ett överskott om I 169 milj. kr. Jämfört 
med vcrk1.:ts förslag till driftstat sänktes 1.ktaljintlikterna med 30 milj. kr. 
och iikades överskottet med 285 milj. kr. samt siinktes avsiittningarna fiir 
förnyelse med 315 milj. kr. 

De nya ber:ikningar som nu gjorts for innevarande hudgctf1r inneb~ir 
högre inUikter med 330 milj. kr. samt htigre kostnader med 15 milj. kr. dvs. 
en rc~ultatförbiittring med 315 milj. kr. 

Beloppet förutsätts kunna disponeras rör att öka förnyelseavslittning
arna. Avsiittningar för förnyelse av anliiggningar uprgftr dfi till I lX3 milj. 
kr., samma belorr som i verkets drift stats förslag mntsvarandc det be
dömda hehovct för förnyelseavsättningar. Överskottet redovisas med sam
ma hclorr som i den fastställda driftsrarcn eller I lfi9 milj. kr. 
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Verkets anslagsförbrukning bcrtiknas för innevarande budgetär uppg:1 
till 2 052 milj. kr. och för niistkommande till 2 113. För 1980/81 gäller ett 
nytt investeringsbegrcpp. vilket förklaras nedan. 

B11dget1ln't /9RO/RJ 

Enligt riksdagens beslut genomförs fr. o. m. hudget;iret 1980/81 en mo
dernisering av det statliga budgctsystemet. Dcn mest ptltagliga effekten rt1 
Vattenfalls ekonomisystem utgiir de föriindringar som lir knutna till ver
kets anslagsframsttillning och -redovisning med "'nyll invcstcringshe
grcpp" samt nya föreskrifter för hur anläggningstillgtingarna skall tas upp i 
verkets bokslut. 

Det nya investeringsbegreppet medför att rtintan pt1 den del av det 
disponerade statskapitalct som hr bundet i anHiggningar undcr uppförande. 
dvs. riinta under byggnadstid. si-;all a!-;tiveras - tas upp som tillg<'rng - och 
ingt'1 i investeringen. Detta innebär att det endast tir rlintan pf1 del statskapi
tal som iir bundet i idrifttagna anliiggningar som si-;all tlickas av tirets 
översl-;ott. vilket dtirmed blir Higre lin idag då överskottet tiici-;er räntan på 
hela del disponerade s1atskapitalet. Bfate rtintan under byggnadstid och 
tlrets överskott skall dock inlevereras till statsverket. 

Genom aktiveringen av riintan under byggnadstid kommer anslagsbeho
vet att öl-;a. Ökningen förutsiitts vid övergångstidpunklen bli 1-;ompenserad 
genom ökad självfinansiering sft att nagra ökade krav på statskapital ej 
uppstflr. 

Detta uppnås genom att fr. o. m. 1980/81 en uppsl-;rivning sker av de 
idrifttagna anltiggningarna till ett värde som de skulle ha haft om räntan 
aktiverats iiven under dessas byggnadstid. Uppskrivningen förutsätts med
föra en s[1dan ökning av avskrivningsunderlaget att räntan under byggnads
tid blir självfinansienid. 

Den ändrade redovisningen av förräntningskravet kommer vid över
g;'ingen inte att fä n;'igon inverkan rf1 verkets eltariffer. 

I den inkomstberäkning som gjorts för hudgetaret 1980/81 har dessa nya 
principer tillämpats. Föriindringen jämfört med tidigare principer bestar i 
högre avsättningar for förnyelse av anläggningar samt ett lägre nettoöver
skott. 

Bertikningarna utgfö" ifran medelarstillrinning till de vattenkraftrroduce
rande älvarna samt ca 4 % ökad försäljning av fast kraft. Vidare förutsättes 
att block 3 i Ringhals samt block I i Forsmark fi\r tas i kommersiell drift 
ur11.ler hudgetttrct. 

I ntäktsberiikningarna har skett i prisnivan K = 545. Saviil verkets egen 
oljebaserade produktion som energirristilläggcn på fast kraftförsliljning 
baseras p!1 ett oljepris om 17.5 kr/GJ (C=6.l öre/kWhl. 

Med angivna förutsiittningar medför beräkningarna ett nettoöverskott 
0111 I 397 milj. kr.. vilket motsvarar beräknat förräntningskrav om 10,5 ~-;:. 

rn det i medeltal under buJgetftret bundna kapitalet i idrifttagna anlägg
ningar. 

Kanalrörelsen 

Budgctrlrl'I 1979/80 

Kanalrörelsen beräknades i driftstaten för innevarande budgetftr uppvisa 
ett överskott med I milj. kr. De förutsättningar som låg till grunt.I för 
beräkningarna i driftstaten gäller fortfarande. I den nya berlikningen redo-

10 R.iksdu):<'ll 1979/80. I sam/. Nr !UU. Hilugu :!../ 
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visas erncllcrtiJ ett överskott med 0 milj. kr. Anledningen är att beriiknat 
överskott om 1 milj. kr. förutsätts kunna avräknas mot den fordran som 
verket har pf1 statsverket avseende för smf1 driftbidrag under tidigare 
budget::\r. 

Verket avser att i särskild ordning [1terkomrna ang{1ende den ackumule
rade fordran sum verket har rä statsverket avseende under tidigare h11d
ge1fir ej erhMlna bidrag. Fordran urrgftr per 1979-06-30 till 1.5 milj. kr. 

Det bör framh:"illas att bränslerrisernas utveckling. kärnkraflsblockens 
drifttillg~inglighet och idrifttagningstidrunkter, vattentillrinning och be
lastningsutveckling är faktorer som starkt rfiverkar det ekonomiska resul
tatet och som gör beräkningarna osäkra. 

I bilaga lämnas uppgifter om ber~iknade inleveranser av överskottsmedel 
pfi driftbudgeten. avskrivningsmedel inom fonden samt övriga karitalme
dcl pi\. kapitalbudgeten. 

Beräknad inleverans av överskottsmedel for budgctt1rct 1979180 under
stiger det redovisade överskottet med 53 milj. kr. För budget;\ret 1980181 
beräknas inleveransen överstiga redovisat överskott med 204 milj. kr. I 
inleveransen for 1980181 ingår ränta under byggnadstid med 262 milj. kr. 

1979/RO 
1980/81 

Beräknat redovisat 
överskott 

1169 
1397 

Beräknad inlcvcrans 

I 116 
I Ml I 

Statens vattenfallsverk har bedömt att avkastningskravct för budgctf1ret 

1980/81 kommer att 11rrgi1 till 10.5'::{. Eftersom nt1got beslut om avkast

ningskrav för det 5.ret [innu ej fattats har RRV justerat verkets bcr[ikning 

av erforderligt överskott till att motsvara r. n. gällande avkastningskrav 

9.25%. 

RRV beräknar inkomsterna pt1 titeln statens vattenfallsverksfond till 

I 116000000 kr. för budget[irct 1979/80 och 1440000000 kr. för budge1i\.n:t 

1980181. 

RRYs förslag till urrställning av statsbudgetens inkomster för budget

äret 1980/81 innebär att inkomsterna pil denna titel heniimns statens vat

tenfallsverks inlevererade överskott och redovisas under huvudgruppen 

rörelseöverskott. Inkomsterna ber;iknas uppgt1 tilll I 446000000 kr. för 

budgct;\rct 1980/81. 

Tabell 34. Statens \'attenfallsverks driftstat bud~etaren 1978/79-1980/81 <milj. kr.) 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Rörelseintäkter 
Driflkostnadt!r 
Rtlrds<'fe.rn/1a1 ji"ire a 1·skri1 ·11i11gar 
Avskrivningar 

1978/79 1979/80 

Drilhtat 

4 551.0 
-2215.3 

2 335. 7 
-I 14lU 

Utfall 

4 Rt>3.0 
-2416.4 

2 446.6 
- I 019.3 

Driftstat 

:; 259.0 
-3 174.0 

2 085.0 
- 891.0 

1980/81 

N yl:ieräkning !kräkning 

5 589.5 
-3189.5 

2400,0 
-1206.0 

6 173.ll 
-3 285.0 

2 888,0 
-1514.0 



Bilaga 2.1 RiksrC\'isionsverkcts inkomstberäkning 147 

1978/79 1979/80 1980/81 

Driftstat Utfall Driflstat N yheräkning Beriikning 

Riir.1drcs11/1111 I 187.4 I 427.3 I 194.0 1194.0 I 374.0 
f-inansiella intiiker 145.5 J3(i.2 173.9 173.9 ::'.<il .O 
f-inansiella l;ostnader 77.7 67,5 81.0 81.0 58,0 
Realisations vinster 1.7 
Extraordinära intäkter 0.3 
Extraordinära kostnader 
Resulrar f1)r,' hob/111 sdis{'osi1io11er I 255.2 1498,0 I 286,9 I 286.9 I 577,0 
Bokslutsdispositioner 17.R - 154.7 17.4 17,4 20.0 
Resultat före skatter I 273.0 I 343.3 I 304.3 I 304,3 I 597,0 
Kommunalskatt 48,0 - 146.0 - 135.0 - 135.0 - 200,0 
Arc/.1' ii1·1'rsko11 I 225.0 I 197.3 I 169,3 I lli9.3 I 397.0 
Arets övers!;oll i r:;. av i medeltal 

d isponcrat kapital X.75 X,75 7,9 7.9 10,5 
I nlcvcran-. 

diirav fr[rn föreg!1ende f1r 280.6 280.3 247.3 247,3 :W0.<1 
av arets ÖWrSKLlll 950.0 950,0 868.7 HliX.7 1300.0 

Avskrivninl(Smcdel inom fonden I 129.3 I 000,I 868.0 I 183.0 149:.'.0 
Övriga kapitalmedel I0.0 7,9 10.0 10.0 10.11 

Specifikation: 

Kraftverken 

R1.irelsci111ii/;rer 

Kraftförsäljning 
engrnsl'örs;iljni ng 3 705.0 3 966.7 4 3'27.0 4647.0 
dctaljförsiiljning 5 IX.O 536.4 590.0 590.5 

Transitering 263.0 298.7 290.0 300.0 
Övriga rörcheintiikter 65.0 61.2 52.0 52.0 

Summa 4 551.0 4863.0 5 259.0 5 589.5 6173.0 

/)rifihos1111u/cr 

Drift och unJerh!dl av förvaltnings-
ohjekt: 
fastigheter och host;idcr 20.5 19.5 21,0 21.0 
vatten k ra ftan l;iggn i ngar 154.4 138. I 168.9 168.9 
kärn kraftstat ioncr 246, I 245.7 334.2 334.2 
andra viinnekraftstatiLrncr 105.4 66.1 108.3 108.3 
ledningar 400-50 k V 64 .. 'i 29.9 53.9 53.9 
I ransform;!lorstatinncr 400- 50 k V 77.4 74,9 85.3 85.3 
kdningar 40-20 kV, transfor-

matorsr;11ioncr 40-20 kV, för-
delningslcdningar och detaljnät I04.0 90.2 I 13.7 I 13.7 

diverse distrihutiPnsanl;iggningar 4.2 6,3 8,5 8.o 
d ri ftövcrv itk ni ngsan fäggn i ngar 13.9 12.7 In.X 16.8 
driftadministrativa kostnader 121.3 112.6 129.2 129.2 

Summa 911.7 7%.0 I 039.8 IOW.R I 189.0 

S1amn;its- och lransiteringsavgifter 31.9 32.5 32.9 31,9 34,0 
llriinslc 3hR.O 420.2 771.9 681.0 739.0 
Inköp! kraf1 584.3 799,3 948,() I 054.4 944,0 
Prnjeklcring. utveckling och 

standardisering 103.8 120.0 Ul.7 131.7 118.0 
Adminisrrativa kostnader: 

central adniinis1ra1iun 1>3.8 h I,(, 119.7 69.7 
l11kal administration 34,h 40.<J 37.0 37.0 
rcpresentat i1>n 0,5 0.5 0.5 0.5 
u1bild11ing 32.4 34.7 41.8 41.8 
försvar~- 11ch s;ikerhetsverksamhel 4.7 5.7 5.8 5.8 
driftv;irn 0,3 0.2 0.3 0.3 
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lll7X/79 1979/XO 1980/81 

Driftstal Utfall Driftstal Nyber~ikning Ber;ikning 

i<Jrolls· och fritidsvcrksamhcl 0.4 0.4 0,5 0,5 
rensionskostnadcr h6,4 03.K (i9.h o9.ti 

Övriga omkostnader 12.5 40,6 24.5 24,5 

Summa 215.6 248.4 249.7 249.7 261.0 

Summa 2 215.3 2 4 lh.4 3 174.0 3 189.5 3 285.0 

A 1·sfrii·11i11gar 

Bedömt behov av avsällning 
för förnyelse av anläggn. I 129.3 I 000,I 808.0 I 183.0 1492.0 

Avskrivning av inventarier \9,(l 19.2 23.0 23.0 22.0 

Summa I 14~ . ."l 101\U 891.0 1206.0 1514,0 

Fi111111.1·ic//11 intäker 

Utdelning pft aktier i dollerbolag 2,h 3.2 3.h 3,6 
Utdelning p~1 aktier (h::h andelar 

i uiomstitcnde företag 0.2 
R.än!Or friln dullcrholag 13h.5 125.6 164,9 \64.9 
Ovriga r~i11teintäkcr h.4 7.2 5.4 5.4 

Summa 145.5 130.2 173,9 173.9 2hl .o 

Fi111111si1'llll kostntJder 

R.änta pi1 rörlig kredit 60.0 39,9 60,0 60,0 
Ovriga dntekostnadcr 17.7 25.5 2\.0 21.0 
Kursdifferenser 2.1 

Summa 77,7 67.5 81.ll 81.0 58.0 

R1·a/i.rntit111svinst1•r Summa l,7 

Lxtrnordiniirn intiiktl'r Summa 0.3 

Lxtraordiniira kostnader Summa 

Resultat före boksluts-
dis positioner I 255.2 1498.0 I 286.9 I 286.9 l 577.0 

81 >i-slutsdispositioner 
För;indring av lagerreserv 
Skillnad mellan verklig avsällning 

för förnvelse och bedömt behov - 166,3 
Skillnad mellan pcnsionskostnadcr 

och pensionsutgiftcr 17,8 11.6 \7,4 17.4 20,0 

Summa \7.8 - 154,7 17.4 17.4 211.0 

l\011111111n11/skatt Summa 48.0 146,0 135.0 135,0 200,0 

Årets iil't'rshol/ Summa 1225.0 I 197,3 I \69.3 l \69.3 l 397.0 

Kanah·erken 
Riirelscintiiktcr 

Kanaltrafik 8,0 7.5 3,9 3.9 

Övriga riir.:lseinthkter 0.6 0.8 0,8 0.8 
Ersättning för viss kanaltrafik 12.4 4.2 \9.3 18.2 

Summa 2 l .O 12.5 24,0 22,9 24.8 

/)ri}ikost nada 
Farleden med anläggningar lll,6 12.6 11.9 11.9 

I .otsning 5.4 5,2 5.7 5,7 

Fastigheter och bostäder 0.3 11,3 0.4 0.4 
Driftadministrativa kostnader I. 7 1.7 1.8 1.8 

Summa \8,0 19.8 19.8 19.8 20.3 
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Administrativa kostnader: 
central administration 
lokal administration 
pi:nsionskostnader 
i"ivriga omkostnader 

Summa 

Summa 

Hcdii111r hcho1· a1· a1·siirr11i11gf(ir 
fiimvcl.l'l' a1· a11/iigg11i11gar Summa 

Reali.1·ari,i11s1·i11.1·rer 

Exrra ordi11iira 
imidra 

fl, 1ksl 11 rscl is pc isi r i1J1I<' r 

Summa 

Summa 

Skillnad mellan pensionskostnader 
och rensionsutgifter 

l\c1111111111wlsl-arr 

Arcrs ii1·Nskorr 

Domänverket 

Summa 

Summa 

197'1.l./79 

Driftstat 

0,1 
1.4 
1.0 
0,4 

2.9 

20.9 

0.1 

Utfall 

0.1 
1,5 
1.0 
0,3 

2.9 

:'"2.7 

10.2 
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1'!79/XO 

Driftstat 

0.1 
1.5 
1.0 
0.5 

3.1 

22.9 

I. I 

De bokfiirda inkomsterna och utgifterna för domlinverket samt över

skotten for de senaste fem kalenderttren jlimte de i rikshuvudhokcn redovi

sade och de till statsvcrkct inlevererade överskotten for motsvarande 

hudgeti)r framg;'ir av följande uppställning. I denna har även medtagits de i 

statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

----
Räken- Drift in- Drift- Över- Budget~ir Över- lnleve- Bcräk-
skaps!ir koms1er kost- skott skott rerat till nat i 

nader stats- stats-
verket budgc-

ten 

1974 832.8 687.6 145.2 1974/75 158.2 11.5 23.0 
1975 934.8 789.8 145.0 1975/76 14(>,8 83.5 23.0 
1976 I 133, I 1009.!\ 1:!3.3 1976/77 131.ll 55.3 73.0 
1977 i J:!6.2 I 247.4 78,8 1977/7fl. 50.0 43.6 35.0 
1978 i 253.8 I 183.R 70.0 197P./79 84.0 20.0 35.0 

Under budgetftrct 197!1./79 inlcvererndes :!O.O mil.i. kr. I slalsbudgcten för 

budgctftr 1979/80 har som inkomst av domiinverket upptagits ett belopp av 

45.0 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 26 oktober 1979 har domlinvcrkl't anfört föl

jande: 

Enligt 1968 :1rs riksdagsheslut skall regeringen faststlilla ett avkastnings
krav (inlcvcrans av iiverskottsmcdell grundat pt1 en Oer<'1rsbudgct. För 
femårsperioden 1975- 79 har regeringen föreskrivit atl domlin verket. som 

198\1/81 

Nyneriikning l3eri1kning 

0.1 
1,5 
1.0 
IU 

3.1 

22.9 

4.8 

25. I 

-0.3 
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avkastning r;'1 domiinfonden. skall för vari lH:h ett av nren 1975-79 till 
s1a1en inleverera dels en fa~! del rfi 20 1'1kr, dels en rörlig del motsvarande 
30~i av överskottd efter skatt, dock minst 35 Mkr. 

En ny femf1rsrlan för rerioden 1980-84 htdlcr pi't <1tt tas fram. Den 
kpmmer an ligga till grund för regcringsbeslut om avkastningskrav efter 
1979. 

Ber:ikningen 1980 grundar sig pf1 en preliminär budget. Arbetet med 
denna knmmer att fortgf1 under hösten. Beräkningen för 1981 bygger pf1 en 
;:r111· bedömning. 

Riire/sci11 rii A a 

Rörelseintiikterna fiir 1979 viinlas öka i förhfdlandc till 1978. Ökningen 
hänför sig i huvudsak till skogsrörclsen. De genomsnittliga virkespriserna 
her~iknas ligga ca 6 kr över 1978 ärs nivri. Den forstdda virkeskvantitden 
beräknas öka med 0.1 milj m3fub till 7.1 milj m3fub. 

För 1980 förväntas förblittrade virkespriser både rf1 s~igtimmer och 
massaved som hör kunna kompensera kostnadshöjningarna i skogsbruket. 

R iirl'lsc/..us r 1111der 

Första halvåret 1979 kännetecknas av normala avverkningsförMllan
den. 

Effektivitetsökningen i avverkningen har fortsatt lH:h maskinutnyttjan
det ökat. [k kraftiga oljerrist:rna har r:ltagligt ökat b{1de avverknings- och 
transportkostnaderna. 

Rl'.rn/101 

Resultatet för 1979 beräknas bli i stort oförändrat jämfört med 1978. 
R1:sultatet fört: bokslutsdispositioner och skatt urpgick till 119 Mkr för 

1978 och heräknas till 121 l\1kr för 1979. För [!ren 1980 och 1981 pekar de 
preliminära beräkningarna på 114 resp 103 Mkr. 

Under 1979 har 40, I Mkr inlevert:rats till statsverket. lnlevnansi.:n un
der 1980 heräknas uppgfi till 29.4 Mkr ( 30 0; av 1979 t1rs överskott), som en 
följd av regeringsheslut for perioden 1975- 79. Beslut om inleverans för 
perioden 1980-84 fattas av regeringen under hösten. 

/11Festcri11gar 

Investeringarna under aren 1979-81 beräknas till följande <Mkrl 

1979 1980 1981 

Aktier 43 27 
Maskiner rn:h inventarier 67 107 141 
llfark. byggnader och markanläggningar 262 242 l.l7 

Summa 372 376 278 

/'('/"Sl!llllf 

Antalet anställda (persontir) var 1978 6 5.'i I och viintas sjunka under de 
närmaste :'!ren. 
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Tabell 35. Domänverkets driftstat kalenderåren 1978-1981 (milj. kr. J 

19n 1979 1980 1981 

Heräkn. Utfall Beräkn. Berlikn. Beriikn. 
ok\ -71:1. ok\ -79 

Rörelseintäkter 1242.7 I 264.8 I 331.0 I 360.0 1415.0 
Rörelsekostnader - I 062.5 - I 043.4 - I IOO.O - I 1.•4.0 - I 192.0 
Riire/scre.wlrar fiirc 

a1·skriv11i11gar 180.2 221.4 231.0 226.0 223.0 
Planenliga avskriv-

111ngar 88,I 86.8 - 95.0 - 10.'i.O -· 114.0 
Kalkylmässiga av-

skrivningar 
Rörelseresultat 92.1 134.h 136.0 121.0 1\\9.0 
Finansiellt netto 18.1 11.0 - 15.0 - 7.0 6.ll 
Extraordinära kostnader 5.0 
Rcrnlwt .f("irc hok-

.1·/11 rsdis p1 >sir oll<' r 
Övriga boksluts-

74.0 118.6 121.0 114.0 !03.0 

dispositioner 2.0 12.7 17.0 - 1.0 5,0 
Resultat före skatt 76.0 105.9 138.0 113.0 98,0 
Kommunala skatter 26.0 35.9 - 40,0 - n.o 33.0 
Arets överskott 50.0 70.0 98,0 86,0 65.0 
A vkastningskrav 
Överskott i procent 

35,0 41,0 49.4 

av i medeltal 
disponera\ stals-
kapi1al 5.5 8.1 I0.5 9.2 7.0 

lnleverans 43.6 43.6 40,I 29.4 

Under budgctfiret 1978/79 inlevererades 20 milj. kr. I juli mänad 1979 

inlevereradcs ytterligare 20 milj. kr. av 1978 ä.rs överskott. RRV bcriiknar 

inlevcransen under 1979/80 som dels en fast del på 20 milj. kr. dels en rörlig 

del motsvarande J(V"i av överskottet för 1979 utöver de 20 milj. kr. som 

inlevererades i juli 1979. Den totala inleveransen budgetåret 1979/80 beriik

nas därmed till !20.0+ 20.0+ 29.4=) 69.4 milj. kr. För budgct[tret 1980/81 

giillcr mntsvarandc bertikningsgrund. 

RRV heriiknar inkomsterna p~t titeln uomänvcrkets fond till 09400000 

kr. för budgetåret 1979/80 och 45 800 000 kr. för huugetäret 1980/81. 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för budget

ftret 1980/81 innebär att inkomsterna pft denna titel benämns domänverkets 

inlevererade överskott och redovisas under huvudgruppen rörelseöver

skott. Inkomsterna beräknas uppgti till 45 800000 kr. för budgetåret 1980/ 

81. 
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Riksbanksfonden 

Denmi inkomsttitel iir i statsbudgeten fi\r b11dgl't;'1ret 1979/80 uprford 

med 650 milj. kr. Riksbanken har i skrivelsi: till RRV ber~iknat inkomsterna 

pr1 titeln till 650 milj. kr. för vart lH.:h ett av budgetfircn 1979/80 oc.:h 1980/ 

81. 

RRV ansluter sig till riksbankens beriikning. Inkomsterna pii titeln riks

hanksfondi:n berilknas till 650 000 000 kr. för budgetii.ret 1979/80 oc.:h 

650 000 000 kr. för b11dgetf1ret 1980/X I. 

RRYs förslag till uppställning av statsbudget..:ns inkomster för budget

f1ret 1980/81 innebär att inkomsterna p?l denna titel beniimn~ riksbankens 

inkvererade överskott som redovisas undi:r huvudgruppen rörelseöver

skott. Inkomsterna rf1 titeln ber~iknas urrgå till 6500(Kl000 kr. budgetåret 

I 'J80/8 I. 

Statens allmänna fastighetsfond 

Statens allmiinna fastighetsfond omfattar sju delfonder, niimligen slotts

byggnadernas. kriminalvi1rdsstyrelsens. beskickningsfastigheternas, karo

linska sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelscns och gene

raltullstyrelscns delfonder. Ersättning för till myndigheter urpl?1tna lokaler 

skall fr. o. m. den I juli 1971 fastställas med ledning av kalkylerade hyres

värden för olika fastigheter. Överskottet beräknas som skillnaden mellan 

de på delfomlcn upptagna inkL1msterna och utgifterna. ÖverskL1tten redovi

sas pti statsbudgetens inkomstsida under statens allmänna fastighetsfond. 

I tabellen nedan redovisas de beräknade i.iverskottten för statens all

männa fastighetsfonds delfonder. l skrivelse till RRV har uppgifter erhi'll

lits från karolinska sjukhuset. För akademiska sjukhusets delfond har 

emellertid illle niigra urpgifter crhftllits for hudgcttiret 1980/81 varför RRV 

har antagit ett oförändrat överskot! jiimförl med budgelltret 1979/80. 

Överskotten för hyggnadsstyrelsens delfond. kriminalvärdsstyrelscns del

fond och gcneraltullstyrclsens delfond har heriiknats av RRV i samrful med 

herörda myndigheter oc.:h fackdepartement. 

Tabell 36. Inkomster på statens allmänna fastighetsfond budgetåren 1979/80 och 
19!!0/81, tusental kr. 

Slottsbyggnadcrnas delfond' 
lieskickningsfasl igheternas delfond' 
llyggnadsstyrelsens delfond 
Kriminalvrm.lsstyrelsens delfond 
Karolinska sjukhusets delfond 
Akademiska siukhu~ets delfond 
Gcneraltullsty-relscns delfond 

Summa 

1'>79/80 

70h9.'i7 
I 329 

45 442 
14000 

108 

767836 

1 Inkomsterna redllvisas under Byggnadsstyrclsens delfond. 

1980/XI 

906300 
I 2.'i.\ 

37 487 
14000 

171 

959211 
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RRV beriiknar inkomsterna pä titeln statens allmiinna fastighetsfond till 

767!06000 kr. för budgetåret 1979/80 och 9.59211000 kr. för budgettlret 

1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av sratshudgerens inkomsrer för budge!

{1ret 1980/81 innebiir alt inkomsterna på denna lite! delas upp pt1 fem 

inkl1ms1titlar enligt tabellen nedan. Titlarna redovisas under huvudgrup

pen överskott av statens fastighetsförvaltning. 

Tabell 37. (herskott av statens fastighetsförvaltning, tusental kr. 

lnknmsttitcl 

Övaskott av Kriminalv!'irdsstyrclscns 
fastighetsförvaltning 

Överskntt av Karolinska sjukhusets 
fastighetsförvaltning 

Överskott av Akademiska sjukhusets 
fastighetsförvaltning 

Överskott av Byggnadsstyrclscns 
fastighetsförvaltning 

Överskott av Generaltullstyrelsens 
fast ighetsförv alt n ing 

Försvarets fastighetsfond 

1980/Rl 

37 487 

14000 

906300 

171 

Fonden består av två delfonder. nämligen kasernbyggnaders och befäst

ningars delfonder. Enligt regeringens beslut skall fr. o. m. den I juli 1971 

som överskott pfl vardera delfonden redovisas det belopp som erfordras 

för balans i staten. 

Överskottet för budgetåret 1978/79 uppgick till 14.'i milj. kr. I skrivelse 
till RRV den 29 oktober 1979 har fortifikationsförvaltningen beräknat 

inkoms!erna för budgetäret 1979/80 till 143 milj. kr. För budgetåret 1980/81 

har fortifikationsförvaltningen inte kunnat utföra några beräkningar. Som 

orsak härtill anges att utredningen om försvarets förmögenhetsredovisning 

inte är klar. Mot bakgrund härav har RRV tagit upp inkomsterna för 

budgetåret 1980/81 till samma bdopp som budgetäret innan. 

RRV beräknar inkomsterna pi"l titeln försvarets fastighetsfond till 

142 957 000 kr. för vart och ett av budgeråren 1979/80 och 1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna pfl denna titel benämns överskott av 

försvarets fastighetsförvaltning som redovisas under en huvudgrupp be

nämnd överskotr av statens fastighetsförvaltning. Inkomsterna på tircln 

beriiknas uppga till 142 9.57 000 kr. budgetåret 1980/81. 
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Statens utlåningsfonder 

Utltlningsfondernas inkomster utgörs av ränta. i'<ormalriintan för Ian 

frfrn statens utlhningsfonder har faststiillts till 9,25 r;;. för budgetf1ret 

1979/80 1SFS 1979: 525). 

I skrivelse till RRV har nedansti1ende myndigheter beräknat inkomster

na på statens utlåningsfomkr for budgetåren 1979/80 och 1980/81 enligt 

följande. 

Tabell 38. Inkomster på statens utlåningsfonder budgetåren 1979/80 och 1980/81, 
tusental kr. 

Utrikesdepart.:menlt't 
Styrelsen för internationell ut veckling 
Kammark<1llegiet 
Lant bruksst vrelscn 
Bostadsstyrelsen 
Riksbankt!n 
Centrala studiestödsnämnden 

Summa 

1979/80 

420 
131 

7802 
900 

3 970070 
18210 
41270 

4038803 

1980/81 

460 
171 

7 775 
800 

4 505 140 
18 190 
41 579 

4 574115 

Bostadsstyrelsens inkomster hiinför sig huvudsakligen till lånefonden för 

bostadsbyggande. Inkomsterna på denna fond beräknas för budgetåret 

1979/80 till 3 890 milj. kr. och för budgetåret 1980/81 till 4415 milj. kr. 

Riintan på statliga bostadslån m. m. är 10.0% för år 1979 tSFS 1978: 833). 

Denna räntesats ligger till grund för bostadsstyrelsens beräkningar. 

RRV ansluter sig till myndighetanas beräkningar. Inkomsterna pli titeln 

statens utlftningsfonder beräknas till 4 038 803 000 kr. för budgetåret 1979/ 

80 och 4 574 115 000 kr. för hudgetaret 1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna på denna titel delas upp på flera 

inkomsttitlar som redovisas under en huvudgrupp benämnd riinteinkoms

ter. Inkomsterna på dessa titlar budgetåret 1980/81 framgt1r av nedan

stående tabell. 

Tabell 39. Ränteinkomster (Statens utlåningsfonder), tusental kr. 

Inkomsttitel 

Ränteinkomster p3 jordbrukets lagerhuslån (jordbrukets lagcrhusfond l 
Ränteinkomster på statens avdikningslän (statens avdikningslänefond) 
Ränteinkomster pil fiskcril3n (fiskcril3nefonden) 
Ränteinkomster på län till främjande av beredning och avsärtning av fisk 
(11mefondcn till främjande av beredning och avsättning av fisk) 
Ränteinkomster på vattenkraft slån ( vattcnkraftslåncfonden) 
Ränteinkomster på luftfartslån (luftfartsl3nefonden l 
Ränteinkomster p3 statens lån för den mindre skcppsfarten (statens 
litnefond för den mindre skeppsfartcn) 

1980/81 

3 
800 

1600 

304 
201 

2246 

2 566 
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Ränteinkomster på kraftledningsl{m tkraftlcdningsllmefondenl 
Ränteinkomster pti skogsv;igltin ( skogsvägl:'lnefondcn l 
Ränteinkomster pä cgnahemslfm tegnahemslånefonden) 
Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande (lttnefonden för 
tmstadsbyggande) 
Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa spel:ialbostäder 
(lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder) 
Ränteinkomster på U1n för bostadsförsörjning för mindre bemedlade 
barnrika familjer !ltincfonden för hL>stadsförsörjning för mindre 
bemedlade barnrika familjer) 
Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier <statens länefond 
för universitetsstudicr) 
Räntcinkt1mster pä allmänna studicl[tn tallmiinna studielemefondenl 
Ränteinkomster pä liln till personal inom utrikesförvaltningen m. m. 
(utrikesförvaltningcns lånefond) 
RänteinkL1mster pt1 lån till personal inom bistlrndsförvaltningen 
1histändsförvaltningens lånefond) 
Ränteink,1mstcr pi\ stalcns bosättningslån !~latens bo~ältningsllrnefond) 
Riinteinkomster på J;'ln för kommunala markförvärv ()äncfonden för 
kommunala markförviirvl 

155 

.'i 
90 

190 

441.'iOOO 

800 

390 

50 
41579 

460 

171 
18000 

Ränteinkomster pli lftn för studentlokaler (11\nefon<len för studentki\rlokalcrJ 
Ränteinkomster pli 11\n for allmänna samlingslokaler (länefonden för 
allmiinna samlingslokaler) 
Del av ink<>msttiteln Övriga ränteinkomster. 
Kammarkollegiet 

82 750 
160 

6200 

Summa 

Fonden för låneunderstöd 

5.'iO 

4574115 

Inkomsterna på fonden utgörs av riinta pf1 utltinade medel. 

Kammarkollegiet, arbetsmarknadsstyrelsen. bostadsstyrelscn. riksban

ken, riksgäldskontorct och lantbruksstyrelsen har i skrivelser till RRV 

beräknat avkastningen av resp. delfond för budgetflren 1979/80 och 1980/ 

81 till följande belopp. 

Tabell 40. Inkomster på fonden för låneunderstöd budgetåren 1979/80 och 1980/81, 
tusental kr. 

Kammarkollegiets delfond 
Arbetsmarknadsstyrclsem delfond 
Bostadsstyrelsens delfond 
Riksbankens delfond 
Riksgiildskontor~ts delfond 
Lanthruksstyrelscns delfond 

Summa 

1979/80 

42 213 
200000 

270 
3 

510 
1710 

244706 

1980/81 

40738 
215000 

269 
4 

459 
2600 

259070 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna pft titeln 

fonden för lf1neunderstöd beräknas till 244 706000 kr. för budgetflret 1979/ 

~()och 259070000 kr. för budget<)rel 1980/81. 
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R R V s förslag 1 ill urpstiillning av statsbudgetens inkomster för budgct

f1ret 1980/81 innebär att inkomsterna pä denna titel delas upp p:'i flera 

inkomsttitlar som redovisas under en huvudgrupp benämnd riinteinkoms

tcr. Inkomsterna rf1 dessa titlar budgetiiret 1980/81 framgtir av nedan

st:'1ende tabell. 

Tabell 41. Ränteinkomster (Fonden för låneunderstöd I, tusental kr. 

Inkomsttitel 

Räntor på lnkaliseringslån 
Riintor pt1 övriga näringslån. Kammarkollegiet 
Riintor pt1 övriga niiringslån, Lan1bruksstyrelsen 
Räntor p:'l övriga bt,stadslän, Hostadsstyrclsen 
Räntor p;'\ övriga studielån, Kammarkollegiet 
Övriga ränteinkomster. Riksbanken 
Övriga ränteinkomster. Riksgäldskontorct 
Del av inktimsttitcln Övriga ränteinkomster. 

Kammarkollegiet 

Summa 

Fonden för statens aktier 

19K0/81 

21~ (MMI 
13 248 

2 (~)(I 

269 
19 
4 

459 

27 471 

259070 

Utfallet för budget:'lret 1978/79 samt beräknade inkomster (utdelning) för 

budgetåren 1979/80 och 1980/81 enligt aktiebolagens uppgifter framg:'.lr av 

nedansttu:nde tabell. 

Tabell 42. Inkomster på fonden för statens aktier budgetåren 1978/79-1980/81. 
tusental kr. 

AB Aerntransport 
Arotcksbolage1 AB 
Ccmcnta AB 
AB Företagskrcdit 
AB Industrikredit 
Lantbru ksnäringarnas 

Primiirkredit AB 
Lantbruksnäri ngarnas 

Sekundärkredit AB 
Post- och Kreditbanken 
Pripps Bryggerier AB 
Statsföretag AB 
Statsföretag AB. 

Ränta pt1 reverslän 
Statskonsult AB 
AR Svensk Bilprovning 
AB Svensk Exportkredit 
Swedair AB 
Svenska Penninglotteriet AR 
Sveriges lnvesteringsbank AR 
Systembolaget AB 
AB Tipstjänst 
AB Vin- och Spritcentralcn 
Värdepapperscentralen AB 
Svenska rymdakticholagct 
Svenska Elektriska Matcrial-

kllntrollanstalten 

Totalt 

Utfall 
1978/79 

9870 
1500 

201 
420 

I 120 

63 338 

1603 
108 
29 

9000 
150 

5 

25 
5 

902 
120 

54 

88449 

Aktiebolagens bcriikning 
1979/80 1980/81 

I 500 
1500 
1306 

2800 

63 360 
~ 750 

5 903 
180 
29 

10000 
150 

5 

25 
IO 

750 
120 

54 

90442 

1500 
1500 

700 

2~00 

63 360 
2 750 

5 593 
180 
29 

10000 
150 

5 

25 
10 

750 
120 

54 

89526 
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Övriga aktiebolag. SL>lll inte n;imns i tabellen, rednvisar inte ni1gon 

utdelning. 

RRV ber;iknar inkomsterna r:1 titeln fonden för statens aktier till 

90 442 000 kr. för b11dget[1ret 1979/XO och 89 526 000 kr. för budget{iret 1980/ 

81. 

RRVs förslag till uppst~illning av statshudgctens inkomster för h11dgct

ftret 1980/81 innehär att inkomsterna ri1 denna titel beniimns inknmster av 

statens aktier som redovisas under en huvudgrurp benämnd aktic11tdcl

ning. lnkom~tcrna pi1 titeln ber;iknas uprg:'l till 89 52(>0\\0 kr. budget:tret 

1980/81. 

Fonden för bercdskapslagring 

Fonden bestiir av tvf1 delfonder, nämligen statens jordbruksnämnds 

delfond och överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond. Som inkomst 

rå vardera delfonden skall bokföras ett belopp motsvarande states normal

ränta rå kapitalbehållningen p:1 resp. delfond vid budgeti'lrcts ingf1ng. 

Inkomsterna pfi fonden för budgetåret 1978/79 urpgick till 130.9 milj. kr. 

I skrivelse till RRV har statens jonlbruksnämnd beräknat inkomsterna 

frfrn delfonden till 31 . .5 milj. kr. för budgetf1ret 1979/80 och 36 milj. kr. för 

budgetåret 1980/81. 

I skrivelse till RR V har överstyrelsen för ekonomiskt försvar beräknat 

inkomsterna fr~m delfonden till 206.2 milj. kr. för budgetåret 1979/80 m:h 

246,5 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

fonden för bercdskapslagring beräknas till 237 727 000 kr. för hudgetfiret 

1979/80 och 282 505 000 kr. för budgctt1rct 1980/81. 

RRVs förslag till urpställning av statsbudgetens inkomster för budget

året 1980/81 innebär att inkomsterna på denna titel benämns räntor p::i 

bcredskapslagring som redovisas under huvudgruppen ränteinkomster. 

Inkomsterna pi1 titeln beräknas uppgå till 282 50.'i 000 kr. budgct{1ret 1980/ 

81. 

Statens pensionsfonder 

Utfallet för budgetåret 1978/79 och beräknade inkomster för budget;)ren 

1979/80 rn.:h 1980/81 enligt redovisande myndigheters skrivelser framgtir av 

nedanstf1ende tabell. 
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Tahell 43. Inkomster på statens pensionsfonder budgetåren 1978/79-1980/81, tusental 
kr. 

Utfall Myndigheternas hcriikning 
1978/79 1979/80 1980/81 

l'olkpensitmcringsfondcn 83608 93 700 93900 
(riksfiirsäkringsverkct l 
Civila tjänstepensionsfonden 1914 J016 J083 
(kam markollegict) 
Militära tjänstepensionsfonden 339 357 362 
(kammarkollegiet l 
Allmiinna familjepensionsfonden 9056 9220 9440 
(kammarkollegiet l 
Statens pcnsionsanstalts pensionsfond 19780 20615 21 035 
(statens persnnalpcnsionsvak l 
Pensionsfonden for vissa riksdagens 

verk 60 
(riksgäldskontorct) 

6~ 65 

Summa 115 756 126970 127 885 

RR V ansluter sig till mynJigheternas beräkningar. I nkornsterna rf1 titeln 

statens pensionsfonJer heriiknas till I '26 970 000 kr. för budgetf1ret 1979/80 

och I '27 885 00() kr. för budgetåret 1980/81. 

RRVs förslag till uppställning av statsbudgetens inkomster för hudget

i1ret 1980/81 innebär att inkomsterna p;1 denna titel delas upp pf1 flera 

inkomsttitlar sorn reJovisas under huvudgruppen ränteinkomster. Inkoms

terna pf1 dessa titlar hudget{1ret 1980/81 frarngM av nedanstf1endc tabell. 

Tabell 44. Ränteinkomster (Statens pensionsfonder), tusental kr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~-

1 n koms tt it el 

Ränteinkomster på medel avsatta till folkpensionering 
Riintcinkomstcr pa medel avsatta till civila tjänstepensioncr 
Ritntcinkomster p;) medel avsatta till militära pensioner 
Riinteinkomster pi< nll:del avsatta till allmänna familjepensioner 
Ränteinkt,mster p:i medel avsatta vid statens pensionsanstalt 
Ränteinkomster pt1 medel avsatta till pensitmcr for vissa av riksda
gen:; verk 

Summa 

Diverse kapitalfonder 

Fonden för kreditgirning till utlandet 

1980/81 

93900 
3083 

362 
9440 

21 035 

65 

127 885 

I nknmsterna p{1 fonden utgörs av riintor som för varje !fin bcriiknats efter 

s:irskilda avtal. 

För budgett1rct 1978/79 urrgick inkomsterna rf1 fonden till l.'2 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den I '2 oktober J 97Y har riksgäldskontoret beräknat 

avkastningen av denna fond till 828000 kr. för hudgettm:t 1979/80 lH:h till 

576000 kr. för hudgct;'\rct 1980/81. 
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RR V ansluter sig till riksgiilJskontoreh beräkning. Inkomsterna på titeln 

fonden för kreditgivning till utlandet beriiknas till 828000 kr. för budgt[1ret 

1979/80 och 57h000 kr. för budget[tret !980/81. 

Natunärdsfonden 

Inkomsterna pt1 fonden avser medel som flyter in geno·m försiiljning eller 

\iverföring av egendom frfrn naturvftrJsfondcn. 

För h11dgetfiret 1978/79 uppgick inkomsterna p[l fonden till 4.3 milj. kr. 

I skrivelse till RRV har statens naturvf1rdsverk her;iknat avkastningen 

av naturvflrdsfonden till 4 241 000 kr. för b11dgctflret 1979/80 och till 

h I 25 000 kr. för hudget<'1ret 1980/81. 

RRV ansluter sig till statens naturv{irdsverks beräkning. Inkomsterna p;i 

titeln naturvt1rdsfonden beräknas till 4241000 kr. för budgctftrt 1979/80 

llch 6 125 000 kr. för budgettiret 1980/81. 

Övriga diverse kapitalfonder 

I skrivelser till RRV har nedanstående myndigheter lämnat uppgifter om 

avkastningen av övriga diverse kapitalfonder enligt följande tabell. 

Tabell 45. Inkomster pil övriga diverse kapitalfonder budgetåren 1979/80 och 1980/81, 
tusental kr. 

Fonden för förlag till statsverket triksgäldskontorel) 
Statens viigvcrks förr~dsfond t statens vägverk) 
S_jöfartsvcrkt!ts fond (sjöfartsverket) 
Statens d;ltamaskinfond (statskontoret) 
Jord fonden (lantbrnksstyrclscn l 
Förrl1JsfonJen för ekomimiskt försvar 

(överstyrelsen för ekonomiskt försvar) 

Summa 

t979/80 

11111011 
36493 
63 500 
30989 

5900 
711 

147 593 

1980/81 

5000 
40083 
70 139 
300<Kl 

5 61Ml 
711 

15153.~ 

Fonden for förlag till statsverkct skall. enligt prop. 1976/77: 130 mcd 

förslag till riktlinjer for modernisering av det statliga budgetsystemet. 

avvecklas i samband med slorandet av kapitalfonderna. I skrivelse till 

RRV den 12 oktober 1979 har riksgiildskontoret anfört följande: 

Vad beträffar äterbetalning av lf1n och riinteinkomster avseende Fonden 
för förlag till statsverket ;ir situationen f. n. oklar. I samband med diskus
sioner mellan RRV och riksgiilJskontoret i anledning av budgetomlägg
ningen och slorandet av kapitalfonderna har frtin RRVs sida föreslagits att 
praktiskt taget fondens hela tillgfmg p~i ett eller annat siitt skall föras bort i 
riksgiildskontorets bokföring (äterbetalas, avskrivas). Det skulle i stl fall 
komma att ske under vären 1980 eller möjligen p{1 hösten samma ~1r. Detta 
betyder - i ifrågavarande sammanhang - att återbetalning skall redovisas 
fr[m vår sida av praktiskt taget fondens hela belopp under innevarande 
hudgeti1r. 
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Avveddingen av funden för förlag till statsverket har utretts av RRV. 

Härvid har framk11mmit att fondens totala tillgfmgar inte kan äterhetalas 

under budgetftret 1979/80 utan vi-;sa fordringar kommer iiven forhiittnings

vis att redovisas i riksgäldskontmets och vissa andra myndigheters h11kfii

ring. RRV ber~iknar att 265 milj. kr. k11111mer att :iterbetalas budgelfrn:t 

1979/80 och 50 milj. kr. hudgetfiret 1980/XI. Återbetalningarna reduvisas 

under övriga kapitalmedel p{t sid 164. R~inteinkomsterna s1im redovisas 

under denna inkomsttitel har for budgetrtrct 1979/XO bcr;iknats till 10 milj. 

kr. och för hudgetåret 19X0/XI till S milj. kr. 

RRV ber;iknar inkomsterna p[t titeln övriga diverse L1pitalf(1nder till 

147593000 kr. for budget!m:t 1979/80 och 151533000 kr. för budgctfaet 

1980/8 I . 

RRVs förslag till uppstiillning av statsbudgetens inkomster för budgct

fm:-1 1980/X I inneb:ir atl inkomsterna pf1 diverse L1piralfonder delas 11rr pf1 

flera ink11msttitlar som redovisas under huvudgrupperna rörelseöverskott, 

överskott av statens fastighetsförvaltning och ränteinkomster. Inkomster

na pi\ dessa titlar budgetåret 1980/8 I framgår av nedanstående tabeller. 

Under inkomsttiteln övriga ränteinkomster. Riksgäldskontoret redovisas 

bl. a. riintor avseende ltin som tidigare redovisats under fonden för förlag 

till statsverket. 

Tabell 46. Rörelseöverskott tÖvriga diverse kapitalfonder), tusental kr. 

Inkomsttitel 

Sjöforts verkets inlevererade överskott 
Statens vagverks inlevererade överskott 
Inlevererade i\verskott av uthyrning av ADB-utrustning (Statens 
datamaskinfond) 

1980/81 

70 139 
40083 

30000 

Tabell 47. Överskott a\· statens fastighetsfiinaltning (Övriga diverse kapitalfonder), 
tusental kr. 

Inkomsttitel 

Överskott av förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar 

Tabell 48. Ränteinkomslcr (Önig11 din:rse kapitalfonder), tusental kr. 

Inkomsttitel 

Ränteinkomster på krediter till utlandet (fonden för kreditgivning till 
utlandet) 
Ränteinkomster på mark för naturskydd (naturvårdsfondcn) 
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukeh rationalisering Uord· 
fonden) 
Del av inkomsttiteln Övriga ränteinkomster, Riksgiildskontoret 

1980/81 

71 I 

1980/81 

576 
6125 

5600 
5000 
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Beräknad övrig finansiering 

För finansiering a\· vis-, del av in\esteringarna pit kapitalbudgeten an

viimh. dels medel ~tim hlir tillg~ingliga gentl!TI ilrliga avskrivningar inom 

kapitalfonderna (a\·skrivningsmedel i1wm fonden I dels övriga inom fonder

na för reinvestcring 1.fopllnihla medel tiivriga kapitalmedel och i.ivrig kapi

talaterbetalningl. Dessa medel rednvisas Ni totalbudgetens inkomstsida i 

statsbudgeten under rubriken C: Beriiknad övrig finansiering. 

RRV har i skriveber frctn myndigheterna inh~imtat urrgifter nm avskriv

ningsmedel. iivrig;1 kapitalmedel och iinig karital~1terhetalning under bud

getåren 1979/XO och I 9XOiX I. Fortifikatillflsförvaltningen har inte kunnat 

liimn<i n~1gra urrgifter för hudgeUtret I YXO/X I. Snm 11rsak hiirtill anges att 

utredningen um försvareh l'ilrmiigt·nhetsredovisning inte ~ir klar. Mot bak

grund hiirav har RRV t<1git urr avskrivningsmedel llch övriga kapitalmedel 

för budget~1ret I lJXO/X I till samma belnrr som budget11ret innan. För bygg

nadsstyrelsem delfond .. -,lorishyggnaderna.' delfond och beskickningsfas

tighdernas delfond har uppgifter hiimtats frim byggnadsstyrelsens anslags

framstiillning 1980/X I. Fiir övriga delfonder har RRV utfört beriikningar. 

A vskrivningsmedlen inom statens jiirnviigars atfärsverksfond har dragits 

ned med 22.8 milj. kr. fi.ir hudgcti·m:t 1980/81 i förhållande till jiirnviigssty

rebens beriikning. l\fotivet för avvikelsen iir att RRV har reviderat ned 

statens jiirnviigars driftunderskott siisl1m redovisat!-. ovan under titeln in

komster av statensjiirnviigars alforsverksfond. RRV har fran luftfartsver

ket inhiimtal 11ppgifler 11m de avskrivningar som inom fonden av~er statens 

del. 

Fonden fiir fiirl<1g till statwerkel skall avvecklas i samband med slopan

det av kapitalfonderna !se niirmare h~irom under diverse kapitalfonder sid. 

159). 

RRV berliknar inkomsterna p[1 titeln beriiknad övrig finansiering till 

3 725 147000 kr. for budget:1ret 1979/80 och 4497 276000 kr. för budgctäret 

I 980/81. 

RRVs förslag rill uppsliillning a\ statsbudgetens inkomster för budget

året I 980/X I innehiir att inkomsterna p{1 heriiknad iivrig finansiering delas 

upp pt1 olika inkomsttitlar. A vskrivningsmedlen k11mmer att redovisas pn 

inkllmsttitlar under huvudgruppen avskrivningsmedel. Inkomsterna på 

dessa titlar hudget[1ret 1980/X I redovi>a~ i tabell 50. Övriga kapitalmedel 

kommer att redovisas dels under l1tcrbetalning av liin. dels under inkoms

ter av försåld egendom. Cnder inkomsttiteln äterbetalning av övriga län, 

Riksg.lildskontorct re(kwisas bl. a. f1tcrhetalningar av län som tidigare re

dovisab under fonden för förlag till statsvcrket. Inkomsterna på dessa 

titlar budget~lret 1980/X I redovisas i tabell 53 och 52. Övrig kapitali'l.tcrbe-

11 Rik.1d11go1 N7'i/80. I sam/. Nr 100. Bi/11g11 2.1 
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lalning J..ommer alt redovisa .. pi1 ,1lika inkmn~rtitlar under i11erhctalning av 

bn. Inkmmterna pa Je~sa titlar budgctfnet 1980/81 red,ivisas i tabdl .':'i. 

Hudgct[m:t 1980/81 kommer n.~·vl!lveringen att upphöra fi.ir alla litnL'

fonder utom liinefonden fiir hyggnadsarbeten vid folkhiigsk,1lnr. Delta 

hetyder att förutom riinteinknmster iivcn titerbetalning. av l~1n skall redovi

sas pi"\ statshudgett:ns inkom .. t.,ida. I tahdl 57 red,wisas de nya inknmsttit

larna samt beriiknade inkomster fiir dessa hudgetäret 1980/X I. 

Tabell 49. A ''skrivningsmedel inom fonden budget aren 19711/79-19110/111, tusental kr. 

Fond 1978/79 1979/XO 1979/8\\ 1980/81 
Utfall 

Stats- Enligt 
hud ge: I RRYs heräkning 

I. Suue11s affär.1Ter/...~{imder 
A. Post verkets fond 24800 27000 '.'7000 34<MMl 
B. Televerkets %2097 l 19.'iOOO l '.'48 3iMl 1484 'XM) 
c. Statens järnvägars 4708110 '.''.'1000 '.''.''.'000 557 '.'00 
D. Luflfar1sverkcls 3'.'6411 611700 62400 7161Ml 
E. Fahriksverkens 45 837 35000 311300 42 9<Kl 
F. Statens vattenfalls-

verks I 165620 I 183000 I 183000 149'.'000 

Summa 2 7018110 '.'727700 2779fö0 3 682 6<Ml 

11. Siate11s allmii1111a fastighe1s(o11d 
Kriminalvtlrdsstyrelsens delfond 4019 41'.'3 48(M) 
Beskickningsfastig-

heternas 1448 1400 
Karolinska sjukhusets 3478 3 61 l 3907 
Akademiska sjukhusets ·· 61190 11539 6541 
B yggnadsstyrelsens 93 ({19 1111100 175 (M)() 

Generalrullstyrclsens 72 79 102 

Summa 108816 95 738 127 352 190350 

111. Fiir.1·1·arets fosti{:ht•t.~(011d 
Kasernbyggnaders och 

hc:fästningars delfonder 38 153 42800 42800 42800 

Summa 38 153 42800 42 8{M) 4'.'1100 

IX. Di1·crse kapita!fonder 
Statens vägverks förr:'tdsfoml 110883 I !0300 108400 1095!Ml 
Sjöfartsvcrkets fond 44919 58878 550."io 00788 
Statens datamaskinfond 76 245 98000 88 100 90lKlO 
Förrådsfonden för eko-

nomiskt försvar l 062 I 062 l 062 l 062 

Summa 233 109 268 240 252618 261 350 

Totalt 30819311 3134478 3 201770 4177100 

' Avskrivningsmcdlen budgetåret 1980/81 redovisas under Byggnadsstyrclscns del
fond. 
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Tabell 50. A\·skrirningar IA\·skrirningsmedel inom fondcnl, tusental kr. 

lnkumsttitd l'IXO/XI 
-------- -----------------

Pnstvcrkets avskrivningar 
Teh:vcrket> avskrivningar 
Statens .ihrnv~ig~trs avskfivningar 
Luftfartsverkets avskrivningar 
Förenade fahriksvcrkens avskrivningar 
Statens vattenfalls verks avskrivnin1p1r 
Avskrivningar pö <.:i\ ila fastigheter 
Avskrivningar p!t forwaret' fastigheter 
Övriga avskrirningar tinkomstgrupp tre-sifli:rnivaJ 

Summa 

3-10()(1 
I -1X-1 <JOO 

5<.7 200 
71 MIO 
-12900 

I -1'12 000 
1'103:'0 
-12 xoo 

2hl 350 

.i 177 100 

Tabell 51. Övriga kapitalmedd budget aren 1978/79-1980/81. tusental kr. 

Fond 1'17X/7lJ 1979/XO l'J7'1iXO llJXO/XJ 
Utfall 

Stats- Enligt 
budget RR\', hcriiknin!! 

I. Srat<'llS af.)iirs1·,·rk-':f;>11dt·r 
A. Post verkets fond 5-1' I 
B. Tclcverkt!ls 2 326 I 000 I 000 I ooo 
c Statens j~trnvi.igar:s 12 305 8000 X 000 12000 
D. Luftfartsverkets 3 845 I I I 
E. Fahriksvcrkcns I IOX I 500 <;()() 

F. Siatens vatti::nfails-
verks 7920 10000 10000 !0000 

(i. 0..imiinverkets I I I 
Summa 20 359 1'1004 19503 23 .'i03 

11. Start•ns al/mä1111a Ji1stighl'l.\:fi>11d 
Kriminalvi:lrds-

styrelsens delfond I 150 3 150 
Bcski<.:kningsfost ig-

hctcrnas 225 
Byggnadsstyrebens 3348 500 
Generaltul lstyrel sens 18 

Summa 3 5YO _:'53 1650 _, l_'i() 

111. Fiir.1·1·arcts .fi1.11ighe1.1:fiuui 
Kascrnhyggnaders och 

befästningars delfonder 22468 22000 22060 22060 

Summa 2241>8 22000 22060 22 ()(,() 

V. F1111d<'11 _I(';,· /,/111'1111da.1·1iid 
Kamm;1rk1>llegiet.' delfond .145.14 28784 ::!8861 
Arhctsmarknad sstyrel-

sens 15941>6 16.'iOOO 17.'iOOO 
Bostadsstyrelscns 34 I" 8 
Riksbanken~ 23 20 IX 
Rik sgiildsk<'nt <)rets 2 563 2 587 
Lantbruksst yrelsen' ::!00 60() 

Summa 194057 190027 196 58::! 207074 

VII. Fonden _li'ir _ti'irlag till slt1l.ll'1'rkct 58427 sx 7111) 265000 50001) 

IX. Di>·n1l' kt1/>i1a!fi>11d1'r 
Statens viigverks fi.irrt1dsfonJ 3416 1500 I 500 I 500 
Sjöfartsverkets fond 163 50 50 50 
Statens datamaskinfond 1619 -11)() 700 300 

Summa .'i 198 19'.'0 22.'iO I 850 

Totalt 304599 292234 507045 307637 
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Tabell 52. Inkomster a\' försald cgcndom I Övriga kapitahncdl'I ), tusental kr. 

I nkomsttitd 19XO/Xl 

l\istvcrket-, inkomster a,, fiirs!dda fastigheter och maskiner 
Statens jiirnviigars inkomster av försålda fastigheter 111:h maskiner 
Televerket'> inkomster av försrdda fastigheter och maskiner 
Luftfartsverkets inkomster av förs!1lcJa fastigheter och maskiner 
f-iirenadc fahribverkens inkomster av försidcJa fastigheter och ma
skiner 
Statens vattenfallsverks inkomster av forsalda fastigheter och maski
ner 
Domiinverkets inkomster av fiirs?dda fastigheter och maskiner 
Kriminalv;'1rdsstyrclscns inkomster av fiirs;tlda hyggnader <h.:h maski
ner 
Starens vägverks inklimster av förs!dda byggnader o..:h nias!-; i ner 
Sjiifanwerkcts inkomster av fiirs;dJa byggnader t>ch ma.,f;iner 
Statskontorcts inkomskr av forsalda datl>n::r nL nL 
f-örsvarets myndigheters inkomster av förs{tlcJa byggnader <h.:h ma
skiner 
I nkomsft:r vid n1arkfiir<.iiljning 

Summa ________________ , _____________ _ 

Tabell 53. Aterbctalning a\· Ian (Öuiga kapitalmedel), tusental kr. 

Inkomsttitel 

Åtcrhetalning av lokaliseringslan 
Aterbetalning av övriga niiringslan. Kammarkollegiet 
Atcrhctalning av övriga niiringsli111. Lantbruksstyrclscn 
Aterbctalning av övriga bostadsE1n, Bostadsstyrelsen 
Atcrhctalning av övriga studicliln, Kammarkollegiet 
Atcrberalning av övriga bn. Kammarkollegiet 
..\1erhetalning av övriga ltm. Rikshanken 
Atcrhctalning av övriga l!ln. Riksgäldskontoret 

Summa 

I~ 0011 
I IMHl 

I 

5011 

)ll(MIO 

I 

~ 1.511 
I ~00 

50 
~(~) 

DtHl(I 
90n0 

50563 

19XU/XI 

1750<Kl 
7482 

600 
X 

50 
~ 1329 

18 
52587 

257074 

Tahell 54. Övrig kapitaläterbetalning budgetåren 1978/79-1980/81, tusental kr. 

J\krinklllllS( J1<'1 fonden för oreglerade 
kapital medelsförlustcr 

Statens u1läningsfonder 
ronden för kreditgivning till 

ur landet 

Summa 

1978/79 
L:tfall 

32 

13 249 

1321!1 

1979/80 1979/80 198(1/81 

Stats- Enligt 
hudget RRVs her;ikning 
-------

h 254 5782 

10078 (i 757 

16471 H.332 12539 _______ , ___________________________ _ 

Övrig kapitalriterbetalning ptl statens utläningsfonder redovisas i RRV~ 

budgc!redovisning som inkomst pit investcringsanslag_ De hcrLiknade in

komsterna p~t kapitalbudgeten framgfa av tabell 54. 
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Tabell 55. Återbetalning a' 1i1111Öuig kapitalåterbetalning I, tus.,ntal kr. 

lnkum-,ttitel 

Atc.:rbetalning av jorJhrnkcts lagerhus Ian 1jurJbrukc:h lagcrhusfond I 
Atc.:rb<:talning av stat<:m avJikningslt1111st;ttc.:ns avdikningsl!111c.:fond1 
Aterbetalning av kraftll'Jningsltm I kraftledningsl:rnefonJen I 
Återbetalning av egnahemsl;'tn 1egnahemsl;lnel\1nJen l 
Återbetalning av Ian for bostaJsforsi·)1jning for minJrc kmc.:Jladc.: 
barnrika familjer ilancfondcn for hustadsfiirsiirjning för minJrc.: hc.:
mc:dlaJe harnrika familj..:rl 
Oel av inkumsttiteln Aic.:rhcialning a\· (ivriga n;irinplim. Kamm;irk,il
legic.:t 
Atc.:rbetalning av krediter till utlanuet 1f<>nuc.:n fiir krc.:ditgivning till 
utlandet) 

Summa 

165 

19XO/XI 

T2 
I X."O 

17 
J 200 

6 757 

12539 

Tabell 56. Beräknad iiuig finansiering budgetåren 1978/79-1980/81. tusental kr. 

Her;iknad i)\'rig 197'1'./79 1'179/8() 197'1/'l<O 1980/81 
finansiering Utfall 

Stats- Enligt 
hudget RRVs beriikning 

A vskrivningsmnkl in,,m 
fonden J 08 I 938 3 134 478 3 201 770 

()vriga kapilalmedel 304 :'i9X 292 234 507 045 
Ovrig kapitalätcrbc.:talning 13 281 16471 16332 

Summa 3399817 3443183 3 725147 

Tabell 57. Aterhetalning a~ Ian <Statens utlåningsfonder ), tusental kr. 

lnkomst1i1t:1 

Aterbt!talning av llskeril~tn 1fiskeril:lllefondL·n1 
A1erbetalning av lån till främjande av bc.:reJning LH.:h avs;ittning av 
fisk !lånefonden till främjande.: av beredning '".:h avs;illning av fisk) 
Atrrbetalning av vattenkraftslim <vattc.:nkrathlrlllefonden) 
Aterhetalning av luftfartslan 1luftfartslilnefonden1 
Återbc.:talning av statc.:ns lim för den mindre skeppsfarten (statens 
l~mefond för dt!n mindre ~keppsfarten) 
Atc.:rbetalning av skogsvhglan I skogsv;iglänefonden 1 
Återbetalning av Ian cill bust.icbbyggande !lånefonden för bostad'
byggandcJ 
Alerb<!!alning av lim för inventarier i vissa specialbo>t;ider <lånd'un
den for inventarier i vis~a spe.;ialbo\tiidcrl 
Aterhctalning av slatc.:ns ltm fiir universitetsstudic.:r (statens lancfond 
for universitetsstudi<.:rl 
Återbetalning av allmänna studielän lallmiinna studidlrncfondc.:n) 
.~terhetalning av st11dienwdc.:I (studiemc.:ddsfondenl 
Atc.:rbetalning av l;m till personal inom utrike~forvaltnin!!en rn. m. 
<.utrikesförvaltningens lånefond) 
Aterbctalning av Ian till per·mnal in<>m hisi;md~förvaltningen <hi
sttmdsfcirvaltningens lhnefond l 
Återbetalning av !an for kt>mrnunala rnarkfiin-;irv <länefonden för 
kommunala markfiirv;irv l 
Åtcrhetalning av län for studc.:ntk{irlnkalc.:r 1l!1nc.:fonden för student
brlokalerl 
Aterbetalning av län for allmiinna samlingslnkaler <länefondc.:n för 
allmänna samlingslokaler) 
Återbetalning av hosiillningsli\n 

Summa 

4177100 
307 637 

12 539 

4497276 

19R0/81 

1900 

791 
!92 

~ono 

14430 
50 

985000 

I 500 

I 150 
41080 

479750 

3600 

2000 

125000 

100 

4200 
60000 

I 722 743 



Prop. 1979/80: 100 

'l'ahcllförtcckning 

I. Ut\'ccklingL'll <IV sl•thbudgetcfö inktimslcr buJgct~iren l'J7X/7'J. 

:I. 

I 'J7'J/l'.10 tH.: h I lJXO/X I 
Allern;1tiv heriikning a\· statsbudgetens inkomster 
hirsbg 1 il! uppstiillninl:! av statsbudgetens inkomster hudgct<"ll'L'I 
I 'IXO/X I pit huvudgrurrcr 

4. Stabhudgelens utfall hudgctiircn 1974/7)- I 97X/7'J 
) . Ut fallet av statens wtala inkomster hudgettlren 1974/7 5- 1978/79 
6. Taxt·ringsutfall flir <tktiehtilag m. tl. i1ren 1%9-1977 
7. Statligt lieh kummunall taxerad inkomst. fylln<tdsinbetalningar. 

fprsknings- och ut vccklingsavdrag. invcsteringsavdrag samt in
v..::steringshidrag fördelat på 11.irdagsstorlek verksamhets:\rcn 
197X och 1979 

X. Effd .. ter av iindrade skatteregler inkomsti1rct 19XO 
9. Skall 11;1 inkomst och förmögenhet m. m. 

10. Ltgstadgade arhehgivaravgifter 
11. Inkomster av arhebgi\'aravgiftcr lcxkl. ATP och Allmiin arbch-

givaravgifu 
12. Socialfiirsiikringsavgift till folkrcnsioncringen 
n. Socialavgift till barnomsorgen 
14. Socialförsiikringsavgift till sjukfi.irsiikringen och l"lirskoll till de 

allmiinna forsiikringskassorna m. m. 
15. Beriikning av Je allmiinna försiikringskassornas förskott fran 

inkl!mstskattetitcln för sjukfi.irslikringen m.:h för:ildraförsiikring
cn 

16. Avgift till arhetsliishctsförsiikringen och uthctalningar till de all
mlinna förslikringskassorna och de erkiinda arhetslöshetskassor
na 

17. Övriga arbetsgivaravgifter 
I X. Skatt J1{1 inkomst och förmögenhet samt socialfiirsiikringsavgif\er 

m. m. 
19. Antal fordon vid utgängen av resr. är samt nettoföriindringcn av 

f,,rdonsbestirndct under i'irt.:t 
20. 
21. 

23. 
24. 
25. 

Viigtratikskall hudgetären 1979/XO och l'JXO/XI 
Imronvlirde och debiterad uprbiird av tull 
Ber;iknad urrhörd av tullmedel 
l\krviirdeskatt bugct;\ret I 97X/79 
l'vkrviirdeskatt hudgcttm.::t 1979/XO 
Anslag med reducerat lönekustnadspåliigg ( LK Pl hudgctt1ret 
1979/80 

26. Pensinnsmedcl 

lfifi 

7 
12 

69 

70 

72 
74 

76 

X7 
XX 
91 
92 
93 
9) 

115 
llX 

27. Övriga diverse inkomster 126 
28. Post verkets drilbtat budget;iren I 97X/79- 1980/X I 130 
29. föst verkets rörebeintiikter hudgettircn 1978/79- 1980/81 132 
30. Tclcverkeh driftstat budgetltren I 97X/79- 19X0/8 I 134 
31. Statens jiirnviigar~ drifhtat budgctären 1978/79-1980/X I 137 
J2. Luftfartsverkets driftstat budgetr1ren 197X/79- 19XO/XI 140 
.:U. Fiirenade l'abriksverkens driftstat budgetitren 197'/1./79-1980/XI 142 
34. Statens vattenfallsverks driftstat budgetaren 197X/79-19XO/XI 146 
35. Domiinverkeb driftstat kalender{1ren 1978-1981 151 
36. lnkomskr pr1 statens allmiinna l'astighetsfond budgeti1ren 

1979/HO och 1980/X I I 52 
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37. Överskott av statens fastighetsförvaltning 153 
38. Inkomster pä statens utltiningsfomkr budgetåren 1979/80 od1 

1980/XI 154 
J9. R;intcinkomster (Statens utlfiningsfonderl 154 
40. Inkomster pä fonden för låneunderstöd budgetåren 1979/80 och 

1980/81 155 
41. Riinteinkomstcr (ronden fi.ir låneunderstiid l 156 
4., Inkomster pf1 fonden för statens aktier hudgetfll"en 197X/79-

19X0/8 I 156 
43. Inkomster pf1 statens pensionsfonder hudget~\ren 1978/79-

1980/81 158 
44. Ränteinkomsh:r I Statens pensionsfonder) 158 
45. Inkomster pa i.ivriga diverse kapitalfonder hudget~iren 1979/80 

och I 9XO/X I 159 
4fi. Ri.irclseiiverskott !Övriga diverse kapitalfonder) 160 
47. Överskott av statens fastighetsförvaltning !Övriga diverse kapi-

talfomkr) 160 
4X. Riinteinkomster (Övriga diverse kapitalfonden 160 
49. Avskrivningsmedel inom fonden hudgettlren 1978/79-1980/81 160 
50. Avskrivningar 162 
51. Övriga kapitalmedel budgetflf"en 1978/79- 1980/81 163 
52. Inkomster av försåld egendom (Övriga kapitalmedel) 163 
53. Återbetalning av lfrn (Övriga kapitalmedel) 164 
54. Övrig kapitalåterbetalning budgetåren 1978/79- 1980/81 164 
55. Återbetalning av lån (Övrig kapitalåterbetalning) 164 
56. Beräknad övrig finansiering budgetåren 1978/79- 1980/81 165 
57. Återbetalning av lån !Statens utlåningsfonder) 165 
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Bilaga A 
Inkomster på totalbudgeten budgetåren 1974/75-1978/79 

TthL'lllal krllnllr 

1974/7_, 19i)/76 I 976/77 1977/78 1978/79 

Skatter, avgifter, m. m. 
Ska11a_ 

SL•tl pt1 inkomsl. t<irrnligL'llhet <•c·h 
rLircbc ~amt S<•l·ialflirsiihings-
avgifter: 

Skatt p;-, inkl>mst och formiigenh..:t 
samt S<•cialförs;ikringsavgift..:r nL nL 28 tl') I 397 40631412 45020.115 46140245 51756506 

l\.up<>ngskatt 28194 35 050 36 544 32 259 32 398 
Utskiftningsskatt llch ..:r<ittnings-

skatt 899 4032 3 775 4488 8704 
Sk<>gs v:1rdsa vgift..:r 11214 11 302 18 103 18 120 17858 
lkvillningsavgiftcr f<ir s~1rskilda fLir-

m:m..:r <><:h r~111ighe1er 2 >h7 2 340 2 242 2 743 2 54_~ 
Arvsskatt <H:h g!1voskall 309 024 357 231 420692 423 454 446815 
Lllttcrivinstsk<it 1 164998 204 427 227869 285 855 3-53 867 
Stitmpcbkatt nch slitmpelavgift 44(, 287 570 598 606 535 58h 585 724 116 

Summa skatt pft inkomsl. 
fi.irmiig..:nhet och riirdsc 
samt soeialfiirsiikrings-
avgifter 2'J054 378 4/8/ti39! 4633fJli75 47 49'J 750 53 342809 

Aulllmllhilskattcmedel: 
Ucnsinskatt I 753 8'7 I 890 123 1991689 2 08-' <>42 3 222 874 
V~igtratikskatt I 930791 2001 170 2 577 084 2 803 773 3222417 

Summa autonwhilskattemcuel 368464Ei 3 89121)3 4568773 48Ei94!4 644521.)() 

Allm~in arbetsgivaravgift 53601108 (>(>47 278 Il 997 238 5 '149130 608533 

Tullar <>ch acciser: 
Tullm..:del I 250 164 I 059043 I 1700_~7 940764 897244 
Mcrvärdcskall 14680618 18200195 212."8864 26 583 984 29035 873 
Siirskilda varuskaller _W3137 408207 4(12 61_1 472 604 5031!73 
Fiirsäljningsskatt p~1 mulurforuun 744604 827 848 860 137 550430 575 825 
T,ibaksskat I 2062 054 2 108213 2 321!009 2451040 2 567 592 
Rusdrycksfiirs;il_iningsrnedel av parti-

handclsht>lag JO 178 26886 4180<> 67042 133 241 
l{usJrycksfiir<iljningsmedcl av J.:-

taljhandelshPlag 60324 SI 064 53 506 _'i) 530 50579 
Skall p:'i sprit 21!85 760 3 190226 3 449 349 3441804 3965038 
Skatt p~1 vin 431919 532 I i3 581840 709819 786 761! 
Skall p~1 malt- nch 1;iskury..:kcr 677 557 86_'i 216 938 63_'\ 759759 804115 
Energiskatt I 944 372 3 070458 3528115 4 020 163 4186060 
s;irskild hercdskapsavgift 

for llljepn>dukti::r -2n8 -3 
s;1rskild skatt p:i lllllhlrhrimslen -162 
Olj..:lagringsa vgift 268 
s;irskild v;igl ralikskatt 201 821 192 766 197 988 165 954 
Skall pa annonsl'r och reklam 120480 145064 174 144 154 138 159837 
Skatt pf1 spel ()8994 89057 95489 95601 704116 
Särskild skatt p!i svavelhalligt br~insk 4 788 4602 
Kcscskatt 3 251 !04629 
lnvestcringsavgifl I 870 

Summa tullar llch a.:cisi::r 25532088 30826148 35 140 553 40476542 43845 760 

S1111111rn .1-ka11er 63 631 122 83 !El/ 1111 93042639 98814836 104242 392 

Upp/,{;,-,; i .111111•11.1· 1·,·rk.1·a111Ji,·1: 

Expeuitionsa vgiftcr 107 374 110716 112 181 128 853 153063 
Biurag till kostnau..:r för polis-. d<>m-

stnb- och upphiirdsv~iscndct m. m. 79757 h1193lJ 77 59lJ 73 043 72634 
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jlJ/4i75 1'175/76 I '!76/i7 1977/78 197'1'./79 
-------·---

VattenJurnslolsavgifter I 02:? 
..,..,.., ,,, 14.'9 591 91:? 

Inkomster viJ kriminalvt1rJen 9236 18 2 l'i 4890 790h -1280 
Avgifler for lllrikcsfiirvaltningcm 

cxportfoimjande :itgiirder 237 
Biurag till riksförsiikringsverkel ''ch 

försiik rings rädet 18 325 23 476 2:' 21~ 27 489 30 I IJ 
Inkomster vid den statliga 

fakemeJelsk11nt r11licn 6hl'I 12 l'i I 15 301 19 24.1 2.'> 199 
Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium I 'i55 I 402 I 3h0 1434 I 335 
Inkomster vid karolinska sjukhuset 206 47.1 452 8h3 323 097 38 I 3'>3 612 57(, 
Inkomster vid stah:ns vMdanstalter 

för alk,1h,1lrnissbrukare -- 7"27 4.17 yr,J 4.11 .1Jh 
lnkomsler under anslagd kostnadc'r for 

viss utbildning av handikappade 63 I 310 ot.1 49 JJ 
Inkomster vid arbc1arsknldsslvreben 2 747 2 367 2 771 2052 I 824 
Inkomster av arbetsgiva;·avgift~'r till 

arlJ<:tan;k \'lklsst 1Teben och wkcs-
inspektio~ens v~rksamhct · 303h9 38 592 42 527 4h447 51 03h 

lnkmm1er vid statcns v~igverk 578 7h2 688 70\\ 151 
Inkomster viJ slalrns trafiksiikerhets-

verk :.7 '136 33 36h 39 I lh 42 047 48 202 
Körkort sa vgiftcr 58449 30801 lh 321 16 320 llJ02lJ 
Avgifter för registrering av moll•rforJon 67310 69463 73 328 1-.m5 75 326 
Försäljning av sjökort 2 770 J 642 3 849 J "84 4039 
Fyravgifter. farleJsvaruavgifter 86821 95408 103 (12h 107 240 190962 
Lotsavgifter 24 877 24 079 28028 271,18 29 332 
Skeppsmät ni ngsa vgift er 2 .584 2 070 2 109 2092 :: 554 
Fart ygsinspek t il.lnsa v gifter 43!C 3 204 4304 5 013 4 2_,7 
lnkom,ter vid Sveriges meteLH"11kigisb 

och hydrologiska institut ::!::!0::!8 381117 ::!8 789 44 :'lo 4::! h05 
Inkomster vid statens gel.ltekniska in-

stitut 3 557 2 912 6 743 
Ersättning för visst viirJt!ringsförforanJe 16 
Pensi,msmeJcl m. m. 324669 754 105 814 130 \212567 I 76-1403 
Inkomst av rnyntning 35 302 87616 \46472 111 81 I 8(1710 
Bidrag till bankinspcktionen 6 764 7(ih0 8490 9700 IO 184 
BiJrag för revision av sparbankerna 922 \001 I lhl 1481 2041 
BiJrag till forsiikringsinspektionen 3 709 3 943 4 151 4 379 6475 
Ersiitlning för kilnmet<.:rräknarapparatur 2 992 11706 1412 
Avgifter för granskning av biograffilm 317 326 315 422 459 
Inkomster vid riksantikvariciimbdct 3979 3084 9 58.'i 7 7'27 307.'i 
Avgifter för siirskild prövning och fyll-

nadsprövning inom sk,1lviisemkt 527 488 545 561 h50 
Inkomster vid statens maskinprov-

ningar I 141 IWI 1407 
Inkomster vid lantbruksnämnderna 4932 5 843 5 654 6'297 h491 
Inkomster vid statens j0rdhruksnämnd I 147 979 I 039 I 182 1504 
Inkomster vid statens utsäJcs-

kontroll 7697 9578 10549 10995 l-'655 
Avgifter for växtskyddsinspektion m. m. 2 536 3 138 2 943 3676 4428 
Inkomster viJ statcns lantbrubkemiska 

laboratorium 2540 
Avgifll'r vid köt1hesik1ning 8386 11181 14409 17 305 17 870 
lnkomsh:r viJ statens livsmedclsverk I 022 565 713 I 582 I 387 
Inkomster vid statens vcteriniirrncdi-

cinska anstalt 5971 h 72 \ 7 632 8 1\11 81162 
Avgifter för statskontwll av krigsma-

tcricltill verkningen 181 168 3 lll 268 207 
Inkomster av statens gruvegendom 4842h 15 h7.' 35 lh'i 14929 10024 
Inkomster viJ bergsstaten m. m. 17903 8 395 3098 3 851 
lnkomsler vid patent- och registrerings-

väsenJet 48014 52 743 62 157 74 341 h9405 
Avgifter för registrering i förenings-

m. n. regi~ter 4 197 4 786 5 123 5 342 5 855 
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1974/75 1975/76 1976/77 J <J77 /78 1978/79 

Exckutionsa vgiftcr 13 785 15906 17 472 .:!0777 22 891 
Restavgifter 57 558 M 78.' 71425 89 514 107 823 
Inkomster vid statens planverk I 555 I 078 I 188 I 1175 315 
Inkomst av justering och ädelmetall-

ktmtroll 7 393 
Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 43 817 426'9 32028 500'\9 43 453 

S11111111u t1ppbchJ i .\/Uf('llS 1·t'rb11mh,·t 1403 5X6 2 lril 79/ 2 I 7i 570 2tJ71203 3 556676 

Di1·er.ll' i11ko111.Ht'r: 

Bötcsmedcl 111 370 108 359 108656 9~ 797 '14 170 
Totalisatormedel 114955 129013 125%8 144580 174 769 
Tipsmedel 302 467 346 3o' .176 871 ~~.>7 ~48 3.17 605 
Loltcrimcdcl 2 l6h17 227 ()()() 254 .'i9() 2K5 741 282 h49 
Räntor och anlllrkringar pa 

encrgisparlån 103091 
Övriga diverse ink,1mstcr 91 245 117 982 17-+332 301 273 206 845 

Summa di1·,·rst' i11Åo111.Ha 1Wi!i53 928 7211 / IJ./(}4/i 1271 li39 1149135 

Summa skatter. avgifter. m. m. 651171360 116 271620 96 260627 102 707 677 108998203 

Inkomster a,· statens kapitalfonder 

Statl'llS ufflirs1·1'fk.1j(111Jl'r: 

Po~tverket 3372 I 112 21172 30 144 8 156 
Televerket 17' 100 150000 125000 125 000 145000 
Statens järnvägar 66 747 138 791 3 577 
Luftfartsverket 16018 40811 42 240 42 865 9746 
Förenade fabriksverken I 245 25 378 27689 14432 
Statens vattenfallsverk 560017 685 000 830090 I 124614 I 230303 
o,1mänverkct 11500 83 475 55 287 43 636 20038 

St1111mt1 stalt'ns a.f.Tiir.1Terk.1J;,,,Ja 833998 I 099189 1102 744 I 393 947 1427674 

Rii..slw11k1:f( 111d1'11 3500110 45UUUll 55UUUU (15110(111 65(}(}(}() 

Statt'ns al/111ii111111 jii.\lit-:hl't.\/;111d 4/35M 540361 507 5/i2 4<13 5/U 727417 

Fiir.n·art'ts ji1stigh<'t.1:f(111J /44!J8<i 125 /05 I 29 :!5<i 136034 /44'1/:i5 

Statens 11t/1l11i11g.1ji111da: 
Utrikesförvaltningens lanefond 123 153 218 285 387 
Bistandsförvaltningens lånef,)nJ 46 76 87 109 120 
Statens bosättningslånefond 8 713 9060 10253 I." 859 18 386 
Vattenkraftslanef(1nden 262 249 240 230 220 
Luftfartslånefondcn 2841 2694 2 575 2498 2 417 
Statens lanefond för den mindre 

skeppsfarten 2 724 3064 4 567 7 152 %24 
Statens lanefond för universitetsstudier 382 282 192 120 68 
Studiemedclsfonden 42986 45 855 45 318 44682 40 197 
Lånefonden för studentkilrlokaler 178 257 210 188 180 
Jordbrukets lagcrhusfond 44 3'i 

..,., 
19 13 _, 

Jordbrukets maskinlånefond 111 \"I lll 
Fonden för supplement1ir jordbruks-

kredit 7 
KraftleJningslånefonden 6.~ 42 31 lli IO 
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1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Egnahemslt1nef11nd.:n 782 631 488 36h 247 
Statens avdikningslanefond 1481 I 339 I 237 I 177 962 
Fiskerilf1nefondcn I 708 I 5_, I I 754 I 680 I 358 
Umefonden till fr;imjamk av bered-

ning och avsättning av fisk nL m _ 80 94 95 lhO 220 
Sktlgsviiglånef11nden 63 35 42 47 80 
Statens hantverks- 1Jch industrilfme-

fond 24 362 30 342 31973 48 260 28 368 
Linefonden for bostadsforsörjning for 

mindre bemedlade. barnrika familjer 787 (i79 581 516 462 
Länefondc:n for friimjande av bostads-

byggande pi1 landshygdc:n 0 
Umefondcn for bL1stadsbyggandc I 853 887 2 282 448 2 706 455 3 I04 111 3 414 836 
Länefonden för inventarier i vissa 

specialbost;ider 1614 I 387 I 273 I 149 I 028 
Lam:fnnden för maskinanskaffning in-

nm byggnadsindustrin 88-' 625 322 1_q 

Lånefonden fiir kommunala mark-
förv;irv 17 193 2641N 39 322 52 3'h 63 723 

Läncfonden för allmänna samlingslti-
kakr 2475 2 4')1 2 (i35 3 301) 4 215 

Övriga utlttningsfomkr 294 337 321 452 591 

S1111111111 s1u101s 111!tinini:.1JimJa / 'JM 088 24102311 2850226 3 2/J4 887 3587713 

Fonden ji"ir hi111't1111/er.11iid 106811 146 752 JH'J43'J 206fN7 260898 

Fo11de11 _r.·;,- sra1.-11.1· ahier Wi281 55 530 81842 81696 88449 

F11nd1·n _/i"ir hcred.1-/.:11psl11gring 77620 921211 111203X 114 295 130922 

S1a1c11.1· p1'11si1111.1jimda: 

Folkpensi,.ineringsfnndcn 73 538 72 541 74 535 7h609 83608 
Civila tj;inslt!pensionsfonden 2 016 2463 2643 2 782 2914 
Militära tjLinstepensinnsfondcn 137 321 278 361 339 
Allm;inna familjcpensiLu1sfondcn 6963 7 553 7992 8608 9056 
Statens pensi1rnsans1alts pensitlllsfond 15 353 14873 17 572 1x1i11 19780 
PcnsiL>nsfonden för vissa riksdagens 

vnk 47 49 53 5h 60 

S11111111a s1al1'11s pensio11.1:fimJer 98054 97/iOO 103074 /070/i9 115 756 

Di1·1'r.1·1· l.11piw(fi111cla 63 778 78Y03 98086 110098 131 771 

Summa inkomster av 
statens kapitalfonder 4150884 5095989 571429() 6578453 7265584 

Beräknad iinig finansiering 

A 1·sAri1·11inglir od1 c'i1·rigli kupillllllll'd<'I 
i110111 l.upita/ji1111frnw: 

Statens affärsverksfond.:r 2 045 432 2075170 1818 171 2 244 338 2 722 220 
Övriga kapitalfonder 411\ 223 479149 ~<;4 827 ~6971 I 664318 

S11111111li m·sf.:ril'11i11gar och ii1·rii:a 
l.apiwln11·dd i110111 kapiwljimJenw 2455 655 2554319 2 372 998 2814048 3386538 

Ö1·rig !.11pi1alcl1Nhl'i<1/11i11i: 11801 12137 12 508 12 9118 13 281 

Summa heriiknad övrig finansiering 2467455 2 566456 23115506 2826956 3399818 

Summa totalbudgeten 72489700 93934065 104360422 112 113087 119663605 



Prop. 1979/80: 100 

Beräkning r(irande utfallet av statsbudgetens inkomstsida 
för budgetåret 1979/80 

A. Skatter, a"gifter. m. m. 

I. Skatta: 

I. Skall p:t ink1imst. förmögenhet och rörclsi: 
samt sol·ialfor~iikringsavgifter: 
a) Skall p?1 inkomst o.::h förmiigi:nh.:t samt 

socialförsäkringsavgifter m. m .. 
hn·i//11i11g 

bi Kupongskatt. h1'l'i//11i11i.: 
C) Utskiftningsskatt och ersättningsskatt. 

hn·i//ning 
dl Skogsvärdsavgifter, bc1·il/11i11g 
e) Bevillingsavgifti:r för siirskilda för-

mäni:r och rätlighctcr. he1·il/11i11g 
f) Arvsskatt och gåvoskall. he1·i//11i11g 
g) Lottcrivinstskatt, hc1·il/11i11i.: 
h) Stämpelskatt och stämpelavgifl. 

h .. 1·il/11i11g , 
Auwmobilskattcmcdel: 
a) Bcnsinskatt. he1·il/11ing 
b) Vägtrafikskatt. he1·il/11i11g 

3. Allmiin arbetsgivaravgift, hel'il/11i11g 
4. Tullar och acciser: 

al Tullmedcl. hel'il/11i11i: 
b) Mcrvärdeskatt. he1·il/11i11g 
C) Särskilda varuskatter. h1·1·il/11i11g 
t.I) Försäljningsskatt p!t motorfordon. 

h1•1•il/11ing 
c) Tobaksskatt. hc1·il/11i11g 
I) Rusdrycksfi.irsiiljningsmct.lcl av parti-

handelsbolag. bel'il/11i11i.: 
g) Rusdrycksförsäljningsmedel av detalj-

handelsholag. be1·il/11i11g 
hi Skall pi\ sprit. h1·1·i/111i11g 
i) Skatt p:\ vin, be1•i//11i11i.: 
j) Skatt på malt- och läskedrycker. 

he1·il/11i11g 
k) Energiskatt. he1·i/111ini.: 
I) Sär5kild ben::dskapsavgift för olje-

produkter. bedl/11i11g 
ml Skatt på annonser tll:h reklam. 

hevil/ning 
n) Skatt på spel. bfi•il/11i11g 
o) Särskild avgift på svavelhaltigt 

briinslc. Jw1·il/11i11g 
p) Reseskatt, bl'\·il/11i11g 

Summa skatter 

I stats
budgden 
beräknat 
hel opp 

Tu,i:ntal 
kr. 

56600000 
35000 

4000 
18 100 

:! 500 
490000 
395 000 

I 380000 

3400000 
3 273 000 

nooo 

I 025 000 
32600000 

5210()() 

640000 
:!500000 

110000 

50000 
4 !00000 

870000 

786000 
4300000 

186000 
60000 

200 
110 000 

113527801 

174 

Beriiknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

58 700000 
30000 

10000 
18 100 

2 .~00 
460000 
405000 

1653000 

3600000 
3 390000 

!02 000 

I 075000 
34 300000 

541 000 

5.~8 500 
2 780000 

120000 

75000 
4525000 

890000 

897000 
4679000 

192 000 
68000 

4000 
110 ()()() 

I /'i 185 101 
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11. Uµphiird i s/1/1<'11.1· 1·"r/.:sw11h1•1: 

I. Expedit innsavgifter 
2. Bidrag till k<1stn~1JL'r for polis-. d<>mstnls-

och uppbi\rdsviisendet m. m. 
3. Yattcnd<Hnstnlsavgift..:r 
4. Inkomster vid kriminalviirden 
.'i. A vgiftcr for utrikesförvaltningens 

exportfrii111jande i1tgiirder 
6. Bidrag till riksforsiikringsv..:rket och 

försäkringsr;'\det 
7. lnk,1111ster vid den statliga liil-;..:medels-

kontrolll'n 
8. lnku111stcr vid statens riillske111iska 

lah,1rawriu111 
9. Inkomster vid kan.ilinska sjukhuset 

10. Inkomster vid statens v~rdanstalter for 
alkoholmissbrukare 

Il. Inkomster under anslaget kostnader for 
viss utbildning av handikapp<1de 

12. Inkomster vid arbctarskvddsstvr..:lscn 
13. Inkomster av arbctsgiva;·avgiftcr till 

arbctarskyddsstyrclsens och yrkesinspck-
tioncns verksamhet 

14. Inkomster vid statens trafiksiikerhctsverk. 
ull tillfiira.1· a11tomohilska11,·m1•dli·11 

15. Körkortsavgifter 
16. Avgifter för registrering av mowrfurdon 
17. Försäljning av sjökort 
18. Fyravgifter. farlcdsvaruavgifter 
19. Lotsavgifter 
20. Skcppsmätningsavgifter 
21. Fartygs i nspek t ionsa vgift..:r .,., 

lnkomst.::r vid Sveriges meteorologiska 
och hyJrnlogiska institut 

23. P..:nsionsmcdel m. m. 
24. Inkomst av myntning 
25. Avgifter för granskning av biograffilm 
26. Inkomster vid riksantik varicämhetet 
27. Avgifter för siirskild prövning och fyll-

nadsprövning inn111 skolviisendet 
28. Inkomster vid :anthruksn;imnderna 
29. lnomstcr vid statens jordbruksnämnd 
30. Avgifter for viixtskyddsinspektion 111. 111. 
31. Avgifter vid ki.itth..:siktning 
32. Inkomster vid statens livsmedclsverk 
33. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 

anstalt 
34. Avgifter för statsklHllrnll av krigsmateriel-

tillverkningen 
35. Inkomster av stat..:ns gruvegendom 
36. Inkomster vid hergsstatt:n m. m. 
37. Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 
38. Avgifter för registrering i förenings- m. n. 

register 
39. Exekutionsavgifter 
40. Restavgifter 

I stats
hudg.:ten 
h.:riiknat 
hel opp 

Tth.:ntal 
kr. 

157 (l.'\(I 

(1'1 '.!I X 
I ooo 
1000 

4111) 

32 500 

'.!91155 

I 800 
.'Jo 200 

200 

4.'i 
JDJ 

53 200 

47600 
2190() 
87 550 

4450 
200800 

30000 
I 700 
5 340 

43 550 
1715000 

92 000 
506 

8444 

594 
6800 
1504 
5 150 

18600 
2 100 

9400 

404 
12000 
4 300 

81 150 

64!<4 
28 560 
87 840 

175 

lkraknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

177 500 

(1441 :i 
1000 

750 

38 100 

'.!8 'l4(1 

I 850 
510400 

.'ill 

45 
2 091 

56500 

47900 
'.!1900 
8h300 

3 600 
22 I 700 
30000 

2400 
5 575 

4H6.'i8 
I '131 000 

84000 
700 

8444 

<1T!. 
h800 
2 591 
5 300 

20200 
I 500 

4400 

404 
12000 
J 600 

7o 395 

6 149 
22 633 

100908 
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B 

41. Inkomster vid statens planverk 
42. Ersättning for vissa komplementkost

nader vid vissa myndigheter m. m. 

Summa uppbörd i statens verksamhet 

111. Divl'rsl' inko111sler: 
I. Bötcsmedcl 
2. Totalisatormedd 
3. Tipsmedel 
4. Lotterimedel 
5. Räntor och anll.lrteringar på energi

sparliin 
6. Ovriga diverse inknmster 

Summa diverse inkomster 

Summa skatter. avgifter. m. m. 

Inkomster a\· statens kapitalfonder 

I. Slutens ajfiir.1TerbfiJ11der: 
I. Post verket 
2. Televerket 
3. Statens jiirnvägar 
4. Luftfartsverket 
5. Förenade fabriksvcrken 
6. Statens vattenfallsverk 
7. Domänverket 

Summa statens affärs verksfonder 

Il. Rikshuni..1jiJ11J<'11 

111. S1u/1'11s ullä111w jasri/:'1e1sfo11J 

I V. Försvure/s fasliRhctsfond 

v. Swrrns 11tlcl11i11i;~JiJ11Jer 

VI. Fondl'n _fi"ir /å11e1111d1'r.H1.id 

VII. Fonden fiir s/alt'ns aktil'r 

VII I. Fonden ji:ir beredskapsluwini; 

IX. Srull'll.\ pensi1111.1fonder: 

I. Folkpensioneringsfonden 
2. Civila tjänstepensionsfonden 
3. Militära tjänstepensionsfonden 
4. Allmänna familjepensionsfonden 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 
6. Pensionsfonder för vissa riksdagens verk 

Summa statens pensionsfonder 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 

Tusental 
kr. 

250 

59915 

3468895 

96 170 
195000 
424 939 
2% 162 

170 200 
207000 

1389471 

118386167 

50000 
155 000 

I 
32900 
43 900 

I 125 000 
45000 

1451801 

650000 

774108 

151444 

4066844 

241809 

91432 

139300 

95000 
3000 

376 
9380 

20210 
65 

128031 

176 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

420 

67654 

37/5.J42 

102 570 
210000 
408000 
311 727 

168000 
245000 

1445 297 

/24345X40 

77000 
156800 

I 
59200 
94900 

I 116000 
69400 

1573 301 

650000 

767836 

142 957 

4038803 

244 706 

90442 

237727 

93 700 
3016 

357 
9220 

20615 
62 

126 970 
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X. l>i1·a.'<' hllpita/jimda: 
I. Fnnden fiir kreditgivning till utlandet 
' Naturv.:\rdsfonden 
3. C>vrig<i diverse kapitalfonder 

Summa diverse kapitalfonder 

Summa inkon"ter av statens kapitalfonder 

C Beräknad iivrig finansiering 

I. Avskrivningar och iivriga kapitalmedel 
inom kapitalfonderna: 

Statt'.ns afförsverksfomlcr 
Övriga kapitalfonder 

Il. Övrig kapitalätcrbctalning 

Summa beräknad övrig finan~iering 

Summa totalt 

12 IW,.1d"g''11 1979/RO. I .1<1111/. Nr 100. Bilaga 2.1 

I stats
budgeten 
heniknat 
belopp 

Tusental 
kr. 

!C8 
4 741 

14f.208 

151777 

7 846546 

2 746 704 
680010 

16471 

J 443 185 

129 6 75 898 

177 

lkriiknat 
u1fall 

Tusental 
kr. 

828 
4 741 

147 59.\ 

15316::. 

1:11125904 

2 798 503 
910 312 

16.\.12 

3 725 147 

136 096 891 
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!Jilagu C 

Specifikation a,· inkomsterna på statsbudgeten för budgetaret 1980/81 

A. Skatter, avgifter, m. m. 
I. Skatter.· 

I. Skatt pf1 inkomst. formiigenhet oc.:h rörelse 
sam! St>c.:ialförsäkringsavgifler: 
al Skall pä inkomst och förmögenhet samt 

s.>cialförsiikring'>avgifler nL nL. h<'1·il/11it1t: 
b) Kuponpkall. hn·il/11i11g 
cl Utskiftningsskalt oc.:h crsältningsskatt. 

h1•1·il/11i11g 
d) Skogs\'tlrdsavgif!i:r, h,·1·il/11i11E; 
el Hevillningsavgiflcr kir ,(irskilda förmimer 

oc.:h rällighctcr. b,·1·i//11i11g 
f) Arv~skarr och g:1vosbrt. h,·l'il/11i11g 
gl l .ollerivinstskatt. h1Til111i11g 
h) Stämpcbkatt och stämpelavgift. hn·il/11i11g 

2. Aut,1mohilskattcmcdcl: 
al lknsim.kall. hc1•il/11i11t: 
b) Vägtrafikskall, h1·1·il/11int: 

3. Allmän arbetsgivaravgift. h1'1·il/11i11g 

4. Tullar och acciser: 
a) Tullmedel. /J,·1·il/11i11t: 
bl Merviinleskatt. hl't·illnini; 
cl Silrskilda varuskaller. hl'l'illning 
dl Försiiljningsskall pä motorfordon. b1'l'ill-

11i111-: 
e) Tnbaksskall. he1·i//11i11c 
t) Rusdryc.:ksförsäljnings'mcdcl av partihan

dclsholag. he1·i/111i11g 
gl Rusdryc.:bfiirsäljningsmedcl av detaljhan-

delsbolag. h1'l'ill11int: 
h> Skall pil sprit, hl'l·il/11i11i: 
il Skatt pil vin. bn·illning 
jl Skall p!1 malt- oc.:h läskedrycker. h<'l'ill-

11in1-: 
kl Energiskatt. bc1·il/11i11g 
I) Särskild ben::dskapsavgift för oljepr<>-

dukler. h1·1•il/11in1: 
m) Skatt pä annnnscr oc.:h reklam. h1'1·il/11i11t: 
n) Skall pt1 spel. hn·il/11i11i; 
ol Siirskild avgifl pä ~vavelhaltigl bränsle, 

hn·il/11i11t: 
pl Rescskalt. hl'l·il/ning 

11. Upphi'ird i .\'/11/l'llS 1·crksamh1·1: 

I. Expeditionsavgifter 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domswls- och 

uppbördsviisendct m. m. 
3. Va1tendomstnlsavgiftcr 
4. lnkomst<.:r vid kriminalv:1rdcn 
5. Avgifter för utrikesförvaltningens export

friimjande ätgiirder 

Tusental 
kr. 

67WOOOO 
31000 

10000 
18 IOO 

2 :100 
490000 
535 000 

1735 000 

46:10000 
3660000 

I 11.'iOOO 
38000000 

551 00() 

588000 
2 970000 

100000 

60001) 
5000000 

9:10000 

963000 
5 599000 

I 
223 000 
74000 

1500 
118000 

181500 

65950 
I 000 

430 

950 

Tusental 
kr. 

70021600 

8310000 

56312 501 
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6. lfalrag till riksforsiikringsverket llCh fi.irsiik
ringsr!1de1 

7. lnk,1mstcr vid den 'tatliga liikcmcdclsknn-
1n1llt:n 

8. l11kl1ms1er vid statens riittskcmiska lahora
tl1rium 

Y. lnkl1mstcr vid karolinska sjukhuset 
ro. lnk1.1mster vid statens vftnianstalter för alko

hulmisshrukarc 
11. Inkomster undn anslaget kostnader for viss 

uthildning av handikappade 
12. lnk11mstt". vid arbetarskyddstyrebcn 
13. lnk"mslcr av arbetsgivaravgifter till arbctar

sk yddssl yrelsens och yrkesinspektiuncns 
vcrksamht't 

14. lnkl1mstcr vid statens trafiksiikerhetsverk 
I 'i. Körkortsavgifter 
\6. Avgift..:r for registrering av motL>rfonfon 
17. Fiirsiiljning av sjökon 
IH. Fyravgifter, farledsvaruavgiftcr 
19. Lotsavgifter 
20. Skeppsmiitningsavgiftcr 
21. Fartygsinspektionsavgifter 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 
23. PensiPnsmedcl m. m. 
24. Inkomst av myntning 
25. Avgifter for granskning av hiograffilm 
26. Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
27. Avgifter för siirskild prövning och fyllnads-

priivning inom skolväsendet 
28. Inkomster vid lanrbruksniimnderna 
2'). Inkomster vid statens jtirdhruksnämnd 
30. Avgifter för växtskyddsinspcktion m. m. 
31. :\ vgiftcr vid kötthesiktning 
32. Inkomster vid statens livsmecklsverk 
33. Inkomster vid statens vereriniirmcdicinska 

an,talt 
34. Avgifter for statskontrull av krigsmaterieltill-

verkningen 
35. lnkomskr av statens gruvegendom 
36. lnk11mster vid bergsstaten m. m. 
37. Inkomster vid paten!- och rcgistreringsväsen

det 
38. Avgifter for registrering i förenings- m. fl. re-

gister 
31). Exekutionsavgifter 
40. Resta vgiftcr 
41. Inkomster vid statens planverk 
42. Ersiittning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 

111. /Jii·1·rs,· i11Åo111.\"/1'1": 

I. Biilesmeucl 
2. Totalisatormedel 
3. Tipsmcdel 
4. L11ttcrimed.:I 
5. Räntl)r 1i..:h amurtcringar pi\. energisparltln 
6. Övriga diverse inkomster 

Tusental 
kr. 

46800 

32 137 

2000 
484000 

50 

45 
2 301 

64800 
47900 
21900 
86300 

4300 
245 600 
31000 

2 200 
5 370 

52 507 
-202000 

92000 
770 

11784 

681 
7100 
2015 
5800 

21 200 
1500 

10300 

430 
13000 
3 700 

~1780 

6287 
23 805 

111 154 
420 

58483 

107 370 
252 000 
627000 
327 313 
252 000 
285 000 

179 

Tusental 
kr. 

I 629 249 

I 850683 

138124033 
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8. Inkomster a•· statens kapitalfonder 

I. St11t1·11s 11.ffi'ir.11·1·r/..sfi 111da: 

I. l\>st verket 
2. Tekvcrket 
3. Statens j;irnv~igar 
4. Luftfartsverket 
5. FiirenaJe fabriksvcrken 
h. Statens vattenfallsvcrk 
7. Dom;inverket 

11. Riksha11J.:.1:fi111dc11 

111. Swtcns al/111ii111w .fi1st iglrct.1}ilfld: 

I. SlottshyggnaJernas delfonJ 
2. KriminalvärJs,tvrclsens 
3. lkskickningsfastigheternas 
4. Karolinska siukhusc1s 
5. Akademiska· sjukhusets 
6. ByggnaJsstyrelsens 
7. (icneraltullstyrelscns 

IV. Fi'itT<ll'<'t.1·.fi.1sriglrct\(i111d 

V. Statens 11tlå11i11g.~fi111der: 

\. Utrikesförvaltningens länefond 
2. BistånJsförvaltningens lånefond 
~.Statens bL>Sällningslänefond 
4. Vattcnkraftslftncfonden 
5. Luftfartslå.ncfondcn 
6. Stalt:ns l<\ncfonJ för den mindre skeppsfartcn 
7. Statens \irncfond för univcrsitetsstudier 
8. StuJicml'llelsfonJcn 
9. U1ndondcn for stuJcntkarlokalcr 

JO. Jordbrukds lagcrhusfond 
11. KraftkJningslänefonden 
12. Egnahemslåncfonden 
13. Statens avdiknings\;'\nefond 
14. Fiskcrilflnefondcn 
15. Li\ncfonden till främjande av hcredning och 

avs~itlning av fisk m. m. 
16. Skogs viiglf1nefonJen 
17. Länefonden för hostadsforsörjning för minJ

rc bemedlade. harnrika familjer 
18. U\ncfondcn för hostadshyggandc 
19. Lflncfonden för inventarier i vissa specialbo-

städer 
20. U\nefonden för kommunala markförvärv 
21. U1ncfonden för allmänna samlingslokaler 
22. Ovriga utlåningsfondcr 

VI. Fmui1'11.fi.!r M11l'1mJasr1)cJ: 

I. Kammarkollegiets delfond 
2. Arbctsmarknadsstyrelsens 
3. B1,stadsstyrelsens 
4. Riksbankens 
5. Riksgiildskontorcts 
6. Lantbruksstyrelscns 

VII. F1111cit'11 ji'ir statens aktier 

V 111. Fonden .fi'jr haeJskap.1Jagri111: 

Tusental 
kr. 

61000 
162 500 

I 
41 IOO 
46700 

1446000 
45 800 

I 253 

37 487 
14000 

906 300 
171 

460 
171 

18000 
201 

2 246 
2 566 

50 
41579 

160 
3 
5 

190 
800 

1600 

304 
90 

390 
4415000 

800 
82 750 
6200 

550 

40738 
215000 

269 
4 

459 
26CIO 

I ~O 

Tusental 
kr. 

180:1101 

1150000 

95'> ~ 11 

142 957 

4574115 

259070 

89526 

282 505 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

IX. Statens f'<'ll.1·io11.-:fi>11Jer: 

I. Folkpensinneringsfonden 
2. Civila 1j~ins1epcnsionsfonden 
3. Militära tjiinslepensionsfonden 
4. Allmänna familjepensionsfonden 
5. Statens pensionsanstalls pensionsfond 
<>. Pensionsfonden for vissa riksdagens verk 

X. /Ji1·cr.1c kupita(f(111d1'r: 

I. fl>nden för kreditgivning till utlandet 
2. Naturvfll"dsfonden 
J. Övriga diverse kapitalfonder 

C. Beriiknad övrig finansiering 

I. A rJkrirningm 1•ch ii1·rigu kapiwlm<'lle/ i1111111 lw
pi111!fi111d1·m11 

Il. 

Statens affärsverksfonder 
Övriga kapitalfonder 

Summa totalt 

Tusental 
kr. 

93 900 
3 083 

362 
9440 

21 035 
65 

576 
6 125 

151 533 

3 706 103 
778634 

IXI 

Tusental 
kr. 

127 885 

158 2J4 

Y04tioli4 

4484 737 

12 539 

4497276 

151607913 
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Bilaga /) 

Inkomster pa statsbudgeten kalenderaren 1976-1981 

Tusental kr. 

1976 1977 197X I <J7'1 l'JXO i'IH I 

Skatter, avgifter, m. m. 

SI.ull er: 

Skatt pä inkllm~t. för-
mögenhet och rörelse 
samt socialförsäk-
ringsavgiftcr: 

Skatt P•l inkomst <lCh 
förmög~nhet samt 
socialfiirs;ik ringsav-
gifter m. m. 43471 132 42938014 45 X68 492 '\4 722 000 (,3 200 000 69 300000 

Kupongskatt 32 573 43 4'\6 32 264 31000 31000 32000 
Utskif111ingsska1t och 

erslit tni ngs<;katt 4032 3 775 44X8 8 704 10000 10000 
Sh>gs värd sa vgifter 11 302 18103 IX 120 18 100 18 100 IX JOO 
Hevillningsavgifier fi.ir 

slirskilda förmåner 
och rlittighctcr 2 259 2 375 2 547 2 'iOll 2 .'illO 2 500 

Arvsskatt <H.:h gåvuskal\ 363 788 429199 443 340 450000 470000 50:"000 
L<>ttcrivinst ~kalt 211066 2o60.'iX 312 745 37.'i 000 467000 .'iX3000 
Stämpelskatt och 

stämpelavgift 616009 595 946 fi37 157 I 000000 I 617800 I X42000 

Summa skatt pa inkomst. 
förmögcnhet och 
rörelse samt 
socialförsäkrings-
avgifter 44 712 760 44296926 47319154 5b607 3U4 (>5/i/640() 7:! 292 ()I)() 

Autom1ibilskattemt·del: 
Bensinskatt I 938437 2041931 2 656 X97 3344017 429000() 46X(I001) 

Vligtrafiksbtt 2008 556 2806001 2 939492 3 44_, 742 J .'i6000t) 3 690000 

Summa automobilskalle-
medo:I 3 946 993 4ll4X532 559f:i3XX o 7R8359 7115111!00 Il 3711(1(/() 

Allm~in arhetsgivaravgift 61i9/ 346 7 284 277 31117655 608533 1020011 

Tullar och acciscr: 
Tullmedel I 079416 11453% 842 220 990 351 l lOOtlllO I IWOOU 
Mervärdeskatt 20 346839 23613138 27688 753 31378 151 3(, 600 000 39600000 

Siirskilda varuskatter 433 346 470180 488554 522 K8i 552 000 550000 
Försäljningsskatt pt1 

motu1f1>rdon 835 276 694 770 542 636 5%516 558 000 WKOOO 

Tobaksskatt 2303 217 2 333 764 2 570 570 2 625 500 2905000 2970000 

Rusdrycksförsäljnings-
medel av parti-
handclshnlag 26886 41806 67042 133 241 120000 100000 

Rusdrycksförsiiljnings-
medel av delalj-
handclsholag 51064 53 506 53 530 50 579 75000 60000 

Skall på sprit 3 301 898 3 591724 3 569 582 4206000 4910000 5 075 000 

Skatt på vin 549657 6K7 195 702 628 830700 925000 'J900lKl 

Skatt pä malt- och 
läskedrycker X91 131 872 177 779 544 827 )()() %2:\00 %3500 

Energiskatt 3409166 3811247 4 107264 4212167 5244000 .'\672000 

Särskild beredskaps-
avgift fi.ir oljepro-
duk ter -3 25599 1\)(\9 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning IX~ 

1971> 1977 1978 1979 1980 1981 

SiirskilJ viigtralikskatt 193 137 198 320 164761 
Skatt p;'1 annlln,cr <1ch 

rc:klam 156074 174630 153467 173 849 207 500 233 500 
Skatt pii spel 96529 95800 87 380 65949 70000 7KOOO 
Siirskild skatt p;'i svavel-

hahigt briinslc 2 2 JO 3226 5954 3000 1500 
Rese: skatt 52 778 110 102 114000 121000 
I nvcstcringsa vgift 7198 -5 328 

Summa tullar <>ch accisc:r 33 li73 633 37818662 4//:l(>'i(i/5 4(> 72'i647 544(1(>(11)/ 58 182 501 

S1111111111 .1k1111a li'i 224 732 942483'i7 'i7'i72HJ2 I I0 733 li-13 128174401 /3/1845 /(}/ 

Upt•hi'iri/ i .1·1,1101.1· 1·,·rkswnh<'I: 

E xpclli t i<>n>a vgiftc:r 122 270 I IO 160 147 929 156444 17') 500 190 250 
Bidrag till kllstnadc:r for 

polis-. dnm~t<>ls- <Kh 
uppbiirJsv:hc:ndct m. m. 73 148 73343 72 515 72 509 ()7682 h.'i 950 

Vat tcnd< >mst olsa vgiftc:r 374 I 083 1421 K6K I 001) J(H)O 
I nk<Hnstcr vid kriminal-

vimlen 887() 4229 7 192 5 316 215 4()5 
A vgiftcr for utrikc:sför-

vallningens cxpnrtfräm-
jande {1tgiirder 30 370 850 I 050 

Bidrag till riksforsiikrings-
verket och forsiikrings-
r!1dc:t 24 944 26368 28 756 3090.'i 43 800 48 500 

I nkllmstcr vid den statliga 
läkemcdc: lsk< Hltrnllc:n 14 781 15 832 6937 26263 33 137 34 705 

Inkomster vid statens 
riittskemiska 
laboratorium 1415 I 319 I 514 I 349 I 'J25 2000 

I nkllmster vid karolinska 
sjukhuset 407 387 332 223 444099 618 146 539400 475900 

lnkumster vid statens 
vlmlanstalt~r for alko-
holmissbrukare 445 376 4-, ,_ ~52 50 50 

I nkllmster under anslaget 
k<>t't1•adc:r för viss ut-
bildning av handi-
kappade I 310 60 82 -13 4'i 45 

lnkllm,ter vid arbetar-
skyddsstyrclsen 1983 3 295 1889 2 269 2 216 2411 

lnkllmster av arbetsgivar-
avgifter till arhetar-
skydJsstyrc:lsens och 
yrkc:sinspektionc:ns 
vc:rksamhet 40976 44391 

Inkomster vid statens 
48925 52 263 61200 67300 

vägverk 693 725 704 
Inkomster vid statc:ns 

traliksiikerhet s verk 37849 39039 44990 49608 47 900 47 9<Kl 
Ki..\rknrtsavgifler 2129{) 15852 17343 19871 21900 21900 
Avgifter för registrering 

av motorfordon 74870 73664 75647 86294 86300 86300 
Försiiljning av sjökort 3 712 4 128 3 808 4076 4 IOO 4 700 
Fyravgifter. f;.1rlcds-

varuavgifter 99927 111416 137 487 215065 233 650 247700 
Lotsavgifter 27 167 27899 27 471 29721 30500 31 ()()() 
Sk~ppsmiitningsavgifter 1922 2086 2 133 2 217 2300 2 1()0 
Fart ygsi n spe: k t i< >nsa vgifter :'768 4 538 4 525 4687 5472 5 140 
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1976 1977 1978 1979 l'JXO 191'.<I 

Inkomster vid Sveriges 
mete1ir11logiska och 
hydn•lngiska institut 30 130 3."i 743 3'1617 44289 50."iK2 'i46KK 

Inkomster vid statens geo-
tekniska institut 499K 4 147 

Ers:ittning för visst värde-
ringsforfarandc 0 0 16 

Pcnsionsmcdcl m. m. I 126471 948 2K2 2 043 704 20Y4000 IK7tl0tl ll<itlOll 
Inkomst <tV myntning 94632 148 239 114656 88 K20 8XOOU ')2 (llltl 
Bidrag rill bankinspek-

tillllCn 8089 8889 9244 6183 
Bidrag för revision <1v 

sparbankerna 1161 1481 2041 
Bidrag till forsiikrings-

insp.:ktioncn 3 731 4801 K 161 7."i 
Ersiittning för kilometer-

riiknarapparatur 9291 250 
A vgiftcr for granskning av 

hiograffilm 331 403 419 372 73."i 810 
Inkomster vid riks:mti-

k varid1mbctet 5 259 11 563 4496 4549 10 114 12 392 
Avgifter for särskild pröv-

ning och fyllnadspröv-
ning inom skolviisendet 540 524 650 552 677 684 

Inkomster vid statens 
maskinprovningar 1548 955 

Inkomster vid lantbruks-
nämndern<i 610'.! 5 538 6697 6662 6950 7 l(Ml 

Inkomster vid statens 
iordhruksniimnd I 184 I 105 1690 I 542 2 303 2 122 

Inkomster vid statens 
tcentrala frökontroll-
anstalt l ut sädeskontroll 10219 6477 15 272 9379 

Avgifter for viixtskydds-
inspektion m. m. 3 325 2lJ70 4 195 4614 5 550 6075 

Avgifter vid köttbesiktning 13727 16070 18439 18084 20700 21 600 
lnkomsrer vid srall'ns 

livsmeddsverk 757 963 I 517 1635 I 500 I 500 
Inkomster vid statens 

veteri niirmcd ic i nska 
anstalt 6734 7818 8 320 9186 9 850 IOKOO 

Avgifter lör statskontroll 
av krigsmatcrieltill-
vo:rkningen 224 252 270 204 417 440 

Inkomster av statens 
gruvegend1•m 20290 25 100 11932 10372 12 500 14000 

Inkomster vid bergstaten 
m.m. 20007 3 588 2 742 4004 3 650 3 7tMl 

Inkomster vid patent- och 
regi st rcringsviisendet 61296 67188 7286K 71099 78 8."i3 78478 

Avgifter för registrering i 
förenings- m. Il. register 4845 5 391 5463 6 132 "213 6 379 

Exekutionsa vgifter 16736 18 328 22679 24317 23 '.!57 24 2<J7 

Restavgifter 65406 79670 99365 9986."i 106031 118 25.I 

Inkomster vid statens 
planvt:rk 939 1567 I 032 224 42tl 420 

Ers;iuning för vi~sa kom-
plemcntkostnadt.!r vid 
vissa myndigheter m. m. 43 360 30893 50950 45 539 63068 60592 

S11111111a upphiird i slllte11s 

l'l'rhSl/fllhl't 2530435 2 330220 3622 304 393017H 2041512 I 73f>f>'if> 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsvcrkcts inkomstberäkning 18) 

1976 1977 1'>78 197l/ llJl<I/ 1'181 

I !i1·1,rs1· i11Å1•111.11a: 
Biilcsmedcl 109400 99179 94436 95000 105 071 109008 
T<1wlisal<1rmedcl 127 813 145 211 15ti020 194 700 230000 276000 
Tip~mcd..:I 502 16') 216776 553 349 361200 4'13000 677000 
Ln11crimcdcl 241 104 266833 283 705 292600 -' 18 178 334 087 
R;inlor Lh.:h amorteringar 

p:1 cncrgisparllm 45042 135 200 208 000 2%000 
Clvriga diverse ink<11m1cr 142 (>13 204 750 273 064 206100 245 000 285 000 

S11111nu1 di\'t'l'S<' inko111st1·r 1123 100 932 756 1405 615 I 2114 /:iOO 1599249 / '177695 

Summa ,kaller. avgifter. 
m.m. 92 878 267 97 511 372 103 (!(){} 733 115 9411821 131815 162 142 55941/2 

Inkomster a" statens kapitalfonder 

S1111i·11s 1!f.liir.1·1·,·d.1:f; 111,/,·r I 0115 554 I 083423 15963'13 1372 7111 1506 (!(}/ 1593 /11/ 

Rik.I hu11/.:.1:f i 111d<'11 4511000 550000 650000 650000 1>501100 65000(! 

S1a1i·11.1 ol/111i11111<1 .fin1ighi·1s-

.ti '"" 540361 507 5112 493 510 727417 7681177 '159211 

F<irs1'llrt'/S .fi1.1·1ighc1.1:f;111d 125105 129 259 136034 144985 142 957 142 957 

Slllfl'll.I" flficl11i11p:fi111da: 2624608 3046 970 3468586 3 786250 4 288 {J()4 41148494 

Fo11d1'11 ji'ir lil11i•1111dcr.\'/i1d 152 870 1711309 207839 268584 255 025 264 873 

Fo11Jcn .tt·;, .\"l{l/t'llS aktier 56155 /il 272 /il 967 9095/i 89027 89325 

F1111de11 Ji.ir hat'd.1·k11p.1"111gri11g 92120 102 046 114287 130922 257 877 262 355 

S11111·11s f.'<'llsi1111sf;111da 1N352 103270 107055 115 757 127270 127985 

l.!i1·,·rsi· /.:11ri111(fi111Ja 79085 108851 128 122 143Mi3 149 705 J59YIJ8 

Summa inkLHllSler av 
statcn' kapitaJf,imkr 53052111 51190982 6 983 792 7431257 8234543 YIN8209 

Bcr;iJ..nad övrig finansiering 
Avskrivningar L>ch övriga 

kapicalmedel innm 
kapitalf<)f]dcrna 2 528 998 2564049 3 102 090 3451816 3672073 4542915 

Övrig kapitabterbctalning 4035 IX 908 12908 19702 12 ",72 12 156 
Summa beräknad övrig 

finansiering 2 533033 2 582 957 3 114 998 3471518 3684645 4555071 

Summa 100716510 /05 985 311 113099523 126851590 143 734 350 /5(>::!./2772 
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Hi!ttg11 /:" 

Redo,·isning a\' inkomster på statsbudgeten budgetåret 1979/80 enligt 
RRVs förslag till n)' uppställning 

ST ATENS TOTALA INKOMSTER 

Skatter 

Skatt pa inkomst, realisations\·inst och 
rörelse 

F.1'.ris/.:a f'l'l'.l't>lll'f'.\ .1"ka11 på inkomst, 
rt•a/isatio11.\Ti11s1 01 ·h n'irel.\e 

.l11ridi.1/.:<1 /.J<'rs, •n<'rs skall f'tl inkomst, 
rc:a/i.\·a1io11sl'i11s1 dch riin·ls1' 

(!/i'infrlhum ska11 .. ,. 1•11 inkomst, 
r1·alisations1·i11sr och riir<'l.\l' 

d1·rii:<1 inko111.1·1skl11tcr 

Kupongskatt 
Utskiftningsskatt nch crsiittnings
skatt 
Bcvillningsskatt 
Lotteri vinstskatt 

Lagstadgad~ socialavgifter 

F11//,f1t'n.1i11n.1a1·g(fi 

!)j11~/i'ir.1ii/.:ri n):Jll I '!lift, nt'll<I 

Bar11<1111s11ri:s<11·g!f/ 

<J,.,.ii:a sot'ia/a1·i:Uicr. ncllo 

JJidwi: till .fön-alt 11ini:skos1 nada 
.fi'ir 11rhc1.1·skuJc:/i'irsclkringcn 

/llko111.1'/a <Il' <1rhl'tsgi1·11ra1·gijicr till 
<1rhetarskrddss1vrdscns ,,,·Ji 
vrkesi11sp~'kti1111;··ns 1·erk.rn111hl't 

Skatt på egendom 

Ska11 p1l .fi1s1 l'/.:l'ndom 

1-'iirmiigl'nht•t.nkatt 

An'sskall o<'h i:chos/.:att 

ä1·rii: skall pcl ei:n1dom 

Skatt på varor och tjänster 

Allmii111111 försii/j11ini:s.1·kattl'r 

Mcrvänlcskatt 

Sk<11t t><I sp<'Ci/ika ''""" 

Bensinskatt 
Särskild varuskatt 
Försiiljningsskatt på motorfordon 
Tobaksskatt 
Skall på spritdrycker 
Skall på vin 

Tusental 
kr. 

30000 

10000 
2500 

405000 

343()()()()() 

3 6()() ()()() 
541 ()()() 
558500 

2 780000 
4 525 ()()() 

890000 

Tuscntal Tuscnlal 
kr. kr. 

138457654 

120080701 

34304500 

31351000 

2006000 

51)()000 

447 500 

24294600 

19356000 

1387000 

3 820000 

-363 000 

38100 

56 500 

2780100 

IX 100 

649000 

460000 

I 653 000 

58701501 

34300000 

19371500 



Bilaga 2. J Riksrcvisionsvcrkcts inkomstberäkning IX7 

Skatt pft malt- och fäskeJrycker 
Energiskatt 
SiirskilJ -.katt pft svavelhaltigt 
hriinsk 
Si1rskild beredskapsavgift för 
oljeprodukter 

(Ji·1·rsi.flff 1·idji"ir.1ii/j11i11g lll' \'llrtlf m<'d 
.\·tcJISll/tt//11f1tlf 

Rusdrvck sfiirsiiljningsmedel av 
partih;mdelshlllag 
Rusdrvcksforsiiljningsmedcl av 
detaljhandelsbolag 

Sl.1111 t"i rjii11.1·11·r 

Reseskatt 
Skal t pä anrwnscr och reklam 
Skatt pit spel 

Skarr /hl 1·iigrra.fik 

Fordnnsskatt 
Kilometerskatt 

Sk1111 ril impurf 

Tullmedel 

(h'riga .d.afll'I' pil \'<Jror 11('/, (iiinsrcr 

Inkomster 3\' statens verksamhet 

Rördseii\'Crskott 

Af/i'ir.1·1·l'l'kl'11.1· i11/1·1·<'rcraclt' iil'ersk11tt 

Postvi:rkc:ts inlevererade överskott 
To:levcrkc:ts inkvc:rerade övc:rskott 
Statens jiirnviigars inlevc:rerade 
iivcrsko.tt 
Luftfartsverkets inkvererade över
sk<>tt 
Fiirenadc fabriksverkens inkve
rerade iiverskott 
Statens vatti:nfalbverks inlevere
rade i.iverskutt 
Dumiinverkets inlevererade över
sk<)tt 

Öl'fig11 myndighl'ta.1· 
i11/e1·1•rer<1J,· 1'ii'ersk1111 

Statens viigverks
inleverer<tdc över
skott 
Sjlifarts verkets in
levererade över
skott 
Inlevererat över
skott av uthyrning 
av ADB-utrustning 

Ril.shw1kens i11/c•1·1·rt'radt' ii1·ersko11 

Mrnt1·1•rk1·1.1· i11ii'l·1·rerade iil'l•rskott 

O\'erskort fill11 spe/1·t'rksamhl'l 

'l'otalisat11rmedcl 
Tipsmedcl 
L.ottcrimcdd 

Tusental Tusental Tusental 
kr. kr. kr. 

897000 
4679000 

4000 

897000 

195000 

120000 

75000 

370000 

110000 
192000 
6XOOO 

3 390000 

2 260000 
1130000 

I 075000 

I 075000 

I093X 860 

3368010 

1573301 

77000 
156800 

59200 

94900 

1116000 

69400 

130 'NJ2 

36493 

63500 

30989 

650000 

84000 

929727 

210 000 
408000 
311 T2.7 
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Överskotta•· slalt'ns fastight'tsfon·altning 

(h·a.1/-,111 <11· c'il'il.fi1.1·1ighc·T.1:fi'in·ci1T11i11g 

(J1·ask<1TT "' Fir.1T<1r1·1.1· .fiu1ighe1sfi'ir
l'altni11J..: 

Räntdnkomstcr 

Rt.111tor 11/i 11iiri11:i..'·'/tln 

R(i111or 1ltl h11stcul.d1111 

Rci11T<1r (!<l .\'f/u/ic'!cill 

R1in1or fJt'i t'llt'r.~isf'<ffld11 

R1in1or {'<i 1111·,f,-/ 
lll'Sll/IU .f("}r /)t'llSifllll'I" 

Riintor r>ci h1·r,.d.1/-<1p.1/agring 

(hrig<1 ri111/i'inJ.:0111sl!'r 

Aktieutdelning 

flfh1!/I/,\'(('/' lJ\' .\fll/1'll.\' cikli<'I' 

Offenlligrätlsliga a•giftcr 

Expedit iunsavgifter 
Val lend,m1s1c •Isavgifter 
Avgift for statlig k111mnll av (;ikcme
Jd 
Elevavgifter viJ styrelsen for värJar
tjiinst 
,\vgifter vid TSV 
K<irk,irtsavgifter 
Avgifter for registrering av motmfur
d1H1 
Fyravgifter. farleJsvaruavgilh:r 
Skeppsmiit ningsa vgifter 
Fan ygsinspek I i(>nSavgificr 
Avgift för granskning av bil.lgraffilm 
Avgifter fi.ir siirskilcl priivning uch 
fyllnad.,priivning inom skolväscnJct 
Avgifter vid statens jorclbruksniimncl 
Avgifter for viixtskycldsinspektiunc:n 
Avgiftc:r vid kiit1hesiktning 
Avgifter for statskuntrnll av krigs
malcrialtillverkningen 
Avgifter vicl hc:rµsslaten 
Avgirter vid p<tlC:nl- od1 rc:gistre
ringsv;t~cndet 
Avgiftc'r for rc'gistrering i förenings
m. Il. rcgisccr 
L\ekut icH1sa vgifter 
Avgilfrr vid statens planvc:rk 

Fiirsäljningsinkomskr 

lnk"mster vicl kriminalvarclcn 
lnknmstc:r vid statens riillskemiska 
laboratorium 
lnk,11mtc:r vid kanilinska sjukhuset 
lnk11111s1a vid statens v[irdanstallt:r 
fiir a!Kllh11l111isshrukarc 

IXX 

Tusental Tusental Tusc:ntal 
kr. kr. kr. 

91150·• 

7<i7 t(\h 

143668 

41109560 

222 785 

.\lNO'JOO 

41 33'1 

110000 

126970 

237 727 

179839 

90442 

90442 

732324 

177 500 
I 000 

28940 

45 
47 900 
21900 

86 .~00 
221 700 

2400 
5 575 

700 

672 
2 591 
5 300 

20200 

404 
3 600 

76.W) 

6149 
22 633 

420 

643543 

1850 
5 !0400 

50 



Bilaga 2. I Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

lnk<>lllskr \'id arhL'tarsk)ddsstyrL'l-
Sl.'11 

hir<iljning av sjök,in 
1..,>1.,avgiftcr 
lnktHllSkr "id Sl\1HI 
lnk,lmSlL'r vid riksanlikvariL';imbt'tCI 
lnkc>lllStl'r vid lantbruksniinrndcrna 
lnk<>lllStl'r vid stalL'ns livsmt:dels
vnl-. 
lnk<>mst<:r vid stat<:ns vcteriniirmc·di
c·inska anstall 
lnk,1111stc'r vid Sverigt's l'XJ10rlri1d 
lnk,1111s!Cr av uppbiird av 
parh:eri ngsa vgiftt:r 

Biiter 

Ö.-riga iukomstcr a" statens ,·erksam
het 

Inkomster a" försåld egendom 

Inkomster a,· försålda hyggnader och 
maskiner m. m. 

A/liir.ff<'rkc11s i11ko111slt'/' t/\' /('Jr.rnld11 
.fi;.11ighe1a o,·h llll1.1ki11cr . 

P,istvt'l'kcts inkomster av for
s!1IJa fastighelL'r LH.:h !Tl;iskincr 
Statem j;1rnv~igars inkomster av 
forsf1kla fast ighl'lc.:r LlCh maskiner 
Tdt:verkc1s inkomster <tv fors:'llJa 
fastigheter o..:h maskint:r 
I .uitfortsverkets inkomster av for
s[ilda fastigheter <>ch maskint:r 
Fii1 enade fabriks verkens inkomster 
av försålda fastigheter <>ch 
n1a'."ikinL'r 
Statens vattenfallsvcrks ink<>mst<:r 
av försfilda fastigheter <>Ch maskiner 
Dom;invcrk<:ts ink1>mstc:r av förs:'llJa 
fastigheter och maskiner 

Cii·i/a 111.1·11tfight•/1'r.1· i11ko111s11·r "'' ji'ir
sältill hygg1111<frr och 11111ski11a 

Fiir.1Till'<'f.1· 111v11tligh1'ft'r.1· i11k11111sta t11· 
ji'ir.l'llid11 hygg1111Ja och 111llski11cr 

Övriga inkomster vid markförsäljning 

Övriga inkomster a" försäld egendom 

lnk•>mstcr av statens gruv<:gcndt>m 

Återbetalning a,· lån 

Återbetalning av näringslän 

Återbetalning a\' bostadslän 

Återhct:dning av studielån 

Återbetalning av energisparlån 

Återbetalning av övriga lim 

Tus<:ntal Tus<:ntal 
hr. kr. 

2091 
3 h!Kl 

30000 
4Xh5X 

K44..\ 
6800 

I .'itltl 

9400 
750 

20000 

203478 

179999 

35103 

19.'iO:l 

8000 

I 000 

.'iOO 

IOO!Kl 

3h00 

12000 

10360 

12000 

12000 

194058 

909147 

461143 

511000 

488445 

Tusental 
kr. 

.'>7 41>) 

2 I JO 793 
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Kalk~·lmässiga inkomster 

Avskrivningar 

Aj/iir.1·1·,·d,·11.1 111·.1kri1·11i11g11r 

Pust verk.:t s avskrivningar 
Tekvcrkds avskrivningar 
Statens jiirnviigars avskrivningar 
Luftfartsv.:rkeh avskrivningar 
Förenade fabriksvcrkens avskriv
ningar 
Stal ens vatll'nfallsverks avskriv
ningar 

A 1·.1·krirni11i:t1r f"l cii·i/t1 ,lii.l'lii;hl'IN 

A 1·skrirni11gt1r pil ji'ir.1·1·art·tsfa.1'/igh,•tcr 

V ppdmgs111 yndighl'll'rS J;,, 1111p/1·1111•111-
J;,, ,,1·11111dcr 

01·riga m·skrirni11i:ar 

Statliga pensionsavgifter, netto 

( Pcnsinnsmedel inkl. Bidrag till kostnader 
fiir polis-. domstols- och 
upphiin..lsviiscndct m. m.) 

Tusental 
kr. 

27000 
I 248 300 

222 000 
62400 

36300 

I 183000 

Tusental 
kr. 

3269424 

2779000 

127 3.'i2 

42800 

67654 

252 618 

2000413 

Tusental 
kr. 

I 'JO 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsvcrkcts inkomstberäkning I lJ I 

Bilaga F 

Specifikation :H' inkomsterna på statsbudgeten budgetåret 1980/81 
cnl. RRVs förslag till ny uppställning 

STATENS TOTALA INKO!\-tSTER 

11100 Skatlt'r 

1100 Skall på inkomst, rcalisatipns\·inst 
och rörds" 

I I I 0 F,·sis/..11 111·rso11a.' ,,J..1111 pil 
in/..11111.\l. l'<'1ili.rnli1>11.1Ti11s1 
,,t·h ri1rc/.\-<' 

1111 Fysiska pers11ners skall p!1 
inkn111'1. rcalisa1i,1nsvins1 <h.:h 
riirehL· 

1120 .luridis/..a f"'rsont'rs skall på 
i11J.:,,n1Sl, rt'lllisatio11.\Ti11st och ,.,·i
rds1· 

1121 .luri<liska pers<•ners skall p;'1 
ink,imst. rcalisationsvinsl och 
rörelse: 

I UO <>f;;,.,J,,Jh11m skullt'r '"' inl.0111.11. 
ri•11/i.rn1io11.1Ti11s1 och riirl'is<' 

1131 Oför<lelhara skaller p!1 in· 
kLHlJSt. rc:alisalionsvinsl <>ch 
r(irc:lsc: 

1140 Ö1.,.iga i11k.1111.Hsk11111·r 
· 1141 l\.up1>ngska11 

1142 U1skiftningsska11 och crsiill
ningsskatl 

114:1 lkvillningsskatt 
1144 Lnttc:rivin-.tskatt 

1200 Lagstadgade sociala\·gifter 
1211 Folkpcnsionsavgifl 
1221 Sjukfl'ip;hkringsavgif\. nello 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Övriga socialavgifter. nc:llo 
I 251 Bidrag till fiirvaltnings-

kL1s1nadc:r för arbets
skadefiirsiikri ngen 

1261 Inkomster av arbetsgivaravgif
ter till arbctar-.kvddsstvrelscns 
P<.:h yrkc:sinspek.tioncn~ verk
samhet 

I ~Oll Skatt på egendom 

1310 Skall f"l ./lisl <'gl'ndom 
1311 Skllgsdrdsavgifter 

JJ20 Fiirmiigl'l1h1•1.1·.rk1u1 
I .~21 Fysiska pcrsuners 

formligen het sskat t 
I ?.22 Juridiska personers 

förmögenhetsskatt 

Tusental Tusental Tusenlal 
kr. kr. kr. 

154 534 5113 

I 35 X'JlJ 70 I 

37033500 

34 224 000 

:14 224000 

1731000 

I 731 000 

500000 

500000 

578 500 
31 000 

10000 
2500 

535 000 

30100600 
2 247000 

586000 
155 000 

I 000 

46800 

64800 

29611 IOO 

18100 
18100 

725000 

713000 

12 ()()() 
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J 330 /J.!TSShllll <1c/i g1il't>.l'hllll 

13:> I Arvsskall 
13.t~ Ci!1vnska11 

L\40 01-rig si-all f'<I 1•gcllllo111 
L\41 S1:impcbkatt 

1400 Skatt på \'aror och tjänster 

1410 Allmi1111w .fi"1rsii(i11i11gs.1l-attcr 
1411 Merv;irdeskall 

1420. 
1430 SI-all f"I .\f)('Cifika 1·11r<1r 

1421 Bensinskatt 
1422 s;irskild varuskatt 
142:> Förs;iijningsskatt pf1 motor-

fl•rdnn 
1424 Ttihaksskall 
1425 Skatt p?1 spritdrvckcr 
142() Skall pa vin · 
1427 Sl\a11 pi1 mall- nch Jiiske

drycker 
1428 Energiskall 
1429 S:irskild avgift pil svavclhal-

1ig1 briim.le 
1431 Siirskild beredskapsavgift för 

11ljeprndukter 

1440 (h·cr.1k11tt 1·iJ Fir.1ii(j11i11g m· 
varor med .1·t11/s1111>1wp11/ 

1441 Rusdrycksförsäljningsmedel 
av partihandelsbolag 

1442 Rusdry..:ksförsäljningsmedcl 
av detaljhandelsbolag 

1450 Skatt fllJ tiii11.1tcr 
1451 Res.:skall 
1452 Skall ptt annonsa och reklam 
1453 Ska11 på spd 

1460 Ska11 pil 1·iigtra.fik 
J 4ti I funJ,rn,skall 
14ti2 Kilnm.:lerskatt 

1470 Skall flll import 
1471 Tullm.:dcl 

1480 01·rig1.1 skal/er p1/ \'i/ror och 
lj1/11stcr 

148 i Övriga skatter pft varor och 
1jänstcr 

2000 Inkomster a\' statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott 

2110 A./.liir.1·1·erke11.1· i11/i·1·NcraJe ii1·1•r
skol/ 

2111 PL1st verkets inlevererade över
skoll 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Slatcns jiirnvägars inkvere
rade överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
livcrskntt 

Tu:;enlal 
kr. 

440000 
50000 

I 735 000 

38000000 

4650()()() 
.'i51000 

588000 
2 9701)()() 
5 ()()()(){)0 

950000 

963(){)0 
5599()()() 

1500 

l 175()(){) 

100000 

60000 

118000 
223000 

74 (){)() 

2 307000 
l 353 000 

I 1150()() 

61 ()()() 

162 500 

41 JO() 

Tusen1al 
kr. 

490000 

I 735 000 

65797 501 

3KOOOOOO 

22447 500 

160000 

415000 

3 660000 

1115000 

3891636 

l R03 101 

Tusental 
kr. 

12377502 



Bilaga 2. J Riksrcvisionsn~rkcts inkomstberäkning 

211 'i Fiin:nade fabrikwerkens ink
vneradl' iivc:rskl!tt 

2116 Statens va11enfall-,verb inh:
vererade iiverskott 

2117 Dom:mverkL'ls inlevererade 
iiv..:rskull 

2120 1)1.,.iga m_rndighdcr., 
i11lt..-crcrud<' ii1·,·r.1k111/ 

2121 Stat<.:ns v:lgverks inkverera<l..: 
iivc:r-,k11ll 

2122 Sji_ifartsverkeh inkver..:radc 
i>v..:r-,kllll 

212~ lnkvererat iiwrsklltt av 
uthyrning av ADH-utrustning 

2130 Hil..sha11ke11s i11it·1·,·n·m1fr ij1·a
_,l.,1111 

2131 Riksbankens inl..:ver..:rade 
iiverskull 

2140 Afy1111·1·r/..!'/_1· i11/1·1·1·n·rnd<' (j1·a
_1/..11// 

2141 Myntvcrkds inkven:rade 
iiver>lwll 

2150 ä1·as/..011 fran .11>..t1·erk.1t1mh<'I 
21'1 Totalisalurmedel 
2152 Tipsmedel 
2151 Llltterimedc·I 

2200 Ön:rskoll a\' statens fasti!(h~tsför
rnllnini: 

2210 (ii·as/..t•ll 111· cit·i/ fi1s1i1)7<'l.1/i'ir-
1·a/111i11g . . -

2211 Övc·rsk11t1 av kriminalv~trds
'>_tyrelsc:ns fastighetsforvaltning 

2212 Over-.klltt av kawlimka sjuk
hu;o.:t'> fastighetsförvaltning 

2213 Overskutt av akademiska sjuk
husc.:1, föst ighet sforvaltning 

2214 Ov.:rsklltt av hyggnadsstyrcl
s..:n-, fastighetsförvaltning 

2215 Ovcrsk<>ll av gc:ncral1Ulls1yn:l
"o.:ns faslighehförvaltning 

2220 Ö1·asku11 111 _1;,,-~ 1·11ri·1s JiiHig
he1_._1_fi'in·11/111i11g 

2221 Oversk<>ll av fi"•rsvarl'ls fas
t_ighet sforvaltning 

,,,, Overskllll av förr!1dsanlägg
ningar för ek1m<Hniskt försvar 

2300 Ränteinkomster 

2310, 
2320 Hiin1or t>ii 111iri11g.1/1l11 

2311 Riintor p:1 lokali,,t:riugslän 
23 I 2 Riinlcinkl!mslc'r p;·1 _iordhru

kets lago:rhu,,Ian 
2313 Rilntc:ink,imsl..:r p:1 ~tat..:ns av

dikningsl!111 
2314 Riillleinkt1111ster pil liskc:rili111 

Tu,,c:ntal 
kr. 

41i700 

1446000 

45!<00 

40083 

70139 

30000 

650000 

92 ()()() 

2~2 000 
6'27 000 
327 313 

1253 

37 487 

14000 

906 300 

171 

142 9~7 

711 

215000 

3 

800 
1600 

13 RiksJuge11 /'-Jl<J/80_ I sam/. Nr/(/()_ Bil<Jgll 2.1 

Tusental 
kr_ 

140 222 

6_'\()000 

92000 

I 206313 

1102879 

95921 l 

143 (-,(-,8 

5455876 

238 (-,63 

Tusental 
kr_ 
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2~ 15 K:ini.:1nkom,ll'r p:1 1;·.n till 
friimjamk av hc.:ri.:Jning 
och av<1tlning av tis!.. 

2316 lbntcink,irnstcr r··· vallen
krafi-l:lll 

2317 Kantcinkomslc.:r pr1 luflfarhlru1 
23 IX Riim.:inl-;ornstc.:r p;, statens 

l;u1 i"<ir den mindn: 
s!..eppsfarlL"ll 

:_; i'I KanlL'ink<>rnster p:1 !..rartku
ni11!.!slr·1n 

2.~21 R~11;tcinl..ll!l1~tcr ra 
~i...l1g:-.v~q;l~1n 

2:~22 R.;.intur p:t l•vri~c.1 n~lnng"l~m. 
Kamrnark<•llc.:gic.:t 

2)2) R~llllt•r p~1 ll\Tiga niiring~J;rn. 
Lam hrlik"tyrl'lsen 

2).1.0 R1J1111ir {''' ho.\ttld\lt111 

2.'.\ I Kii111<:in!..<>111slc.:r pi1 c.:gnahems-
1:".n 

2332 K:intc.:inkomsler pa Ian 
fiir hustaJshyggandc 

2333 R:i111L'inkoms1cr r:1 lim for 
h<•stadsfiirsiirjning flir 
minure bc.:mcJl;1J.: barnrika fa
miljer 

2334 1<;i111or p;·1 övriga ht1staJsli111. 
UustaJsslyn.:be11 

23-W 1<<111/ur flc'I .\"//1</i..!1i11 
2341 R:rntcinknmstcr p:1 statens 

IM1 for 11nivL·rsitchstuJier 
2342 lbnteinkomstc.:r pa allmanna 

sludidan 
2343 K:int<>r p!1 !ivriga studil'län. 

Karnniark<>llcgil"l 

23'i0 Ri1111,1r ,,,) 1·11agi.1p<1r!t/11 
23." I Ranl<)J" p:1 cncrgisparl!111 

2360 Rc'1111,1r /''' 111<'d..t m·.1<1//11 till 
f'1'llsic•lit'r 

23(> I RiinlL'inknmst.:r p;1 medd 
"""•Ila till folkpensi,inering 

2.'>62 Kiinteinkomslc.:r pii mc·Jd 
avsatta till L·ivila 
lj~i n sl.:pensinner 

2_',h_, R;111kinlwmsti::r pa meJL'i 
av,atla till milit~ira 
pc11siPncr 

2'<>4 Rimtl'inkomstc.:r p!1 m<.:Jt:I 
:1vsatla till allmi111na 
fomiljl'pC!l'.lllilL'I" 

2Vi5 R<inteinkllmsler pa rnedl'I 
;iv,;nra \"id statens 
pensiun-;anstalt 

2361> Riintl'ink,imstl'r p;1 mcJel 
;1vs;1lla till pensioner 
fLlr v1:-..s11 ;,tv riksdagen~ 

\CJ"k 

2370 Ra11t<1r 1>1i ha1·d1·i-aps/agri11g 
2.171 R~111l1>r p;·, hercdskapslagring 

l'J4 

Tu,c.:111al Tu,c.:111al Tu,c.:mal 
kr. kr. kr. 

304 

2lll 
2241> 

2 .'ili6 

5 

90 

1:1248 

2 (i()!l 

441" 849 

190 

4415000 

390 

269 

41648 

50 

41 579 

I <J 

165000 
165 000 

127 XX'\ 

93900 

3083 

J62 

9440 

2103." 

h.'i 

282 50."' 
282 .'iO.'i 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkcts inkomstberäkning 

23KO. 
~,)lJ(I ()n·i.f..!cl rtlllli'illf...onl.\"/t'r 

238 I Riinteinkumster pii 1{111 till 
persllnal inom utrikc·s
flirvaltningc·n rn. m. 

2:1~c Riintei11k,1rnsier pi1 bn till 
persl>n~tl inum histf111ds
forvaltni1ll!en m. rn. 

2383 Riinteink<~mster p;'1 'tatens h<1-
siittningsl:1n 

DX4 Riinteink<•mster pf1 l!in 
for kl>mmunala rnarkfiirviirv 

2.~H5 Riinteink,1mster pii l!1n llir 
st 11dentki11fokakr 

23Kt> Riinteinkl>mster pf1 fan for 
allmirnna samlingslublc-r 

23K7 Riinteinkumsh:r pli krediter till 
utlandet 

23HX Ri1nteinkumster p!1 marl-. for 
natur sk vdd 

::!.~H9 Räntei11·k,1mster på lim for 
invcn1ari~T i vissa 
spel'ialhostiider 

::!39 I Riinteinkomster p!1 mark
fiirviirv för j,irdbrukcts 
ratilHlaliscring 

2392 Riint<ir p{1 intressemcdl'I 
2.W.' Övriga riinteinkomster. Kam

markolll'giet 
2YJ4 Övriga riinteinkomster. Riks

banken 
2.«15 ÖHiga riinteinknmster. Rib

giildskontL•rct 

::!400 Aktieutdelning 

2410 lnko111.1t1·r <11· .l'l<llt'll.I' <1ktia 
2411 lnk<imster av statens aktier 

::!500 OITcntligrättsliga a\·gifter 
2511 Expediti,insavgifter 
2512 Vallendl>mstolsavgifter 
2.'i 13 Avgift for statlig kontroll av 

liikemedel 
2514 Ekvavgifter vid styrelsen för 

vardart iiinst 
2515 Avgifte.r vid TSV 
251 h Körkortsavgitkr 
2517 A vgifler för registrering av 

mot<•rford<m 
2511:\ Fyravgifter. farll'dsvaruav-

giftcr 
2519 Skeppsmiitningsavgilkr 
2521 Fartygsinspcktionsavgifter 
2522 Avgifter for granskning av 

biograffilm 
2523 Avgifter för siirskild priivning 

oeh fyllnadsprövning irlllm 
skolviiscndet 

2524 Avgifter vid statens jnrd
bruksniimnd 

Tusental Tusc·ntal 
kr. kr. 

I X4 32h 

4110 

171 

IKOOO 

K2 750 

l(IO 

6200 

576 

6 125 

HOO 

5600 
30000 

21:\021 

4 

54)9 

89526 

H9 526 
89526 

770840 
181500 

I 000 

32 137 

45 
47900 
21900 

86300 

245 600 
2200 
5 :170 

770 

681 

2 01.'i 

Jl)_'i 

Tus.:ntal 
kr. 
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Tu se mal Tusental Tuscn\al 
kr. kr. kr. 

2525 A vgiftcr för viixtskyddsin-
,pcktion 5 800 

252h A vgiftcr vid köttbesiktning 21200 
2527 Avgifter för stat skontroll av 

krigsmaterieltillverkningen 430 
2528 Avgifter vid bergsstaten 3700 
2529 Avgifter vid patent- och regi-

streringsviisemkt 8I 780 
2531 Avgifter för registrering i för-

cnings 111. n. register 6287 
2532 Exekutionsavgift.:r 23 805 
2533 Avgifter vid statens planverk 420 

2600 J."iirsäljningsinkomslcr 628222 

2611 lnk1Hföter vid kriminalv!irden 430 
2612 Inkomster vid statens rättskc-

rniska lab11ra1tirium 2000 
2613 Inkomster vid karnlinska 

siukb11>ct 484000 
261.J Ii1komstcr vid statens v!irdan-

stalter for alkoholmissbrukare 50 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrc.:lscn 2 30I 
261(> fiirsiiljning av sjökort 4300 
2617 Lotsavgifter 31000 
2618 Inkomster vid Sl\.1HI 52 507 
2nl9 lnkumster vid riksantikvarie-

iimbetet 1 I 784 
2621 lnkumstcr vid lantbruksniimn-

derna 7 IOO 
2622 Inkomster vid statens livsmc-

delsverk 1500 
2623 Inkomster vid statens vetcri-

niirmedicinska anstalt 10300 
262.J lnk1in1,t.:r vid Sveriges ex-

portrt1d 950 
2625 Inkomster av uppbörd av 

parkcringsa vgiftcr 20000 

2700 Biilcr m. m. 218524 

2711 J-lcstavgifter III 15.J 
2712 l·hitesml".dci I07 370 

2800 Öniga inkomster a\· slalens verk-
sam het 219999 

2811 Ovriga inkomstcr av statens 
vcrksamhd 219999 

3000 Inkomster a\· försåld egendom 63 563 

3100 Inkomster a\· försålda byggnader 
och maskiner m. m. 41503 

3110 A.f.liir.1Terk,·11s inkomst<'r tll' Fir-
sil/ila fiHti~hl'ti'r o<'h 111aski11a 23 503 

3111 P11st verkets ink111nster av för-
sålda fastigheter 1Kh maskincr 

3112 Tclevcrkets inkomster av for-
sålda fastigheter och maskiner I 000 
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Tusental Tusental Tusental 
kr. kr. kr. 

3113 Statens jiirnviigars inknmster 
av forstdda fastigheter od1 
maskiner 12000 

.1114 Luftfartsverkets inkomster av 
fiirsälJa fastigheter o..:h ma-
skiner 

3115 FiircnaJc fahriksverkem in-
knmster av fi.irs{dJa fastigheter 
o..:h maskiner 500 

311(1 Statens vattenfallsverks in-
komster av förs?tlda fastigheter 
<h.:h maskiner JO()()() 

3 I I 7 D11m;invL·rkc·ts inkomsta av 
fors:tlda fastigheter <)<.:h 
maskiner 

3 I 20 Ci1·ila 1nrndigh1'/<'f.1 ink<>mster 
i/l'.fi'irsil/da hvggn1ula <>ch mil-
skiner 5000 

3121 Kriminalvärdsstyrelscns in-
knm'ito:r av försi·t1cta byggna-
der o..:h maskiner 3 150 

3122 Statens vägverks inkomster 
av försälda byggnader och 
maskiner 1500 

3123 Sjöfarts verkets inkomster av 
försfllda byggnader och 
maskiner 50 

3124 Statskontorets inkomster av 
förs!\IJa datorer rn. m. 300 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av fiirsålda hyggnaJer och 
maskiner 

3126 Generaltullstvrelsens inkoms-
ter av fiirstli&1 hyggnader och 
maskiner 

3130 Fiir.1Tt1rcts 111y11digh<'ll'r.1· in-
ko111stcr a1·.fi'irstllda byggnader 
och lll/l.1·kincr 13000 

3131 Försvarets myndigheters in-
k!>rnster av fiirsälda hyggna-
der och maskiner 13000 

3200 Öniga inkomster av markförsäljning 9060 
3211 Övriga inktimstcr av 

markförsiiljning 9060 
3300 Övriga inkomster a\· försåld egen-

dom 13000 
3311 Inkomster av statens gruv-

egendom 13000 

4000 Återbetalning av lån 2094 284 

4100 Återbetalning av näringslån 204320 

411 tl A11'rh1'lalnim: a1· ind11stri/tl11 
4111 Återhetal~ing av loblise-

175000 

ringslfm 175000 

4120 A tahcta/11i11i: C11',jordbr11k.1/ii11 
4121 Atnbetalning av jordbrukets 

4541 

lagerhuslån 72 

14 Ribdugrn /'179/80. 1 .1<1111/. Nr 100. JJilai:a 2.1 
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4122 Åtcrhctalning av 
avdikningsl:in 

4123 Återhctalning av län till 
fiskcril!1n 

4124 Atcrbctalning a\' lf1n till 
friimjande av beredning 
och avsättning av lisk 

4 l30 :\ tahctt1l11i11g m· ii1·rigt1 11iiri11gs
/,l11 

4131 Atcrhetalning av vattcnkrafts
lfrn 

4132 .\tcrhctalning av luflfortsl!in 
4133 Aterhctalning av statens li1n 

f~ir dt·n mindre skeppsf'arten 
4134 Aterhctalning av kraft

lcdningsli1n 
413~ Återhetalning av sktig>.

viigl?in 
413h Atcrhctalning av iivriga nii-

ri ngslt111. Kammarkollegiet 
4137 Åtcrhetalning av (ivriga nii

ringslrin. Lanthruksstyrelscn 

4200 Återbetalning a\· bostadslån m. m. 

4211 Återhctalning av lån till cgna
hemsli1n 

4212 Aterhctalning av lf111 till 
bostadshvggandt• 

4213 Återhctaining av lån fi.ir 
bustadsforsiirjning for mindre 
hemcdlade harnrika familjer 

4214 Aterhctalning av övriga ho
stadslän. Bustadsstyrds.:n 

4300 Återbetalning a\' studiehin 

4311 Atcrb<:talning av statens 
län för univcrsitctsstudier 

4312 Återh.:talning av allmiinna 
studi<.:1:111 

4313 Åtcrhctalning av studiemedel 
4314 Åtcrb<!talning av övriga stu

diclt111, Kammark11lkgiet 

4400 Återbetalning 3\' energisparlän 

4411 Åtcrhctalning av cnergispar
l~m 

4500 Återbetalning av iivriga lån 

4) 11 Atcrhctalning av li1n till 
persnnal inom utrikcsfiirvalt
ningcn m. m. 

4) 12 Återbetalning av lfrn till 
personal inn111 histf111dsfiirvalt
ningcn m. m. 

4) 13 Åtcrbctalninl! av lfin for 
kumnrnnala ;Jiarkfiirviirv 

4514 Aterhctalning av lrin for 
studentkärl, ikaler 

ILJX 

Tusental Tusental Tu>.cntal 
kr. kr. kr. 

I 8)0 

1900 

719 

24 779 

192 
2000 

14430 

17 

50 

7 490 

600 

988843 

3 200 

98)000 

635 

8 

522030 

I 150 

41080 
479750 

50 

87 ()()() 

87000 

292 091 

3600 

2000 

12)000 

100 
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---------
Tusental Tusental Tusc:ntal 
kr. kr. kr. 

-I' I." Aterhe\alning "'" 1:-.n fur 
all111ii11na s;1mlingslok;ilc:r -I 200 

-1.-i lh ,.-\1L'rhL·ialning av 111givna 
s1artl[111 och hiJrag 100011 

4.' 17 AtL·rhc:1;tlni11g a\· l_:-1a11dsl:1n 51100 
..\_'ilX AIL'rht.:\alning av krc:diln 

utlandL·t h 757 
-l'il'I .-\terht·talning av 

h1 is1:111 ningsl;~n llOOOO 

-1.'~ I A1t-rhetalning ;1v litn 
fi>r i11vc:111arier i vissa 
sr<·cia I h, ist iide r I 500 

-l:-'22 .-\tcrhetalning av ll\-Tiga Ian_ 
Kam111ark11llegie1 21 J2'J 

-I'~' .\tL·rhct;ilning ;1v iivrig<t l!1n. 
Kik shanken IX 

-1524 AtcrhL'lalning dV iivriga bn. 
Rik sg:ddsk< H11< 1re\ 52 5X7 

.'>lllltl Kalk~·Imässiga inkomster -I 099 -'-'J 

5111111\\-skrirningar 4235583 

:\ 1111AJ}iirs1·1'rh1'll-'111".,hri1·1Jillgllr 3 682 60(1 
5111 l'l.lstverk.:ts avskrivningar .1-1000 
5112 TL'ii:Vt'rkl."IS avskrivningar l-IX4900 
5113 s1~1lcns j~1rnviigars avskriv-

nincar 557 200 
:\11-1 I .11f\fartsvc:rkc:!s avskriv-

ninJ;ar 71 hOll 
5115 FiirenaJc: rahriksverkcns av-

skrivningar -12900 
51 lh Statc:ns vallenralhverb av-

skrivningar 1-192000 

'i 120 A 1·skrirning11r /Nl 1-ii-ilu _ti1.11iglll'-
{l'I" 19() 35() 

5121 Avskrivningar r:1 eivila raslig-
heter 190 350 

51JOA1·skri1·ni11g1irpcl Fir.1-i-1m•/s .fin-
1igl11'/l'r 42800 

5131 Avskrivningar p[1 forsvarets 
rast ighell."f" 42 xoo 

51..\1) l.ft>/.><h11g.rn1n1digli<'lcrs 
k c 1111/1/ ,-111c·Il/k1>SI1111</1' r 5X4XJ 

5141 l) rrdragsmyndighetcrs 
k1 imrknH:ntkllstnader 58-110 

51 'i(I ihrig11 ll\'.\Aril'llingar 261 350 
'i 151 Statens v:1gverb avskrivningar 109500 
5152 Sji.ifartwcrkets av~krivningar 60788 
.'il'\3 :\ vsk rivningar pi1 

:\ DB-111 rusl ning '.10000 
5154 Avskrivningar r:1 

rii1-r;'1ds;1nl:iggning;1r 
filr ~kt>111>misk1 försvar I Ofi2 
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'i200 Statliga pensionsavgifter. netto 
I ~\:nsilHJsm..:dl'i inkl. Bidrag till 
kostnader for polis-. domstols- llch 

Tusental 
kr. 

Tusental 
kr. 

upphördsvi1sendet m. m. l -136 050 
.'i2 I 1 Statliga pensil•nsavgilkr. 

llCttll 
t Pensill11sme,kl inkl. Bidrag till 
k1istnader for P<•lis-. Jum
StL•ls- '".:h upph<ir,bviis.::ndet 
m. rn. l - D60.'i0 

T11s..:11tal 
kr. 
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Bi/ugu (j 

Översättning från nm'arande inkomsttitlar till ny uppställning av statsbudgetens inkoms
ter för budgetåret 1980/81 

Aldrc hcniimning lklopp Ny henärnning Hel opp 
tusental kr lUSClllal kr 

A Skatter. avgifter. m. m. 1000 Skaller 
:\I Skaller: 1111 Fysiska persuners sl-;at· 
Al Skall p!1 inktimsl. fi"irmi.i- tc·r p;·; inkomst. rcalisa-

gi:nhct 1Kh rörelse samt ti11nsvinst nch riirclse .14 224 000 
Sl >..: iaJforsiik ri ngsa vgi fler: 1121 Juridiska pers,1nns skal· 

ln p;·1 inknmst. realis;1-
tionsvinst uch rörelse· I 731 llOO 

IUJ ( >fi.irJ.:lhara skaller p;1 
inknmsl. realisalitHls· 
vinster uch riirelse .'iOOllllll 

121 I F11Jk pensit •nsa vgift 22247000 
1221 Sjukforsiikringsavgift. 

netto 2 )i'ifilll)O 
12.IJ Harn1•ll1S< >rgsa vgifl 5 15.'i 000 
1241 Ovriga Sl>eialavgifler 1000 
1321 Fysiska persl>ners fiirmii-

gen het sskall 713000 
1322 .luri1.li>ka personers för-

mi.igenhetsskatl 12000 
Al la Skall pft inkomst for för-

miigenhet samt Sllcialfor-
siikringsavgifter m. m. 

Summa n7 2000110 1 Delsumma f>7 /()9()()() 1 

Al lh Kupungskall 31 000 I 141 Kupt.•ngskat l 31000 
Al Je Utskiflningsskall och er- I 142 Utskiflningsskall och er-

siillningsskatt 10000 siillningsskall 10000 
Al Id Skt>gsv;inJ sa vgifter I~ JOO 1311 Skl>gs vim..Jsa vgifl er IX 100 
Al Je Hcvillningsavgifter for 1143 Bevillningsskall 2 500 

siirskilda formiiner llch 
riillighc1er 2 500 

Al Jf Arvsskall t>ch gftvoskatl 490000 1331 Arvsskatt 440000 
1332 Gftvllskall 50(1()() 

:\I lg Lnlterivinstskall 535 000 1144 L1>llerivinstskall 5.150()() 
Al lh St;impclskatt och sliim- 1341 Stiimpelskatt I 73.'illllO 

pelavgifl I 7.15 000 

Summa skall p;~ inkomst. 
formiigcnhet och rörelse 
samt sncialfors:ikringsav-
gifter 70021600' Summa ()9990600' 

' Differensen mellan nya uppställningen av statsbudgetens inkomster och dt!n iildre uppsliillningcn beror 
enharl pi1 avrundningar. 
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Äldre.: benimming Belopp Ny beniimning lklupp 
tusental kr lUSl'nt;tl kr 

Al 2 Aut11mohilskattemc.:dc.:I: 
Al 2a Hesinskatt 4650000 1421 lknsinskatt 4h500()() 
Al :!h Viigtrafikskatt J 6(>00011 1461 Furdonskat t 2 J()/(10(1 

14<12 Kih>metc.:rskatt I J_\"\ 000 

Summa auto1m1bilskatte-
medel 8310000 Summa 8JIOOOO 

Al 4 Tullar '".:h acciser: 
Al 4a Tullmedel I 115000 1471 Tullmedel I 11.' 000 
Al 4h Mc.:rviird.:skatt JXUOOOOO 1411 Merviirdeskatt JX OllllllllO 
Al 4c Siirskilda varuskatter 551000 1422 Siirskild varuskall 551 000 
Al 4d Fiirsiiljningsskat I pf1 mo- 1423 Försiil_111inpska11 pi1 mo-

llH1.urlh in 588000 1<1ii'L>rdon .'>XXOOO 
Al 4e Tobaksskat t 2 970000 1424 Tllbaksskatt 2 'J/0000 
Al 4f R usd ry i.: k sfiirsiiljnings- 1441 Rusd ryl" k sflirsiil_inings-

mc.:del av partihanddsho- mcdc.:I av partihan1kbb11-
lag 100000 lag llllllll)tl 

Al 4g Rusdryc ksförsiiljnings- 1442 Rusdryl' k sförsiil_inings-
mc.:dc.:I av Jetaljhandcls- rnedc.:I av d.:1aljhamkls-
bolag (10 ()()() h11lag (,()llfl() 

Al 4h Skatt pä sprit 500000() 1425 Skatt p:1 sprlldry<.:kl·r 5 ()tl(lllOll 
Al 4i Skatt pä vin 1)50000 1426 Skatt p:1 vin '150\100 
Al 4j Skall p?1 malt- och läske- 1427 Skatt p;·, malt- och liiskc.:-

dryckc.:r %3000 drvi.:ker 'l<1J ()()() 
Al 4k Energiskall 5 599000 1428 E~ergiskatt 5 )')l) 000 
Al 41 Särskild beredskapsav- 143 I Siirskild hc.:rc.:dskapsav-

gift för 11ljeprodukter gift for uljc.:prudukter I I 75 000 
Al 4m Skat l pä annonser llch re- 1452 Skall p~1 annonser och n.:-

klam 223 ()()() ldam 22J (Il)() 

Al 4n Skatt p~1 spc.:I 74 000 1453 Skatt pt1 spel 74 00(1 
Al 4o Särskild skatt p[1 svavel- 1429 Siirskild skall pa svavl·I-

haltigt hrlinslc I 'ifll) hahigl hr;inslc I ~1111 
Al 4p Rescskall 118000 14) I Rcs.:sL1tt I IX0\111 

Summa lullar och acciser 56312501 Summa 57 4117 500 

All Upphörd i ~latens verk-
samhet: 

All Expeditionsavgifter IXI 500 2511 Expedit i<1nsa vgiftc.:r IXI .'\00 
All 2 Bidrag till k,1stnad1:r för 5211 lngar i Statliga pensi,111s-

polis-. dmnstols-. och avgifter. nl'tto seAll23 
uppbördsviisc.:ndct m. m. 65950 

All 3 Vattendomstulsavgifter 1000 ~512 Val tendomstnl"' vgifier I lll\O 
All 4 lnkomstc.:r vid kriminal- ~1111 Inkomster vid kri111in;il-

värden 430 vardcn 430 
All 5 Avgifter för utrikesför- 2h24 I nkomstcr vid Sveriges 

vallningens cxportfräm- rxportr;'1J 9511 
jamk ;ltgiinkr 95() 

All 6 Bidrag till riksforsiik- 1251 Bidrag till förvaltnings-
ringsverkl'I och forsäk- k,1stnadcr för arhclsska-
ringsrädc.:t 46800 deförs;ikringcn 4h80ll 

All 7 Inkomster vid den stat- 2513 Avgift for statlig kontroll 
liga läkemeJelskontrol- av J;ikc.:mcdel 32 137 
len 32 137 

All 8 Inkomster vid statens 261~ lnknmstcr vid statl·ns 
riit tskcmiska labnratnri- rättskemiska lahoratori-
um 2000 11111 2 llllll 

All 9 Inkomster vid karolinska 2nl3 Inkomster vid karnlinska 
sjukhuset 4X4llll0 sjukhuset 484()!1\I 

All \() lnkumster vid stat..:ns 2h\4 Inkomster vid statens 
vlirdanstaltcr fi.ir alkohtil- vf1rdanstalter for alknhlll-
missbrukare 50 miss hru karc.: 50 
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Aldrc· h.:niimning 

All 11 

All I~ 

All 13 

All 14 

All 1-' 
Al I 16 

All 17 
All IX 

All l'J 
All :?.(l 
All 21 

All " 

All 24 

All 25 

All 27 

All 2<1 

All 30 

All 31 

All J-1 

All 34 

:\Il 37 

.'\Il 3X 

lnku1mter under amla!,!el 
k<>>lnackr for vi" utbild
ning a\' handikappad.: 
lnknnhtl'r vid arbc1ar
s!..yd1.1'sryrebcn 
lnk1Hnst.:r av arbi:t,gi
var;,ivgitkr till arh.:tar
,J.;vddsst~T<.:lscn' och vr
J.;c~in.,r.:~rionen;. vc·1l-
,,amhc:t 
lnkPnhtcr vid statens 
traliks;ikl'rhetwerk. all 
iillfilras ;rnt<Hl1<>hibkalll'
n11:dkn 
Kllrk• >rt sa vgift.:r 
A \·gifter for rc·gisln:ring 
a\· m11tnrf11rd11n 
1-'llrsiiljning av \j(ik1.1rt 
1-yravgilkr, farkds\'af\1-
avgiftc:r 
Lut,avgiflcr 
Ski:ppsm;i1ningsavgitkr 
I-an ygsinspc:kt1onsa v
gifter 
lnkumster vid Svc:rigc:s 
111<.:tc:niltigiska lll.:h hvdn.1-
lugiska insritut -
J>c:nsil>nsmcd<.:I m. m. 

lnko1mt av mynt11i11g 

A vgiftcr fiir granskning 
av hi<.>graffilm 
lnkum-.t<.:r vid riksanti
k v;1ric·iimhc·tet 
Avgifter för särskild 
pr\ivning <H.:h fyllnads
priivning in<lm slwlvii
"'mkt 
hk1Hnstcr vid lanthrub
ni.unnderna 
lnk<.Hllster viJ statens 
j11rdbruksniimnd 
Avgifter för v~ixhkvdds
inspcl-;tit'n m. m. -
Avgifll'r for ki.irtbc>ikr
ning 
lnklllnster viJ statens 
li vsnwJl'is verk 
l11koms1cr viJ statens vc
teriniirmcJicinska anslalt 
Avgifkr for stalskontn>ll 
av krigsma1nidtillverk
n1n,g 
lnk•>mst<.:r av stalt:ns 
gruvegendlllll 
lnk•'ll1»kr viJ hl'.rg,\la
h:n m. m. 
lnk<.ims!L'r vid patcnt
uc·h registreringw;iscn
JL'.t 
A vgifln for rcgi»tn:ring i 
forenings- m. Il. register 

Bdorr 
wscnral 1'r 

4'i 

M8!Ml 

47900 
21900 

XldllO 
4.'UO 

245 (l()\l 

.'\\ OiKI 
2200 

5 370 

52 507 
- 20:'(l<KI 

770 

1I7X4 

681 

7 Jl)\\ 

2015 

5800 

21200 

I 500 

JI)}(){) 

4;10 

13 ()()\) 

3 71)() 

81 7XO 

Ny b.:niimning 

2514 

2515 

2hlh 
2518 

2617 
2519 
2:'21 

2611' 

.'Ql I 

2141 

2522 

2619 

2ti21 

3311 

2528 

2529 

2531 

Ekva\'gilier vid sryrd
sen för vt1rdar1jiins1 

Inkomster vid arlx:iar
.\k \'tlJssl vrchen 
l nkomslt;r av <lfht·hgi
varavgifrc·r I ill arhetar
sh vdds:;tvrt'lsen' od1 1-r
kc-sinsrcktioncns ve~k
samhcl 
Avgifter vid trafiks;ikcr
hl'.tsvcrke! 

Ki.irkc•n,avgiftcr 
Avgif'tcr l{ir n:gistrc•ring 
av mc1t,1rfurJ1>n 
Förs~lljning av sii.lkun 
Fyravgiftc:r, farblsav-
giftcr 
Lntsavgifter 
Skcppsm~itningsavgifter 
Fart ygsinspcktionsav
gifter 
Inkomster viJ Sv.:rigl'S 
mdl'or1.>logi~b ud1 
hydrologiska institur 
S1atliga pcnsionsavgifkr, 
netto 
Mynt vc:rker s i nlevcrl'-
rade övi:rskoll 
A vgifrcr för granskning 
av hiograflilm 
Inkomster \'id rihsanti
k varieiirnhetet 
Avgifter for siirs!.;i\d 
pr(ivning 1Kh fyllnads
prövning inom skolvä
sendet 
lnk1unstcr viJ lanthrnks
n~lnlndcrna 
Inkomster vid statt·ns 
jordhruksniinrnd 
Avgilier fiir viixtskydJ-;
inspekticHl ni. m. 
Avgifter för kö!!ht'.sikr
ning 
Inkomster ,-jJ statens 
livsmedels\'erk 
lnkoms1er vid sl;llens ve
tc:rinärn1edil'.inska <instalt 
.l\vgifler för statskontrull 
av krig>malerielti\lvcrk
ning 
Inkomster av statens 
gruvegendnm 
A vgiftcr vid bergsstaten 

lnklllllStt:r vid patcnl
<Kh reg.istrcringsv~is.:n
lld 
A vgiftcr för registrering i 
förenings- m. n. register 

Ikh•rr 
tusental kr 

203 

45 

2 301 

64800 

47900 

2.1900 

80300 
4 300 

245h0(1 
3100(1 
2 200 

5 370 

52 507 

.. J3h050 

92111111 

770 

11784 

hXI 

7 100 

2ll1 '\ 

)!((\(\ 

21200 

l.'iOO 

)()300 

43() 

13 000 
3 700 

81 780 
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Aldre heniimning Bdopp Ny heniimning Hck'rr 
tusental kr tu"~ntal J..r 

All 39 Exekut ionsa vgiftcr 23 80.'i 2532 Exekul i11n-.1 vi:ifrer 23 X05 
All 40 Restavgifter 111 154 2711 Restavgifter 111 1·'4 
All 41 Inkomster vid st<Jtens 2533 lnJ..om.'it<:r vid slatcn' 

planverk 420 planverk 42ll 
All 42 Er~iitlning for vissa kt>nl- 5141 LlppJragsmymligheler' 

plementkostnader viJ komplcmentk"st nader 5X4X.' 
vissa myndigheter m. m. 51!483 

Summa uppbörd i statt:ns Summa 1629 2..J9 
verksamhet 1629249 

Alll Diverse inkomsler: 2712 Bölesmedel !07 3 7il 
Alll Hötesmedcl 107 370 2151 Totalisat11rmeJel 2.'2 (1(1(1 

Alll 
, 

1·01alisatormedcl :252 000 215:! TipsnwJel 1>2711110 
Alll 3 Tipsmedcl 627000 2153 Lotterimedel J~7~1_1 

Alll 4 Lotterimedel 327313 :2351 Riinta pi'1 energisparl:1n lh5 ()(1(1 

Alll Räntor och amorteringar 4..Jl I Aterhetalnini: a\' energi-
pf1 energisparltln 25:2000 sparli1n X7 Ollll 

21!11 Ovriga inkomstc1 a\' 'la-
Alll 6 Ovriga diverse inkomster 285000 tens verksamhd 21 'J ')'!') 

2392 Ränteinkomster p[i 
intressemedel .1lHIOO 

4516 Återht:talning av utgirna 
s.tartllin 1Kh hidrag J(l(ll)O 

1481 Ovriga skatter pt1 vamr 
och t iänster 

4517 Återhetalning a\ LI-
land slån 5 (1(1(1 

::!::!::!5 Inkomster a\' uppbi>rd av 
parkeringsavgifter 2!10(10 

Summa diverse avgifter 1850683 Summa l 1!5061!3 

B Inkomster av staten~ 
kapitalfonder 

Bl Statens affiirsverks-
fonder: 2111 p,,stverkcts inkven:rade 

Bl Post verket 6 I 000 rön:lsd\vi:rsklltl h\ 0\111 
Bl 2 T cleverket 162500 2112 Tt!h:verkets inlevererad,· 

riirclseiiverskot l lh2 _,ll(I 

Bl 3 Statens järnvägar 2113 Statens ,iiirnvagars ink-
vcreradc riirelsei.\vcr-
sklitt 

Bl 4 I .uftfarts verket 41 IOO 2114 Luflfarhverket' inJc,·e-
reradc rörcbciivcrsklitt 41 100 

Bl 5 Förenade fabriksvcrken 46700 :! 115 Förenade fahrib 1·erkens 
inh:verer:ide ri\rl'ise-
öwrskott 4h 700 

Bl 6 Statens vattenfallsvcrk 1446000 2116 Statens vallenfallsv.·rk' 
inlevererade ri.1rebe-
iiverskott I 44fi 000 

Bl 7 Dlimänverket 45800 2117 Domiinverkeh inlever,·-

Summ<1 statens affärs-
rade rön:beiivcrskot t 4<; XOll 

verksfonJer 1803 JOI Summa I !!OJ 101 

Bli Riksbanksfondcn 650000 2131 Riksb;rnkcfö inlcverL·-
rade överskllll 650000 

Bill Starens allmänna fastig- 2411 Överskt>tt av l\riminal-
hctsfond vänlsst yrelsens fas tig-

hetsforvaltning I ~53 
2412 Överskott av kan,Jinska 

sjukhusets fastighcbfilr-
vallning ~7.tX7 



Bilaga 2.1 Riksrcvisionsvcrkcts inkomstberäkning 

.i\klrc hcniimning Bell>pp 
tusental kr 

Ny brniimning 

RIV 

BY 

Summa ,taten' allrniinna 
fastighetsfond 

Statens utl;'1ningsfondcr 

9S9 211 

142 9S7 

221J 

2214 

2215 

2221 

2.112 

2.113 

2.114 

4123 

2315 

4124 

2316 

41.11 

2317 

41.12 

2318 

41.1.1 

2.11'! 

2.121 

41.1.'i 

2.1.11 

2.132 

4212 

2389 

4521 

2333 

Ovcrsklllt av akademiska 
-.jukhusets fastighetsl"lir
valtning 
(Jverskott av byggnalb
styrclscns fastighetsför
valtning 
ÖvnskLitt av gcncraltull
styrclsens fastighetsför
valtning 

Summa 

Övl·rsk<>tt av fiirsvarl·ts 
fast ighctsforv;iltning 

Riink'inkllmstcr pf1 jllrd
brukcts lagcrh11sli1n 
Riinkinkllmster p{1 'ta
kns avdikningslftn 
RiinteinkllmStl'I" ptt 
liskcrili\n 
Återbetalning av lim till 
dit<> 
Riinteinkomster pf1 lft11 
till foimjande av 
beredning llL'h avsiittning 
av fisk 
Återbetalning av l!t11 till 
ditll 
Riinteink<lmster pf1 vat
trnkraftsli\n 
Återbetalning av lf1n till 
dit<) 
Riinteinkomster pi\ luft
fartslf1n 
Återbetalning av li\n till 
ditll 
Riinteinkomst.::r på sta
tens li\n för den 
mindre skeppsfarten 
Aterbetalning av Ian till 
dito 
Riintcinkomster pil 
kraft led ningslf1n 
Riinteinkomster på 
sk<lgsviigl:ln 
Atcrbetalning av Ian till 
dito 
Riinteinkomster pf1 eg
nahemslilll 
RiinlL'ink,>n1ster på lflll 
for b<>Stadsbyggande 
Återbetalning av 1;'111 till 
dito 
Riinteinkomst.::r pi\ ltm 
för inventarier i 
vissa speL"ialb<lstiider 
Återbetalning av 1:111 till 
dito 
Ri.inteinkllmster pä liln 
for bost;1Jsforsörjning 
för mindre bcmcJlaJc 
barnrika familjer 

Bclllpp 
tusental kr 

205 

14000 

90(1 .100 

171 

959211 

142 9S7 

.1 

I hlK.l 

1900 

304 

719 

201 

2 246 

2 000 

144.10 

.'i 

9() 

50 

l'Xl 

4415000 

8(K) 

I 500 

390 



Prop. 1979/80: 100 

ÄIJre benämning 

BVI 

Summa statens utlånings
fonder 

FonJen för laneunder
stöd 

Belopp 
tusental kr 

4 574115 

Ny benämning 

2341 R;inteinkumstt:r rf1 sta
tens l:m fiir univcr-

4311 

2342 

4312 

4511 

4512 

4519 

2384 

4513 

2385 

4514 

2386 

4515 

2394 

4313 

2311 

2322 

2323 

2334 

2343 

2394 

sitctsstudi.:r 
Aterbetalning av lilll till 
dito 
R;inteinkomster rf1 ;ill
miinna stuJiclfm 
Atcrh.:talning av l:'in till 
dit1> 
Riint.:inkomstcr pa l{m 
till rcrsonal im>m 
utrikcsfi_irvalt ningcn 
m. rn. 
Åtcrbt:talning av lim till 
dito 
Riint<:inkumsh:r r:·1 1:·111 
till rersonal irwm 
histänJsforvalt ningcn 
Återbetalning av l:'1n till 
dill.> 
Riintcink<lfllSler r:'1 sta
tens bosiillningsliin 
Återbetalning av l[m till 
dito 
R;inkinkomster pt1 lån 
for kommunala 
m;irkfiirviirv 
Atcrbctalning av 1:111 till 
di lo 
Ränteinkomster ra lf111 
flir studc:ntk:lrlokaler 
Aterbetalning av lt111 till 
dit1> 
Riinteinklimster r:i ltm 
fiir allrn;inna sam
lingslokaler 
Återbetalning av lim till 
dito 
Od av inkomsttiteln Öv
riga riinlt.!inkomstc:r. 
Kammarkollegiet 
Återhdalning av 
stuJic:mc:del 

Summa 
diir:JV riinteinkomslcr 
J;irav atcrhi:talningar 
(pga revolvi:ringen upp
hör) 

R;int1>r p!1 lokalisc:rings-
1;111 
Riintor pfi (ivriga niirings
län. Kammarkollegiet 
Riintor pi1 övriga niirings
lån. Lanthruksstyrelsen 
Riintor pä (ivriga ho
staJsli111. Bostadsstyrcl
scn 
Räntor p{1 övriga sludie-
1?111. Kammarkollegiet 
Övriga riinteink1n11ster. 
Riksbanken 

lkl11pp 
tusental kr 

50 

I l'itl 

41 57 11 

41 tlXtl 

3 ()(1(1 

171 

2 000 

18000 

60000 

82 750 

125 000 

lt>O 

11111 

(i 200 

4 200 

474 750 

6296786 
4574115 

I 722 671 

215000 

13 248 

2000 

269 

19 

4 



Bilaga 2.1 Riksrcvisionsvcrkets inkomstberäkning 207 

:\\dr.: hen;im11i11g Hdopp Ny bo.:nämning Bei<'PP 
tusental kr tu,ental kr 

2395 Övriga r;intcinkllrmter. 
RiksgiildskL>nl ,,rel 4'\'} 

2393 \kl av inkumsttilcln Öv-
riga rilrlfeinkornstcr. 
Kamniar\..ol\c.:giet 27 471 

Summa f,Hllkn fiir länc-
111llic r' l i id 259070 Summa 2:'9070 

HVI\ h>nden för 't;1tc·ns aktio.:r 89526 2411 lnknmstcr a\· 'latcn' a\..· 
ticr 11952<1 

BVlll hllld<:n for ho.:ro.:d-;kaps- ~)71 Riinll•r p;·1 hcreLbkap'-
lagring 282505 lagring 2112 505 

Bl.\ Slalens pen-;ill11sf11mkr 2Jhl Riinlcinkumstcr p;·, mcdd 
av,atta till 
r, >lkpc·nsi1 rncring lJ_, lJ(ll) 

2362 Riintcink1H11,1L"r p;'1 mc·Jd 
avsatt;1 till c:ivila 
tj;instepen,iuncr 0,0:-0:.< 

2363 R;1111cinkum>tcr p:i mc·ckl 
av,atta till 
militiira po.:nsil111er 3l>2 

23h4 Riinteinkum,tcr p;1 medel 
;"''alla till 
allmimna familjeren-
s1uner ')440 

2365 Riinlcinkum,tcr pti mcJ<:I 
a\x1tta vid 
statens pensi1>n,an,,tal1 21 0"' 

23hh Riinteinkurnstcr p:1 nh:Jd 
avsatta till pensiunc·r l!>r 
vis~a av riksdagt.:n~ verk h~ 

Summa statc·n, pcn.,inns-
f,inder 127 885 Summa 127 885 

Il.X Diverse kapitalf11nder 2387 R;intcinkumst<?r pi1 
krc·ditcr 1ill utlandc·t 57<> 

2388 Riinteinkl1111,1cr p:1 mark 
for nar ursk vdd h 125 

2121 Stalens viigVL·rk' inkve-
n.:rad.: iivo.:rsk1Jtt 400l\3 

2123 lnkvcr.:rat översk,>tt 
av uthyrning av 
ADB-utrustning 30000 

2391 RantcinkL>m,tcr pä mark-
forviirv for jordbruket!-
rat ionaliser;ng '\WO 

2395 Lkl av övriga r~inte-
inknmstl"r. 
Riksg;ildskonllffet )(Il)() 

21~2 Sjöfartsverkeh inh:ve-
rcradc· i>vcn.kolt 70 I :l9 ..,,,, 
Översklltt av forrådsan-
higgningar för ekurw-
miskt förwar 711 

Summa diverse kapital-
ronder 158234 Summa 158234 

HXI Bcr;iknaJ iivrig finansi- 5111 Post verkets avskrivning-
cnng ar ~401)() 

A vskrivningsmedcl: 511~ Televerkets avskrivning-
ar I 4X4900 



Prop. 1979/80: 100 

Summa avskrivningsmc
del 

()vriga kapitalmedel: 
Statens atfarsverks
fonJer 

Delsumma 

Staten'> allm:inna fastig
hetsfonJ 

Försvarets fastighetsfond 

Delsumma 

Fonden for l~meunder
stild 

lklorr 
tu,ental kr 

4177 JIJ{} 

23 503 

3 150 

22 ()(>{) 

:-.ly beniimnini: 

'i I I~ 

'il 14 

'i I 15 

'i I 111 

51'.! I 

515 I 

'i 15::! 

5153 

5154 

1 I I I 

3113 

311'.! 

-~I 14 

3 I l'i 

3116 

3 I 17 

3 I'.! I 

3131 

3211 

4111 

Stall'm j~1rnv:1i:ar' av
>krivningar 
Luftfarhvcrkc.:1' avskri\
ningar 
Fi,renade fabriksverkem 
avskrivningar 
Stall'ns vattenfalls av
skrirningar 
:\ vskrivnini:ar pt1 eivila 
fa•aighL'll'r 
:\ vskrivninga1 pa försva
rets fast ighekr 
Statens v:igverks <1v
skrivningar 
Sji.ifartsvcrkets avskriv
ningar 
:\ vskrivningar p~1 
ADl:\-ut1w-.tning 
Avskrivningar pr1 
förr!1dsanl:1ggningar fiir 
eknnomiskt fiirS\ ar 

Summa 

Postwrkets inkt>msler av 
forsalda fastigheter 1Kh 
maskiner 
Staten> j:irnv:igars in
k11mster av forsftlda 
fastighL'ler oeh maskiner 
Televerkets inkomster av 
förs!dda fastigheter oeh 
maskiner 
Luftfartsverkets ink1lms
ter av försillJa fastigheter 
oeh maskim:r 
f-iirenade fahriksvcrkens 
inknmster av fiirs:'ilda 
fastigheter 11..:h ma,,,kiner 
Statens vattc:nfallsverks 
inkomster av fiirsttlda 
fastigheter oeh maskiner 
Domänverkets inkomst.:r 
av försålda fastig-
heter n.:h maskiner 

Lklsumma 

Kriminalv'1rdsstyrc Isens 
inkomster av fi.m,älda 
fastigheter 11..:h maskiner 
1-'lirsvarL'l s myndighl'lc:rs 
inkomstc:r av försillda 
fastigheter tlch maskiner 
Övriga inkomster av 
mark for,,,~il_ini ng 

Ddsurnm:1 

Atcrhctalning av lokali
seringsltm 

Belopp 
lU~ental kr 

5_<.7 2011 

71 fiOO 

42 l)\\\\ 

I 41J2 000 

4'.! X\\\\ 

10'.1)00 

6117XX 

Y(l(l(l() 

I 062 

4177 /()(I 

l'.!000 

1000 

500 

10000 

23503 

3150 

13000 

y \\fl\) 

22 (J(J{/ 

175000 



Bilaga 2.1 RiksrcYisionswrkcts inkomstberäkning 

Aldn: heniirnning 

Lkhumma 

h>mkn for J'<irlag till 
'lahverkel 

Diver'l' kapitalfondn 

Delsumma 

Summa iivriga k1pitalme
dl'i 

Övrig kapitaliiterhetal
nrn~: 

B.:J,1rr 
tusent;1f kr 

:!070N 

50 lj(I() 

1850 

307037 

l\v bt'niimning 

.j 13(1 

-1137 

-1215 

-1314 

4522 

-1523 

4524 

4524 

3122 

112:; 

3124 

4121 

413-l 

4211 

4214 

Atc·rhd;tlning ;1v övriga 
n;iring,Jan. l\.;unmarkul
lc·giel 
A1erh.:1alning ;1v ci\Tiga 
niiring.,fan. Lm1hruks
:,1yn:lsen 
Alerhelalning ;1v ,;\ rig;1 
bu,taJsl;111. H<>,l;1ds,1y
relse11 
A11:rbe1alning av <ivriga 
sll11Jiel;111. Kammarkolk
gii:t 
Aterhc·lalning a\ i>Hig;1 
li111. Kamrn;1rk,1lkL!tCl 
AterhL·talning a\· ,\\Tiga 
lfu1. Riksbanh·n 
A1erbc1alninL! a\· <>\TtCa 
fan. Riksgii1Ll,k,1nt<11.:"t 

Lkl>umma 

Dela\ Arerhet;d-
ning av iivrigi.t lftn. 
Riksgitldsk<Hllotct 
Slatcn' \ iigverb 
ink<Hll\ter av fors;'tlda 
byggnader <h:h maskiner 
Sjöfarts vcrker, 
ink<>msta av forsitlda 
hyggnadcr <•<:h maskiner 
Statsknntt>ret' 
inkomster a\ fiirsalda 
dah>rcr m. m. 

lklsurnm;1 

Summa 

Atcrhetalninc av J;111 till 
jurdbrukets 171gerhusfond 
Atcrhetalning a\ li\n till 
statem avdik11i11gslan.:
timd 
Atcrhetalning av l:in till 
kraftledni ngstim1Jcn 
A1erbctalning av fan till 
1:gnahemsl!1neti mden 
Atcrhctalning a\ li111 till 
limcfonden for h1.1>tads
försörjning for mindre 
hemi:dlade banrika fa
miljer 
Det av inkum,lliteln 
Atnht:laln1ng a\ i1vriga 
11iiring,J<"1n. Kammark<>l
kgii:t 

Bek>rr 
llls.:nlal kr 

JX 

]071174 

50(}()(1 

I .'iOO 

.'iO 

300 

1850 

.107637 

72 

17 

3 200 



Prop. 1979/80: 100 

,~ldrt: hl'niimning 

Su111111;1 i>vri!! kapi1altiln
hi:t;dning 

Summa hniiknad linan-;i
n1ni; 

S11m111;1 tolalhudgi:ten 

lklopp 
tusental kr 

/:! 53'1 

H97276 

ISI 667913 

Ny h<:nämning 

.t51H At.:rhetaln111g a\ li111 till 
fomkn for krt:ditgi\'11ing 
till utlandet 

Summa 

Summa 

St;llshu<lg<:t<:n'> tt1t;da in
komster 

21 () 

Belt>pp 
tusi:ntal kr 

h 757 

I :C _;3c; 

-'-'97 276 

Differens mi:llan di:n iildre <>dl den nva 
ningi:n av budgi:ti:n b.:-,t;"1r av foljamk: -
- Atc:rbctalning av lim pga 

att ri:v11lv.:ringcn upphilr 
'>t: HV Statl'll\ utbnings
fondn 
Oljelagring-,avi;iflen ri:
d11\'i,as hrullP pa hudgL'.
ten 

11pp,t;ill-

Avrundningen p;\ Al la 

Summa 

I 17.J lJL)l) 

- :; I lltl(I 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1979 
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Prop. 1979/80: IOO 
Bilaga 2.2 Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1979/80 

RIKSREVISIONSVERKET 

1979-12-07 

TILL REGERINGEN 

Bilaga 2.2 

Beräkning över utfallet av statens budget för budgetåret 1979/80 

Riksrevisiomverket (RRV) lämnar h;irmed beriikning över utfallet av 

statens buJget for buJgetf1ret 1979/80. 

I beriikningarna ingår de av regeringen beg~irda anslagen pt1 tillliggsbud

gd I (prop. 1979/80: 3. 13. 14. 18. 2.5. 41. 42 och 47l och tilfaggsbudget 11 

(prop. 1979/80: 62). Sammanlagt uppg&r de medtagna anslagen på tilläggs

budge1 iill 2312 milj. kr. 

Statens inkomster beräknas uppgä till 136097 milj. kr. för budgetarct 

1979/80 vilket iir 6421 milj. kr. mer än beriikningen i statsbudgeten. Utgif

terna beräknas uppgå till 182 729 milj. kr. I detta belopp ingär 3 000 milj. kr. 

för oförutsedda utgif\er. I statsbudgeten anvisades 4 000 milj. kr. för oför

utsedda utgifter bl. a. lilläggsbudgctar. Hänsyn har i den hiir ber;ikningen 

tagits till utgifter på tilläggsbudget I och i nä.got fall tilfaggsbudget Il. Det 

beräknade utfalkt för oförutsedda utgifter har till följd därav räknab ned 

till 3 000 milj. kr. Fiir att undvika duhhelriikning har iivcn beloppet i 

statsbudgeten (inkl. tilliiggsbudgctar) justerah ned till 3 000 milj. kr. Det 

beräknade utfallet för utgifterna blir då 878 milj. kr. större än vad som 

anvisats i statsbudget och tilfaggsbudgct. Statsbudgetens underskott för 

budgetåret 1979/80 beräknas därmed uppga till 46 632 milj. kr. vilket iir 

.5 .543 milj. kr. mindre än beräkningen i statsbudget och tilliiggsbudget. I 

bilaga I redovisas statsbudgeten~ inkomster nch utgifter fördelade på 

huvudtitlar. 

Tabell I. StatshudRelen för budgetiirct 1979/80 (milj. kr.) 

Statshudget Beräknat 
(inkl. till- utfall 
läggshud-
getarl 

Inkomster 

A Skatter. avgifter m. m. 118 386 124 345 
8 Inkomster av statens 

kapitalfonder 7847 8026 
C Beräknad övrig linan-

s1enng 3443 3721> 

Summa 129676 136097 

I RiksdaRetl 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 2.2 

Differens 
beräknat 
utfall och 
st;1t shudgct 

+5959 

+ 179 

+ 283 

+fl421 



Prop. 1979/80: DOO 

Statsbudget 
tinkl. till
faggsbud
getarJ 

Beräknat 
utfall 

Differens 
beräknat 
utfall och 
statsbw.Jgcl 

----------·------· -··-

lltgiftl'r 

Förslags- och ohett!cknade 
anslag 
därav oförutsedda utgifter 

Reservat ionsanslag 
I nvcstcringsanslag 
Rörliga krediter t + = ökad 

disposition, - =minskad 
disposition) 

Summa 

Statsbudgetens saldo 
(inkomster-utgifter) 

134 860 
3000 1 

26 383 2 

20 1083 

+ 500 

181851 

-52175 

138381 +3521 
3000 

24 280 -2103 
18764 -1344 

+ 1304 + 804 

182729 + 878 

-46632 +5543 

1 I statsbudgeten ingi<.:k 4000 milj. kr. för oföru1sedda utgifter. Delta belopp har 
justerats ned till 3 000 milj. kr. sedan hänsyn tagits till tilläggsbudgct I. 
2 Inkl. beräknad minskning av anslagsbchflllningarna med 4 000 milj. kr. 
"Inkl. beräknad minskning av anslagshehflllningarna med 2000 milj. kr. 

Inkomster 

Det bcdiknade utfallet för inkomsterna i förhflllandc till beräkningen i 

~tatsbudgeten frarngfir av bilaga 2. Inkomsterna beriiknas bli h 421 milj. kr. 

större iin beräkningen i statsbudgeten. De största ökningarna hänför sig till 

följanJe inkomsttitlar. 

Tabell 2. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj. kr.) 

Skatt plt inkomst rn:h förmögenhet samt so<.:ial-
försäkringsavgifter m. m. 

Pensionsmedel m. m. 
M ervimleskatt 
Skatt p:i sprit 
Skatt pi1 malt- och läskedrycker 
Tohaksskatt 
Skatt på energi 
Bcnsinsbtt 
Vägtrafik.skatt 
Beräknad övrig finansiering 
Övriga 

Summa 

+2 IOO 
+ 2lh 
+I 700 
+ 42.5 
+ 111 
~ 280 
+ 379 
+ 200 
+ 117 
+ 283 
+ 610 

+6421 

Antaganden om utvecklingen av lönesumman i statsbudgeten och denna 

beräkning framgår nedan. 

Tabell 3. Lönesummans utveckling åren 1978-1980 

Statsbudget 
Beräkning över utfallet 1979/80 

Procentuell förändring 
frän föreg!1enJe år 

1978 

8,1 
8.9 

1979 

8,6 
9,3 

1980 

8,0 
10,5 
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Inkomsterna p:\ titeln skatt pä inkomst och förmögenhet samt social

försiikringsavgift1:r m. m. beräknas bli 2 100 milj. kr. större än beräkningen 

i statsbudgeten. Ökningen beror fr~imst p[1 att utvecklingen av löncsumman 

justerats upp. Regeringens förslag om fort salt reformering av inkomstskat

ten innebiir att inkomsterna på titeln minskar (prop. 1979/80: 58). Antagan

dena om lönesummans utveckling medför även ökade inkomster p:'l titeln 

pcnsionsmedel m. m. 

Det beriiknade utfallet för titeln mervärdeskatt beräknas uppgi"1 till I 700 

milj. kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. Det beror till största delen p{1 

att import värdet antas bli vlisentligt högre än vad som tidigare förutsatts. 

Det medför en i.ikning av merviirdeskatt p{1 impl>rterade varor. 

Inkomsterna pi"i titlarna skall p~t sprit. skatt pt1 malt- och läskedrycker 

samt tobaksskatt under budget[1ret 1979/80 beräknas bli sammanlagt 816 

milj. kr. större lin i statsbudgeten. Det beror främst pf1 skattehöjningarna 

p{1 dessa varor (SFS 1979: 858, 859). 

Regeringen har föreslagit att skatten pit energi och bensin höjs i decem

ber 1979 och vägtrafikskatten i februari 1980 (prop. 1979/80: 301. De här 

skattehöjningarna medför att inkomsterna pi\ dessa titlar beräknas bli 6% 

milj. kr. större än i statsbudgeten. 

Inkomster av beräknad övrig finansiering förutses bli 238 milj. kr. större 

än i statsbudgeten. Av det beloppet hänför sig 206 milj. kr. till fonden för 

förlag till statsverket och sammanhänger med fondens avveckling. 

Förslags- och obetecknade anslag 

Utgifterna p!1 förslags- och obetecknade anslag beräknas uppgf1 till 

138381 milj. kr. (bilaga 3). I beloppet ingår som tidigare nämnts 3000 milj. 

kr. för oförutsedda utgifter. Utgifterna p:i dessa anslag blir dä 3 521 milj. 

kr. slörre än beriikningen i statshudget (inkl. tilläggsbudget). De största 

differenserna mellan beräknat utfall och statsbudget anges nedan. 

Tabell 4. Differens beräknat utfall och statsbudget <milj. kr.) 

Undersknll på riksgäldsfonden 
Lokala ptilisorganisationen: 
Förvalt ni ngskosl nader 
Försvarsdepartementet 
Folkp<!nsioncr 
Täckande av förluster p;\ grund av garantier 

till den statliga varvskoncernen 
Täckande av förluster i anledning av statliga 

industrigarantil~n m. m. 
Bidrag till driften av gymnasieskolor 
Bidragsförskott 
Räntebidrag m. m. 
Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 
Övriga 

Summa 

+ 900 

+ IOI 
+ 672 
+ 745 

+ 314 

+ 100 
+ 332 
+ 145 
- 430 
- 192 
+ 834 

+3521 
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Underskottet pt1 riksgäldsfondcn heräknas uppgä till 13 200 milj. kr. 

vilket är 900 milj. kr. mer än i statsbudgeten. Ökningen av underskottet 

beror p{1 ökade riintekostnader för den svenska statsskulden till följd av 

diskontohöjningarna pt1 sammanlagt 2 procentenheter den 26 september 

och 23 november 1979. 

förvaltningskostnaderna för den lokala polisorganisationen heräknas 

uppgf1 till 2985 milj. kr. Det är !OJ miU. kr. mer iin i statsbudgeten och 

beror på ökade lönekostnader. Utgifterna under försvarshuvudtiteln be

r~iknas hli 672 milj. kr. större iin i statsbudgeten vilket beror pf1 all kompen

sationen för prisstegringar blir större än vad som angavs i statsbudgeten. 

Till följd av de högre priserna heräknas utgifterna för folkpensioner bli 745 

milj. kr. högre än beloppet i statsbudgeten. 

I statsbudgeten anvisades etl formellt belopp pt1 I 000 kr. för täckande av 

förluster p?1 grund av garantier till den statliga varvskoncernen. Utbetal

ningarna pi1 delta anslag beräknas nu uppgft till 314 milj. kr. för täckande 

av förluster i anledning av statliga imlustrigarantilän m. m. anvisades 50 

milj. kr. Belastningen pi\ anslaget beräknas nu bli 150 milj. kr. 

Det beräknade utfallet för anslaget bidrag till driften av gymnasieskolor 

ber;iknas hli 332 milj. kr. högre iin beloppet i statsbudgeten. Medelsför

brukningen pä anslaget bidragsförskott beräknas bli 145 milj. kr. högre än i 

~tatsbudgeten. Det beror pt1 att staten svarar för hela finansieringen av 

bidragsförskott fr. o. m. den I januari 1980. 

Belastningen på anslaget räntebidrag m. m. förutses bli 430 milj. kr. lägre 

än i statsbudgeten. För regionalpolitiskt stöd: hidragsverksamhel anvi

sades 42'.' milj. kr. i statshudgcten. Utbetalningarna beräknas 11ppg{1 till 231 

milj. kr. under hudgetårel 1979/80. 

R~servationsanslag 

Reservationsmedelsbeht1llningarna på reservationsanslagcn heräknas 

uprg:'1 till 12411 milj. kr. vid budgetftrets slut (bilaga 4). Det :ir en minsk

ning med I 897 milj. kr. 

De största förändringarna av behtlllningarna gäller följande anslag. 

Tabell 5. Fiirändringar a" anslagsbehållningar (milj. kr.) 

Anslag 

Tillfälligt syssel.~ättningsstöd 
Bidrag till Svenska Varv AB för alternativ 

produktion 
Avskrivningsl:'Jn rill hestiillare av fartyg 
Syssclsättningsskapandc åtgärder 
Byggande av statliga vägar 
Vissa energibesparande åtgärder inom bo-

stadsbesti'tndet m. m. 
Bidrag till internationella bisttlndsprogram 
Övriga 

Summa 

Ökning(+) 
Minskning (-) 

- 150 

- 100 
- 340 
- 977 
- 007 

+ 465 
+ IM 
- 352 

-1897 
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lJnder budg.:tård 1978/79 anvisade~ 150 milj. kr. för tillfälligt sysselsiitt

ningsstöd. Hela be1L1ppet beriiknas betalas ut under 1979/80. För hidrag till 

Svenska Varv AB för alternativ produktion anvisades 200 milj. kr. under 

föregtiende budgetar. Av det beloppet bediknas 100 milj. kr. betalas ut 

under budgetaret 1979/80. lkhilllningen på anslaget avskrivningsli:ln till 

besUillare av fartyg beräknas minska med 340 milj. kr. till 1 055 milj. kr. vid 

slutet av budgetåret 1979/80. 

Medelsförbrukningen på anslaget sysselsiittningsskapande åtgärder be

riiknas uppgå till 2 935 milj. kr. under budgetäret I 979/80. Detta medför en 

minskning av anslagsbehMlningen med 977 milj. kr. Under budgetåret 

1979/80 her~iknas behållningen pi:I anslaget byggande av statliga vägar 

minska med 607 milj. kr. medan den ökade under hudgetäret 1978/79 med 

492 milj. kr. Utfallet på. anslaget vissa energihesparande åtgärder in()m 

hnstadsbesttlndet m. m. beräknas bli I 000 milj. kr. umlcr budgetåret 1979/ 

80 vilf..: . iir 109 milj. kr. mer än under budgetitret 1978/79. Behållningen på 

anslaget .,;l1mmer då att öka med 465 milj. kr. till 1 715 milj. kr. För anslaget 

bidrag till internationella biståndsprngram beräknas behttllningen öka med 

164 milj. kr. Ökningen avser föimst anslagsposten internationella utveck

lingsfonden (IDA). 

Im·esteringsanslag 

Anslagsbehållningarna pa investeringsanslagen bcr~iknas uppgå till 6 581 

milj. kr. vid slutet av budgeH1.ret 1979/80. Det är en minskning med 656 

milj. kr. De största förändringarna i behftllningarna redovisas nedan. 

Tabell 6. Förändringar a,· anslagsbehållningar (milj. kr.} 

Anslag 

Län till Uddeholms AB ( 1977/78) 
Lån for a!I underlii!la strukturomvandlingen 

inom spccialstålindustrin m. m. ( 1977/78) 
Förlagslftn till Jpmänverkd ( 1978/79) 
Urn till AB Statens Skogsindustrier ( 1978/79) 
L'm till ett nytt h<mdclsstalsbolag for in-

vcstcringsiind;1mftl 
Lim till SSAB Svenskt Stal AB för struk-

turiinJamål 
Regionalpnliti~kt stöd: Llikaliscringslän 
Statens vattenfallsverk: Kraftstatil>ner 
Statens järnvägar: 
Anskaffning av ny t1lgfa1ja 
Särskilda investeringar i j:irnviigsanhigg

ningar i Nnrrhnttcns fan 
Övriga 

Summa 

Ökning(+) 
Minskning (-) 

-250 

-405 
-217 
-195 

-600 

+539 
+450 
-224 

+216 

+240 
-210 

-656 
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Under b11dget[1ret 1977/7X anvisades oOO milj. kr. som l:'tn till Llddehulms 

AB och 700 milj. kr. som bn för att underlätta strukturomvandlingen inom 

specialst{1lindustrin. Det första lfmet har övertagits av Billerud-Uddcholms 

AB och 250 milj. kr. hetaladcs ut i augusti 1979. Uthetalningarna av Ian till 

spccialstitlindustrin beriiknas under budgetfiret 1979/80 uppg~'t till 405 milj. 

kr. Under h11dgetl1ret 197'1'./79 anvisades 500 milj. kr. som förlagsll111 till 

domänverket och 275 milj. kr. som län till AB Statens Skogsindustrier. 

Utbetalningarna rt1 dessa ltm beräknas bli 217 milj. kr. resp. 195 milj. kr. 

under budgetäret 1979/80. 

I statsbudgeten för hudgetäret 1979/80 anvisades 400 milj. kr. för lftn till 

ett nytt handclsst:ilsbolag for investeringsändamål. Behi1llningen pt1 ansla

get vid budget{1rets början var 700 milj. kr. Den hcräknas nu uppg~1 till 100 

milj. kr. vid budgeUircts slut. I statshudgeten för budgeti"1ret 1979/80 anvi

sas liven Rl9 milj. kr. för ltin till SSAB Svenskt Stlil AB för struktur;inda

mtl.I. Bchi1llningen p{1 detta anslag beräknas öka frän 31 milj. kr. till 570 milj. 

kr. vid budgetiircts slut. 

Behb.llningen p{i anslaget regionalpolitiskt stöd: lokaliscringslån bcriik

nas öka med 450 milj. kr. till I 122 milj. kr. vid hudgettirets slut. I tilläggs

hudget I för budgetäret 1979/80 anvisas 288 milj. kr. för anskaffning av en 

ny tf1gfarja och 275 milj. kr. för särskilda investeringar i järnv;igsanlägg

ningar i Norrbottens län. Utbetalningarna på dessa anslag beräknas uppga 

till 72 milj. kr. resp. 35 milj. kr. under budgetäret 1979/80. 

Riirlil(a krt>diter 

Beräknad disposition av rörliga krediter redovisas i bilaga 6. I statsbud

geten beräknades dispositionen av rörliga krediter öka med 500 milj. kr. 

Det utesti1ende beloppet pti rörliga krediter beräknas nu uppgf1 till 3 265 

milj. kr. vid budgctfirets slut. Det är en ökning med I 304 milj. kr. Av detta 

belopp hänför sig 800 milj. kr. till regeringens rörliga kredit för försvarsbe

redskap, 175 milj. kr. till statens jordbruksnämnds kredit för säsongsmäs

sig lagring av jordbrnksprod11kter och 127 milj. kr. till domänverkets rör

liga kredit. 

Beslut 

Beslut i detta Lirende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sar1ell. revisionsdirektören Nilsson. hyr?1direktören 

Hansson. fiireuragande. L11.:h revisorn Stenberg. 

G. Runt: Berggren 

Jörgen Hansson 
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Bilat:a I 

Statsbudgeten för budgetåret 1979/80 (milj. kr.) 

Inkomster Statsbudget Beräknat Differens be-
(inkl. till- utfall räknat utfall 
!äggsbudgetar) och stats-

budget 

A Skatter, avgifter m. m. 
I Skatter 113 528 119185 + 5 657 
Il Uppbörd i statens verksamhet 3469 3 715 + 246 
lll Diverse inkomster 1389 1445 + 56 

Summa 118 386 124345 + 5959 

B Inkomster av statens kapitalfonder 
I Statens affarsverksfonder 1452 I 573 + 121 
Il Riksbanksfonden 650 650 
I It Statens allmänna fastighetsfond 774 768 6 
IV Försvarets fastighetsfond 152 143 9 
V Statens utlhningsfonder 4067 4039 28 
Yl Fonden för låneunderstöd 242 245 + 3 
VII Fonden för statens aktier 91 90 I 
VIII Fonden för beredskarslagring 139 238 + 99 
IX Statens pensionsfonder 128 127 1 
X Diverse kapitalfomler 152 153 + I 

Summa 7847 8026 + 119 

c Beräknad övrig nnansierir.g 
I Avskrivningar och övriga kapitalmedel 

inom kapitalfonderna 
Statens affiirsverksfonder 2747 2799 + 52 
Övriga kapitalfonder 680 911 + 231 

Il Övrig kapitalaterbctalning 16 16 

Summa 3443 3726 + 283 

Summa 129676 136097 + 6421 

Underskott 52175 46632 5543 

Summa 181851 182729 + 878 
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Utgifter Statsbudget Beräknat DifT eren s be-
tinkl. till- utfall räknat utfall 
läggsbudgetarl och stats-

budget 

A Ut giftsanslag 
I Kungl. hov- och slotrsstatema 19 19 
Il J ustitiedepanementet 5 840 6374 + 534 
lll Utrikesdepal1emenlel 5 025 4821 - 204 
IV Försvarsdepanementet 15 614 15 717 + !03 
V Socialdepartementet 46741 47!M + 1151 
VI Kommunikationsdepartementet 8922 9883 + 961 
VII Ekonomidepartementet 385 391 + 6 
VIII Budgctdepanementet I I 411 I I 499 + 88 
IX Utbildningsdepartcmentct 23 381 23840 + 459 
X Jordbruksdepartementet 6265 6316 + 51 
XI Handelsdepartementet 1353 1368 + 15 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 9316 !0588 +I 27'2 
XIII Bostadsdepartementet 13 185 12230 - 955 
XIV Industridepartementet 10178 Il 740 +I 562 
XV Kommundepartementet 2144 227f> + 132 
XVI Oförutsedda utgifter' 3000 3000 
XVII Riksdagen och dess verk m. m. 271 271 
xvm Underskott på riksgäldsfonden 12300 13 2il0 + 900 

Summa 175351 181425 +6074 

B Beräknad övrig medelsförbrukning 
I f\:1inskning av anslagsbehållningar 6000 -6000 
Il Okad disposition av rörliga krediter 500 1304 + 804 

Summa 6500 1304 -5196 

Summa 181851 182 729 + 878 

1 I statsbudgeten ingick 40<Kl milj. kr. för oförutsedda utgifter. Detta belopp har 
justerats ned till 3 000 milj. kr. sedan hänsyn tagits till tilläggsbudget I. 
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Bi/u~a 2 

Beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1979/80 (milj. kr.) 

Statsbudget Beräknat Differens 
utfall beräknat 

utfall och 
statsbudgcc 

A I a Skatt pä inkomst och förmögenhet samt 
socialförsäkringsavgifter mm 56600 58700 + '.! (()() 

f Arvsskatt och gävoskatt 490 460 30 
h Stämpelskatt och stämpelavgift 1380 I 653 + 273 

2 a Bensinskatt 3400 3600 + 200 
b Vägtralikskatt 3 273 3390 + 117 

3 Allmän arbetsgivaravgift 72 102 + 30 
4 a Tullmedel I 025 I 075 + .'iO 

b Mervärdeskall 32600 34300 + 1700 
d Försäljningsskatt på motorfordon &40 559 81 
e Tobaksskall 2500 2780 + 280 
h Skall på sprit 4 llXJ 4525 + 425 
J Skatt på malt- och läskedrycker 786 897 + 111 
k Energiskatt 4300 4679 + 379 

Il 23 Pensionsmedel m m 1715 1931 + 211\ 
III 6 Övriga diverse inkomster 207 245 + 38 

B I 5 Förenade fabriksverken 44 95 + 51 
VI I Kammarkollegiets delfond 75 42 33 

2 Arbetsmarknadsstyrelsens delfond 166 200 + 34 
VIII Fonden för beredskapslagring 139 238 + 99 

c Beräknad övrig finansiering 3427 3 710 + 283 
Övriga 12737 12916 + 179 

Summa 129676 136097 +6421 
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Bila1.:a 3 

Förslags- och obetecknade anslag under budgetåret 1979/80 (milj. kr.) 

Statshudget Beräknat Differens 
(inkl. till- utfall beräknat 
läggsbudgctar) utfall och 

statsbudget 

Il B 6 Lokala polisorganisationen: 
Förvalt ningskos t nade r 2884 2985 + 101 

D 2 Allmänna domstolarna 622 64.'i + 32 
E I Rättshjälpskostnader 155 195 + 40 
F 8 Kriminalvardsenheter med 

särskild budget 0 71 + 71 
IV Försvarsdcpanementct 14297 14969 + 67']. 
V B 4 Folkpensioner 26520 27 265 + 745 

c 4 Bidragsförskott 480 625 + 145 
[) I Bidrag till social hemhjälp 

och färdtjänst 1110 1166 + 56 
G 2 Karolinska sjukhuset: 

Driftskostnader 649 680 + 31 
G 7 Bidrag till kommunala 

undervis ningssj u k hus 465 510 + 45 
4 Ersättningar till kommunerna 

för hjälp till utländska 
medhorgare, flyktingar mm 125 175 + 50 

VI F 2 Ersättning till postverket för 
befordran av tjänsteförsändelser 487 54I + 54 

VIII D 2 Skatteutjämningsbidrag till 
kommunerna mm 5 325 5290 35 

E 0 Bidrag till vissa in-
vestcringar 165 200 + 35 

IX c 17 Bidrag till driften av 
gymnasieskolor 2629 2%1 + 332 

E 5 Bidrag till kommunal 
vuxenutbildning 401 454 + 53 

X H 13 Bidrag till kommunala 
avloppsreningsverk 100 130 + 30 

XII B Arbctsmarknadsscrvice 909 %7 + 58 
D 2 Åtgiirdt:r för flyktingar 78 115 + 37 

Xlll R 3 Rostadsbidrag mm 1907 1845 62 
R 4 Räntebidrag 4025 3 595 - 430 
B 5 Eftergift av hyresförlustfän 75 45 30 

XIV B 14 Täckande av förluster i an-
ledning av statliga indu-
strigarantilå.n mm 50 150 + IOO 

c Regionalpolitiskt stöd: 
Ridragsverli.sarnhet 423 231 - 192 

G 5 Täckande av förluster p:I 
grund av garantier till 
den statliga varvskoncernen 0 314 + 314 

XV R Länsstyrelserna 1 278 1365 + 87 
XVI Oförutsedda utgifter' 3000 3000 (-1(){)()) 
XVIII Underskott på riksgäldsfonden 12300 13200 + 900 
Övriga 55401 54692 + 282 

Summa 135860 138381 +3521 

' Beloppet för oförutsedda utgifter har räknats ned med I 000 milj. kr. sedan hänsyn tagits till tilläggsbudget I. 
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Bilaga 4 

Beräknade förändringar av reservationsmedclsbchållningar på rcservationsanslag under budgetåret 1979/80 
(milj. kr.) · 

Reservation 
1979-07-01 

III c Bidrag till internationella histåndsprogram 1393 
2 Rilatcralt utvccklingssamarbcte 763 

VI B 2 Drift av statliga vägar 956 
3 Byggande av statliga vägar 1202 
5 Bidrag till byggande av kommunala vägar 260 

1977!7R 
B 10 Byggande av mellanriksvägen 

Kiruna- Narvik 213 
X H 14 Stöd till avfallsbehandling 134 
XII B 3 Sysselsättningsskapande atgärder 2400 

1978/79 
B 12 Tillfälligt sysselsättningsstöd 150 

1978/79 
B 13 Särskilda sysselsättningsskapande 

åtgärder i Vindelälvsområdct 100 
1978/79 

B 14 Särskilt bidrag till Billcrud-Uddeholms AB 40 
c 5 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 348 

XII! B Il Vissa energibesparande åtgärder inom 
bostadsbeständet m. m. I 250 

XIV B 25 A vskrivningslän till beställare av fanyg I 395 
c 5 Bidrag till sysselsättningsfrämjande 

åtgärder i Norrbottens län 
1978/79 

c 5 Bidrag till sysselsättningsi\tgärder inom 
varvsreg1onerna 258 

E 5 Energibesparande åtgärder inom 
näringslivet m. m. 485 

F 17 Medelstillskott till Datasaab AB 57 
Lån till Volvo Flygmotor AB 
1978/79 

G 3 Betalning av ränta och amoncring pä 
statens skulder till Statsföretag AB 
och ett nytt handelsstålbolag 54 
1978/79 

G 4 Kapitaltillskott till Statsförctag AB 92 
1978/79 

G 7 Bidrag till Svenska Varv AB för 
alternativ produktion 200 
1978/79 

G 9 Sysselsättningsfrämjande åtgärder vid 
LKAB 86 

Övriga 2472 

Summa 14308 

Reservation 
1980-06-30 

I 557 
813 

1021> 
595 
230 

127 
87 

1423 

65 

386 

1 715 
I 055 

52 

161 

525 

)()() 

23 
2 373 

12411 

Ökning (+) 

Minskning (-) 

+ 164 
+ 50 
+ 70 
- 607 

30 

86 
47 

- 977 

- 150 

35 

40 
+ 38 

+ 465 
- 340 

+ 52 

97 

+ 40 
57 

+ 96 

52 

92 

- 100 

63 
99 

-1897 
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Bilaga 5 

Beräknade förändringar a\' rcsen11tionsmedelshehällningar pa im·esteringsanslag under budgetåret 1979/80 

(milj, kr.) 
----------

B Teleanläggningar m. m. 
(_' J~irnviigar nl. rn. 
c 2 Anskaffning av ny t!1gfä1ja 
c 3 Siirskilda investeringar i jiirnviigs-

anliiggningar i Norrbottens län 
D Luft fan svcrket 
f' Statens vattenfallsverk 

1978/79 
G 2 Förlagslän till domiinverke\ 

Il I Polishu-, m. m. 
Il Byggnadsarbctcn för statlig förvaltning 

V 3 Garanti till Aktieb\\laget Aerntranspnrt 
for I 97X/79 

13 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringsli111 
1977/78 

19 Li.n till llddcholms AB 
1977/78 

20 U111 för att underlätta stnikturnmvand-
I ingen innm specialstålindustrin m. m. 

17 Uin till ett nvtt handelssttilbolag för 
investeringslindamål 
1978/79 

20 Li111 till AH Statens Skogsindustrier 
18 Um till SSAB Svenskt Stål AH för 

strukturändamid 
Övriga 

Sumnia· 

Beräknad disposition av rörliga krediter 

Myndighet/aktieholag 

Televerket 
Statens järnvägar 
Statens vattenfallsverk 
Domänverket 
Luftfartsverket 
Säsongsmässig lagring av jordbruksprodukter 
l;örsvarsbercdskap 
Ovriga 

Summa 

Reservation 
1979-07-01 

144 
49 

90 
n7fi 

501 
107 
151 

672 

600 

570 

700 

275 

31 
2671 

7237 

Utestående 
belopp 
1979-06-30 

975 

245 
5 

200 
482 

1907 

Reservation Ökning (+) 
1980-06-30 Minskning (-) 

85 - 59 
85 + 36 

216 +216 

240 +240 
5\\ - 4(J 

452 -224 

284 -217 
17 - 90 
91 - nO 

30 + 30 
I 122 +450 

350 -250 

165 -405 

lOO -600 

80 -195 

570 + 539 
2644 - '27 

6581 -656 

Bilaga 6 

Beräknat Beräknad 
utestående förändring 
belopp 1979/80 
1980-06-3\\ 

I 010 + 35 
50 + 50 

3 JO + 65 
133 + 127 
40 + 40 

175 + m 
I 000 + 800 

494 + 12 

3212 +1304 
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Bilui;u 7 

Statsbudgeten för budgetåret 1978/79 (milj. kr.) 

Inkomster Stat~buJgo:t Beräknat DifTen:ns 
(inkl. till- utfall ut fall och 
läggsbuJgetarl statsbudget 

A Skatter, avgifter m. m. 

I Skatter !00314 !04242 + 3 928 
Il Uppbörd i statens verksamhet :!811 3 557 + 746 
llI Diverse inklimster I 215 I 199 16 

Summa 104341 108998 + 4657 

B Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens affärsvcrksfonJ.:r I 510 14:!8 82 
Il Riksbanksfonden 650 1i:m 
IIl Statens allmänna fastighetsfond 740 7'27 13 
IV Försvarets fastighctsfonJ 153 145 R 
V Statens utlåningsfonder 3 552 3 588 + 36 
VI Fonden för låneunderstöd 215 261 + 46 
VH Fi)nuen for staten~ aktier 8) 88 + 3 
VIII Fonden för bcn:dskapslagring 196 131 65 
IX Statens pensionsfonder 107 116 + 9 
X Diver~e kapitalfonder 129 132 + 3 

Summa 7336 7266 70 

c Beräknad övrig finansiering 

Avskrivningar och övriga kapitalmedel 
inom kapitalfonderna 
Statens affärsverksfonder 2469 27:2 + 253 
Övriga kapitalfonder 615 6M + 49 

Il Övrig k:ipitalincrbctalning 19 13 6 

Summa 3103 3400 + 297 

Summa 114780 119664 + 41184 
Underskott 49427 38678 -10749 

Summa 164207 158341 - 5866 
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Utgifter Statsbudget Beräknat 
(inkl. till- utfall 
!äggsbudgetar) 

A l!tgiftsanslag 

I Kungl. hov- och slottsstatcrna 18 18 
Il Justiticdcpartcmcntct 5 242 5 561 
111 Utrikesdcpartcmentct 4393 4156 
IV Förs v arsdepartcmentct 14096 14253 
V S1H.:ialdepartcmcntct 41857 42841 
VI Kommunikationsdcpartementct 9732 8984 
VII Ekonomidcpartementct 402 438 
VIII Hudgctdepartcmentet 9944 9565 
IX Utbildningsdcpartcmentet 20429 22058 
X Jordbruksdepartemcnlct 5 758 6195 
XI Handclsdcpa11emcntet 1216 I 176 
XII /\rbctsmarknadsdcpartementel 11542 10081 
XIII Bostadsdcpartcmentet 11743 9906 
XIV Industridepartementet 13 512 12 126 
XV Kommundepartementet 2073 2221 
XVI Oförutsedda utgifter' (7000) s 
XVII Riksdagen och dess verk m. m. 250 229 
XVlll Underskott på riksgiildsfondcn 8700 8802 

Summa 16() 907 158605 

B Beräknad ÖHig rnedelsförbrukning 

I M.inskning av anslagsbchMlningar 3000 
Il Okad disposition av rörliga krediter 300 -264 

Summa 3300 -264 

Summa 164207 158341 

1 Delta belopp har tagits i ansprnk för tilläggsbudgctar och har därför frånräknats här. 

Norstedts Tryckeri, Stockt1olm 1980 

Differens 
utfall och 
statsbudget 

+ 319 
- 237 
+ 157 
+ 984 
- 748 
+ 36 
- 379 
+ 1629 
+ 437 

40 
-1461 
-1837 
-1386 
... 14K 

5 
21 

+ 102 

-2302 

-3000 
- 564 

-3564 

-5866 
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Bil. 2.3 Specifikation av statsbudgetens inkomster 

Bilaga 2.3 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1980/81 

IOOO Skatter: 

1100 Skall pii inkomst, realisationsvinst och 
riirelse: 

I I/() F1·si.1ka pcr.1·011ers ska111>1I inkomst, 
rt'alisatio11.1Ti11s1 och riirc/se: 
1111 rysiska personers skatt pt1 in

komst. real isat ionsvinsl m:h rö-
relse 3032401\0111\0 30324000000 

I I :!li J11ridis/..o f>a.1011crs s/..1111 f}{l i11ko111st, 
re11/is111i1>11s1·i11.1·1 och riirdse: 
1121 Juridiska personers skatt pii in

knmsl. realisationsvinst och rö
relse 

I 130 (Jfiirclelhara skaller r11/ i11ko111st. 
rea/is11tio11s1·i11sr och riirelsl': 
1131 Ofordelbara skatter pfl. inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

I 140 Öl'l"iga i11ko111.1·tskatter 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och 

ersättningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 S_jukförsiikringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Övriga socialavgifter 
1251 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1261 Inkomster av arhetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelscns 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1300 Skatt pä egendom: 

1310 Skatt pilfast 1·ge11do111: 
1311 Skogsv~1rdsavgifter 

1320 Fiir/lliigc11lrl'lsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

Riksdagen /t,J71J/80. I sa111/. ,\'r 100. Bilaga 2.3 

I 7 3 I 000 000 l 731 000 IJOO 

500 000 000 

31 000 000 

I 0 000000 
2500000 

5 00 OOD 00() 

__ 5_3_5_0(_H_1 o_o_o __ 57_i'i_' s_o<_11_Jl_Jo 33 133 soo ooo 

2 I 657 000 000 
2 2 16 000 000 
5 0 I 5 000 000 

613 000000 

46800000 

64 800 000 29 612 600 ()()(} 21) 612 600 000 

18 100000 18 JO() ()()() 

713000000 

l:?.000000 72 5 ()()() (}()(} 



Prop. 1979/80: IOO 

!330 AtT.1·.1·/,urr """ g1/1·t11kurr: 
1331 Arvsskatt 
1332 G;'ivoskatl 

1340 Ö1·rig .1/"1[( 111) '""''11dc1111: 
1341 SUimpelskatt 

1400 Skall pii rnror ol·h tjänster: 

1410 All111ii111111 Ji'irsiilj11i11g.1.1·/,.u1rer: 
1411 Merv;in.lcskatt 

14211, 1430 S/,au 1i1/ -"fi<'cifi/..a 1·aror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Siirskild varuskatt 
14:::'3 Fi.lrsiiljningsskatt p{1 mutorfor-

dun 
14:::'4 Tobaksskatt 
14:::'5 Ska1t r:i spritdrycker 
1421> Ska1t p~1 vin 
1427 Skal I p;'1 mall- och J;isl\edrycker 
l 42X Energiskatt 
1429 S;irskild avgift pii svavelhaltigt 

hr;inslc 

14411Ö1·<'rskr1r11·id.fi'ir.1ii/j11i11g m· 1·aror 
llll'lf ,\'/!l/.\"l//OllOflOf: 

1441 Rusdrycksförsiiljningsmcdel av 
panihandelsh11lag 

1442 Rusdrycksförsiiljningsmedel av 
detaljhandelsbolag 

14511 Sk.an 111/ 1jii11srcr: 
14.'il Reseskalt 
1452 Skatt ptt an1wnscr och reklam 
1453 Skatt pi't spel 

1460 SkMr f)(l 1·iii;rrt!fik: 
141>1 Ford1n1sskatt 
146:::' Kilometerskatt 

1470 Skarr f'il i11111orr: 
1471 Tullmedel 

/4XO (>i·riga s/,.af/er 1){/ 1·aror och rjii11sra: 
14Xl Övriga skatter p{t varor och 

tj:instcr 

2(H)O Inkomster av statens verksamhet 

2100 Riirelseöwrskott: 
21 IU A.f(iir.1·1·edi•11s i11/1'1·creracfr iin•rs/,.o((: 

::'I I I Postcrvcrkets inlevererade 
överskott 

:::' l l :::' Telcvcrkeh inlevererade i.iver
skott 

2 

440 ()()() ()()() 
50000000 4 C)(J ( J( /() uoo 

I 735 000 000 I 73 5 0011 000 2968100000 

3 7 700 ()()() ()()() 3 7 700 ()(/(/ 1)(10 

4 650 0011000 
551000000 

5XX 000 000 
2 970 ()()() 000 
5 000 00() 000 

9 5 0 ()()() l)()() 

l)(,J 000 000 
.'i ) 99 000 ()()() 

I 500 000 21 272 500 00(1 

I 00 000 000 

60 000 000 / 60 000 000 

I I X 000 000 
223 000000 

74 000 000 4 I 5 000 (100 

:::' 307 000 000 
I 3 5 3 000 000 3 MO 000 (1(1(1 

I I I .'i 000 000 I Il 5 000 000 

I 000 I OIW 64 322 SO I 000 

Summa Skatter 130 036 70 I 000 

h I 000 000 

162 500 ()()() 



Bil. 2.3 Specifikation av statsbudgetens inkomster 

2113 Statens-järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattcnfallsverks inleve
rerade överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2 I 20 Ö1·riga 111_\'11dighe1ers i11/erereradc 
1"il'ersko11: 
2 I 21 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2 I 22 Sjöfarts verkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Uib/Ja11ke11s in/e1·ereradt' 1frersko11: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 1H_1·1111·erke1S i11lt'1'ererade ö1·ersko11: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

21511 Öi·er.d.ott fr1/11 speh·erksa111he1: 
2151 Totalisatormedel 
2 I 52 Tirsmcdel 
2153 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 (JFerskotl a1· ci1·ilfas1ighet.1:fiirva//-
11i11g: 
2211 Överskott av kriminalvnrdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastigshctsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2220 Ö1wsko11 m · .fiirsvaret.1· ./tHI ighet s./i"ir
l'(l/t 11i11 g: 
2221 Överskott av förrädsanlliggning

ar för ekonomiskt försvar 

t\ Rih.>Jai::en 1979/RO. I wml. Nr IOO. Bil11x112.3 

11100 

41 I 00 000 

46 700 000 

I 440 000 000 

45 800 ()(1(1 

40 083 000 

70 139000 

3 0 000 ()()() 

650 000 00(1 

9 2 000 ()()() 

252 000 000 
6 27 ()()() 000 
3~7313000 

I 253 000 

37 487 ()()() 

14 ()()() ()()() 

90h 300000 

171 \)\)l) 

711 ()(l(l 

3 

I 803111111110 

14 () 2 22 (!(}(} 

650 (){)() 000 

'i 2 ()()!) (}{}{! 

I 206 3 I 3 1100 3891636000 

959 :! I I 11011 

7 I I 000 959922000 
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2300 Ränteinkomster: 

23111, 2320 l?ii11111r p1/ 11iiri11gslr/11: 
2311 R;intor ni·1 lokaliscringslf111 
2312 Riintci ni\ om~t er r;·i j()rdbrul\ets 

lagnhuslf1n 
2313 R:inteinl\omster rti statens av

dikningsli.in 
2314 l{;inteinkomster p[1 liskeriltm 
2315 Riintl·inkomstcr r:'i län till friim

_iande av beredning !lch avsät!
ning av li'k 

2316 Riintcinkllfllster p;'l vattenkrafts
bn 

2317 Riinteinkomster pti luflfartsliin 
23 l:S Rlintcinkomster p;"1 statens lfm 

f"iir den mindre skeppsfarten 
2319 Riintcinkomstcr rt1 l\raftlcd-

11ingsl;"111 
2321 Riinteinkomster ri·1 skogsvägl:'in 
2322 Riintor p:1 livriga niiringsl!1n. 

Kammarkl)llcgiet 
2323 Riintl'r p;\ iivriga nliringslftn. 

Lant bruks st yrclsen 

2330 Rii111or 11tl ho.1·1ads!r/11: 

2331 Riinteinl\umstcr p:i egnahems
liin 

2332 Riinteinkomster p;\ !;'in för bo
stadsbygganJe 

2333 Riinteinkomstcr p!1 11·1n för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Riintor pi·1 övriga bostadslån. 
Bl i stad sst y re I sen 

2340 Rc"i111or 1>1) s111did:)11: 

2341 Rlinteinkomster pii statens li"rn 
fiir 11niversitctsst11dier 

2342 Riinteinkomstcr pf1 allm;inna 
studicl[in 

2343 Riintnr p;'1 övriga studielf111, 
Kammarkollegiet 

2350 Rii111or ,,,/ e111·rgi.1p11r/1/11: 

2351 Riintor p{1 cnergisparlf1n 

23fJO R1.i11111r t"' medel m·sa11a 1il/ p<'11-
sio11cr: 
2361 R:inteinklHllster p[1 medel avsat

la till fnlkpcnsiPnering 
2362 Riinteinkomstcr pri medel avsal

ta till civila tjlins!cpensioner 
2363 Riinteinkomster p{1 medel avsat

ta till militiira pensioner 

4 

2 15 000 {I()() 

3 000 

800 000 
I 600000 

304000 

20 I 000 
2 246 000 

2 566 000 

5 00(1 
90 000 

13 248 000 

2600000 23!< 663 000 

190 ()()() 

4 4 15 ()(Il) 000 

390 000 

269000 4 415 849 /}(Il) 

50 000 

41 579 ()()() 

19000 41M8000 

16 5 000 000 165 000 (}{){) 

93 900 000 

3 083 000 

362 ()()() 
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23M Rlinleinkomsler pti medel avsat
ta till allmiinna fomiljepensioner 

2365 R~inleinkomsler p:i medel avsat
ta vid statens pensionsanstalt 

23hh R;inteinkornster p<i medel avsat
ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Rii11111r rnl heredska11slagri11g: 
2371 Räntor ptl beredskapslagring 

2380. 2390 Ö1·rigu rii111ei11ko111ster: 
2381 Ränteinkomster pä län till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Riintc:inkomster p{1 län till per
sonal inom biständsförvaltning
en rn. m. 

23!(\ Riinteinkomster pf1 statens bo
siitt n ingsJ{rn 

2384 Riinteinkornster p;'1 lt1n för kom
munala markförvärv 

2385 Riinteinkomster p[1 lfm för stu
dentki'1rlokaler 

2386 Ränteinkomster pf1 Hm för all
männa samlingslokaler 

2387 Riintcinkomstcr p;) krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster pä mark för na
t11rskyud 

2389 Ränteink1>mster pi·1 lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster pä markförvärv 
för jordhrukets rationalisering 

2392 Riintor pt1 intressemedel 
2393 Övriga ränteinkomster, Kam

markollegiet 
2394 Övriga riinteinkornster. Riks

banken 
2395 Övriga riinteinkomster. Riks

giildskontoret 

2400 Aktieuldclning: 

24 !0 111ko111stcr at' s1a1c11s aklia: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendornstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

v~\rdartjänst 

9 440 000 

210350110 

65000 

282 505 000 

460000 

171 000 

18000000 

82 750 000 

lh()()I)() 

0200000 

576000 

6 125 000 

800000 

5 oOO 000 
30000000 

28 lC I 000 

4000 

'i 459 000 

89 52h000 

181 500 ()()() 
I 000000 

32 137 000 

45000 

12 7 885 ()(}(! 

282 505 ()()(} 

I R4 3 2 <> 000 5455876000 

89 526 ()()() R9 526000 
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251 :'i Avgifter vid trafiks;ikerhetsvi.=r-
kel 5 2 000 000 

251 h Körkortsavgifter 2 4 I 00 000 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

torfordon 103 300000 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 2 4 5 600 000 
2519 Skeppsmfitningsavgifter 2 200000 
2521 Fan ygsinpckt ionsavgifler 5 370000 
2522 Avgifter för granskning av bio-

graffilm 770000 
2523 Avgifter för s~irskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol-
v~iscndet 681 000 

2524 A vgiftcr vid statens jordbruks-
n;i mnd 2015000 

2525 Avgifter för viixtskyddsinspek-
tion 5 800 000 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 21 200000 
2527 Avgifter för slatskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 430 ()()() 

2528 Avgifter vid bergsstaten 3 700 000 
2529 Avgifter vid patent- och regi-

strerings v~isendet 86500000 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m. Il. register 6 287 000 
2532 Exekutionsavgifter 23 805 000 
2533 Avgifter vid statens planverk 420 000 798 860 000 798860000 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalv:'lrden I 0 5 000 000 
2612 Inkomster vid statens riittske-

miska lahoratorium 5 800000 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk-

huset 484 000000 
2614 Inkomster vid statens vårdan-

staltcr för alkoholmissbrukare 50000 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 3 720000 
2616 Försäljning av sjökort 4 300000 
2617 Lotsavgifter 31 000000 
2618 Inkomster vid SMHI 52 507 000 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm-

betet 11784000 
2621 Inkomster vid lant hruksnämn-

derna 7 100000 
2621 Inkomster vid statens livsme-

delsverk I 500 000 
2623 Inkomster vid statens veterinär-

medicinska anstalt I 0 300 000 
2624 Inkomster av uppbörd av par-

kcringsavgifter 2 0 000 ()()() 737061000 737061000 
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2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster a\· statens verksam
het: 

2~ 11 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

111 154000 
I 07 370 000 

219849000 

7 

218 524 ()()(I 218524000 

2 19 ?\4Y {)( JIJ 219849000 

Summa Inkomster av starens verksamhet 12371254000 

3000 Inkomster av rörsiild egendom: 

3100 Inkomster av försälda byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 A.f.l'iir.ffcr/.:.ens i11/.:.0111s1er m· fiirscllda 
.flis1ighe1a och maskiner: 
31 I I Postverkets inkomster av för

sälda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försi:tlda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
först1lda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av förstllda fastigheter 
och maskiner 

31 )(, Statt!ns vattenfalls verks in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försalda fastigheter och maski
ner 

3/2V Ch·i/a 111y11Jigherers i11/.:.0111.1·1er 111· 

fiirså/da h_l'ggnwler och 111as/.:.i11er: 
3121 Kriminalvärdsstyrelsens in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försftlda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av 
försf1lda datorer m. 111. 

I 000 

I 000000 

12 000000 

I 000 

500000 

I 0 000 000 

I 000 23 503 ()()() 

3 150000 

1500000 

50000 

300000 
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3 l 25 Hyggnadsstyrelsens in1'omstcr 
av försidda hyggnader lh.:h ma
s1'iner 

3126 Gencraltullstyrclsens in1'omster 
av försålda byggnader l•<::h ma
s\.;incr 

3130 För.1·1·arets 111v11ciighetcrs inl..11111ster 
111·.fi"irsrllcla h.1·gg11ader och 111C1sl..i11a: 
313 l Försvarets myndigheters in

\.;omster av försttlda byggnader 
lH.:h maskiner 

3200 Öuiga inkomster a\' markförsäljning: 

3~ 11 Övriga inkomster av markfiir
siiljning 

3300 ÖHiga inkomster a\· försald egendom: 

3311 I nklimstcr av statens gruvegen
dom 

13 ()()() 000 

9 0(,()000 

13 000 000 

5 (1(111 (}(}() 

13 (!(I{} ()(}{i 41503000 

<i (lf){) ()(}() 9060000 

13 (}(/(} (J(l{I 13 000000 

Summa Inkomster av förs:1ld egendom 63 563 000 

4000 Aterbelalning av Ian: 

4100 Aterbetalning av näringslitn: 

41 /() A.1erhctal11i11g 111· i11d11strili/11: 
4111 Aterhetalning av lokaliscrings

litn 

4120 Aterh1•ta/11i11g <11' jordhrukslc/11: 
4121 Aterbetalning av jordbrukets la

gerhusUn 
4122 A tcrhetalning av statens avdik

ningsbn 
4123 Aterbetalning av fiskerilån 
4124 Aterbetalning av län till främ

jamk av beredning m:h avs~itt

ning av fisk 

4130 .J.1crbeta/11i11g m· ii1·riga 11äri11gs/å11: 
413 l Aterbetalning av vattenkrafts

lim 
4132 Atcrbetalning av luflfartsl~111 
4133 Aterbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfanen 
4134 /\terbetalning av kraftlednings

lttn 
4135 Aterbetalning av skogsviiglt111 
4136 A1crhetalning av övriga nä

ringsfan, Kammarkollegiet 
4137 Atcrhetalning av övriga nii

ringslån. Lanthruksstyrclsen 

1 7 5 1100 0110 175 ()()()(!(Il! 

720tl0 

I ~:10000 
1900000 

719000 4 54 I 000 

192000 
21)0() 000 

14 430 000 

17000 
50000 

7 491) {)00 

000000 24 ll'i 01111 204320000 
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4200 Aterbetalning a,· bostadslim m. m.: 

4211 Aterhctalning av län till egna
hem 

4212 Återbetalning av ltin till ho
stadsbyggande 

4213 Atcrbctalning av !;'111 för bo
stadsförsörjning för mindre he
mcdlade barnrika familjer 

4214 Aterbetalning av övriga bo
stadslfm. Bostadsslyrelsen 

4300 Aterbctalning av studieliin: 
4311 Aterbctalning av statens l?m för 

universitetsstud icr 
4312 A1crbetalning av allm~inna stu

die !;'111 
4313 Atcrhetalning av studiemedel 
4314 Aterbetalning av övriga studie

lftn. Kammarkollegiet 

4400 Aterbetalning av energisparlån: 

4411 Aterbetalning av energisparlån 

4500 Aterhetalning av övriga Ian: 

4511 Aterbetalning av lfm till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m. m. 

4512 Aterhetalning av ltin till perso
nal inom bistt1ndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Aterhctalning av Ji·in för kom
munala markförvärv 

4514 Atcrbctalning av ltm för stu
dent k{1rlokalcr 

4515 .Äterbetalning av lån för all
m~inna samlingslllkalcr 

4516 Återbl!talning av lån utgivna 
startltm och hidrag 

4517 Aterbetalning av u-landslfin 
4518 Aterbetalning av krediter till 

utlandet 
4519 Atcrhctalning av bos~ittningslitn 
4521 Aterbetalning av liin för inven

tarier i vissa specialbnstäder 
4522 Aterbetalning av övriga län, 

Kammarkollegiet 
4523 .Äterbetalning av övriga !fin, 

Riksbanken 
4524 Atcrhetalning av övriga lån, 

Riksg~ildskontorct 

3 2 \10 (\()(\ 

985 000 ()()() 

635 000 

8000 

I 150000 

41 080000 
479 750 000 

50 000 

87 000 000 

3 600 000 

2 000 000 

125 000000 

100 000 

4 200 000 

I 0 000 000 
5 000 000 

6 757 000 
60000000 

I 500 000 

21 329 000 

18 000 

52 587 000 

988843000 988843000 

522 030 000 522030000 

87(}(}{)1100 87000000 

292 ()C) / (}()(I 292091000 

Summa Återbetalning av lån 2 094 284 000 
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5000 Kalk~·lmässiga inkomster: 

5100 A \'skrimingar: 

51111 A,ffi'ir.1·1·(·r!.(·11s "'·.1·hi\'lli11g11r: 
5111 J>oslverkets avskrivningar 
51 12 Telt!verkets avskrivningar 
51 13 Statens jiirnvägars avskrivning

ar 
5114 LuftFartsverkeb avskrivningar 
511.'i Fiirenadc fahriksvcrkcns av

skrivningar 
5116 Starens vattenfallsverks av

skrivningar 

51211A1·s!.rirni11g11r f''' «i1·i/t1 ji1srighercr: 
5121 Avskrivningar p;'i. civila fastig

heter 

51311 U{'{'drag.1·111_1·11dighe11•rs ko111ple111e111-
!.o.1·111l1der: 
5131 U ppdragsmyndighctcrs komple

mentkostnader 

5140 Öi·rigll a1·s!.rii'11i11gar: 
5141 Statens vägverk avskrivningar 
5142 Sjöfartvcrkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar pf1 ADB-utrust-

mng 
5144 Avskrivningar p[1 förrftJsan

l~iggningar för ckLJnomiskt för
svar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensions111edcf inkl. Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och urr
hördsviisendct 111.111.l 
5211 Statliga pensionsavgifter. nello 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domsrols-

34000000 
I 266 700000 

557200000 
71600000 

42 900000 

10 

I 492 000 000 3 464 400 000 

190350000 190350000 

57 883 000 

109500000 
60788000 

90000000 

I 062 000 

5 7 883 000 

261 350000 3973983000 

och uppbördsviisendct m. m.) -136050000 -136050000 -136050000 

Summa Kalkylmässiga inkomster 3837933000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 148403735000 

Norstec1ts Tryderi, Stockholm 1980 
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Bilaga 2: 4 
Tabell I. Statsbudgetens utveckling 1960/61-1980/81 = ""= ;: ., 

::i:i <Milj. kr.) 0 
;;.: l1Q '::' 
"' 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1%6/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Dl 
<::.. N -·~ 

\C 
.i. .....J 

Inkomster 17 512 18881 20958 21960 25570 29236 31 747 33416 36236 40404 45637 
0 ~ - ~ "<:! Utgifter 17131 18354 20631 22048 25735 29590 33378 36347 38883 44221 411269 l't 

...... = -c 
"' -"30 Anslag') 17 092 18286 20619 22037 25 599 29569 33 314 36 190 38811 44046 48 653 - = ;:> Rörliga krediter 
Dl c -- "' 

"' 
(-=minskad disposi- ::i 

~ tion) + 39 + 68 + 12 + Il + 136 + 21 + 64 + 157 + 72 + 175 - 384 = Q; 

+ 381 + 527 + 327 86 - 165 354 - 1631 - 2931 - 2648 - 3817 -2632 = 
<: Saldo - - "' ., ~ - Di 
~ 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 c: 
g: -~ 

~ :::: Stats- Ny be- rl ·)C 

~ ::: budget räkning 
'" s· :.. 

51830 54513 61489 72490 93934 135 983 
!JQ 

Inkomster 104360 112113 119664 129676 148 404 ~ = 
Utgifter 55491 60718 70881 83187 97658 114845 137 292 158341 180539 184970 203773 

Anslag'! 55 570 61 195 70928 82914 97 232 114 739 136 331 158 (105 174 039 178 713 201 773 
Förändring av 
anslags be hållningar 1) 

(+=förbrukning 
- = uppbyggnad l + 6000 + 4 153 + 2000 
Rörliga krediter 
(-=minskad disposi-
tion) 73 - 476 - 47 + 273 + 426 + 106 + 961 264 + ."iOO + 2 !04 

Saldo -3667 -6205 -9393 -10698 -3724 -10484 -25179 -38678 -50863 -4H987 -55370 

1) förändring av anslagsbehållningar har för utfallsåren heräknats i anslagen 



Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1%9/70-1978/79 ~ 'tl 
Beloppen avrnnJade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. ;,;- ::::! 

~ -ts 
1%9/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/7Y i:.l -I~ ~ 

Inkomster 40400 45640 51 !!30 54510 61490 72490 939.'0 !04360 112 110 119660 
:;:... _, 

~ - --Direkta skatter 17h70 19070 20520 19050 20330 24920 34 170 33 320 29420 32670 
._, 

~ I'!> 

Indirekta skatter 17900 21 .140 25 8.14 28880 33520 39 350 49710 60480 70220 72 360 = 
"' Övriga inkomster 4830 5 230 5 47<> 6580 7640 8 220 10050 10560 12 470 14630 Di' 
<il° -

Utgifter 44220 48270 55500 60720 70880 83190 97660 114850 137 290 158340 :i 
= 

Statlig verksamhet 17 200 18 250 21220 23 150 25 890 29 250 33 580 37 540 43030 47690 i:.l 

Konsumtion 13 280 14060 16520 17 550 19720 22 770 26120 29 5 lll 34490 38 890 ~ 
Investeringar 3920 4190 4700 5 6(K) 6170 6480 7460 8030 8 540 8800 [ 

Transfereringar 22700 25 650 29970 33970 41 ()I() 48980 58 (,5() 71420 85 900 102440 
;,;-

Till hushåll inkl. social- = 
försäkringsscktorn ro 350 11950 14180 14880 18970 21 :no 23610 27 300 32 360 36630 4'! 

I'!> 
Till kommuner 8680 9240 10810 13 440 14 760 16970 19730 23 910 28 250 32 840 I") 

Statsskuldräntor 1680 2020 1940 2 230 2700 3 740 4130 .~420 6920 8800 &. 
Övriga I.främst till = !1C 
företag) 1990 2440 3040 3420 4580 6900 11 180 14 790 18 370 24 170 I'!> 

Övriga utgifter (främst = 
finansiella transaktioner 
och rörliga krediter) 4320 4370 4310 3590 3980 4960 5 430 5890 X 3(1l_l 8 210 

----· 
A11111: Siffror avseende olika budgetilr är ej helt jämförbara. Materialet baseras pil 
RRV:s realekonomiska fördelning. 

l.J 
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Bilaga 2.4 Den statslinansiella uh'ecklingcn 

Tah. 3. Statsskulden "id slutet a•· hudgeliiret 1974/75-1978/79 n1. m. 
<Milj. kr.l 

R11dgct;'tr S1a1s- Därav För-
skulden fallna 

Ränt.:- Premie- Stals- Spar- Lan hos Skall- u.rrit\- Öv- riintor 
löpande ohliga- skuld- ohliga- slatsins1itu- kam- nmg 1 riga pa stat 
,,hliga- tionslan fiirhin- tionslån t ioner 11c·h mar- utlandet J;m skulde 
tionsl!m Jelser fonder 111. m. växlar 

Vid 
slutet av 
huJge1!1re1 

1974/75 1131180 311980 7740 22M 3 235 I 086 12 259 109 7 3 81: 
1975/711 68 7110 48 723 9425 I 1152 4203 I 78R 2771 192 6 4 .,.,-

-d 

197<1/77 fC340 52057 11 31MI 2 773 5 2 IO 2313 3016 50611 604 5 51: 
1977/7R 105 238 62 888 13 IOO 2 553 6494 2 168 6829 11 203 4 7()15 
1978/79 139080 8902.'i 16150 '.!olS 8504 31117 3882 14876 8118 8 97S 

För-
ändring 
under 
budgetåret 

1974/75 + 11005 + 2 174 + 1740 + 155 + 540 + 158 +6163 + 73 + I +I 12f 
1975/76 + 5080 + 11744 +I 1185 - 1112 + 968 + 702 -9488 + 83 I + 4 lf 
19711/77 + 13 580 + 3334 + 1875 + 1121 +1007 + 525 + 245 +4874 +598 +I 2R~ 
1977/78 +22 897 +10831 +1800 - 220 + 1284 - 146 +3813 +6136 -600 + 150~ 
1978/79 + 33 848 +26 138 +3050 + 112 +2010 +1000 -2947 +3673 +864 +196; 
-------·-

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1980 

För flera huvudtitlar 
gen1ensan1ma frågor 

UUDGETDEPARTEMENTET 

lit drag 

PROTOKOLL 

Prop. 1979/80: 100 
Bila~a 3 

vid regeringssarnmantr~ide 

1979-12-21 

Föredragande: statsritdet Johansson (punkterna I -9 och 11 l: 

statsri1det M11ndebo (punkt 101. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 så\'itt a\'ser för llera 

huvudtitlar gemensamma frågor 

Den allmänna fönenivån för statsanställda m. m. 

För flertalet statstjiinsternän lll'h vissa andra arbetstagare i offentlig 

verksamhet tilhlmpas f. n. Je lönevillkor som framg:1r av al\m;int 

avliiningsavial Lien 11 delemher 1978 för statliga och vissa andra tjiinste

miin ( AST1 samt senare triiffaJe iinJringsavtal. Avtalen har t riiffats mellan 

statens avtalsv.:rk/statens arbetsgivarverk (SAV) samt CentrahH·ganisa

tiunl'n SACO/SR. Statsanstiilldas förbund tich TCO:s stalst_iiinstemanna

sektiun tTCO-S). 

Fiir chefst_jiintemiin - huvudsakligen i den tidigare lönegraden F 26 eller 

hiigre - faststiills liinen enligt det avtal om system för liincsiitllling av 

chefst_iiinstemiin. Sl)fll parterna sliit den I april 1977 med senare vidt:1gna 

iinJringar. 

Enligt det allrniinna pensionsavtalet giiller statens allmiinna t_iiinstepen

siunsreglernente I 1959: 287) - SPR - med anslutande fi1r<:'skrifter i viisent

liga delar som k1lllektivavtal i den lllllfattning de av-..er statligt lönereglera

de tjänster. Pensiunsformf111erna för de ickL'-statliga arbetstagare med stat

lig pensionsriilt som folier utanför SA V:s förhandlingsomn'1de n:gkras 

gelll)m Jirekt tillämpning av SPR med anslutanJe föreskrifter. 

Löneförmånerna för vis~a statligt anstiillda liik<tre bcstiims i avtal mellan 

Ril.sdag1'11 /t;79/811. I s<1111/. ;Yr 1011. Bilag<1 3 
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SA V <>di SvcrigL'' l;ikarfi\rhund. F. n. tiWimpas fi\r dcnn;1 per:-.llnal de 

li.lm·villk\lr som framg{1r av clt avial den .'i _juli 197'J um allmiinna hcst;im

mcber for \'iss;1 st;1tlig;1 bkarL' lll. n. IABL) samt SL'llare 1r;iffadc ;indrings

itVt;il. 

Till grund fi.>r her;ikningcn av anslagen till ;1vliiningar och pensi\lner 

under 11:1sta hudgct<ir har lagts de liine- th.:h pensionsbelopp s1.llll giillcr 

fr. u. m. dL·n I januari l'.179. Anslagshcr;ikningen innefattar vidar<: ctl li.ine

k1>s111ad-.;p;il;igg um :\'}'i. 

I l"lirh;"tlLrndc Iill det liint:l:ige ~om l{1g till grund fiir bcriikningcn av 

liinck< >st naJ<:rn;i i bud gel prupllsit illnen 197'11./7'!: I 00 har li\neplanshl'lopprn 

fr. ''· m. den I januari l'.17'J hiijts till fiiljd ;1v liineutvc(·klingsgarantin i av!al 

om liincr f1ir statst_i;111s1em:i11 m. tl. 1:\LS l'.178- 7'!1 den lf) 1ik1ober 1978. 

Garantin innchiir dels ett kn>nlalsp;·1slag \llll 107 kn11wr. deh ett generellt 

Jilliigg p;i J. 9 '.:,;. I Jiincomr:ikningcn h:ir ocksii be;ikl:il.'i de ekonomiska 

r;1111ar S(•m 111y11dighe1erna disponerar enligt avtal tHn lokala li.>neförhand

lingar 111. m. inum ATl--omr:idct I 1.-ATFl for perioderna I juli 1'!7'/1.-30 

juni I97'J resp. I juli 1979-30juni l'J'/1.0. 

Nuvarande li>neavtal upphiirde all g;ill;1 den 31oktober1979. I avvaktan 

pi1 att nya avtal sk;ill tr;iffas har panermi k<Hnmit i"iveren.~ om att tidigare 

avtal fons:ittningsvis skall giilla. Det iir d~irfor inte möjligt att ange vad som 

skall g;illa i fr;1ga om anstiillningsvillktir för budgct?tret 1980/X I. Dessa 

fr;"tgor 1mJ.: senare fä anm;ilas för rcgaingcn och understiillas riksdagens 

löncdelcgat ion. 

Jag hl'lllsliiller ;1tt reg.:ringt'n bt'reder riksdagen tillf:.ille 

atl ta 1.kl ;1v vad jag nu har anfi..irt. 

2 Lönegradsplaceringcn för vissa tjänstemän m. m. 

Liinegradsplaceringen for de stalligl lönereglerade tjänsterna fastställs 

av de avtalsslutande panerna s1atens arbetsgivarvcrl\ samt Centralorgani

satiom:n SACO/SR, Statsanstiilldas förhund och TCO:s statstj;insteman

nasckt i1.111 i allm;int tjänsteförteckningsavtal (ATF). Under budget:1ren 

1978/79 och 197<J/XO har parterna förfogat över eu ftrligt löneutrvmme 

enligt bes1iimrnels.:rna i avtal om lokala löneforhandlingar m. m. inom 

ATF-ornriider (L-ATFl. F. n. g;i!Jer de avtal som slöts den I~ sertember 

I 'J78 med senare vidtagna ändringar. 

Enligt i\TF far iindring av anstiillningsvillk1.ll-Cn for tj;inst under avtals

pcrimlcn ske i den utstrii.:kning och p~i det siitt sum fiireskrivs i L-ATF. 

vid större urganisati11n~Jiiriindring eller vid annat tillfälle om arbetsgivar.:n 

lin ner siirskild;1 skiil fördigg;1. Niir ctl nytt verl\ inriittas eller vid en större 

organisati1.rnsfiir;indring skall beriirda huvudorganisatiuncr beredas tillfälle 

till förhandling um anstiillningsvillkoren. I andra fall priivas frf1gan om 

anstiillningsvillkoren for en nyinr;ittad tjiinst av arbetsgivaren. Niir arbets-
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givaren fattar heslllt l'lll an~tiillningsvillkor fiir en nv t_j:in\t >kall hiins) n 1;1s 

till vad som g~iller för andra tjiinster inu111 det aktuella 1111·11Jighc·1-,0111ri1det. 

Besh11et for meddela-, ri\rst sedan beriirda arheistag;1n1rganisatilH1er umkr

r;i11ats. Organisation kan r<"1kalla fiirh;111dli11g i des'a fall. S;1d;111 fiirhand

ling förs under fred-;rlikt. 
Enligt tjiin,tefi.>rteekning,a\"lakl den I:; .iuni ! lJ7<J fiir tlilLkl\ i,ningson1-

r:1det tTFlll oeh senare triifbdc· i111drinp;1vtal s.unt t_i:ins1efiirtcc·k11inpa\·

talet den 1:; j;111uari llJ/l/ for k:.rklig;1 t_iiinster 1TFKJ g:ilkr i ht1\LILh;1k 

mohvarande regler niir en ny t.ii.lllst 'kall i111i.1tta' inom dess;1 l>111r;1Jen. 

I tjiin,teförteekningsavtalet de11 _'i juli JLJ7LI li:>r \ j;,-,a -,1atlig;1 liikarc· m. Il. 

tlTL) lll."h sen;1re triiff<tdc· iindrinp<1vtal har r•1rtern;1 k•>rnmit ii\erens "m 

a!! n~ir en tjiinst nyinriitta> 1:lkr direkt heriir-, av iindr;1d fiirvaltni11g-,L>rg;111i

saliLin skall förhandling p:1 p;1rts bq;iiran t<ts upp \lin anstiillningsvillk11ren 

fi.ir tjiinsten. s.-1dan flirhandling fors under fn:dsrlikt. 

För ljiinst som ornfatLts av c·hcf,Jiineavtakt utgi\rs liinen av del-, L'n 

baslön. 1.kls ett för tj;instemannl'll fash1;ill1 antal t_j;·mstetilLtgg LH.:h evenlu

dlt per~onligt tifögg. Om e11 tjtin\t byter inneh;1van: eller en ny t.iiinst 

inriitta~ m:1ste ett nytt beslut fat!a> om antakt tilbgg. 

Löne.\Lirtningcn för de ljLinsta .,om regeringen i budgetrrorosiriunen 

hegiir riksdagen~ bemyndigande att imiitta har ske!! t:nligt de regler surn 

s;·dunda framg<'tr av a\'lakn .. Även niir det g:ilkr t_i:inster. som kan inr:itt;1s 

u\an riksdagens medverkan men för vilb regeringen hcriiknar medel under 

de olika huvuJti1larna. har anslagsher~ikningi.:n -.kelt mi.:d lllg:lngspunkt 

lönöiittningen enligt giillande regkr. 

Jag hemstiiller att regeringen ber.:dcr ribdagen tillfolle 

all la del a\' vad jag nu h;1r anfört. 

3 Namnh)"tt' för Statens och kommum·rnas samarbetsnämnd i löne
fragor 

Statens oeh kommunernas samarbetsn~imnd i löndri1gur inriilladcs t1r 

1950 (prop. 1950: I bil. 2 s. 4. SU 1950: 13. rskr 19'.iO: 26). Av dess leda

möter iir fyra utsedda av regeringen, fyra av Svensk<! kommunförbundet 

och fyra av Landstingsförbundet. niimnden h.:handlas numera Lll."ks:1 

bl. a. rncdbestämmandcfr:'.tgor. 

Nämnden har under ;'tr l lJ71J antagit namnet Offr111/iga arh1'l.1,r,:i1·an'.1 

sa111arhe1.rnii11111d. förkllrtal Oasen . 

.lag hemställer alt regeringen b.:redcr riksdagen 1illf:.ilk 

all ta del a\' vad jag nu har anfiirt. 
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4 l'tmärkdsl'n "Fiir nit och redlighet i rikets tjänst" 

Enligt fiirordningcn ( 1474: 22'.i) nm 11tmiirkclsen .. För nit oeh redlighet i 

rikt:ts t.i~inst .. (omtryckt 1979: X29) kan utmiirkelsen tilldelas den som har 

varit anst1illd hos staten 11nder minst 30 ar (_jfr prop. 1973: 91. KLI 1973: 27. 

rskr l'J73: 2nnL l!tm~irkdsen har hillills best11tt av c\l ur eller en medalj. 

1 fons;itlningen kan dt:n bdiinadc som allt:rnativ viilja ell konstglas av 

svrnsk ht:lkristall. Dct framg:1r av en författningsiindring. som triidcr i 

kraft den I januari 19XO. 

Jag h..:mst~iller all regeringen bcreJcr riksdagen tillf1ille 

all la del av \ad jag nu har anfört. 

5 Praktikanter ,·id statsmyndighctcrna m. m. 

För rraktik verksamheten hos statsmn1digheterna har senast rcJogjorts i 

rror. 1978/79: 100 (bil. 3 s. 31. 

Bacd.1·l.avrnr/1e1e11 .Ji"ir ar/Je1s/ii.1 1111gdo111 hos statliga myndigheter fi
nansieras 1111.:d 111edd som st{1r till arhetsmarknadsstyrelsens tAl\·IS) förfo

gamk. i\1yndighL·ternas planer för bercd~kapsarbetena redovisas till berör

da fansarbetsn~11nnder och sammanstiills getllllll AMS försorg. Redovis

ningen har förenklats bl. a. till följd av att den tiJigare rapporteringen till 

tbvarande statens resonalnämnJ uprhört' 

Statsfön·altningen svarade för ea 45 000 praktikrnf'mader gt:nom hercd

skarsarheten undt:r hudgetitret 197X/79. Budgcti\rct dessförinnan var siff

ran 40 300. A.n1alc1 heredskapspraklika1Hcr var under budgctttret 1978/79 i 

genornsnill i.:a 5 70\l. rör innevaramk nch n~ista budgctär bt:räknas antalet 

enligt .AMS !-;unna i.ikas nttgol um arhcrsmarknadsförhållandcna s;'i kriiver. 

Sedan den 17 juni 1975 rt:glcras Jens. k. f1l'r!ltt111c111a {Jrak1ik1·erksa111hc-

1e11 inom den statliga seklorn av cirkuläret ( 1975: 326J om praktikljiinstgö

ring hos statsmyndighet (senas! i1ndrat 1979: 586). 

Fr. o. m. den I juli 1979 svarar statens arhetsmarknadsnämnd (SAMN) 

för reJLwisningen av den permanenta praktikverksamhetcn. Den finansi

eras av myndigheterna med tillgängliga lönemedcl. Till skillnaJ fri:m tidi

gare grundas redovisningen pi1 antalet praktikmt111ader i stället för p{1 

antalet praktikanter. För hudgcUiret 1978/79 har doek utfallet angetts iiven 

i antalet praktikanter. Vidare redovisas bädc avliinaJ oeh oavlönad praktik 

hos mvndigheterna. Den senare uppgiften omfattar även platser för rrak

tisk arhctslivsorit·ntering inom grund- oeh gymnasieskolan. 

Enlig! SA f\1N var antalet praktikanter hllS statsmynJigheterna ca 11 000 

under 10rra hudgeti'1rct. varav ea 4 f>OO var avlönade och ea 6 400 oavlö

nade. Antalet praktikmänaJcr var rn 14 100 resp. ea 7 100. 

Fiir innevarande budgcti)r heriiknas enligt myndigheternas planer :mtalet 

avlönade rraktikm;inader uppgfi till ca 16 800 oi.:h för budgctäret 1980/81 
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till ca 16.:'iOO. Antalet oavli.inadc rraktikrnanaJcr bcr~iknas till ca 9400 resp. 

ca 9 700. 

Härnlöver finns vid Kan,lin~ka sjukhu:.;ct i StlH:kholm och Akademiska 

sjukhuset i Uppsala praktikplatser för bl. a. medicine kandidater_ sjukskö

terskeelever och sjukgymnastelevcr. Denna prah tik verksamhet omfattar 

sammanlagt närmare I) 000 praktikrn[inader. 

Enligt min mening mf1stc staten som arbetsgivare Uven fortsättningsvis 

verksamt bidra till att tillgodose behovet av praktikplatser. Den iikade 

efterfri1gan pt1 praktikplatser till följd av utvecklingen inom sf1v:il arhcb

marknaJ som uthilJningsviisenJe visar hur angeläget detta iir. Jag är dii1fi)r 

baedd att godta 16 500 avlönade praktikm[mader som en ram för verksam

heten under budgett1rct 1980/81. Jag r~iknar diirvid ockst1 meJ att myndig

heterna skall kunna ställa oavlönade praktikplatser till förfogande motsva

rande ca 9 700 prakt ikrntinader. 

Om en myndighet under löpande budgcti1r planerar att öka sin praktik

verksamhet utöver vad m~·ndigheten kan hestrida med lirLlinarie liineme

del. hör regeringen liks1~m tidigare dter särskild priivning kunna medge 

överskridande för ändam~ilet när annars anvisade medel visar sig lltillräck

liga. 

Jag hemställer art regeringen bereder riksdagen tillfä.lle 

att ta dd av vad jag nu har :rnfört. 

6 Personaladministrativa informationssystem 

Redogörelse för utrednings- och ll!vecklingsverksamhetcn rörande de 

personaladministrativa informationssystemen har lämnats senast i prop. 

1978/79: 100 (bil. 3 s. 5l. 

Den I juli 1980 överförs huvudmannaskapet för det gencre/111 W11e111rii/..-

11i11gss_1·stc111ct < SLÖR I frtm statskontoret till statens pasonalpensionsverk 

iSPV) (prop. 1977/78: 100 bil. 3. AU 1977/78: 28. rskr 1977/7X: 203). Infö

randet av SLÖR beräknas vara avslutat under {1r 1980. I juni 1979 fick ca 

125000 anställda vid 154 myndigheter lön via SLÖR. Fullt utbyggt beriik

nas systemet omfatta 175 000 anstlillda vid ca 200 myndighe!er. 

Vissa förändringar inom systemet genomförs f. n. i kostnadsslinkande 

syfte. Bl. a. görs vissa systemkkniska och administrativa förenklingar. 

Vidare har informationsuttaget nu hiittre anpassats till rnynJighetemas 

olika behov och utbildningen av lönerapportörer och dataregistreringsper

sonal har effektiviserats. 

Statskontoret har överfamnat en rapport till regeringen med förslag om 

genomförande av en förstudie avseende den l:'lngsiktiga utvecklingen av 

systemet. Enligt förslaget bör förstudien av hl. a. resursskäl p{1börjas först 

sedan införandet av SLÖR avslutats. Det är enligt min mening angeläget 

att en förstudie kommer till sttind mot bakgrund av bl. a. behovet av 

I-;- Rih.\dai::1·11 19N/li0. I .rn111/. Nr 11111. Bilaga 3 
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fl>rlsatta i..ostnadss;inkandc ;11g;irdcr. utvecklingen inom dataomr;'1dct och 

hehnver a\ samordning med den l;Htgsikriga utvecklingen av statens eko

nomiadminisrrativa system !systern SJ. Del ankt>mmer rfi regeringen all 

utfärda 11;irman; l'iireskrifter för förstudien. 

Sl'V OL'h statsk1H1toret har den 29 dc..:emher 197X slutligt redPvi-,at 

fi.in11-.;i1111i11garna för all la ett 111111111w1i.1/..1 111a1ri/..e!fi'iri11gs.11·s/i'111 i drift. 

Enligt rcdl>\i-,ningen si..1dlc regul_iiir drift kunna rahiir_ias den I april 1979 

l'iir ;\11a myndighctcr och för vtterligare ell tjugotal myndigheter senare 

undcr ;·1r l<J79. Rcgcringcn har gcnom hcslut den 22 mars 1979 uppdragit at 

SPV att i samarhetc med s1;1tskonllll·et infiira 111atriki.:lsystc111et i huvud

saklig övcrcns~t;immcbc med fiirslaget. 

l11fiira11dc1 a\ matril..cls1ys1emet har r;1biirjats. Ca ?.7 500 ansliillda vid n 
mvnd ighctc·r hadL' i aug11s1 i 1971.1 ;111slu1 ils till .systcmet. Anslut ningstakten 

har dllck tc111p1>riirt f;1tt siinkas i flirh;·11la11de till vad statsi..onton:t och SPV 

rlanerat. Bl. a. har ko111plc1terandc arhete med syste111111veckling nch 1l111-

strukturering av vissa funktioner i syslt:111l'I visat sig niidv;indigt. Lnligt 

SPV:s hediimning hiir yt1crligare myndighctcr kunna anslutas tidigast un

der vi1rl'll l 1>Xll. 

Regeringen har genom heshil Jen I 7 december 1979 uppdragit M stats

kontoret att i samarhetc med hl. a. SPV i en första etarp införa det 

111·r.\'()1111/ad111i11i.1·1ra1i1·a i11.f(m11a1io11.1.1Ts/i'lll<'l I PI) hos i första hand myn

digheter som iir anslutna till det system som ut vecklades i samhand med 

omll>kalisering av viss s1a1lig verksamhet. del s. k. OPAi-systemet. Som 

utgi'rngspunkt skall g;illa hl. a. att anslutning till systt'met skall vara frivillig 

fi'>r heri\rda myndighe1er. Sys1emet hcriii..nas kunna tas i drift under v{iren 

19XO. I enligli.:1 med stahmakternas beslut iivcrf'örs huvudmannaskapet 

;iven f'iir Pl-sy-,1en1e1 fr;'tl1 slatskollloret lill SPV den I juli 1980. 

lbdv SLÖR nch Pl-~y .... 1cmct skall enlig! hesl11t av regeringen finansieras 

!,!eIHlill avgifter. Enligt min mcnin!,! bör den autt>matiska matrikclföringen 

finansieras p;i samma s;it I. 

Inkomster tKh utgifter för SLÖR redovisas f. 11. under i'11lllllde huvudti

!clns anslag Sw1skon1uret medan motsvarande redovisning för l'l-syste

n1et giirs under altonde huvudtitelns anslag Statlig persnnaladministrativ 

infonnationshchandling. Rcduvisningen i statshudgeten av svstemen hör 

enligt min mening samordnas. Jag ;\terkommer h~irtill vid min anm;ilan av 

ansl<tgsfr~1gor under ;1t tonde huvudtiteln. 

Jag hems1;i1Jer att regeringen heredcr ribdagen tillfi.ille 

al I ta del av vad jag n11 har anfört. 

7 .Jämställdhelsarhetct inom statsförvaltningen 

Jiimst:illdhetsarbctct inom stalsfiirvaltningen har senast beskrivib 

rwp. 197X/79: 100 1hil. 3 s. 1i1. 
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l r nder budget ;·1ret 1979/80 har arhctct fiir att n:i ökad jiimställdhet mellan 

l\virrnor tlL'h miin i statsförvaltningen följt det handlinpprogram som tidi

µarc utarhctats in1H11 hudgetdcpartemcntet. Vissa uppdrag som regeringen 

i anslutning diinill gett till dt1varandc statens personalniimnd (SPNl och 

1L1varandc statens pcrsonah11hildningsniirnnd har avrapporterats till rege

ringen. 

l\1yndigheternas rapporter lllll sittjiimstiilldhetsarhete. vilka har Hirnnals 

till regeringen i anslutning till anslagsframstiillningarna. visar all tidigare 

uppr~ittade jiimstiilldhetsplaner nu hörjar omsiiltas i praktiken. Olil\a :itgiir

di:r har priivats och i viss miin ocksi1 kunnat utvärderas. En sammanstiill

ning av erfarenheterna har gjprts av SPN i en rarrnrr "Jiimst:illdhetsarhe-

ti:t myndighl'tsredovisningar och personintervjuer". 

Fakt1>rcr somt. ex. personalens sammansiittning. arhetsuppgifternas ka

rak1:ir. arhe1.wrganisa1ioncmas u1formning och 111ny11janJe <Il' tt:kniska 

hjiilpmedel har visat sig kunna vara avgiirande för uppliiggning oi.:h resultat 

av jiimstiilldhetsarhctet. Fiir att helysa het~·delsen av dessa oi.:h liknande 

faktorer har vissa studier gjorts inom statskontoret. arhetslivscentrum. 

Rädct för personal- m:h arbetslivsfr:1gor <PA-rf1det) och Statskonsult AB. 

Inom regeringskansliet görs nu en samlad hcdiimning av de olika åtgiir

der som vidtagits inom ramen för myndigheternas jämställdhctsarbete 

under den senaste treiirspcriodcn. En redovisning beräknas kunna förelig

ga fa 1980. 

p;·i mimga htdl inom statsförvaltningen bedrivs ett m~dinriktat arbete för 

att iistadkomma .iiimstiilldhet mellan kvinnliga och manliga anställJa. Det 

finns dock myndigheter där insatserna iir jämförelsevis hlygsamrna eller 

helt saknas . .lag vill i sammanhanget erinra 1Hn myndigheternas skyldighet 

enligt förordningen ( 1976: 686) om jämställdhet mellan kvinnor och rnän i 

statlig tjiinst att efter samdd med arbetstagarorganisationerna vid myndig

heten uppriitta plan för jiimstiilldhetsarhelct och vidta :Hg;.trder för att bl. a. 

bryta uppdelningen av kvinnor och män p~i 1)lika tjiinstekategorier. 

Jag vill i sammanhanget ocks[1 erinra om de möjligheter som finns för 

myndigheterna att fr;in anslaget fämstiilldhet inom statsförvaltningen fä 

medel till st1dana kostnader fiir jiimstiilldhetsarbetet som normalt inte kan 

an~cs ingii i myndigheternas uppgitkr oi.:h som de saknar medel för. Under 

hudgct~1ret 1978/79 har medel frän anslaget tagits i anspri1k för 11thildning 

bl. a. av kontorister för handläggaruppgifter. utviirderingar av betydelsen 

av olika tekniska hjälpmedel och olika organisationsstrukturer fr~111 .iäm

stiilldhetssynpunkt, attitydundersökningar m. m. 

Statens arbetsrnarknadsnämnd !SAM N ), som inriitt<idcs den I juli 1979. 

har enligt sin instruktion till uppgift hl. a. att centralt inom statsförvaltning

en svara for verksamhet som syftar till att främja jiimställdhet mellan 

kvinnor och män. Jag finner del naturligt att SAMN fr. o. m. nästa hudget

ti.r efter närmare anvisningar frtrn regeringen prövar frt1gan om medel från 
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anslaget fämst;illdhet inom statsförvaltningen. Jag i1tcrkommer hiirtill vid 

min anmälan av anslagsfrägor umkr f1ttondc huvudtiteln. 

Jag hemst~iller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att la del av vad jag nu har anfört. 

8 Statlig företagshälsovård 

I prop. 1978/79: 133 lämnades förslag till organisation för arbetsmiljöfrä

gor. företagsh~ilsovfad samt personaluthildning och personaladministrativ 

konsultation m. m. inom statsförvaltningen. Beträffande den statliga före

tagshälsovanlcn föreslogs en omorganisiltion i enlighet med kollektivavtal 

mellan statens arbetsgivarverk (SA V) och de statsanställdas huvudorgani

sationer den 19 februari 1979 om riktlinjer fi.ir organisation 111. m. för statlig 

företagshälsov~ml. 

Avtalet innebär att den nuvarande organisationen. som bestfir av regio

nala och lokala hälsoräd och under dessa lydande regionala och lokala 

hälsocentraler. skall ersättas med ett av avtalsparterna på den statliga 

ilrbetsmarknaden gemensamt inrättat organ, kallat Statshälsan. Det när

mare arbetet med utformning av bl. a. företagsform, organisation och 

arbetsordning för Statshälsan skulle utföras av en partssammansatt arbets

grupp. Som företagsform borde i första hand stiftelse prövas. 

A vtalct omfattade ocksä finansiering av Statshälsans verksamhet. Fi

nansieringen skulle grundas på en rullande trcärsplan med medel som 

staten stiillde till förfogande efter kollektivavtalsförhandlingar. Riksdagen 

godkände avtalet !AU 1978/79: 30, rskr 1978/79: ~94). 

Det partsgcmensamma utredningsarbetet är slutfört. I enlighet med ar

betsgruppens förslag bildades stiftelsen Statshälsan den 13 september 

1979. För stiftelsens verksamhet finns. förutom stadgar och arbetsordning, 

ett avtal om statlig företagshälsovård m. m. slutet mellan SA V och de 

statsanställdas huvudorganisationer den 5 september 1979. Avtalet. som i 

särskild ordning har överlämnats till riksdagens lönedclegation, reglerar 

riktlinjerna för förctagshälsovarden i enlighet med tidigare avtal på områ

det samt frt1gor om företagshälsovärdens organisation och finansiering. 

Statshälsan skall enligt avtalet börja sin egentliga verksamhet den I juli 

1980. dä de nuvarande regionala och lokala hälsort'1den skall upphöra. 

Enligt kollektivavtalet om riktlinjer för den statliga företagshälsovarden 

skall verksamheten omfatta även vissa individinriktade frägor säsom ar

betsplatsanknuten rehabilitering av arbetstagare efter sjukdom och annan 

arbetsoförmäga. Under en övergängstid borde enligt prop. 1978/79: 133 

vissa serviceuppgifter - bl. a. information och r~1dgivning till myndigheter 

i samband med deras handläggning av individärenden - utföras av den 

regionala organisationen hos statens institut för personaladminisrration 
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och personalutbildning (SIJ>lJ). Fr. o. m. den I juli 1980. dt1 Statshälsans 

verksamhet srlledes inleds. bör dessa uppgifter inte fangre utföras av 

SIPU. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

all (adel av vad jag nu har anfört. 

9 Vissa personalutbildningsfrågor 

lltredningcn ( Fi 1974: 05! om den statliga per~1H1alutbildningens fortsat

ta inriktning och organisation m. m. lämnade den 23 november 11>7h sill 

första b.:tiinkandc ( SOLI 1976: f. I) Statlig personalutbildning - cl! prin..:ip

for~lag. Till följd av bl. a. utredningens förslag sammanf(irdes den centralt 

h10drivna personaluthildning som tidigare bedrevs av statskontoret. riks

revisionsverket och dåvarande statens personalutbildningsnämnd (PLIN) 

till PUN. I samband härmed avgiftsbelades utbildningen (jfr prop. 1977/ 

78: I 00, bil. 11 ). 

Utredningen lämnade den 28 mars 1978 sill slutbetiinkandc (SOU 

1978: 41) Statlig personalutbildning - utbildning för administration och 

ledning. I betänkandet Himnadcs vissa förslag om administrativ utbildning. 

förslag till fortsatt inriktning av utbildning for ledande personal och förslag 

orn det fortsal!a pedagogiska utvecklingsarbetet pt1 den statliga personalut

bildningens område. Utredningsförslaget har remisst>ehandlats. 

Personalutbildningsutredningens förslag rörande administrativ utbild

ning och fortsatt pedagogiskt ut vecklingsarbete har (iverliimnats till statt:ns 

institut för personaladministration och personalutbildning (SI PLI) för att 

finnas tillgiingliga vid institutets arbete med utvecklingen av sin verksam

het. 

rör det fortsatta utvecklingsarbetet med Utoildning för ledande perSl'na\ 

i statsförvaltningen har en !>lirskild kommillt: för utbildning av högre chefer 

i statsförvaltningen tillsatts (8 1979: 11 ). 

Nlir det gliller den administrativa utbildningen~ fortsatla inriktning <111-

förde personalutbildningsutredningen bl. a. att den kompetensgivande s. k. 

kanslistutbildningen var otidsenlig och flireslog all den diirför skulle liiggas 

ner. Förslaget vann allmiint bifall från remissinstanserna. 

Kanslistutbildningen infördes fa 1960 efter fi.irslag i kompetensutred

ningens betänkande Kanslister i administrativ tjiinst (SOU 1957: 23). Be

redningens förslag anmäldes för riksdagen i 1959 och 1960 års statsverks

propositinner (prop. 1959: l bil. 2 p. 6: 1960: l bil. 2 p. 5). 

I enlighet med utredningens fi.irslag har kanslistutbildningen. som har 

bedrivits av PLIN. nu lagts ner och ersatts av bl. a. en allmlin ;1dministrativ 

grundutbildning för pcr!>onal i friimst assistentkarriären inom ramen för 

SIPU:s utbildningsverks<1111het. 

Jag hemst~illcr all regeringen bereder ribdagcn tillfallc 

att ta del av vad jag nu har anfi'>rl. 
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10 Modernisering a' det statliga budgetsystemet 

Riksdagen beslutade under hösten 1977 om riktlinjer för en 1l1llllcrnise

ring av det statliga hudgetsystemct trror. 1976/77: 130. Fil' 1977/7X: I. 

rskr 1977/7X: 191. Beslutet innchiir hl. a. att omHiggningen skulle genlrnlfö

ras till budgetåret 1980/X l. 

Moderniseringen innchiir att den nu1·arande urrdelningen av budgeten i 

en Jriftbudgct och en karitalbudget upphiir och ersätts av en enhetlig 

statsbudget med förenklad förmögenhetsreJovi-;ning. :\oh1Llerniscringcn in

nebär vidare att förbättrade ek1n111miadministrativa rutiner successivt skall 

införas vid Je statliga mvndigheterna. Jag har tidigare denna dag vid min 

anmiilan av utformningen av hudgetfiirslaget f'l'lr niista huJget{1r (bil. 21 till 

hudgetprnpositionen redogj1•rt för de delar av budgetmoderniseringen som 

berör statsbudgetens uppstiillning och om~lutning. Jag vill nu ta upp fr!1gor 

som främst berör formögcnht1srcd11visningen s<1rnt lämna en reJogi.irelse 

för det ekonomiadministrativa utveL·klingsarbete som piigar. 

Den nuvarande redovisningen av statsbudgeten i form a1· en drift- och en 

karitalhudgct infördes genom 1937 ;'irs budgetreform tpror. 1937: 225. SU 

1937: IS I. rskr 1937: 3X::') och tilfampades fr. o. m. budget;\ret 1938/39. 

Skälet till uprdclningen var att alla förändringar i statens förmögenhet 

skulle redovisas öppet och i första hand över kapitalhudgeten, som i 

princip skulle vara lilllefinansierad. Driftbudgeten skulle däremot i princir 

vara skattefinansierad och tiicka de löpande utgifterna. Den nu beslutade 

omläggningen av budgeten innebär bl. a. att den fiirmiigenhetsredovisning, 

som hittills har presenterats genom tekniken med ett antal kapitalfonder 

ersätts med halansräkningar som uppriittas av de tillgfogsförvaltande myn

digheterna. För affärsverk. uppdragsmyndigheter och vissa iivriga helt 

eller delvis intäkts- och avgiftsfinansierade verksamheter komrletteras 

denna förmögenhetsredovisning med resultatriikningar för det senast för

flutna budgetärets verksamhet. 

Db drifr- och karitalbudget11ppJelningen slopas uppsttir vissa prohlem 

avseende befogenhetsfördelningen mellan riksdagen och regeringen. Pro

hlemen gäller fri·1gan om avgriinsning av nch beslut om den statliga förmö

genheten. Tidigare var den totala statliga förmögenheten i princir lika med 

summan av de f1rligcn beviljade li'lllemedlcn som de redovisades pfi kapital

budgetens inkomstsida. korrigerade med summan av driftbudgetarnas 

över- eller underskott. Gem1m den nu förestäende budgetreformen skall all 

statlig förmögenhet redovisas oberoende av hur tillgf111garna har finansi

erats. I praktiken innehiir ändringen atr t. ex. tillgfingar som tidigare inre 

har existerat sett ur riksdagens synvinkel. hos olika uppJragsmyndighcter, 

skall ingf1 i den statliga förmögenheten. Genom budgetsystemets konstruk

tion var beslut om avskrivning. förräntning och täckande av förluster i 

vissa fall en angelägenhet för regeringen och i andra fall en angelägenhet 

för riksdagen. Jag avser att nu liimna en redogörelse för hur befogenhets

fördelningen i dessa fr~tgor enligt min mening hör utformas. 
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J)c ll\'Shri1·11i11g<1r 111· 1/.1'1/ hllf>i!<1/i111·1•.\/1'/"illg<1r -,\,llll f. n. g()r, har sin 

formella upprinnelse i JlJn :1rs hudgetrl'form. R;1kgrnnden \·ar iin,ke111:1kt 

all .. i..:kc pl'lldllk\ iva" \dvs. inte r:inlch:ir;md<: l kapit;ilinvestl'ringar h1 H de 

tinansieras med skattclllL'<kl <>ch int..:: med uppl;'1n;1de llll'dcl. I lldl med 

denna reform fonnalisl'l'ades den praxis som hade g:illt sedan ar 191 I 1>d1 

S\lnl innebar alt 11pplaningen for kapitalbudgetens in\'l'Steringar intl' hPrde 

vara stiitTL' iin de ··rrnduktiva" in\'t:stcringarna. Cieno111 den fiiriindralk 

svncn p;1 statens hudgd. S<llll under intrvd. av mudern eku1wmisk 11.:uri 

har utvecklats under l9SO- och 1960-talcn. har avskrivningar av n\·a 

kapitalinvestaingar kommit att r:·, en i viss 111;111 iindrad innl'hiird. 

Det nll>tiv sum bg till grund fiir avskrivningar av nya kapitalin\'ötering

ar hkattd'inansieringsmotivl'l 1 har i allt stiirre ut.striickning triingts 11ndan 

till forrna11 för ett mer renodlat inf,wmati,rnsinotiv. GL't1lllll syslt:tnct med 

avskrivningar av nya kapitalinvestningar har riksdagen L11t informaticlll 

lllll kostnaden för e11 viss investering beraknad r~1 l'lt visst siitt. Den 

informatiunsi'unktion som avskrivningarna av nya kapitalinvestcringar har 

fyllt hör i n;1gllll form hiheh:tllas iiven i d<:t nya hudgdsystcmct. 

I rrop. 197<>/77: I 30 anfördl' jag att i budgetpn>pnsitionen f;1r for resp. 

anslag redovisas i vilken utstriickning investeringen heriikna-. kunna for

r:intas och en rreliminiir her:ikning göras av det helopr som skall t'iirriin

tas. Finansutsklillet fann i sitt av riksdagen godk:inda bl'tiinkande att en 

s;·1Jan 1irdning var b:'ilk praktisk o<.:h fördelaktig ur informationssynpunkt 

(Fil! 1977/78: Il. Jag skall hiir redovisa hur denna information enligt rnin 

uppfattning biir utformas. 

I fr;·1ga orn anslag till starlig hi111·1·er/,111111/1('f bör i anslagspwpositioner 

anges de villkor som förenas med J;·1ngivninge11. Hiirigenom Lir riksdagen 

en uppfattning om kapitaltillskottens r:intahilitet. Att mekaniskt r:ikna nm 

her:iknade riinlor och amorteringar 1ill en nuviirde solll rresenleras fiir 

riksdagen synes mindre intressant. I redovisningssammanhang biir en till

g:·ing i form av en fordran värderas utif'r:rn de utgiingspunkter som ligger till 

grund för s. k. god rl'llt11·i.1·11i11gsscd. Della innebiir att kapitaltillskott till 

bneverksamhl'ter i normalfallet skall skriva~ nl'J endast i den omfattning 

som bnen inte kan heriiknas hli {1tcrhetalda. Nedskrivning pi1 grund av 

ränte- och arnortcringsfriher under viss tid bör diire111u1 inte skl'. Det hiir 

ankomma ri1 regeringen att hesluta om halansposternas viirdering i detta 

avseende i hoksluten for de herörda verksamheterna. 

I fräga om kapitaltillskoll till star/ig 1~/filr.ll'er/...rn111lt1•1 i vid mening - jag 

avser hiir s:wiil affärsverk som uppdragsmyndigheter - iir situationen 

n;1got annorlunda. I dessa fall har avskrivningen av ett kapitaltillskott en 

mer reell bet~·ddse. Den innehiir att riksdagen hereds tillfi.illc att la stiill

ning till om det förriintningskrav som skall st:illas pi1 en viss investering 

eller en grurr av investeringar behöver siittas ned med hiinsyn t il! :indam;1-

ler med investeringen. I det nu giillande b11dgetsys1emet har regeringen i 

praktiken haft elt hemyndiga11de att hesluta om kapital1illskot1ets v:irde-
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ring inom vissa ramar. Alla driftbudgetens avskrivningsanslag som h;inl'lirs 

till affärsverksamhet har varit förslagsvis betecknade och själva kapital

tillskotten till uppdragsverksamheterna har anvisats över driftbudgi:tcn. 

D;irigenom har regeringen kunnat besluta om kapitaltilbkottens värdering. 

Samtidigt har emellertid riksdagen angivit vissa principer för utnytt,iandet 

av dessa avskrivningsanslag. Jag avser inte att förcsl:1 n;1gon förändring i 

denna hefogcnhetsfördelning. I anslagspropositioner bör framdeles beträf

fande kapitaltillskott till affärsverksamhet anges i vilken utstr;ickning kapi

taltillskotten inte skall beläggas med fullt förräntningskrav. Härigenom far 

riksdagen möjlighet att i sak ta ställning till en eventuell nedsfötning av 

förr;intningsplikten. De nuvarande principerna för denna nedsättning bör 

hibeh~lllas. Detta innebär att investeringar i försvars- eller beredskapssyf\e 

vid affärsverksamhet i princip inte hör beläggas med krav p;\ förräntning. 

Vidare hör vid investeringar som görs i sysselsättningsfrtimjande syfte som 

hittills i normalfallet endast 90 <,:;., av invcstcringsheloppet tillföras det 

ftirräntningspliktiga kapitalet. Om tillräckligt räntabla sysselsättningspro

.ickt skulle saknas bör dock regeringen bemyndigas att medge en lägre 

andel. Vid investeringar som görs i regionalpolitiskt syfte bör i normalfallet 

kapitalsubventionen motsvara den som ges privata företag genom olika 

typer av regionalpolitiskt stöd. Regeringen bör utifrän dessa principer 

hcmyndigas att ta ställning till förräntningskravet för olika investeringar. 

Regeringen bör i nästa budgetproposition redovisa de nedsättningar av 

förriintningsplikten som har gjorts med stöd av ett sådant bemyndigande. 

Vid investeringar som görs av andra skäl och inte bedöms kunna ge full 

förräntning hör det förräntningspliktiga kapitalet fastställas med beaktande 

av de faktiska omständigheterna. I varje aktuell anslagsproposition fär då 

anmiilas den beräknade merkostnaden. 

I fräga om kapitaltillskott till investeringar i sndan ci1·i/ statlig bygg11aJs-

1·a/...1·t1111hct som inte hänförs till affärsverksamhet gäller f. n. följande. 

Enligt reglerna för avskrivningar av investeringar i statens allmänna fas

tighetsfond utgör grundavskrivning för förvaltningsbyggnadcr 25 % av an

läggningskostnaden och för byggnader för kriminalvärden, sjukhus. forsk

ningsinstitut och skolor 50 S~. Investeringar i mark avskrivs inte. A vsk1iv

ningarna sker över särskilda reservationsanslag pt1 driftbudgeten. 

Enligt de principer som gäller för hyressättning av fastigheter som redo

visas pa statens allmänna fastighetsfond skall hyrorna i1terspegla de verk

liga kostnaderna och anpassas till marknadsmässiga förht\llanden. Mot 

denna bakgrund finner jag att den generella nedsättning av förräntnings

kravet pf! investeringar för civil statlig hyggnadsverksamhet som de nu 

gällande avskrivningsreglerna innebär inte kan anses vara sakligt moti

verad. Möjligheterna att för vissa investeringar sätta ned förräntningskra

vet med hänsyn till ändamälet med investeringen bör dock finnas kvar 

även fortsättningsvis. I dessa fall bör framdeles i anslagspropositioner 

anges i vilken utsträckning kapitaltillskott skall beläggas med förränt-
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ningskrav. l\cdsiittningar av fi.irriintningskraven hör prövas i första hand 

p:i investeringar för iindam:11 som inte iir förenade med hyresintäkter. 

1 enlighet med vad j;1g nu har anfört har nf1gon generell nedsättning av 

fiirriintningskravet inte heriiknats i de fiirslag till investeringar under nästa 

hudget:ir i hyggnadcr Slllll förvaltas av hyggnadsstyrelsen. För investering

ar i hyggnader som förvaltas av kriminalv{irdsstyrelsen. karolinska och 

akademi~ka sjukhusen samt gcneraltullstyrelsen föreslti.s däremot även för 

hudget:iret 1980/81 en nedsättning av det l'i.irriintningspliktiga kapitalet i 

enlighet med de principer som hittills har tillämpats. Det lir enligt min 

mening viisentligt att baörda fastighersförvaltande myndigheter i sarnräd 

med riksrevi~ionsverkt:t och hyggnadsstyrclsen närmare utreder konse

kvenserna av ett genomförande av samma avskrivningsregler som nu 

fiiresläs fiir fastigheter som förvaltas av byggnadsstyrclsen. 

1 fr:1ga llm kapitaltillskott till investeringar i h.1'!-{/.:lllld1•r .fi"ir .fi"irsrnrsiin

dwlllil sker r. n. grundavskrivning med 5tl 'Yr av investeringarna i kasern

byggnaders delfond av försvarets fastighetsfonJ medan total avskrivning 

tilfampas för investeringar i befästningars delfond. Vissa byggnader som 

disponeras av civilförsvaret och försvarets forskningsanstalt är invärde

rade p:) hyggnadsstyrelsens delfond av statens allmänna fastighetsfond. 

För kapitaltillskott till investeringar i sådana hyggnader sker f. n. grundav

skrivning med 51V·i· av investeringarna. Nybyggnader för ämbetsverk för 

försvarsiindami"il grundavskrivs dock med endast 25 <_:,;. Investeringar i 

mark avskrivs inte. 

Fr. o. m. budgetttret 1980/81 tillämpas en förändrad finansieringsform för 

försvarets investeringar. Tidigare har utgiftsramarna belastats med dels 

investeringsutgifter. dels kapitalkostnader. Utgiftsramarna har inför bud

getäret 1980/81 minskats med belopp motsvarande de heräknade kapital

kostnaderna och kommer framdeles endast att belastas med investerings

utgifterna. Sä länge gjorda investeringar utnyttjas av försvarets myndighe

ter redovisas de i en särskild förmögenhetsredovisning. Ett fiktivt förränt

ningskrav ;1v samma omfattning som f. n .. kommer att gälla vid beräkning

en av kostnader för Je olika primäruppdragen. När betalningsmedelsbeho

vct fastställs riiknas emellertid kapitalkostnaderna av. Som en följd härav 

bi.ir kapitaltillskotten till investeringar i byggnader för försvarsändamål 

fortsättningsvis skrivas av med WO Se. Den förändrade finansieringsfor

men medför att även tidigare investerat kapital bör avskrivas till 100%. Jag 

avser därför att i tilläggsbudget HI för budgettiret 1979/80 ta upp fri'lgan om 

en slutlig avskrivning mot fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster av 

de investeringar som gjorts i sådana försvarsanläggningar som inte längre 

skall avskrivas och fördntas. Detta kommer att beröra kasernbyggnaders 

delfond av försvarets fastighetsfond samt vissa fastigheter för försvars

ändamt1l som nu redovisas under byggnadsstyrclscns delfond av statens 

allmiinna fast ighetsfond. 

Vad jag nu har anfört om byggnader bör giilla även för dataanläggningar 

fi"ir .fi"irs1·arsii11da11111/. 
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De nuvarande avskrivningarna av nya kapitalinve~teringar syftar till att 

reglera en tillg;\ngs värde i anslutning till att den anskaffas. Det föreligger 

emellertid ett hehov av att k\pande omviirdera en tillgangs v;inle rnl'd 

hiinsyn till senare intriiffade ekonomiska hiindclser. Li>pandc viirde

minskning pä grund av i'ildl'r LH:h fiirslitning regleras gl'nom sedv,111liga 

i1rliga avskrivningar under det att extraordin:ir viirdeminskning i vi-,sa 1~111 i 

det tidigare budgetsyskmet har reglerats överfi111il<'11 .f('ir oreglerade /..ar>i-

1uh111'tfd,Firl11.1·1er. Denna fond tillkom ge1wm 19:n f1rs budgctrd'orm. 

Avsiittningarna till fonden har utnyttjats för att reglera si1dan extraurdiniir 

värdeminskning som inte har kunnat finansieras med li.ipande ink11111ster i 

1.kn berörda verksamheten. Genom den nu fi.irest:iende omliiggningen av 

budgetsystemet upphiir emellertid fondl'n s11111 s:irskilt redovisning-,ohjek1. 

Riksdagen f FiU 1977/78: I. rskr 1977: 19) har uttalat att rq,~l'ringen i samma 

omfattning som f. n. bör underställa riksdagen fr[1g11r om minskning av den 

statliga förmögenheten. Jag vill med anledning diirav anföra följande. 

Inom statens utbningsverksamhet kan uföruhl'dda förluster inte undvi

kas trots en strikt kreditrriivning. För m<\nga statliga liH1l'verksamheter 

gäller Jessutom att dessa skall innd1Mla etr större m;'itt av risktagande iin 

vad som fö\_ier av en strikt hankm;issig bedömning. Omv~irdering av till

gängsvärden i statliga lhnefonder till föl.id av att bntagaren inte beriiknas 

kunna fullfölja den förutsatta [iterhetalningen av Jt1net har i nuvarande 

budgetsystem reglerats över fonden för 1m::gkrade 1-.apitalmedelsf\.irluster. 

Detta sker p{1 följande slilf. 

När en oförutsedd förlust har konstaterats har den anrniilts direkt till 

fullmiiktige i riksgiildskontllret av vederbörande flindförvaltande mvndig

het. I vissa fall har anmiilan skett till regeringen m:h efter prövning av 

regeringen har förlusten vidareanmiilts till fullmiikrige i riksgäldskontorel. 

I anslutning till tilläggsbudget 111 har riksgiildskontoret va1je ;·1r till budget

departementet överlämnat en promemoria med bcriikning av den ll1tala 

omfattningen av fattade avskrivningsbeslut. I den m~m medlen ri1 fonden 

fi.ir oreglerade kapitalmedelsförluster inte har riickt till fiir att rl'glera 

ifr{1gavarande förluster har regeringen hos riksdagen hernstiillt om ytterli

gare anslag till fonden. Vid sidan av denna redovisning har genom budget

departementets försorg itrligen överliimnats en promemoria till riksdagens 

finansutskott med den redovisning som 1940 i'irs riksdag önskade av rege

ringens beslut om biträdande av ackord samt andra efterskänkanden av 

statens riitt (jfr prop. 1940: 281. SU 1940: 210. rskr 1940: 373) som rl'gering

cn eller efter regeringens bemyndigande umlerlydande myndigheter har 

fattat med stöd av 1940 års bemyndigande. Detta bemyndig~mde innehär 

att regeringen vad gäller statliga lt111efonder far bitriida ackord m. m. om 

staten därigenom gör en affärsmässigt biittre uppgörelse ~in genom att driva 

en obeständssituation till konkurs. Riksdagen har hiirigcnom haft en rrn'+ 
lighet alt pröva i vilken utsträckning förlustcr i statliga l~inefonJer iir 

rimliga med hänsyn till ämlamälet med resp. l~1nevcrksamhet. I de llesta 
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fall föreligger inte n;·igun reell möjlighet för riksdagen att i efterhand r:1ver

ka balansplisterna. I det fall riksdagen inll" skulle bifalla regeringens fiir

slag till tillskott till fonden for oreglerade karitalmedelsfiirluster in11ehi.ir 

Jetta endast att i rikshokföringen tas urr halanspuster som inte lll(l\SYaras 

av n:1gra reella tillg:·1ngar. Riksdagen har inte heller i nagot fall avslagit ett 

rcgcringsfi.irslag LH11 mcdelsanvisning till fonden fiir oreglerade karitalmc

dclsforlustcr. om förslaget har nwtivcrais av en faktiskt intriitlad kapital

forlust Slllll inte har kunnat fi.irntscs. 

Enligt min rnening lir denna reglering av hur omviirdcring aY halansrus

ter skall genomföras sv;·1riivcrsbdlig. Den fyller inte heller n;"1gllll reell 

funktion. Det inforrnatiunsviirde som ligger i redovisningen k;1n dock hiijas 

av,cv;irt om i stiillet fiiljande lH"dning tilliimpas. Halanspnstcr i statlig 

l;ineverksamhet hiir drderas i enlighet meds. k. god n:dovisningssed. dvs. 

fordringar viinleras till det hclorr som hcriiknas Il~ ta in i l\ontant<1 medel 

L'ller ri1 annat siitt. Det hör anJ..nmma r:·i regeringen eller en myndighet. 

som regeringen hestiimmer. att ta stiillning i sadana viirderingsfri1gor. I 

anslutning till att anslag hegiirs för olika bneverl\samheter biir rik-.dagen 

informeras om de ev. förluster eller andra omst~indigheter som har kil till 

att balansposter omviirderas. Den nyss niimnJa redovisningen av eftcr

skiinkande av statens riitt m. m. behöver hi"irigcrwm inte fangrc liimnas i sin 

1111v:1rande fl>rm. Mitt fiirslag inndiiir sf1kdcs alf det hör ankomma p;i 

regeringen att med beaktande av gud redovisningssed fatta beslut om 

ncdsiittning av bo!\ 'h11sroster i statlig Hineverksamhet. Jag vill undastrv

J..:a :.it! fi.irsl:.iget inte innehiir n:·1gon iindrad hefogenhcrsfordclning mefön 

regering lKh riksdag vad giillcr eftergivande av statens fordran eller av

skrivning av 1[111 i förhi"illande till vad som f. n. giiller. 

Del biir i sammanhanget erinras om att beslut om ändrade l:·inevilll\or 

l\an p:ivcrJ..:a viirderingen av statskapitalet. Dft ändrade l[111evillkor mf1ste 

11ndcrstiHlas riksdagens prövning hiir i anslutning till denna anmiilan iiven 

fr;igan llfll iindrad viirdering av starskapiralet behandlas. 

Extraordinära kostnader som uppstär i c~lfi"ir.11·aksa111hl'I och som p{i

\·crkar möjligheterna att fi.irriinta det kapital som är bundet i en tillg~!ng 

hiir, i likhet med vad som f. n. giillt:r. i första hand tiickas genom löpande 

intiikter. Det föreligger emellertid även i det nya budgetsystemet behov av 

att under vissa omstiindigheter i särskild ordning sätta ned det förriint

ningspliktiga karitaler. I vissa fall fyller en sf1dan neds~ittning en ren 

informationsfunktion. I andra fall för nedsiittningen Lfaremot reell betydcl

sc för exempelvis taxorna eller serviceniv<'rn i en verksamhet. 

A vsl\rivningar av oreglerade kapitalmedelsförlustcr har - liksom i fallet 

med avskrivningar av nya kapitalinvestcringar - en mer reell innebörd 

inom statlig affarsverksarnhet eller motsvarande iin inom 1:111cverksamhet. 

lkhov av en nedsällning av det förriintningspliktiga kapitalet uppstitr d~i 

det bol\forda viirdel. beriiknat som ursprungligt viirde p:i en karitaltillgäng 

minskat med {1rliga av~krivningar. överstiger tillg~mgens rimliga marknads-
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dkr avkastningsviirde vid utmönstringstillfallet eller d~1 en kapitaltillg[\ng 

har förstörts genom hrand, stöld eller annan liknande omständighet. I vissa 

fall har alfärsverksamheter pi1 grund av n1illriiddiga driftresultat inte kun

nat göra fulla :1rliga avskrivningar. Till följd härav hlir kapitalstocken 

övervärderad. vilket skulle innehiira att affärsverksamhetens förränt

ningskrav skullt' knytas till l'tt nominellt kapital som inte motsvaras av ett 

reellt kapital. För att mot verka detta har riksdagen vid skilda tillfällen 

medgivit att fonJen för oreglerade kapitalmedelsförluster far anlitas för att 

göra de avskrivningar som behövs. 

I det nya budgetsystemet resulterar en extraordinär kostnad som inte 

kan täl'.kas genom löpande driftsintiikter i en förlust i bokslutet. Jag bortser 

här frän sädana srn~irre vinster lKh förluster som kan balanseras till ett 

följande budgeti""1r. En sf1dan förlust rn~1ste enligt riksdagens beslut (FiU 

1977/78: I. rskr !977/78: !9t regleras ,H:h detta kan ske på två sätt. Anting

en kan förlusten tik kas genom att riksdagen anvisar ett anslag för förlust

täckning pti statshuJgeten eller ocks:'1 kan statskapitalet sättas ned. I det 

senare fallet maste regeringen begära riksdagens bemyndigande att genom

föra transaktionen. Bcida metoderna bör kunna utnyttjas, varvid omstän

digheterna i det enskilda fallet far bli avgörande för vilken metod som 

passar bäst. 

Beträffande förluster som orsakas av brand, stöld eller annan oförutse

bar omständighet (försiikringssituationen) bör emellertid regeringen enligt 

min mening utverka ett generell! bemyndigande av riksdagen att fä besluta 

om nödvändiga nedsättningar av statskapitalet med beaktande av princi

perna fi.ir god redovisningssed. Hur detta bemyndigande utnyttjas hör i 

efterhand anmälas för riksdagen i lämpligt sammanhang. 

Jag har nu redogjort för hur befogenhetsfördelningcn mellan riksdagen 

och regeringen bör utformas i frt1gnr som rör statens förmögenhet. Jag 

övergär nu till frr1gor om lwpi1a/rii11ra. Budgetutredningen föreslog i sitt 

slutbetänkande (SOU 1977: 43) att statens normalränta, som enligt nuva

rande regler utgör medeltalet av obligationsräntor under de tio närmaste 

föregående aren med tillägg av en kvarts procent för att täcka förvaltnings

kostnader m. m .. skulle ersättas med en av regeringen varje år fastställd 

kapitalränta. I prop. 1976/77: 130 förordade jag att räntan pi\. statens ford

ringar (statens utli\ningsränta) borde knytas till obligationsräntan på el! 

sådant sätt att ett allmänt ändrat ränteläge skulle fä. ett väsentligt snabbare 

genomslag än f. n. När det gällde ränta i övriga fall (statens avkastnings

ränta) anförde jag att förräntningskravet borde sättas till det ovägda ge

nomsnillet av obligationsräntor under de senaste tre åren. Övergången 

fo:in gällande räntesatser borde enligt min d[i redovisade mening ske suc

cessivt. Frågan om nya principer för fastställande av kapitalräntor kräver 

emellertid ytterligare överv~tganden. Jag förordar att den nuvarande ord

ningen. som innebär att regeringen fastställer den s. k. statens normalränta 

skall gällajämviil unuer budgetftret 1980/81. 
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Enhetliga regler för hur qfli"ir.1Tcr/...e11 skall heriik11a och rt'do1·isa sina 

i111·e.Heri11g.1·urg(fter har tidigare saknats. Bl. a. har rraxis herriiffondc redo

visningen av lönehikostnadcr och andra indirekta kostnader varierat mo:l

lan olika affärsverk. I regeringens anvisningar för anslagsfrarnst~illningar 

avseende budgetåret 1980/81 har affärsverken ålagts all hcr;ikna investc

ringsutgifterna i överensstämmelse med god redovisningssed. Detta inne

bär sammanfattningsvis att 

- affärsverken i sina anslagsframställningar skall redovisa samtliga inves

teringar. som enligt gällande föreskrifter skall tas urr som anbggnings

tillgångar i verkens bokslut, 

- en uppdelning i anslagsframställningen skall göras r;'i inwsteringar som 

finansieras med an slagsmedel och p<'t investeringar SlHll finansieras med 

driftmedel eller på annat sätt. 

För några affärsverk - televerket. statens vattenfallsverk och statens 

järnvägar - medför den nya tekniken betydande uppr;ikningar av investe

ringsanslagen. Jag har tidigare denna dag vid min anmiilan av s~irskilda 

frågor i budgetförslaget (bil. 2 till budgetpropositionen) redogjort för hur 

budgetens omslutning påverkas av de ändrade principerna för beräkning 

av affärsverkens investeringsutgifter. 

Som jag inledningsvis nämnt innebär budgetmoderniseringen dels ett 

antal budgettekniska förändringar och dels au förbättrade ekonomiadmi

nistrativa rutiner successivt skall införas vid de statliga myndigheterna. 

Jag övergår nu till frågor om förhiirrrad eko11omiad111i11isrrario11 1·id 1/1_1'/l

dighererna. 

Pä regeringens uppdrag har riksrevisionsverket (RRV) utarbetat en hud

gcrhandhok som ersätter de tidigare petitaanvisningarna. Regeringen före

skrev i beslut den 3 augusti 1978 att vissa delar av budgethandboken skulle 

gälla som allmänna anvisningar för de civila myndigheternas anslagsfram

ställningar för budgetåret 1980/81. 

Budgethandboken förelåg i en första version i september 1978 och den 

har under det första året härefter distribuerats i en upplaga pf1 drygt IO(HlO 

exemplar. En översedd version av budgethandboken beräknas föreligga 

under tredje kvartalet 1980. Några genomgripande ändringar i budgethand

bokens anvisningsdel planeras inte för denna utgåva. 

De anvisningar som gäller för en myndighets förslag till anslagsfram

ställning är förutom budgethandboken (generella föreskrifter). dels rege

ringens årliga anvisningar (aktuella föreskrifter). dels ock i vissa fall sär

skilda anvisningar (föreskrifter för viss myndighet). 

Effekten av de nya anvisningarna kan utläsas i de anslagsframstiillningar 

som myndigheterna lämnade i augusti 1979. En utvärdering genomfördes 

av RRV under oktober-december 1979 och resultatet kommer att förelig

ga i rapponform under första kvartalet 1980. Avsikten iir främst att fä ett 

underlag för att förbättra de olika instrumenten i budgetprocessen. 

Behovet av en srarlig hokföri11g.1förortl11ing, dvs. ett samlat regel kom-
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plex p;i det statliga redlwi~ningsornr~idet. har pfi senare f1r hlivit alltmer 

aktuellt. Faktorer slim h:ir spelat in är bl. a. att gällande regelsystem är 

ganska ocnhetlig1 och inte ri:Ifrcdssliillande dokumenterar i alla delar. Det 

har inre heller funnits ni1gon fullstiindig översikt av gällande regler och 

normer för statlig redovisning. Genomförandet av budgetmoderniseringen 

innehtir all ett antal redovisningsprinciper 111~1ste ses i.iver och all olika 

till;impningsföreskrifter m:hte anpassas hiirefter. 

Av dessa skiil och som ett led i arbetet med att förbättra ekonomiadmi

nistrationen inom statsförvaltningen tog RRV for ett par ;·1r sedan initiativ 

till att utarhcta ett fiirslag till en förmdning som reglerar den ekonomiska 

redovisningen inom stat sfiirvaltningen. Lit redningsarhetet re~11lterade un

der vfircn 1979 i ett förslag till fiirnrdning j:irnte kommentarer som under

stlilldes ett 60-tal myndigheter. Behovet av ett s:·ldant samlat regelkomplex 

p:'1 omr;·1det vitsordades av praktiskt taget samtliga remissorgan. 

Efter iiverarhet ning av det ursprungliga förslaget har RRV under hösten 

1979 liimnat ett förslag till hol.Jöringsföronlning till regeringen. Regeringen 

har hiirefter utfärdat en förordning om statlig hokföring. Denna förordning 

triider i kraft den I juli 1980. 

Etl ;1v syl"rcna med hokl(:iringsfiirordningen iir all 11ndanri.ija k varsliiendc 

onödiga skillnader mellan redovisningen. inom statsförvaltningen och n;i

ringslivet. Den statliga hokföringsforordningen har ockst1 getts en disposi-

1it111 och ell innchilll stim i sllira drag liverensst:immer med de under senare 

i'tr infiird;i lagarna riirande bokföring. hokfi.iringslagen och jordhrukshok

fiiringslagcn. 

I relativt St\ll" utstr:id.ning har dock till;igg till nch avsteg fr!m best;im

mclserna 1 dessa lagar mtist göras p!i !!rund av de s:irskilda regler som g;iller 

fiir exempeh·is myndighetern;1s medelstilldclning och fi.irvaltning i \ivrigt. 

Vidare g:ilkr att hestiimmelser om htikslut med viirdering av olika tillgäng

ar hos myndigheterna inre behövt utformas lika strikt som motsvarande 

inom näringslivet. cfar skatlelagstiftning. konsolideringsbehov m. m. m;\ste 

beaktas. 

U1hili/11i11g ol"h i1!fimmllit111 :ir vii~entliga lt>d i arbetet med att fö1Nittra 

de ekonomiadministrativ;1 rutinerna vid myndighi:terna. RRV har fött i 

uppdr;1g all svara fiir utbildning \lCh informatitlll i anslutning till hudgetrno

derniseringen. ljndcr budge1:1ret 197~/79 bedrev RRV en konlcren.werk

samhet for ca 17'i myndi!,!heter tich samtli!,!a depart>ment. Vid kl111feren

scrna har planerings- och h11dgeleringsfr!\gor behandlats med utgimgs

p1111kt i budgethandbt1ken tll'h med l\lnvikt p~1 myndigheternas anslags

framsr:illningar och de rq:lcringshn:v som regeringen utfärdar med före

skrifter for anslagens anv:indning m. m. Deltagarna i dessa konferenser 

avs~igs i sin lur bedriva den utbildning som erfordras i1wm varje myndig

het. 

RRV kommer under vin!L'rn och v;°1ren 1980 att koncentrera utbildnings

insatsern;1 pii ;imnesomrt1det redovisning och res11ltalanalys med utgfmgs-
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p1111kt i dc'n nya statlig;1 btikfilringsfiinirdningl'n. Ca 300 myndighl'ter bl'

r;iknas kti111111a att delta i dl'nna konferl'nsvcrksamhd. Under konfcrl'n

sc'rna k11111111er i'l!rslag till tilbmpnings.1nvisningar till bnkfliringsfi.lrnrd-

11ingl'n ;lit rre-.cnlL'ras. Deltagarna kn111111er undn konferenserna att gcs 

111i!jlighet att r:ivc'rka den vidarl' utformningen av anvisningarna. Konk

rl'nscrna kommc'r 1111Lkr h11dget;'1re1 19110/XI att fiiljas av andra knnferenser 

d;·1r hl. ;1. boksl11tsfri1gor kPmm<.:r ;111 n;irmarc behandlas. 

Ktinkrensvt.:rksamhl'tc·n skall sti!dj;1 Jc·n h11dgl'tt..:kniska omHiggning..:n 

od1 stin111kra myndighet..:rna till att utvc..:kl;1 sin <.:g..:n ..:k,1ml!niadministra-

1 illll. 
;'\\·s1t1tningsvis vill .iag i dl'tta sammanhang n;igLit heriira fr;'tgan om 

rt.:vision ;1\' ;ilfarsverkens reJL1visning och hnkslutshandlingar. 

Rt.:gL'ring..:n 11ppdrog den ::!'J d..:cl'mh..:r JLJ77 t1t KRY att som ett kJ i 

hudgl'lmodt.:rnist.:ringen utreda o..:h bmna förslag till utfiirmning av en 

..:xtern th.:h liir:1nde gram,kning av affärsverkens rechivisning nd1 boksluts

h;111dlingar. Verket sk1ill..: i sitt utr..:dningsarhete hitriidas av r..:rresentanter 

for affarsvt.:rken. 1\rhl'let skull.: vidare ske i n;ira kontakt med berörda 

per si in alt irgan is;1 t it i ner. 

RRV:s utn:dningsarht.:ll' har bedrivits i en siirskild arhctsgrupr inum 

verket vari ingitll ;iven fiiretriidare f'i.ir affärsverkens internrevisioner. Re

rresentanter fiir s;1mtliga affärsverk samt herörda rersonalorganisatiLincr 

har ing;itt i c·n till arhetsgruppt.:11 knuten rl'ferens1,m1pp. I denna har iiven 

ing[1tt fiir;:tr;iJ;1re for ni1gra större revisionsbolag och -organisationer. Ar

ht.:tsgruprt.:ns utrt.:dningsresultat har redovisats i en till regeringen avfam

nad rapport. UtrL'dning<.:n har valt att rresentera alternativa förslag. Rap

f1L1rten har remisshehandlats. Vid remissbehandlingen h;ir skiljaktiga me

ningar rc·do\ isats. Fri1gan om formern;1 fllr revisiunen av affärsverkens 

rL'Lhivisning och bokslutshandlingar bt.:rL'ds f. n. inom regeringskansliet. 
Jag avser att inum kurt :11nkonuna till regering<.:n i denna fr~1ga. 

J;1g hL'lll.'>t~illl'r atl regeringen 

dd.1 bereder riksdagen tillfälle ;lit la del av vad jag har anfört 

bctr~i!Tande dl'll foresl;'tende moderniseringen av dl'! statliga budgetsy

steml'I. 

elds fiires1;·ir riksdagen att bemyndiga regeringen att 

I. besluta om inviirdering av kapitaltillskott till stalL'ns utli"mings

verksamhcter med utg<'1ngspunk1 i god red1wisningssed. 

, besluta Lllll neds;irtning av statskapitakt i 11tl;'111ingsverksam

hetL'r med 111gi1ngspu11k1 i gnd redLwisnings~ed i de fall f1terbc

talning av förutsatta amorteringar inlL' kan ske rt1 grund av 

nhcsti1nd ssit uat i1 i ner. 

3. utifri1n nu g;illande principer besluta om nelkittning av den 

fiirriintningsrliktiga delen av k<tritalet vid inv~irJeringen av 

karitaltillskott till atförsvcrksamheter i rnlighet med vad jag 

har anfört. 
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4. hesluta om n.:ds~ittning a\' statskaritalet fi.ir affarwcrksam

hetcr i de fall dclla iir p;'1kallat p!I grund av brand. stöld L'llcr 

annan liknande lJrsak. 

5. besluta om neds;iltning av d.:t statskapital Slllll investeras i 

byggnader och dataanl;iggningar för fi..irsvars;indamfd i enlighet 

med vad jag anfört. 

11 Kostnader för vissa personah·årdande åtgärder 

En myndighet som har anvisats medel till expenser far ta i anspr[1k htigst 

20 kr. rer t1rsanställd och budgetär for åtg:irder i rcr.,onalv~inlamk syfte. 

Det framgår av cirkuläret ( 1966: ~~ 1) till statsmyndigheterna om best ridan

de av kostnader för personalvfadand.: 1\tgiirdcr m. m. !omtryckt 1972: 33()). 

Som exempel nämns där hl. a. enklare fört~iring vid sammanklimst som 

anordnas av myndigheten och avgifter för fritidsstudier som ;ir angc:l;igna 

från myndighetens synpunkt. Cirkuliiret tilfamras ocks[\ rt1 myndigheter 

med programbudget. 

En förslagskommitte vid en myndighet far pf1 myndighetens vägnar 

besluta i fråga om bl. a. användningen av medel för s;'1dana rersonalv{1r

dande åtgärder som avses i cirkuHiret. Det sker med sttid av förordningen 

( 1978: 627) om förslagskommine vid vissa statsmyndigheter. 

Med hänsyn till att beloppet varit oförändrat sedan är 1972 anser jag all 

det bör höjas. Fr. o. m. budgetåret 1980/81 bör beloppet vara 30 kr. per 

årsanställd och budgetår. Jag avser all förcsla regeringen att vidta de 

ätgärder som behövs för att genomföra en sådan ändring. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta dd av 

vad jag nu har anfört. 
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I nnchallsfortrck ning 

I. Dt:11 alln1:inna li.lnt:niv[111 filr stalsa11-.1iillda 111. 111. 

2. Lilnt:gradsrlact:ring l"iir vissa tjiinslc111iirI m. m. 
3. I\ amnbvtl' for Sl<ttens llch kl•m1111111t:rnas samarbehnii11111d i lilne-

friigor 
4. lJrm:irkclst:n "För nit och redlighet i rikt:ts t.iiinst'' 
:'. Praktikantt:r vid starsmyndighctcrna m. m. 
h. PersLrnaladmi ni st rat i v;1 i nformat ionssystcm 
7. famst:illdht:tsarbt:tet inom slatsförvaltningt:n 
H. S1<11lig fore1;1gsh:ihov:·inl 
9. Vi~sa persl1nal11t hildningsfmgor 

10. i'v1odernist:ring av det statliga h11dge1systemel 
11. Kostnader i"ilr vissa rersnnalv:1rdaruk <Hgiirder 
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Bilaga 4 till huclgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80: JOO 
Bilaga 4 

Kungl. hov- och slottsstaterna 
------· - -------- -------------------------

BL!UGFTDEPARTFMENTET 

Fön·dragande: statsri1det !\l1111deho 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 

1979-1 ::!-::! I 

Anmälan till statshudgden för hudgelarel 198<1/81 s;lviU avser de kungl. hO\'· 

och slottsstah'rna 

Förstu h11rnd1i1e/11 

A.KUNGL.HOVSTATEN 

A I. Han~ '\1aj:t Konungens och det Kungl. Husets ho\'hallning. Anslaget 

~ir l'iir innevarande b11dget:1r 11ppl'iin i statshudgeten med 7 .5 milj_ kr. 

\kd heaktande av ökade lönckostnaJer för hovförvaltningens rersnnal 

li.:h intr~iffade rriss1cgringar föwrdar jag att anslaget höjs till 8 17'5 000 kr. 

för 11iista budget:U-. 

Jag hemstiilkr <1lt regeringen föresl;1r riksdagen 

att till Hans .H<!i:t f,:0111111g1•n,,· t>ch tli't Kung/_ Husets horl1tll/11i11i: 

för hudget:1rct 19XO/X I anvi<-;a ett anslag av 8 175 000 kr. 

A 2. llndcrhall och 1·ärd a1· miibkr .~amt andra staten tillhiiriga inn~ntarier 

i de kungl. slotten. Detta anslag iir i statshudgcten för hudget:'lret 1979/XO 

uppfört med ::! 41 I tlOO kr. 

Rik.111111rs/;a//,.sii111hc1c1 har - i anslutning till en av kungl. husgcriids

kammarcn gjL>rd framstiillning hcm~t~illt att fiir ifrr1gavarandc iindam<'tl 

under niista h11dgeti·1r anvisas ett anslag av J 025 000 kr. Riksmarskalksäm

hctct har diirvid bcgiirt medel för hL a. ytterligare tj~instcr för en nrnseitek

niker nch en snickare för tillsynen av statens möbler, textilier och koföt

förern<'1L en tjiinst som museiassistent och en assistentt_iiir1st for olika 

administrativa <Kh kamerala fr~1gor vid visnings- och utstiillningsverksam

heten samt för omvandling av en bitriidcst_jiinst frtin halvtid till heltid. 
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Vidare har medel begärts för vissa fotograferings- och tvättgöromi\I inom 

h11 . .;gen1dskammarens verksamhetsomr<"ide. 

Fiirt·draga11dl'11 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att riksmarskalksämbetet har med

delat att Hans Maj:t Konungen avser att utnyttja sin dispositionsrätt till 

Drottningholms slott till att mera stadigvarande vistas där med sin familj. 

Detta ökade ianspråktagande av Drottningholms slott som residens för 

statschefen kommer att föra med sig ett behov av vissa mindre avspärr

ningar 1110111 slottsparken samt en del ombyggnads- och 

isthndsiit111ingsarbeten pfl slottet. Om delta återkommer jag till regeringen i 

annat sammanhang. Vidare behöver husgeri:1dskammaren tillfälligt förstär

kas för att iordningsUilla de möbler och andra inventarier ur statens he

stimd som avses hli använda pt1 Drottningholm. Anslaget Underhåll och 

drd av möhler samt andra staten tillhöriga inventarier i de kungl. slotten 

bör för nlista hudgetär beräknas med utgängspunkt i detta förhållande. 

Jag är i övrigt inte beredd att förordna några andra förändringar under 

detta anslag än sf1dana som följer av ökade lönekostnader för den personal 

som avlönas frän anslaget och inträffade prisstegringar. Den upprustning 

och reorganisation av Bernadot1ebiblioteket som har inletts under inneva

rande budgetrtr hör fortsätta med oförändrade resursinsatser under nästa 

budgc1t1r. 

Jag hemstiiller att regeringen förcslär riksdagen 

att till l111dcrl11/// och 1·tlril a1· möhlcr samt andra staten tillhöri~u 

i111·1·111aril'T i de k1111gl. slot1e11 för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

anslag av ~ 755 000 kr. 
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B. KUNGL. SLOTTSSTATEN 

B J. De kungl. slotten: driftkostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Y034829 

9 I 00 000 

y 779000 

St11c/,.ho/111s s/011 anv;inds som bostad i1t konungen samt som representa

tions- och kontorslokaler. Vissa delar visas äve;:n för allmänheten. Drott-

11i11ghol111s slu11 begagnas av konungen under vissa tider av året och visas 

för allmänheten. Ulriksdals s/011 avses närmast utnyttjas för vetenskapliga 

konfcrt:nser m. m. Haga s/011 används som bostad för prominenta pt:rso

ner från utlandet, vilka är den svenska regeringens giist er. Gripsho/111s slott 

utnyttjas som museum och för utställning av en del av svenska statens 

ponrättsamling. Användningen av Striimsho/111s slott utreds av stt1thållar

ämbetet i sanmid med livrustkammaren. byggnadsstyrelsen. länsstyrelsen 

i Västmanlands län m. fl. Rosersbergs slo11 disponeras sedan tir 1966 till 

större delen av civilförsvarsstyrelsen. De två övervåningarna i slottet har 

dock fätt behhlla sin ursprungliga karaktär och visas för allmänheten. 

Jitl/gams slott är upplåtet för visning vissa tider. 

Under det!a anslag avlönas f. n. ca 80 lönegradsplacerade anställda, 

varav 26 i park-. och trädgån.lsvard och elva för lokalvård. Härtill kommer 

ett tiotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekaraktär. Friin 

anslaget utbetalas vidare vissa övcrgiingsvis utgående understöd till tv[t 

förmtmstagare samt andra omkostnader än för fastighetsunderhåll av de 

kungl. slotten. 

Rif...\111ar/..s/,.a//..sii111betN har - i anslutning till en framställning frän 

sl{1thiillarämbcte1 - hemställt att 9 779 000 kr. anvisas för drift av de kungl. 

slutten under nästa budgetar. 

Trots att behoven av omvårdnad av slotten stiger och att antalet hesö

kande med därmed följande krav pr1 visningsservice ökar har ståthiillaräm

bt:tet, i enlighet med regeringens anvisningar till de statliga myndigheterna. 

undersökt vilka reella besparingsmöjligheter som finns till nästa budgetår. 

Detta har samtidigt skett i syfte att anpassa verksamheten till nya behov 

och hcdriva verksamheten så rationellt som möjligt. 

Mot denna bakgrund har ståthMlarämbetet inte funnit det möjligt att 

tillgodose i och för sig berättigade krav på förstärkningar som framförts av 

slottsförvahningarna. Det har inte heller visat sig möjligt att med rimliga 

krav pt1 service gentemot allmänheten och god omvårdnad av anförtrodd 

egendom åstadkomma någon reell nedskärning av kostnaderna för verk

samheten. 
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Visningen för allmiinheten av riksrega!ierna - den s. k. skattkammaren 

r:·1 Stockholms slott - hesöks i'i.rligen av drygt 200000 rerso11er. Detta 

hctydcr all sL111kam111are11 lir cl! av de mes! a11rnk1iva 11111 .... ecrna i Strn.:k

holm. F. n. finns ingen fast tjlinst som fiirest[tndare för denna visni11gsverJ..

samhct. J ,cJningcn a\' verksamheten vid skattkammaren innefattar rcrso

naladministration av ca 15 anställda. serviceverksamhet l)lllfattande vis

ning for enskilda och grurrer. hestlillning och redigering a\' trvcksaker 

samt kontakter med andra museer. bildnings- och turisl(>rganisa1inner. 

press och skolorm. m. Ansvaret omfattar ocksi'I arrangemang av tillfälliga 

utstiillningar lh:h utformningen av kataloger och övriga tryck~aker. sam! 

vidare ansvar för ekonomisk redovisning. bokslut. fakturering samt inven

tering av lager. St;'lthallarlimhctet bedömer Jet omöjligt att li.>rtslittning-.vis 

bedriva denna verksamhet utan en fast tj~inst som förest~lndare. Det tinns 

emellertid inte ni1gon möjlighet att inrlitta en si'idan t.iiinst med utnyttjande 

LI\' \'isningsmeJd fri111 skattkammaren. St:1tha1Jarämbetet bcgiir Jlirför me

del iivcr statsbudgeten för en tjlinst som föresti'1ndare för skattkammaren. 

placcrad vid Stockholms slottsförvaltning. För att tin;rnsiaa denna wiiJ..

ning av pcr<;onalstaten föresli'tr st[tthitllar~imbetet att en parkarhetarhefatt

ning dras in vid Ulriksdals slottsförvaltning. Denna höparing kan enligt 

limbctets mening bli möjlig genom ett rationellt användande av befintlig 

maskinpark och genom en ni1got sänkt ambitionsniv;\ vad g~iller parkvi1r

den. 

Sammanfattningsvis innebär st~ithttllarämbctcts förslag omfönklningar 

inom givtn ram för att blittre mi.ita verksamhetens krav utan 11:1gnn reell 

hi.ijning av a11slagsnivi111. 

Medelshehovet för drift av kungl. slotten under niista hudgei;ir framg;'1r 

av följande sammanställning: 

l.1tgiftcr 

LiineJ..ostnader 
SjukvarJ 
Reseersiittningar 
Lokallwst nader 
Expenser 
Parkers od1 träJg:1rJars undahall 

I nkomslcr 

Anvisat 
1979/'l'.0 

6200000 
22000 
:nooo 

2 445 000 
14'1'.000 
017000 

9469000 

Föriindring till 
19'1'.0/XI 

+5310011 

+ 21100 
+2<15110() 
+ 9-1000 
-+ 13000 

~904000 

U ppbiirdsmedel 3<i9 000 ! 225 000 

"clloutgifl 9100000 +679000 
------·--- ------------··-··----·--·--

Fiir!'drag1111d1'11 

V crksamhetcn med visning för allmiinheten av riksregalierna och vissa 

dyrbara smycken. som an\'~inds i statsceremonidla lH:h liknande samman-
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hang. har ri·1g:111 sedan S(lllllllaren 1970. L:tställningwerks::unheten. S(llJl 

administreras av stt11hi11lar;irnhe1er. finansieras helt genom entrcavgifter 

och andra kirande inklrn1ster. Det for anses att verksamheten numera iir 

väl etahlo:rad som ett hetydelsefullt och urpskattat inslag hland scviirdhe

terna i S1<1ckholm. Mot denna hakgrund kan jag hitriida riksmarskalksiim

hetets förslag om att en fast 1jiinst inom st;'1th~lllarämhetet för ledning av 

n.:galicutstiillningen finansieras över fi.irevaramk anslag. Utrymmet för 

detta tillskara~ i huvudsak genom att hefintliga resurser omfördelas. An

slaget för niista hudgl'litr bör beriiknas med utg<'mgspunkt i llctta. 

Jag har inte heller i övrigt n[1go11 erinran mot riksmarkskalksiimhetets 

förslag till medclsanvisning för niista budgetM. Jag hcmstiillcr alt regering

en fi.iresbr riksdagen 

att till /)e k1111i.:I. slot1e11: Uri(iko.1·111ada för hudget;·iret 1980/X I 

anvisa ett fliro;lagsanslag av 9 779 000 kr. 

Hifäll rill mina förslag till medelsheräkning för niista hudgeti"tr innehiir att 

första huvudtitelns slursumma för budgct:1ret 1980/81 kommer att urpg:1 

till 20 709 000 kr. Detta betyder en ökning i jämförelse med det för hudget

itret 1979/80 anvisalle beloprl'I med I 698 000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 4 Kungl. hov- och slottsstaterna 

Register 

SiJ. 

3 

Anslag kr. 

A. Kungl. ho,·staten 

Hans r-.1aj:t 1'.onungcns och Jet Kungl. Husets 

hovh{dlning 

U ndcrhällning och v[ird av möbler samt andra staten 

tillhöriga inventarier i Je kungl. slotten 

B. Kungl. slottsstaten 

De kungl. slotlcn: Driftkostnader 

Totalt för kungl. hov- och slotlsstaterna 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1980 

6 

8 175000 

2 755 000 

10930000 

9779000 

20709000 



Bilaga 5 till budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80:100 
Bilaga 5 

Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Till justitiedepanementet hör polis- och åk/agarviisender. de allmänna 

domstolarna. de allmänna förvaltningsdomstolarna. hostadsdomstolen. 

hyres- och arrendenämnderna. rättshjälpsnämnderna. de allmänna advo

kathyråerna och domstols verket. kriminalvhrden och hrottsförchyggande 

rr1det. Inom departementets omrf1de faller också den verksamhet som 

utövas av justitiekanslern. fideikommissnämnden. datainspektionen. cen

tralnämnden för fastighetsdata. bokföringsnämnden och brottsskadenämn

den. 

Justitiedepartementet svarar för heredning av lagstiftningsärcnden p{\ 

många områden av samhällslivet. 

Utgifterna inom justitiedepartementets omraue heräknas under budget

året /980/81 komma att öka meJ 5:!o.5 milj. kr. Diirmed omsluter verksam

heten o 328.1 milj. kr. 

Antalet tjänster inom justitiedepartementets område ökar med samman

lagt 78. 

Polis- och åklagarväsendet 

Trots det ansträngda statsfinansie\la läget tillgodoses en del särskilt 

angelägna oehov för polisens och åklagarnas del. 

Inom polisen finns fortfarande ett stort antal vakanta tjänster. Vakanslä

get har emellertid förbättrats under budgetåret 1979/80. För att komma till 

rätta med vakanserna föreslås att 7:!0 aspiranter far tas in p[1 polishög

skolan. Intill dess vakanserna har besatts bör antalet nya tjänster begrän

~as. Nya tjänster inrättas därför bara inom områden där det är oundgängli

gen nödvändigt. För budgetåret 1980/81 förcsH\s att I 00 pnlismanstjänster 

inriittas. Härav avses bl. a. 16 för kampen mot narkotikabrollslighet och 16 

för insatser mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. För 

utliinningsärenden inrättas 7 tjänster. Vidare förstärks kvarrerspolisorgani

sationen med 10 tjänster. Ordningsavddningarna tillförs ~8 tjänster för att 

förbättra ordningen utomhus. För trafik.övervakning heräknas fJ tjänster. 

En ny i\klagartjänst tillförs Helsingborgs t\klagardistrikt. som iir särskilt 

arbetstyngt. 

I Rik.1·dage11 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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l>omstols\'äsendet 

Arbetsläget vid de allmänna domstolarna iir tillfredssti.illande. Antalet 

tjiinster vid tingsriitterna nedbringas under innevarande budgetär med 60. 

Atgiinler har satts in för att nedbringa den alltför stora arbetsbalansen i 

högsta domstolen. Gii1a hovrätt tillförs under budgetf1ret 1980/81 en ytterli

gare avdelning. 

Arbetssituationen iir tillfrcdsstlillande ocks~i i regcringsrätten och kam

marrätterna. Balanssituationen i de tidigare länsdomstolarna försämrades 

ytterligare under budgetttret 197f./79. Uinsrätterna tilldelades i samband 

med länsriittsreformen den 1 juli 1979 medel fiir omkring 70 tjänster för 

balansavarhetning under innevarande budgetär. för huclgetaret 1980/81 

beräknas för detta ändam{1l medel nwtsvarande ytterligare omkring 30 

tjiinsler. 

Rättshjälp 

Allmiinna advokatbyräkommittcn. som haft i uppdrag bl. a. att göra en 

allmiin utvärdering av verksamheten vid de allmänna advokatbyraerna och 

lämna förslag till åtgärder för att förbättra byråernas lönsamhet, har under 

hösten 1979 avlämnat betänkandet Allmänna advokatbyråerna. 

I linje med vad kornmitten har förordat föreslås en viss utvidgning av 

omradet för statliga driftbidrag. 

l\riminalvarden 

Den uppätgäende tendensen i bcHiggningen p~1 krirninalvardsanstaltema 

har fortsatt under är 1979. 

Under iir 1979 har kriminalvrmlsanstalten Ulriksfors lagts ned. Riksan

stalten Uirbrn har fr. o. rn. den 1 juli 1979 fi.irändrats till öppen lokalanstalt 

med 40 platser i kriminalvi1rdens Nyköpingsrcgion. 

I Helsingborg och Luld1 har nya lokalanstalter öppnats under ilr 1979. 

Den del av riksanstalten Hall. som hyggts om till lokalanstalten Hageby. 

kommer att tas i bruk i hö1jan av tir 1980. 

En principplan för föriindringar inom lokalanstaltsorganisationen har 

utarhetats av en arbetsgrupp inom justitiedepartementet. Planen föreläggs 

riksdagen för godkiinnandc. 

Krirninalvfirdsrcformen har medfört att friv:irdcn under ären 1974-1978 

har tillförts ca ~70 tjänster. Detta innebär att personalen har fördubblats. 

Helsingborgs och Jönköpings ~kyddskonsulentdistrikt har delats under 

i1r 1979. Under budget<tret 1980/81 kommer även Falu skyddskonsulentdi

strikt att delas. 
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Sammanfattning 

Föriindringarna inom justitiedep:ir1ementets ornrfide i förhtlllandc till 

sta1shudgeten för hudgctärct 1979/80 framg<'tr av följande sammanstiillning. 

Ai.slagens fördelning pa olika avsnitt har för hudgc1iirc1 1979/80 justerats 

för att mol svara statshudgetförslaget för 1980/81. Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag Föriind-
1979/80 1980/81 ring 

Andra hurndtiteln 

A. Jus1i1iedcpartcmcntct m. m. 52,2 55.2 -+ 3,0 
B. Polisviiscmkt 3 366,9 3042.3 -275.4 
c. A klagarväscndet lh4,4 177.5 + 13. I 
n. Dl1msl!1lsv~iscndc1 m. m. 886,9 %1.3 ~ 74.4 
[. Kriminalvi\rJen 952.9 I l.'i I .Il +198.1 
r Riitt~hj~ilp m. m. 1%.1 222.4 + 26.3 
G. Övriga myndigheter 45.8 42.7 3. I 
H. Diverse 116.4 7.'i.7 n0.7 

Summa för justiticJcpartemcntct 5801,6 6328,l +526,5 
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.JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Fört'dragande: statsrådet Winberg 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 

1979-12-21 

Anmälan till statsbudgett'n för budgetåret 1980/81 såvitt avser 

justitiedepartementets verksamhet~område 

Andra hm·udtiteln 

1 Lagstiftningsfrägor 

Justitiedepartementet svarar för beredningen av lagstiftningsärenden p{J 

många omr{Jden av samhällslivet. Viktiga riittsomrndcn utgörs :iv 

grundlagsstift ningen. familjerätten. köprättcn och annan förmögen

hetsrättslig lag!'>tiftning. upphovsriitten. processriitten och straffriitten. Jag 

berör här nagra av de viktigaste lagstiftningsärendena som är aktuella. När 

det gäller stralTrättsomrhdct kommer jag att behandla aktuella lagar och 

lagförslag i Jet följande avsnittet om ;'ttgärder mot brott. 

Reformarbetet pa grundlagsomrildet fortsiitter. Under är 1979 har riks

dagen slutligt antagit rc:gler Lrnl förstiirkt skydd för de medborgerliga fri

och rlittigheterna. lagprövningsri\tlens wll i ri\ttighehskyddet. lagrädets 

uppgifter o..:h ställning samt folkomriistning i grundlagsfr:'tgor. Beslut har 

ock sa fattats om kvinnlig tronföljd. 

Tiden har nu ansetts vara inne för att revidera vissa inslag i 19h!l- 1969 

:'trs grundlagsrcform i frr1ga om kammar- och valsystem. I enlighet med 

riksdagens önskem~I k1rnrn1er en knmmitte att tillkalla-; med uppgift att 

överviiga om vi bör g~i över till en ordning med -,kilda tidpunkter för riks

dags- th.:h kommunalval o..:h om valperioderna bör förliingas. Kommitten 

skall hehandla o..:ksi1 vi-,sa andra frägor som ri.ir demokratins arhetsformer. 

Frägan om först;irkt skydd för yttrandefriheten utreds av yttrande

frihehutn:dningen du 1977: 101. I debatthetänkandet tSOU 1979:~9) 

Grundlagsskyddad yttrandefrihet har utredningen diskuterat de princi

piell;1 huvudfrägorna angående yttrandefrihetens rlittsliga villkor. 

Betiinkandet remissbehandlas f. n. 
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Niira samband med yttrandefriheten har det förslag till en ny sekretess

lag som f. n. hehandlas i riksdagen. Förslaget inncfat1;1r en .samlad regle

ring av sekretess för allmiinna handiingar och tystnadsplikt för offentliga 

tj1inslemiin. Det bygger pt1 all största möjliga öppenhet skall giilla i för

ht1llande1 mellan myndigheter lll.:h enskilda. 

Ett av de viktigaste rnälcn för lagstiftningsarhetet är att fil till ständ en 

större rättstrygghct för den enskilde. Grundlagsrcfom1erna utgör delvis led 

i dessa striivanden. (kksä i andra lagstiftningsärenden iir rättssäkcr

hetssynpunktcrna viigledande. Pä grundval av ett t>etiinkandc av data

lagstiftningskommittcn (Ju 1976:05l har riksdagen beslutat ändringar i 

datalagen ( 1973:289) som är ägnade att stärka skyddet för den enskildes 

integritet. En särskild kommitte (Ju 1978:00) överväger frågor om telefon

avlyssning och liknande tvängsmedel. Huvuduppgiften för kommitten är 

att t1stadkomma en <wviigning av den enskildes behov av skydd för sin 

pl.!rsnnliga integritet och samhiillets intresse av att i vissa si!Uationer kunna 

ingripa med olika t vängsätgärder. 

frtm hade enskilda och allmänna synpunkter är det självfallet av stor 

vikt att alla former av myndighetsutövning sker på ett riktigt sätt. De 

statliga och kommunala tjänstemännens ansvar har fått sin nuvarande 

utformning genom 1975 års ämbetsansvarsreform. Tiden har nu ansetts 

vara mogen att göra en utviirdering av denm1 reform. Jag har därför nyligen 

med stöd av regeringens bemyndigande tillkallat en kommittc (Ju 1979: 13) 

som skall se över det nuvarande ansvarssystemet för offentliga funk

tionärer. I kommittens uppdrag ingtlr också att överväga behovet av de 

begränsningar som nu giiller i fråga om rätten för målsägande att väcka åtal 

och skadeståndstalan på grund av hrott som har begåtts i utövningen av 

offentlig tjänst. 

Till utredningar med särskild uppgift att stärka den enskildes rätts

säkerhet hör också förvaltningsrättsutredningcn (.lu 1978:09). I enlighet 

med riksdagens önskemål sker inom en särskild kommittc (Ju 1978:03) en 

utviirdering av tillämpningen av lagen I 1973: 558) om tillfälligt omhänder

tagande (LTOl och lagen (1976:51 Il om omhändertagande av berusade 

personer m.m. (LOB). 

Rättegångsförfarandet vid de allmiinna domstolarna ses över av riitte

gängsutredningen (Ju 1977:06). Malsältningen är att handliiggningen i häde 

brottmal och tvistemål skall bli så enkel och smidig som möjligt utan att 

rättssäkerheten sätts at sidan. På brottmälssidan är det angeläget att vidta 

olika åtgärder för att tiden mellan den broltsliga giirningen och lagföringcn 

skall bli st1 kort som möjligt. På den punklen iiverviiger utredningen hl.a. 

om s.k. jourdomstolar bör inrättas. 

Frt1gor om hiiktning och anhållande m.m. har behandlats av en särskild 

utredning i betänkandet SOU 1977:50. En annan utredning har föreslagit 

nya regler om ätalsunderHitclse i syfte att minska antalet brottmål vid dom

s1t)larna I SO U 1976: 47). Jag iirnnar föreslti regeringen att till v~1ren liigga 
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fram en propo-.ition med t"lirslag i vissa av de frågor som behandlats av 

dessa kommit t.:er. 

Avsikten ~tr lH.:kst1 att ett förslag till l.'.n ny utsökningsbalk skall fon:
liiggas riksJagl"n under vtiren. Genom den nya balken llyttas de hittills

varamll" iivere\ekutl1rsuppgifterna över frfm lämstyrdserna till krono

fogdemynJighderna. samtidigt som utmiitningsfi.irfaranJet giirs smidigare. 

Konkurslagstiftningl"n rdi.1rmeras etappvis. Detta arbete kan delvis ses 

som l"tl led i kampen mot Jen ekonomiska brnttslighetl"n. Frän årsskiftet 

g:iller nya regler om konkursförvaltning och tillsyn i konkurs. I Je små. 

konkurserna hlir dl."t på samma sätt som i de stora mi.'ijligt att återvinna 

egendom till konkursboet. Vidare skall förvaltaren i alla konkurser utreda 

om Jet finn:-. anleJning misstänka att konkursgäldenären har gjort sig 

skyldig till brott mot sina borgenärer. Härigenom förbättras möjligheterna 

att komma till riitta med den omfatlamle ekonomiska brottslighet som f.n. 

fiirekommer i samband med konkurser. 

För ~tll ytll"rligare förhindra illojala beteenden i samband med närings

verksamhet av'>er regeringen att i början av är 1980 lägga fram en 

proposition med förslag om konkurskarantiin. Förslaget innebär att en 

niiring-;idkare som har gått i konkurs under vissa förutsiittningar skall 

kunna förbjuda~ att bedriva näringsverksamhet efter konkursen. 

Avi:n uc.:n rarml.icr;ittsliga lag~tiftningen är föremäl för ett omfattande 

reformarbete. De hittillsvarande etapperna i refrirmarbetet har bl.a. gällt 

giftermttl tll.:h skilsmiissa. faderskap o..:h värdnad t>m barn samt underhåll 

till harn o<.:h frf1nskilda. Niista ilr väntas famil.ielagssakkunniga (Ju 1970:52) 

liigga fram förslag om iiktenskapets ekonomiska rättsverkningar. om sam

bncnde ut;m ~iktenskap och om olika arvsfragor. Tanken iir att huvuddelen 

av de nya rc:glcrrw skall ingi"1 i c:n ny iiktenskapshalk. 

Utredningen IJu 1977:08\ om barnens rätt har till uppgift att arbeta ut 

fiirslag som kan stiirka harnens rättsliga ställning. Som ett första led i detta 

rdormarbde har under år 1979 införts ett uttryckligt förbud i för;\ldra

balf..en nwt aga. Nyligl"n har utretlningen om barnens rätt lagt fram ett be

tiinkande (SOL 1979:('3). som bl.a. rör fräglir om vårdnad och umgiinges

riit t. Ett av utredningens fors lag innebär att tvtmgshiimtningar av barn i 

princip inte for förekomma. 

Namnlag-;utreJningen har föreslagit nya regler om namn 1SOU 1979: 25). 

Syftet med förslaget ~ir bL1. att namnlagstiftningen b;ittre iin f.n. skall ge 

uttryck för j;imstiilldhetcn mellan kvinm'f \l<.:h miin. Avsikten är att l"ll 

proposition i iimnet skall utarbetas under f1r 1980 . 

.lustit iedq1artl"mentet har gemensamt med handelsdepartementct 

h11vudansYaret for kunsumentpnlitikcn. Denna politik syftar till att pt1 

,1Jik<1 S:itt. bl.a. genom lagstiftning. stärka konsumenternas ställning. 

P[1 fi.ir<ikringsomradet h;ir konsumenterna fatt l"tl flirst~irkt skydd 

g<:1h1m den konsumentflirsiikringslag som nyligen har antagits av riks-
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dagen. Den nya lagen innehfiller hl.a. regler om information om 

för\likringsvillkor. hetalning av försäkringsrremier, förnyelse av förstik

ring och nedslittning av försiikringsersiittning. Ett annat lagflirslag. som 

kommer att förel~iggas riksdagen efter {1r~skiflet. innebhr att rreskrir

tionstidl'n förkort<ts i fiirh~lllandet ml'llan nliringsidkare lH.:h konsumenkr. 

l\.nnsumenttjiinstutredningen har under är 1979 lagt fram förslag till en 

konsumenttj~instlag. som inneh~tller betydelsefulla regler om hl.a. rerara

tions- och servicearbeten 1SOU 1979:361. Förslaget har remisshehandlats 

och iin~rvligs nu i dcrartementct. Andra utredningar. som nyligen har lagt 

fram förslag rä hmsumentomr[1det. iir hemfi.irs~iljningskommitten och 

rroduktansvarskommitten (SOU 1979:76 och 791. 

l\.onsumcntktirsutredningcn (]11 1977: 13) har till uprgift att se över 1973 

ftrs klH1surnentkörlag och bygga ut de regler som skyddar konsumenterna i 

samband med kör. Utredningen har ocbit fatt i uppdrag att i.ivervliga de 

mindre företagen~ sUillning. s;irskilt detaljisternas fiirhtlflande till sina 

leverantörer. Nlir det giiller fastighetsområdet vill jag niimna smahusköp

kommitten (Ju 1975:02). som i sitt nlista betlinkande kommer att lägga fram 

förslag om fastighetsmäklarnas verksamhet. 

En siirskild kommittc (Ju 1978: IOl har tillkallats med uppdrag att se över 

komrnissionslagen ( 1914: 45). Syftet iir att skyddet för hl.a. handclsagentcr 

m·h handclsrerresentanter skall forbiittras. Andra utredningar sysslar med 

fr{1gor om arbetstagares uppfinningar och skydd för förctagshemligheter 

(111 1977: 15 och 1979:09). 

Pit bostads- och fastighetslagstiftningens omr[1de har arrendelagskom

mitten tJu 1975:04) och hyresrlittsutredningen (Ju 1975:06) viktiga utred

nings11rpgiftcr. Ddbcthnkanden frän de båda utredningarna har föranlett 

lagstiftning under är 1979. Till vhrcn väntas förslag frtm tomträtts

kommittcn (Ju 1977: 12) om best~immande av tomträttsavgiild m.m. Vattcn

lagsutredningens förslag (SOU 1977:27) till ny vattenlag överväg~ i 

departementet. 

Nyligen har en kommitte (Ju 1979: 11) tillsatts med uppgift att se över 

fastighetshildningslagen ( 1970:988). Syftet ~ir bl.a. att förfarandet i fastig

hetshildningsärcmlen skall förenklas och att fastighetsregistren skall 

saneras genom att onyttiga rättigheter o.d. upphör. En annan utredning. 

rantbrevsutredningcn tJu 1979:02). som ockst1 har tillsatts under ttr 1979, 

har till uppgift att se över lagstiftningen om ranträtt i fast egendom. fa11yg 

och luftfartyg. Andra utredningar prövar frhgor om företagsinteckning. 

rantshttning av byggnader rå annans mark och skadestand vid miljöskador 

1.lu 1972: 12. 1977:0.'i och 1978:08). 

Reformarbetet fortsätter också inom associationsriitten. Ett första steg 

togs genom tillkomsten av den nya aktiebolagslagen ( 1975: 1385) och hok

fiiringslagen ( 1.976: 125 ). Frtigor som gäller handelsbolag och koncerner har 

utretts av 1974 ;lr:; bolagskommittc tJu 1974:21). medan spörsmål beträf-
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fande stiftelser hehamllas av stiftelseutredningen (Ju 1975:01 ). På grundval 

av cl! hctiinkanJe fran holagskommitt.:n avser regeringen till vflrcn all 

liigga fram förslag till bl.a. en ny handelsbolagslag. Avsikten är att samma 

rropositilln liven skall innehtilla förslag rå grundval av rromemorior från 

brottsfi.irebyggande r~1det (BRA I om revisorers verksamhet och om ett 

btillre skydd för det bundna kapitalet i aktiebolag. Förslag kommer också. 

att faggas fram om nya redovisningsregler for ekonomiska föreningar. 

Ntir det slutligen giiller immaterialrlittsområdet rågår utredningsarbete i 

varum~lrkesutrcdningen \Ju 1974: 10) och upphovsrättsutrcdningen Uu 

197():021. En utredning har också tillsatts med uppgift att se över patent

prlKcssen (Ju 1979:031. På grundval >IV förslag fran upphovsrättsut

redningen kommer regeringen inom kort att Higga fram en prorosition med 

regler om fotok1ipiering inom undervisningsväsendet. 

2 Åtgärder mot brott 

I 1111Jahifuf.:a I lämnas vissa statistisk::i uppgifter jtimte kommentarer 

om brottsutvecklingen. om verksamheten inom polisen. åklagarmyndig

heterna. de allmänna domstolarna och kriminalvården och om rätts

väsenJets resurser för åtgärder mot brott. 

De urpgifter om hrottsutvecklingen som redovisas i underbilagan är inte 

entydiga. Även om antalet anmlilda brott av vissa !>lag nu visar på en 

minskning. har man anledning att rf1 sikt riikna meJ en ökning i fråga om 

huvuddelen av brotlsbalksbrotten. Att kurvan över anmälda brott i några 

fall åtminstone tillfälligtvis har vänts neråt fi'tr vidare inte unJanskymma 

att det genomgåenJe rör sig om mycket höga faktiska tal. Till detta 

kommer att det verkliga antalet brott sannolikt väsentligt överstiger antalet 

anmälda hrott. Skillnaden. det s.k. mörkertalet. varierar ganska mycket 

efter brottets art och svårhetsgrad. Sannolikt ärt.ex. mörk.::rtalet högt i 

fräga om si\.dan brottslighet som räknas till den ekonomiska kriminaliteten. 

Det lir uppenhart att det bakom brottsstatistikens siffror finns en 

verklighet som innebär att många människor drabbas av pcrsllnligt liJandc 

och ekonomiska skador och att niiringsliv och samhtille belastas med stora 

kostnader. Oet är dilrfor ett utomordentligt viktigt samhällsintresse att 

kriminaliteten begrilnsas. 

Kamren mot brollslighcten fordrar insatser på många olika områden. 

Det ilr nödvändigt all siltta kriminaliteten i samband meJ andra sociala for

hallanden. Brister i boendemiljön och i skolan kan lt:Ja till ~ociala stör

ningar. Ungdomsarbetslösheten utgör ett allvarligt rroblem. som ocksa 

fr~n brnttsfi..in:hyggande synpunkt måste följas noga. Även annan 

utslagning frän mi-insklig gemen skar kan fä sv<'tra följJer för den drabbade. 

Ofta gar vägen till kriminalitet över missbruk av olika slag. Det är alldeles 

uprenbart när det gidler narkntikamissbruket. Att ncksä alkoholmiss-
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hruket iir en starkt hidragande orsak till mycken brottslighet, t.ex. välds

brottslighet. är sedan länge belagt genom forskning och utredningar. För 

all komma till rätta med nu nämnda och andra förhållanden som drar in 

manniskor i kriminalitet kriivs ett arbek som till stor del ligger utanför 

.iustitiedeparkmentels ansvarsområde men som faller under begreppet 

hroltsförebyggande verksamhet i hegreppets vidsträckta bemärkelse. En 

satsning pt1 socialt förebyggande lllgfader innebär på intet sätt att man 

fornekar den enskildes personliga ansvar för sina handlingar. 

De instrument som stär till förfogande för kriminalpolitiken i mera sniiv 

mening Lir lagstiftning och ökning eller omfördelning av personella och 

andra resurser. 1 forts~ittningen kommer jag att lägga tonvikten vid resurs

fr<'igorna. men jag .\kall ocksä beröm vissa aktuella i<Jgstiftningsfrägor. 

Lkt mycket anstriingda slatslinansiella läget gör det tyvärr nödviindigt 

att avst~i från f1tskilliga i och för sig önskvärda anslagsökningar inom 

r;ittsviiscndets omr<\de. Det har likviil visat sig möjligt att. enligt vad som 

förutskickades i regeringsförklaringen. tillgodose en del särskilt angelägna 

behov av större resurser for brottsbek~impningen. 

Ett inslag i hrnttsstatistiken som enligt min mening är särskilt oroande är 

all del samlade antalet våldshrolt inte visar någon tendens att minska. 

V;irda siirskild uppmärksamhet är de siffror som anger att fallen av miss

handel utomhus från en okänd persons sida hlir allt fler. bftde i absoluta 

01.:h relativa tal sett. Ökningstakten iir stÖITe i de tre storstäderna än i 

övriga landet. Även om risken för den enskilde att bli utsatt for våldsbrott 

fortfarande är liten, mi1ste man ha förstaelse för att allmlinheten inte sällan 

hyser oro för sin slikerhet på allmänna platser. Till bilden hör också den 

kraftiga ökningen under senare år av skadegörelsebrotten. Det står klan 

att utvecklingen betrMfande de nu nämnda brottstyperna måste brytas. 

Flera olika åtgärder kan komma i fråga. På kort sikt ligger det närmast till 

hands att skärpa övervakningen av ordningen på gator och torg och på 

andra platser d:ir allmänheten vistas. Jag föreslår därför att polisens 

ordningsavdelningar får fler tjänster. främst för reguljiir övervaknings

verksamhet. Även antalet kvarterspoliser bör öka. 

Det kan inte råda något tvivel om att narkotikamissbrukets utbredning 

leder till många mänskliga tragedier och utgör grunden för en vitt för

grenad brottslighet. Under min företrädares tid har genomförts en 

hetydande utbyggnad av polisens resurser för att bekämpa narkotika

brottslighet. Bl.a. har narkotikarotlar inrättats i 24 polisdistrikt. Till

komsten av dessa rotlar. som har länen som primärt verksamhetsområde. 

har medfört att en effektivare bekiimpning av narkotikabrottsligheten nu ~ir 

möjlig. Emellertid har personalknappheten på rotlarna lett till att övriga 

polisdistrikt i respektive län har fått tillskjuta personal för att de ofta 

komplicerade narkotikautredningarna skall kunna slutföras. För att råda 

bot p!1 denna situation föreslår jag att narkotikarotlarna får ytterligare 

personal. Riksi'tklagaren har nyligen genomfört en riksomfattande under-
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'ökning angiu.:ndc tilliimpningcn av bestämmelserna om ätalsundcrlfttelse 

vid inneha\' a\' mindre mängder narkotika för eget bruk. Undersöknings

rcsultatct kan vlintas hli lagt till grund för nya anvisningar pä omrädel. 

Den brottsliga narkotikahanteringcn bcdrivs i stor omfattning och i 

1>rganiseradc former. Den har ocksa förgreningar i ekonomisk brottslighet 

av olika slag. Under senare är har åtgärderna mot den organiserade och 

den ekonomiska br11ttsligheten i alla dess former kommit att sta i den 

kriminalpoliti~ka diskussionens mitt. Detta är enligt min asikt väl motive

rat. Den hmttslighct som det här rör sig om är svår att uppdaga. samtidigt 

s11m den i1samkar samhället och enskilda stora skador. En utbredd brotts

lighet inom en svart ekonomisk sektor är också iignad att underminera den 

allmlinna respekten och förståelsen för det regelsystem på det ekonomiska 

livets limrade som delvis är en förutsättning för vår välfärdspolitik. 

under de senaste tre åren har det också från statsmakternas sida gjorts 

kraftiga an~trlingningar att komma tillrätta med det allvarliga 

samhiillsprnhlem s\lm den organiserade rn:h den ekonomiska 

brnttsligheten utgör. 

Med hö1jan under budgetåret 1977/78 har polisen hittills tillförts tillhopa 

8H polismanstjänster för bekämpning av brottsligheten i fråga. En särskild 

organisation för ändamålet har tillskapats i Stockholm. Göteborg. Malmö 

och Sundsvall. En kraftig satsning har gjorts pä utbildning av i första hand 

poliser och äklagare men också av domare. Medel har vidare ställts till 

förfogande för att det skall bli möjligt att fastare knyta utomstäende 

expertis till brllttsutredningarna. 

Skall an~tr;ingningarna att komma ät den ekonomiska kriminaliteten bli 

framgfrngsrika kr:ivs ett smidigt \lch väl fungerande samarbete mellan 

berörda myndigheter. På grundval av en promemoria i ämnet från riks

plllisstyrel~en. rik sak Jagaren. riksskattevcrket. general tullstyrelsen och 

riksbanken har regeringen i juni 1979 uppdragit åt BRÅ att. savitt gäller 

~itgiirder mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. se över 

bestämmelserna om informationsutbyte och anmiilningsskyldighet mellan 

myndigheterna och om sekretess mellan dem samt föresla lagstiftningsät

g;irder. 
Vid sidan av s~tdana [itgiirder som resursförstärkning och organisa

toriska för:lndringar pt1gar ocksä en bred översyn av den lagstiftning som 

bn piiverka 11rganiserad och ekonomisk brottslighet. En .:entral uppgift 

faller hilrvidlag pil den organisation som har byggts upp inom BRA. Den 

hest;ir i sina huvuddrag av en styrgrupp med bl.a. foretriidare för samtliga 

riksdagspartier L)Ch s:irskilda arbetsgrupper. lkssa utgörs i huvudsak av 

företr;idare för berörda myndigheter och av andra experter. 

St1m ett <tv resultaten av arbetet inum BRA har till justitiedepartementet 

i:ve1famnats en pnimemoria ang:1cnde sak häleri. En annan promemuria 

avser ;\tgiirdn mut arhchmilji.ibrlltt som har förorsakat kroppsskaJa eller 

sjukd,ln1. P<t grundval av prornenwri(irna har utarbetats en propositiLln 
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med förslag till iindringar i hrottsbalken tprop. 1979/80: 66). Den har 

nyligen överHimnats till riksdagen. Ett syfte med de föreslagna lagiind

ringarna iir att iika miijligheterna att beivra <len lffganisera<le häleri

verksamhetcn. F.n. överviigs inom justitiedepartementet frt1gor om 

iindrade regler ang;1l·nde dlibbleri. med sikte pii en proposition i ämnet 

under vären. Hf.a. uppmiirksammas önskemaler att komma åt s. k. hakmiin 

som gi.ir viföter p;·, illegala spelkluhhars verksamhet. Ocks;1 dessa över

v~lganden skt:r pi1 grundval av en promemoria fr~111 BRA. 
Som har niimnts i di:t fiireg{11:nde förbereds en proposition med olika 

fors lag p;'1 ass,iciationsriit tens omr;'tdt:. I det sarnmanhangd behandlas t vt1 

andra pmmemurior frrin BRA. med titlarna Revisors verksamhet och 

.'\ktit'holagslagen - förstärkt skydd för det bundna kapitalet. BRA kommer 

i dagarna ock si1 att prt:sentera en promemoria rörande advokatas verk

samhet. 

Niinnast p;'1 BRA:s program stär nu att färdigställa en promemoria 

ri.irande skatteregler vid utlandstransaktioner. Det förbereds ockso'1 ett 

förslag till forhiittrad kontroll vid aktieholagslikvidation. I övrigt görs en 

invemering av vilka ytterligare initiativ som bör tas inom ramen för 

projektet. 

Ett hetydandt: anwl lagstiftningsi1tgärder som berör organiserad och 

ekonomisk bnittslighet har - vid sidan av dem som har föreslagits av BRA 
- vidtagits under de senaste aren eller förbereds inom en nära framtid. Det 

giiller hiir inte: bara lagstiftning inom justitiedepartementeh ansvars

omrade. Som exempel p~t s[1dana i1tgärder kan nämnas den under våren 

I 979 beslutade reformen av konkursförfarandet. vilken syftar till en 

effektivisering av konkursförvaltningen. Reformarbetet pf1 området 

fullföljs med Je\ förut berörda förslaget till konkurskaranllin. Åren 

1978- 79 beslutades vidare ändringar i hyreslagstiftningen och viss an

griinsande lagstiftning i syfte att motverka den svarta handeln me<l 

liigenheler och hindra att hyresfastighcter köps av oliimpliga personer. Del 

har ocksa gjnrts ändringar i valutalagen ( 1939: 350). varigenom 

möjligheterna till kontroll av resandes in- och utförsel av valuta har ökat. 

Gt:rlllm införandet av lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter. 

tullar nch avgifter och av lagen ( l'J78: 8821 om säkerhet för skatte

fordringar har man sökt skaffa garantier för att sådana fordringar verkligen 

kan drivas in. Sverige har infi.irt ny eller iindrad lagstiftning i syfte att 

undcrliitta samarbetet över griinscrna i kampen mot den ekonomiska 

krimimilitetcn. Som första land har Sverige ratificerat tv{1 tilläggsprotokoll 

till dt: eurnpciska kl11iventionerna lllll utliimning och inbördes riittshjiilp. 

Genom tilliiggsprotokollen blir konventionerna i princip tilliimpliga l)ckst1 

p;'1 sJ...alte- och valutabrntt. Atskilliga fler exempd skulle kunna nimnas. 

men jag niijer mig rned den nu gjorda uppriikningen. 
I regeringsförklaringen sägs att kampen mot den ekonomiska och den 

organiserade brottsligheten skall gä vidare. För att denna kamp skall bli 
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1 enlighet med vad som aviseradi:s i förra areb bt11.lgetprl1pusitiL1n har 

regeringen pä fiirslag av min företrädare beslutat om en mera samlad 

översyn pi1 straffriillens Lh.:h kriminalvårdens omrade. Översynen skall 

göras av tva parlamentariska kommitteer. Vägledande för utrednings

arbetet iir enligt direktiven ( Dir 1979: 34 LKh 35) all användningen av 

frihetsberövande paföljder bör minskas och längden pä de frihets

herövandi:n Sl>m iindä förekommer förkortas. Samtidigt är det enligt direk

tiven - med tanke pä hehovet av att förebygga brllll - nlidvändigt att finna 

alternaliv till frihetsstraff som i möjlig män innebär en effektivisering i för

hiillande till den nuvarande kriminalvtirden i frihet. Arbetet har fördelats 

sa mellan kommitteerna att den ena, fängelsestraffkommittt!n (Ju 1979:04), 

skall beh~mdla i huvudsak frågor som har anknytning till fängelsestraffets 

utformning och vissa diirmed sammanhängande organisatoriska frägor. 

medan den andra. frivärdskommittcn (Ju 1979:05), har till uppgift att 

utreda fri1gor om den framtida utformningen av kriminalvarden i frihet och 

om alternativ till frihetsstraff. 

Fiir egen del fibter jag stora förhl>ppningar vid att utn:dningsarbetet 

skall leda fram till en minskad användning av de för den enskilde ned

brytande och for samhället kostsamma frihetsstraffen. Enligt min mening 

hi:ir man. allmiinl sett. söka sig fram mot ett påföljdssystem som bygger på 

insikten att de straffrättsliga påföljderna ofrånkomligt behövs för att hålla 

tillbaka brottsligheten men som samtidigt är så utformat att det tillgodoser 

höga krav pft humanitet och rättssäkerhet. 

Det igtmgsatta utredningsarbetet hindrar inte att delreformer som ligger i 

linje med de angivna strävandena genomförs efter hand. Redan i samband 

med all direktiven till de tvi\. kommitteerna meddelades presemerade rege

ringen etl förslag till ändringar i brottsbalken. där den viktigaste nyheten 

var avskaffandet av den tidsobestämda påföljden ungdomsfängclse <prop. 

197Hi79:212). Fiirslaget antogs senare under äret av riksdagen. F.n. 

överv:igs inom justitiedepartementet ell förslag som innebär all interne

ring~päfi:iljden ~kall utmönstras ur brottsbalkens paföljdssystem. 

Genomförs ell sr1dant förslag, kommer det i det svenska ptiföljdssystemet 

inte hingre atl finnas ni'lgra frihetsberövande pMöljder som innebär 

kriminalvard i anstalt under obestämd tid. 

När det gäller påföljdssidan vill jag också nämna att förutsättningarna 

för en reform angående de psykiskt avvikande lagövertriidarna, niirmast 

pi1 grundval av betiinkandet (SO LJ 1977: 23) Psykiskt störda lagöver

triidare. f.n. övervägs inom justitiedepartementet. Det bör vidare erinras 

om alt riksdagen under år 1979 antog en tidsbegränsad lag med vissa 

bestiimmelser om handHiggningen av brottmål i anslutning till försöks

verksamhet pä narkomanvårdens område. Meningen är all lagen skall ge 

stöd för en försöksverksamhet med s.k. kontraktsvärd av narkotikamiss

brukare ~om har begtilt brott. På riksdagens begäran har en särskild 

dekgation med stiillning av kommittc (.lu 1979:06) tillkallats for att delta i 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 15 

planeringen och uppföljningen av försiiksverksamheten. som startade den 

I september 1979. 
Direktiven till de tvä kummitteer Sl)m skall göra den mera övergripande 

översynen av päföljdsordningen förutsätter att vissa fragor kan tas upp 

med förtur. Ett förslag om sänkning av minimitiden för f'..ingclsestralT 

viintas n:dan i biirjan av ar 1980. Oi.:ksä spörsmålet om en effektivisering 

av pafiiljden skyddstillsyn kommer all behandlas på ett tidigt stadium av 

ut red ni ngsarhetet. 
Såvitt giiller böksstraffets ställning i reak1i,1nssy~temet hör nämnas att 

bt:tiinkandet ( Ds Ju 1978: 51 Företagsböter och den i anslutning hiirtill upp

rättade departementspromemorian (Ds Ju 1979: iOI Företagsböter -

Fiir.~lag till lagtt:xter nyligen har remissbehandlats. I het~inkandet och 

promemorian behandlas den mycket angefagna men samtidigt kompli

cerade frägan om hur ett ändam<\lsenligt sanktionssystcm för juridiska 

per~one:r bör vara utformat. Det torde med hänsyn till remissutfallct stä 

klart all förslaget inte utan yllerligare överarbetning kan higgas till grund 

fiir nägra atgärder. Frågan överviigs f.n. inom justitiedepartementet. 

Ytterligare bör nämnas att viteskomrnitten (Ju 1979:01) f.n. utreder frågan 

om straffrättslig kompensation vid bortfall av förvandlingsstraffet samt ser 

över vitesinstitutet. Ett delbetänkande beträffande den förstnämnda 

fr~1gan väntas n:dan under viiren 1980. 

Fi\r att det straffrättsliga reaktionssystemct skall ha någon brotts

avhallande verkan kr:ivs det att en beaktansvärd risk föreligger för att 

beg~ingna brott skall upptiil'kas. Men ocksa det förhållandet att upptäckta 

brott beivras utan dröjsmål iir av stor betydelse frän effektivitetssynpunkt. 

Som har framgatt av det föregaenJe prövar rättegängsutredningen olika 

metnder att öka snabbheten i det rättsliga förfarandet mot lagövertriidare. 

Pti initiativ av utredningen har en inom justitiedepartementet tillkallad 

arbetsgrupp sett över rutinerna under förundersökningsskedet. Gruppen 

har i juni 1979 avlämnat promemorian <.Ds Ju 1979: 15) Översyn av utred

ningsförfarandct brottmål. Prnmernorian har överlämnats till 

riksåklagaren. rikspolisstyrelsen och rättegängsutredningen. 

Reformarbetet inom kriminalvården har fortsatt efter de riktlinjer som 

drogs upp genom 1973 års kriminalvårdsreform. För frivårdens del har 

reformen inneburit att resurserna fortlöpande har förstärkts. Personal

sty .. an har fördubblats sedan år 1974. 1 enlighet med de principer som har 

angetts i betänkandet (Ds Ju 1976:9) Frivård i storstad har en delning av de 

större frivårdsdistrikten skett successivt. Som nyss nämnts pågår f.n. en 

utredning om den framtida utformningen av kriminalvården i frihet. 

Under åren 1973-1979 har medel anslagits för nybyggnad och renove

ring av åtskilliga lokalanstalter. Planernu på att skaffa mark för och färdig

ställa ytterligare lokalanstalter bör fullföljas. 

De ny<1 lokalanstalterna har omkring 40 platser var. I samtliga kommer 

det att vara möjligt att placera kvinnor. Anstalterna är inrättade enligt sma-
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gruppsprin..:ipen. Varje avdelning bestar i allmänhet av fem platser. vilket 

ger gPda möjligheter till differentiering. Härigenom kan mänga prnblem 

liisas pä anstalten utan all mera ingripande åtgärder behöver vidtas. 

Antalet förflyttningar kan t.ex. nedbringas. Förutsättningarna att komma 

till rätta med narkotikaproblem ökar ocksa väsentligt. 

Narkotikasituationen vid kriminalvanlens slutna riksanstalter utgör 

fortfarande el! stort problem. Efter hand som beläggningssituationen 

medger all mindre avdelningar inrättas på de större riksanstalterna torde 

narkotikasituatinncn kunna förbättras där. Försök med små narkotikafria 

avdelningar pågår f.n. vid några större riksanstalter. Försöks

vcrksamhetcn med en särskild bchandlingskeJja för intagna med narko

tikaproblem. det s.k. Österåkerprojektet, har pågått i snart tvä år. Erfaren

heterna hittills frän de narkotikafria avdelningarna och från Österåker

prnjektet förefaller vara övervägande positiva. Antalet visitations

patruller. vilka har till uppgift bl.a. att kontrollera eventuellt narko

tikainnehav på anstalterna. har successivt utökats. 

Fängelsestraffkommitten har bl.a. i uppdrag att lägga fram ett förslag till 

en organisation med förtroendemannastyrelser inom kriminalvården efter 

siirskilt angivna riktlinjer. 

Förutsättningarna för en vidgad verksamhet med marknadsanpassad 

ersättning inom kriminalvården utreds av en år 1979 tillkallad kommitte (Ju 

1979:08). I direktiven (Dir 1979: 104) för kommitten understryks särskilt att 

man så långt som det är möjligt bör närma anstaltstillvaron till nnrmala för

hållanden. enligt den s.k. normaliseringsprincipen. och att ett marknads

anpassat lönesystem är ett viktigt inslag härvidlag. 

Utredningen om isolering inom kriminalvärden har är 1979 avlämnat sitt 

betänkande <SOU 1979:4) Avskildhet och gemenskap inom kriminal

vården. De av utredningens förslag snm har budgetmässiga konsekvenser 

behandlas i det följande under avsnittet E. Pä grundval av de förslag i 

betänkandet som gäller ändrad lagstiftning avser jag att föreslå regeringen 

att under våren 1980 framlägga en proposition till riksdagen. 

Slutligen vill jag erinra om att översynen av brottsbalken inte bara avser 

päföljds:-.ystemet. Också i fråga om de särskilda brotten förbereds ändrad 

lagstiftning. Fiirmögenhetsbrottsutredningen (Ju 1976:041 ser sålunda över 

H- 11 kap .. 1977 år~ sexualbrofökommitte (Ju 1977:03) behandlar scdlig

hetshrollen i 6 kap .. och integritetsskyddskommitten (Ju 1967:62) över

väger frägan huruvida ytterligare straffbestiimmelser behövs till skydd mot 

intrång i den enskildes integritet. Militäransvarskommittcn (Ju 1977:09) 

har i uppdrag att föreslä iindringar i 21 och 22 kap. brottsbalken. Inom 

justitiedepartementet övervägs f.n. spioneribrottsutredningens be

tiinkande (Os Ju 1979:6) Översyn av spioneribrottet m.m. 
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3 Anslagsindelningen 

ViJ anmiilan av runkt 10 i För tlera hu\'UJtitlar gemen-.amma fr{1gor har 

chefen för buJgetJerartementet redL)gjort fiir fr~1g11r s11111 sammanhiingcr 

meJ omliiggningen av buJgetsystemet. Som ett led i Jenna omliiggning har 

indelningen i littera och am.lag inom andra huvudtiteln setts i.Iver. Vissa 

iindringar har diirvid ansetts biira genomfi\ras. Den nya indelningen i 

litter<i och amlag anges i 1111dnhi/uga J. D;ir ange' 11cksi·1 motsvarande 

littera LlCh anslag i bilaga 5 till 1979 ars hudgetrrorosition. 

2 Riksda1-:<'n 1979/80. I sam/. Nr 1011. Bilaga 5 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

A. JUSTITIEDEPARTEMENTET 

A 1. Statsradsheredningen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

7 576681 

7811000 

8426000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Representationsbidrag 

1979/80 

25 
19 

44 

7200000 
120000 
455000 
36000 

781J 000 

18 

Beräknad ändring 
1980/81 

+570000 
+ 10000 
+ 35000 

+615000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 8426000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statsrådsbcredningen för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 8 426 000 kr. 

A 2. Justitiedepartementet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

22 229 3'27 

'23 195 000 

'25 186000 

1979/80 

80 
76 

156 

Beräknad ändring 
1980/81 
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Anslag 

Liinekust nadcr 
Reseersättningar <även utrikes resor) 
Expenser 

21 000000 
460000 

1735000 

23195000 

+ 1840000 
+ 40000 
+ 111000 

+1991000 

19 

Under innevarande budgett1r har inrättats en tjänst som handläggare och 

en biträdes tjänst med anledning av att ett statsräd för bl. a. energifri'lgor 

förordnats. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 25 I 8ti 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslflr riksdagen 

att till Justitiedepartementet för budgetärct 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 25 186 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

16518775 

I 9 000 000 

19 500 ()()\) 

Reservation 2 905 896 

El! antal nya kommitteer har tillsatts under är 1979. Till dessa hör 

viteskommitten, pantbrevsutredningen. patentprocessutredningen, fångel

scstraffkommitten. frivärdskommitten, kontraktsvärdsdelegationen, kom

mitten för utredning av den fortsatta fastighctsdataverksamhctcn, kommit

ten rörande marknadsanpassad arbetsersättning till intagna i kriminal

v:'ln.lsanstalter m. m., utredningen med uppdrag att utreda frågor om skyd

det för företagshemligheter m. m .. kommitten för översyn av fastighets

bildningslagen och kommitten för översyn av ansvarssystemet för offent

liga funktionärer. 

Flera kommitteer med omfattande uppdrag fortsätter sin verksamhet, 

bl. a. integritetsskyddskommitten. samarbetsorganet för rättsväsendets in

formationssystem (SARI), familjelagssakkunniga. konkurslagskommitten. 

utredningen angående företagsinteckning, försäkringsrättskommitten. stif

telseutredningen, smähuskopkommittcn, arrendelagskommitten, hyres

rättsutredningen, upphovsrättsutredningen. förmögenhetsbrot tsutredning

en, datalagstiftningskommittcn (DALK). 1977 års sexualbrottskommitte, 

byggnadspantutredningen. rättegångsutredningen. utredningen om ställ

företrädare för dödsbo i vissa fall m. m .. utredningen om barnens rätt, 

m ilitärans varskommitten, yt trandefrihetsutredningen. konsumentköps-
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utredningen. utredningen (llll riitten till arbetstagares urrfinningar. 1971< 

i'lrs vallagskommittc. LTO/LOB-utredningen. fyndlagstiftningsutredning

en. tvi1ngsmedelskommitten. BRA-utredningen, miljöskadeutredningen, 

förvalt ni ngsriit t sut redningen LK h knrnm i ssionslag~korn mitt en. 

Under år 1979 har följande kommitteer slutfört sina urpdrag. n;imligen 

namnlagsutredningen. konsumenttjiinst utredningen. rroduktansvarskom

mitten. hemförsäljningskommillen. 1974 ärs bolagskommittc. 1975 :'\.rs ro

lisutredning. utredningen om kriminalvftrdsstyrelsens organisation, m. m .. 

utredningen om isolering inom kriminalvården. srionbrottsutredningen. 

allmänna advokatbyrftkommittcn, utredningen om vissa arvsrättsliga frå

gor. utredningen om förfarandet i vissa discirlinäremlen m. m. och utred

ningen om vidgad ortsrressannonsering m. m. 

Jag beriiknar högst I, I milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning om 

införmationssystem för rättsväsendet <RI\. 

Med hi\nsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget föras urr med 19 500 000 kr. för nästa budget:'\.r. Jag 

hemställer al\ regeringen föresrnr riksdagen 

att till l\0111111it11;er 111. m. för budgett1ret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 19 500 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

951 708 

I 200000 

1 050000 

Reservation I 114935 

Med hänvisning till den beräknade reservationen vid utgängen av inne

varande budgeti'ir beräknar jag medelshehovet till I 050 000 kr. för hudget

{tret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetttret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av I 050 000 kr. 

A 5. Information om lagstiftning m. m. 

l'J78/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 F\in.lag 

y:; 1 369 

I 000 000 

I 000000 

Rc~ervation I 270709 

Anslaget hör fiir nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemstiiller att regeringen före~lår riksdagen 

att till il(j;m11atio11 om lagstiftning m. m. för budgetåret 1980/81 

anvisa ett rcscrvationsanslag av 1000000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 21 

B. POLISVÄSENDET 

B l. RiksJX>lisslyrelsen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

165 083 000 

180451000 

192814000 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisviisendet. 

Inom styrelsen finns en avdelning med två polisbyraer. en avdelning med 

en teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med en personal

byra, en kanslibyrtl. en registerbyrå och en enhet för datafrågor. Vidare 

finns en säkerhetsavdelning med tre byråer (anslag B 2). 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 307 
Övrig personal 236 

543 1 

Anslag 

Lönekostnader 83 611 000 
Sjukvard 250000 
Rcseersättningar och 

expenser rn. m. 6176000 
Därav utomnordiska 
resor (240000) 

Lokalkostnader 43842000 
Passformulär 4 250000 
Centralt anordnad ut-

bildning 3299000 
A vgiftcr till dalarna-

skinfonden m. m. 29474000 
Bidrag till kostnader 

för gemensam kontors-
drift m. m. i kv. Kro-
noberg 9549000 

180 451 ()()() 

Beräknad ändring 1980/81 

Rikspolis
styrelsen 

+ 6231000 
+ 25 ()()() 

+ 1434000 

(+ 55000) 
+ 6 073 ()()() 
+ 425000 

+ 517000 

+ 4432000 

+ 1793000 

+20930000 

Föredra
ganden 

+ 1785000 

+ 14000 

(+ 30000) 
+ 5 598000 
+ 350000 

+ 201000 

+ 3808000 

+ 607()()() 

+12363000 

1 Tjänster vid förvaltningskontoret för Kronoberg redovisas under anslaget B 8. 

Rikspo/in·tyrelsen 

I. Pris- och löneomräkningen utgör I 9 188 000 kr.. varav 4 397 000 kr. 

avser löner till tjänstemän och I I 16 000 kr. avlöningsförmåncr och arvo

den till heltidsanställda cxtralärare och till timlärarc vid polishögskolan. 

Styrelsen föreslår att 30 000 kr. - av anvisade medel under anslagspos-
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ten Lönekostnader - far tas i anspr~1k för förslagsverksamhet inom polis

viiscndct. 

En arbetsgrupp inom rikspolisstyrelsen har utarbetat ett förslag som 

innebär att polislärare efter ca fem hr som lärare skall fä tj[instgöra i 

praktiskt failarbetc under sex mD.nadcr. Styrelsen föreslttr att sex lärare fär 

genomföra s~1dan praktiktjiinstgöring under budgetåret 1980/81 och att 

vikarier för dem fär <lllStällas. Llinekostnaderna härför beräknas till 

368 000 kr. 

2. Under anslagsposten Reseersättningar och expenser m. m. yrkar sty

relsen bl. a. att anvisat belopp för puhlikationstryck ökas med 250000 kr., 

motsvarande kostnaderna för tryckning av informationsbroschyrer m. m. 

för invandrare. 

För representation föreslås en höjning med 15 000 kr. 

I fråga om inventarier begär styrelsen LOO 000 kr. för anskaffning av 

telcfotoutrustning. 170000 kr. för mikrofilmläsare till styrelsens passcen

tral, 100000 kr. för specialutrustning till arbetsplatser vid fingeravtrycks

centralen samt ca 130000 kr. för utbyte av andra inventarier vid styrelsens 

registerbyrå. 

3. Under posten Avgifter till datamaskinfonden m. m. föreslår styrelsen 

vissa utökningar i fråga om datorutrustning, terminalutrustning och datare

gistreringsutrustning till en sammanlagd kostnad av ca 4,4 milj. kr. Bl. a. 

yrkas medel för inrättande av ett centralt vapenregister. 

Om huvudförslaget skall tillämpas på rikspolisstyrelsen kommer det att 

innebära bl. a. att ca 2.'i vakanser inte kan återbesättas samt att kostna

derna för konsultuppdrag. resor och expenser måste skäras ned. 

Fiiredral!ll ml en 

Som jag tidigare har nämnt i det inledande avsnittet om åtgärder mot 

brott finns inom polisorganisationen. särskilt i storstadsregionerna, en hel 

del vakanta tjänster. För att komma tillrätta med detta har de senaste i'tren 

antagits ett större antal polisaspiranter till polishögskolan än under tidigare 

år. Samtidigt har det inrättats ett förhållandevis begränsat antal polis

manstjänster. Härigenom har vakanssituationen avsevärt förbättrats. 

Fonsatta kraftfulla insatser är dock nödvändiga för att fullständig balans 

skall uppnås. Med hänsyn till det antal nya tjänster som föreslås för nästa 

budgetär bedömer jag det tillräckligt att beräkna medel för 720 aspiranter 

vid polishögskolan. 

Under posten Avgifter till datamaskinfonden m. m. ingår medel för 

inköp av ytterligare terminalutrustningar. Jag beräknar inte medel för 

ni'tgot centralt vapenregister (3 ). 

Under hänvisning till sammanställningen beräknar jag - med utgångs

punkt frt111 det besparingsalternativ som enligt anvisningarna för myndig

heternas anslagsframställningar skall utgöra huvudförslaget - anslaget till 

192814000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikspolisstyre/sen för budgctäret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 192814000 kr. 

B 2. Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot 

rikets säkerhet m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

193 870000 
190 070000 

98300000 

1 Anslaget B 4. Särskild polisverksam het för hindrande och uppdagande av brott mot 
rikets säkerhet m. m. 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med I 00 945 000 kr. 

Fiiredra1:anden 

Anslaget bör föras upp med 98 300 000 kr. Ökningen av anslaget beror till 

största delen på automatiska kostnadsökningar. 

Jag hemställer att regeringen förcslttr riksdagen 

att till Särskild poli.n•crksamher fiir hindrande och uppdaRande ai· 

hrotr mot rike1.1· säkerhet m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 98 300000 kr. 

B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1 10 509000 

111537000 

12547000 

1 Anslaget B 8. Statens kriminalti:kniska laboratorium. 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet som är beläget i 

Linköping. 

Chef för laboratoriet ·är en professor. Laboratoriet är organiserat på tre 

avdelningar. 

Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra kriminal

tekniska undersökningar åt polis- och tiklagarmyndigheter samt domstolar 

och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsområde. 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Rikspolis- Före Lira-
styrelsen gandcn 

Personal 

Handläggande personal 56 +3 
Övrig personal 14 

70 +3 

Anslag 

Lönekostnader 8 176 000 + 810000 + 475 IX)() 
Sjukvård 16000 
Reseersättningar. ex-

penser m. m. 597 IXIO + 70000 
Därav utrikes resor (28000) (+ 20 000) (+12000) 

Lokalkostnader 2 267 000 + 484000 + 484000 
Övriga utgifter 199()()0 + 51 ()()0 + 51000 
Utrustning 297000 + ID 000 
Bidrag till Centrum för 

forensisk vetenskap + 1:!0000 

11 552 000 + I 648 000 +I 010000 
Ersättning för utförda 

undersökningar m. m. 15000 

11 537 ()()() + 1 648 ()()() +l 010000 

Rikspolisstyre/sen 

J. Pris- och löneomräkning m. m. I 070 000 kr., varav 475 000 kr. avser 

löncomräkning. 

2. Kemiska sektionen bör tillföras en tjänst som kemist då det skett en 

markant ökning av tekniskt komplicerade undersökningar (+I 09 704 kr.). 

Kansliet bör med hänsyn till arbetsbelastningen tillföras en tjänst som 

byråassistent (+96694 kr.). 

Eftersom handstilssektionen i förhållande till antalet inkommande ären

den är un<ler<limensionerad begär styrelsen medel för en tjänst som förste 

byråingenjör ( + !09 704 kr.). 
3. Styrelsen fön~slår bl. a. att 50000 kr. anvisas för inköp av tjänstebil 

för laboratoriets transporter och 360000 kr. för viss utrustning till laborato

riets verksamhet. 
4. Linköpings universitet har tagit initiativ till att upprätta ett centrum 

för forensisk vetenskap. Kostnaderna för ett sekretariat föreslås betalas 

genom bidrag från polisverket, socialstyrelsen och universitetet. För bud

gettiret 1980/81 beräknas polisverkets andel till 120 000 kr. 

Föredraganden 

Under posten Övriga utgifter beräknar jag 10000 kr. för att göra det 

möjligt att introducera nya system för blodgruppsbestämning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

12 547 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till sllltens himinaltt'k11is/;.a /aboratori11m for budgetflrct 1980/RI 

anvisa ett förslagsanslag av 12 547 000 kr. 
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B 4. Lokala polisorganisationen: Fönaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'2 730 442 000 

I 2 883 632 ()()() 

3 106456(Kl0 

' Anslaget B 6. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader. 

25 

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighc! högsta in

seendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet i 

länet. I varje län utom i Gotlands län finns hos länsstyrelsen en länspolis

chef. Länen är indelade i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I varje 

polisdistrikt finns en polisstyrelse. 

1979/80 

Personal 

Tjänstemän i polischefs-
karriären 275 

Övriga polismän \exkl. per-
sonal i rekryteringskåren) 15 742 

Annan personal' 3 931,5 

19948,5 

Anslag 

Lönekostnader till tjänstemän 2174810000 
Lönekostnader till extra polis-

män (polisaspiranter) m.11. 296325000 
Lönekostnader till övrig ex-

tra personal och tillfällig 
arbetskraft 3681000 

Ersättningar till sakkunniga 11550000 
Sjukvård 40000\lO 
Reseersättningar, expenser 

m.m. 113 885 000 
Lokalkostnader 249314000 
Kostnader för förpassning, po-

lititransporter samt för kost 
och sjukvård av omhänder-
tagna personer m. m. 8800000 

Ersättningar för skador på po-
lismans lösa egendom 165 \)\)() 

Ersättning till enskilda för 
biträde åt ordningsmakten 50000 

Kostnader för skydds-
kommitteer 300000 

Vissa kostnader för förunder-
sökning m. m. 5 400\l\lO 

Övriga utgifter I 254 ()()() 
Bidrag till kostnader för gemen-

sam kontorsdrift m. m. i kvar-
teret Kronoberg 14098000 

2883632000 

Beräknad iindring 1980/81 

Rikspolis
styrelsen 

+ 4 

+ 361 
+ 150 

+515 

+ 187818000 

+ 12 363 000 

+ 6199000 
+ 1155000 
+ 400\l\lO 

+ 12 716\l\lO 
+ 55 283000 

+ 880000 

+ 25()()() 

+ 540000 

+ 30060\)() 

+280385000 

Före
draganden 

+ 2 

+ 98 
+ '}'-

+109 

+ 158071000 

+ 1665000 

+ 3819000 
+ 1155000 
+ 4\)()(\()() 

+ 609000 
+ 55 191000 

+ 880000 

+ 15000 

+ 540000 
254000 

+ 733000 

+222824000 

' Dessutom finns ett antal. motsvarande 950 årsarbetskrafter. s. k. vakansmedels-
tjänster. 
2 Utöver de 9 nya tjänsterna föreslås inlösen av 140 s. k. vakansmedelstjänstcr. 
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R iksr111lis.1·1vrelst n 

1. Pris- och löneomräkning 224 770000 kr. 

2. Polisstyrelserna har yrkat sammanlagt 1 928 m:h länsstyrelserna 1 877 

nya tjänster. 

Rikspolisstyrelsen föreslår för budgetåret 1980/8 I att 365 polismans

tjänster och 150 tjänster för administrativ personal inrättas. Fördelningen 

av de föreslagna tjänsterna framgår av följande sammanställning. 

P o I ism ans tj ii n st er 

Kanslier 

Personal i polischefskarriären 

Övrig personal 

Ordningsavdelningar 

Övervakningssektioner 

Trafiksektioner och länstrafikgrupper 

Extra ordinarie polismän 

Kriminalavdelningar 

Kriminalpolismän 

Övriga tjänster 

Administrativ personal 

4 

5 

140 

20 

75 

121 

150 

Fyra av de nio tjänsterna vid kanslierna är avsedda för polisintendenter. 

Av tjänsterna vid övervakningssektionerna är ett tjugotal avsedda för 

fortsatt utbyggnad av kvarterspolisverksamheten medan övriga tjänster 

främst utgör kompensation för arbetskraftsbortfall på grund av arbetstids

förkortning. 75 rjänster för extra ordinarie polismän hör tillföras polisor

ganisationen för vikariats- och förstärkningstjänstgöring. Samtliga yrkade 

tjänster vid de trafikövervakande enheterna är avsedda att minska verk

ningar av arbetstidsförkortning. 

De flesta av de tjänster som har tillförts kriminalavdelningarna de senas

te åren har anvisats för insatser mot narkotikabrottsligheten, den ekono

miska och den organiserade brottsligheten o. d. Under budgetåret 1980/81 

bör verksamheten i allt väsentligt ha samma inriktning som under närmast 

föregående år. För bekämpning av främst den grova narkotikabrottslighe

ten och den organiserade och ekonomiska kriminaliteten är det angeläget 

att ytterligare resurser tillförs vissa polisdistrikt. Därför föreslår styrelsen 

att sammanlagt 121 kriminalpolismanstjänster inrättas. varav 25 för utred

ning av narkotikabrott, 16 för utredning av den organiserade och den 

ekonomiska brottsligheten. 10 för utredning av utlänningsärenden samt 70 

för övrig kriminalpolisverksamhct. Inrättandet av särskilda brottsförebyg

gande rotlar, som inleddes under budgetåret 1979/80, bör fortsätta. 

Styrelsen föreslår dessutom att 150 tjänster inrättas för annan personal 

än polispersonal. Av dessa avses 100 användas för inlösen av tidigare 

inrättades. k. vakansmedelstjänster. 
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Fiiredraganden 

Rikspolisstyrelsen har begärt förstärkning av den lokala polisorganisa

tionen med 365 polismanstjänster. Jag delar styrelsens uppfattning att en 

förstärkning bör komma till stånd. Pt\ grund av det ansträngda statsfinan

siclla lägel måste emellertid antalet nya tjänster begränsas. Jag beräknar 

medel för 100 tjänster. 

Tvf1 av tjänsterna är avsedda for polischefskarriären. Oet är av flera 

orsaker angeläget att polisdistrikten tillförs erforderlig juridisk kompetens 

på ledningsplanel. För att polischeferna skall avlastas mera rutinbetonade 

polisiärt administrativa arbetsuppgifter bör även utbyggnaden av kanslior

ganisationen fortsätta. Jag beräknar medel för två tjänster som polisin

spektör vid polisstyrelses kansli. 

Som framhållits i regeringsforklaringen behövs ytterligare resurser i 

syfte att stärka den allmänna laglydnaden samt öka den enskildes trygghet 

till liv och egendom. Vidare behöver ätgärdcr vidtas för att förbättra 

ordningen pa allmänna platser. 
Mot denna bakgrund anser jag att av de övriga polismanstjänsterna 44 

skall avse övervakningsverksamhet, varav IO tjänster för en fortsatt ut

byggnad av kvarterspolisorganisationen, 6 tjänster för trafikövervakning 

samt 8 tjänster för vikariats- och förstärkningstjänstgöring. 

Jag beräknar vidare medel för 9 tjänster för annan personal än polis

personal. Inlösen bör ske av 140 s. k. vakansmedelstjänster. 

Beträffande antagning av polisaspiranter hänvisar jag till anslaget B I. 

Rikspolisstyrelsen. 

För spanings- och utredningsverksamhet beräknar jag 52 tjänster. Av 

dessa tjänster skall 7 användas för allmän förstärkning av kriminalavdel

ningar ute i landet. i första hand för att bekämpa våldsbrottslighetcn. 

Narkotikabrottsligheten utgör alltjämt ett allvarligt hot mot samhället. 

Kampen mot denna brottslighet. som ofta är välorganiserad och därför 

svåråtkomlig, måste ges hög prioritet. Som jag tidigare nämnt har speciella 

narkotikarotlar inrättats över hela landet. Det är av största vik! att dessa 

rotlar tilldelas ytterligare personal så att intentionerna beträffande narkoti

kabekämpningen kan fullföljas. 

Jag beräknar medel för sammanlagt 16 tjänster för krimiminalpolismän 

som skall utreda narkotikabrottslighet. 

Som framgår av det inledande avsnittet fortsätter med all kraft ansträng

ningarna alt komma tillrätta med det allvarliga samhällsproblem som den 

organiserade och ekonomiska brottsligheten utgör. 

Som min företrädare har redovisat i budgetpropositionen föregående är 

(prop. 1978/79: 100 bil. 5. s. 41 rn har polisens resurser för kampen mot den 

organiserade och den ekonomiska brottsligheten förstärkts med samtliga 

de polismanstjänster som rikspolisstyrelsen har yrkat. ·I maj 1979 har 

rikspolisstyrelsen i en promemoria (Några synpunkter pä spaningsme

toderl redovisat hur utredningen av och spaningen mot denna brottslighet 

bör bedrivas. Enligt styrelsens uppfattning bedrivs verksamheten pf1 det 
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mest effektiva slittet om Jen sker i sarnr!1d mellan olika berörJa mynJighe

ter. Av stor vil'1 är ocksii att personal som utreder Jenna brottslighet fär 

erforderlig uthilJning. Utbildningen under innevaranJe hudgetf1r fortskri

der enligt uppgjorda planer. Rikspolisstyrelsen har i årets anslagsfram

ställning yrkat I <i tjänster för bekämpande av den organiserade ()(;h den 

ekonomiska brottsligheten. Styrelsen vill att särskilda rotlar för verksam

heten inrättas i ylterligarc fyra polisdistrikt. 

Jag beräknar medel för 16 tjänster för bekämpande av den organiserade 

och den ekonomiska brottsligheten. Jag har, i samband med att reglerings

brev utfärdas, för avsikt att föresla regeringen att särskilda rotlar inrättas i 

ytterligare fyra distrikt. 

Pi:\ rikspolisstyrelsens rikskriminalsektion finns kriminalpolismän som 

har till uppgift att samordna och utreda brottslighet med landsomfattande 

karaktär. Till förstärkning av denna verksamhet när det gäller spaning mot 

narkotikabrottslighet och organiserad grov egendomsbrottslighet har jag 

beräknat medel för tre tjänster. 

Den brottsförebyggande verksamheten bör bättre inordnas i övrig polis

verksamhet. I likhet med min företrädare anser jag det angeläget att 

verksamheten främst tar sikte på ungJomar som har begått brott och 

befinner sig i bronsbenägna miljöer. Jag har för avsikt att i samband med 

att regleringsbrev utfärdas. föreslå regeringen att brottsförebyggande rot

lar inrättas i ytterligare 23 polisdistrikt. 

Brottsutredningarna har efter hand blivit alltmer komplicerade. Till följd 

härav blir kraven på den tekniska bevisningen stor. För närvarande finns 

tekniska rotlar inrättade vid 30 kriminalavdelningar. Den stora arbetsbe

lastningen på dessa rotlar har medfört att långtgående prioriteringar har 

måst göras. För att förbättra denna situation beräknar jag medel för 3 

tjänster som kriminaltekniker. 

Polisen har viktiga uppgifter vid genomförandet av vår invandringspoli

tik. Det är polisen som gör de utreJningar som ligger till grund för bedöm

ningen av utlänningars rätt att arbeta och bosätta sig i vårt land. För att 

förstärka polisens utredningsresurser och bidra till en snabb och därmed 

human utredningsprocess beräknar jag medel för 7 tjänster. Jag avser 

dessutom att i samband med utfärdande av regleringsbrev för polisväsen

det föreslft att s. k. utlänningsrotlar inrättas i ytterligare ett antal polisdi

strikt som har särskilt behov av det. De utredningscentraler som min 

företrädare föreslog skulle inrättas i Stockholms, Göteborgs och Malmö 

polisdistrikt (prop. 1976/77: 100 bil. 5, s. 3:!) är nu uppbyggda. Det är av 

stor vikt att de övriga polisdistrikten när de behöver hjälp i något konkret 

ärende eller med avarbetning av uppkomna balanser vänder sig till utred

ningscentralerna. 

Genom beslut den 13 oktober 1977 uppJrog regeringen åt rikspolisstyrel

sen att företa en organisationsundersökning i Göteborgs polisdistrikt. Sty

relsen har den 18 juni 1979 redovisat· resultatet av organisationsundersök

ningen för regeringen. Förslaget är vittgående och innebär bl. a. inrättande 
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av 44 nya polismanstjänster och 26 administrativa tjänster. Ett nytt vakt

distrikt föreslås också bli inrättat. 

f'örslaget är alltför omfattande för att kunna genomföras under ett bud

getär. Jag avser att äterkomma till Jet i samband med utfärdandet av 

rcgleringsbrev. Jag förutsätter dock att polisstyrelsen i Göteborgs polisdi

strikt i samrlld med rikspolisstyrelsen inom ramen för tillgängliga resurser 

vidtar Je ätgiirder som är grundade pt1 organisationsundersökningen och 

möjliga att genomföra utan regeringens godkännande. 

Innevarande budgetår har genomförts en reform avseende stämnings

mannavcrksamheten. Reformen innebär bl. a. att ansvaret för verksamhe

ten flyttats frttn länsstyrelserna till polismyndigheterna (prop. 1978/79: 11, 

Ju lJ 1978/79: 11. rskr 1978/79: 36 jämfört med prop. 1978/79: 100 hil. 5. s. 

40). Jag har för nästa budgetår beräknat ca 4 milj. kr. för arvoden till 

stiirnningsmännen. 

Med hiinvisning till sammanst;illningen beräknar jag anslaget till 

3 106456000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen: Fä,..alrningskosrnadn för bud

getåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 3 106456000 kr. 

B 5. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1978/79 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'12616000 
122 635 000 

15244000 

Reservation 

' Anslaget B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning. 

4 847 000 

1979/80 Beräknade kostnader 1980/81 

Inventarier och annan ut-
rustning till förhyrda 
och nya polislokaler 18827000 

Inventarier och utmst-
ning till polishög-
skolan 150000 

Möbler. kontorsmaskiner 
och andra inventarier 990000 

Personlig utmstning 2466000 
Övrig utrustning 202000 

22635000 

R i ks/Jt 1/iss/_l'relse11 

Rikspolis
styrelsen 

35499000 

697000 

4 745 000 
2950000 
2105000 

45996000 

Före
draganden 

11849000 

264000 

I 000000 
1931000 

200000 

15 244000 

I. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 

heräknar styrelsen 35 499 000 kr .. varav I milj. kr. som reserv för oförut

sedda lokalhehov. 
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2. För utbyte av förslitna möbler. kontorsmaskiner och andra inventa

rier vid polishögskolan i Solna och Ulriksdal. polishundsscktioncn i Sollef

teä samt trafikutbildningssektioncn i Strängnäs begär styrelsen 697 000 kr. 

3. Styrelsen begär sammanlagt 4 745 000 kr. till möbler och andra inven

tarier. Till följd av föreslagna personalökningar och för komplettering av 

möbler och andra inventarier beräknas I 345 000 kr. resp. 2 000 000 kr. För 

kontorsmaskiner beräknas 700 000 kr. på grund av personalökningar och 

700000 kr. för fortsatt upprustning av polisdistriktens utrustning. 

4. För personlig utrustning yrkar styrelsen totalt 2 950000 kr. varav 

1 900000 kr. för nyanskaffning av utrustning till 800 polisaspiranter. 

5 a. För förvaringsskf1p och utrustning för larmskydd och manöverbord 

m. m. begär styrelsen 100 ()()0 kr. 

5 b. För kriminalteknisk materiel samt för utrustning för bombhotsun

dersökningar och tre bärbara röntgenanläggningar beräknar styrelsen 

I WO 000 kr. 

5 c. För inköp av utbildningsmatericl beräknar styrelsen 450 000 kr. 

5 d. För anskaffning av kartutrustning (diavisionsapparater) beräknas 

55 000 kr. 

5 e. För utbyte och nyanskaffning av bl. a. ett antal räddningsbatar med 

motor och trailer samt polishjälmar (arbetarskyddshjälmar) och skydds

masker begär styrelsen 300 000 kr. 

Fiiredraganden 

För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler beräk

nar jag 11 849 000 kr., varav I milj. kr. som reserv för oförutsedda lokalbe

hov (I). Vidare beräknas 264 000 kr. för utbyte av inventarier och annan 

utrustning vid polishögskolan (2). Under posten Övrig utrustning beräknar 

jag bl. a. medel för en röntgenanläggning och en bombtransportv<1gn (5). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

15 244000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till UTrusTninR för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsan

slag av 15 244 000 kr. 

B 6. Inköp av motorfordon m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I J3 936 000 

140411000 

29766000 

Reservation 

' Anslaget B 2. Polisverket: Inköp av motorfordon rn. rn. 

'27623000 
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1979/80 Beräknade kostnader 1980/81 

Rikspolis- Före-
slyrelsen draganden 

Bilar och motorcyklar m. rn. 28197000 40709000 24445 (K)() 
Radioutrustning m. m. 11304000 8603 ()()() 2 471 lM.lO 
Häslar och hundar m. m. 1845000 2 650000 2 650000 
Tnlfikövervakningsmaleriel 

m.m. h5000 2 095 (H)(l 2000!Kl 
Utveckling av ny utrustning H)(\000 
Reservation - I 000000 

40411000 54157000 29766000 

Riksrolisstvrelse11 

Av den under budgetåret 1979/80 beräknade reservationen avser 

26 958 000 kr medel till radioutrustning. Medlen för inte disponeras utan 

regeringens medgivande. 

I. För den lokala polisorganisationen föreslår styrelsen sammanlagt 22 

nya fordon varav fem bilar för traffipaxutrustning, en personbil för Göte

borgs polisdistrikt (Landvetters flygplats) samt en transportbuss för Hud

dinge polisdistrikt. Styrelsen föreslår att 15 personbilar avsedda för narko

tikaspaning skall köpas i stället för att långtidsförhyras. 

Styrelsen anser att det utbyte som började under budgetaret 1977/78 av 

personhilar avsedda för patrullering med en polisman mot hilar avsedda för 

pairullcring med tv:1 polismän bör fortsätta. 

Det fr. o. m. budgetåret 1975/76 pähörjade försöket med förlängning av 

hrukningstiden för bilar bör fortsätta. 

Sammanlagt bör 550 bilar och 40 motorcyklar bytas ut för en kostnad av 

32070000 kr. 

Två terrängskoterpaket bör anskaffas och tio bytas ut till en samman

lagd kostnad av 582 000 kr. (Ett terrängskoterpaket bestar av två. terräng

skotrar jämte viss utrustning för polisändamål.) 

2. Styrelsen föres1:1r att en medelstor. förlängd helikopter för placering i 

Göteborg anskaffas till en kostnad av 2,9 milj. kr. varvid två. mindre 

helikoptrar lämnas som dellikvid. 

3. Styrelsen yrkar 875 000 kr. för inköp av ytterligare en polisbåt. Sty

relsen föreslår vidare att tre båtar får bytas under budgetåret 1980/81 samt 

att styrelsen bemyndigas lägga ut beställningar för ersättningsanskaffning 

på ytterligare nio båtar med betalningsutfall under budgetåren 1981/82-

1983/84. 

4. Viss modifiering av polisväsendets radiosystem 70 erfordras. Dessut

om behöver systemet kompletteras med fjärrmottagare p. g. a. ökat antal 

kvarterspoliser. Vissa arbetsgrupper har framställt önskemål om nattkopp

ling av ytterligare stationer. Den sammanlagda kostnaden beräknas till 

500 000 kr. varav 250 000 kr. begärs för hudgetåret 1980/8 I. 
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Styrelsen yrkar för rikskriminalen ytterligare tio bärhara radiostationer 

samt utrustning för f1terutsändning (repeaterl. Stationerna arhetar inom 

annat frek vensområdc än polisens ordinarie utrustning. Kostnaderna be

riiknas till 200 000 kr. För anskaffning av 20 härhara stationer för den 

utökade k varterspolisverksamheten föresfäs 180 OOU kr. 

För modifiering av fjällradionätet i Västerbottens län och Norrbottens 

fan har styrelsen i samarbete med televerket beräknat den totala kostnaden 

till 2.9 milj. kr. För budgett1ret 1980/81 begär styrelsen 980000 kr. samt 

bemyndigande att lägga ut beställningar å tillhopa I 920 000 kr. med betal

ningsutfall under åren 1981/82 och 1982/83. 

För utbyte av sju radiostationer i båtar föreslås 3::! 000 kr. 

Styrelsen yrkar 2 milj. kr. för inköp av ytterligare talkrypteringsutrust

nmg. 

Fbr installation och anskaffning av radio- och anpassningsutrustning för 

semimohil dataterminal erfordras (i() 000 kr. 

För anskaffning av radioutrustning m. m. till övningslokal för Stock

holms polisdistrikts ledningscentral begär styrelsen 400 000 kr. Ytterligare 

tv::'t TV-kameror för trafikövervakning i Stockholm bör anskaffas till en 

kostnad av 575 000 kr. 

Vidare begärs 4::! 000 kr. för anskaffning av mikrofoner och hörlurar, 

40 000 kr. för anskaffande av talregistreringsutrustning för sambandscen

tralcr samt 80000 kr. för utrustning till helikoptrar för radiostart/stopp av 

nöd rad iosändare. 

5. Styrelsen yrkar sammanlagt ::!,6 milj. kr. för utbyte av tio hästar och 

80 hundar. Bidraget till Svenska brukshundsklubben för avclsbefrämjande 

[ltgärder föreslås utgä med oförändrat 50 000 kr. 

(i. För komplettering. utökning och utbyte av trafikövervakningsmate

riel sf1som radarhastighetsmätare och traffipaxanläggningar samt för ut

ökad verksamhet med alkoholmätare begär styrelsen sammanlagt 2 095 000 

kr. 

7. För teknisk utve<.:kling av ny utrustning inom polisområdet yrkar 

styrelsen 100000 kr. 

f"örcdraga11dc11 

Fiir utbyte av ca 3.50 bilar och ca ::!O motorcyklar beräknar jag ca W.5 

milj. kr. Jag beräknar m:ksa medel för inköp av 15 nya bilar för narkotika

rotlarna. Därmed för samtliga narkotikarotlar tillgång till fordon utan läng

tidsförhyrning. Vidare beräknarjag medel för utbyte av fem terrängskoter

pakel (I). 

f-ör att polisens helikopterverksarnhet skall kunna effektiviseras beräk

nar jag ~.9 milj. kr. för utbyte av två äldre helikoptrar mot en ny. Denna 

som avses bli av större modell än dem som skall bytas ut. skall vara 

stationerad i Göteborg (2). 

Under innevarande budgettir skall en äldre polishi\t bytas ut. Samtidigt 
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m;'1ste nagra av de ~ildre h~ltarna genomgä relativt omfattande skrovrerara

t iom:r. l 'nder de niirmaste :"tren måste ett antal av de äldre bi1tarna h] tas 

111. Jag fiiresbr att ribrolisstyrelsen hemyndigas att inom en kostnadsram 

a\ 49011000 kr. i 1979 itrs rrisfage hestiilla () rolish<Har med leverans under 

h11dgeU'tren 1981/82-1983/84 (3). 

i\lodifieringen av rolisens radiosystem 70 hör fonsiitta i vad avser iikat 

antal tjiirrmottagare och nattkorpling till ytterligare stationer. Jag heräknar 

125000 kr. för det!a iindamål (4). 

Del är angt:lägel all riksrolisstyrclscns kriminalsektion vid den manga 

g;'1nger komrlicerade sraningen mot landsomfa1tande grövre hrortslighct 

har tillgi111g till erforderliga to.:kniska hjälpmedel. Jag bcr~iknar 200000 kr. 

för hiirhara radioarraratcr samt utrustning för t1ter11tsändning !rercater) 

141. 

För övrig radioutrustning heriil,.nar jag ca 2 14h000 kr.. varav ca 90000 

kr. till biirhara radioapparater for kvarterspoliser. Av heloppct skall 

I Oll 000 kr. användas för fort sal! utbyggnad av talkrypteringssystcmct och 

l:a 57 000 kr. för talregistrcringsutrustning för samhandscentraler. mikro

foner och hörlurar samt utrustning för radiostart/stopp av niidradiosändare 

till helikopter !4l. 

Jag beräknar medel för utbyte av 10 hästar och 80 hundar()). 

Under rosten Inköp av trafikövervakningsmateriel m. m. bcr~iknar jag 

I llll 000 kr. för utökad verksamhet med alkoholmätare och I 00 000 kr. för 

fortsatt. utvidgad provverksamhet meJ alkoholmälare av hordsmodell (6L 

Den medclsbchallning som vid utg<'mgen av innevarande budgetår kan 

finnas kvar pf1 rescrvationsanslagct Polisverket: Inköp av motorfordon 

m. m. bör i sin helher föras över till förevarande anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag anslaget till 

29 7h6 ()()() kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl::ir riksdagen au 
I. medge all 6 polisbåtar beställs inom en kostnadsram av 4 900 000 

kr . 

., till lnkiip a1· motorfim/011 m. 111. för budget aret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 29 766 000 kr. 

B 7. Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'101 "297000 
1119 I 07 000 

I "!. 6 131 000 

'Anslaget B 3. Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon rn. m. 

~ Rik.1dtJ1:1·11 /Y79/80. I .rnml. Nr /00. Bilai:a 5 
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·---------
1979/XO Beräknad 1indring 1980/K I 

Rikspoli,- Fi>redra-
styrelsen )!anden 

Umkrh;'\ll och drifl av 
mororfordnn m. m. 99(1(,5 000 + 8 733 IHIO +hOIOIMKI 

Underh!tll och vb.rd av 
materiel m. rn. 20042000 ·t- 4 543 mo i I 0141Xl0 

119107000 -1-13 2760fH) +70241HHJ 

Rik.1po/isstvrei.\"{'/I föresli'ir att anslaget förs upp med 132 383 000 kr. 

Fiired ra1-:11 mle11 

Under posten Underfo'ill och värd av materiel m. m. beräknar jag 

I 380 000 kr. till driftsbidrag för statens hundskola i Sollefte[1. 

Med hiinvisning till sammanstlillningen beräknar jag anslaget till 

126 131 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår ribdagen 

att till l.111clalull/ och drift 111' 11101or.fimlo11 111. 111. för budgetåret 

J 980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 2h 131 000 kr. 

B 8. Gemensam kontorsdrift m. m. inom harteret Kronoberg 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'I 000 

I 000 

1 Anslaget B 9. Gemensam kontor>drift m. m. inom kvanercl Kronoberg. 

------------··------ -·-

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1979/KO 

74 

Beräknad 1indring 1980/81 

Rik>rolis-
5tyrd~cn 

; 7 

Föredra
ganden 

··-· ------------------

Pörvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ingiir som en sektion i riks

polisstyrelsens kanslihyrt1. Kontorets l111v11Jurpgift iir all svara för sam

ordning och ledning av kontorsdriftcn fiir de olika lokalnyttjarna i kvar

teret. Förvaltningen avser följande mynJigheter: riksrolissryrelsen. Stock

h•ilms rolisdis1rikt med vaktdistrikt. kriminalv~mJ...,·crkets allmiinna häkte 

i Stockholm. ftklagarmyndigheten i Srockholms äklagardistrikt, delar av 

Stockholms tingsr~itt samt byggnadsstyrelscns fastighetsdrift. Dessutom 

ing~ir brottsförehyggande ri·1det och datainspektionen i den gemensamma 
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tclcfonvLixcln. Antalet ljiinstcmiin inom kvarteret uppgiH till ca 3 000. I 

kllntursdriftcn ing;\r tdefont.ihnst. lokalvtm.1. rost- och goJsmottagning. 

tclc- l>ch s\·agströmsservicc. inventarieservice. rcproduktionsccntral. sim

hall och hcvakning samt förvaltning av spnrt- och motionshallar. hör- o..:h 

lilmsalar. restaurang nch cafeteria. garage och parkeringsutrymmen. 

Kostnader fiir 1-.ontorsdriftcn fördelas i förhfillande till den lokalyta som 

v;u:je mvndighct disponerar. Den ersättning myndigheterna betalar tillförs 

an\lagct. som i statshudgeten förs upp endast med ett formellt belopp av 

1 000 kr. Regeringen fastst;iller i regleringsbrevet en stat för verksamheten. 

Rif...,p11/isst.\·ref., en 

Styreben flireslar en utökning med sammanlagt sju tji.inster. 

Fiir kvalili..:crade kontorsgöromtil vid förvaltningskontorets kansli er

f«irdras ytterligare en assi'1ent/kansliskrivare ( +82 8 Ih kr. l. Enheten 

inventarieservice kdiver förstärkning med tvä han! verkare ( + 165 632 kr.) 

för betjiining av tillsammans ett 60-tal lokaler över hela staden med allt 

SlHll giiller standardinredningar. Dessutom behövs tjänsterna för konstruk

tiun. tillverkning och installation av specialinredningar som erfordras för 

d...:n polisiLira verksamheten. Tvfl verkstadsbiträden ( + 157 058 kr.) hehövs 

för underh{dl av belysning resp. ledningsdragning i samband med 

i nstal latiLlllSarheten. 

1-'lir att klara arhetshelastningen vid reproduktionscentralen krävs utök

ning av personalstyrkan med en tryckare ( +~2 816 kr.) och ett tryckeribi

triid...: ( +78529 kr.I. 

Inom ramen för lokalkostnader yrkar styreben medel för vtterligare fem 

lokaktrdare ( ~ 392 645 kr. l för en jourgrupp för särskild viird av de lokaler, 

Jhr verksamheten päglir dygnet runt. 

Rcproduktionscentralens kostnader för expenser debiteras nyttjarna i 

förhi'1llande till utfört arbete. 

De heräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduktions

centralcn framgiir av följande sammanställning. 

Utgifia 

l.önckllstnader 
Sjuk värd 
Res.:crsättningar 
L1>kalkostnader 
Exr.::nser 
Repruduktionscentralcn (endast expenser) 

l1domster 
Bidrag till kontorsdrift frän 

lokalnyttjarna 
Ersättning för vid rcproduktionsccntralcn 

1Hfiirt arhetc 
Ersiittning fr:111 utomstacnde för nyttjande 

av anHiggningar inlim kv. Kronoberg 

BcriiknuJ kostnad 1980/81 

9449000 
.'i>OOO 
16 000 

17508000 
98.'ihOOO 

600000 

36 237 000 

hOOOOO 

M5000 

37482000 

37482000 
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I-"iircclr11ga 11de11 

Kostnaderna för kontorsdriftcn och repmduktionsccntrnlen beräknar 

jag preliminärt till sammanlagt ca 33 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl;1r riksdagen 

att till Ge111e11.rn111 /..011111r.1dri(1111.111. i1111111 /..l·ar1ere1 Kronoherg för 

tiudgetäret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 9. Diverse utgifter 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

'12395000 
18 630 ()()() 

h 000 000 

1 Anslaget B :'i. Polisverket: Diverse utgifter. 

Fri111 detta anslag betalas bl. a. biJrag till internationella kriminalpolisor

ganisationen i Paris (Interpol), till enskilda anställda för studier av betydel

se för polisväsendet och till föreningar för anställda vid polisväsendet. I 

övrigt bestriJs fran anslaget bl. a. kostnaJer för efterspaning av försvunna 

personer samt vissa kostnader i samband med av polismyndighet föranstal

tad inkvartering m. m. av utlänning p{1 grund av tltgärd enligt utllinningsla

gen. Kostnader för polisverksamhet som inte skall tiestriJas frän annat 

anslag betalas frän detta anslag efter beslut av regeringen. 

Ri/...1p11/is.\"fyrl'l.1·e11 fiireslt1r att anslaget förs upp meJ 12 465 000 kr. Den 

största utgiftsposten är kostnader i samband med inkvartering m. m. av 

utlänningar på grund av i11gärder enligt utliinningslagen. Dessa kostnader 

uppgick unJer budgetåret 1978/79 till 9.8 milj. kr. 

/·"iiredrnga11de11 

Under föreg~iende b11dgetf1r har anslaget belastats meJ kostnader för 

inkvartering m. m. av utlänningar beträffande vilka det skall utredas om de 

skall fö stanna i riket. Riksdagen har numera antagit regeringens proposi

tion ( 1979/80: 38) om ersättning till kommunerna för hj;ilp till flyktingar 

m. fl. Till följd härav kommer an~laget i fortsättningen inte. annat föi 

iiverg;\ngsvis. att belastas med dessa kostnader. 

Jag beräknar anslaget till hOOOOOO kr. 

Jag hemställer att regeringen föresli1r riksd;igcn 

att till Dii·erse 111gifier fiir hudgetiirct 19X0/81 anvisa ett förslagsan

slag av 6 000 000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

B 10. Byggnadsarbeten för polisväsendet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

192453 597 

I I () 400 000 

55 000 000 

'fn\'csteringsanslaget KR Il: I Polishu~; m. m. 

ReMllning 

'}.7 

'107 176980 

Fr;'rn anslaget bestrids utgifter fiir investeringar i hyggnader för foimst 

rolisviisendet samt för inlö~en av polishus. 

B.1·gg1111dsstyrelse11 

Efter rolisv;isendeh förstatligande den 1 januari I %5. dit stat.:n iitog sig 

att svara för lokaler till rolisviisendet. har ett stort antal polishus urrförts 

efter kommunala och enskilda ätaganden. Denna Jd av rolishusbyggan

det. som skett i samarbete med byggnadsstyrelsen. har avvecklats. Staten 

har löst in ett antal av dessa hus. Enligt heslut av regeringen far styrelsen 

triifTa köpeavtal avseende förviirv av färdigställda polishus enligt vilka 

betalningen av köpeskillingen delas upp ph flera budgetär. Avtal som 

träffas under budgetåret 1979/80 samt under tidigare budgetf1r träffade 

avtal. far medföra kostnader om tillsammans högst 15 milj. kr. per budget

ar. Avtalen skall godkännas av regeringen. Styrelsen föreslår att 15 milj. 

kr. för disponeras för hudgetftret 1980/81 för förvärv av färdigställda en

skilt eller kommunalt byggda polishus. 

Styrelsen föreslår att nybyggnad av förvaltningshyggnad i Arvidsjaur 

förs upr i investcringsplanen. Medelsförhrukningen under hudgeti\.ret 

1979/80 heräknas till 1.5 milj. kr. och under hudgeti\.ret 1980/81 till 6 milj. 

kr. 

Fiireilraga lllll! 11 

För nästa budgetar beräknar jag 15 milj. kr. för inlösen av polishus som 

har uppförts efter kommunala eller enskilda tnaganden. 

I förslaget till investeringsplan har jag beaktat av byggnadsstyrelsen 

föreslagna ramhöjningar som föranleds av den allmänna hyggnadskost

nadsstegringen. Därutöver har jag räknat upp den tidigare kostnadsramen 

för hyggnadsarbctena fiirl'altni11gsh.1·gg11ad i /lagfors med I. 7 milj. kr. 

Höjningen föranleds av att hyggnadsstyrelsen efter anbudsförfarande har 

funnit att byggnadsarbetena inte kan utföras inom medgiven kostnadsram. 

Regeringen har den 21 december 1978 fastställt den högre kostnadsramen 

för rroje k t et. 

Jag har vidare beaktat en av byggnadsstyrelsen föreslagen urpräkning 

av kost nadsrarncn för fiin-a/111i11gshygg11tul i U11dl!.1·hcrg med 600 000 kr. 

utöver vad som föranleds av den allmiinna hyggnadskostnadsstegringen. 

Höjningen föranleds av ökade ko~tnader för ventilationsanliiggning m:h 

vissa yttre arheten. 
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I milt försbg till invcsteringsplan för jag upp en kostnadsram sam! 

:1er:iknar medel för en ny./i"irl'a/111i11.i:sh1).:g11ail i Karls/..oga meJ Joi-;aler för 

polisen. fiklagarmynd ighcten och kronofogdemyndigheten. Regeringen 

har. med stöd av riksdagens hernyndigande lprop 1978/79: 100 hil. 2. Fil; 

197X/79: 40. rskr 197'1:1./79· 4.'i21. i beslut den 13 september 1979 uppdragit ~il 

hyggna1.hs1yrelsen att utföra nyhyggnad av Jenna förvaltningsbyggnad 

inom en k1.1stnadsram av 20.4 milj. kr. i prisläget den I april 1979. I enlighet 

med \'ad som anfördes i prop. 197'1./79: IOO (bil. 2) kommer chefen för 

hudgetdepartcmcntet att i annat sammanhang famna en samlad redovis

ning av hur riksdagens hemyndigande har utnyltjals. 

Jag föresliir all medel för näsla hudget~ir anvisas enligt följande investe

ringsplan lJCh anslagsbcr;ikning. 

lmesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Kostnadsram 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 

Bygg- Fiirdig-
start ställande 
11.r- är-man 

t. o. m. mf<n 

l'rujckt färdigställda före 1978-07-0 I 
rn~n iinnu ej shnrcdovisade 

Förvaltningshyggnad Sollentuna 
Förvaltningshyggnad Norrtälje 
Förva\\ningshyggnad Enköping 
hirvaltningshyggnad Ljunghy 
Fcirvaltningshyggnad Alingsäs 
1-'örvaltningshyggnad Karlskoga 
Förval1ningshyggnad Hagfors 
l'örvaltningshyggnaJ Lindesberg 
Fiirvaltningshyggnad Ludvika 
Fiirvahningshyggnad Piteft, 

L)lll- och tillbyggnad 
Förvaltningsh\·ggnad i Kalix 
Fiirvaltningshyggnad i Boden. 

om- och tillhyggnad 
Diverse om- och tillhyggnaJcr 
lnki'ip av förrnltningshyggnad~r 

för polisen 111. tl. 
Proiektc:ringskostnader 
Erf:uenhet~miissig reduktion 

av mcdclsbchovc:t 

Anslagsheräkning (I OO(l-tal kr.) 

2154()() 
50300 
22 750 
21000 
16700 
23 140 
18 500 
17100 
!9400 
18600 

14 270 
14200 

21950 
I 850 

475160 

79-06-30 1979/80 1980/81 

215 565 201650 9 I()() 1917 
552011 8475 25000 10 000 
24900 100(17 8000 1000 
23100 5440 12 000 2000 
18300 2488 11000 4800 
23 570 23461 1110 
20400 1044 5000 9000 
20600 5 107 1111100 :;500 
21000 3 337 !5(}(M) 2000 
20400 4 7114 130()() 1800 

14900 10073 ~000 71111 
14 200 8 387 5000 300 

22 500 10517 6000 2400 
2050 1500 550 

64098 15()()() 15000 
70\)() 71)()0 

10700 6967 

496 685 358 84R 135000 55000 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mc:delstillgäng 

Hc:ht1llning 1979-07-01 
Anslag för 1979/RO 

stalshudgc:t 
tilfäggshudget I 

Ansiag för 1980/XI tforslagl 

107177 

10400 
17 500 
55 lltlO 

190000 

Beräknad mcdclsförhrukning 

1979/80 
1980/81 

135000 
55 ()()(\ 

19(1000 

78-12 80-11 
78-08 79-12 
78-12 80-08 
79-01 80-05 
76-05 78-10 
79-11 81-09 
79-04 80-1 l 
78-!0 80-0b 
78-12 80-(l(i 

78-02 79-10 
78-03 79-IO 

78-04 80-0h 
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Den medelsheh;·11Jning so111 vid u1g;·1ngen av innevarande hudget;·1r kan 

finnas kvar pli inveskringsanslagcl Polishus m. 111. biir i sin helhet föras 

i.iver till förevarande. nya anslag 

Jag hemställer att regeringen foresbr riksdagen att 

I. hemynJiga regeringen att besluta orn hyggnad~arbeten för polis

v~isendct inom de kostnadsramar s•.lm _iag har förordat i det 

föreg;·1ende . 

., till Hyi.:g1111dsarhe1e11 .fi"ir poli.1Tiisord1·1 för budgetitret 1980/81 

anvisa ett reservat ionsanslag av 55 ()()\)()()()kr. 
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C. ÅKLAGARV ÄSENDET 

c I. Riksåklagarcn 

1978/79 Utgift 6512000 

1979/80 Anslag 6741000 

1980/81 Förslag 7 120000 

Riksf1klagaren !RÅ> är den högste flklagaren och leder aklagarväsendet i 

landet. RA:s kansli är organiserat pa tvi\ byraer. kanslibyrån och tillsyns

byr;1n. Vid sidan härav finns viss personal för RA:s egen åklagarverksam

hct. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

RA Föredra-
ganden 

Personal 

Handläggande personal 20 
Övrig personal 24 

44 

Anslag 

Lönekostnader 5568000 +372000 .j 227000 
Sjukvård 20000 + 5000 + 5000 
Reseersättningar 153000 + 90()() - )3()()\) 

Oärav utomnordiska resor (10000) (-) t-) 
Lokalkostnader 380000 + 133\l\)() + 131000 
Expenser 620000 + 78()()\1 + 290()() 

6 7~1 ()()() +597000 +379000 

Rik.1·1/ klagaren 

Pris- och löneomräkning m. m. 557000 kr. varav 372000 kr. avser löne

omräkning. 

Fhredraga11de11 

1\-ted h1invisning till sarnmanstiillningen bcriiknar jag - med utgängs

punkt från det besparingsalternativ som enligt anvisningarna för myndig

heternas anslag~framst~illningar skall utgöra huvudförslaget - anslaget till 

7 120 000 kr. 

Jag hcmst1iller att regeringen föreslar riksdagen 

att till Ri/;s1/klagare11 för budgct:iret 1980/81 anvisa ett forslagsan

slag av 7 120000 kr. 
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C 2. Läns- och dislriklsaklagarmyndigheterna 

197'!1./79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/X I förslag 

15'!1. 243 ()()() 

J 57 719000 

170 397 000 

Sammanlagt finns i landet 21 läns;-\klagarmyndigheter. Tre av dessa är 

gemcnsarnma för vardera tvo1 län. Uinsåklagarmyndighct fullgör f1klagar-

11ppgiften hl. a. när denna är särskilt krävande. Chef för länsäklagarmyn

dighet 11tl.ivar ledning av åklagarverksamheten inom myndighetens verk

sarnhetsomrfale. Förutom länsttklagarmyndigheterna i länen finns fyra 

t;insrlldag;lfe for speciella mål. 

J .andel iir indelat i 86 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och 

Malmö i1klagardistrikt ingf1r inte i länsäklagarmyndighds verksamhetsom

riu.k. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tre distrikt är en överåklagare 

som har rnotsvarande uppgift som chefen för länsäklagarmyndighct. Åkla

gannyndigheterna i de övriga 83 äklagardistriktcn lyder under länsåklagar

myndighet och har som chef en chefsåklagare. 

Personal 

Länsäklagare och iiver
itklagare 

Chefst1klagare. kammar
äklagare och distrikts
;lklagare 

Assistentäldagare/dist-
riktsåklagare till 
förfogande 

Åk lagaraspiranter 
Övrig persLrnal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Oärav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för gemensam 

kontorsdrift 

Ri/...1,//..lagare11 

1979/80 

38 

384 

145 
35 

550 

1152 

132861 ()()() 
200000 

3 787 ()()() 
(700()()) 

15404000 
3 856 ()()() 

1611000 

157 719 ()()() 

Beräknad ändring 1980/81 

RÅ 

+I 

-6 

+3 

+ 9554075 
+ 100000 
+ 227000 

(-) 

+ 3621000 
+ 277()()() 

-+ 397000 

+ 14176075 

Föredra
ganden 

+I 

+I 

+ 92421Xl<I 
+ 100000 

87000 
(-) 

+ 3 600000 
209000 

+ 32000 

+12678000 

I. Pris- och löncomräkning 13 660 000 kr.. varav 9 107 000 kr. avser 

lönelimriikni ng. 

2. Med hänsyn till arbetssituationen i Helsinghorgs resp. Västerås i'lkla

gardistrikt bör dessa tillföras vardera en distriktsäklagare ( + 256 038 kr.). 
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·'· I Huddinge :ildaganlistrikt bör en distriktsi1klagare inr;ittas i uthyte 

mot en assistent~iklaganj;inst i Stockholms Hin rn.:h Gotlands !i.in t + 5 221 

kr.). 

4. Lins~1klagannyndigheten i !\·lalmii bchiiver förstärkas med en e. o. 

länsi1klagartj:inst t + 159 711 kr.). 

5. I S10..:kholms tlklaganlistrikt bör tvä kammart1klagartjänstcr inr;i11as i 

ut bvtt: mot t va assistenttiklagartjänster (., I 0 442 kr.). 

li. En distriktsäklagartjänst yrkas i vartdera Sollentuna och Södertälje 

itklagardistrikt i utbyte mot två assistenti"1klagartj~inster i Stockholms län 

o..:h Gotlands fan ( + 10442 kr. l. 

7. I Göteborgs ftklagardistrikt behövs en kammart1klagartjänst i utbyte 

mot en assistent5.klaganjänst ( + 5 221 kr.). 

1-"iircdraganden 

Medel beräknas för en tj;inst som distriktsr1klagarc i Helsingborgs äkla

gardistrikt. Distriktet är hart hclastat. 

Utredningar med avseende på brottstyper som har anknytning till den 

organiserade och den ekonomiska brottsligheten är mänga gånger synnerli

gen komrli1.:erade. Stora krav ställs på förundersökningsledarna i fråga om 

bl. a. företagsekonomiska och skatterättsliga kunskaper. Under innevaran

de budgetfa har en andra grupp om 13 åklagare erhällit särskild utbildning 

p:'t omrtidet. Därmed kommer sammanlagt 25 äklagarc att ha genomgått en 

kurs pt1 ;itta veckor med kvalificerad teoretisk uthildning (1ch tvr1 mänaders 

praktik vid Hinsstyrelse. 

Under posten Expenser. delposten Inventarier. heräknas 280000 kr. för 

kostnader i samband med inflyttning i nya lokaler för ttklagar

myndigheterna i Enköpings och Sollentuna åk.lagardistrikt. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

170 397 (l00 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen 

att till Lii11s- och distriktstlklagar111y11dig/rcrema för hudgetäret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 170 397 000 kr. 
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D. D0l\'1STOLSV ÄSENDET M. M. 

Vissa data om domstolarna 

(] urrgifterna om tingsrätterna är antal Ö\'Cr I 000 a\'rundadt: i j:irnna hundratal.) 

Allmänna domstolarna 

/higsra do111srole11 
Inkomna mäl och ärenden' 
Avgjt>rda mål och ärenden' 
Utg!l.enJe balans' 

l/Ol"f(l{(t'fllt/ 

S1·cu 111tom vattenövcrJomswlc.:nl 
I nktimna 111:11 
A \"gjorda mltl 
Utg:'1endt: balans 

(Jii111 

Inkomna mM 
A vgjtinla mål 
lJ tgäenJc balans 

Skc/11t• och Blekinge 
Inkomna mttl 
Avgjorda mttl 
Utg::lcndc h;1lans 

i'ii.1·1m S1·crigc 
Inkomna mi\1 
A vgjonla m:il 
Utgltendc h;ilans 

Nedre Norrland 
Inkomna mil! 
Avgjorda mål 
Utgående h<llans 

Örre Norrland 
Inkomna mäl 
Avgjorda m:'tl 
UtgåenJe b<tlans 

Tingsriiuema 
Inkomna allmänna mål 
AvgjorJa allmänna mål 
Utgäende balans allmänna mål 

Inkomna mål. fastighctsJomstol 
Avgjorda mål. fastighetsdomstol 
lJtgäcnde halans. fastighetsdomstol 

Inkomna mäl om lagsökning och 
betalningsföreläggande 

' inkl. skrifter 
2 1110111 skrifter 

197n 

2449 
~ 5~~ 
I 077 

(i 104 
6005 
2 125 

I 342 
1333 

478 

1686 
1724 

603 

2 120 
2 098 

586 

620 
668 
199 

702 
700 
280 

149700 
151300 
53 700 

4500 
4000 
2900 

256200 

1977 1978 

2 517 2 365 
2371 1925 
I lti8 1199 

5 453 5983 
5n03 5 h25 
1976 20% 

1507 1 h4h 
1489 1553 

505 587 

1844 1982 
1806 1901 

643 700 

2 310 2746 
2 289 2476 

613 680 

856 852 
809 763 
237 307 

699 778 
70.'i 704 
274 267 

139900 134 6(_K) 
139600 133800 
54 )()() 51100 

4300 4 700 
4 300 4800 
2900 2700 

285 300 329400 

I.I- I.I-
30.n.78 :W.h.79 

1377 1458 
I 258 1289 
1284 1497 

2938 3 209 
2 879 3 134 
, 033 2 111 

814 817 
784 819 
535 581 

952 I lin 
974 I 110 
619 703 

1277 1280 
1247 1317 

642 639 

420 441 
386 405 
270 341 

3% 384 
388 414 
282 235 

67 500 n7 IOO 
70700 68 IOO 
504()() 48500 

2 500 2 300 
2500 2 )()0 
2 800 2900 

161100 197900 
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1976 1977 197R 

Inkomna allmänna domstols-
;ircndcn 22900 25 2(Hl 23 500 

Avgjorda allm;inna domstolsärenden 22 300 24 3!Hl 23 500 
Utg<"1endc halans allmänna 

domstolsärcndcn 6 l<Hl 691Hl 6 7(Ml 

I nskrivningsärcnden 1 l\23500 l 684900 l 88R900 

Gravations- m:h ägandcrättsbevis 644000 580200 545700 

Albnänna förvallningsdomstolarna 

Rcgeri11gsrii11t•11 
Inkomna m!il 4 218 5943 5932 
Avgjorda mal 4789 5659 5588 
Utgående balans 2944 3 225 3 571 

l\.1111111111rrii11ema 
Stockhulm 

Inkomna m!il 9342 6470 6435 
A vgj1)rda mål 8 363 9270 8 265 
l.I tgtlcmle balans 10490 6 756 5074 

Giirehorg 
Inkomna mål 10943 7869 7209 
Avgjorda mål 9966 10953 9022 
Ut[:!ående balans 10289 6345 4515 

S1111J.n·all 

Inkomna mrtl 4 152 3980 4413 
Avgjorda m!il 3749 5 108 4 863 
Utgående balans 5963 4940 3933 

.lönkiiping 
Inkomna mål 3449 3 715 
Avgjorda mål 3769 4637 
Utgf1ende balans I h3h 1313 

1974/75 1975/76 1976/77 

Lii11sriilla11a 
Inkomna mål 237 026 W2485 216595 
Avgjorda mål 174 804 204 T!.6 186455 
lJ \gående balans 169099 163 885 188810 

Delegation a\' beslutanderätt i inskrivningsärenden 

Sedan den I oktober 1978 pågår vid tio inskrivningsmyndigheter för

söksverksamhel med handläggningen av inskrivningsäremlen. Under för

söksperioden för ett domstolsbiträde vid var och en av dessa inskrivnings

myndighcter på eget ansvar handlägga de inskrivningsärenden som anges i 

förordningen ( 1978: 212) om försöksverksamhct med handläggningen av 

inskrivningsärenden. Omfattningen av den delegering av heshnanderällen 

som tillämpas under försöksverksamheten är ungefär densamma som är 

avsedd all tillämpas när. i enlighet med riksdagens beslut. användningen 

av automatisk datahehandling vid förandet av inskrivningsregister har 

genomförts vid inskrivningsmyndigheterna. 

I. I - I. I -
30.6.78 30.h.79 

11800 9800 
11900 10 2!Hl 

6700 h IOO 

l\67200 1182200 

306300 381 200 

3 229 3050 
3008 2770 
3452 3839 

3 541 3134 
3998 3 739 
6360 4499 

3677 4 006 
4786 4 295 
5 234 4765 

2 5IO 2052 
2 569 2 242 
4320 3 229 

1760 2579 
2 124 2 272 
I 876 1623 

1977/78 1978/79 

224 333 212 794 
192 791 184 844 
214 827 241 548 
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I april J 979 lämnade dom stolsverket över en rapport till justitiedepartc

mentet L)m erforcnheterna av försöksvcrksamheten samt hemställde att en 

dclegationsreform ~kulle genomföras. Rapporten visar att erfarenhetcma 

av försöksverksamhetcn ~ir goda. Jag avser därför att senare föreslå rege

ringen ~å.dana iindringar i IX* föninlningen t I 979: 572) med tingsrättsin

struktion att dct hlir miijligt for dnmstolsbitriiden att vid samtliga tingsrät

ter handhigga inskrivningsärenden i stort sett i den omfattning som har 

skett under försöks verksamheten. En sådan delcgationsrcform hör genom

foras succösivt och inom ramen för medel som finns tillgiingliga på. ansla

gct. Reformen kommer att leda till att arhehuppgifter fors över fran 

tingsnotaricr till domstolshitriidcn. De effektcr detta kan fä för notarieut

hildningen titerklimmer Jag till i samband med andra frågor rörande 

notariemniteringcn som jag avser att ta upp i det följande. 

Översyn a\' 1973 ars notariereform 

l.>iri'ktin'n .fi"ir ii1·er.1y11 il\" 11owrier<'.fi1r111en 

Ar 1973 vidtogs genomgripande ändringar i den traditionella tingstjänst

göringen. Reformen innebar bl. a. att notariemeritering kunde erhållas inte 

hara vid tingsrätt utan även vid länsstyrelse samt att en del av tjänstgöring

en kunde fullgöras vid andra myndigheter eller hos enskilda arbetsgivare. 

Fri·igan om en översyn av 1973 års reform togs upp vid 1975/76 års riks

möte. Riksdagen uttalade sig för en ut värdering av notariereformens resul

tat (rlllit. 1975: 1127. J11U 1975/76: 9, rskr 1975/76: :! I). Framställningar till 

regeringen i samma ämne kom in från notarienämnden och från Jurist- och 

Sarnhällsvetareförhundet. 

Genom ett beslut i maj 1977 gav regeringen domstols verket i uppdrag att 

göra en översyn av notariereformen. Direktiv för översynen gavs i en till 

uppdraget fogad promemoria. I promemorian angavs bland annat följande. 

Det främsta syftet med 1973 ~rs notariereform var att möta det ökade 

antalet nyexaminerade jurister genom att vidga antalet tillfällen till nota

riemeritering. Den kritik som hade riktats mot utfallet av reformen och de 

framställningar om ändringar i notarietjänstgöringen som hade gjorts hade 

väsentligen syftat till att en bättre balans skulle uppnås mellan antalet unga 

jurister som efterfrågade notarieplats och antalet sådana platser som stod 

till förfogande. När man undersökte om det var möjligt att nå en sådan 

balans måste flera olika faktorer beaktas. Notariemyndigheternas behov 

av notariearbetskraft var bestämmande för antalet notarieplatser. Vid si

dan härav kunde samhällets behov av notariemeriterade jurister tänkas 

ptiverka antalet notarieplatser. Vidgade möjligheter till notariemeritering 

torde få skapas inom i stort sett nuvarande ekonomiska ramar om inte en 

ökning eller minskning av arbetsuppgifterna för notarier föranledde annat. 

En föriindrad uppläggning i notariemeriteringen måste tillgodose kraven ph 

tjiinstgöringens innehall och kvalitd. Den måste ocksti tillgodose krav på 

effektivitet och rättssäkerhet. 
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Enligt uppdraget skulle domstolsvcrket hland annat utv~inlcra 1973 ärs 

notariereform. hcdiima den framtida examinationen av juris kandidater. 

uppskatta dd fra1111ida anlalel nntaricplatser och kartlägga samhällets be

hov a\' nolarit"rncritcrade jurister. 

.Ä. ,·en om dum stolsverkets under~ökning skulle leda till att efterfr~1gan pä 

not;iriemeritcradc jurister ansags täckt fanns det enligt direktiven anled

ninf! all pröva olika vägar för att i ett läge med vikande arbetsuppgifter för 

1101arier n{i en slörre genllmstriimning. Hland uppslag som da kom i blick

punkten angavs \'ara att förkorta notarictjiinstgöringens längd och att vidga 

miijligheterna till uthytestjiinstgöring. 

l>o111.1·10/.1·1·crkc1sf('ir.1/ug 111.111. 

[jnder hiisten 1978 famnade dnmstolsverket till regeringen betänkandet 

Översyn av notariemeriteringen. I betänkandet redovisas en utvärdering 

a\' nolariereformen samt en kartläggning av tillgång och efterfrågan på 

notarieplatser. Det förslag till en ~·mdrad utformning av nlJtarietjänstgöring

cn snm li.iggs fram i betänkandet innebiir i huvudsak följande. Den sam

manlagda tiden för notarietjänstgöring minskas frän nuvarande tvä och ett 

halvt är till tvi1 är. "ljänstgöringstiden vid huvudmyndighet görs enhetlig 

och bestäms till ett och ett halvt år. Tjänstgöringen vid huvudmyndighet 

förrg!1s normalt av en halvt ärs tjänstgöring vid nt1gon utbytesmyndighet. 

Förslaget står enligt domstolsverket i god överensstämmelse med den 

ordning som enligt uppdragspromemorian borde prövas i första hand. 

Verket hade berett ett antal myndigheter och organisationer tillfälle all 

yttra sig över ett preliminärt förslag som i allt väsentligt överensstämde 

med inneh:dlct i bet~inkandet. Rcmissyttram.lena var enligt verket med fö 

undantag positi\'a. Ett antal myndigheter uppges dock ha ansett alt den 

snabbare ge11l)mströmningen av notarier var ;ignad att leda till effektivi

tetsförluster som inte kunde kompenseras av den ökade effektivitet som, 

rnligt verket, kunde följa av en cnht!llig tj;instgöringstid. biittre planerings

möjlighe1er. mjukare behönghctsrcgler, förbL-ittrad inskolning och handled

ning. m. m. Enligt verkets uppfattning övadrevs svirighetcrna an ratio

nellt 11t nyttja notarierna betydligt. Domstolsverket räknade inte med att 

hehLi\· a\ resursökningar skulle uppkomma till följd av effektivitetsförlus

ter. 

I betiinkandet utgär domstolsverket frtin att omkring 800 jurister kom

mer all examineras per ar under första hälften av 1980-talet sam1 :111 nästan 

alla dessa j11rister önskar notariemeritering. Om JomstolsverJ.. ... ;s förslag 

genomförs fullt ut innchär detta enligt het;inkandet att omkring 65 procent 

av juristerna kan fa notariemeritering mot drygt 45 procent för närvarande. 

Utiivcr vad som har angetts tidigare föresfar domstolsverket bl. a. att 

hinsrätterna vid sidan av tingsr;ith:rna skall vara huvudmyndighet för 

notaricmeritering i stället för länsstyrelserna samt att vissa ändringar skall 

göras i de regl som giiller för notariernas behörighet att fullgöra domar

giinnnjl. 
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De föreslagna förändringarna avseende notariernas behörighet innebiir 

debatt forteckningen i 19* förordningen I 1979: 5721 med tingsriittsinstruk

tion över dnm;irgiirom<'1l som notarier far utföra skall utlikas med vissa 

mtdgrupper. deb att notarier i slutet av tjänstgöring~tiden normalt skall fä. 

ul föra domargiiromäl i vidare omfattning än vad som anges i 19 * tingsr:itts

instruktionen. Förslaget innebiir ock sa att de nuvarande behörighetstider

na i 19 * tingsr;ittsinstruktionen slopas. Hiirigenom ges tingsrätterna möj

lighet att sjiilva ftt bedöma niir en notarie är mogen att utföra de olika 

slagen av dnmargörlimid. 

Domstolwerket foreslar vidare att kravet pfl minst ett ;'irs tj;instgiiring i 

tingsriitt inte liingre skall stiillas upp for til11r·;idc till allrniinna Jomarbanan 

lh.:h äklagarhanan. 

Den nya studic1.'rdningen och Jet nya hetygssystcmet vid Je juridiska 

fakulteterna niiJv:indiggiir :indraJc regler for meritviirJeringen viJ antag

ningen till notanetjiinster. I bctiinkanJet föresbr diirför dnmstnlsverket i 

samrt1J med notarien:imnJen hur denna merit viirdering hiir ske. 

Genom förordningen ( 1979: 574! om notarietj;instgöring m. m. har rege

ringen föreskrivit att tingsrätterna och länsrätterna skall vara huvudmyn

digheter för notariemeritering. I den tingsrättsinstruktion som trädde i 

kraft den I juli i hr och genom förordningen I 1979: 943) om ändring i Jenna 

har de av domstobverket foreslagna målgrupperna tagits in i 19 * 
tingsriittsinstruktionen. Vidare har genom förordningen ( 1979: 569) med 

hnvr:ittsinstruktion kravet på ett t1rs tingsriittstjiinstgöring för tillträde till 

den allmiinna domarbanan tagih bort. 

L),imstolsverket riiknade vid bedömningen av det framtida antalet nota

rieplatser med att antalet sädana platser vid l~insriitterna och liinsstyrclser

na efter länsrlinsreformen skulle komma att öka med nmkring 80. 

R t•mis.1·hchand/i11g 

Dlm1stolsverkets slutliga octlinkande har numera remissbehanJlats av 

jll!>titieJepartenientet. Yttranden har kommit in fran sa gott som samtliga 

allmiinna domstolar och från omkring 7"> andra remissinstanser. 

En mycket stor majoritet av de allmänna domstolarna avstyrker försla

get om en nedkortning av tjiinstgiiringstiden vid huvudmyndighet. Av 

i>vriga remissinstanser tillstyrker flertalet för~laget i denna del. Manga av 

dem gör det dlick med vissa reservationer. 

Flertald allm~inna domstolar anger att det inte kommer att finnas behov 

vid dessa domstolar av ytterligare notarietjiinster i framtiden. Ett tiotal 

andra myndigheter anger att de ser ett ökat behov av uthytesrwtarier och 

omkring 25 myndigheter anger att de kan inrlitta nya utbytestjiinster om 

medel stlills till förfogande. 

Med endast n~1gra fä undantag anser ri:missinstanserna att samhällets 

behov av notariemeriterade jurister lir tiickt. 

Universitets- och högsk1)lcämoetet ( U HÄ l anger att examinationen av 
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jurister varit omkring 570 under budget[iret 1977/78 och omkring 660 under 

hudgct<1re1 197X/79. UHA anger ocks:J. a!I det ;ir svärt att uttala 'ig urn hur 

mänga a\' de nyinskrivna vid de juridiska fakulteterna som kommer att 

fullfölja de t V[t första årens grundfaggande rättsutbildning inom den nya 

juristlinjen och genomg[1 hela juristlinjen. Uppsala univer~itet anger att de! 

finns ankJning att tills vidare r;ikna med ungefrtr samma examinations

frckvens som under den senaste tioårsperioden. 

En mycket klar majoritet av Je allmänna domstolarna och flera av de 

övriga remissinstansema anser att ett genomförande av domstolsverkets 

förslag skulle inneh:ira en försämrad utbildning. en minskad effektivitet 

och likade lwstnader. 

Flertalet av remissinstanscrna uttalar sig om domstols verkets förslag om 

lindrade hehörighetsreglcr. Remissutfallet är pä denna punkt mycket blan

dat. 

/-"(irnl rni.: 11ndt'11 

Under den senaste tioårsperioden har önskemålet att fler jurister skall 

heredas tillfallc till notariemeritering vuxit sig allt starkare. En bidragande 

or'ak till detta ;ir sjiilvfallet att antalet nyutexaminerade jurister varit 

betydligt hligre än antalet tillg;ingliga notarieplatser. Genom 1973 års no

tariereftirm vidgades antalet tillfällen till notariemeritering. Detta har dock 

inte varit tillr;ickligt för att tillg1idose efterfrågan. Många jurister som har 

önskat notariemeritering har därför inte kunnat beredas tillfälle till sådan. 

Det rfldcr enligt min mening inte n:'tgot tvivel om att den utbildning rn.:h 

den praktiska insklilning till allehanda juridiska yrkesbanor som notarie

tjiinstgöringen innebiir iir av ett mycket stort viirde för de nyutexaminerade 

juristerna och for de myndigheter och andra arbetsgivare som cfterfrägar 

notariemeriterade jurister. Jag delar diiri'ör uppfattningen att det iir viirde

fullt att st1 många jurister som möjligt kan heredas tillfälle till notariemeri

tering. 

Jag anser emellertid att en förändrad uppläggning av notariemcriteringen 

for att skapa fler notarieplatser inte far ske på bekostnad av uthildningens 

kvalitet eller till priset av en minskad r;ittssäkerhet i handläggningen vid de 

myndigheter diir notarier tjänstgör. 

Enligt min mening bidrar utan tvivel den arbetsinsats som m1tarierna 

utför vid framförallt dom,,tolarna till att verksamheten vid dessa kan bedri

vas p~t ett effektivt siitt. Om det förhåller sig så att samh~illets behov av 

notariemeriterade jurister iir täckt och om behovet av notariearbetskraft iir 

fyllt anser jag 1.Lirfor inte heller att en förändrad uppläggning i notariemeri

teringen H1r ~ke pft beknstnad av en minskad effektivitet vid myndigheter

na eller leda till likade kostnader for samh;illet. 

Utviirderingen av 1973 t1rs reform far anses visa att det med hiinsyn till 

syftet med notarietjiinstgllringen inte föreligger n<\got behov av n<'tgra stör

re föriindringar av n11tariemeriteringen-; innehåll eller uppHlggning. Det 
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framgar vidare av hetiinkandct och av rcmi~sutfallet all samhiilleh behov 

av notariemeriterade jurister är t:ickt samt att n~igot ~ttirrc behov av 

ytterligare notarictj:instcr vid huvudmyndighet inte föreligger. 

Niir det giiller frt1gan om det framtida antalet notarieplaber och den 

förviintade cxaminationsfrck ven sen vill jag peka pä t va faktorer. Den ena 

iir att länsriittsreformen förde med sig att det vid länsrlitterna har inriittats 

totalt omkring ~00 notarietjiinster dvs. över 100 fler tjiinster för notarier iin 

vad domstolsverket hade räknat med. Totalt finns f. n. i landet omkring 

drygt 800 notarietjiinster vid huvudmyndighet och drygt 100 utbyte~tjiins

ter. Den andra faktorn är att det lir svårt att förutse vad den nya studieord

ningen för utbildningen vid de juridiska fakulteterna kan f{1 för hetydclse 

för examinationsfn:k veföen. lJ HA har i sitt remissyttrande angivit dels att 

570 och 660 jurister har examinerats de senaste tvä llisären - dvs. ett 

betydligt lägre antal iin vad domstolsverket angivit som en framtida års

frek vens - dels att det iir svt'lrt att uttala sig om hur m~mga som i framtiden 

kommer att gcnomgi1 en hel juristutbildning. Det nu anförda visar enligt 

min mening att balansen mellan antalet jurister som efterfritgar notarieplats 

och antalet sådana platser har förhättrats redan inom ramen för det nuva

rande systemet för notariemeritering. 

Enligt min mening. som stöds av en mycket klar majoritet av de all

männa domstolarna. skulle en nedkortning av tjänstgöringstiden vid hu

vudmyndighet fä negativa konsekvenser när det gäller notarieutbildning

ens kvalitet och notariemyndigheternas effektivitet. .lag anser också att en 

sädan nedkortning mflste föra med sig risker för att rättssäkerheten mins

kas i myndigheternas handläggning av mål och ärenden. Dessa negativa 

konsekvenser kan inte uppvägas av de olik"> åtgärdt:r som domstolsverket 

har föreslagit. Dylika åtgärder för dessutom med sig sådana kostnader att 

en reform inte kan rymmas inom nuvarande kostnadsramar. 

Mot bakgrund av vad jag nyss har angett om behovet av en reform kan 

jag inte acceptera de negativa konsekvenser som den föreslagna nedkort

ningen av tjänstgöringstiden vid huvudmyndighet skulle föra med sig i 

utbildnings-, rättssäkerhets-, effektivitets- och kostnadshänseende. 

När det gäller utbytestjänstgöringen framgår det av uttalanden av re

missinstanserna att sådan tjänstgöring hos vissa myndigheter kan vara av 

begränsat värde frän utbildningssynpunkt för notarierna. Det framgår ock

stl att ett flertal utbytestjänster inte motsvaras av ett reellt behov av 

notariearbetskraft hos berörda myndigheter. Enligt min mening kan det 

ifrågasättas om utbytestjänstgöringens värde för notarierna och myndighe

terna ens svarar mot de resurser som för närvarande satsas på systemet 

med utbytesjänstgöring. Den utökning av antalet utbytestjänster som blir 

följden av ett fullt utbyggt notariemeriteringssystem i enlighet med dom

stolsvcrkets förslag för med sig betydande kostnader för statsverket. Jag 

kan därför inte heller acceptera en förändrad uppläggning av notariemeri

teringen som skulle bygga på en utökning av antalet utbytestjänstt:r. 

4 Riksda11en 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 5 
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~led h:insyn till vad jag stilunda har anfört anser jag att Jen av domstols

verket förc~lagna för~indrade uppläggningen av notariemeriteringen inte 

hör genomföras. 

Med den inst:illning jag n11 har gett uttryck fi.ir uppkommer frägan om 

uppliiggningcn av rwtariemeriteringen kan ändras pt1 annat s~itt. Min avsikt 

iir att undersöka möjligheten till S[idana förändringar i samband med att jag 

närmare överväger effekterna ptt notarie11thildningen av det ovannfönnda 

nya systemet med delegering av beslutanderätt vid insJ..:rivningsmyndighe

terna. Jag avser att vid ett senare tillfälle iiterkomma till regeringen i denna 

fräga. 

Niir det giiller dom stolsverkets förslag om ändrade hehörighetsregler för 

notarier har, som jag har angett förut. några förslag redan genomförts. Jag 

anser dock inte att de nuvarande behörighetstiderna i 19 ~ tingsrättsin

struktionen hör slopas helt eller att notarierna enligt tingsrättsinstruk

tionen normalt skall fa utföra Jomargöromfil i viJare omfattning än vad 

som anges i 19~ tingsrättsinstruktionen. Det kan dock vara lämpligt att 

frf1gan om vissa förändringar av hehörighetstiderna övervägs ytterligare 

mot bakgrund av innehållet i remissyttrandena. 

Frågor >.om rör merit värderingen vid antagningen till notarietjänster 

handHiggs av notarienämnden. Jag anser därför att det i första hand är den 

nämnden som skall ta ställning till domstolsverkets förslag till iindrade 

regler för merit värderingen. Jag tar därför inte närmare upp den frågan här. 

I> 1. Domstolsverket 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

29 757 883 

35 800000 

39 600 000 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna dom

stolarna och de allmiinna förvaltningsdomstolarna, hostadsdomstolen, ar

rendenämnderna. hyresnämnderna. rättshjälpsnämnderna och de all

männa advokatbyderna. Domstolsverket har ocksi1 till uppgift att pi'! det 

allm1innas viignar fora talan mot beslut i rättshjiilpsfrtlgor. 

Domstols verket leds av en styrelse. Chef för dom stolsverket är en 

generaldirektör. Inom verket finns en organisationsenhet. en ekonomien

het. en personalenhet. en juridisk enhet. ett sekretariat och ett revisions

kontor. 

Frfin anslaget hestrids ocks(l kostnader för verksamheten vid notarie

niimnden, tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och hesvärs

nämnden för r1ittshjälpen. 
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1979/80 Beriiknad ändring 1980/81 

Personal 

Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjuk viird 
Rcsccrsäuningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Efteruthildning inom 

domstolsverkeh 
vcrksamhctsomri1dc 

Blankeller m. m_ inom 
domstolsverkcts 
verksamhetsomri1de 

Datorbearbetning 
Rätt sfallspu hliceri ng 

[), 1111.1 /1 ,/1·l'r/.. et 

50 
79 

129 

1580000 
20000 

1100000 
1200 000 
1930000 

2 150000 

48()()000 
R 20000 
6()()000 

35800000 

Dom stols
verket 

_,_ 953 000 

+ I Jt)()()(l 

+ 413 000 
+ 1990lXl 

+ 71.'i()t)() 

+ 480000 
+ 683000 
+ 60000 

+3613000 

I. Pris- och liincl1mr~ikning m. m. 3 113 000 kr. 

före
draganden 

+I 900(MMI 

+ 4(H)()()(I 
+ 100000 

+ 350 (M)() 

+ 200000 
-+- 800(M)() 
+ 50000 

+3800000 

2. De hesparingar Sllm domstols verket enligt huvudförslaget har redovi

sat innehiir att anslaget efter pris- och liineomrtikning minskas med 7XO 000 

kr. Konsekvenserna skulle bli att verkets initiativverksamhet mäste helt 

upphiira. 

3. riir alt dnmstolsverkct skall kunna iika sina insatser beträffande 

personaluthildningen inom domstolsverkets verksamhctsomräde behövs 

ytterligare medel ( + 500000 kr). 

r·iil'l'drn~unden 

I propositioner till riksdagen har regeringen föreslagit hl. a. en ny social

tjiinstlag och en ny sekretesslag. En proposition om en ny instansordning 

för kommunalbesviirsmå.l kan viintas hli framlagd inom kort. Ett genomlli

rande av de reformer som innefattas i dessa propositioner kommer att föra 

med sig ett betydande uthildningshehov för de anstiillda inom domstolsver

kcb verksamhetsomr~ide. Som ctl led i kampen mot den organiserade och 

den ekonomiska brottsligheten hiir utbildningen <l\ domarpersonalen in

tensifieras n;ir det giilkr s~1dan hruttslighet. !\fot denna hakgrund förordar 

jag att anslagsposten till efterutbildning. inklusive prisomr;ikning. r;iknas 

upp med 350 000 kr. 

Regeringen har genom heslut den h december 1979 medgivit att dlim-
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stolsverket i samverkan med samarbetsorganet för riittsviisem.kt~ inf<>rma

tionssystem och hovriitterna fr. o. m. den I januari 1980 for inleda fi.irsi.lks

verksamhet med publicering av riilhfall fri'tn hovr:itterna med hjidp av 

automatisk databehandling. 

Med hiinvisning till sammanst:illningen hemstiillcr jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Do111.1to/.1·1·erke1 för hudgetärct 1980/X I anvisa ett förslagsan

slag av 39600000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

632632216 

62 I 900 000 

662 900000 

Allmänna domstolar är tingsrätterna. hovrätterna och högsta domstolen. 

Tingsrätt är allmän undcrrätt. Det finns f. n. IOO tingsrätter. 

Hovrätt är överrätt i mål som fullföljs från tingsrätt. Hovrätterna är Svea 

hovrätt ( 15 avdelningar. varav 13 för allmänna mål och två för vatten- och 

fastighetsmål ). Göta hovrätt (tre avdelningan, hovrätten över Skåne och 

Blekinge (fem avdelningar), hovrätten för Västra Sverige (sex avdelningar), 

hovrätten för Nedre Norrland (tvf1 avdelningar) och hovrätten för Övre 

Norrland (tvti avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i mal som fullföljs från hovrätt. Domstolen 

är delad på tre avdelningar med tillsammans 25 justitieråd. Sju justitiertid 

tjänstgör i lagrådet som f. n. har tre avdelningar. För högsta domstolen 

finns ett särskilt kansli till vilket rcvisionssekreterare är knutna. 

Fr~1n anslaget bestrids ocksti kostnader för de kansligöromål för statens 

ansvarsnämml som fullgörs av Svea hovrätt. 

Personal 

Hö{?sta domstolen 
Justitieråd. kanslichef 

och revisionssekrcterarc 
Övrig personal 

l/m·rättema 

Domare och hovrättsfiskaler 
Övtig personal 

'Rättshjiilrs11äm11dema 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1979/80 

62 
53 

3 JO 
200 

21 
66 

Beräknad ändring 1980/8 I 

Domstols
verket 

+2 

+:! 

Före
draganden 

+ 
+ 2 

- 21 
- 66 

1 50 tjänster har förts över till anslaget F 2. Rättshjälpsnämnderna den I januari 
1980. 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Ting.l'riirrenw 

Domare 
Ti ngsnotarier 
Övrig personal 

ÅIL~lag 

Lönekost naJer 
Sjukvård 
Rescersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav cng:'mgsutgifter 
Ersättningar till 

nämndemiin 

Do111sto/.I'1 ·erket 

67."o 
655 

2 361 

4403 

479450000 
840000 

4900000 
85 860000 
19 350 000 

(-) 

31500000 

621900000 

Oomstol5-
verket 

+2 

+6 

I 30 139 000 
+ 110000 
+ 4900011 
+ 9377000 
+ 6935 000 

(+ 5000000) 

+ 4 725 000 

+51776000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 44465 000 kr. 

Före
draganden 

- 20 
- 20 
- 20 

-144 

+ 28 750000 
+ 1600<Hl 
+ 600000 
+ 7640000 
+ 2350000 

(-) 

+ 15000tXl 

+41000000 

2. De besparingar som domstolsverket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med om

kring 13.3 milj. kr. Konsekvenserna skulle bli en ökning med omkring 25 

procent av antalet balanserade mål. Domstolsverket anser därför att en 

medelstilldelning enligt huvudförslaget skulle medföra allvarliga rubbning

ar i domstolarnas verksamhet. 

3. Till följd av den rättshjälpsreform. som genomförs den I januari 1980. 

kan anslaget minskas med 400 000 kr. 

4. För högsta domstolen föreslås ytterligare två tjänster för revisions

sekrcterare. 

5. Domstolsverket begär att vid Göta hovrätt inrättas en tjänst för 

hovrättslagman och en tjänst för hovrättsråd. tillika vice on.lföramlc på 

avdelning, i utbyte mot två hovrättsrådstjänster. Härigenom kan ytterliga

re en avdelning inrättas vid hovrätten. 

6. För var och en av hovrätten över Skåne och Blekinge samt hovrätten 

för Västra Sverige yrkar domstols verket en tjänst för hovrättsråd. 

7. För Örebro tingsrätt yrkar domstols verket en tjänst för chcfsrådman i 

utbyte mot en rädmanstjänst. 

8. Domstolsverket föreslår en tjänst för handläggare för administrativa 

arbetsuppgifter vid var och en av Södra Roslags tingsrätt och Uppsala 

tingsrätt (+212000 kr.). 

9. För genomförande av ADB inom inskrivningsviisendet begär dom

stolsverket ytterligare medel(+ 2,5 milj. kr). 

JO. S(lm ett led i en femärig upprustning av inventariebeståndet yrkar 

domstolsverket att anslagsposten till expenser räknas upp med .'.i milj. kr. 

för engangsutgiftcr för inventarier. 
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/.'iircd ragt111de 11 

Fr. o. m. den I januari 1980 införs en ny organisation för rättshjälps

niimnderna med fyra fristaendt! niimnder. Medel för dessa niimnder har 

anvisats r[i ctl siirskilt anslag. Under innevarande hudgeU1r har medel för 

den tidigare rättshjiilrsnämndsorganisationen anvisats r~1 anslaget 1ill de 

allmänna domstolarna. Kvarstående li.inemedel urrgi'tr till 2,5 milj. kr. 

Anslagsrosten till lönekoslnader hiir räknas ned med detta belorp. (3.) 

Göta hovrätt arbetar f. n. rtl tre ordinarie avdelningar. Antalet inkom

mande mål till hovrätten har under senan: år fortlörande ökat. För att höja 

hovriitlens effektivitet föronlar jag all den indelas att arbeta rä fyra ordina

rie avdelningar. För en sädan ändring krävs att en tjänst för hovrättslag

rnan och en ljiinst för hovriittsr~1d, tillika vice ordförande på. avdelning, 

inriittas i utbyte mot en tjänst för hovrättsråd och en adjungerad ledamot. 

Vidare behöver medel anvisas för ytterligare två biträdestjänster ( + 293 000 

kr.). (5.) 

Hovrätten för Västra Sverige behöver på grund av ökad måltillströmning 

tillföras ytterligare en tjänst för hovrättsrftd (+I fi7 000 kr.). (6. l 

Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj:t (pror. 1949: 132 s. 35. SU 

1949: 172. rskr 1949: 34~ och rror. 1%0: 1. bil. 2 s. 14, SU 1%0: 14, rskr 

1%0: 14) all meddela beslut eller bestämmelser om att föra över stat sådan 

ordinarie eller extra ordinarie tjänst, som är förenad med ordinarie tjänst 

som tillsätls med förordnade tills vidare. 

I den rror. ( 1973: 90) som ligger till grund för regeringsformen anförde 

dåvarande chefen för justitiedepartementet att det rimmade bäst med 

domstohirnas sjiilvständiga ställning att deras dömande tjänstemän i störs

ta möjliga utsträckning utgörs av domare som i\.tnjuter ett s~1dant anställ

ningsskydd som nu tillkommer ordinarie domare. Riksdagen har därför 

bemyndigat regeringen <rrop. 1975: I s. 9. lnU 1975: 4, rskr 1975: 218) att 

föra över stat även ordinarie domartjänst som är förenad med högre slatlig 

icke ordinarie tjänst eller vilkens innehavare iir tjänstledig för att fullgöra 

in1ernationellt uprdrag. 

En av chefsrädrniinnen vid Stockholms tingsrätt har under hösten 1979 

utsetts all tjänstgöra som Allmänhetens Pressombudsman. Det framstår 

enligt min urpfattning som önskvärt från allmänna utgtrngspunkter att en 

ordinarie domare skall kunna tas i anspr:lk för detta uprdrag och att han 

eller hon därför inte skall hehöva liimna sin ordinarie domartjänst. För att 

inte domartjänsten under avsevärd tid skall behöva urrehtlllas med vikarie 

bör regeringen hllS riksdagen begära bemyndigande att föra en ordinarie 

domartjiinst över stat i fall då innehavaren är tjänstledig för alt tjänstgöra 

som Allmänhetens Pressombudsman. 

LI nder senare är har vid domstolarna efter hand införts arbetsrutiner och 

arbetsmetoder som varit ägnade att minska hehovet av personal men som i 

gengäld fört med sig ökade kostnader för tekniska hjälpmedel av olika slag. 

Anslagsposten för exrenser har emellertid inre riiknats urr i tillräcklig 
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omfattning. Jag förordar nu att expensposten - utöver sedvanlig prisorn

räkning - räknas upp med 1.5 milj. kr. 

Expensposten har hittills varit avsedd hl. a. för s~1dana [1teranskaffningar 

av inventarier vid de allm;inna domstolarna som ägt rum utan samhand 

med att en domstol fött nya eller ombyggda lokaler. Si·1dana ers~ittningsan

skaffningar bör i forsättningen hdasta anslaget D 5. Utrustning till domsto

lar. Jag avser att i samband med behandlingen av detta anslag förorda att 

för ändamtilet anvisas I milj. kr. 

I regleringshrev för innevarande hudget:i.r har regeringen föreskrivit att 

antalet tjänster vid tingsrätterna skall minskas med 20 tj~inster för domare, 

20 tjänster för tingsnotarie och 20 tjänster för domstolshitr;ide. De hespa

ringar som uppsttir pt1 grund härav har delvis måst tas i ansprak för andra 

ändamftl. Lönekostnadsposten kan enligt min uppfattning minskas med 2.9 

milj. kr. 

Inför den höjning av stämpelskatten för förvärv och inteckning av fastig

heter som trädde i kraft den 1 juli 1979 ökade antalet inskrivningsärenden 

~tort. Detta förde med sig att de föreskrivna expeditionstiderna inte kunnat 

hållas vid ett stort antal inskrivningsmyndigheter alltsedan sommaren 

1979. Med anledning härav finner jag skäl att erinra om vad dävarande 

chefen för justitiedepartementet anförde i 1966 års statsverksproposition 

(prop. 1966: 1 bilaga 4 s. X4 f). Han anförde då följande: "Arhetet med 

inskrivningsärendena är en betydelsefull uppgift vid underrätterna. Detta 

framgilr inte minst av de olägenheter som allmänheten v!\.llas genom för

längda expeditionstider. Det finns anledning framhålla vikten av att chefs

domaren i underrätt fortlöpande utövar uppsikt över arbetet pä inskriv

ningsavdelningen. Avdelningens personal måste förstärkas vid arbetstop

par. Domare. tingsnotarier och domstolsbiträden fran andra enheter inom 

domstolen kan därvid behöva tas i ansprtik. även om detta medför tillfällig 

fördröjning i handläggningen av mindre brfidskande mål." Jag kan för min 

del instämma i detta uttalande. 

I ett betänkande av justitieutskottet som godkänts av riksdagen den 12 

december 1979 (JuU 1979/80: 8, rskr 1979/80: 88) har utskottet funnit att 

frägan om ersättningen till nämndemän och deras tjänstgöringsförhällan

den m. m. hör undersökas samt att det bör ankomma ptl regeringen att 

närmare besluta om formerna för undersökningens hedrivande. Frågan 

övervägs nu inom justitiedepartementet. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid Göta hovrätt inrätta en ordinarie 

tjänst för hovrättslagman och en ordinarie tjänst för hovrättsräd. 

tillika vice ordförande pi"l avdelning, båda tjänsterna med beteck

ningen Co, 

.., bemyndiga regeringen att enligt vad jag har förordat i det föregå

ende föra ordinarie domartjänst över stat, 

3. till Allmänna domstolarna för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 662 900 000 kr. 
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D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Pörslag 

765612:?.h 

191 200000 

~11400000 

Allmiinna förvaltningsJomstolar är länsrätterna. kammarrätterna och 

regeringsrättcn. 

De nuvaranJc länsrätterna inrättades den I juli 1979. De bildades gcnc:n 

att Je förutvaranJe länsdomstolarna - länsskatterätterna. fastighetstax

eringsrätterna och länsrätterna - bröts ut från länsstyrelserna och om

vandlades till en ny allmän förvaltningsdomstol för varje län. Del finns 

därför 24 Hinsrätter. 

Kammarrätterna är överrätt i mål som fullföljs bl. a. från länsrättema. 

Det finns fyra kammarrätter. kammarrätten i Stockholm (sju avdelningar). 

kammarrätten i Göteborg (sju avdelningar), kammarrätten i Sundsvall 

(fyra avdelningar) och kammarrätten i Jönköping (tre avdelningar). 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Regeringsrät

ten är överrätt i mål som fullföljs från kammarrätt. Dessutom är regerings

rätten högsta instans i kommunala besvärsmäl och patentmål. Domstolen 

är uppdelad pft fyra avdelningar med tillsammans 23 regeringsråd. Tre 

regeringsråd tjänstgör f. n. i lagrådet. För regeringsrätten finns ett kansli 

till vilket regeringsrättssckreterare är knutna. 

Personal 

Rf!gaingsrärrcn 

Regeringsråd. kanslichef 
rn.:h regcringsrätl5-
sekrctcrarc 

Övrig personal 

Kammarrärrema 

Domare och fiskaler 
Övrig personal 

Länsrärrema 

Domare 
Personal med berednings- och 

föredragandcuppgifter 
Övrig personal 

AIL~lag 

Lönekostnader 
Sjukvard 
Reseersätt ningar 
Lokalkostnader 

1979/80 

60 
48 

233 
126 

132 

397 
381 

1377 

157300000 
300000 

I 150000 
17 300000 

Beräknad ändring 1980/81 

D•)mstols
verket 

+15813000 
+ 30000 
+ 115000 
+ I 730 000 

Föredra
ganden 

+ 19000000 

+ 50000 
·t 1600000 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Expenser 
därav engångsutgifter 

Er~ättningar till 
nämndemän 

Domstols1·er/..et 

7050000 
( 1 1000()()) 

8 100000 

191200000 

Domstols-
verket 

+ 705000 
(-) 

+ 1215000 

+ 196011000 

I. Pris- m:h löneomräkning m. m. 11608000 kr. 

Föredra-
ganden 

450000 
(- l 100000) 

+20200000 

2. De besparingar som domstols verket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med om

kring 4 milj. kr. Konsekvenserna skulle bli en väsentlig ökning av antalet ej 

avgjon..la mål i länsrätterna. 

3. För balansavarbetning i länsrätterna yrkar domstolsverket medel 

motsvarande 70 tjänster ( +8 milj. kr.). 

FöredraRanden 

Jag beräknar pris- och löneomräkningen till 15,8 milj. kr. I löneomräk

ningen ingår bl. a. merkostnader - utöver för innevarande budgetår beräk

nade medel - dels för det kollektivavtal som har träffats för läns

rättsorganisationen, dels för de övergångsåtgärder som har vidtagits för 

den personal som tidigare var anställd vid länsdomstolama ( 1 ). 

Ny instansordning för kommunalbesvärsm:'ll 

1 en den 13 september 1979 beslutad remiss till lagrådet förordas en ny 

instansordning för kommunalbesvärsmål fr. o. m. den I januari 1981. Jag 

har erfarit att chefen för kommundepartementet räknar med att inom kort 

föreslå att en proposition i ämnet läggs fram. Enligt den ordning som 

föreslås i remissen blir kammarrätterna första besvärsinstans och rege

ringsrätten - med krav på prövningstillstånd - slutinstans. En sådan 

reform leder till ökade arbetsuppgifter för kammarrätterna och minskade 

arbetsuppgifter för regeringsrätten. Enligt de i remissen föreslagna över

gi'lngsbestämmelserna skall mål i vilka det överklagade kommunala beslu

tet anslagits före utgången av år 1980 prövas enligt nu gällande bestämmel

ser. Detta kan antas leda till att regeringsrätten under budgetåret 1980/81 

alltjämt är sysselsatt med sådana mål som följer nuvarande bestämmelser 

och att kammarrätterna först mot slutet av budgetåret kommer att tas i 

anspråk för prövning av kommunalhesvärsmål. På grund härav och med 

hänsyn till det nuvarande arbetsläget i kammarrätterna anser jag att bud

getfr!lgorna beträffande en ny instansordning för kommunalbesvärsmål 

kan anstf1 till budgetbehandlingen för budgetåret 1981/82. Om det visar sig 

nödvändigt kan regeringen anvisa ytterligare medel till kamma1Tättema 

genom medgivande till anslagsöverskridande. 
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Ny socialtjänstlag 

Regeringen har vidare i prop. 1979/80: I om socialtjänsten föreslagit 

riksdagen ändringar fr. o. m. den 1 januari 1981 i nuvarande lagstiftning 

vilka bl. a. påverkar Hinsrätternas uppgiftsområde. Mälcn om omhLindefla

gande enligt nykterhetsvårdslagcn bortfaller enligt förslaget. När det gäller 

frågor om Mgärder betrföfamle barn och ungdom tillkommer ett antal nya 

målgrupper. De nuvarande socialhjälpsmå.len flyttas över från länsstyrel

serna till länsrättcrna. Samtidigt tillkommer en rad nya målgrupper om 

olika former av bistånd till enskild. Den föreslagna reformen leder sam

mantaget till ett ökat personalbehov i länsrättcrna. Jag uppskattar detta 

behov till ungefär 15 ärsarbetskrafter. varav omkring fem domare. Kostna

derna härför för ett halvt budgetår inklusive lönebikostnader kan beräknas 

till omkring I milj. kr. 

Målutveckling och balansavarbetning i länsrätterna 

I samband med fön-a årets budgetbehandling framhöll min företrädare 

att de förutvarande länsdomstolarna inte hade kunnat avgöra lika många 

mtll som årligen hade kommit in och att detta lett till att balanssituationen 

vid flertalet länsskatterätter inte var godtagbar. 

De nya länsrätterna tilldelades i samband med länsrättsreformen en fast 

organisation som svarade mot den måltillströmning som kunde beräknas. 

Länsrätterna tilldelades därutöver för innevarande budgetår medel mot

svarande ungefär 70 tjänster för balansavarbetning. 

Vid ställningstagandet till frågan om förstärkningsorganisationen utta

lade min företrädare att det inte var möjligt att då med tillräcklig grad av 
säkerhet bedöma den framtida måltillströmningen och kapaciteten vid 

länsrätterna. Det var därför inte heller möjligt att avgöra vilka samman

lagda förstärkningar eller andra åtgärder som krävdes för att komma till 

rätta med balanssituationen. Han ansåg att en viss försiktighet var påkallad 

för innevarande budgetår. I detta hänseende erinrade han bl. a. om de 

svårigheter som förelåg att på en gång rekrytera kompetent personal ut

över vad som behövdes för att besätta de fasta tjänsterna. Han pekade 

ocks11 på att verksamheten vid länsrätterna endast i begränsad omfattning 

tillät att arbetet bedrevs med oerfaren personal och på att effektiviteten 

sattes ned om den erfarna personalen måste avsätta i::n oproportionerligt 

stor del av sin tid för att instruera nyanställd personal. 

Balanserna steg under budgetåret 1978/79 med omkring 25000 m1'11 till 

sammanlagt omkring 240 000 mål. Vad gäller den framtida mi\.ltillström

ningen är det inte f. n. möjligt att bedöma om reformen om rationaliserad 

skatteförvaltning (RS-reformen) leder till ett större eller mindre antal mil.I i 

länsrätterna eller hur den i övrigt kommer att pi'IVerka arbetsbördan vid 

dessa domstolar. Det är också för tidigt att säkert hedöma den framtida 

kapaciteten vid länsrätterna. Genom RS-reformen har tidpunkten för anfö

rande av besvär mot taxeringsnämnds beslut senarelagts vilket för länsrät-
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temas del leder till en förändrad t1rscykel när det gäller antalet innelig

gamle mal. Detta förhällande kan leda till ett högre nominellt antal innelig

gande m:il i samband med det kommande budgetärsskiftet uian att balans

situationen reellt sett försämrats. 

För innevarande budgetar m:'iste man enligt min uppfattning rlikna med 

en nedsatt effektivitet vid länsrätterna i samband med övergången till den 

nya ordningen. Det förhållandet att många tjlinster i den fasta organisatio

nen inte har kunnat tillsättas före reformgenomförandet och att fördelning

en av tjänsterna i förstärkningsorganisationen inte har kunnat ske förrän 

erforderliga övergängsatgärder för personal i de tidigare länsdomstolarna 

vidtagits leder ocksf1 till en lägre mälavverkning under innevarande hud

getär ~in vad som hör vara normalt för den nuvarande organisationen. Mot 

bakgrund av dessa förhållanden räknar jag inte med att länsrättcrna under 

innevarande budgettir kommer att kunna minska sina balanser men att man 

hör kunna räkna med att de, om m{1ltillströmningen blir den som nu kan 

förutses, med samma organisation under de kommande hudgettiren har 

kapacitet att efter hand nedbringa balanserna. Med tanke pa att dessa 

under budgetäret 1978/79 stigit ytterligare och då rekryteringsläget kan 

antas medge viss ytterligare rekrytering bör emellertid enligt min uppfatt

ning förstärkningsorganisationen till budgetåret 1980/81 byggas ut ytterli

gare. Jag anser att man för detta ändamål bör beräkna medel motsvarande 

ungefär 100 tjänster, dvs. 30 tjänster mer än under innevarande budgetar. 

Kostnaderna härför inklusive lönebikostnader uppgar till omkring 3,3 milj. 

kr. 

198 I ärs allmänna fastighetstaxering 

En ny allmän fastighetstaxering skall enligt föreliggande beslut genomfö

ras är I 981. I samband med 1975 års allmänna fastighetstaxering fullföljdes 

omkring 50000 mål till fastighetstaxeringsrätterna och därav drygt 5 000 

mål till kammarrätterna. Merparten av dessa mal kom in till fastighetstax

eringsrätterna mot slutet av budgetåret 1974/75 och avgjordes under bud

getäret 1975/76. Flertalet av de mål som fullföljdes till kammarrätterna 

kom in år 1976 och avgjordes åren 1977 och 1978. 

Det saknas anledning att nu anta att det i samband med 1981 års fastig

hetstaxering kommer att fullföljas ett mindre antal mål än vid den förra 

fastighetstaxeringen. Man bör vidare kunna utgå från att mtilen kommer att 

vandra igenom instanserna i stort sett i samma takt som vid den förra 

allmänna fastighetstaxeringen. Det finns sålunda anledning att räkna med 

att flertalet fastighetstaxeringsmål kommer in till länsrätterna mot slutet av 

första halväret 1981 och att de kommer att avgöras av länsrätterna under 

budgetåret 1981/82. Flertalet av de mftl som överklagas till kammarrätterna 

torde komma in till dessa domstolar under är 1982 och avgöras under år 

1983. 

Som framgatt av vad jag nyss sagt bedömer jag det som uteslutet att de 
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nuvarande överbalanserna i länsrätterna har hunnit arbetas bort innan 

målen från 1981 års allmiinna fastighetstaxering kommer in till dessa dom

stolar. Jag utgfir i stället från att det i länsrätterna vid den tiden kommer att 

finnas ett stort antal tjänstemän för balansavarbctning. 

Det kan från personalpolitiska utgångspunkter inte anses godtagbart att 

för handläggningen av fastighetstaxcringsmälen rekrytera personal som 

efter omkring ett år måste lämna verksamheten. Möjligheterna att kunna 

rekrytera personal som är skatteutbildad - utöver ytterligare personal för 

balansavarbetning - torde för övrigt vara ytterst begränsade. Annan per

sonal torde för flertalet arbetsuppgifter inte böra komma i fråga för en 

tidsbegränsad anställning. 

Mot bakgrund av det som jag nu har anfört bör man enligt min mening 

vid uppläggningen av verksamheten vid länsrättema inför 1981 års all

männa fastighetstaxering räkna med att fastighetstaxeringsmålen i huvud

sak får handläggas med hjälp av personal som inte anställs särskilt för detta 

ändamål och att slutpunkten för avarbetningen av överbalanserna därige

nom kommer att förskjutas omkring ett år framåt i tiden. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna filn•altnin>:sdomstolarna för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 211 400000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

23 172878 

24 300000 

26900000 

Hyresnämnderna har till uppgift bl. a. att medla och vara skiljenämnd i 

hyrestvistcr samt att pröva vissa typer av sädana tvister. Arrendenämn

derna har motsvarande uppgifter i arrendetvister. Hyresnämnd och arren

denämnd finns i samtliga län. De har gemensamt kansli. Sådant kansli. som 

i vissa fall är gemensamt för två eller flera län, finns på tolv orter. Chef för 

kansli är det hyresråd som har utnämnts eller förordnats till det. 

Bostadsdomstolen är fullföljds- och slut instans i de ärenden som avgörs 

av hyresnämnd. 
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Pcr!;onal 

Bostadsdomstolcn 
Domare och föredragande 
Övrig personal 

Hrr c .rn ii m mil' m a 
Ordförande 
Övrig personal 

Anslag 

I .önekostnadcr 
Sjukvard 
Resecrsältningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Domsto/s1·erket 

1979/80 

12 
7 

30 
92 

141 

19060000 
40000 

440000 
3 340000 

820000 

2430001HI 

l. Pris- och löneomräkning l 602 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Domstols
verket 

+2 
+I 

+I 
+'.::! 
+6 

• 2 019000 
+ 4000 
+ 44000 
+ 337 000 
+ 82000 

+ 2486000 

f'örc
draganden 

+I 
+I 

+ 2 140000 
+ 10000 
+ 60000 
+ 360!KKl 
+ 30000 

+2600000 

2. De besparingar som domstols verket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 518 000 

kr. Konsekvenserna skulle bli en ökning av mi'llbalanserna. 

3. För all nedbringa den alltför stora målbalansen i bos!adsdomstolen 

yrkar domstolsverket ytterligare en ledamot och en sekreterare samt me

del för ett domstolsbiträdc ( +432 052 kr.). 

4. För att i fortsättningen klara av ärendetillströmningen vid hyres

nämnden i Malmö begär domstolsverkel ytlerligare en ordförande. en 

protokollförare och ett biträde ( + 355 284 kr.). 
5. Domstolsverket yrkar att en biträdestjänst inrättas vid hyresnämnden 

i Göteborg för upplysningsverksamhet ( +96 694 kr.). 

Fiircdraganden 

Ärendetillströmningen till både bostadsdomstolen och hyresnämnderna 

har sedan år 1977 ökat kraftigt. Förstärkningsåtgärder behöver därför 

sättas in på flera häll i organisationen. Formerna för dessa åtgärder och det 

slutliga ställningstagandet till hur förstärkningsinsatserna bör fördelas bör 

anstå till dess den fortsatta utvecklingen har kunna! bedömas. Jag förordar 

därför att anslagsposten till lönekostnader för ändamålet räknas upp med 

500000 kr. och att det senare får ankomma på regeringen att meddela 

föreskrifter om användningen av dessa medel. 

Jag beräknar vidare medel för ett biträde vid hyresnämnden i Göteborg 
för upplysnings verksamhet. 
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MeJ h:invisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hcm

st~iller jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ro.\·tad.1domstolen och livre.rniimndrma for hudgcl~iret 1980/ 

81 anvisa ett förslagsanslag av 2<1900 000 kr. 

n 5. l!trustning till domstolar m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

l 980/8 l Förslag 

2 ~68605 
8 700 000 

11 000000 

Reservation 5 055 499 

Frf111 anslaget bestriJs kostnaJer för inköp av utrustning och inventarier 

till nya lH.:h ombyggda lokaler for myndigheter inom domstolsverkets för

valtningsomrt1dc. med undantag av de allmänna advokatbyråerna, och 

konsultkostnader i samband därmed samt kostnader för flyttning. 

Dt1111.wol.1Ter/..e1 beräknar medelsbehovct budgett1ret 1980/81 till 

22 000000 kr. 

1-'iirt'dra Rlllllii-n 

Domstolarnas kostnader for sådana ersättningsanskaffningar av inventa

rier. som inte görs i anslutning till ny-. till- eller ombyggnad av lokaler eller 

eljest vid nyanskaffning av lokakr, har hittills belastat domstolsanslagens 

expensposter. Enligt min mening bör även sådana kostnader bestridas från 

anslaget Utrustning till domstolar m. m. Jag ber:iknar medel~hehovet för 

budgetåret 1980/81 för detta iindamäl till l milj. kr. och det sammanlagda 

medelshehovet till 11 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår ribdagcn 

att till Utms111i11>: till do111stt1!ar 111.111. for budgetåret 1980/81 anvisa 

ett rescrvationsanslag av 11 000 000 kr. 

D 6. Byggnadsarbeten för domstols\·äsendet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

114061566 

I 5 ()()() 000 

9 500000 

Behttllning 

' lnveslcringsanslagel KB 11:2. Byggnadsarheten för domslolsväscndet. 

'12 970 653 

Från anslaget hcstrids utgifter för investeringar i hyggnader för dom

stolsväsenJet. 

B_1·gg11aJs.1·1vri:lse11 beräknar det sammanlagda mcdclsbehovet för bud

getnren 1979/80 och 1980/81 till 28 . .5 milj. kr. och hcgär en höjning av 
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anslaget med 5.5 milj. kr. I styrelsens projektplan ing<'lr ell antal projekt där 

byggnadsprogram redovisats för regeringen eller där styrelsen räknar med 

all redovisa program under innevarande budgetår. För att möjliggöra en 

byggstart för dessa rrojekt. diirihland omhyggnad för provisorisk säker

hets sal för Stockholms tingsrätt. under budgetäret 1980/81 föreslar bygg

nadsstyrelsen att en preliminär medclsförbrukning på 5 milj. kr. för dessa 

projekt förs upp i investeringsplanen för hudgetåret 1980/81. För tiden den 

I april 1978 - den 1 april 1979 heräknar styrelsen upprLikningar med 

anledning av den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 6.7 procent för 

projekt/entreprenader upphandlade före Lien I april 1978 och till I 0 proct:nt 

för upphandlingar som skett efter detta Jatum. 

F(irl'Jraga11Je11 

Byggnadsstyrelsen har reJovisat förslag till ombyggnad för rrovisorisk 

s;ikerhebsal för Stockholms tingsrätt. Genom beslut den 13 decemher 1979 

har regaingen uprdragit åt byggnadsstyrelsen att rrnjektera ombyggnad 

fiir t:n st1dan ~al med biutrymmen. Kostnaderna för ombyggnaJen uppskat

tas till 1imkring 2.5 milj. kr. i prisfaget Jen I april 1979 och Llmbyggnadsar

hetena ber~iknas kunna starta i hörjan av budgetåret 1980/81. I investc

ringsplanen bör föras upp en preliminärt beräknaJ kostnadsram av 2.5 

milj. kr. för ombyggnaJ för Stockholms tingsrätt. 

Jag har inte nitgot att erinra mot de ~inJringar av kostnadsramarna för 

rt1g{1enJe hyggnadsohjekt som byggnadsstyrelsen har föreslagit. Ändring

arna föranleJs av den allmiinna byggnadskostnadsstegeringen. 

fog förordar att medel för niista budgetår anvisas enligt följanJe investc

ringsplan och anslagsberäkning. 

Im·esteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnads- Kostnadsram Mcdclsförbrukning 
objekt 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
79-06-30 1979(80 1980/81 

Ej slutredovisade objekt 
färdigställda före 1978-07-01 67070 67 255 61 358 4890 500 
Högsta domstolens kansli, 

ombyggnad 10 100 10950 6117 3000 1800 
Ängelholms tingsrätt, 

ombyggnad 3000 3 250 1973 l 000 250 
Uppsala läns norra tingsrätt, 

nybyggnad 8600 9400 3 256 2500 500 
Falu tingsrätt om- och till-

byggnad 9800 10750 646 hOOO 2 ()()() 
Stockholms tingsrätl, 

ombyggnad 12500 2500 
Projått:ringskostnadcr 898 2000 2000 
Erfarenhetsmässig reduktion 

av medelsbehovet 1390 80 

98570 104105 74248 18000 9470 

1 Prcliminlin beräknad kostnadsram. 

Bygg- Färdig-
stan ställande 
1\.r-mtm. är-mån. 

78-08 80-02 

78- IO 79-06 

78-09 80-01 

79-05 80-08 

80-08 81-01 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr. I 

MeJelstillgimg Beräknad medelsförbrukning 

Bch::\llning 1979-07-01 
Anslag för 1979/80 
Anslag för 1980/81 (förslag) 

12970 
5000 
9500 

27470 

1979/80 
1980/81 

18000 
9470 

27470 

Den medelsbehållning som vid utgången av innevarande budgetår kan 

finnas kvar på investeringsanslaget Byggnadsarheten för Jomstolsväsendet 

bör i sin helhet föras över till detta anslag som för samma ändamål inrättas 

genom budgetomläggningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för Jom

stolsväsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående. 

2. till Bvgg11adsarhcte11 för domstnlsviisendet för budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 9 500 000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

Utöver de uppgifter ~om jag har lämnat under avsnittet 2 Åtgärder mot 

brott vill jag beträffande arbetet inom kriminal vården anföra följande. 

Reformarbetet inom kriminalvården har. som jag framhållit inlednings

vis. fortsatt efter de riktlinjer som drogs upp genom 1973 ars kriminal

vtird srefl 'rm. 

För frivårdens del har reformen inneburit all resurserna fortlöpande har 

förstärkts. Personalstyrkan har förduhblats sedan år 1974. I enlighet med 

de principer som angavs i betänkandet <Ds Ju 1976: 9) Frivard i storstad 

har en delning av de större frivårdsdistrikten skett successivt. Antalet 

frivårdsdistrikt har ökat från 45 år 1973 till f. n. 65. Den I september 1979 

delades Helsingborgs- och Jönköpingsdistrikten. 

Antalet klienter inom frivården uppgick den I oktober 1979 till 15 741 

mot 16268 och 16030 vid samma tidpunkt år 1978 respektive år 1977. 

I frivårdsförordningen. som trädde i kraft den I oktoher 1977. har regla 

lagts fast om systematisk planering av övervakningen och om de kontroll

uppgifter som faller på tjänstemännen inom frivården. Ett fortsatt arbete. 

som syftar till att göra kriminalvården i frihet mera effektiv iin f. n .. har 

påbörjats. I hrottsbalken har införts best;immclser. som syftar till att 

verkställighetsinnehållet i skyddstillsynspåföljden skall hli fastare. Över

vakningsnämnd har sålunda tillagts hefogenhet att meddela den dömde 

särskild föreskrift om vad som skall gälla för övervakningen. I sådan 

föreskrift får anges på vilket sätt och i vilken omfattning den dömde skall 

hälla kontakt med övervakaren. Vidare få.r föreskrivas skyldighet för den 

dömde att omedelbart lämna underrättelse om utevaro från arbetsplats. 

skola eller annan i föreskriften angiven verksamhet eller inrättning. Dessa 

bestämmelser har trätt i kraft den I januari 1980. 

I direktiven för frivårdskommitten uttalade min företrädare bl. a. att 

tiden nu var mogen att gå längre på den inslagna vägen när det giiller 

reformer på kriminalvårdens område. Av direktiven framgår bl. a. att 

kommitten bör arbeta efter två huvudlinjer. Den bör dels undersöka möj

ligheterna att effektivisera frivården inom ramen för det nuvarande på

följdssystemet, dels pröva förutsättningarna för att med detta system inför

liva en eller ett par brottspåföljder som kan utgöra nya alternativ till 

frihetsstratT. Kommitten skall med förtur ta upp frågan om en effektivise

ring av påföljden skyddstillsyn och redovisa resultatet av sitt arhete i 

denna del särskilt. 

Kriminalvården hade den I juli 1979 3 959 platser pä kriminalvårdsan

stalterna. varav 2 271 slutna och I 688 öppna. Antalet platser i de allmänna 

häktena och på de vid vissa anstalter inriittade häktesavdclningarna var 

1206. 

5 Riksda1:en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Den uppåtgi\enJe tendensen i bcl;iggningen har fortsatt unda tir 1979. 

Högsta beliiggningen under året p:\ kriminalvårdsanstalterna var 3 601 

mot 3 479 under [ir 1978 och 3 330 unJer år 1977. Högsta beHiggningen pt1 

hliktena var um.kr år 1979 887 mot 820 under <'ir 1978 och 771 under är 1977. 

Under år 1979 har kriminalvärdsanstalten Ulriksfors lagts ned i enlighet 

med regeringen<. beslut den 22 december 1976. Regeringen hade dessutom i 

samma beslut och i beslut den 11 decemher 1977 förordnat att kriminal

vårdsanstalten Lirbro samt annexet Rödjan vid kriminalvårdsanstalten 

Mariestad skulle faggas ned så snart som miijligt. Jock senast den 30 juni 

1979. Dessa nedfaggningar har inte genomförts p. g. a. den förändrade 

bdäggningssituationen. Genom beslut den I mars 1979 förordnade rege

ringen al\ Lärbro skall läggas ned i samband med al\ den första av de två 

planerade lokalanstalterna i Stockholmsområdet tas i bruk samt att Lärbro 

fr. o. m. den I juli 1979 skulle förändras till öppen lokalanstalt med 40 

platser i kriminalvårdens Nyköpingsrcgion. I samma beslut upphtivde re

geringen beslutet om nedläggning av Rödjan. Fr1\.gan om nedfäggning av 

Riidjan kommer al\ prövas på nytt n;ir en ny lokalanstalt tas i bruk i 

Karlskoga. 

Med hänsyn till den höga beläggningen under vinter- och vårmånaderna 

bemyndigade regeringen genom beslut den I februari 1979 kriminalv1\.rds

styrelscn al\ tillfälligt under tiden den 15 januari-den 15 april 1979 öppna 

sammanlagt 76 platser vid kriminalvårdsanstalterna Hall (Backen), Karls

krona. Skenäs och Skänninge. I samma beslut erhöll styrelsen tillstånd al\ 

förstärka personalen vid kriminalvårdsanstalten Tillberga med tre tjänster 

under vintern. dtick längst till den 15 april 1979. Hiirigenom kunde samtliga 

118 platser vid anstalten utnyttjas. 

Genom beslut den 23 augusti 1978 bemyndigades kriminalvardsstyrelsen 

att tillfälligt under tiden den I september - den 31 december 1979 öppna en 

avdelning med 11 platser vid kriminalvårdsanstalten Kumla och en avdel

ning med 12 platser vid kriminalvardsanstalten Hiimösand. I beslutet 

förutsattes att uppkommande kostnader kunde t~icka~ inom ramen för 

anvi~ade medel. 

Kriminalvärdsheredningen fann i sitt betiinkande (SOU 197:!: 64) Krimi

nalvård al\ det var niidviindigt att ersätta omkring I 000 platser med platser 

pa nya k1kalanswlter. Denna byggnation skulle ske under en 15-årsperiod. 

Under åren 1973-1979 har medel anslagits till lokalanstalter i Helsing

borg. L11leå. lforfö •. Umeå och Stockholmsområdet. Anstalterna i Helsing

borg och Luld1 har tagits i bruk under är 1979. En fullständig renovering av 

de öppna lokalanstalterna Orretorp utanför Karlstad och Tygelsjli utanför 

Malmö har sl11tförts under samma år. Den del av riksanstalten Hall. som 

byggts om till lokalanstalten Hageby, togs i bruk i ~lutet av året. Regering

en har famnat byggnadsuppdrag hetriiffande Umeåanstalten och projekte

ringsuppdrag för lokalanstalter i Borås och Huddinge. Medel har anslagits 

år 1979 för köp av mark till ytterligare tre lokalanstalter. en i Stockholms-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 67 

omr<ldet. en i Karlskoga och en i Kristianstad. Förhandlingar påglir om 

markförvärv för dessa anstalter. 

Den nya anstalten i Umeå hcräkilas komma i bruk under ar 1981. 

Det har numera inrättats sammanlagt ett 40-tal lokalanstaltsplatser för 

kvinnor på kriminalvårdsanstalterna Båtshagen i Frövi. Tygelsjö. Hildero 

utanför Landskrona. Österport i Malmö, Asptiden utanför Norrköping. 

Vangdalen utanför Uppsala. Orrctorp samt i Viisterås. Helsinghorg, Luleå 

och Hageby. Niir de ytterligare kvinnoplatser som nu planeras har inrät

tats. kommer det att finnas sammanlagt omkring 70 lokalanstaltsplatser för 

kvinnor i olika delar av landet. 

En inom justitiedepartementet tillsatt arhetsgrupp har gjort en översyn 

av kriminalvt1rdcns anstaltshesttmd samt uppriittat ett förslag till en plan 

for fliriindringar i lokalanstaltsorganisationcn. Arhetsgruppens rapport 

promemorian (Os Ju 1979: 9l Platstillgång och platshehov vid kriminalvår

dens anstalter redovisas i det följande. 

Verksamheten vid det s. k. Österåkerprojektet har pftgatt i närmare två 

f1r. Sammanlagt är vid kriminalvårdsanstalten Österåker 74 platser dispo

nihla för projektet. Avdelningen Bogesund kan tas i bruk i slutet av januari 

1980. Avdelningen Mon har kunnat användas under större delen av år 

1979. Under tiden den I februari 1978-den 30 oktober 1979 har 130 dömda 

intagits på projektets introduktionsavdelning. Av dessa har 98 överförts till 

någon av projektets övriga avdelningar för fortsatt behandling. Omkring 

hälf\en av dem som fortsatt behandlingen efter vistelsen på introduktions

avdelningen har av olika skäl avförts från projektet. Övriga har följt den på 

Östert1keranstalten uppgjorda behandlingsplanen. I genomsnitt har 30-40 

intagna deltagit samtidigt i projektet under året. Det högsta antalet intagna 

har varit 47. 

Försök med narkotikafria avdelningar pågar vid kriminalvärdsanstal

terna Hinsebcrg. Hall och Malmö, sammanlagt 45 platser. Verksamheten 

vid den är 1979 beslutade narkotikafria avdelningen vid kriminalvärdsan

stalten Hlirlanda har ännu inte pähö1:jats. 

Under är 1979 har inrättats ytterligare en visitationspatrull. Den är 

placerad vid kriminalvårdsanstalten Norrköping. Därmed finns nu sam

manlagt sju sådana patruller. 

Under år 1978 har i genomsnitt 77 intagna med narkotika- och/eller 

alkoholproblem under verkställigheten varit placerade på behandlingshem 

enligt 34 ~ lagen om kriminalvård i anstalt. Motsvarande antal var under 

tiden den I januari -den 30 november 1979 81. 

Den I september är 1979 har en försöksverksamhet med kontraktsvård 

för narkotikamissbrukare som har begått brott inletts vid Ullcräkers sjuk

hus i Uppsala. Avsikten är att värd skall kunna beredas en del av de 

narkotikamissbrukare i Uppsala- och Stockholmsområdet som har överty

gats om brott och som själva föredrar värd framför den frihetsberövande 

ptiföljd som annars skulle ha ådömts. I lagtekniskt hänseende har den 
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lösningen valh att domstol har givits miijlighet att förklara brilltmälct 

vilanJe till dess resultatet av v~trden kan bedömas. En förutslinning f"ilr 

sadant beslut iir att värden kan antas fh betyJclse for vakt av brottspä

följd. Behandlingen inleds m<.'d en vistelse på narkomanvärdskliniken vid 

Ulleråkers sjukhus under scx-{tlla veckor. Efter sjukhusvistelsen fors 

patienten i.iver till öppen vard. Han rnr dä arheta och bo i sitt hem men iir 

skyldig att två gånger var:ie vecka infinna sig vid sjukhus inom Uppsala 

eller Stockholms län för r11dgivning och kontroll av att han lir drogfri. 

Kontrollen av drogfriheten sker genom kemiska test av urinprov. Om 

patienten missköter sig eller åte1faller i brnttslighet skall brottmålet genast 

tas upp pä nytt av Jomstolcn. Niir ett ttr har gatt skall målet alltid avgöras 

slutligt. Det har förutsatts att om patienten då klarat av sina narkotikapro

blem frihetsberövanJe päfoljd skall kunna undvikas. 

I direktiven för fongelsestraffkommitten uttalaJe min företr;idare bl. a. 

att Jet enligt hans mening är v~isentligt att fullfölja den linje i det kriminal

politiska utvccklingsarbctet som gär ut pä att minska anvlindningen av 

frihetsberövande påföljder och avkorta hingden pf1 de frihetsherövanden 

som ändä måste göras av allm;inpreventiva skäl. En utgångspunkt för 

kommittens arbete skall vara all fängelsestraffet inte är ägnat att medföra 

nägra positiva effekter för den intagne sjiilv utan tvärtom ofta har direkta 

skadeverkningar. vilket dock inte fär hinJra striivandena att humanisera 

kriminalvtirden i anstalt oeh att erbjuda den dömde social service. Kom

mitten har bl. a. fått i uppdrag att liigga fram ett fi.irslag till en organisation 

med förtroendemannastyrelser inom kriminalvården efter s~irskilt angivna 

riktlinjer. Av direktiven framgår vidare att minimitiden for fängelse skall 

minskas och att reglerna om villkorlig frigivning skall ses över. 

Promemorian (Ds Ju 1979: 9) Platstillgång och platsbehov vid krimi
nalvårdens anstalter 

Chefen för justitiedepartementet tillsatte i juli månad 1977 en arhets

grupp1 med uppgift att göra en översyn av anstaltsbeståndet inom kriminal

vården. I samband därmed skulle arbetsgruppen överväga huruvida den 

nuvarande platstillgangen inom anstaltsorganisationen motsvarade krimi

nalvårdens behov samt vilka föränJringar som kunde vara påkallade. 

Arbetet skulle resultera i en lfmgsiktig plan för förändringar i anstaltsor

ganisationen. Utgångspunkten för arbetet skulle vara de riktlinjer som 

fastslogs genom 1973 ärs kriminalvb.rdsreform. 

' Lagmannen Johan Leche, ordförande, samt byråchefen Per CollianJer, Jeparte
mentsräJet Marianne Håkansson, anslaltsJirektörcn Harn· Karlsson, bvråchefen 
Vilhelm Karlström. verkmästaren Allan Peterson, ombuJsinänncn Bo Ragnar och 
Sven Selin. 
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Arhetsgruppcn avlämnade i augusti 1979 promen1l)rian ( Ds Ju 1979: 9) 

Platstillgang och platsbehov vid kriminalvärdens anstalter. 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av domstolsver

ket. rikspolisstyrelsen. kriminalvårdsstyrclsen. socialstyrelsen. statskon

toret, riksrevisionverket. byggnadsstyrclsen. landsorganisation i Sverige 

( LOl. tjiinstemännens centrall1rganisation (TCOl. Centralorganisationen 

SACO/SR samt Föreningen styresmän och assistenter m. Il. vid kriminal

vårdens anstalter (SAK). 

LO har överlämnat yttrande från Statsanstiilldas Förhund (SFl och TCO 

frän Statstj~instemannaförbundd ( STl. 

Arbetsgruppen har funnit att det platsantal t 4 2261 som kriminalvården 

förfogar över iir utillriil.:kligt. Gruppen forcsltl.r en utbyggnad med omkring 

400 lokalanstaltspla!ser. Vidare bör enligt arbehgruppens mening de nuva

rande 127 lokalanstaltsplatsema p~1 Härlanda lh.:h Härnösand tas i bruk 

som riksantaltsplatser. Förslaget till uthyggnad av lokalanstalterna bygger 

pa en av arbetsgruppen företagen undersökning rörande behovet av sådana 

anstalter i olika delar av landet. Pä grundval av denna undersökning 

föreslår arbetsgruppen att sex nya anstalter uppförs i Stockholmsområdet. 

två i vardera Malmö- och Göteborgsomrädet, samt en i Uddevalla, Borås. 

Jönköping och Karlskoga. Dessutom föreslås all en anstalt uppförs i envar 

av Linköpings.- Västerås- och Härnösandsregionerna. I fråga om femton 

orter föreslår arbetsgruppen att diir belägna föri\ldrade cellfängelser byts ut 

mot nya anstalter. Sex hefintliga anstalter hör enligt arbetsgruppen rustas 

upp. Beträffande några av dessa bör i samhand därmed också platsantalet 

reduceras. Arbetsgruppcm förslag till plan för förändringar i lokalanstalts

organisationt:n framgår av nedanståendt: tabell. 

Förslag till plan för förändringar i lokalanstaltsorganisationen 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Region/ 
lokalanstalt 

Behålls 
oföränd
rad 

STOCKHOLMSREGIONEN 
Asptuna 40 pi X 
Hageby 45 pi X 
Håga 42 pi 
Nacka 8 pi X 
Svansjö 80 pi 
Utbyggnad 
Stockholm I 42 pi 
Stockholm 2 42 pi 
Stockholm 3 42 pi 
Stockholm 4 42 pi 
Stockholm 5 42 pi 
Stockholm 6 42 pi 

Rusras 
upp 

X 

40 pi 

Ersätts med ny 
anstalt 

Läggs 
neJ 

Överförs 
till annan 
region/ 
ändras 
till riks
anstalt 

Atgärd 
genom
förs/ny 
anstalt 
tas i 
bmk är 

1984 

19X:! 
1982 
1984 
1984 
1986 
1987 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

Region/ 
lokalanstalt 

LJPPSALAREGIONEN 
l.I ppsala 44 pi 
Uppsala-

Beh:\lls 
oföränd
raJ 

Studiegården 20 pi X 
Vtmgdalcn )6 pi X 
Ahy Ml pi 

NYKÖPINGSREGIONEN 
Djupvik :W pi 40 pi 
Uirbro 40 pi 
Nyköping 31 pi 
Valla 40 pi X 
Visby :!O pi 

LINKÖPINGSREGIONEN 
Asplidcn IO pi X 
St:'mgehro 10 pi X 
Västervik 36 pi X 
Ödevata 60 pi 40 pi 
Utbrggnad 
en 1(1kalan-
stalt 42 pi 

VAXJÖREGIONEN 
Singeshult 60 pi 
Torhult 30 pi 

Växjö 57 pi 

Urbvggnad 
Jönköping 4:! pi 

MALMÖREGIONEN 
Helsingborg 4:! pi X 
Hildero 18 pi X 
Karlskrona 35 pi 

Kristianstad 
St:'rngby 
Tygelsjö 
Yswd 
Österport 
Utbyg{lnad 
Malmö 1 
Malmö 2 

41 pi 
40 pi 
41 pi 
31 pi 
18 pi 

4:! pi 
42 pi 

X 
X 

X 

Rustas 
upp 

Erstitts med n v 
anstalt -

Uppsala 42 pi 

Nyköping 42 pi 

Visby 31 pi 

Växjö 31 pi 
Karlskrona 31 pi 
(ersätter nuvaranJc 
Karlskronaanstaltcn) 

(Karlskrona 31 pil 

Kristianstad 42 pi 

Ystad 31 pi 

Läggs 
neJ 

X 

19 pi 
X 

:!O pi 

X 

70 

Överförs 
till annan 
region/ 
ändras 
till riks
anstalt 

till Bo-
råsregio-
nen 

frän Mal-
mörcgio-
ncn 

till 
Växjöre
g1onen 

Åtgärd 
genom
förs/ny 
anstalt 
tas i 
brnk i\r 

1984 

1986 

198:! 
1984 

1985 

1988 

1988 

1985 
1985 

1988 

1985 

1986 

1982 

1987 

1984 
1988 
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----· 
Region/ Behålls Rustas Ersätts med ny Läggs Överl'örs Åtgärd 
k•kalanstalt uföränd- upp anstalt ned till annan genom-

rad region/ förs/ny 
iindras anstalt 
till rib- tas i 
anstalt bruk år 

GÖTEBORGSREGION EN 
Halnl\tad 22 pi Halmstad 42 pi 1985 
lfarlanda 112 pi riksan- 1980 

st alt 
LindL1111e 40 pi X 
Miishult 35 pi X 
Smiilternl 40 pi X 
Viistergiinkn 6tl pi X 1987 
Yllerbv 18 pi X 
Uthn~.~twd 
Giitehorg I 42 pi 1980 
Götehmg 2 42 pi 1986 
llddevalla 31 pi 1987 

BOR..\SREGIONDI 
Mariestad 109 pi Mariestad 42 pi 1988 
Ollestad 40 pi X 1982 
Vänersborg 43 pi Vänersborg 42 pi 1984 
fforhult 30 pil X från 1985 

"'.äxjöre-
g1onen 

Uthvggnad 
Bortis 42 pi 1982 

ÖREBROREGIONEN 
B:itshagen 15 pi X 
Lerhäck 20 pi X 
Orre torp 41 pi X 
Sk:iltjärns-
hvttan 35 pi X 1982 
t_ithvggnad 
Karlskoga 42 pi 1982 

VÄSTERASREGIONEN 
Falun 35 pi !-'alun 42 pi 1980 
Majurshagcn oO pi 40 pi 20 pi 1988 
Viistcri\.s 39 pi Västeriis 42 pi 1987 
Uthyggmul 
En lokalan-
st alt 42 pi 1988 

GÄVLEREGIONEN 
Gävle 38 pi Gävle 42 pi 1983 
Hudiksvall 26 pi Hudiksvall 42 pi 1985 

HÄRNÖSANDSREGIONEN 
Bergsäker 40 pi X 
Härnösand 15 pi riksan- 1984 

statt 
Urb.1·ggnad 
en lokalan-
st alt 31 pi 1984 
Östen;und IO pi 1987 

l'MEAREGIONEN 
Haparanda 34 pi X 
Lule:'l 31 pi X 
Sörbvn 40 pi X 
Umc[1 22 pi Umeå 31 pi 1981 

813 pi 177 pi 575 pi 
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Arbetsgruppens förslag till plan för för~indringar i lokalanstaltsorganisa

tionen har tätt ett överv~igande positivt mottagande av remissinstanserna. 

Kriminalvttrdsstyrelsen har särskilt poLingterat angelägenheten av att de 

for~indringar som enligt planen skall göras i ett inledningsskede genomfors 

sä snart som möjligt. Personalorganisationerna har för sin del framhfillit 

det värde med planen som ligger däri att de anstiillda i god tid kan informe

ras nm kDmmandc förändringar. 

I likhet med arbetsgruppen anser jag det nödvändigt att förutsättningar 

skapas inom kriminalvärden för en mera långsiktig planering av anstalts

bcsti'indet. För personalen vid anstalterna är det viktigt att i god tid få 
kiinnedom om planerade förändringar. En plan medför också att riskerna 

för felaktiga investeringar minskar. Arbetsgruppens förslag till plan för 

förändringar i lokalanstaltsorganisationen anser jag i huvudsak kan läggas 

till grund för en sådan långsiktig planering som erfordras. Jag är däremot 

inte f. n. beredd att ta ställning till hur många lokalanstaltsplatser som 

kommer att behövas i framtiden. 

Tidsangivelserna i planen bör ses som riktpunkter. Planen bör fortlö

pande revideras allteftersom förutsättningarna för den ändras. Så kan t. ex. 

vara fallet om brottslighetens omfattning eller lagstiftningen förändras. 

Även praktiska, ekonomiska och andra skäl kan medföra att planen inte 

kan förverkligas. Enligt min mening bör planen föreliiggas riksdagen för 

godkänn<mde som en principplan för fortsatta förändringar i lokalanstalts

organisationen. 

Jag hemställer au regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna den i det föregående presenterade planen som en 

principplan för fortsatta förändringar i lokalanstaltsorganisa

tiunen. 

Betänkandet Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande chefen för 

justitiedepartementet den 9 juli 1976 en kommitte med uppdrag att se över 

lagstiftningen om isolering inom kriminalvården•. Kommitten. som antog 

namnet utredningen om isolering inom kriminalvärden, avlämnade i mars 

1979 betänkandet <SOU 1979: 4) Avskildhet och gemenskap inom h.riminal

vf1rden. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksäklagaren 

(RÅ). hovrätten för V~istra Sverige. kammarrlitten i Jönköping, rikspolis

styrelsen. kriminalvftrdsstyrelsen. socialstyrelsen, statens invandrarverk. 

1 Riksdagsledamoten Arne Nygrcn. ordförande. samt dävarande riksdagsledamoten 
Per G<ihrton. generaldirektören Bo Martinsson. däv;irandc riksd<igskd;imotcn Lars 
Schött och ombudsmannen Sven Selin. 
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rättspsykiatriska kliniken i Lund. r:ittshjälpsnämnden i Malmö. riksdagens 

ombudsmän (JO). Svenska kommunförbundet. landstingsförbundet. tjäns

temiinnens centralorganisation !TCO). Centralorganisationen SACO/SR. 

Svenska arhctsgivareföreningen (SAFJ. Sveriges läkarförhund. Svenska 

fakaresällskapet. Svenska psykiatriska föreningen. Sveriges advokatsam

fund. Sveriges Domareförbund. Föreningen Svt:riges statsåklagare. För

eningen Sveriges i\klagare. Föreningen Sveriges frivårdstjänstemän. För

eningen styresmän och assistenter m. Il. vid kriminalvårdens anstalter 

<SAKl, Övervakarnas riksförbund och Riksförbundet för kriminalvårdens 

humanisering <KRUMJ. 

Remissinstanscrna har överlämnat yttranden, RA frän överåklagarna 

vid åklagarmyndigheterna i Stockholms. Göteborgs och Malmö åklagardi

strikt. liinsåklagaren i Stockholms län och Gotlands län samt liinstlklagarna 

i Viistcrhottcns och Örehro liin. SACO/SR frrtn Sveriges socionomers 

riksförbund och LO frfin Statsanstiilldas förbund <SFl. 

Betänkandet innehflller förslag till atgiirder för att förebygga behovet av 

isolering rn:h till alternativa i'ttgiirder i syfte att begränsa institutets använd

ning. liksom förslag till ändrad lagstiftning på området. 

I detta sammanhang skall endast behandlas utredningens förslag till 

förebyggande och alternativa åtgärder i den mån förslagen har budgetmäs

siga konsekvenser. Frågan om ändrad lagstiftning på grundval av betän

kandet hereds f. n. inom justitiedepartementet med sikte på att ett förslag i 

iimnet skall kunna överlämnas till riksdagen under våren 1980. 

l Utredningens förslag 

I.I Allmänt 

Utredningen konstaterar inledningsvis hl. a. att de särskilda förhållan

den som råder på kriminalvtirdsanstalter fär till följd alt det relativt lätt kan 

uppstå ordnings- och disciplinproblem och att de inom samhället i övrigt 

förekommande medlen för att upprätthålla social kontroll mänga gånger 

har visat sig otillräckliga. Dessa omständigheter i förening med persona

lens berättigade krav på goda arbetsförhållanden medför att siirskilda 

kontrollmöjligheter måste stå till huds. Enligt utredningen" bedömning är 

det inte möjligt att helt avskaffa isolcringsåtgärderna. I första hand hör 

emellertid deras användning begränsas. I andra hand gäller det att finna 

alternativ till avskildhetsåtgiirderna. 

1.2 Förebyggande åtgärder 

1.2. I Bostadsu1·Je/ninRarnas storlek 

Utredningen framhåller att alla förhiittringar i det s. k. anstaltsklimatet. 

dvs. i förhållandet mellan personal och intagna. iir iignade att minska 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 74 

hcl10vet av <lVskildhetsiugärder. Dt:n viiscntligaste förebyggande atg;irden 

~ir all bcgr~insa bostadsavdelningarnas storlek på vissa slutna riksanstalter. 

Den fö11pligaste avdclningsstorleken ;ir I 0-15 platser. Överblivna hostads

rum bör göras om till hl. a. gemensamhetsutrymmen för de intagna. I första 

hand bör ombyggnad ske av anstalterna Hall. Tidaholm och Norrtälje. På 

Hall hör samtliga avdelningar bestå av 15 platser. vilket innebär en sam

manlagd minskning med 12 platser. De h~iktesplatser som f. n. finns på 

Hallanstalten bör avvecklas. Vid anstalterna i Tidaholm 1Kh Norrtälje bör 

antalet platser per avdelning vara 14. vilket innebär en total minskning med 

60 platser per anstalt. 

1.2 .2 Sriirre per.1una/1ärher 

Som en följd av förslaget om minskade bostadsavdclningar och som ett 

ytterligare led i åtgärderna att förebygga behovet av avskildhetsätgärder 

föreslas att personaltätheten höjs vid de slutna riksanstalterna. Utredning

t:n hänvisar här i huvudsak till de normer för tilldelning av personal som 

tidigare har föreslagits i beUinkandet tSOU 1977: 761 Personalen vid krimi

nalvårdens anstalter. Förstärkningar bör i första hand ske vid de stora 

riksanstalterna for svårbehandlat klientel. 

1.2 .J Arhersersii//ning 

Som en annan förebyggande åtgärd. avsedd att stimulera arbets- och 

studieviljan. föreslår utredningen att arbets- och studieersättningen till de 

inwgna skall höjas. ·utredningen stiillcr sig här hak.om det förslag till ett 

modifierat system förs. k. marknadsanpassad ersättning som föreslogs av 

kriminalvärdsstyrelsen i dess anslagsframstlillning för budgetåret 1979/80 

(Se prop. 1978/79: )()0 bil. 5 S. 93). 

I .l ...I Friticl.n·erk.rnm/11'/ och konrakr med ytten·iirlden 

Förekomsten av stimulerande och intresseväckande sysselsättningar un

der de intagnas fritid inverkar enligt utredningen också positivt på an

staltsklimatet och förebygger behovet av avskildhetsåtgärder. Det bör 

ankomma på tillsynspersonalen att leda de intagnas fritidsaktiviteter. Där

uti.iver behövs emellertid på de större anstalterna särskild personal för 

planering och samordning av dessa aktiviteter. Utredningen föreslår därför 

att ytterligare 14 tjänster inrättas för fritidsassistenter vid vissa större 

lokal- och riksanstalter i utbyte mot nuvarande sex arvodestjänster för 

fritidsledare. För varje anstalt där tjänst for fritidsassistent inrättas och där 

an~lagen för fritids verksamhet inte redan höjts som ett led i ätgärderna mot 

narkotikamissbruket i anstalterna bör särskilda medel för siidan verksam

het utg~1. 

En god kontakt mellan den intagne och världen utanför anstalten inver

kar ocks[1 gynnsamt på anstaltsklimatet. För att siidan kontakt skall främ-
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jas hör enligt utredningen även sådana intagna. som med hänsyn till risken 

för fortsatt hrottslig verksamhet inte kan beviljas permission p:'t egen hand. 

ges tillfälle att ihland genom bevakade eller beledsagade permissioner 

komma utanför anstalten. I vissa slutna riksanstalter finns telefonauto

mater. Sädana bör installeras vid flera anstalter. Den tidiga kvällsinlås

ningen pt1 sluten anstalt ... kl. '.!0.00 - utgör enligt utredningen hinder för 

m~lnga tiinkbara fritidsaktiviteter. \1ed hänsyn till de prioriteringar som 

m[iste göras i dagens statsfinansiella läge och till att de negativa effekterna 

av k viillslf1sningcn är högst begriinsade vill utredningen dock inte försitt ett 

omedelhart scnareHiggande av kvällsinltisningen. 

1.3 Alternativa åtgärder 

detta hänseende konstaterar utredningen att möjligheterna att finna 

alternativ till enrumsplacering med hiinsyn till de speciella förh:'lllandena i 

en anstalt Lir begränsade. De alternativ som föresläs kan inte heller helt 

ersätta enrumsplacering utan fär ses som ett komplement till sådana åtgär

der. 

1.3. / Placerin,; på speciala1·de/11i11g 

Alternativ behövs enligt utredningen framför allt beträffande de 11\ngva

riga enrumsplaceringarna. Utredningen anser att placering i en liten grupp. 

s. k. spe1.:ialavdclning. i kombination med särskild övervakning är en lämp

ligare f11gärd än enrumsplacering. N~igon utökning av antalet specialavdel

ningar förcsl:'1s emellertid inte. 

1.3.:! Sj11/.:.1·1/rd 

Många av de intagna som placeras i avskildhet kan enligt utredningen 

betecknas som psykiskt störda. Utredningen konstaterar att sjukvärdsre

surserna inom kriminalvi\.rden är hårt ansträngda. Om större möjligheter 

fanns att ge den intagne sjukvård inom eller utom anstalten skulle inte sä fä 

avskildhetsåtgärder kunna undvikas. Sjuk värd är därför en åtgärd som kan 

fungera som ett alternativ till enrumsplacering. Om en intagen vid under

sökning bedöms som sjuk, bör han placeras på sjukavdelning. Sådana 

avdelningar finns emellertid endast pä större anstalter och har ofta mycket 

begränsad kapacitet. Detta har medfört att sjukskrivna pä vissa anstalter 

bli placerade i enrum. Frågan om sjukskrivnas placering bör lösas genom 

inrättande av fler sjukplatser på de slutna anstalterna. såväl för kropps

sjukvård som psykiatrisk värd. Eftersom det råder stor brist på läkare 

inom kriminalvården - åtskilliga tjänster är obesatta - kommer en större 

del än normalt av de sjukvärdande uppgifterna att vila på övrig sjukvärds

personal. 

I bct~inkandct ang. personalen vid kriminalvårdens anstalter har föresla

gits förstärkningar av sköterskepersonalen fr. o. m. h11dgett1ret 1981/8'.!. 
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Utredningen om isolering inom kriminalvården föreslår emellertid för sin 

del ett tidigare inrättande av '2 l/'2 tjänster för översköterskor vid skydds

konsulentdistrikten i Karlskrona. Vänersborg och Västervik samt att för

stärkning mt:d tre halvtidstjänster för översköterskor sker vid skyddskon

sulcntdistriktcn i Falun. Kristianstad och Västerås. 

1.3 .3 Afjukisolerade celler 

Såsom ett alternativ till beläggande med fängsel, i allmänhet spännbälte, 

föreslås att man försöksvis inrättar mjukisolerade celler vid några anstaJter 

där spännbälten nu kan komma till användning, i första hand vid Hall och 

Härlanda. 

1.4 Övriga förslag till åtgärder inom anstalterna 

1.4. / Platser får arhete i enrum pil egen begäran 

Efterfragan pä platser för avskildhet på egen begäran enligt 18 * lagen 

om kriminalvärd i anstalt är vid vissa anstalter väsentligt större än tillgång

en. Vid mänga anstalter saknas möjligheter till enrumsarbete, varför för

flyttning till annan anstalt är en förutsättning för bifall till begäran om 

sådant arbete. An takt platser för avskildhet bör därför utökas främst vid 

Kumla och Hall, där bristen är särskilt besvärande. 

1.4.2 Til/11yktri11g.m11n 

Utredningen förslår att man för omhändertagande enligt 23 * nämnda lag 

pä grund av berusning skall inrätta särskilda tillnyktringsrum, där den 

avskilde lättare kan hållas under uppsikt av personal. 

l.5 Kostnader 

Kommitten har förklarat att en uppskattning av kostnaderna för att 

skapa mindre bostaJsavdelningar kräver ingående beräkningar som inte 

har varit möjliga att göra. Inte heller kostnaderna för att inrätta fler platser 

för arbete i enrum pn egen begiiran pt1 Kumla och Hall har närmare kunnat 

anges, men enligt utredningen bör förslaget kunna genomföras utan större 

kostnader genom omdisponering av befintliga utrymmen. 

Kostnaderna för att inrätta tillnyktringsrum och mjukceller beräknas 

inte komma att uppgå till nägra större belopp. 

Kostnaderna för förslagets genomförande i övrigt beräknas av utred

ningen till sammanlagt ca 14 milj. kr. om tiret. Större delen av detta belopp 

avser personalkostnader. Härtill kommer engångskostnader om drygt 

200.UOO kr. 
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2 Remissyttrandena 

2.1 Allmänt 

Utredningens förslag har fätt ett övervägande positivt mottagande av 

remissinstanserna. Så gott som samtliga instiimmer i utredningens uppfatt

ning att möjligheterna till isolering måste behållas men att användningen av 

åtgärder i sådant syfte stl långt möjligt bör begränsas. 

2.2 Förebyggande åtgärder 

2 .2. I Bo.1wdstJl'dc/11inKtJrnus .\"for/ek 

Utredningens förslag i detta hänseende tillstyrks uttryckligen av krimi

nafr,/rdsstyrelsen .. 1ociulstyrdse11 . .10, SAK och Ö1·errnkama.1 rik.1:f(>r

h1111J. 

2.2.2 Stiirrc rwrsonaltcithct 

Utredningens förslag till personalförstärkning tillstyrks av bl. a. krimi

na/l'llrJsstyrelsen, socialstyre/sen, im·andran·erk1·1. SF och SAK. Krimi

nalvårdsstyrelsen uttalar att det är ett absolut minimikrav att utredningens 

förslag om personalförstärkning genomförs och att det inte är möjligt att 

ändra avskildhetsbestämmelsema i begränsande syfte om inte allmänna 

resursförstärkningar sker samtidigt. 

Vissa särskilda frågor tas upp av inl'lmdrun·akt'l. som pekar på behovet 

av en allmän personalutbildning i invandrar- och minoritetsfrågor samt 

framhåller vikten av alt tvåspråkig personal anställs. Verket anser också 

att tolkservicen på anstalterna måste förbättras. Vidare ifrågasätter verket 

om inte en särskilt tjänst för utlänningsfrågor inom kriminalvårdsstyrelsen 
hör inriittas. 

2 .2 .3 Fritid och kontakt med ytten·iirlden 

Flera remissinstanser understryker värdet av att de intagnas fritid görs 

meningsfull. Kriminali•årdsstyrelsen delar utredningens uppfattning att 

vissa intagna bör ges ökade möjligheter till bevakade eller beledsagade 

permissioner, men anser att en nämnvärd utökning av dessa permissioner 
inte kan ske utan en viss förstärkning av tillsynspersonalen. 

/m·andrarvcrket anser att det finns behov av ökade ekonomiska resurser 

till fritidsaktiviteter för utländska intagna och att särskilda medel bör 

avsättas för detta iindamål. 

TCO föreslår att man utöver vad utredningen föreslagit skall inrätta 

halvtidstjänster för fritidsledare pti alla större lokalanstalter med tyngre 
klientel. 

Några remissinstanser uttalar sig om förslaget att införa fler telefon

automater. Övt'n°1Jkarnas rik.1:fi"irh11nd anser sålunda att utredningens för-
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shig i detta hiinsccnde iir ett minimikrav. Även SF iir pnsitivt till en iikning 

av antalet telefonautomater. Kri111i1111/\·ärdsstyrd1·1·11 stiiller sig emellertid 

negativ tKh anför att antalet slutna riksanstalter med telefonautomater inte 

bör öka~ med hilnsyn till kravet på. samhällsskydd. Enligt styrelsen skulle 

en sädan ökning dessutom ytterligare försvåra differentieringen av intagna 

som misstänks missbruka automaterna till allvarlig brottslig verksamhet. 

Öreråkla,.;1ircn i Stockholm anser att förslaget inger betänkligheter. då 

redan de i dag i hruk varande telefonautomaterna har använts vid planliigg

ning av bl. a. narkotikabrott som har organiserats från anstalterna. 

Ö1·e1Tak11ma.1· rik\{i:irh1111J uttalar att förslaget om senare inläsning bör 

ges ökad prioritet. Även SF framhåller att en senareläggning av kviillslå.s

ningen sannolikt skulle minska hchovet av avskildhets:Ugiirder. Förbundet 

anser emellertid att st1dan åtgärd hör utredas ytterligare med tanke pf1 att 

det är en kostnadskriivande reform. 

2.J Alternativa åtgärder 

2.3.I Si11k1·ilrd 

Flera remissinstanser understryker behovet av ökade sjukvårdsresurser. 

Socialstyre/sen anser dock att man bör undvika att bygga ut parallella 

vårdresurser och att det psykiatriska sjukvårdsbehovet hos kriminalvår

dens intagna bör tillgodoses genom landstingens sjukvård. 

TCO instämmer i att anstalternas kroppssjukavdelningar hör hyggas ut 

för att minska förekomsten av avskildhetsåtgärder. Det framhålls att möj

ligheterna att placera en psykotisk intagen på sjukhusavdelning for niirva

rande iir ytterst begränsad och att detta leder till mindre fampliga 

enrumsplaceringar. TCO uttalar vidare att de sjuksköterskor som tjiinstgör 

inom kriminalvttrden bör ha påbyggnadsuthildning i psykiatrisk vant. Där

igenom skulle en och samma person kunna tillgodose behovet av såväl 

somatiska behandlingsinsatser som terapeutiskt inriktade i"ltg~in.lcr. Detta 

skulle vara viirdcfullt, inte minst med tanke på de ökade missbruksproblc

nwn inom anstalterna. 

S1·crig1'.1· /tikw:fi"irh11nd framhåller det angeHigna i att bygga ut de psykiat

riska avdelningarna vid kriminalvardsanstalterna. Samma synpunkt har 

S1·e11sk11 liikaresiillskapet och S1·e11.1·ka psykiatriska .fi"ir1•11i11gc11. 

t:nligt Fiireningcn Sn·ri,.;es 1.lklagarc talar övervägande skäl för att er

forderlig utbyggnad sker av kriminalvärdens egen psykiatriska vårdorgani

sation och att värden av de intagna i första hand sker där. Fiircningen 

S1·crige.1· Ji·il'llrd.1~iii11stcmii11 hälsar med tillfredsställelse förslaget om upp

rustning av kriminalvärdens psykiatriska resurser. 

2 .3 .2 Afi11ki.10/erade cc/la 

Utredningens förslag att försöksvis inrätta mjuki~olerade celler har för

anlett delade meningar. 
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Ste1t.1w1stii/lda.1· .fi'irhund och S1'Cfif,:t'S liikar.f('irh1111d stiilkr sig positiva 

till fiirslaget. 

Krimi11ali·1/rd.1.1tyrels1'11 och socialstyre/sen iir båda tveksamma. Krimi

nalvtird~styrelscn anser att inlåsning i mjukisolerad cell inte är mycket 

humanare iin 11ingsel och dessutom endast i ett mycket ringa antal fall torde 

kunna ersätta detta tvångsmedel. Socialstyrelsen framhåller att det. även 

om isolering i mjukcell framstår som en primitiv lösning. dock är möjligt att 

en sr1dan åtgiird iir att föredra framför fängsel. Mot denna bakgrund kan 

enligt styrelsen en försöksverksamhet godtas men endast i situationer där 

spiinnbiilte uppenbart är alternativet. 

Uttalat negativa till förslaget är SAK och Föreningen S\'eri,;:es fri1·årds

~iiin.1·rt•mii11. SAK pekar pi\ att de flesta fall av biiltesläggning sker pti grund 

av all den intagne försöker skada sig själv och att en madrasserad cell i 

dessa fall inte itr till någon nytta. 

2.4 Övriga förslag till åtgärder 

2.4./ Platserfiir arhetc i enrum pli l'/;:t'll he,;:iiran 

Krimina/i·årdsstyrl'i.H'n och JO tillstyrker förslaget om utökning av anta

let plat!>er for arbete i enrum på egen begäran. Båda dessa remissinstanser 

påpekar att en utvidgning av möjligheterna till frivilligt enrumsarbete förut

siitter att resurser ställs till förfogande. 

2.4.2 Ti/lnyktringsmm 

Inrättande av tillnyktringsrum tillstyrks uttryckligen av JO. 

3 Föredraganden 

I likhet med utredningen rn.:h remissinstanserna anser jag det klarlagt att 

förutsättningar f. n. saknas för att helt avvara isoleringsåtgärder inom 

kriminalvården. Jag delar emellertid också uppfattningen att det är angelä

get all användningen av sådana åtgärder begränsas i all möjlig utsträck

ning. De förslag till förebyggande och alternativa åtgärder som utredningen 

har lagt fram i detta syfte har fått ett i huvudsak positivt mottagande från 

remissinstansernas sida. Även för egen del har jag den uppfattningen att 

utredningen har pekat på en rad för kriminalvården angelägna önskemål. 

Med hänsyn till den återhållsamhet som i nuvarande statsfinansiella läge 

mtlsk iakttas i fråga om nya åtaganden kan visserligen de mera kostnads

krävande förslagen inte genomföras f. n. Flertalet av de förslag som inte 

kan förverkligas omedclhart kommer emellertid enligt min mening att vara 

till god kdning vid den fortsatta planeringen av anstaltsvården. 

Sedan utredningens betänkande avlämnats har frågan om hosta d sav

d e In inga r n as stor I ek behandlats även av den av min företrädare i 
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juli 1977 tillkallade arhctsgruppen för översyn av anstallsheståndet inom 

kriminalvården i promemorian ( Ds Ju 1979: 9l Platstillgång och platshehov 

vid kriminalv<'1rdens anstalter. Arbetsgruppen har i likhet med utredningen 

uttalat att avdelningar av mindre storlek skulle vara av synnerligen stort 

viirde såvm för de intagna som för personalen vid anstalterna. Den belägg

ningssituation som råder f. n. medger dock enligt gruppen inte att mindre 

avdelningar nu inrättas på ytterligare anstalter. Gruppen förordar emeller

tid i enlighet med utredningens förslag att mindre avdelningar inrättas. i 

första hand vid anstalterna Hall. Tidaholm m:h Norrtälje. så snart platssi

tuationen medger det. 

För egen del vill jag först erinra om att förändringar i den riktning som 

utredningen har förordat redan har genomförts vid anstalterna Österåker 

och Kumla. Jag an~luter mig till uppfattningen att avdelningarnas storlek 

bör minskas även vid andra slutna riksanstalter. i första hand Hall, Tida

holm och Norrt;ilje. Som arbetsgruppen har anfört medger dock inte den 

nuvarande beläggningssituationen de platsreduceringar som inrättandet av 

mindre avdelningar skulle kräva. Jag vill emellertid peka på att de ändring

ar rörande hl. a. villkorlig frigivning och förverkande av villkorligt medgi

ven frihet som har heslutab i samband med avskaffandet av päföljden 

ungdomsfängelse är ägnade att minska beläggningen på anstalterna. Ett 

genomförande av de förslag som har lagts fram i departementspromemo

rian om internering kan beräknas fä motsvarande effekt. Även de förslag 

som kan komma att lämnas av fängelsestraffkommitten och frivårdskom

mitten kan om de genomförs komma att verka i denna riktning. 

Frågan om marknad sa n passad ar be h c r sättning till intagna i 

kriminalvärdsanstaltcr har visat sig inrymma en rad problem av delvis 

komplicerad natur vilka hara har kunnat provisoriskt lösas inom ramen för 

den försöksverksamhet som hittills har ägt rum. Mot denna bakgrund har 

min företriidare som nlimnts tidigare tillkallat en kommittc för prövning av 

frågan. Kommitten skall bl. a. pröva det förslag av kriminalvärdsstyrelsen 

som isole1ingsutredningen har ställt sig bakom och har enligt sina direktiv 

fått hefogenhet att initiera ytterligare försöksverksamhet på omrädet. 

När det härefter gäller de förslag som herör de intagnas fritids verk

s a m het och kontakt med yttervärlden ansluter jag mig helt till 

utredningens uppfattning att stimulerande och intresseväckande syssel

sättningar under de intagnas fritid kan antas få en positiv inverkan pa 
anstaltsklimatet. I nuvarande budgetläge anser jag mig dock inte kunna 

tillstyrka förslag om utökning av antalet fritidsassistenttjänster. 

Jag delar utredningens uppfattning att de intagna. som av olika skäl inte 

kan beviljas permission på egen hand, bör i den utsträckning som lir 

lämplig och praktiskt möjligt ben:das tillfälle till bevakade eller heledsa

gade permis-;ioner. När det gäller frägan om installation av ner telefon

automater måste - som utredningen också har påpekat - en avvägning 

göra~ mellan säkerhetsintressen och de fördelar för de intagna som tillgång 
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till telefon innebär. Principen bör sj;ilvklart vara att de intagna skall ha 

tillgång till telefon om inte siirskilt starka skäl talar emot det. Frågan bör 

liksl>m nu prövas av kriminalvårdssiyrelsen från fall till fall. När det gäller 

frågan om senareläggning av kvällsinlåsningen på slutna anstalter ansluter 

jag mig till utredningens uppfattning att en sådan reform. fastän den fram

sttir som i och för sig angelägen. f. n. inte kan genomföras. I sammanhanget 

vill jag erinra Llm att någon inläsning i hostadsrummen inte sker på nya 

lokalanstalter. 

Utredningen har inte föreslagit någon utökning av antalet spe c i a I av

d c In in g ;i r. I detta sammanhang vill jag endast peka på att det, enligt vad 

som har omvittnats från den praktiska tillämpningen. inte är givet att 

placering pf1 en sådan avdelning från den intagnes synpunkt alltid framstår 

som mera fördelaktig än enrumsplacering. Min avsikt är att fragan om en 

reglering av förutsiittningama för placering pft specialavdelning skall tas 

upp inom ramen för den beredning av frågan om ändrad lagstiftning på 

grundval av betänkandet som f. n sker inom justitiedepartementet. 

Vad angftr åtg~irder pä sjukvårdens område vill jag erinra om att 

frägan om ett genomförande i vissa delar av förslagen i betänkandet (SOU 

1977: 231 Psykiskt störda lagöver1rädare f. n. bereds inom justitiedeparte

mentet. Jag delar utredningens uppfattning att en förstärkning av sköters

kepersonalen vid anstalterna lir nödvändig. Som framgftr av sammanställ

ningen under anslaget E 2 beräknar jag medel för att tillföra kriminalvården 

ytterligare fyra tjänster för översköterskor. 

Utredningens förslag om försök med mjukisolerade celler som 

alternativ till spännbälte har fått ett i viss mån blandat mottagande vid 

remissbehandlingen. Jag har förståelse för den tveksamhet som ett par av 

remissinstanserna har redovisat med hänsyn till att celler av denna typ inte 

hittills har prövats inom den svenska kriminalvården. Med hänsyn till de 

positiva erfarenheter av användningen av mjukceller som har redovisats 

från andra länder. framför allt Storbritannien. anser jag emellertid att 

försöksverksamhet av det slag som utredningen har förordat bör komma 

till stånd. Kriminalvårdsstyrelsen bör undersöka de närmare förutsättning

arna för att inrätta mjukisolerade celler vid anstalterna Hall och Kumla. 

Jag vill understryka att jag helt delar socialstyrelsens uppfattning att place

ring i mjukisolerad cell bör få tillgripas endast i fall där spännbälte annars 

skulle ha använts. 

Frågan om en utökning av antalet plat~er för p I a c er in g i en r u m på 

egen begäran har bedömts även av den tidigare nämnda arbetsgruppen 

rörande anstaltsbeståndet. Gruppen har ansett att de platser som f. n. 

disponeras för ändamålet är tillräckliga. Jag ansluter mig för egen del till 

denna bedömning men vill peka på att behovet av sådana platser kan 

komma att öka vid ett genomförande av utredningens förslag om större 

möjligheter för de intagna att fl\ arbeta i enrum pi'! egen begäran. I vilken 

utstriickning det aktuella behovet under angivna förutsättning kan komma 

6 Rikscla11en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bi/af.la 5 
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att öka synes emellertid inte med tillräcklig grad av säkerhet kunna hcdö

mas i detta sammanhang. 

Vad slutligen gäller fråg<rn om t i 11 ny k t rings rum iir det uppenbart 

att dessa ofta kan fylla ett behov. Jag ~ir medveten om att förutsLittningar 

inte alltid finns för att inriitta sådana rum vid de äldre anstallterna. På de 

nyare lokalanstalterna har emellertid tillnyktringsrum inrättats. Behovet 

härav hör enligt mening hcaktas också i fortsättningen. 

E 1. Kriminalvärdsstyrelsen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'54972606 

'55066000 

58121000 

' Anslaget F I. Kriminalvårdsstyrelsen 

Kriminalvårdsstyrelsen iir central förvaltningsmyndighet för ärenden 

om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för regioncheferna. krimi

nalvärdsanstalterna. de allmänna häktena och skyddskonsulentorganisa

tionen. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service för den verk

samhet som bedrivs av kriminalvärdsnämnden. ungdomsfångelsen~imnden 

och interneringsnämnden. Dessa nämnder är centrala organ som handläg

ger vissa ärenden rörande dem som har dömts till fängelse, ungdomsfäng

else eller internering. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Inom kriminalvårdsstyrel
sen finns tvä avdelningar. en för vård och tillsyn och en för arbete och 

utbildning. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Kriminal- Före-
vårds- dragandcn 
styrelsen 

Personal 

Handliiggandc personal 147 
()vrig personal 181 

3211 

Anslag 

Lönekostnader 37.'i17 000 +2632000 + 1860000 
Sjukvård 1()()000 
Reseersättningar 1674 ()()() + 100000 38()()() 

därav utrikes n:sor (22()()()) (+ 28000) (-) 

Lokalkostnader 5889()()() + 915000 + 641000 
Expenser 3494000 -I 306000 + 67000 
Förhyrd datamaskintid m. m. 6392 ()()() + I 184 000 + 525000 

55066000 +5137000 +3055000 
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K rimi11aii'llrd.1.1tyrclsc11 

1. Liine- och prisomräkning m. m. 4 207 000 kr. 

2. För samordning av hygien- och stiidfrhgor vid kriminalvårdens an

stalter bör en tjiinsteman arvodesanstiillas ( + 130 000 kr.). 

3. Ytterligare medel heriiknas för datamaskintid (+800000 kr.). 

4. Styrelsens ut ve<:klingsarbete hör i sin helhet finansieras från krimi

nalvärdens driftbudget. I stiillet för de bidrag som f. n. utgår från brottsfö

rehyggande r{1det hi.ir ytterligare 310 000 kr. beriiknas under förevarande 

amlag. 

H 1·1ii11/.;11 mfr I I\ rim i11t1ii ·il rd.1styrt'i.11•11.1 11rga11i.rnt ;, m 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande chefen for 

justitiedepartementet den 21 maj 1976 en kommittc med uppdrag att se 

liver kriminalvhrdsstyrelsens organisation.' I kommitten har kriminal

\'iirdsstyrelsens verksledning. statskontoret. herönla personalorganisa

tioner och justitiedepartementet varit representerade. Kommitten. som 

<tntog namnet utredningen om kriminalvi\rdsstyrelsens organisation. 

K VSÖ. avlämnade i juni 1979 betänkandet (Ds Ju 1979: 9) Kriminalvårds

styrelscns organisation. 

Efter remiss har yttranden över hetiinkandet avgetts av kriminalvårds

styrelsen. kriminalvardsn;imnden. statskontoret. riksrevisionsverket. 

byggnadsstyrelsen. kammarriitten i Jönköping. Landsorganisationen i Sve

rige t LO). Tjiinstemiinnens centralorganisation <TCOl. Flireningen styres

miin och assistenter m. n. vid kriminalvardcns anstalter (SA Kl. kriminal

vårdsdirektörcn i Göteborgsregionen. kriminalvärdsdirektören i Nykö

pingsregioncn. styresmännen vid kriminalvårdsanstalterna Kumla och 

Skänninge. stiftelsen samhällsföretag. statens invandrarverk samt Sveri

ges meteorologiska och hydrologiska institut. 

Kommitten har föreslagit att de nuvarande två avdelningarna i kriminal

vi\rdsstyrelsen. värd- och tillsynsavdelningen samt arbets- och utbildnings

avdelningen. ersätts av en avdelning för klicntfrågor och en administrativ 

avdelning samt att en planerings- och samordningsenhet knyts till verks

lcdningen. Kommitten har vidare föreslagit att handläggningen av vissa 

ärendegrupper. som nu sker i kriminalvärdsstyreben. skall decentraliseras 

till linjeorganisationen. 

En av utgångspunkterna for kommittens förslag har varit att kriminal

värdsstyrclsens roll som planerande. styrande och kontrollerande organ 

skall förstärkas samt att handläggningen av löpande iircnden såvitt möjligt 

' Expeditionschefen Lars-Olov Hillerudh. ordförande, samt avdelningschefen Gun
nar Ekstam. i\verdirektören Sven Fischier. departementsr!'ldet Marianne Håkans
son. avdclningsdirektören Gunnar Lönnberg, generaldirektören Bo Martinsson. 
överdircktören lngar Palmlund, ombudsmännen Morgan Mattson och Elis Söder
rnan. 
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skall d.:~-cntraliseras. Ett annat viktigt önskemål har varit att hälla samman 

c.:ntrala klientfunktioner och därigenom friimja helhetssynen pä klientar

betet. Kommitten har ockst1 ansett det viisentligt att verksledningens re

surser för i.ivergripande samordning och planering stfö·ks. 

De organisatoriska förändringarna i kriminalvårdsstyrelsen och inom 

lin,iellrganisationen skall enligt förslaget genomföras inom ramen för nuva

rande p.:rsonalstat. Kommitten har förordat att genomförandet huvudsak

ligen fiirliiggs till tiden mellan den I oktober 1980 och den I januari 1981. 

För arbetet med genomförandet har kommitten beräknat ett tillfälligt re

surst ilhklltt av tre ärsarbetskrafter. 

Samtliga remi~sinstanser har tillstyrkt förslaget till omorganisation av 

kriminalvi'trdsstyrehen i en avdelning för klientfrågor och en avdelning för 

admini.,;trativa fråg~'r. Flertalet remissinstanscr har vidare tillstyrkt försla

get att verksledningen skall tillföras siirskilda resurser för övergripande 

planering och samordning. Samtliga remissinstanser. som uttalat sig när 

det giiller de.:entraliseringcn av handläggningen av löpande ärenden till 

linjeorganisatillnen. h<tr stiillt sig positiva till en decentralisering. Olika 

meningar räder llm i vilken utsträckning handläggningen bör decentralise

ras f. n. llch vilka resurser som behöver sättas in. 

Betr~iffande genomförandet av den föreslagna omorganisationen har kri

minaldrdsstyrelsen ansett att arbetet därmed kan kan vara slutfört tidigast 

den I juli 1981 samt att det for genomförandet erfordras en perso

nalförstiirkning på minst fjorton t1rsarbetskrafter jiimte konsultmedverkan. 

Statskontoret har understrukit vikten av att de föreslagna för~indringarna 

genomfors sä snart som möjligt. 

Flirl'dl'llRanden 

I likhet med llertalct rcmissinstanser anser jag att kriminalvärdsstyrcl

sens lH·ganisat inn bör ~indras i huvudsak i enlighet med de riktlinjer som 

kommitten har dragit upp. Omorganisationen bör genomföras utan onödigt 

dröjsmttl. Med hänsyn till omfattningen av det arhete som en omorganisa

tion i enlighet med förslaget innebiir anser jag emelle11id det nödvändigt att 

den nya organisationen genomförs i tvä skeden. Ett s~irskilt sbl härför är 

att man bör undvika att binda för stora resurser inom styrelsen för arbetet 

med genomförandet. 

En grundfaggande förutsättning för en omorganisation i kriminalvårds

styrelsen är att den sker i11L1m de ekonomiska ramar. som jag förcslttr för 

budgetåret 1980/81. Detta innebär att nuvarande resurser delvis måste 

omdisponeras. Regeringen har dLirfor den 20 de<.:emher 1979 beslutat att 

tjiinster hos kriminalvärdsstyrelsen tills vidare inte för tillsättas utan rege

ringens medgivande. 

Med hiinsyn till angeliigcnheten av att kriminalvånlsstyrelsen snarast 

tillförs planerings- och samordningsresurser avser jag föreslä regeringen 

att en planerings- och samordningsenhet direkt understLilld verksledningen 
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inr;ittas fr. o. m. den I oktober 1980. Planerings- och samordningsenheten 

bör i huvudsak ha de uppgifler utredningen föreslagit. Enheten hör i 

enlighet med utredningens förslag bildas genom att till den sammanförs 

arbetsuppgifter från enheter i styrelsen som i olika grad har motsvarande 

uppgifter i nuvarande org;rnisation. 

Niir det gäller det andra skedet av omorganisationen erfordras i vissa 

avseenden ytterligare komplettering av utredningens förslag innan jag ;ir 

hcn:Jd att ta slutlig stiillning till utformningen. JCJg avser att föreslå rege

ringen att uppdra åt kriminalvårdsstyrclsen att i huvudsaklig överensst;im

melsc med de riktlinjer som kommitten har dragit upp och pä grundval av 

niirmare anvisningar av regeringen Himna underlag till den komplettering 

som behövs av utredningen~ förslag. 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn bcriiknar jag - med utgtmgs

punkt i det besparingsalternativ som enligt anvisningarna fl.ir myndigheter

nas anslagsframställningar skall utgöra huvudförslaget - anslaget till 

581'.!I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Krimi11ufrårdsstyre/se11 för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 58 121000 kr. 

E 2. Kriminalvårdsanstalterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1675 407 896 
I 706 1 06 ()()() 

863 '.!80000 
' Anslaget F 2. Kriminalvårdsanstalterna. 

Den 1 juli 1979 fanns inom kriminalvården 19 riksanstalter med I 420 

slutna och 469 öppna platser. 52 lokalanstalter med 851 slutna och I 219 

öppna platser samt 23 häkten med I 206 platser. Riksanstalterna ~ir direkt 

underställda kriminalvårdsstyrelsen, medan häktena. lokalanstalterna oi.:h 

skyddskonsulentdistrikten är organiserade i 13 regioner. I ledningen för 

varje region finns en kriminalvårdsdirektör. 

Personal 

Styresmän m. fl. 
Läkare. psykologer 
Sjuk vårds personal 
Tillsyns personal 
Personal i arbetsdrift 
Kontors personal 
Maskin personal 
Förråds- och ekonomipersonal 

1979/80 

292 
34.5 
44.5 

2770 
554 
275.5 

58 
287 

4315,S 

Beräknad ändring 1980/81 

Kriminal
vårds
styrelsen 

+ 9 

+ 4 
+ 91 
+ 59 
+ 10 

+ 26 

+199 

Före
draganden 

+ 4 

+12 

+16 
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1979/l!O Beräknad ändring 1980/81 

Kriminal- Före-
värds- draganden 
styrelsen 

Anslag 

Lönekostnader 534557000 + 56354000 +42420000 
Sjuk värd rn. rn. for personal 917000 + 120000 + 131000 
Rese ersättningar 4 172 000 + 286000 + 8000 
LDkalk,,stnadn 78 775000 + 26%0000 + 6708000 
Expenser 5 878000 + 790000 + 254000 
Inköp och underhåll av hilar 3000000 + 270000 + 150000 
Utspisning 32015000 + 3842000 + 3842000 
Beklädnad och sängkläder 6459000 + 4388000 + 4388000 
Häbo- o-:h sjukvård 12 !00000 + 1026000 + 726000 
Arlieh- och studieersätlningar 

inom arhetsdriften + 19000000 + 18000000 
Råvaror m. fl. utgift·:r för 

arbetsdriften + 78670000 + 78670000 
ldrolts- och bildnings-

verksamhet m. m. 2470000 + 1098000 + 148000 
Biblioteks verksamhet 1072000 + 480000 + 54000 
Omkostnader för permilterade. 

frigivna m. n. 8000000 + 520000 
Transport av intagna m. fl. !0401 000 + 1456000 + 1456000 
ljänste<lräkt 616000 + 288 ()()() 155000 
Bidrag till intagnas familjer 338000 + 20000 
lJnderhftll av tekniska hjälp-

medel for bevakning 427()()() + 38000 + 38000 
Ersättning för v1trd på anstalter 

som ej tillhör kriminalvården 800000 + 71000 + 71 000 
Frivillig kontakt verksamhet 1400()() + 9000 
Gemensamma funktioner i 

k va11eret Kronoberg 2751 ()()() + 248000 + 204000 
Diverse utgifter 1218()()() + 85 000 + 61000 

706106000 + 196019000 +157174000 

Intäkter inom arbetsdriften kommer fr. o. m. budgctti.ret 1980/81 att re
dovisas på statshudgetens inkomstsida under Uppbörd i statens verksam

het. posten Inkomster vid kriminalvården. 

K riminali ·ärdsst yrdsl!n 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. 74 203 000 kr. 

2. Styrelsen föreslår att en öppen bkaianstalt inrättas i fastigheten 

Tegncrgatan 37 i Stockholm. Fastigheten ägs av föreningen Skyddsvämet i 

Stockholm. Styrelsen yrkar två tjänster som tillsynsman. sju som vårdare. 

en som husmor och en halvtidstjänst som biträde. För den nya lokalanstal

ten i Umeå beräknas utöver personalstyrkan på den nuvarande Umeåan

stalten en tjiinst som tillsynsman. tre som vti.rdare och en tjäns! som 

verkmästare ( + I 90.'i 000 kr. .I. 

3. Till anstalter meds. k. enmansverkstäder yrkas 1.'i tjänster som verk

stadsförman. För att undvika att skogsarbetsledare arbetar ensamma med 

intagna begärs ytterligare 35 tj;inster som skogsförman. ( + 5 817 000 kr.). 
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4. Personalen vid allm~inna häktet i Stockholm hör förstärkas med en 

tjänst som assistent. en som övertillsynsman. sju som tillsynsman. 19 som 

vårdare. fyra som hitriide. varav en på halvtid. två som förrådsförman och 

tre som ekonomihiträde (+4336000 kr.l. 

5. Ett flertal anstalter saknar alltjämt sjukvärdsutbildad personal. En 

utökning av antalet överskötersketjlinster är därför angefagen. framför allt 

med hänsyn till dd stora antalet narkotikamissbrukare bland klientelet. 

För hudgetån:t 1980/81 begärs fyra tjänster som översköterska. Missbru

ket av narkotika har medfört behov av en utökad fritidsverksamhet vid i 

första hand de slutna riksanstalterna. Tre tjänster yrkas som assistent för 

fritidsändamål. Sammanlagt tio tjänster som vårdare för visitationsupp

gifter bör inriiltas vid vissa anstalter. Medel begärs för produktion av 

program för videobandspelare. Programmen skall användas i behandlings

arhete med narkotikamissbrukare. för social triining av klienter samt för 

utbildning av bl. a. övervakare och per~onundersökare. ( + 3 178 000 kr.). 

6. Bostadsavdelningarna vid kriminalvårdsanstalterna Hall. Norrtälje 

och Tidaholm bör reduceras för att möjliggöra mer differentierad placering 

av långtidsdömda intagna. för att motverka förekomst av narkotika samt 

för att ge personalen bättre arbetsförhållanden. Tjänster yrkas för t vä 

assistenter. en tillsynsman och 28 vårdare ( + 3 535 000 kr.). 

7. Tillsyns personalen vid vissa anstalter och häkten begärs förstärkt 

med sammanlagt elva tjänster för vårdare.(+ I 3180(X) kr.) Om förslaget 

under punkten 6 beträffande Hall inte genomförs behöver anstalten till

föras ytterligare fyra tjiinster som vårdare. 

8. Under anslaget E 3 Frivården yrkas tjänster för intensifierat uppsö

kande frivärdsarbetc. Vid bifall till detta yrkande kan sex tjänster för 

tillsynspersonal dras in (- 733 000 kr.). 

9. För att ersätta intagna i köksarbete yrkas ytterligare 15 tjänster som 

kokerska och fem som ekonomi hit räd.: ( + 2 181 000 kr.). 

10. Den undervisning på studiegarden i Uppsala som bedrivs av lärare 

frän Medborgarskolan måste i fortsättningen betalas från kriminalvärds

styrelsens anslag. Ytterligare medel beräknas därför för studiehandledare. 

Vid vissa större riksanstalter bör studiehandledarna biträdas av studie

assistenter. Tolv tjänster som studieassistent bör inrättas i utbyte mot två 

tjänster som verkmästare. sju som verkstadsförman och tre som vårdare 

( + 293 000 kr.). 

11. För personaladministrativa uppgifter vid kriminalvårdsanstalten 

Malmö och allmänna häktet i Göteborg yrkas två tjänster som handläggare 

och två tjänster på halvtid som biträde. Elva tillfälliga tjänster för vårdare 

som inrättats vid olika anstalter med anlitande av bevakningsbemyndigan

det bör permanentas. För avlösare åt arbetsledare inom jordbrubdriften 

beräknas åtta tjänster på halvtid som förman. Vid kriminalvårdsanstalten 

Ystad bör en tjänst som förman inrättas i utbyte mot en tjänst som vårdare. 

Vid regionkanslierna i Stockholm. Göteborg och Malmö samt vid kriminal-
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vardsanstalten Tidaholm och allmänna häktet i Stockholm yrkas samman

lagt fem tjänster som biträde i utbyte mot arvodesmedcl. (+ 1716000 kr.). 

12. Utöver prisomräkning yrkas under anslagsposten Idrotts- och bild

ningsverksamhct 200 000 kr. för ytterligare frigivningskurser samt under 

anslagsposten Biblioteks verksamhet ytterligare 400 000 kr. för kostnader 

som inte kan täckas av kommunerna. 

13. Arbets- och studieersättningar till intagna inom kriminalvärdens 

arbetsdrift bör räknas upp med IO % till 18 milj. kr. med hänsyn till de 

intagnas ökade omkostnader för inköp av varor. Dessutom beräknar sty

relsen ytterligare I milj. kr. i arbetsersättningar för försöksverksamhet 

med ett modifierat system för arbetsmarknadsanpassad ersättning vid kri

minalvårdsanstalterna Norrtälje, Tidaholm, Helsingborg. Luleå och Öde

vata. För råvaror m. fi. utgifter för arbetsdriften yrkas 78670000 kr. 

Fiirl'{i/tninR ai· JastiRheter 

I och med utgången av innevarande budgetår upphör som en konsekvens 

av den av riksdagen beslutade omläggningen av budgetsystemet (prop. 

1976/77: 130, FiU 1977/78: I. rskr 1977/78: 19) den särskilda redovisning 

som har skett för statens allmänna fastighetsfond. Det förslag till inkomst

och utgiftsstat för de olika delfonderna under fastighetsfonden som har 

förelagts riksdagen ersätts med resultaträkningar som redovisas i anslut

ning till redovisningarna för ifrågavarande fastighetsförvaltande myndig

het. Chefen för budgetdepartementet har denna dag vid sin anmälan av 

punkt 10 i För flera huvudtitlar gemensamma frågor Cbil. 3) mer utförligt 

redogjort för de frågor som sammanhänger med omläggningen av budget

systemet. 
Kriminalvärdsstyrelsen förvaltar fastigheter för kriminalvårdslindamål 

till ett vid utgil.ngen av budgetåret 1978/79 sammanlagt bokfört värde av 

413 milj. kr. Vid utgången av detta budgetår fanns på kriminalvårdsstyrel

sen!> delfond av statens allmänna fastighetsfond uppförda avsättningar till 

värdeminskningskonto om 264 milj. kr. 

Resultaträkning för fastigheter som förvaltas av kriminalvårdsstyrelsen: 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen draganden 

Inkomster 

Ersättning för lokala som 
upplåts till statsmyndighcter 31535000 +6465000 + 1507000 

Hyror och arrenden för lokaler 
och markområden som 
upplåts till enskilda 3499000 + 501000 + 501 ()()() 

Summa inkomster 35034000 +6966000 +2008000 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/RI 

Kriminalvnrds- Före-
styrelsen draganden 

Ut11(fier 

Reparations- och underhålls-
kostnader 27 583 O<Kl +627301.Kl + 1507000 

Hyres- och arrendeutgifter m. m. 2 IKKl!K)(l 
Avskrivningar 4 123 (K)(l + 677000 + 577000 

Summa utgifter 33706000 +6950000 +2084000 

Ö1·l'nkott att tillföras stats-
h.1101.:i:ten 1328000 + 16000 ZfiOOO 

Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndighctcr n:Jovisas som 

utgift under posten till lokalkostnader för kriminalvårdsanstaltcrna. 

Under posten Reparations- och underhållskostnader beräknar kriminal

vårdsstyrelscn ca 14 milj. kr. för åtgärder som avser fastighetsunderhåll 

LH.:h ca 20 milj. kr. för ombyggnad och komplettering. 

Avskrivningarna beräknas på gällande fastighetsbeständ och med beak
tande av verksHillda grundavskrivningar till 1.25 o/(, av det bokförda bygg

nadsvärdet. 

Fjjrcdrt1RC1fldcn 

Med hänsyn bl. a. till intagna narkotikamissbrukares behov av hälso

och sjuk värd har jag beräknat fyra tjänster som översköterska (.:'i). 

I 1978 års budgetproposition angav min företrädare att kriminalvärdsan

stalterna efter hand bör tillföras kökspersonal som är anställd inom krimi

nalvården alt ersätta de intagna i köksarbetet. För budgetåren 1978/79 och 

1979/80 har beräknats 40 tjänster för sådan personal. Jag beräknar medel 
för ytterligare tolv tjänster under budgetåret 1980/81 (9). 

Jag beräknar vidare ytterligare medel för att vid behov kunna göra vissa 
personalförstärkningar. 

Medel för kriminalvårdens arbetsdrift anvisas f. n. på en särskild stat, 

specialstaten för jordbruks- och verkstadsdriften. På staten beräknas in

täkterna av driften samt utgifter för arbetsersättningar. vissa inventarier 

och råvaror m. m. Utgifter för arbetsledare och lokalkostnader belastar 

däremot kriminalvårdsanstaltemas förvaltningsanslag. Det för specialsta

ten beräknade över- eller underskottet förs upp på statsbudgetens inkomst

sida under Uppbörd i statens verksamhet. posten Inkomster vid kriminal

vården. Härutöver sker ingen redovisning av specialstaten i statsbudgeten. 

Den tillämpade redovisningsmetoden medför att de i specialstaten upp

tagna utgifterna för arbetsdriften inte prövas av riksdagen. Det beräknade 

över- eller underskottet på staten som redovisas i statsbudgeten ger dess

utom en missvisande bild av det ekonomiska resultatet av arbetsdriften. 

En av de största utgiftsposterna för driften. kostnaderna för arbetsledare. 
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ingär ej i specialstaten. Dessa kostnader ber;iknas under innevarande 

budget;ir till mer iin 60 milj. kr. Specialstaten kan ;iven ge föreställningen 

att arbetsdriftens huvudsyfte iir all ge maximal avkastning i stlillet för att 

bereda de intagna en syssclsiittning. snm såvitt möjligt fdimjar deras an

pa~~ning i samhället. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört bör specialstaten avvecklas och 

utgifterna for arbetsdriften beriiknas under förevarande anslag och ansla

get E 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m. Intäkterna av driften bör 

redovisas på den nämnda inkomsttiteln under Uppbörd i statens verksam

het. 

Den kommit te (Ju 1979: 08). som har tillkallats för att undersöka förut

sättningarna för en vidgad verksamhet med marknadsanpassad ersättning. 

har enligt sina direktiv möjlighd att under sitt arbete föreslå ytterligare 

försöksverksamhet med sådan ersättning. Med hiinsyn härtill är jag inte 

f. n. beredd att förorda att IC:irsöksverksamhetcn med marknadsanpassad 

ersättning utvidgas. Jag beräknar under anslaget 18 milj. kr. för arbetser

sättningar och 78670000 kr. for rftvaror m. m. ( 13). 

För .fi'i1"1"a/tni11~ m· .fastigheter inom kriminalvården beräknar jag för 

ersättning för lokaler som uppläts till statsmyndigheter 33 042 000 kr. och 

till reparations- och underhållskostnader 29090000 kr.. varav ca 13 milj. 

kr. för fastighetsunderhi\.11 och ca 16 milj. kr. för omhyggnad och komplet

tering. Jag beräknar avskrivningarna till ca 4.7 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningarna 

beriiknar jag anslaget för nästa hudgetår till 863 280 000 kr. och hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna den av mig berliknade resultaträkningen för fi"in-alt

ning a1· fastigheter, 

.., till Kriminuli·drdsanstaltl'rna för hudgcttiret 1980/81 anvisa ett 

forslagsanslag av 863 280000 kr. 

E 3. Frivården 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1 145908673 

'153958000 
160 3 79 ()()() 

1 Anslaget F ~- Frivården 

Frän anslaget bestrids kostnaderna för frivärdsorganisationens och 

övervakningsniimndcrnas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivärdsorganisationen består av 65 skyddskonsulentdistrikt med lika 

många skyddskonsulenter. Antalet övervakningsnämnder är 50. De är 

lokala organ för kriminalvården i frihet. 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Personal 

Konsulcnl- och assistent-
personal 

Läkare. psykologer 
Sjuk vårdspersonal 
Tillsynsrersonal 
Kontorspersonal 
Personal på akutvardsavdelning 
Personal pä hotell 
Personal på inackorderingshem 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsccrsättningar 

därav nordiska resor 
Lokalkostnader 
Ex ren ser 
Driftkostnader för fri-

vårdsanläggningar m. m. 
Ersättningar till övervakare 
Behandlings- och stödätgärdcr 
Bildnings- och kontaktvcrk-

s;imhet 
Bidrag till enskild fri-

värdsverksamhet 

Krimirw/1·årdsstyrelsen 

506 
4 

22 

243 
6 

22 
13 

816 

I 04 7 60 000 
225 ()(X) 

2766000 
(2000) 

11 803 (XlO 
3 544 ()()() 

500000 
20000000 
6688000 

140 ()()() 

3 532000 

153958000 

Kriminal
värds
styrelsen 

+ 3 

+ 9 
+ 5 

+17 

+ 7118000 
+ 8000 
+ 230000 

(-) 

+ 3022000 
+ 347()()() 

+ 30000 

+ 635000 

+ 9()()() 

+ 884000 

+12283000 

I. Löne- och rrisomräkning m. m. !0337000 kr. 

Föredra
ganden 

+3552000 
+ 2.'i()()() 

+ 9()()() 
(-) 

+2 369()()() 
+ 119000 

+ 30000 

- 100000 

+ 417000 

+6421000 

2. Falu skyddskonsulentdistrikt bör delas. En tjänst som skydds

konsulcnt och en som inspektör yrkas i utbyte mot två tjänster som 
assistent ( + 60 000 kr). 

3. Styrelsen avser att tillsammans med Stockholms kommun tillskapa ca 

50 familjevårdsplatser för narkotikamissbrukare, varav en del för intagna 
som visats utom anstalt enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt. Medel 

yrkas för tre tjänster som assistent samt för lokalkostnader ( +494 000 kr). 

4. Försöksverksamheten med intensifierat uppsökande och aktiverande 

klicntarbete i Linköpings och Norrköpings skyddskonsulentdistrikt bör 

permanentas. l)änster yrkas för en tillsynsman och fem vårdare. Samtidigt 

kan motsvarande tjänster inom anstaltsorganisationcn dras in. För att 

utvidga verksamheten till ett storstadsdistrikt begiirs en tjänst som tillsyns
man och två som vårdare.(+ I 082000 kr). 

5. Under anslagsposten Enskild frivårdsverksamhet beräknas utöver 

prisomräkning ett ökat bidrag med 2 IO 000 kr till Skyddsvärnet i Göteborg 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

för sammanlagt t vtl vårdartjii.nster till inad.L\rderingshemmen i Sociala 

huset och vid Haga Kyrkogata. DessutL)m beriiknas ett engångsbidrag med 

100000 kr till Övervakarnas riksförbund. 

Fhredruganden 

Antalet ärenden inom Falu skyddskonsulentdistrikt motiverar att detta 

distrikt delas. Jag har för avsikt att föreslå regeringen en sådan delning. Jag 

beräknar medel för en tjiinst som skyddskonsulent och en som inspektör. 

Två tjänster som assistent kan dras in {2). 

Under anslags posten Enskild fri vårds verksamhet beriiknar jag ett ytter

ligare bidrag av 105 000 kr. till Skyddsvärnet i Göteborg för en tjänst som 

vardare vid inackordcringshem samt ett engångsbidrag med 100000 kr. till 

Övervakarnas riksförbund (5). 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget for nästa 

budgetår till 160 379000 kr. och hemstälkr att regeringen föreslår riks

dagen 

att till Frii·ården för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

160379000 kr. 

E 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 
1980/81 Förslag 

14333092 

'2300000 
9200000 

Reservation 

' Anslaget F 4. Maskin- och ve.rktygsutrustning m. m. 

K rimina/värdsstyrelsen 

'2'.B2528 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppriikning av den totala kostnads ra

men från 8 525 000 kr till 17 479000 kr. Av sistnämnda belopp avser 7 ,9 

milj. kr ersättningsanskalTning och underhåll av inventarier för kriminal

vårdens arbetsdrift. Dessa utgifter har tidigare belastat specialstaten för 

arbetsdriften. 

Det sammanlagda medelsbchovet under anslaget för budgetåren 1979/80 

och 1980/81 beräknas av styrelsen till !4072000+ 12280000) 16352000 kr. 

Fiiredragandcn 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för nästa 

budgetår till 9.2 milj. kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Maskin- och rcrkt.YRSlllrustning m. m. för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 9 200 000 kr. 
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E 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'5 761461 
16 500000 

2800000 

Reservation 

' Anslagel F 5. EngängsanskafTning av inventarier m. m. 

K rimirwli ·å rdsstyrcls<'fl 

93 

13209617 

Kriminalvflrdsstyrelsen foreslar en upprlikning av den totala kostnadsra

men från 16 929 000 kr till 23 442 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1979/80 

och 1980/81 beriiknas av styrelsen till (8210000+9000000) 17210000 kr. 

f"iircdra1,:anden 

Jag beriiknar behovet av ytterligare medel under afölaget för nästa 

budgetflr till 2.8 milj. kr. och hemstiiller att regeringen föresli\.r riksdagen 

att till En1,:ång.1im.1k1~fji1in1,: m· irll"entarier m. m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 2 800000 kr. 

E 6. Utbildning av personal m. fl. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

14427847 
15 065 000 

5106000 

' Anslagel F 6. Utbildning av personalm. n. 

Reservation 1614551 

Från anslaget bestrids vissa utgifter för utbildning av kriminal vårds ver

kets personal. personundersökare och iivervakare samt utgifter för prak

tikcentra för studerande vid socialhögskola. 

Kriminall'l'lrds.1·tyrel.1·en begär en höjning av anslaget med 3 135 000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för nästa 

budgetår till 5 I 06 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning m• personal m.jl. för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett reservationsanslag av 5 I 06 000 kr. 

E 7. Vårdutbildningsnämnden 

1979/80 Anslag (nytt) '3 890 000 

1980/81 Förslag 4123000 
1 Anslaget F 7. Värdutbildningsniimnden 
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htm anslaget bestrids utgifter för de gemensamma kurser som vårdut

bildningsn;imnden anordnar for värd- rn:h tillsynspersonal vid kriminalvår

den~ anstalter. ungdomsvårdsskolor samt vårdanstalter för alkoholmiss

brukare. 

\/il ri/111 hild ni 11 !:-: sniimnden 

N:imnden föreslår att väntetiden på utbildning successivt förkortas och 

beräknar medclsbchovet för budgetåret 1980/81 till 8940000 kr. För att 

bibehålla den nuvarande utbildningstakten beräknas ett medclsbehov av 

4.3 milj. kr. 

Fiiredragandcn 

Jag beriiknar medelsbehovet för nästa budgetår till 4 123 000 kr. och 

hem'>t;iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till \/1/rd111hildni11gsnämnde11 för budgetåret J 980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 123 000 kr. 

E 8. Byggnadsarbeten för kriminah·ården 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

149976201 

1. 2 20000000 

48 000 000 

Behållning '10320612 

1 Invcsteringsanslaget KB 11:3 Vissa byggnadsarbcten för kriminalvården 
2 Dessutom har på tilläggshudget I under Vissa byggnadsarbetcn för kriminalvården 
anvisats 21000000 kr. 

Från anslaget skall bestridas utgifter för större byggnadsföretag inom 

kriminalvården. Dessa utgifter har tidigare belastat investeringsanslaget 

11:3 Vissa byggnadsarbcten för kriminalvården. 

Krimina/l'llrd.1·styrel.H'n beräknar det sammanlagda medelsbchovet un

der budgetåren 1979/80 och 1980/81 till 112,3 milj. kr och begär en höjning 

av anslaget med 40 milj. kr. Kostnadsramen Fastighetsförvärv riiknas upp 

med 10 milj. kr för köp av tomtmark till nya lokalanstalter. Styrelsen 

beri\knar en kostnadsram av 12.5 milj. kr för projektering av nya lokalan

stalter i Gävle. Karlskoga, Kristianstad och Stockholm <Tiiby). Ny- och 

omhyggna<lsarhetcn planeras för sammanlagt 66,4 milj. kr vid kriminal

vi\rdsanstalterna Hall. Hällby. Hiirlanda, Härnösand, Kumla. Mäshult, 

Norrtälje. Roxtuna, Singeshult. Skcnäs. Tidaholm, Tygelsjö och Uppsala. 

För ett fierial mindre omfattande byggnadsobjekt vid olika anstalter beräk

nas 20 . .'i milj. kr. 

Fiiredraga11d1·11 

Beträffande förändringar i lokalanstaltsorganisationen hänvisar jag till 

vad jag har anfört i inledningen till avsnittet E. 
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Jag har beriiknat medel för köp av mark till ytterligare fyra lokalan

stalter, varav en i Stockholmsomradet. Jag har dessutom beräknat medel 

för projektering av en lokalanstalt i Stm:kholm ITäby), ytterligare tre 

lokalanstalter samt en verkstadsbyggnad vid kriminalvi\.rdsanstalten Ty

gelsjii. 

Under Di1·a.11· ohjl'kt beriiknas för iildre objekt 17 450000 kr. samt fiir 

eventuella byggnadsohjekt, som av särskilda skiil bör kunna siittas i gflng 

skyndsamt. .'i milj. kr. Med hänsyn härtill förordar jag att kostnadsramen 

Dii·ase ohjdt förs upp med 22 4.'iO 000 kr. 

Jag förordar att medel för niista budgetär anvisas enligt följande invcstc

ringsplan o.:h anslagsheriikning. 

lnvesteringsplan (I O(IO-tal kr.) 

Byggnad~objckt Klistnadsram Mcdclsforbrukning 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
79-06-30 1979/80 1980/81 

Färdigställda ännu ej slutredovisadc 
objekt 25 801 24251 1492 

Borås (lokalanstalt) 13 7()()' 24 3001 115 2000 !0000 
Fastighetsförvärv 10555 15000 5000 10000 
Hageby (lokalanstalt) 2775 3 108 41 2000 500 
Helsingborg <lokalanstalt) 16500 17200 13 687 3000 513 
Håga <verkstad) 2400' 2850 200 1900 750 
Kalmar (verkstad I 2600 2912 140 l 500 l 000 
Luleå (lokal;mstaltl 19700 18000 12071 5000 929 
Orretorp (fritidsbyggnad, om-

och tillbyggnad av verkstads-
byggnad, maskinhall för jord-
bruksdriften 3 713 4033 I 054 2659 320 

Norrtälje <orn- och tillbyggnad 
av administrationslokalcrl 2900' 2 9001 200 2200 

Slutförandt: av vissa äldre objekt 540 540 300 240 
Stockholm-Huddinge (lokalanstalt I 15 300' 23 0001 IOO I (K)(l -~ (K)() 

Tillberga (friti<lsbyggnad) 2 550 2670 169 :! 3KI i:~o 
Tillberga (förråd, skärmtak) 2 775 3050 505 2000 545 
Tygelsjö (köks-, matsals-

och administrationsbyggnad) 42()() 4620 684 3 516 420 
Umeå (lokalanstalt) 21500' 1208 9()()() 9000 
Diverse objekt 28481 22450 15 292 ti646 I 874 
Projekteringskostnader 3000 6000 

154490 168133 69517 52594 49411 

1 Preliminär kostnadsram. 
2 Jfr prop. 1979/80: 25 bil. I, JuU 1979/80: 17. rskr 1979/80: 93. 

Anslagsberäkning ( I 000 kr. l 

Medelstillgång 

Behå.Ilning 1979-07-01 
Anslag för 1979/80 

statsbudget 
tilläggsbudget I 

Anslag för 1980/81 <förslag) 

10312 

2000C 
21 ()()\) 
48 (K)() 

99321 

Beräknad medelsförbrukning 

1979/80 
1980/81 
Erfarcnhctsgrundad 
reducering av 
medelshehovet 

52594 
49411 

- 2684 

99321 

Bygg- Färdig-
start ställande 
fir- mån år-· mtm 

80-10 82-02 

79-05 79- 12 
77-12 79-03 
79-11 80-07 
79-08 80-05 
78-03 79-09 

78-09 80-01 

80-()(i 81-06 

81-02 82-09 
78- IO 79-07 
78-11 79-09 

78-11 79-11 
79-09 81-03 
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I enlighet med nu giillandc rrincipcr för avskrivning av nya kapitalinves

tcringar i fastigheter som förvaltas av kriminalvtlrdsstyrelsen, bör endast 

50 ';';- av investeringskostnaderna för nytillkommande objekt tas upp som 

tillg:'mgsvärde i förmögcnhetsredovisningcn. Jag vill därmed hänvisa till 

vad chefen för budgetdepartementet tidigare denna dag anfört under punkt 

I O i för flera huvudtitlar gemensamma fr[1gor. 

Den medelsheht1llning som vid utgimgen av innevarande hudgeti'lr kan 

finnas kvar pa investeringsanslaget Vissa byggnadsarbeten för kriminal

v;'\rden bör i sin helhet föras över till detta rescrvationsanslag, som genom 

budgetomläggningen inrättas för samma ändam;'\I. 

Jag hemställer att regeringen föresfar riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten för 

kriminalvården inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

förcgt1cndc, 

' till Bygg11adsarbetc11 fiir /..rimi11ah·1lrde11 för budgetii.ret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 48 000 000 kr., 

3. bemyndiga regeringen faststiilla tillgt\ngsvärden enlighet med 

vad jag har anfört i det förcgäende. 
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F RÄTTSHJÄLP M.M. 

Övt::-s~·nen av systemet med allmänna advokatbyråer 

I Nm·arande ordning m.m. 

1.1 1972 års rättshjälpsreform 

Den I juli 1973 genomfördes en omfattande reform av samhällets rätts

hjiilp (prop. 1972:4. JuU 1972: 12. rskr 1972:205 och prop. 1972: 132. JulJ 

1973: I. rskr 1973: ~I). Reformen innehar bl.a. att området för rättshjälpen 

vidgades viisentligt. Andringar i rättshjälpslagstiftningen har därefter 

beslutats vid !lera tillfällen under 1970-talet. Den senaste större ~indringen 

skedde våren 1979 (prop. 1978/79:90. JuU 1978/79:30. rskr 1978/79:268). 

Den innebar friimst en organisatorisk reform varigenom besluts

hefogenhctcr i ökad utstriickning flyttades över till hl.a. advokater och 

hiträdande jurister vid advokatbyråerna. 

I samband med 1972 års rättshjälpslagstiftning beslöts att allmänna 

advokatbyråer skulle inrättas med staten som huvudman. Det finns f.n. 30 

allmiinna advokatbyråer (prop. 1973:74. JuU 1973: 19. rskr 1973: 169). 

Dormtolsverkcr är centralmyndighet för rättshjälpen och central förvalt

ningsmyndighet för de allmänna advokatbyråerna. Dessa finns på 28 orter. 

I varje län utom Gotlands län finns en allmän advokatbyrå. Många av de 

allmiinna advokatbyråerna har filialkor•or eller fast mottagnings

verksamhet på andra orter än den där de har sitt huvudkontor. Om man 

räknar in filialkontor och regelbunden mottagningsverksamhet finns f.n. 

tillgång till biträdeshjälp från allmän advokatbyrå. på. 78 orter i landet. 

De nuvarande allmänna advokatbyråerna har tillkommit dels genom att 

16 tidigare rättshjälpsanstalter har omvandlats till sådana byråer. dels 

genom att 14 nya byråer har inrättats. Utbyggnaden har skett enligt de 

allmänna riktlinjer som drogs upp i prop. 1972:4 och till vilka riksdagen i 

allt vä~entligt anslöt sig (JuU 1972: 12. rskr 1972: 205). Riktlinjerna innebar i 

huvudsak följande. 

Bland de faktorer som enligt dåvarande departementschefen inverkade 

på frågan om uppbyggnaden av en organisation med allmänna advokat

byråer var att man kunde r;ikna med en kraftig ökning av efterfrågan pä 

rättshjälp i det nya systemet och att denna efterfrågeökning inte skulle 

kunna mötas av de dåvarande rättshjälpsanstalterna och av enskilt 

verksamma advokater. Liksom tidigare borde principen om det fria 

adw>katvalet upprätthållas. Denna princip innebar emellertid inte bara en 

riitt att fritt välja biträde bland de privatpraktiserande juristerna. Minst lika 

viktig var den andra sidan av valfriheten. nämligen möjligheterna att vända 

7 Riksdar:en 1979/lW. I sam/. Nr 100. Bilar:a 5 
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sig till en jurist pa en av det allmiinna driven advokatbyrä. För stora 

befolkningsgrupper. siirskilt de mindre viil lottade i samhiillet. kunde det 

enligt departementschefen innebiira en trygghetsfaktor att kunna vända sig 

till ett allmiint organ av rättshjälpsanstalternas karaktiir. Det kunde ocksä 

vara svårt för den enskilde att på egen hand välja ut en för hans ärende 

lämplig privatpraktiserande advokat. 

Departementschefen ansåg mot bl.a. denna bakgrund alt det allmänna 

över hela landet borde tillhandahålla kvalificerad personal som kunde bistå 

allmänheten i rättsliga angelägenheter. Vid en sådan utvidgning av det 

allmiinna~ advokatverksamhet syntes det naturligt att i första hand bygga 

pt1 de davarande rättshjälpsanstalterna. Riktpunkten för utbyggnaden 

borde vara att en allmiin advokatbyrå skulle finnas i va1je län för att lämna 

bitriideshjtilp. Di.: allmänna advokatbyrti.erna fick liksom rättshjälpsanstal

terna hälla mottagningar utanför stationeringsorten för att eliminera eller 

mildra de olägenheter för de rättssökande som ett så stort verksamhets

l1mrf1de kunde medföra. Även om de allmänna advokatbyråernas verksam

het intt.: borde begränsas till klienter med subventionerad rättshjälp, fanns 

dl!! enligt departementschefen från andra synpunkter skäl att iaktta en viss 

försiktighet vid utbyggnaden. Utbyggnaden av de allmänna advokat

byråerna fick inte leda till att förutsättningarna för en fristående advokat

kär i väsentlig mån rubbades. De allmänna advokatbyråerna borde inte ha 

någon monopolställning eller några fördelar på annat sätt utan borde kon

kurrern med de privatpraktiserande advokaterna på lika villkor. Dessa 

synpunkter borde medföra att utbyggnaden skedde successivt. Detta 

bedömdes också vara nödvändigt för att kunna rekrytera kvalificerad 

juristpersonal. 
Den väntade stegringen av det allmännas utgifter för rättshjälpen gjorde 

det enligt departementschefen angeläget med en effektiv kostnadskontroll. 

Ett viktigt inslag i kostnad skontrollen skulle bli att komplettera de gällande 

bestämmelserna om ersättning till biträden och offentliga försvarare med 

ett taxesystem. 1 taxesystemet skulle den ersättning per timme som kunde 

anses skälig fä stor betydelse. Utgångspunkten borde därvid vara den 

genomsnittliga kostnaden per timme for advokat verksamheten. Självkost

naderna vid r;ittshjiilpsanstalterna och senare vid de allmänna advokat

byråerna fick vidari.: tillmätas SllJr vikt. 

Väsentligt för uppbyggnaden av de allmänna advokatbyråerna var enligt 

departementschefcn vilka uppdrag dessa skulle fä åta sig. Det var ange

faget att de allmiinna advokatbyrä.erna kunde hta sig vissa uppdrag även 

utanför riittshjiilpsomradet. För ett fritt konkurrensförhållande mellan den 

enskilda och den allmänna advl1katverksamheten var det av stort värde att 

nt!gra mera väsentliga inskränkningar i rätten att åta sig uppdrag inte 

ställdes upp. Uppdragen utanförrättshjälpsområdct fick dock inte inkriikta 

på de allmiinna advokatbyråernas primära uppgift att biträda inom rätts

hjälpssystemct. 
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lkpartcmentschefen framhöll vidare att de allmiinna advokatbyrt1erna 

b,irdc kunna utnyttjas för sådana uppdrag utanför rättshjiilpsomradet där 

det kunde vara svårt att fä åtgiirder vidtagna därför att ersiittning fi.ir 

uppdragen inte kunde p:'l.räknas. Som exempel på sådana uppdrag niimnde 

han uppdrag som god man vid fattigkonkurs. vissa uppdrag som lik vidator 

eller sys~loman vid likvidation av aktiebolag och uppdrag som förmyndare 

eller g,id man enligt föräldrabalken i vissa fall niir tillgangar saknades. 

När det giillde hl.a. de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 

vid de allrni\nna advokatbyråerna framhöll departementschefcn att 

verksamheten vid dessa byråer borde bedrivas pä samma siitt som 

advokatverksamhct i övrigt. Av stor betydelse var diirvid att intäkterna i 

verksamheten gav full tiickning för kostnaderna. Detta var nödviindigt för 

att astadkomma den önskvärda konkurrensen pa lika villkor mellan de 

allmiinna advokatbyrt1erna nch de privatpraktiserande adv,ikatcrna. Även 

fdn en annan synpunkt ansag departernentschefen Jet viktigt att verksam

heten vid de allmiinna aJvokatbyråcrna gav full kostnadstiickning. 

Arvoden till biträden och offentliga försvarare skulle i stor utsträckning 

bestämmas efter taxor. Underlag för att bestämma taxorna borde kunna i 

huvudsak hämtas från de allmänna advokatbyråernas debitering. För att 

taxorna skulle bli realistiska var det sålunda nödvändigt att de allmänna 

advokatbyrflernas Jehitering gav Hickning för alla kostnader i verksam

heten. 

Niirmare riktlinjer för organisationen av bl.a. de allmänna advokat

byraerna och deras verksamhet drogs upp i prop. 1973:74. Riktlinjerna 

godtogs i allt väsentligt av riksdagen (JuU 1973: 19. rskr 1973: 169). 

I den sistnämnda propositionen framhöll dåvarande dcpartementschefcn 

att flertalet av de tidigare rättshjiilpsanstalterna hade mottagningar utanför 

huvudorten. Sådana mottagningar kunde i vissa fall vara olönsamma men 

ända vara motiverade av allmänhetens berättigaJc krav ptt service. I 

största möjliga utsträckning borde rnottagningsverksamheten fortsätta på 

de orter där rättshjälpsanstalterna hade mottagning. A ven andra orter 

kunde bli aktuella för mottagning. I samtliga fall där mottagningsverksam

hctcn visade sig olönsam fick en avviigning göras mellan kostnadskon

sek vensema och allmänhetens behov av juridisk service. 

När det gällde budget- och ekonomisystem pttpekade departements

chefcn till en början att ett budgetsystem måste väljas som var förenligt 

med verksamhetens art. På grund av att byråernas verksamhet hade karak

tären av uppdragsverksamhet var det Himpligt att utbetalningar och 

inbetalningar redovisades över ett förslagsanslag på formellt !.()()(\ kr. 

Anslaget borde i princip inte få uppvisa någon nettobelastning vare sig 

under loppet eller vid slutet av budgetitret. För al\ lösa lik viditetsproblem i 

verksamheten skulle de allmänna advokatbyråerna få. disponera en rörlig 

kreJit hos riksgäldskontoret. 

Enligt departementschefen hade man anledning att räkna med att vissa 
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byräer skulle komma att ge överskott under det att andra skulle komma att 

uppvisa underskott. Resultat utjämning mellan hyrf1erna horde dock inte fä 

fiirekomma. En resultatutjlimning mellan de allmlinna advokathyräerna 

skulle nämligen i praktiken innehlira en '"koncernhildning" som inte stod i 

överensstiimmelse med den stiillning i fi.irhfdlande till enskilda advokater 

som de allmänna advokathyraerna avsägs fä. Över- eller underskott i 

verksamheten vid de olika byr!\erna fick i stället balanseras frän ett 

budgetf1r till ett annat. Om samma advokathyr!\ under flera år visade 

underskott fick fragan tas upp om hyran h(irde liiggas ned eller organiseras 

om. Aven överskott under flera ~r kunde ge anledning till förändringar av 

verksamheten. 

Lönsamhetsprincipen kunde enligt departementschefen inte tillämpas 

strikt vid de allmlinna advokatbyråerna. För dessa uppstod kostnader som 

inte var helt att jämföra med enskilda advokaters kostnader för sin 

verksamhet. 81.a. horde kostnader för s!\dan mottagningsverksamhet 

utanför huvudorten som bedrevs av sociala skäl inte paverka en byr!\s 

rörelseresultat. Inte heller kostnaderna för de förut nlimnda uppdragen 

som likvidator. god man m.m. borde tillåtas inverka pa röreberesultatet. 

De l>.ostnader som si\lunda de allmänna advokatbyråerna fick ta pi\ sig men 

som inte horde påverka rörelseresultatet skulle finansieras i särskild 

ordning genom ett särskilt driftbidragsanslag. gemensamt för alla byrå.er. 

1.2 Direktiven för allmänna advokatb)'råkommittcn m.m. 

Mot bakgrund av att de allmänna advokatbyr!\erna sammantagna gäll 

med förlust under de tre första budgetaren och att någon stor förändring 

ink ans!\gs vara att förvänta tillkallades är 1977 allmänna advokat

byrå.kommitten !dir 1977:54). 

I direktiven för kommitten angavs att väsentligen tre skäl hade ansetts 

tala för att juridiskt biträde genom offenligt verksamma jurister skulle stå 

till förfogande vid sidan av privatpraktiserande advokater och andra juris

ter niir riittshjälpsreformen infördes. Samhället hade ett ansvar för att ett 

tillrli..:kligt antal kvalificerade jurister stod till förfogande i rättshjälps

ärenden i samband med den förutsedda kraftiga ökningen av samhällets 

rättshjlilp. Valmöjlighet borde föreligga för den som behövde biträdeshjälp 

att viinda sig till en enskilt verksam eller offentligt ansUilld jurist. Advokat

verksamhet i samhällelig regi behövdes också som en kontroll över sam

hällets väsentligt ökade utgifter för rättshjälpen. 

Dessa sklil för en verksamhet med offentligt anställda jurister ansi\gs i 

direktiven alltjämt ha bärkraft. Likaså borde även i framtiden behovet av 

juridiskt biträde genom offentligt verksamma jurister tillgodoses genom 

allmtinna advokatbyräer som drevs av staten. De allmänna advokat

byråerna borde också i fortsiittningen på lika villkor konkurrera med 

ensi.ilda advt1katbyraer. så långt förutsättningar för sådan konkurrens 
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förelåg. Vad som sagts nu borde kunna tas som utgångspunkt för 

kornmittens arbett:. 

En huvuduppgift för kommitten var att göra en allmän utvärdering av 

verksamheten vid de allm~inna advokatbyri\.erna rn.:h av de förutsättningar 

som gäller för verksamheten. Ett viktigt inslag i kommittens arbete skulle 

diirvid bli att analysera de uppkomna förlusterna och lägga fram förslag till 

t1tgärder för att förbättra byraernas lönsamhet. Analysen och ätgärds

förslagen borde följas av en prognos om det framtida ekonomiska utfallet 

av verksamheten. Om kommitten skulle komma fram till att de allmänna 

advokatbyr::\.erna med nuvarande organisation inte kunde antas nå 

lönsamhet även om förutsättningarna för verksamheten ändrades i övrigt 

borde kommitten liimna förslag till en liimplig framtida organisation. för

slaget honk utgöra en rimlig avvägning mellan intresset av lönsamhet och 

andra faktorer som bör inverka pä omfattningen av verksamheten. 

Vid sin analys borde kommitten enligt direktiven försöka kartfagga de 

skillnader som kunde finnas niir det gäller förutsättningarna att driva 

advokatverksamhet i enskild och offentlig regi. En fråga som därvid borde 

belysas var konsekvenserna av de allmiinna advokatbyråernas skyldighet 

att i första hand lämna rättshjälp enligt rättshjälpslagen ( 1972:429. 

omtryckt 1976:626). 

Kostnadsnivån vid de allmänna advokatbyråerna sägs i direktiven vara 

av grundläggande betydelse för taxesättningcn inom rättshjälpssystemet. 

Enligt direktiven skulle kommitten också utviirdera de principer som 

hittills har legat till grund för taxor och andra normer för ersättningar vid 

olika former av rättshjälp till biträden. Llffentliga försvarare eller andra. 

Kommitten borde också belysa vilka konsekvenser som de nuvarande 

taxesättningsprinciperna och deras tillämpning har haft för samhällets 

kostnader för rättshjälpen samt lägga fram de ändringsförslag den kunde 

anse påkallade. 

Kommitten skulle slutligen enligt direktiven behandla frågan om 

finansieringen av de allmänna advokatbyråernas verksamhet samt 

frågorna om vilket budgetsystem och vilken anslagskonstruktion som bör 

tillämpas för den allmänna rättshjälpen och de allmänna advokatbyråerna. 

Kommitten har avlämnat betänkandet De allmänna advokatbyråerna 

(SOU 1979:68). Betänkandet har remissbehandlats. Efter remiss har ytt

randen över betänkandet avgetts av justitiekanslern (J K), domstolsverket. 

byggnadsstyrelsen. riksrevisionsverket ( RRV), hovrätten för Nedre 

Norrland, kammarrätten i Stockholm. flertalet allmänna advokathyraer, 

centralorganisationen SACO/SR. tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) och Sveriges advokatsamfund. 

Remissyttrandena bör fogas till protokollcl i detta ärende som 

underbilaga 3. 
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2 Allmänna advokathyräkommittens förslag 

2.1 Malsättning för och inriktning a'' ,·erksamheten vid de allmänna 
advokathyraerna 

Allrniinna advokatbyråkornrnitten erinrar 1 sitt betänkande (llll att de 

allmiinna advokathyrt1erna har tillknrnrnit bl.a. för att m(ita behovet av 

juridisk hjälp inom riittshjälpsområdet. Kommitten anser att inriktningen 

av verksamheten vid dessa byråer alltjämt skall ha tyngdpunkten inom 

rättshjälpsornrådet. Det är angeliiget att någon hyråkategori är skyldig att 

!\taga sig alla slags ärenden inom detta område, Arbetet vid de allmänna 

advokatbyråerna bör inriktas på '"allernansiirenden" inom centrala rätts

ornräden, Kornmitten poiingterar att något förhud för byråerna att 

handlägga ärenden utanför rättshjälpsområdet inte råder och inte heller 

bör riida. Regeln i byråernas instruktion om att annat biträde skall lämnas. 

om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rätts

hjälpslagen. innebär endast att ärenden inom rättshjälpsornradet inte mr 

avvisas till förmän för sådana som faller utanför. 

Kommitten htdler i princip fast vid den uppfattning som framfördes niir 

de allmänna advokatbyråerna inriittades att staten har ansvar för att till

gi'mg finns till juridiskt hitriide. Kommitten anser do..:k inte att tillg~ing till 

hitriide från allmiin hyrå i ~.Ila ltigen iir st1 viktig att det krav pä löföarnhet 

sllm stiills på hyråverbamheten utan vidare kan liimnas {It sidan. De 

allmiinna ;idvokathyråerna skall garantera att alla slags iirendcn blir be

handlade. Om ärenden av någon anledning inte blir behandlade inom rimlig 

tid av en~kilt verksam jurist. föreligger hehov av allrniinna byråer. Behov 

av allrniin advokatbyrå föreligger enligt kommitten ockst1 pf1 ort som sak

nar tillgr111g till advokat och spm tillsarnrnam med omlandet erhjudc:r 

tillriickligt klientllnderlag. Likasri hehövs allmiin advokathyrf1 pf1 ort diir 

endast en advokatbyrf1 finns och diir motpartsornhud iir s\':1rt att uppbringa 

och dii11'ör får hiimtas fr1tn annan. avhigsen 011. Även i detta fall fttr hiinsyn 

ras till klientunderlaget. Nrigon gäng kan en allmiin hyrt1 vara motiverad 

s(>m has för nlllttagningsverksamhct som drivs i hyråorlt'ns om land. 

Kommitten framhåller att staten genom riittshjiilpsreformen påtog sig i 

swrt sett hda det ekonomiska ansvaret för betalningen av de juristtjiinster 

som lämnas inom riittshjiilpsområdet. Enhetliga normer för heriikningen av 

ersiittningens storlek fastlades. De allmiinna advokatbyrf1crna skulle med

ge insyn i advlikatverksamhet för att göra knstnauskontroll möjlig. Kom

mitten ansc:r diirfor att de allmänna hyrt1ernas uppgift iiven skall vara att 

erbjuda knstnadsinsyn i advokatverksamhet. Denna insyn skall vara en 

g.iranti h11de för att statens kostnader för riittshjiilpen kan kuntrolleras pch 

f(ir att s11viil de allmiinna som de privata byr11erna erhftllcr knrnpcnsation 

för reella kostnadsökningar. 
Allmiinna advl1katbyräer belägna enhart pt1 orter diir annan advokat 

s;1knas erbjuder enligt kommitten en siirnre insyn rörande det ekonomiska 
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utf'alkt. hir att L'n tilJ1;icklig s:1dan skall erhallas mf1ste hyr~1erna deb ligga 

pa orter med en fungerande advokathyrtimarknad. dels vara lilJr;ickligt 

manga. Om des;,a krav skall tillgodoses behi.ivs en byrfwrganisation med i 

stort sett dagens omfattning oL·h lokalisering. Fn effektiv kontroll a\· knst

n<1derna för r~ithhj~ilpen kriivcr enligt kommitten m:bä att verksamheten 

vid de allm;inna advokatbyrät'rna bedrivs st1 rationellt som miijligt. 

!\ormen for hur ersiittning i r;ittshj;iJpsiirenden skall hest;immas ;ir den

samma. vare sig bitriidet kommer fr<·in alJm;in eller privat byrt1. Vid he

st;immandet av normens höjd utnyttjas enligt kommitten de erfarenheter 

som kostnadsinsynen i de allm;inna byrtierna ger. Det iir diirfiir av stiirsta 

vikt att verksamhelL~n vid dessa byracr bedrivs p<'i samma villkPr som vid 

de privata. Det inneh;ir enligt kommittens mening att byrtierna genom 

int;ikter skall liieka sina kostnader. Endast i den mf1n som de allm;inna 

advokathyr:1erna fyller ett s11cialt behov. som annars inte skulle bli tillgo

dosL~tt eller df1 de i egenskap av statliga myndigheter äsamkas en högre 

kostnad ;in en privat hyr:1 i m<ilsvarande situation. skall de kompenseras 

hiirfor genom statligt driftbidrag. 

Även om tyngdpunkten av verksamheten vid de allm;inna advokatby

råerna biir ligga inom r~ittshjälpsomrt1det. arhetar byrt1crna i en marknads

situation s11m inverkar pa deras utvecklingsmlijligheter. Enligt kommitten 

skall den marknadsm;issiga mfiJs;ittningen vara att med tjänster av hög 

kvalitet möta det behov av juridisk hj;iJp som riktas mot hyrr1erna. Verk

samheten mi'tste minst ha en omfattning som tillåter överlevnad. Aktivt 

arhete för expansion skall hedrivas. men striivandena hehiiver enligt kom

mitten inte gå ut ptl att hli störst pt1 tlrlcn - men g;irna biist. 

I el! liingre perspektiv kan det enligt kommitten inte tolereras att all

miinna advokatbyråer som inte fiirmt1r tiicka sina kostnader fftr fortsiitta 

sin verksamhet. Orsakerna till den dåliga lönsamheten skall utredas och 

liimpliga Mgiirder siittas in. Vidtagna titgänler hör fa rimlig tid att verka. 

Om fiirhiittring inte inu·;ider. mäste uppsiigning för omplacering tillgripas 

nch hyrl'lverksamheten upphöra helt. 

Kommitten anser att forlustbyrtterna på orter diir socialt behov av ju

risthjiilp finns intar en siirst;illning. Om en indragning av verksamheten pa 

en sttdan ort skulle medföra att klienterna nödgas resa viisentligt längre för 

att lriiffa advokat iin de behöver för att erhltlla annan kvalificerad samhiills

service. skall enligt kommitten någon indragning inte ske. I en sadan 

situation bör dock möjligheterna att inrätta filialkontor utredas. Det god

tagbara avsttrndet kan variera fran trakt till trakt. Förlusterna får t;ickas av 

statliga driftbidrag. 

2.2 Organisatoriska åtgärder 

Kommitten har iiverv;igt frågan om i vilka organisatoriska former som 

verksamheten vid de allm;inna advokatbyrtterna hör bedrivas och p<·1 vilka 

niväer beslutanderiitten i olika frtigor skall ligga. 
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Niir det giilkr den första frågan har kommitten överviigt möjligheten att 

omvandla de alh11iinna advokatbyräerna lill aktiebolag eller driva dem som 

afförwerk. Av flera skiil finner kommitten att verksamheten inte bör 

drivas i b1.ilagsform eller som •tffarsverk. Kommittens slutsats iir att öwr

\'~igamk skäl t:ilar for att de allmiinn<1 advokatbyrt1erna bör fortfara att 

vara myndigheter, om m~1kittningen för verksamheten vid de allmänna 

advokatbyriierna nckst1 i fons;ittningen skall vara att erht1lla kontroll över 

samh~1lleh utgifter för r;ittshjiilpen och att i övrigt förverkliga tankegången 

h;1kom r;ittshj;il psreformen. 

Vad hiirefter betriiffar frägan om kompetensfördelning niir det gäller 

beslutamkriitt i olika frågor anser kommitten att den allmänna advokatby

n'1organisationl'ns mal och inriktning sj:ilvfallet iiven i fortsättningen bör 

hcslutas av riksdagen. Enligt kommittens mening bör regeringen ha möjlig

het att irwm d..: av riksdagen uppdragna ramarna för verksamheten fatta 

b..:slut utan att i varj..: särskilt fall inhämta riksdagens godkiinnande. Möjlig

hl'ten att handla snabbt ökar diirmed. Etablering eller nedliiggning av 

n:igon enstaka byrt1 borde således regeringen kunna besluta om. Detta bör 

t. ex. kunna ske om hehovet av advokatservice är väl tillgodosett och det 

iir fräga om liinsamhetsprohlem. Vid mer genomgripande förändringar med 

avseende pti exempelvis tillgången till advokatservice i viss del av landet 

skall d1.1..:k riksdagen besluta liksom i annan prim:ipidl frilga. 

Kommitkn har ocbä lagt fram vissa förslag till ändrad kompetensför

delning mellan regeringen. domstolsverket och de allm:inna advokatby

rtlerna. 
Kommitten nämner särskilt den kritik som har riktats mot byggnadssty

rdsen~ roll vid anskaffandet av lokaler åt de allmänna advokatbyråerna. 

Kommit10n föreslär flera åtgärder Sl)In avses leda till ett smidigare samar

hetc mellan hyrf1erna. domstols verket och byggnadsstyrelsen. HI. a. före

sh1s att en knnt~1ktman utses hos byggnads~tyrelsen. Kontaktmannen skall 

ha god kiinnedllm om de lokaler SLlm byräerna disponerar. Hans befogen

heter skall vara preciserade. 

2.3 De allmänna adrnkath,yråernas intäkter och kostnader 

Kommitten har lämnat förslag till en rad atgiin.ler i frt1ga om bl. a. 

marknadsföring. arbetsrutiner och debitering i syfte att öka de allmiinna 

advokatbyriiernas intiiktcr eller minska deras kostnader. En av de frägor 

som kornmitten d~irvid också tar upp är kostnaderna fi.ir de allm~inna 

advokatbyråernas rörelsekapital. Kommitten f1terkommer till denna fräga i 

ett senare avsnitt av bet:inkandet. 
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2.4 Anslagsfrägor m. m. 

2.4./ A11.1/11gsmoddl.fi"ir dt' ul/111ii11111111d1·ok<1th.1.,-1ler11t1 

Kommitten erinrar om att verksamheten viu Je allmiinna adv11katby

rf1erna f. n. finansieras över ett formellt förslagsanslag p<'1 I 000 kr. enligt 

den s. k. uppuragsmouellen. 

De allmiinna advnkatbyrt1crnas uppgift att ge staten insyn i och kontroll 

över kostnadsut vecklingen viu advokat verksamhet som bedrivs i lika k1m

kurrens mellan statliga och privata auvokatbyrf1er kriivcr enligt knmmitten 

en anslagsmnuell som ger en rättvisanue bild av konstnadsläget och miijlig

gör snabb anpassning till nya situationer. llppdragsmouellen meuger in

syn. Verksamheten kan - genom att den nettoredovisas i statsbuugetcn 

och stiillning diir inte behöver tas till omslutningen - snabbt anpassas efter 

nya krav. Samtidigt tillgodoser uppuragsmodellen enligt kommitten det 

behov av att i vissa Jelar styra verksamheten som alltid föreligger vid 

statlig st1dan. Möjlighet föreligger ockst1 att vid sidan av ett I 000-kronors

anslag subventionera någon del av verksamheten genom driftbidrag. Kom

mitten har funnit att den anslagsmodell som tilmmpas för de allmänna 

advokatbyråerna är ändamålsenlig och har inte föreslagit nä.gon ändring 

därvidlag. 

2.4.2 Dr(fibidrag 

Kommitten erinrar vidare om att viss Jcl av de allmänna advokatbyråer

nas verksamhet f. n. är bidragsfinansierad. Statsbidrag utgi\r fr{m ett siir

skilt anslag för kostnader som uppstår till följd av att juristerna vid hyriler

na ålar sig uppdrag i vissa angivna ärenden där förhållandena iir slidana att 

nt1gon ersättning inte kan påräknas. Vidare ers:itts kostnad för resa. uppe

hälle. tidsspillan och annan extra kostnad i samband med mottagning som 

allmän advokatbyrå av sociala skäl håller utanflir sin huvudort. Detsamma 

gäller lokalhyra för sådan mottagning. Kostnad för tolk i rådgivningsiiren

den ersätts också. 

Kommitten har framhållit att vissa skillnader när det giiller att bedriva 

advokatverksamhet föreligger mellan de allmänna och enskilda byråerna. 

De allmänna byråerna skall tillfredsställa det sociala behov av tillgång till 

juridisk hjälp som finns pa orter där advokatverksamhet inte bedrivs på 

grund av att det inte bär sig. På samma gång skall de statliga byråerna 

erbjuda kostnads insyn och då täcka sin kostnader för att kunna bli jiimför

bara med privata byråer. Som statliga myndigheter måste de fiilja de 

statliga arbetsrutinerna nch hälla lokaler med viss utrustning. De förht1llan

den som medför olika förutsättningar för verksamheten vid privata och 

allmiinna hyråer kan enligt kommitten inte elimineras utan all många av de 

fördelar som ligger diiri att de allm~inna byrfterna iirjust statliga myndighe

ter samtidigt går förlorade. Kommitten vill diirför genom särskilda driftbi

drag kompensera de allmänna byräerna för att de i fraga om verksamhets-
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Prt. ;irern.letyrer. former vid amt;illning ;1v rcrsll!lal. ll1kah1trustning m. m. 

inte kan gör;1 samma fria \al som Je privata hyr;·l..:rna. 

Kommitten fiiresl;·ir att Je typer av Jrifthidrag ~om redan finns för 

vcrksamhclL'n vid Je allm;inna aJvokathyrt1crna hchi"ills. Diirutövcr fö•-c

sl:lr kommitten ;111 omr~1dct fiir det siirskilda anslaget for hidrag till all

m~inna advohathyr{tcr skall \·iJgas. 

Frs~ittning fi.ir kostnader vid social muttagning 

Kommitten erinrar om att bidrag under budgetåret 1977 /7'11. utgick med 

..\10000 kr. till kostnader i samband med mottagning som av sociala skiil 

h;db utanfiir byr:iernas huvudort. Kommitten pekar på det prohlem som 

följer av att restid ersätts som tid~spillan. vilket för en hyrå. med full 

sysseh~ittning rt1 huvudorten påverkar lönsamheten negativt. Detta förhal

landc ;ir en förklaring till varför hyräer med omfattande mottagningsverk

samhet ;1\' s\1c:ial karakt~ir fortfar att gå med förlust. Eftersom den 111.:gativa 

cffrkten framtr;ider tydligare ju [;ingre avstånden ~ir. iir det h;ir framför allt 

frt1gan om ett norrlandsproblem. Kommitten anser att de sociala mottag

ningarna inte bör upphiira för att en byrå på sin huvudort kan få full 

kostnadstih:J.;ning. Da det emellertid tycks ogörligt att differentiera ersätt

ningen för tidssrillan efter syssels~ittningsgraden rä huvudorten föreslår 

kommitten att de allmiinna byrtlerna skall rn riikna restiden som arhete i 

samhand med soc:ial mottagning. Domstolsverket skall utforma rnottag

ningsprogrammct och byrf1erna skall uppbiira ers~ittning för resa och trak

tamente. för lokal oc:h för ev. extra kostnad på samma sätt som nu. 

Restiden under arhetstid skall inte längre betalas som tidsspillan utan 

enligt den timnorm som arbete i civilmäl crs;itts efter. Utom arhetstid (f. n. 

kl. 18.00· 8.00) skall ersättning utgn såsom for tidsspillan. Härigenom 

kommer enbart det behov snm finns av socialt betingad mottagning att 

vara avgörande för om sådan mottagning verkligen kommer till sttrnd. De 

allmiinna advokatbyråernas sociala och ekonomiska roller kllmmcr dä inte 

att p{1verka varandra negativt. 

Det kan enligt k\lmmitten givetvis övervägas att låta privat verksamma 

advokater vara med och h:'11la social mottagning mot ersättning från stats

bidraget. Det skulle emellertid fordra insyn i hur den privata byrån organi

serar mottagningsverksamheten. kontroll av ärendevolym. ärendetyper 

l)Ch liknande. Kommitten föreställer sig att mycket fä byrt1cr skulle vara 

beredda att ge domstolsverkct inhlick i deras advokatvcrksamhet. Det 

skulle kunna leda till en inte önskviird statlig reglering av de privata 

hyråcrna. VidarL' skulle fordras nr1gon form av besviirsfö1farande för dem 

som eventuellt inte tttnöjdes med beslut om vem som skulle fä hälla social 

mottagning mot ers~'tttning frän driftbidraget eller om denna crsiittnings 

storlek. Kmnmitten stannar dföi"ör för lösningen att endast de allmiinna 

hyräerna sJ.;all fä ersiittning från bidragsanslagct för social mottagning. 

Kommitten heriiknar att kostnaderna under 1977/78 skulle ha stigit med 

omkring 100000 kr.. om restiden hade ersatts som arhcte. 
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Er~;i11ning för huvuJkontor som bas vid social mottagning 

Kommitten anför att den under utn:dningsarbetet har blivit på 1.kt klara 

med att det pa vissa orter finns byråer vars existens är motiverad av 

sociala skiil. Det gäller byråer pt1 platser diir befolkningsunderlaget inte 

r;ick.:r till for att göra en advokathyra lönsam. Haparandabyrån är enligt 

knmmitten f.n. ett exempel p:'.\ en sådan byrå. Socialt motiverad kan också 

enligt kommitten den byrå sägas vara som ligger på en ort där tillgången pa 

advokattjänster är god -- t.o.m. så god att den allmänna byrån inte ens 

efter etableringsperindens utgang förmått göra sig tillräckligt giillande i 

konkurrensen - men diir ortens vidstriickta omland har så dålig tillgång till 

advokatservice att mottagningsverksamheten utanför huvudorten 

m1Hiverar byråns existens. Kommitten föreslår att det i första hand bör 

undersökas om inte dessa typer av byråer kan bli lilialkontor till andra 

relativt närbelägna byråer och därigenom avlyftas vissa fasta kostnader. 

Om detta visar sig omöjligt. t.ex. beroende på avståndet, föreslår 

kommitten att di:t skall utgå statligt bidrag till driften av sådana allmänna 

advokatbyräers huvudkontor. Bidraget skall vara så stort att det 

tillsammans med byråns intiikter ger kostnadstäckning. Medlen bör av 

domstolsverket betalas ut som driftbidrag till byråer som gt'tr med förlust 

p.g.a. att klienttillströmningen på huvudorten är för ringa. Vid beslut om 

utbetalning skall givetvis stor vikt fästas vid om den berörda byråns 

verksamhet är rationellt bedriven. Vid beräkningen av anslagsbehovet för 

detta ändamål hör man kunna utgå från ett visst procenttal av de allmänna 

advokatbyråernas sammanlagt budgeterade omslutning exklusive drift

bidrag. Under budgetåret 1977/78 skulle en halv procent därav ha utgjort 

168.000 kr.. vilket enligt kommittens uppfattning ungefär motsvarar 

storleken av underskotten av denna art det budgetåret. Kommitten 

föreslår att bidraget sätts till en halv procent av de allmänna byråernas 

budgeterade omsättning, sedan avdrag gjorts för inkomster härrörande 

från driftbidrag. Vad nu sagts fär enligt kommitten inte tas till intäkt för att 

huvudkontor får drivas utan att ett verkligt behov därav föreligger. Från 

tid till annan måste undersökas om den sociala mottagningsverksamheten 

kan omorganiseras så att den blir mindre kostsam. 

Ersättning för vikariekostnader vid onormalt hög frånvaro 

Kommitten har redovisat hur sjukledighet finansieras vid allmän och 

privat advokatbyrå. Privat byrå betalar sjukförsäkringsavgift. Personalen 

får ersiittning fran försäkringskassan. På den statliga sidan gäller s.k. 

arbetsgivarinträde, dvs. arbetsgivaren staten betalar sjuklön till sina 

anställda och uppbär i gengäld dem tillkommande sjukpenningar. 

Kommitten pt1pekar att de statliga och privata modellerna för 

finansiering av anställdas ersättning under sjuk- och föriildraledighet i 

princip är likviirdiga. åtminstone om frånvarofrekvensen är lika stor i det 

statliga som i det privata kollektivet. Det förekommer enligt kommitten att 
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ncksft privata advnkatbyr:kr ti!Eimpar arbetsgivarinträde llCh betalar sjuk

lön och uppbiir försäkringskasseersättningen. Sådana byråer betalar full 

avgift för försiikringen och uppbär de sjukpenningar som motsvarar den 

frånvaro som den individuella byr:'rn drabbas av. De allmänna byraerna för 

genom befrielse från en del av avgiften för sjukförsäkring tillbaka ett 

statistisk utfall. Sl>m svarar mot den frånvaro som samtliga statliga tj~inste

m;in har. Sa liinge som frånvarofrekvensen vid de allmänna byråerna inte 

avviker från den som gäller hela det statliga kollektivet. varken gynnas 

eller missgynnas de allmiinna byråerna. Erfarenheten från de allmänna 

advokatbyråerna tyder emellertid enligt kommitten på hög sjukfrånvaro. 

Enligt vad kommitten uttalar skulle de allmiinna advokatbyråerna i och 

för sig vara betjänta av att i likhet med de enskilda byråerna vara för

säkrade för sjukpenningersättning. Eftersom de allmänna byråerna är 

statliga myndigheter är de emellertid hänvisade till det sjukförsäkrings

system som gäller för sådana. I avsikt att försätta de allmänna advokat

byraerna i en position där de kapacitetsmässigt förblir opåverkade av dt:n 

onormalt stnra frånvaron hland de anställda föreslar därför kommitten att 

det ställs särskilda medel till domstolsverkcts förfogande för att finansiera 

vikariatscrsättningar under sådan frånvaro som inte är normal. Reglerna 

för när mcdlt:n skall få tas i anspråk kan enligt kommitten utformas sa. att 

när en hyra förbrukat viss andel av sina budgeterade lönemedel på ersätt

ningar till vikarier den i fortsättningen fär använda medel ur domstols

verkets vikariepott för sådana ersättningar. Rätten att disponera medel ur 

potten kan enligt kommitten också kopplas till vikariatstidens längd så att 

vid vikariat som överstiger viss tid ersättningen för tiden därefter utgår ur 

domstolsverkcts anslag. Kommitten anser att det bör överlämnas at 

domstolsverket att närmare bt:stämma om förutsättningarna för ut

betalning från vikariatsanslaget. Vid reglernas utformning skall givetvis 

hiinsyn tas till att sjuklön särskilt i de högre lönegraderna är förmånligare 

;in sjukpenning och till att byråerna själva skall bära kostnaden för normal 

frånvaro. Kommitten har beräknat belastningen på ett vikariatsanslag till 

ca 500.000 kr. under budgetåret 1977/78. I ett längre perspektiv är det 

enligt kommitten troligt att åldersfördelningen hos de allmänna byråernas 

anställda kommer att övcrensstiimma med den som gäller för samtliga 

statligt anställda. varvid belastningen på anslaget kan beräknas minska. 

Inom kommitten har diskuterats någon form för ytterligare utjämning 

mellan år. da den allmänna byrån drabbas av omfattande sjuk-. havande

skaps- eller föräldraledighet. och ordinarie år. Kommitten har därvid 

funnit att motsvarande problem finns på den privata sidan utan att någon 

helt tillfredsställande lösning har kunnat uppnås. Om onormala ledigheter 

;tv detta slag inträffar. fär man enligt kommitten acceptera att full 

kostnadstäckning inte gå.ratt nå och räkna med att bättre resultat följande 

är täcker förlusten. 
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Ers~ittning för personalkostnader föranledda av myndighetsformen och 

crs~ittning för specialutrustade lokaler. 

Kommitten föreslår att driftbidrag skall utgå till de allmiinna advokat

byrtierna för sådana personalkostnader som är fiiranledda av myndighcts

formen och för de ~iirskilda kostnader för specialutrustade lokaler som 

uppstär på grund av de statliga normerna för utformning av lokaler. 

Vad gäller det föreslagna bidraget för personalkostnader har kommitten 

funnit att rutinerna vid statliga myndigheter fordrar en viss personalstyrka 

snm inte är nödvändig vid privat verksamhet. Att exakt beräkna hur stor 

del av biträdespersonalen som är sysselsatt med att fullgöra de 

myndighetsspecilika rutinerna är emellertid enligt kommitten inte möjligt 

utan omfattande och kostsamma tidsstudier. Kommitten har därför nöjt sig 

med en uppskattning som underlag för sitt förslag i denna del. Ett bidrag 

skulle under budgetåret 1977/78 ha uppgått till 303.000 kr enligt kommit

tens uppskattning. 

Kommitten föreslår vidare att särskilt bidrag skall utgå för kostnader 

~om följer av de allmänna advokatbyråernas skyldighet att uppfylla de 

statliga normerna för utformning av lokaler. Kommitten pekar särskilt pä. 

föreskrifterna om brandsäkra arkiv och handikappanpassning. Bidraget bör 

enligt kommitten bestämmas till fem procent av budgeterade lokalkost

nader. vilket under budgetåret 1977/78 skulle ha inneburit ett anslag på 

130.000 kr. 

I anslutning till sitt förslag om bidrag för specialutrustade lokaler erinrar 

kommitten om att det tidigare pf1 statsbudgeten funnits ett särskilt 

utrustningsanslag för de allmänna advokatbyråerna. Nyanskaffningar och 

återanskaffningar av utrustning finansieras numera över rörelseintäkterna. 

Kommitten anser att detta är riktigt men hävdar samtidigt som sin mening 

att situationer kan uppstå i framtiden. där det naturliga sättet att finansiera 

omfattande nya investeringar i utrustning blir via särskilt anslag. 

:! .4 .3 U tbild11i11pa11.1·laR 

Knmmittcn konstaterar att advokatbyrå.personal. som skall gå till handa 

med tjänster inom ett brett falt av juridiken. har ett stort utbildningsbehov. 

Kommitten anser att behov av fortbildning även föreligger beträffande 

arbetsmetoder på advokatbyrå. Kommitten föreslår att ett särskilt anslag 

for utbildning av advokatbyråpersonal ställs till domstolsverkets för

fogande. Utbildningen skall stå öppen för så.väl statligt som privat verk

samma och för jurister lika väl som biträden. Medlen skall användas till 

Hirare. läromedel och kurslokaler. Om personalen vid de allmänna 

advokatbyråerna skulle ha haft samma kursfrekvens som personalen vid 

andra myndigheter inom domstolsverkets verksamhetsområde skulle en 

ber~ikning som bygger på medverkan av advokatsamfundet ha lett till 
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klistnader unJer budgetåret 1977/78 för lokaler. lärare nch kursledning på 

310.000 kr under förutsättning att kurserna bedrivits i internatform. 

2 .4 .4 Riirl'isek11pi1a/ 

Kommitten redovisar att rörelsekapital för de allmänna advokat

byracrna und.:r deras uppbyggnadsskede ställts till förfogande bl.a. genom 

att förlustern;i tillttlits belasta uppdragsanslaget och genom att rörlig kredit 

i riksgäldskontoret utnyttjats mot riinta. 

Fiir framtiden föreslår kommitten att ett särskilt anslag ställs till 

förfogande för ökning av rörelsekapitalet. Att skydda kapitalet för inflation 

skall dLiremot ankomma på byråerna sjLilva och ske genom prishöjning. 

Domstolsverket skall i samband med anslagsframställningen bedöma 

byråernas behlJV av ytterligare rörelsekapital till följd av volymökning i 

verksamheterl och yrka medel för detta behov. 

Pti medel ~om tas i anspråk skall enligt kommittens förslag beräknas 

riinta. En del av avkastningen kan användas till uppskrivning av det 

disponerade kapitalet. varvid värdesiikring av tillskjutet kapital sker hos 

myndigheterna. Resten inlevereras till staten. Hela avkastningen kan 

också inbetalas till staten. som även då fär ersättning for värdeförsämring, 

men har rörelsefrihet i frl'lga om dispositionen av avkastningen. 

Kommitten anser att det senare förfaringssättet är det bästa uttrycket för 

den lika konkurrens som skall råda mellan statlig och privat advokat

verksamhet och förordar dä11'ör detta alternativ. 

::. .4 .5 Ljicrg(fi il\' 1·iss del a1· ack1111111/i·rade .f{'ir/11.1 ter 

Kommitten föreslår att den del av de allmänna advokatbyråernas 

samlade förltister som utgör en s.k. verklig förlust -- för tiden t.o.m. 

budgetii.ret 1977/78 ett belopp pä 11.4 miij. kr. - skall efterges. Beloppet 

får enligt kommitten v;isentligen ses som en initialkostnad för upp

byggnaden a•.: den nya organisationen. Kommitten räknar inte med att 

avskrivningsbe~lut skall behövas i framtiden. Återstoden av tillskjutna 

medel. 9,6 milj. kr hör enligt kommitten ses som rörelsekapital. på vilket i 

fons;iuningerl skall betalas ränta. 

2.5 Redovisningen a\· resultatutvecklingen vid de allmänna advokatbyråerna 

I fraga om redovisningen av de allm;inna advokatbyråernas resultat

utveckling anför kommitten följande. 

Fi.irLindringen i upparbetat värde mellan två bokslutstillfallen speglar 

dels volymför;indringen och dels prisutve1.:klingen hos varorna. Volym

förLindringar påverkar rörelseresultatet reellt, medan prishöjningar eller 

prissLinkning;.ir enbart har nominell effekt. Som redovisningen nu är 
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utformad tas förändringen av upparbetat viirde ej upp i byräernas resultat

riikning. Det beräknade viirdet av nedlagda kL)Stnader i pägt1ende iirenden 

tillförs emellertid balansräkningens tillgängssida. Samma v;irde tas upp 

som mot post pt1 balansräkningens skuldsida under rubriken "Ej fakture

rade pii.gående iirenden · ·. 

För att man skall få ett för perioden riittvisande rörelseresultat bör enligt 

kornmitten kostnaderna för arbete med vissa iirenden jiimfiiras med intäk

terna från samma ärenden - iiven stidana som iinnu ej har fakturerats. 

Detta kan åstadkommas genom att förändringen av det upparbetade viirdet 

under perioden tillförs rörelseresultatet. För att byråerna inte skall 

tillgodogöra sig intlationsvinst skall den del av förändringen av upparbetat 

vLirde som beror pil prishöjning ber:iknas och föras upp som en kostnads

post i resultatriikningen. Hela ökningen av det upparbetade viinkt skall 

1.farför redovisas ~om tillgång i halansr;ikningen. Den del av ökningen som 

motsvaras av prishöjning skall redovisas som en avsättning på halans

riikningens kapitalsida. Resten av det upparbetade viirdets föriindring 

visar dä enligt kommitten den volymökning som ägt rum under budgetåret 

och utgör en del av den reella ökningen av rörelsekapitalet. Den reella 

ökningen av upparbetat värde har enligt kommitten under budgetåret 

1975/76- 1977/78 uppgått till 1.7 milj. kr 1.4 milj. kr och 1.4 milj. kr i 

löpande priser. 

2.6 Taxcfrl'tgor m.m. 

Kommitten lämnar sitt betänkande en utförlig redogörelse för de 

riktlinjer i fråga om taxor för ersättningar till biträden och offentliga för

svarare som lades fast i samband med rättshjälpsreformen och för de olika 

taxor som sedermera fastställts av domstolsverket. 

En rad ändringar har föreslagits av kommitten i olika taxesättnings

frågor. I ett fall avviker ett sådant försiag frän de riktlinjer som lagts fast av 

riksdagen. Kommitten har nämligen föreslagit au ersällning i ärenden om 

allmän rättshjälp skall utgå i form av en fast och en rörlig del. Förslaget 

leder enligt kommitten till behov av en statlig subvention i vad kommittt!n 

kallar entimmesärenden både vid privata och allmiinna advokatbyråer. 

Kommitten har förordat att sådan subvention skall utga och har beräknat 

kostnaderna för en sådan till 60.000 kr per år. Formerna för utbetalning av 

subventionen bör enligt kommitten bli desamma som nu gäller för efter

given rådgivningsavgift. 

Sådana särkostnader vid de allmänna advokatbyråerna för vilka utgår 

statliga driftbidrag bör enligt kommitten inte påverka de timkostnads

normer som ligger till grund för olika taxor. I den man de enskilda advokat

byråerna är belastade med kostnadsslag som ej finns på allmän byrå skall 

tillbörlig hänsyn tas därtill när timkostnadsnormema beräknas. 

Kommitten anser att de former som nu tillämpas vid bestämmande av 

timkostnadsnormer och taxor fungerar tillfredsställande och föreslår inte 

någon ändring på denna punkt. 
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3 f()redragandcn 

3.1 Inledning 

De allmiinna advokathyrhcrna nådde under sina första verksamhetsår 

ink upp till full kostnad,t:ickning. Främst av denna anledning tillkallades 

år 1977 allmiinna advokathyrakommittcn ( Dir 1977:541. Kommitten fick 

som huvuduppgifl at\ göra en allmhn utvärdering av verksamheten vid de 

allmiinna advokatbyråerna och av de förutsättningar som gäller för 

verksamheten. Ett viktigt inslag skulle därvid vara att göra en analys av de 

uppkomna förlusterna och lägga fram förslag till htgärder för att förbättra 

byrf1ernas lönsamhet. Kommitten har redovisat sina överväganden och 

fi.ir:>lag i hetiinkandet De allmänna advokatbyraerna (SOU 1979:68). 

Domstolsverket fick samtidigt i uppdrag att redovisa sitt arbete och sina 

förslag till tltgärder för att på kort sikt m:h inom ramen för nuvarande förut

siittningar för verksamheten förhiittra lönsamheten vid de allmänna 

advokatbyrtierna. Sådan redovisning har lämnats vid olika tillfällen. bl.a. 

genom en promemoria ( 1977-09- 30) "Redogörelse för åtgärder i syfte att 

förbättra lönsamheten vid de allmänna advokatbyråerna··. 

Vissa av de allmänna advokatbyråerna har ända sedan de inrättades 

arbetat med full kostnadstäckning . .Ä. ven de allmänna advokatbyråerna 

sammantagna uppnädde budget{tret 1978/79 full kostnadstäckning. Vad jag 

nu sagt tyder på att ett förtjiinstfullt arbete nedlagts vid byråerna och vid 

domstolsverket. Ocksä i fortsättningen mt1ste alla möjligheter tas till vara 

för att vid de allmänna advokatbyråerna bedriva arbetet så effektivt och 

rationellt som möjligt. självfallet med bibehållet krav på en hög kvalitet på 

de juridiska tjänster som erhjuds allmänheten. 

3.2 Mälsättning för och inriktning a\' verksamheten vid de allmänna 
advokatbyråerna 

Kommitten har inte funnit anledning till några väsentliga förändringar i 

förhtillande till nuvarande ordning när det gäller målsättningen för och 

inriktningen av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna. Inte 

heller vid remissbehandlingen av kommittens betänkande har framförts 

synpunkter som pekar på att behov av sfldana förändringar föreligger. 

.Ä. ven jag anser att den gällande ordningen i allt väsentligt kan godtas också 

i fortsättningen. 

När det gäller avvägningen mellan kravet pä full kostnadstäckning och 

önskemålet om valfrihet för den enskilde att kunna vända sig till en enskilt 

verksam eller offentligt anstiilld jurist har kommitten funnit att tillgtmgen 

till biträde från allmiin byrt1 inte i alla lägen iir så viktig att lönsamhets

kravet utan vidare kan lämnas åt sidan. 

Domstolsverket har i anslutning härtill anfört att valfriheten för den 

enskilde mellan privat verksamma och offentligt anställda jurister enligt 
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verkets uppfattning är ett argument för statliga advokatbyr:1er som alltjämt 

bör tillmätas bärkraft. TCO delar kommittens uppfattning beträffande de 

allmänna hyråcrnas huvud uppgifter men ifrågasätter samtidigi om man bör 

ställa så stora lönsamhetskrav som kommitten har gjort. TCO finner det 

angeliiget att de allmänna advokatbyråernas uppgift att t;icka ett socialt be

tingat behov av juridisk hjälp inte kommer i skuggan av uppgiften att ge 

kostnadsinsyn. 
För egen del anser jag att den nuvarande omfattningen och 

förliiggningen av verksamheten vid de allm;inna advokatbyråerna i allt 

väsentligt svarar mot de anspråk som kan ställas pn tillgång till juridisk 

service och valfrihet mellan enskilt verksamma och offentligt anställda 

jurister. Den nuvarande verksamheten erbjuder enligt min uppfattning 

ocksa tillräckliga möjligheter till kostnadskontroll. Principen om att 

verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna skall ge full Hickning för 

kostnaderna bör vidare enligt min uppfattning ligga fast. 

Vad jag har sagt nu innebiir emellertid inte att tillgång till eller 

efterfrägan på juridisk service inte kan växla frän tid till annan i hela landet 

eller på enstaka orter. Självfallet bör verksamheten vid de allmänna 

advokatbyråerna även i fortsättningen kunna anpassas till sådana föränd

ringar. Det kan naturligen m:ksa visa sig lämpligt att av lönsamhetsskäl 

öka eller minska verksamheten vid en enskild byrå. Liksom kommitten 

finner jag det naturligt och nödvändigt att verksamheten fortlöpande 

omprövas. Jag vill här erinra om att inom justitiedepartementet f.n. 

övervägs ett förslag från domstolsverket att lägga ned en stö1Te byrå. som 

fortlöpande redovisat underskott i rörelsen. 01.:h att ersätta denna byrå 

med tre mindre byråer. 

I frågan om inriktningen av verksamheten vid de allmänna advokat

byråerna föreligger enighet mellan kommitten och de remissinstanser som 

har yttrat sig i denna fråga om att byråerna liksom hittills skall ha som en 

förstahandsuppgift att ata sig ärenden inom r;ittshjälpsområdet. 

Arbetet vid de allmänna byråerna bör enligt kommitten vidare inriktas 

på rättsområden som är centrala för medborgarna i allmänhet utan att det 

därför bör föreligga något hinder mot att utrymme ges för juristernas 

individuella intressen och särskilda förhållanden på viss ort. 

För de allmänna advokatbyråerna bör enligt domstolsverket även i 

fortsättningen gälla att de är skyldiga att åta sig ärenden inom rätts

hjälpsområdet. Någon ytterligare styrning av deras verksamhetsinriktning 

hör inte förekomma. Verket har framhållit att det enligt verkets uppfatt

ning inte finns någon anledning att sti kraftigt som kommitten gj011 betona 

att tyngdpunkten i byråernas verksamhet skall ligga inom rättshjälpsom

rttdet. En konkurrens med enskilda advokatbyråer på lika villkor även 

utom rättshjälpsomrt1det är enligt verket ;ignad att motvt!rka en osund 

utveckling av advokatersättningarna. Verket anser också att den statliga 

byrttorganisationen ma.ste rn utvecklas så att den blir mindre känslig för 
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ändringar i verksamhetsbetingds.:rna. För rekryteringen till de allmiinna 

advokatbyrfö:rna är det vidan· enligt verket av väsentlig betydelse att juris

terna erbjuds utvecklingsmöjligheter som inte är sämre än de som kan 

erhållas i privat verksamhet. Många av de allmänna advokatbyräerna har 

anfört liknande synpunkter. 

Enligt min uppfattning bör de allmiinna advokatbyråerna liksom hittills 

vara skyldiga att i första hand åta sig ärenden inom rättshjälpsområdet. 

Några ytterligare bindningar i fråga om inriktningen av verksamheten iir 

enligt min mening inte påkallade. Jag finner det naturligt att verksamheten 

har en inriktning och en bredd som svarar mot medborgarnas behov av 

juridisk service pa olika områden. En särskild fördel härmed är att de 

allmänna advokatbyråerna blir mindre känsliga för förändringar i efter

frågan p:'l olika typer av ärenden. 

Enligt de riktlinjer som drogs upp i prop. 1972:4 skall de allmänna 

advokatbyråerna -- när de åtar sig uppdrag utom rättshjälpsområ.det -

tillämpa gällande taxor. 

Kommitten har berört de allmänna byraernas arvodessättning för 

sådana uppdrag som faller utanför rättshjälsområdet. F.n. gäller i fråga om 

dessa uppdrag, enligt kommitten. att den av domstolsverket för rätts

hjälpsärenden fastställda ersättningsprincipen i allmänhet skall följas. 

Kommitten har anfört att denna regel. som finns i byråinstruktionen, har 

föranlett missförstånd och av många tros innebära en strikt tilliimpning av 

timtaxa. Detta hör enligt kommitten inte utan vidare vara fallet. Enligt 

kommitten bör regeln om hur arvode för uppdrag utom rättshjälpsområdet 

skall beräknas nyanseras mera. 

Domstolsverket har i sitt remissyttrande anfört att en tillämpning av 

samma normer vid bestämmande av biträdesersättning inom och utom 

rättshjälpsområ.det medför en garanti för allmänheten att de allmänna 

advokatbyråerna inte tar mer betalt för sina tjänster än en tillsyns

myndighet funnit vara skäligt. En sådan debitering medför vidare en ange

lägen prispress på advokattjänster och ett stimulerande konkurrensmedel 

för advokatverksamheten. Praxis vid bestämmande av ersättning utanför 

taxesatt område är. enligt domstolsverket. emellertid numera så fast 

utvecklad att något behov av instruktionsbestämmelse inte längre 

föreligger. 

För egen del anser jag att det i fonsättningen i fräga om debitering för 

uppdrag utanför rättshjälpsomrt1det inte bör gälla nägra särskilda 

föreskrifter eller riktlinjer som riktar sig enbart mot de allmänna advokat

byråerna. Jag avser att senare föreslå regeringen att den av kommitten 

omnämnda instruktionsförcskriften skall upphävas. 
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3.3 Organisatoriska åtgärder 

Kummitti.:n har förordat att de allmiinna advukathyracrna Liven i 

fortsättningen skall drivas som statliga myndigheter. Med nägot enstaka 

undantag har de remissinstanser som uttalat sig i fri"lgan redovisat samma 

uppfattning. A ven jag anser att de allmiinna advokatbyråerna m:kst1 i fort

sättningen bör drivas som statliga myndigheter. 

Endast ntigra fä remissinstanser har yttrat sig över kommittens förslag i 

fråga om fördelningen av beslutskompetensen i olika frågor. 

Liksom kommitten anser jag att det i fortsättningen hör ankomma p{l 

riksdagen att lägga fast m~ilsättningen för och inriktningen av verksam

heten vid de allmLinna advokathyraerna. Det bör också i övrigt ankomma 

p<t riksdagen att fatta beslut i principiella fragor. Inom de ramar som 

dragits upp av riksdagen bör det ankomma p{l regeringen att fatta beslut i 

enskilda frägor. Det bör sålunda som kommitten framhäller t.ex.. ankomma 

pf1 regeringen att fatta beslut om etablering eller nedläggning av nagon 

enstaka byrä. 

När det gäller kommittens förslag i fräga om kompetensfördelning 

mellan regeringen, domstolsverket och de allmänna advokatbyråerna 

ankommer det p{l regeringen att ta ställning. Jag avser att vid ett senare 

tillfälle återkomma till regeringen i dessa frågor. Jag vill här endast fram

hålla att det enligt min uppfattning t.v. bör ankomma på regeringen att 

besluta om etablering eller nedläggning av filialkontor. givetvis med rätt 

för regeringen att senare delegera sädana frågor till domstolsvcrket. 

Kommitten har vidare föreslagit ett antal åtgärder som avses leda till ett 

smidigare samarbete mellan byräcrna. domstolsverket och byggnads

styrelsen. 

Byggnadsstyrelsens roll vid anskaffning av lokaler för de allmänna 

advokatbyri\.erna har tagits upp av många remissinstanser. Domstols

verket har föreslagit att verket frän byggnadsstyrelscn fär överta lokal

ansvaret i vad avser förhyrning av lokaler. Många av de allmänna advokat

byråerna har föreslagit att detta ansvar förs över på byråerna själva eller 

pt1 domstolsverket. Byggnadsstyrelsen har förordat att det bildas en 

arbetsgrupp med företrädare för styrelsen. domstolsverket och de 

allmänna advokatbyråerna med uppgift att klargöra förutsättningarna för 

lokalförsörjningen för de allmänna byråerna. 

Enligt min uppfattning är inte den verksamhet som bedrivs av de 

allmänna advokatbyråerna eller förutsättningarna för denna verksamhet 

sådana att de utgör tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om 

byggnadsstyrclsens ansvar för lokalförsörjningen för statliga myndigheter. 

Det är dock enligt min uppfattning angeläget att byggnadsstyrelsen. 

domstolsverket och de allmänna advokatbyråerna tar upp överläggningar i 

syfte att effektivisera lokalhållningen för de allmänna advokatbyråerna 

och om möjligt minska byråernas kostnader för sina lokaler. 
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' 

3.4 De allmänna advokathuaernas intäkter och kostnader . \ 

Kommitten famnar i sitt betänkande förslag till en rad åtgärder för att 

öka de allmiinna advokatbyråernas intiikter eller minska deras kostnader. 

Förslagen iir med ni1gra undantag som jag senare äterkommer till inte av 

sådan beskaffenhet att de behöver underställas riksdagens prövning. 

Eftersom taxorna pa rättshjiilpsområdet skall grundas i första hand på 

knstnadsläget vid de allmiinna advokatbyråerna finner jag det emellertid 

angeläget att här framhålla att alla möjligheter självfallet bör tas till vara 

for att hålla kostnaderna nere. Det är en viktig uppgift för domstolsverket 

och byråerna själva att fortlöpande tillse att så sker. Det är självfallet 

också en lika angeliigen uppgift för dessa myndigheter att verka för att 

intäkterna hälls på en så hög nivå som möjligt. 

3.5 Anslagsfrågor 

Löpande kostnader och intäkter i rörelsen vid de allmänna 

advokatbyråerna finansieras f.n. via ett formellt förslagsanslag på 1.000 kr, 

ett s.k. uppdragsanslag. För vissa kostnader vid byråerna utgår ersättning 

frän ett särskilt driftbidragsanslag. Under det första uppbyggnadsskedet 

fanns ocksa ett särskilt utrustningsanslag för anskaffning av inventarier 

och annan utrustning. 

För att täcka behovet av rörelsekapital förfogar de allmänna 

advokatbyråerna bl.a. över en rörlig kredit hos riksgäldskontoret. 

Byråerna belastas med ränta på medel som tas i anspråk. Regeringen har 

vidare vid fem olika tillfällen medgivit att uppdragsanslaget fått belastas 

för bokförda förluster med omkring 21 milj. kr. Av medlen som tillförts 

byri1erna t.o.m. budgetåret 1978/79 har 13.5 milj. kr. 1Hgått for att täcka 

""verkliga" förluster. medan återstoden, 7,5 milj. kr., utgjort ett tillskott av 

rörelsekapital. Något krav pil ränta har inte ställts upp pil sistnämnda 

belopp. 
Vinster och förluster vid de nlika byråerna har hittills i enlighet med 

riksdagen~ beslut halansernts fr{tn det ena budgetåret till det andra. Vid 

vissa av de allmänna advnkathyrr1erna fanns vid utgången av budgetåret 

1978/79 sammanlagt 2,8 milj. kr. i balanserade vinstmedel. 

J .5. I Anslag Ji"ir 11ppilrags1·erkrnmhe1 

Kommitten har föreslagit att löpande kostnader och intäkter även i fort

sättningen skall finansieras över ett formellt förslagsanslag pil 1.000 kr. 

Förslaget har inte mött några gensagor vid remissbehandlingen. Även 

jag anser att den s.k. uppdragsmlidellen bör tillämpas också i fortsätt

ningen. 
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Jag vill i detta sammanhang tilliigga att jag iiven delar kllmmittens 

uppfattning att situationer kan uppstä i framtiden. där det naturliga siittet 

att finansiera llmfattande nya investeringar i utrustning hlir vi;1 särskilda 

anslag med ätcrhetalningsskyldighet fiir hyråerna och krav ph riinta. 

Som jag nämnde nyss utgar f.n. ersättning till de allmiinna advokat

hyråerna för vissa ktistnader från ett siirskilt drifthidragsanslag. Ersättning 

utg:ir till en början i vissa fall när juristerna pä de allmänna advokat

byråerna ätar sig uppdrag i vissa slags ärenden diir förhållandena iir sådana 

att någon ersiittning inte kan påräknas. Ersiittning utgtir vidare för vissa 

kostnader i samhand med mottagning som allmän advokathyrt1 av sociala 

skäl håller utanför sin huvudort samt för tolkkostnad i rådgivningsiirenden. 

Enligt kommittens mening saknas anledning att slopa någon av de nuva

rande bidragsgrunderna. Fråga därom har inte heller väckts i samband 

med remissbehandlingen. Inte heller jag finner anledning att avveckla 

någlln av de nuvarande bidragsgrunderna. 

I vissa remissyttranden har föreslagits att möjligheterna till bidrag skall 

utstriickas till att omfatta även kostnader för enskilt verksam advokat. Det 

gäller fall dh fråga är om ersättning till tvångslik vidator eller ersättning för 

tolkkostnad i rådgivningsärenden. 

Frågan om ändrad lagstiftning bl.a. beträffande ersättning till 

tvångslikvidator är f.n. föremål för särskild prövning inom justitiedeparte

mentet. Jag anser därför inte att frågan bör tas upp i nu förevarande 

sammanhang. 

Niir det gäller ersättning för tolkkostnad har kommitten inte föreslagit 

någon ändring i förhållande till vad som f.n. gäller. Enligt min mening bör 

detta spörsmil.I inte behandlas inom ramen för frågor om driftbidrag till de 

allmänna advokatbyråerna. 

Kornmitten har föreslagit att ersättning i fortsättningen skall utgå också 

för vissa kostnader vid de allmänna advokatbyråerna som f.n. inte 

omfattas av bidragsanslaget och i ett fall att bidraget skall beräknas på ett 

annat sätt än som f.n. sker. 

Jag avser att i fortsättningen behandla dessa förslag vart LJCh ett för sig 

men vill inledningsvis konstatera att vissa kostnader redan nu av särskilda 

skäl anses böra täckas via statsbidrag. Jag finner det naturligt att tidigare 

bidragsgrunder fortlöpande omprövas. men också att det från tid till annan 

kan tillkomma nya bidragsgrunder. Den årliga budget prövningen ger enligt 

min mening tillfälle att pröva både bidragsgrunder. nya såväl som gamla. 

och bidragens storlek. En central fråga vid prövningen av frågor om 

statsbidrag för olika ändamål är om sådana bidrag i de enskilda fallen är 

förenliga med principen om konkurrens på lika villkor mellan enskilda och 

allmänna advokatbyråer. 
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Ers~ittning för ktistna<ler vid Slicial mnttagning. 

Bidrag utgfir n:dan idag till allmiinna <tdvokatbyråcr som av so<:iala skiil 

h{tllcr mLittagningar utanför sin huvudort. Bidragen utghr till bl.a. knst

nader för lokalcr. traktamenten. resor o<:h tidsspillan. 

Kommillcn har föreslagit att ersättning för resa under dagtid i fon

siittningen skall hetalas enligt den timnorm som gäller for arbete i tvistemål 

och inte som hittills sil.som för tidsspillan. Det främsta skiilet härför är 

enligt kommitten att inga kostnader för mottagning som hålls av sociala 

skäl hör ftt hela~ta rörelseresultatet negativt. 

De remissinstanser som yttrat sig i frågan iir ptisitiva till förslaget. 

Advokatsamfundet har dock uttalat att även privat verksam advokat bör fä 

m(ijlighet att riikna restiden som arbete i de fall klienten är bosatt på ort 

som motiverar sOl:ial mottagning för att konkurrens på lika villkor skall 

uppnås även i detta hänseende. Erforderlig prövning av uppkommande 

ersättningsfrägor kan enligt samfundet ske genom den domstol eller 

myndighet som i övrigt har att pröva frågan om ersättning i rättshjälps

ärendet. Advokatsamfundet har allmänt sett funnit det påkallat att 

frågorna om ersättning för res- och väntetid blir föremål för granskning och 

nya överviiganden ~yftande till rättvisa ersättningsnormer. 

För egen del vill jag framhålla att kommittens förslag i den nu aktuella 

delen inte avser ersättningsnivån i enskilda iirenden. Vad det är fråga om 

är enbart storleken av viss crsiittning som skall utgå vid social mottagning 

som rcdan idag ersätts från bidragsanslaget. Jag ansluter mig i denna del 

till kommittens förslag o<:h förordar att bidragsanslagct för detta ändamål 

räknas upp med 100.000 kr. 

Ersättning för huvudkontor som bas vid social mottagning 

Kommitten har pekat på att det finns vissa orter d~ir allmänna advokat

hyråer är motiverade av sociala skäl men där hefolkningsunderlaget lir för 

litet för att en advokatbyrå skall kunna bära sig. Vidare finns det byråer på 

orter där tillgången på advokattjänster är god - t.o.m. så god att den all

miinna byrån inte ens efter etablcringsperiodcns utgång förmått göra sig 

tillrii<:kligt giillande i konkurrensen - men där ortens vidsträckta omland 

har så <lttlig tillgång till advokatservice att mottagningsverksamheten 

utanför huvudorten motiverar hyråns existens. I håda fallen kan det enligt 

kommitten vara motiverat med statligt bidrag till driften av en sådan 

allmän advokatbyrl'is huvudkontor. Bidraget skall enligt kommitten vara så 

stort att det tillsammans med byråns intäkter ger kostnadstä<:kning. 

Förslagen har tillstyrkts av de remissinstanser som yttrat sig i frågan. 

Jag delar kLimmittens bedömning. De byråer som har problem av det 

slag som avses är belägna i Norrland. En förutsättning för att bidrag till 

byråerna skall kunna utgå av de skäl som angetts är enligt min mening att 
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den herörda hyråns verksamhet lir rationellt hedriven. Det mftste vidare 

förutsättas att ett huvudkontor får drivas med stöd av drifthidrag endast 

om verksamheten är påkallad av ett verkligt socialt hehov. Driftbidrag som 

ges ut av sociala skäl av här ifrågavarande natur bör därför enligt min 

mening ompri.ivas årligen. Del rorde fä ankomma pä. doms!Olsvcrket att 

hegiira medel för detta ändamftl i anslagsframställningen varje år. Jag 

heriiknar behovet under hudgetaret 1980/81 till I .'i0.000 kr. 

Ersättningar för sjukfrånvaro som inte ersätts genom sjukförsäkrings

systemet 

Kommitten har föreslagit att hidrag skall kunna utgå frän driftbidrags

anslagel till de allmänna advokatbyrfterna på grund av de effekter som det 

stalliga s_jukförsiikringssystemel medför för de allmänna advokalbyråerna 

och som innebiir att dessa inte kan konkurrera pä lika villkor med de 

privata byråerna. Problemen beror bl.a. på de effekter för de allmänna 

hyräerna som de generella reglerna om s.k. arbetsgivarintriide vid statliga 

myndigheter medför. Kommitten har föreslagit att bidraget skall avse 

ersiittning för vikariekostnader när frånvarofrekvensen vid en allmän 

adrnkathyrå är högre än vad som genomsnittligt gäller för samtliga statligt 

anstiillda. 

Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt att de all

männa advokatbyr:'terna skall få kompensation för de extra kostnader i för

hållande 1ill privata byråer som del statliga systemet åsamkar dem. 

RRV har framhållit att utgångspunkten är att verksamheten vid de 

allmänna advokatbyråerna skall bedrivas pä samma villkor som gäller för 

privat advokatverksamhet och har därför tillstyrkt förslaget. RRV har 

funnit det olämpligt att lftta de allmänna advokatbyråerna vara de enda 

statliga myndigheter för vilka inte reglerna om arbetsgivarinträde skulle 

giilla. 

Advokatsamfundet har uttalat att samfundet inte kan finna det rimligt att 

en siirskild ersiittning för sådan frånvaro som inte är normal baseras på 

franvarnfrekvensen vid de allmänna byråerna. Någon godtagbar utredning 

om orsakerna till skillnaderna i sjukfränvaro mellan de allmänna och 

privata byråerna föreligger inte enligt samfundet. Det ligger närmast till 

hands att tolka dessa som en effektivitetsskillnad. vilken i sä fall ej bör 

avhjiilpas genom subventionering. 

För egen del vill jag till en bör:jan framhålla att jag i likhet med 

kommitten och RRV finner att de allmänna advokathyråerna inte bör 

undantas från det statliga systemet med arhetsgivarinträde vid sjuk

fränvaro. Detta system är i och för sig lik värdigt från kostnadssynpunkt 

med det system som tillämpas vid privat verksamhet men detta gäller 

endast för de statliga myndigheter som följer genomsnittet för samtliga 

si\dana myndigheter i fråga om sjukfrånvaro. Detta beror i sin tur p[1 att de 
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statliga sjukförsiikringsavgifterna lir baserade pa denna genomsnittliga 

franvaro. En högre sjukfrtrnvaro vid de allmänna advnkathyrrierna än för 

genomsnittet av samtliga statliga myndigheter medför diirför att de 

allmänna advokatbyråerna inte blir eknnllmiskt kompenserade för sjuk

frtmvaro i samma utstriickning som de enskilda advokatbyrt1erna. 

Sjukfrånvaron vid de allmänna advokatbyråerna har hittills i väsentlig 

mån överstigit den genomsnittliga frånvaro ptt vilken de statliga sjuk

försiikringsavgiftema är baserade. Ersättning hör dä1for enligt min mening 

utgå för sjukfrånvaro vid allmän advokatbyrå som överstiger den norm på 

vilken sjukförsäkringsavgifterna iir baserade. Den hör enligt min mening 

omfatta alla personalkategorier vid de allmänna advokatbyråerna. Jag 

beräknar anslagshehovet för budgetåret 1980/81 till 600.000 kr. 

Ersättning för personalkostnader föranledda av myndighetsformen och 

ersättning för specialutrustade lokaler 

Kommitten har föreslagit att driftbidrag skall utgå till de allmänna 

advokatbyråerna dels för sådana personalkostnader som är föranledda av 

myndighetsformen, dels för de särskilda kostnader för specialutrustade 

lokaler som följer av de statliga normerna för lokalutformning. 

Samtliga allmänna advokatbyråer som har yttrat sig i dessa delar har till

styrkt förslagen. Flera av byråerna har framhållit att ersättningarna för 

personalkostnader bör omfatta också annan personal än biträdes personal. 

Advokatsamfundet har avstyrkt förslagen. Domstols verket har tillstyrkt 

förslaget om ersättning för specialutrustade lokaler men avstyrkt i fråga 

om personalkostnader. I den senare frågan har verket anfön att merkost

naderna för byråerna torde balanseras av värdet på. det arhete som verket 

utför för byrå.ernas räkning i form av löncadministration m.m. 

RRV har inte yttrat sig över förslaget i lokaldelen. När det gäller 

personalkostnaderna har kommitten enligt RRV inte tillräckligt styrkt att 

skillnaderna mellan allmänna rn.:h enskilda advokatbyråer är så stora att de 

motiverar ett drifthidrag. 

Enligt min uppfattning är det inte klarlagt att de allmänna byråerna på 

grund av myndighetsformen har merkostnader i förhållande till de enskilda 

advokatbyråerna för personal som inte vägs upp av förmåner av det ena 

eller andra slaget eller för specialutrustade lokaler. Jag är inte beredd att 

tillstyrka några ersättningar från drifthidragsafölaget för dessa ~indam1il. 

3 .5.3 Uthildning.rnnslag 

Kommitten har föreslagit att ett särskilt anslag för utbildning av 

advokatbyrä.personal ställs till domstolsverkcts förfogande. Utbildningen 

skall enligt kommitten stå öppen för såväl statligt anställd som privat 

verksam personal. 
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De allm~inna advokatbyråer. som har yttrat sig i fri\.gan. och SACO/SR 

har tillstyrkt förslaget. Även domstolsverket och Sveriges advokat

samfund har tillstyrkt ett anslag av föreslagen utformning. De båda sist 

nämnda remissinstanserna har också framhällit att ett betydelsefullt sam

arbete pä utbildningsområdet har börjat utvecklas mellan domstolsverket 

och samfundet. 

Jag anser för min del att det är betydelsefullt att personal vid sftvLil 

allmiinna som enskilda advokathyrtter hereds tillfälle till utbildning för att 

kunna möta allmänhetens anspråk pä kvalificerad hjälp i juridiska frågor. 

Jag anser däremot inte att sådan utbildning vare sig for enskilt eller offent

ligt anställda vid advokatbyråer bör bekostas av statsmedel. 
Det bör emellertid enligt min uppfattning övervägas ytterligare om inte 

s[1dan utbildning som avses nu. med finansiering över anslaget till 

elieruthildning inom domstolsverkets verksamhetsområde eller något 

annat anslag. hör tillhandahållas av domstolsverket eller pä annat sätt mot 

avgifter som täcker kostnaderna för utbildningen. Det bör ankomma på 

domstolsverket att utreda denna fråga och om det visar sig lämpligt till 

regeringen inkomma med förslag i ämnet. 

3 .5 .4 Rördsd.apital 

Rörelsekapital är det kapital som fordras för att finansiera en 

verksamhet fram till dess inbetalningarna för varor och tjänster i verksam

heten flyter in. Rörelsekapitalet vid de allmänna advokatbyråerna är det 

kapital som är bundet i ärenden. som är under arbete men som byråerna 

ännu inte fakturerat. samt kundfordringar. Behovet av rörelsekapital på

verkas dels av volymförändringar i verksamheten. dels av förändringar av 

penningvärdet. 
Advokatbyråernas rörelsekapital har hittills i huvudsak finansierats dels 

genom en rörlig kredit i riksgäldskontoret. dels genom att byråerna tillförts 

anslagsmedel över uppdragsanslaget. 

Kommitten har föreslagit att ett särskilt anslag för de allmänna advokat

byråernas rörelsekapital förs upp på statsbudgeten och att frågan om 

ändringar av rörelsekapitalets storlek på grund av volymförändringar i 

rörelsen prövas i det årliga budgetarbetet. Kommitten har vidare föreslagit 

att byråerna skall betala ränta på rörelsekapitalet och dessutom själva 

värdesäkra kapitalet via rörelseintäkter. dvs. genom taxesiittningen på 

byråernas prestationer. 

Av remissinstanserna är det bara domstolsverkct. RRV och advokat

samfundet som har yttrat sig särskilt i dessa frågor. 

RRV har tillstyrkt att behovet av rörelsekapital och volymökning av 

rörelsekapitalet tillgodoses genom statsanslag. När det gäller avkast

ningskravet har RRV pekat på att det för detta finns tvä tänkbara modeller. 

Enligt den ena modellen skall myndigheterna betala ränta pä kapitalet och 
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inkverera rlintan till staten som genom anslag värdesäkrar rörelse

kapitalet. 1 den andra modellen krävs ingen r;inla på rörelsekapitalet. I 

gcnglild ankommer det på myndigheterna att själva värdesäkra kapitalet 

via rörclscintiiktcr. RRV har inte velat ta ställning till vilken modell S<'m 

bör vlilja~ för de allmänna advokatbyrtlernas del. Den konkurrenssituation 

som de allmänna advokatbyrtlerna verkar inom och det krav på. 

företagsekonomiskt uppträdande som ställs på. dem talar emellertid enligt 

RR V för den modell som innebär att byråerna inte betalar ränta utan i 

stiillct själva vlirdesäkrar sitt rörelsekapital. 

Även dl'mstolsverket har tillstyrkt att rörelsekapital ställs till förfogande 

genom anslag. När det gäller frågan om avkastning på rörelsekapitalet har 

dlimstolsverket förordat modellen med räntebetalningar. Enligt verkets 

uppfattning hör det ankomma på staten att via anslag vlirdesäkra rörelse

kapitalet. 
Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande gjort en jämförelse mellan 

kapitalkostnader i enskild och statlig advokatverksamhet. Samfundet har 

dock inte tagit ställning till frågan om finansieringsform och avkastnings

krav ptl de allmänna advokatbyråernas rörelsekapital. 

För egen del anser jag till en början att de allmänna advokatbyråernas 

nuvarande behov av rörelsekapital hör tillgodoses genom anslag frän 

staten. För kortsiktiga förändringar av rörelsekapitalets storlek och för 

utjämning av variationer i betalningsflödet i verksamheten bör byråerna 

förfoga över en rörlig kredit hos riksgäldskontoret. 

I valet mellan de bägge nämnda modellerna för krav på avkastning på. 

rörelsekapital förordar jag med hänsyn till de faktorer som RR V pekat på 

att nä.got räntekrav inte ställs upp utan att det i stället bör ankomma på de 

allmlinna advokatbyråerna att själva värdesäkra kapitalet. 

Värdet av de allmiinna advokatbyraernas rörelsekapital kan f.n. 

beriiknas uppga till omkring 18.5 milj. kronor. Hittills har byråerna genom 

regeringens tidigare beslut om medgivande att belasta uppdragsanslaget 

tillförts omkring 7,5 milj. kr för rörelsekapital. De allmänna advokat

byr1\erna behöver följaktligen för detta ändamål tilldelas anslag på ytter

ligare 11 milj. kr. Det är angeläget att dessa medel ställs till byråernas för

fogande sa snart som möjligt. Jag avser därför att senare denna dag vid 

behandlingen av frågan om anslag på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för 

innevarande budgetår förorda att regeringen föreslår riksdagen att för 

rörelsekapital till de allmänna advokatbyråerna anvisa ett siirskilt anslag 

p:\ 11 milj. kr. Om ytterligare anslag anvisas kommer de allmiinna advlJkat

hyraernas behov av att utnyttja den rörliga kredit som de disponerar i riks

gäldskonlliret att minska. 

Advokatsamfundd har i sitt remissyttrande anfört att innebörden av 

vi~sa uttalanden av kommitten är att klienters förskott i inte oviisentlig 

grad anviinds för att tillgodose de allmänna byråernas behov av rörelse

kapital och att avsikten är att detta system skall praktiseras även för fram-
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tiden. Samfundet har funnit att ett förfaringssätt med försklittsmedcl mot

svarande det ~om tillämpas inom de allmänna byr:krna bl.a. inte iir fören

ligt med principen l>m lika konkurrens mellan enskilda och allmänna 

advokathyrti.er. 

Jag avser att undersöka de förMllanden som advokatsamfundet pekat pa 

i sitt remissyttrande. Resultatet av den undersökningen har emellertid 

ingen betydelse för mitt förslag om hur byr~1ernas omedelbara behov av 

rörelsekapital skall tillgodoses. 

3.6 Disposition av vinster och förluster m.m. 

I prop. 1973:74 (s.38) drogs riktlinjer upp för förfarandet i fråg<1 om 

disposition av vinst och täckande av förlust vid de olika allmänna advokat

byråerna. Riktlinjerna haue följanue innebörd. 

Enligt dåvarande uepartementschefon boruc någon rcsultatutjämning 

mellan de allm~inna auvokatbyråcrna inte fä förekomma. En resultat

utjiimning mellan byråerna skulle i praktiken innebära en "koncern

bildning" som inte skulle stå i överensstämmelse med den ställning i för

hållande till enskilda advokatbyråer som de allmänna advokatbyråerna 

avsågs fä. Över- eller underskott i verksamheten vid de olika allmänna 

advokatbyråerna fick i stället balanseras från ett budgetår till ett annat. 

Frågan om disposition av vinst och täckande av förlust vid de olika 

byråerna har inte behandlats av kommitten. Frågan har emellertid tagits 

upp i remissyttrandena från domstolsverket och advokatsamfundet. 

Domstolsverket har inte föreslagit någon ändring i förhållande till vad 

som gäller f.n. Verket understryker betydelsen av att ett kortsiktigt 

budgetftrstänkande inte läggs på verksamheten. Starka skäl talar enligt 

verket för att en disposition av över- eller underskott i verksamheten sker 

först efter en längre tid. 

Även advokatsamfundet har anslutit sig till uppfattningen att över- eller 

underskott i verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna var för sig 

skall balanseras frftn ett budgetår till ett annat. 

De riktlinjer som gäller f.n. bör enligt min mening tillämpas även i 

fortsättningen. Ett alltför kortsiktigt budgetftrstänkande bör inte läggas pä 

verksamheten. Disposition av över- eller underskott bör ske först efter 

viss tid eftersom de svängningar i resultatet som kan förväntas vid varje 

byra normalt kommer att utjämnas över en flerärsperiou. Det ankommer 

pä regeringen att besluta om disposition av överskott. 

I fråga om ackumulerade förluster har kommitten föreslagit att 

"verkliga" förluster skall avskrivas som en initialkostnad för uppbygg

naden av den nya organisationen. 

Förslaget har bl.a. tillstyrkts av domstolsverket och lämnats utan 

erinran av RR V. Sveriges advokatsamfund tar avstånd från en sådan 

avskrivning. I vart fall kan det enligt samfundet inte komma i frhga att de 
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ackumulerade förlusterna avskrivs i vidare mån iin de ini<: kan tiickas av 

den 1)kning i upparbetat viirde som förekommit. Samfundet anser att 

bedömning av \im utrymme för sf1dan avskrivning föreligger bör anstå 

ytterligare fem är. 

Jag vill för egen del framhålla följande. Beslut om avskrivning av 

förlu~ter som härrör sig till anslag pt1 driftbudgeten har hittills normalt till

kommit regeringen att fatta. Regeringen har vid fem skilda tillfallen 

beslutat att de allmänna advokatbyråernas bokföringsmässiga förluster 

skulle belasta uppdragsanslaget. Besluten har som jag förut påpekat haft 

den innebörden att de allmiinna advokatbyråerna dels tillförts medel för att 

finansiera ett ökat behov av rörelsekapital. dels tillförts medel för att täcka 

··verkliga" förluster i verksamheten. De medel som hittills tillförts de all

m~inna advokatbyråerna för att täcka de bokförda förlusterna t.o.m. 

budgetåret 1977/78 utgör omkring 21 milj. kr. Något ytterligare beslut i 

fråga om avskrivning av den del av dessa medel som avsett att täcka 

··verkliga" förluster erfordras ej. Om det visar sig att det behövs avser jag 

att senare föreslå regeringen att även avskriva sådana "verkliga·· förluster 

som uppstått före utgången av innevarande budgetår. Förlusterna t.o.m. 

innevarande budgetår fär enligt min mening ses som initialkostnader för att 

bygga upp den nya organisationen. 

För att de allmänna advokatbyråernas resultatutveckling skall kunna 

bedömas riktigt har kommitten föreslagit att förändringar av det s.k. upp

arbetade värdet skall tillföras resultaträkningen. Förslaget har tillstyrkts 

av domstolsverket och RRV. Övriga remissinstanser har inte behandlat 

frågan. 
Jag delar domstolsverkets O\:h RRV:s bedömning att förändringar av det 

urparbctade värdet bör framgå av resultaträkningen. Frå.gan få.renligt min 

mening tas upp av regeringen i samband med utformningen av 

regleringsbrev för de allmänna advl)katbyråerna för budgetåret 1980/81. 

3. 7 Taxefrågor 

Kommitten har famnat förslag till en rad ändringar i olika taxcsättnings

frågor. 81.a. har kommitten föreslagit att ersättning skall utgå i form av en 

fast och en rörlig del i ärenden om allmän rättshjälp. Kommitten har därvid 

bl.a. föreslagit en statlig subvention i vad kommitten kallar entimmes

ärenden. 

Förslaget om statlig subvention förutsätter vissa ändringar i rättshjälps

lagen. Andra av riksdagen redan beslutade ändringar i rättshjälrslagen. 

hl.a. i fråga om rättshjälpsformerna har ännu inte trätt i kraft. Enligt min 

uppfattning bör erfarenheterna av de redan beslutade ändringarna i rätts

hjälpslagen avvaktas innan ytterligare ändringar genomförs. Jag är därför 

inte beredd att nu förorda att förslaget om subvention av de s.k. entimmes

ärendena genomförs. 
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Det ankommer pa regeringen eller domstolsverket att ta ställning till de 

övriga förslag som knmmitten lagt fram i denna del. 

Taxor pä rättshjälpsområdet fastställs f.n. av Jomstolsverkct efter 

samråd med RR V och företrädare för advokatväsendet. Kommitten har 

inte föreslagit någon ändring av beslutanderätten beträffande taxor på 

rättshjälpsområdct. 

RRV har i sitt yttrande konstaterat att Je taxor som fastställs av 

Jomstolsverket bygger på att kostnadsnivån vid Je allmänna advokat

byrilcrna skall tillämpas för ärenden inom rättshjälpsomrf1Jct. oavsett om 

dessa handlagts av statlig eller privat advokat. Taxorna har ockst1 fatt 

genomslagskraft utanför det taxefästa området och har kommit att an

v~indas som ett uttryck för skälig ersättning för övriga mi'll och ärenden 

som advokater handlägger. Tillämpade normer och taxor berör till en 

hörjan enskilda klienter genom att dessa hidrar efter förmåga till betal

ningen av vi~sa ärenden. De inverkar vidare i större eller mindre utsträck

ning pfi. privata advokaters inkomstsituation. Verksamheten har således 

reglerande karaktär. Praxis inom det statliga avgiftsbelagda området är 

enligt RR V att regeringen fastställer taxan vid flertalet av de myndigheter 

som har reglerande verksamhet. RRV har vidare framhållit att domstols

verket, eftersom verket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 

advokatbyråerna. fastställer taxorna för en verksamhet som grundas på 

förhtlllanden som verket direkt ansvarar för eller utövar tillsyn över. Utan 

att framställa något yrkande i frågan anser RRV att de redovisade för

hftllandcna talar för att regeringen och inte en enskild myndighet fastställer 

taxorna. 

Den nuvarande ordningen. enligt vilken domstolsverket efter fort

löpande samråd med RRV och advokatsamfundet beslutar om taxor. 

garanterar enligt min mening att skilda intressen blir tillgodosedda vid 

taxesättningen. Ordningen synes ha fungerat väl alltsedan Jen infördes. 

Mot denna bakgrund är jag inte bereJJ att förorda en ~inJrad besluts

ord ning beträffande taxor pä rättshjälpsområdet. 

F I. Rättshjälpskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'168941865 

I 155 ()(}()(I(){) 

180000<Xl0 

1 An,Jagcl E I. Rät1shjiilpsk,1stnadcr. 

Friln anslaget bestrids de riittshjiilpskostnader snm enligt rättshjiilpsla

gen I 1972: 429: omtryckt 1979: 240. iindrad 1979: 347. 1979: 6901 skall hcta

las a\· allmi".inna medel. dvs. framför allt ersiittning till offentlig försvarare 

01:h hitr~iJe vid allmän riittshjiilp. 
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j), I/Il SI 11/.ff 1Tkl-' 1 

IJ0111.11,1/.11·crkl't bcriiknar me1.kbhehovet för hudgetitr<.:t l'JXO/X I till 

1X3 h()(IOOO kr. 

Fiiredrnga11d1'11 

De iindringar i riithhjiilr~lagstil'tningen som riksdagen har beslutat under 

år 1979 träder i kraft den l januari l9XO. Med hlinsyn till herliknad ökad 

hdastning i anledning dlirav och till bcriiknad belastning i i.ivrigt bör 

an~lagct riiknas urr till 180 milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen fi.ircstär riksdagen 

att till Riiu.1i~jiilpsko.1·11wJcr för budgetåret 19XO/X I anvisa ett fiir

slag~anslag av 1800000()() kr. 

F 2. Rättshjälpsnämnderna 

1979/80 Anslag 

1980/81 fiirslag 

16 200 ()()() 

7 ."iOO 000 

' Anslaget I:: 2. Riittshjiilpsniinmderna. 

Rättshjlilrsniimnderna handlligger lircnden om rlittsh.ililr. 

1979/80 BeräknaJ iinuring J 980/81 

Personal 

Hanulägganue pasnnal 
Övrig pers1H1al 

Anslag 

Liinekostnadcr 
Sjuk vftrd 
Rcseersättningar 
Lukalkostnauer 
Expenser 

15 
35 

'50 

5 120000 
20000 
90000 

700\l(){) 
270000 

6200000 

Domstols
vcrket 

+3 
+5 

+8 

+I 065000 
+ 2000 
+ 10000 
+ 55()\){){) 

+ 901Kl0 

+1717000 

' 'ljiimterna iivcrfonla fr;rn anslaget D 2. Allmiinna Ullmstlllarna. 

Dnmst11/.11·1·r/..1·1 

I. Pri~- och lönelimriikning 887 000 kr. 

Fi.ire
Jragan<lcn 

+ 770000 

+ 500 \)()(} 
+ 30000 

1300000 

2. De besparingar Sllfll domstols verket enligt huvudförslaget har redovi

sat inneh;ir alt anslaget efter pris- och löneomr;ikning minska~ med 141 000 

kr. 

3. Domstols verket yrkar att vid rältshj~ilpsnämnderna inriittas ytlerliga

re tre tjänster för handläggare och fem tj~instcr för bitr;iden. 
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Fiirc·clrt1gt111dc ·Il 

\lt:J h~invisning till sammanstillningl'n bcriiknarjag anslaget till 7 .5 milj. 

kr . 

.lag hcm~tiiller att n:gcringcn forcslf1r riksdagen 

all till Riif/.1/!iiilri.1111/11111Jl'rna for buJget~1rct lLJX0/8 I anvisa ctt för

slag~an~lag av 7 500 000 kr. 

F 3. Allmänna advokatb~-raer: l'.ppdra~s\·erksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 riirslag 

'2 %8 544 

'l 000 

1000 

' Anslaget E -'· Alhniinna advokatbyrtler: Upp<lragsverksamhct. 

1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Beräknar 

Domstols- Domstols-
verket verket 

Rc.rn/1111 

Intäkter 36 597000 39400000 40035000 
Kostnader 36587 000 39400000 40035 000 

Resultat -'-IOOIHI 0 0 

Driftbidrag I 037 545 1100000 I 150000 

Föredra-
gan<len 

40035 000 
40035000 

0 

I IOO(K)O 

En redogörelse för de allmänna advokatbyråerna och verksamheten vid 

dessa byrt1cr har lämnats i det förcgäende unJer avsnittet Översynen av 

systemet med allmänna advokatbyr:'1cr. 

Regeringen har den 14 juli 1979 beslutat att ett filialkontor till allmänna 

advokatbyrån i Halmstad får inriittas i Varberg. 

Dom st ols1·erket 

Domstols verket framhäller i sin anslagsframställning att Jet ekonomiska 

utfallet av verksamheten vid de allmiinna advokatbyråerna har förbättrats 

kraftigt under budgetåret 1978/79. För byrb.erna sammantagna redovisas 

nu 100 procent kostnadstäckning. Om ökningen av värdet av nedlagt men 

ännu ej fakturerat arbete räknas som en intäkt under perioden ökar kost

nadstäckningen till 101 procent. 

Fiiredraganden 

Under hänvisning till vaJ jag har anfört tiJigarc under avsnittet Över

synen av systemet med allmänna advokatbyrflcr hemst~iller jag att rege

ringen föreslär riksdagen att 
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I. godldinna de riktlinjer för den fortsalta verksamheten niir det 

gliller de allmänna advokatbyräerna som jag har förordat i det 

föregfiendc 

'"' till All111ii1111a mh·oklithyriler: U11pdrag.1Terk.rnmhet för budget

:tret 1980/81 anvisa cl! förslagsanslag av I 000 kr. 

F 4. Allmänna adrnkatbyråcr: Driftbidrag 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 hir~lag 

1 1o:n545 

'900 000 

I 950000 

' An,Jagct I:: 4. Bidrag till allmänna advokathyräer. 

Frt111 anslaget utgtir driftbidrag till de allmänna advokatbyrftcrna för 

iindamål som jag har angivit i det föregtlcnde under avsnittet Översynen av 

systemet med allmänna advokatbyrfter. 

[), 1111.1I0/.11 ·crk ,. l 

Dlimsll>lsverkct heräknar medelsbchllVet för de nuvarande ändamålen 

till I 150000 kr. 

Fiiredrngl/11Je11 

Jag beriiknar medclshchovet för de nuvarande iindamålen till I. I milj. 

kr. 

I enlighet rncd vad jag har angivit under avsnillet Översynt:n av systemet 

med allmiinna advokatbyråer förordar jag att diirutövcr fi.ir tillkommande 

iindamttl anvisas 850000 kr. 

Jag hemsUllt:r att regeringen fiirt:sltir riksdagen 

att till Allmii1111a ad\'()kathyrtlcr: DnJibiilra1; för budgetåret 1980/81 

anvisa t:tl förslagsanslag av I 950000 kr. 

F S. Ersättning ilt vittnen m. m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'34220618 

'34 000 000 

33 000 000 

' Anslaget E .'i. Ersättning ät vittnen rn. rn. 

f'rt111 anslaget bestrids en mångfald olika kostnader för rätteg{mgsvliscn

dct. däribland ers1ittning av allmänna medel till vittne. målsägande och tolk 

samt kostnad för rcrsonundcrsökning i brottrnttl. I vissa fall bestrids frttn 

anslaget utgifter för rättegt111gar där staten är rart. 
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f"iiredraRanden 

Justitieutskottet har i ett betänkande som den 12 december 1979 god

kiints av riksdagen UuU 1979/80: 14. rskr 1979/80: 9()) funnit att systemet 

för ersättningar till vittnen m. fl. vid domstol bör ses över samt att det bör 

ankomma på regeringen att närmare besluta om formerna for den översyn 

som utskottet förordar. Frägan överväg~ nu inom justitiedepartementet. 

Som jag har anfört under anslaget B 4. Lokala polisorganisationen: 

Förvaltningskostnader har ansvaret för stiimningsmannaorganisationen 

förts över på polisväsendet. Med anledning därav har jag förordat att 

kostnaderna för stämningsmannadelgivning. omkring fyra milj. kr. per år. 

förs över frän förevarande anslag till det anslaget. Reformen den I januari 

1980 pä konkurslagstiftningens område leder till vissa merkostnader för 

stats verket bl. a. for förvaltararvoden i mindre konkurser. Jag beräknar det 

sammanlagda medelsbehovet till 33 milj. kr. m:h hemställer att regeringen 

föreslt1r riksdagen 

att till ErsiittninR åt 1·itt11en m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förs lagsanslag av 33 000 000 kr. 

9 Rihdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G 1. Justitiekanslern 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12 339723 
12068000 

2215000 

1 Anslaget A 7. Justitiekanslern. 

Justitiekanslern <JK) är regeringens jurist. bevakar statens rätt och har 

tillsyn i.iver dem som utövar offentlig verksamhet. Han fullgör också vissa 

uppgifter enligt bl. a. tryckfrihetsförordningen. 8 kap. rättegångsbalken, 

datalagen ( 1973: 289) och lagen ( 1977: 20) om TV-övervakning. 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 7 
Övrig personal 3 

10 

Anslag 

Lönekostnader 1720800 
Sjukvård 1700 
Resccrsättningar 40000 

därav utrikes resor (15000) 
I .okalknstnadcr 235 500 
Expen~er 70000 

2068000 

JK 

Beräknad ändring 1980/81 

JK 

+ 128 ()()() 
+ 300 

•· 10000 
-) 

+ 9500 
+ I 000 

+148800 

Före
draganden 

+ 128200 
+ 300 
+ 10000 

( -) 
+ 9500 

I 000 

+147000 

Verksamheten hos JK har under budgetåret 1978/79 drivits i samma 

former som tidigare. Antalet ärenden har emellertid ökat kraftigt. Ärende

balansen har dock kunnat hållas på samma laga nivå som tidigare. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 146000 kr. 

2. Besparingarna enligt huvudalternativet innebär att personalen måste 

minskas. Detta medför alt J K måste totalt avstå från egna initiativ i sin 

tillsynsverksamhet. Tiderna för handläggning av ärenden hos JK skulle 

dessutom forl~ingas. 

Fiirl'dra~anden 

Betänkandet ( SOU 1978: 59l J K-ämbetet - Översyn av justitiekanslerns 

arbetsuppgifter och statens tvistehandHiggning har remissbehandlats. De i 

betänkandet behandlade frågorna övervägs f. n. i justitiedepartementet. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Justitie/.:.unslern för hudgetfiret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 2 215 000 kr. 

G 2. Fideikommissnämnden 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'323057 

'357000 
365 ()()() 

1 Anslaget A 8. Fideikommissnämnden. 

Fideikommissnämnden handlägger ärenden enligt lagen ( 1963: 583) om 

avveckling av fideikommiss och permutationslagen ( 1972: 205). Nämnden 

hestä.r av ordförande och fyra andra ledamöter. För nämndens kansli finns 

en kanslichef. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Nämnden Före-
draganden 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

2 

Anslag 

Lönekostnader 322 100 +5900 +5900 
Sjukvård 1200 
Reseersättningar 14000 
Lokalkostnader 8000 + 3 ~()() +3200 
Expenser 11700 -1100 -1100 

357 000 +8000 +8000 

Fidei/.:.ommissnämnden 

En viss nedgång av antalet ärenden har skett under de senaste två åren. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 16 100 kr. 

2. Huvudförslagets besparingar innebär en minskning av medlen för 

sammanträden och för expenser. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för fideikommissnämndcns verksamhet 

beräknas med utgångspunkt frän det besparingsaltcrnativ som enligt anvis

ningarna för myndigheternas anslagsframställningar skall utgöra huvud

förslaget. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslar riksdagen 

att till Fideik11mmissnii111lllle11 för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 365 000 kr. 

G 3. Centralnämnden för fastighetsdata 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'24019051 

'25 500 000 

26 000 000 

' Anslaget D 6. Centralnämnden för fastighetsdata. 

Centralnämnden för fastighetsdata <CFD) har till uppgift att bygga upp 

fastighets- och inskrivningsregister som förs med hjälp av automatisk 

databehandling tADBJ. 

Nlimnden leds av en styrelse. Till styrelsen är knutet ett råd med uppgift 

att verka för en samordning av nämndens verksamhet och verksamheten 

hos kommunala organ som kan komma att lämna uppgifter till eller utnyttja 

registren. 

Chef för nämnden är en överdirektör. Inom nämnden finns fem enheter, 

en teknisk enhet, en fastighetsregisterenhet, en inskrivningsregisterenhet, 

en utvecklingsenhet och en administrativ enhet. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

I. Förberedelser för genom
förandet av beslutade 
reformer 

, Reformgenomförande 
3. Produktion 

Avgår intäkter under 
anslaget 

CFD 

1979/80 

67 
19 

86 

10445000 
6440000 
9615000 

26500000 

I 000000 

25500000 

Beräknad ändring 1980/81 

CFD 

+ 7 
+Il 

+18 

-5075000 
+4600000 
+ ~ 77 5 ()()() 

+2300000 

0 

+2300000 

Före
draganden 

+500000 

CFD:s framstHllning om anslag för budgetåret 1980/81 grundar sig på de 

riktlinjer för fastighetsdataverksamheten som riksdagen lade fast under 

våren 1978 llch våren 1979. Enligt dessa riktlinjer skall under tiden t. o. m. 

budgetåret 1981 /82 - etapp I - drygt 600 000 fastigheter föras över till 
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fastigheb- och inskrivningsregister som förs med hjälp av ADB. För den 

första etappen har lagts fast en ekonomisk ram. I anslagsframställningen 

föreslår CFD en fördubbling av takten för överföring av fastigheter till 

driftsystem I och en ökad satsning pä koordinatregistrering. Vidare före

slå:-, en viss ökad satsning på det utvecklingsarbete som syftar till system 

för utnyttjande av fostighetsdata i samhällsplaneringen. CFD redovisar två 

altanativa anslagsnivåer. Den liigre anslagsnivfm. alternativ A. som inklu

derar pris- och löncomriikning samt en minskning med tvft procent, uppgår 

till 27 100 000 kr. Alternativ B uppgtir till 27 800 000 kr. Både alternativ A 

m:h B inrymmer föreslagen ökning av omläggningstaktcn medan endast 

alternativ 13 omfattar de övriga förslagen. CFD har hemställt att medel 

anvisas i enlighet med alternativ 13. 

FiiredraRandcn 

Riksdagen har genom beslut den 15 februari 1978 (prnp. 1977/78: 15. CU 

1977/78: 5. rskr 1977/78: 134) och den 18 maj 1979 (prop. 1978/79: 114, CU 

1978/79: 36. rskr 1978/79: 358) beslutat om riktlinjer for fastighetsdataverk

samheten. Som förutskickades i prop. 1978/79: 114 (s. 20) har tillsatts en 

kommitte (Ju 1979: 7l med parlamentarisk förankring för att utreda den 

fortsatta fastighetsdataverksamheten. Kommitten har i sina direktiv anmo

dats att arbeta skyndsamt och avser enligt vad jag erfarit att slutföra sitt 

uppdrag i början av hösten 1980. 

Kommitten har avgett yttrande över CFD: s anslagsframställning. Ytt

randet har tagits in som underbilaga 4. Kommitten föreslår att CFD: s 

resurser tills vidare i möjlig mån utnyttjas för sådana uppgifter som kan 

utföras oberoende av vilken teknisk lösning som till slut kan komma att 

viiljas. Ytterligare investeringar i det s. k. driftsystem I bör inte nu 

medges. såvida de inte är nödvändiga för att hålla systemet igtl.ng enligt de 

riktlinjer som riksdagen dragit upp. Det 1ir också enligt kommittens upp

fattning mindre lämpligt att redan nu satsa mer resurser på koordinatregi

strering än som oundgängligen erfordras för att riksdagens principbeslut 

skall kunna fullfölj;1s. 

I avvaktan på resultatet av kommittens arbete bör enligt min mening inte 

nu göras någon förändring i fråga om inriktningen av CFD: s verksamhet. 

Mot bakgrund av det samhällsekonomiska läget anser jag heller inte att det 

f. n. är försvarbart att CFD tillförs ytterligare resurser för en ökning av 

omläggningstakten, när det gäller överföring av fastigheter till driftsystem 

I. eller för en ökad satsning på koordinatregistrering och utvecklingsarbe

te. Med hiinsyn härtill beräknar jag medelsbehovet för CFD under budget

året 1980/81 till 26 milj. kr. Med utgångspunkt från den taxesättning som 

DAF A f. n. förutser för budgetåret 1980/81 beräknar jag därvid kostna

derna för datordriften vid datamaskincentralcn för administrativ databe

handling (0AFA) till 8.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen 

att till Centralniimndcn Ji"ir fustighctsduta för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 26000000 kr. 
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G 4. Datainspektionen 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'4923 086 
15 129000 

I 000 

' Anslaget A 9. Datainspektionen. 

Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet att pröva frå

gor om tillstånd samt att utöva tillsyn enligt datalagen (1973: 289). kredit

upplysningslagen (1973: 1173) och inkassolagen (1974: 182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en gene

raldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för tillståmlsärenden. en 

enhet för tillsynsärenden samt ett sekretariat för information och admini-

strativa uppgifter. 

1978/79 1979/80 Beräknad ändring 1980/81 
Utfall 

Datain- Föredra-
spektio- ganden 
nen 

Personal 

Handläggande 
personal 17 21 +7 

Övrig personal 8 8 +2 +I 

25 29 +9 ~ 1 

Anslag 
Utgi}ier 

I. Tillstånds- 4337318 2278000 + 838000 + 446000 
verksamhet 

2. Tillsyns- I 063 573 2719000 + 467000 + 324000 
verksamhet 

3. Information 79716 133000 + 85000 + 8000 

5480607 5130000 + 1390000 + 778000 

Uppbvrd.1·mcdel 

Inkomster vid -557 520 -I 000 I 000 -5900000 
datainspek-
tioncn 

Nettoutgift 4923087 5129000 +1389000 -5128000 

Tillståndsverksamheten innefattar tillståndsprövning enligt datalagen. 

(.;reditupplysningslagen och inkassolagen samt prövningen av anmälnings

ärendcn som avses i I §andra stycket datakungörelsen ( 1973: 291). 

Tillsynsverksamheten omfattar tillsyn enligt de tre nämnda lagarna. 

lnformationsprogrammet nmfattar information om främst innebörden av 

de tre lagarna till de registeransvariga. allmänheten och utlandet. 
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Da tai ns pekt ion en 

Datainspektionen inrättades den I juli 1973. Fram t. o. m. den 30 juni 

1979 har inspektionen avgjort ca 25 000 ärenden. Antalet icke avslutade 

ärenden var vid utgången av första halvåret 1979 ca I 500. Trots att antalet 

avslutade ärenden under första halvåret 1979 uppgick till I 992 (totalt 3 304 

under 1978), vilket innebar en ökning av beslutsfrekvensen med 20C,'c, har 

under samma tidsperiod antalet balanserade ärenden hos inspektionen 

ökat med 25 1h. Fortfarande återstår att pröva ca 250 ärenden som kom in 

1974. Balansen av äldre tillståndsärenden kan dock anses vara under kon

troll. Ärendetillströmningen under första delen av år 1979 är den hittills 

största med undantag för år 1974, då ansökningar skulle göras för alla de 

personregister som dä redan var i drift. Det är främst tillstånds- och 

anmälningsärenden enligt datalagen som har ökat. Tillståndsärendena en

ligt kreditupplysnings- och inkassolagarna :ir fä men komplicerade. Regi

strerade klagoiirenden uppgick under första halvåret 1979 till 149. vilket är 

en markant ökningjämfört med totall 213 ärenden under hela år 1978. Som 

en följd av det ökade antalet klagomål har också inspektionernas antal 

ökat. Under första hälften av år 1979 företog datainspektionen 49 inspek

tioner. Under hela år 1978 var antalet inspektioner 53. Den 30 juni 1979 

uppgick balansen av tillsynsärenden till 231. 

Datainspektionens resurser har under budgetåret 1978/79 tagits i an

språk också för att besvara ett 50-tal remisser. Inspektionens personal har 

deltagit i en rad utredningar och arbetsgrupper. Vidare har det internatio

nella samarbetet varit än mera aktivt och omfattande än tidigare. 

Datainspektionen har i sin verksamhet prioriterat tillståndsärendena 

eftersom de sökande enligt data-. kreditupplysnings- och inkassolagarna är 

skyldiga att invänta datainspektionens tillstånd innan de inleder eller för

ändrar verksamheten. Med samma förtur har inspektionen handlagt klago

mål från allmänheten för att därigenom förhindra integritctsinträng eller 

begr~insa rättsförluster och ekonomiska skador. Inspektioner som för

anleds av klagomål har fått ersätta planerade egna inspektioner. 

Under flera budgetär har datainspektionen fått anlita tillfällig personal 

för att avarbeta balanserade ärenden. Senast har från oktober 1978 funnits 

fem praktikanter vid inspektionen. Genom dessa förstärkningar har det 

under budgetåret 1978/79 varit möjligt att bedriva en tillstånds- och till

synsverksamhet av rimligt omfång. Andra viktiga områden i inspektionens 

verksamhet har emellertid samtidigt fått stå tillbaka. bl. a. informationen 

till allmänheten och vidareutbildningen av den egna personalen. 

Datainspektionen anser att det i längden inte går att förlita sig på tillfä.1-

ligt anställd personal. Inspektionen begär därför för budgetåret 1980/81 sju 

tjänster som handl:iggare ( + 825 727 kr.) och en tjänst som kanslibiträde 

(+ 82 816 kr.). Dessutom begärs en kvalificerad bitriidestjänst ( + 93 79'2 kr.) 

för det nya avgiftssystemet. vars närmare utformning f. n. utreds av in

spektionen och som avses triida i kraft den I juli 1980 (jfr prop. 1978/ 

79: 100 bil. 5 s. 22 f.). 
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Besparingarna enligt huvudalternativet ( - 110 728 kr.) har i sin helhet 

gjorts innm programmet information. 

Fiircdragandcn 

På grund av ärendcutvecklingen hos datainspektionen har regeringen 

under innevarande budgetår inrättat tre nya tjänster som handläggare. 

Härutöver beräknar jag medel för en biträdestjänst som behövs för det nya 

avgiftssystem som avses träda i kraft den I juli 1980. 

Avgifterna enligt det nya systemet avses täcka kostnaderna för datain

spektionens verksamhet. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 1 000 kr. 

G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'4073656 

'3956000 
4209000 

' Anslaget A 10. Brollsförebyggande rådet: förvaltningskostnader. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har till uppgift att främja brottsförebyg

gande insatser inom olika områden av samhällsverksamheten samt att 

verka för en samordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. 

BRA leds av en styrelse. Hos rådet finns ett verkställande utskott och ett 
kansli. som förestås av en kanslichef. Inom kansliet finns en utredningsen

het och en ut vecklingsenhet. Till rådet är knutna en vetenskaplig grupp 

samt ett varierande antal arbetsgrupper. För en översyn av lagstiftningen 

mot den organiserade och den t:konomiska brottslighett:n har dessutom 

inrättats en styrgrupp med parlamentarisk anknytning och tre särskilda 

arbetsgrupper. 

Regeringen har tillkallat en kommittc (Ju 1978: 07) mi:d uppdrag att göra 

en utvärdering av verksamheten i BRÅ samt att lägga fram de förslag till 

BRÅ:s framtida ställning. organisation och verksamhet som utvärderingen 

kan föranleda. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1979/80 

10 
9 

19 

Beräknad ändring 1980/81 

Brousföre
byggande 
rådet 

Före
draganden 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Brow:fi"irebyggande rädet 

3 025 000 
6000 

131000 
(24000) 
502000 
292000 

3956000 

Brotts före
byggande 
rådet 

+ 190000 
+ 3000 

(-) 
+ 44000 
+ 25 ()()() 

+262000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 262 000 kr. 

Före
draganden 

+ 190000 
+ 3000 

(-) 

+ 44000 
+ 16000 

+253000 

2. I huvudförslaget förordar rådet en minskning av verksamheten, som 

skulle ge en besparing med 84 000 kr. 

FiiredraJ.:wzden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 4 209 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brott4örebyggwzde rådet: Fiirl'altningskostnada för bud

getåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 4209000 kr. 

G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

13 194484 
13604000 

3754000 

'451254 

1 Anslaget A 11. Brottsförebyggandc rådet: Utvecklingskostnader. 

Från anslaget bestrids kostnader för utrednings- och utvecklingsarbete 

samt för information. 

Brott.1fiirehygga11de rcldet 

I. Prisomräkning m. m. 288000 kr. 

2. I huvudförslaget förordar rådet en minskning av verksamheten, som 

skulle ge en besparing med 78 000 kr. 

3. Rådet beräknar 900000 kr. för ett utvidgat utrednings- och utveck

lingsarbete rörande ekonomisk och annan brottslighet. 

Fiirl'draganden 

För nästa budgetår bör medel under anslaget beräknas med utgångs

punkt i huvudförslaget. Jag beräknar behovet av ytterligare medel till 

3 754 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brort~förehyggande räder: Vfl•ecklingskostnader för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 3754000 kr. 

G 7. Bokföringsnämnden 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1867 856 

'1117000 

I 237 000 

1 Anslaget G 5. Bokföringsnämnden. 

Bokföringsnämnden. som inrättades den I juli 1976, har till uppgift att 

främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och 

offentliga redovisning. 

Nämnden bestfir av ordförande och nio andra ledamöter. För varje 

annan ledamot än ordföranden finris en ersättare. Hos nämnden finns ett 

kansli med en chef. 

1979/80 

Personal 

lfandläggande personal 3 
Ovrig personal I 

4 

Anslag 

Lönekostnader 932600 
Sjukvard 1200 
Reseersättningar 8000 

därav utrikes resor (-) 
Lokalkostnader 45700 
Expenser 129500 

1117 000 

Bo~!Vri n gs nämnden 

Beräknad ändring 1980/81 

Nämnden 

+I 
+I 

+2 

+322100 
+ 800 
+ 5000 

(+ 5 000) 
+ 9 JO() 
+ 18()()() 

+355000 

Före
draganden 

+107000 
+ 800 

(-) 

+ 5200 
+ 7000 

+ 120000 

Nämnden har under budgetåret 1978/79 koncentrerat sina resurser på 

tvä arbetsomrt1den med arbetsgrupper som företrädesvis sysslar med frå

gor kring företagens å.rsbokslut och offentliga redovisning (årsredovisning) 

samt företagens löpande bokföring etc. Dessutom finns ett antal speciella 

projekt för längsiktiga frågor t. ex. inflationsredovisning. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 53 300 kr. 

2. I huvudförslaget har nämnden minskat kostnaderna för informations

material. Besparingarna skulle innebära förskjutningar i tiden av arbets

uppgifter som åvilar nämnden enligt instruktionen. 
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3. Uppgiften att vara remissinstans har successivt tagit en allt större del 

av nämndens resurser i anspråk. Antalet förfrågningar till nämnden kom

mer också att öka allteftersom nämndens anvisningar och cirkulär sprids 

och verksamheten blir mera känd. Dessa löpande kontakter och ärenden 

kräver en utökning av nämndens kansliorganisation. För budgetåret 1980/ 

81 yrkar därför nämnden en ny handläggare ( + 139 500 kr.) och ett biträde 

(+80700 kr.). 

4. Bl. a. ADB-teknikens användning på redovisningsområdet medför att 

nämnden i sitt arbete behöver ökad hjälp av experter. Nämnden har därför 

beräknat väsentligt ökade konsultkostnader ( +66 200 kr.). 

Fiircdra1:a11den 

Nämnden har under budgetäret 1978/79 och 1979/80 tillförts ökade re

surser genom att två tjänster som handläggare inrättats. En fortsatt utök

ning av nämndens organisation bör anst:'l. tills vidare. Jag räknar med att 

bl. a. viss ny lagstiftning av betydelse för kampen mot den ekonomiska 

brottsligheten kommer att medföra ytterligare arbetsuppgifter för nämn

den. Med hänsyn bl. a. härtill beräknar jag väsentligt ökade medel för 

konsulter. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1237000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bokförinf;!snämnden för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av I 237 000 kr. 

G 8. Brottsskadenämnden: Fönaltningskostnader 

1978/79 Utgift 
1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1867200 
'I 121 000 
1439000 

1 Anslaget G 5. Brottsskadenämnden. 

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt brottsska

delagen l)978: 413) om ersättning för skador på grund av brott. Nämnden 

består av ordförande, vice ordförande <fr. o. m. den I januari 1980 två vice 

ordförande) och tre andra ledamöter. Nämnden biträds av ett kansli. 

1979/RO Beräknad ändring 19RO/R I 

Brott skade- före-
nämnden draganden 

Personal 

Handläggande personal 5 +4 +I 
Övrig personal 3 +I 

8 +5 +t 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Brottskade- Före-
nämnden Jraganden 

Anslag 

I .önekostnader 983000 +603 ()()() +308000 
Sjukv!inl 4000 
Rcsecrsättningar 30000 + 3 ()()() 
Lokal kos\ nadcr 1000 
Expenser 103000 + 10000 + I 0 000 

1121000 +616000 +318000 

Rrott sskademi mnden 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 155 000 kr. 

2. Under nämndens första verksamhetsar har kansliets ordinarie organi

sation visat sig inte räcka till. Personalen har under större delen av året 

varit förstärkt med en extra föredragande samt med tre handläggare som 

avlönats med medel från arbetsmarknadsstyrelsen. Med hänsyn härtill 

yrkar nämnden fyra tjänster som handläggare och en som biträde ( +461 000 

kr.). 

Fijredraganden 

Jag beräknar medel för ytterligare en tjänst som handläggare (:!). Med 

hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa budgetar 

till I 439 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Brottsskadeniimndcn: Förmltningskostnader för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 1439000 kr. 

G 9. Brott'iskadenämndcn: Ersättning för skador på grund av brott 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I För~lag 

'2043459 

'3 000000 

3 5000()() 
1 Anslaget G 7. Ersättning för skador på grund av brott. 

Frän anslaget ht:talas ersiittning av statsmcdcl enligt brottsskadclagcn 

( 1978: 413) för skador pli grund av hroll. 

Bro11ss/..aJ1'11iim11Jc11 yrkar en höjning av anslaget med 500000 kr. 

/-'il r ni ra g w 1cfr11 

Jag biträder hrottsskadenämndcns förslag och hemställer all regeringen 

förcsl<'ir riksdagen 

att till Bro1t.1s/..wfr11iin111dn1: FrsiitT11i11g j('ir skador p1i grund a1· 

hrotr for hudgetäret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 3 500 000 

kr. 
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H. DIVERSE 

H I. Svensk författningssamling 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/8 I Förslag 

'3 236086 

'4500000 

5 100000 

' Anslaget A 6. Svensk författningssamling. 

141 

Fran anslaget betalas kostnaderna för hl. a. tryckning av Svensk författ

ningssamling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till !frens/.: .förf<lll ningssamlinR för budgetåret I 980/8 I anvisa ett 

förslagsanslag av 5 I 00 000 kr. 

H 2. Bidrag till utgh·ande av litteratur på förvaltningsrättens område 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 4) 448 

I 800()() 

80000 

Reservation 

1 Anslaget G I. Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. 

I 688)2 

Från anslaget hetalas bidrag till nämnden för utgivande av förvaltnings

rättsliga publikationer. Nämnden skall enligt sin instruktion ( 1946: 412) 

fr~imja tillkomsten av vägledande litteratur på förvaltningsrättens område. 

Statsverkets inkomster av verk. som har utarbetats eller utgetts med 

bidrag från detta anslag. avräknas från anslaget. 

Niimndl'n för utgimnde a1· ji"irl'llltninRsrii11sliga puhli/.:atimzer beräknar 

medelsbehovet till 80000 kr. 

Jag biträder nämndens förslag. 

Den medelshehållning som vid utgi"lngen av innevarande budgetar kan 

finnas kvar på reservationsanslaget Bidrag rill utgivande av författnings

kommentarer m. m. bör i sin helhet föras över till föregående anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Bidrag till utgimnde ar litteratur på fön·a/tningsrällens 

u111rilde för budgetåret 1980/8 I anvisa ett reservationsanslag av 

80000 kr. 

H 3. Bidrag tiU vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1978/79 Utgift 

I 979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

1523 595 
1750 000 

I 000000 

1 Anslaget G 2. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

Fran anslaget utgår hidrag till Världsorganisationen för intellektuella 

äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av privaträt-
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ten och till rermanenta hyran för Haagkonferensen för internationell 

privaträtt. Frän anslaget betalas även Sveriges kostnader med anledning 

av FN :s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 

fri'm anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna för 

Nordiska samarhetsrådet för kriminologi. 

Med hänsyn till heräknade höjningar av utgäende hidrag bör anslaget för 

nästa budgetår räknas upp med 250 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresli\r riksdagen 

att till Bidrag til/ l'issa internationella .rnmmanslutninRar m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 000 kr. 

H 4. Stöd till politiska partier 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

J 980/81 Förslag 

169210650 
169 IOOOOO 

69100000 

1 Anslaget G 3. Stöd till politiska partier. 

Medelstilldelningen sker enligt lagen ( 1972: 625) om statligt stöd till 

politiska partier (ändrad senast 1977: 1155). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förs lagsanslag av 69 100 000 kr. 

H 5. Allmänna val 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1 9235264 
1 61915000 

400000 
1 Anslaget G 4. Vissa kostnader i anledning av allmänna val. 

Från anslaget hestrids statsverkets del av kostnaderna för valsedlar. 

valkuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myn

digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskattei·erket, som är central valmyndighet, föreslår att anslaget för 

budgetåret 1980/81 tas upp med 310 000 kr. 

Fiiredra,;anden 

Anslaget bör föras urp med 400 000 kr. för hudgetå.ret 1980/81. Jag 

hemshiiter att regeringen föreslår riksdagen 

att till A/lmiinna l'lll for budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 400 000 kr. 
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Underbilaga I 

Statistiska uppgifter jämte kommentarer om brotts
utvecklingen samt om verksamheten inom polisen, 
åklagarmyndigheterna, de allmänna domstolarna och 
kriminalvården m.m. 

1 Brottsutvecklingen 

Det antal brott mot brottsbalken som kommit till polisens kännedom har 

ökat under 60- och 70-talen. Under den senaste tioårsperioden har 

ökningen varit mycket kraftig. År 1968 var antalet sådana brott omkring 

490 000, är J 978 över 680 000. Även anmälda brott mot annan lagstiftning 

har ökat under denna tid. 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Antal anmälda 
brottsbalksbrott 

493926 
480979 
563 138 
614150 
598681 
547 542 
570610 
643405 
683 279 
716367 
683646 

Antal anmälda brott 
mot annan lagstiftning 

73 137 
130286 
92904 
99672 
92441! 

107 841 
104666 
112000 
115 949 
127993 
119629 

Brott mot brottsbalken har ökat i genomsnitt 3,3 procent per är medan 

brott mot annan lagstiftning ökat med omkring 3.1 procent per ar. Öknings

takten har emellertid varierat för olika slag av brott. 

Variationerna för brottsbalksbrott framg:'tr av följande sammanställning. 

Våldsbrott 
därav misshandel 
därav rån 

Tillgreppsbrott 
därav inbrottsstöld 
- bostadsinbrott 
- inbrott i vind, källare 
därav motorfordonstillgrepp 

Bedrägeribrott 

Övriga brottsbalksbrott 
därav skadegörelsebrott 

+ 3.4 procent 
+ 2.9 .. 
+ 9.0 .. 
+ 3,5 .. 
+ 3.1 .. 
+ 6.2 .. 
+ 4,0 .. 
- 0.2 .. 
+ 2,3 .. 

+ 5,8 .. 
+ 7,4 .. 

I det följande kommenteras utvecklingen för varje grupp av brott mot 

brottsbalken. I tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda är 1968 och 

senare. Där angivna siffror för år 1979 är beräknade och bygger på statistik 

for tiden januari - augusti 1979. 
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1.1 Våldsbrott 

Till våldsbrott räknas här som i den officiella statistiken brott mot liv 

och hälsa samt andra gärningar som innebär direkt fara för en individ. 

Antalet anmälda våldsbrott 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Totalt 

44176 
45 173 
45489 
45607 
46442 
47053 
53 094 
55127 
55248 
59047 
60158 
62000 

Särskilt om rån 

Därav rån 

1192 
1297 
1511 
1701 
2027 
2150 
2296 
2 336 
2697 
3 374 
3461 
3100 

Därav misshandel 

16816 
17842 
18385 
17651 
18119 
17487 
19899 
21509 
21378 
23596 
22868 
23000 

År 1978 anmäldes 3 461 rån. Av dessa var 84 procent riktade mot privat

personer. Antalet rån år 1978 utgjorde en halv procent av samtliga anmälda 

brottsbalksbrott. Rånen har visat en hög ökningstakt under 60- och 

70-talen. De är sålunda ungefär femton gänger fler nu än vid början av 

50-talet. 
Gaturån är den dominerande formen av rån. Andelen rån med skjut

vapen har under de senaste tio åren legat omkring IO procent av samtliga 

rån. Bank- och postrånen är fä i förhållande till övriga rån. De leder 

emellertid till mycket stora förluster. År 1978 uppgick de till 198, försöks

och förberedelsebrott inräknade. 

Särskilt om misshandel 

Under ären 1975-1979 har <1ntalct misshandelsbrott ökat med omkring 

1.500 eller i genomsnitt 1.6 procent per är. 

Antalet fall <1v misshandel utomhus där offret inte tidigare har träffat 

eller på annat sätt känt den som utförde misshandeln har ökat kraftigt 

under senare år. Antalet har stigit med närmare 1.500 fall eller ungefär 25 

procent under åren 1975-1979 och kan för år 1979 beräknas till 7.140. 

Detta motsvarar en genomsnittlig ökning med 5.8 procent per år. Ungefär 

5 procent av fallen avser grov misshandel medan 95 procent redovisas i 

gruppen övrig misshandel. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte har känt gärnings

mannen är högst i Stockholm. Där är antalet 15,2 fall per I0.000 invånare. 

För Göteborg och Malmö är motsvarande siffra 11,6, samt för övriga riket 

6.5. Under den senaste femårsperioden har antalet fall av misshandel av 
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detta slag årligen ökat med i genomsnitt 9,6 procent i Stockholm. 8.4 

procent i Göteborg, 6,5 procent i Malmö och 3.5 procent i riket i övrigt. 

1.2 Tillgreppsbrott 

Antalet anmälda tillgreppsbrott 

Ar Totalt Därav in- Inbrott i Inbrott i 
brotts- lägenhet vind eller 
stöld eller källare 

villa 

1968 340501 98450 9045 14429 
1969 334671 90885 9263 14 794 
1970 397945 108626 11020 19504 
1971 460154 135088 14833 24673 
1972 455 545 128 3!0 16223 21453 
1973 402 532 115899 14956 17058 
1974 411466 115391 15787 17930 
1975 473 337 134470 20124 24453 
1976 511196 150180 22250 34253 
1977 528900 155 863 22247 31017 
1978 501050 144944 21244 22207 
1979 498000 138000 17500 22000 

Särskilt om inbrott 

Inbrotten har under 60- och 70-talen uppgått till ca 20 procent av 

samtliga brottsbalksbrott. Ökningstakten har varit något lägre och sam

tidigt ojämnare under den senaste tio-årsperioden än tidigare. 

Antalet inbrott minskade år 1978 (7 procent) och första halvåret 1979 (6 

procent). Utvecklingen visar dock upp ganska betydande regionala varia

tioner. 

Särskilt om motorfordonstillgrepp 

Flertalet motorfordonstillgrepp avser fullföljt tillgrepp av personbilar 

eller försök härtill. 

Antalet biltillgrepp per 10.000 registrerade fordon har sjunkit något 
under det senaste decenniet. 

1.3 Bedrägeribrott 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Check bedrägeri 

21808 
23210 
39337 
23 8!0 

7 315 
4926 
5800 
7069 
8279 
9228 
5667 
6500 

Övriga bedrägeri
brott 

49586 
38350 
36663 
38846 
43845 
44561 
45449 
43930 
45064 
48676 
47202 
63000 

JO Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr J(JO. Bilaga 5 

Därav motor-
fordons till-
grepp 

49840 
51164 
57740 
62862 
54466 
47 549 
47475 
55279 
62 352 
62 703 
54611 
49000 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 146 

Antalet anmälda checkbedrägerier minskade kraftigt till följd av en änd

ring år 1971 av kreditinstitutionernas regler om chcckgaranti. Under 

senare år har andra former av bedrägerier och bedrägligt beteende ~in 

medelst check ökat starkt. t.ex. överskridande av eget konto och bedrägeri 

mot allm~inna kommunikationer eller näringsställen. 

Den stora ökningen i antalet anmälda bedrägerier under år 1979 beror i 

stor utsträckning på ett enda fall. nämligen misstänkta bedrägerier i ett 

auktionsföretag. Antalet anmälningar av misstänkta bedrägerier i fråga om 

bostadsbidrag har vidare ökat markant under år 1979. 

1.4 Övriga brottsbalksbrott 

År 

1968 
1%9 
1970 
1971 
197:! 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Övriga 
brottsbalksbrott 

37 855 
39 575 
43 704 
45 733 
45 534 
48470 
54801 
63 942 
63492 
70516 
69569 
7'2000 

Därav skadegörelse
brott 

28815 
29933 
33 882 
37 102 
37 007 
39 338 
45 771 
54760 
54901 
62 330 
61 305 
63 500 

Övriga brottsbalksbrott innefattar förutom skadegörelsebrott ett stort 

antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom nägon av 

de tidigare berörda grupperna. 

Siirskilt 0111 skadegbrdse 

Ökningstakten för skadegörelsebrotten har varit kraftig och brotts

gruppcn kan i detta avseende jämföras med rån. Antalet skadegörelsebrott 

var 61.305 under ar 1978, dvs. nära 10 procent av samtliga brolls

balksbrntt. Vid ni1gra tillfallen har ökningen stagrn.:rat. Första halvåret 

1979 visade emellertid en svag ökning. 

En mycket stor andel av dem som döms för skadegön.:lsebrott är ton

åringar. En betydande del av skadegörelsen drabbar skolorna. 

1.5 Den organiserade och den ekonomiska brottsligheten 

En form av kriminalitet som uppmärksammats allt mera under senare tid 

är den som brukar asyftas med begreppen den organiserade och den 

ekonomiska brottsligheten. 

Den organiserade brottsligheten utmiirks i allmänhet av att den avser en 
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omfattande och fortlöpande kriminell verksamhet som både i uppläggning 

och syfte närmast kan liknas viu ett näringsfäng. Som exempel kan nämnas 

vissa former av häleri. narkotikasmuggling, koppleri och illegal spel- och 

vadhållningsverksamhet. 

Till den ekonomiska kriminaliteten hänförs skatte- och valutahrott 

liksom andra förfaranden som innebär att någon illegalt och i vinningssyfte 

undandrar sig att fullgöra förpliktelser mot samhiillet. Även brott som mer 

uirekt riktar sig mot en större eller mindre krets av enskilda personer är 

aktuella i detta sammanhang. Det gäller bl.a. allvarliga gäldenärsbrott 

liksom olika former av bedrägeri. 

Brott som kan rubriceras som organiserau och ekonomisk brottslighet 

redovisas inte särskilt i den officiella statistiken. Omfattningen är därför 

svar att hcdi.ima. Undersökningar som har gjorts av bl.a. rikspolisstyrelsen 

och brottsförebyggande råuet (BRÅJ har emellertid visat att stora belopp 

arligcn förloras av säväl enskilda som samhiillet. 

1.6 Den fortsatta utvecklingen 

Inom departementet har prognoser gjorts i fråga om utvecklingen av 

brottsbalksbrotten. Beräkningarna bygger på en analys av utvecklingen av 

antalet anmälda brott under en femtonårsperiod. Hänsyn har också tagits 

till den väntade befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. En mängd 

andra faktorer som anses ha betydelse för en sådan prognos har inte 

kunnat beaktas. Beräkningarna pekar emellertid på en fortsatt uppåtgående 

trend för huvuddelen av brottsbalksbrotten om inte dessa andra faktorer 

förändras väsentligt. 

I fråga om brott mot annan lagstiftning än brottsbalken har det inte varit 

möjligt att göra en liknande prognos över den årliga förändringen i det 

antal brott som anmäls till polisen. 

Statistiken över brott som har kommit till polisens kännedom ger inte en 

helt riktig bild av brottsligheten i samhället. En mängd brottsliga 

beteenden anmäls aldrig. En orsak till det är ofta att det inte finns någon 
enskild målsägande. Som exempel på denna typ av brottslighet kan 

nämnas vissa trafikbrott och brott mot skattelagstiftningen. Antalet 

anmälda brott av detta slag är beroende av vilka resurser som samhället 
sätter in för övervakning och utredning. 

En annan orsak till att antalet anmälda brott är lägre än den verkliga 

brottsligheten är att målsäganden i många fall inte anmäler brottet till 

polisen. Intervjuundersökningar har gjorts både i Sverige och utomlands i 

syfte att få en uppfattning om storleken av denna dolda brottslighet, det 

s.k. mörkertalet. Bl.a. har statistiska centralbyrån studerat frågor av detta 

slag. Enligt vissa uppgifter utsätts varje år var fjärde eller femte med

borgare för tillgreppsbrott. och var tjugonde medborgare blir offer för våld 

eller sådant hot om våld som bedöms som allvarligt. En jämförelse av 
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dessa siffror med antalet anmälda brott visar att allvarliga våldsbrott 

anmäls till polisen i stor utsträckning medan anmälningsbenägenheten i 

fråga om smärre tillgreppsbrott är mycket låg. 

2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, de allmänna domstolarna 
och kriminalvården 

Antalet broll som anmäls till polisen är omkring 800.000 per år. Den 

siffran omfatlar inte brotl för vilka polisen utfärdar 

ordningsförcliigganden. Antalet st1dana förelägganden är 175.000 per år. 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. I ungefär en 

tredjedel av fallen kan en misstänkt person knytas till brottet. Andelen 

uppklarade brott varierar med olika brottstyper. Uppklaringen växlar även 

mellan skilda delar av landet. 

För misshandel och andra valdsbrott uppgår andelen uppklarade fall till 

drygt 50 procent. medan endast knappt 15 procent av inbrottsstölderna 

klaras upp. Ungefär vart tredje rån och två av tre bedrägeribrott blir 

uppklarade. 

Åklagarna fattar beslut om åtal mot ungefär 75.000 personer årligen. Till 

detta kommer ca 150.000 personer för vilka åklagare meddelar straffö

relägganden. Åklagarna beslutar om åtalsunderlå.telser i över 20.000 fall 

per år. Antalet avskrivna och nedlagda mål är omkring 50.000 per år. 

Allmän domstol dömer varje år omkring 11.000 personer till 

frihetsberövande pMöljd. Antalet personer som döms till böter är omkring 

50.000. Genomsnittliga längden av ådömda frihetsstraff är fyra månader. 

Variationerna är dock avsevärda mellan olika slag av brott. För rån ligger 

t.ex. genomsnittet på ett ar och åtta mänader. för narkotikabrott på ett år 

och tre månader samt för grov stöld pä ätta månader. Motsvarande siffra 

för motorfordonstillgrepp är cirka tre månader och för rattfylleri drygt en 

mänad. 
Brollsutredning och lagföring tar vanligen ganska läng tid. 

Genomsnittsti<lcn från det att ett brott har begåtts till dess att dom har av

kunnats är närmare elva månader. 

Tiden mellan dom och intagning i anstalt inom kriminalvården är i 

genomsnitt drygt fyra månader för icke häktade personer. 

2.1 Åklagarna 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna och de allmänna dom

stolarna pr1verkas av antalet anmälda brott. Den är vidare beroende av för

ändringar i lagstiftningen. Till belysning av arbetsbelastningen hos 

åklagarna anges i följande tabell antalet misstänkta personer i mål hos 

åklagare under de senaste åren. 
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Period Antal personer i Antal mäl i 
utgående balans 

mål om brott övriga mi\.I 
på vilket 
fängelse kan 
följa 

1974 130000 310000 05083 
1975 135 200 310000 01039 

1976 130266 294 229 57074 
1977 139350 202 323 05083 
1978 144379 133 325 61039 

1978) första 71415 70871 57074 
halv-

1979) i\.ret 70127 52043 5o 184 

Som framgi\.r av tabellen har antalet bötesmi\.I minskat kraftigt under de 

senaste ären. Detta förklaras i första hand av att felparkering och fylleri 

har avkriminaliserats. För dessa brott utfärdades strafforcJ;iggandcn. 

D;ircfter har emellertid antalet strafförelägganden i andra fall ökat. 

eftersom möjligheterna att använda strafföreläggande vidgats. Antalet 

misstiinkta för brott pi\. vilket fängelse kan följa har ökat något fram till är 

1978. En smärre minskning av nämnda antal kan observeras för första 

halvåret 1979. 

2.2 De allmänna domstolarna 

Period 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1978 första 
halv-

1979 året 

Tingsrätterna 

Antal brolt
mål i balans 

30222 
29314 
28737 
27913 
24461 

24441 

20436 

Inkomna 
brottmål 

IOl.l062 
99800 
97132 
86255 
79625 

40121 

36371 

därav mål som enligt 
tingsrättsinstmk
tionen ( 1979: 572) får 
handläggas av tings
notarie 

29359 
31984 
30480 
21467 
15 854 

8839 

4954 

Av tabellen framgår att antalet brottmål minskat under de senaste åren. 

Samtidigt har SL)m framgår av följande tabell antalet mil.I som fullföljs till 

hovrätt ökat. 

År 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Hovrätterna 
Inkomna brottmål 

5064 
5430 
5 314 
5684 
6010 

Antal brottmål i balans 

3850 
4219 
4271 
4 248 
4637 
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2.3 Kriminalvården 

År Kriminalvår<lsanstaltcr Häkten Frivård 
Högsta Antal klienter 

Nykomna Högsta beläggning <len I okt. 
under året beläggning 

1968 12631 5203 886 22 151 
1969 12075 5 312 970 22821 
1970 12088 4987 855 22886 
1971 10939 4802 899 22827 
1972 12160 4585 851 23225 
1973 11293 4!120 870 23339 
1974 10255 4196 766 17317 
1975 11157 3 787 814 16357 
1976 10920 3 285 848 16293 
1977 10521 3 330 798 16030 
1978 11208 3479 839 16298 
1979 3601 902 15741 

I siffrorna för häkten ingår även häktade som är intagna i 

kriminalvårdsanstalt. Detta antal har succesivt minskat. från 495 år 1968 

till 15 år 1979. Övervakningstiden för klienter som dömts till skyddstillsyn 

har genom lagändring. med verkan från och med år 1974. i princip 

förkortats frän tre till två år. Samtidigt med denna lagändring gjordes en 

ändring i den s. k. frivårdskungörelsen ( 1964: 632) som innebar att över

vakningsnämnd alltid skall pröva frågan om fortsatt övervakning när 

skyddstillsynsdömd eller villkorligt frigiven har stått under övervakning i 
ett är. Antalet klienter i frivård har genom dessa båda ändringar minskat 

kraftigt under år 1974. 

3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

Samhällets åtgärder nwt hroll kan indelas på olika sätt beroende på 

syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas 

mellan olika ändamål kan en gruppering göras pt1 följande sätt. 

Fiirehy1:.a::anJe åtgiirJer riktade mot personer som inte är föremål för 
r~ittsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om sådana 

åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i förebyggande 

syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än rättsväsendets 

myndighekr, bl.a. skolväsendet och socialvårds- och arhetsmark

nadsmyndighctcrna. 

Ö1·e1Tak11i11g m· r<'gd1jierleF1111den. Den syftar till att dels förhindra 

brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 

Gruppen omfattar även exempelvis tull- och bcskattningsmyndigheternas 

kontroll av att straffsanktioncradc hestiimmclscr inom deras resp. verk

samhetsområden efterlevs. 
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Brottsutredning och andra åtgiirder i hro11mål.1furfarw1det som krävs 

för beslut om reaktion mot brott. 

Verkstiillandet m· på.f('i/jder. Åtgärdi::r av detta slag hör hemma i 

kriminalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t.ex. 

exekutionsväsendct i fråga om höter. 
Forskning och utl'eckling som är direkt målinriktad mot problem som 

rör åtgärder mot brott. 

Samhället satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock inte 

möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för åtgärder 
av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område satsas stora 

resurser inom annan statlig verksamhet vilka, åtminstone delvis. har till 

syfte att förebygga och bekämpa brott. Även kommuner, landsting. 

näringsliv och enskilda lägger ut avsevärda belopp årligen. 

Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsväsendet, dvs. i första 

hand inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna domstolarna och 

kriminalvården. har emellertid kunnat beräknas. 

De har fördelats på. nämnda å.tgärdsgrupper. I vissa fall har schabloner 

använts eftersom beräkningsunderlaget är osäkert. 

All polisverksamhet utom den som har samband med tillståndsgivning, 

passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses som ett led i 

samhällets åtgärder mot brott. Hit hör också å.klagarväsendets och 

kriminalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsendets 

verksamhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsendet som 

var avsedd för åtgärder mot brott uppgår till 4,3 miljarder kr. för budget

året 1979/80. I figur 1 är detta belopp fördelat på. å.tgärdsgrupper. Beloppet 

omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och statliga kom

mitteer eller anslag på kapitalbudgeten. 

Som framgår av figur 1 uppgår kostnaderna för förebyggande åtgärder 
till 48 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens undervisning i 

skolorna i lag och rätt samt i trafik. Hit hör också BRÅ:s verksamhet utom 

den rena forskningen och utvecklingen. 

Övervakningen av regelefterlcvnaden avser polisens övervak
ningsverksamhet och beräknas kosta 1808 milj. kr. 

Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder i brott

målsförfarandet avser åtgärder inom polis- och åklagarväsendet samt dom

stolarna. Av beloppet 1501 milj. kr. faller 1033 milj. kr på. polisväsendet. 

164 milj. kr. på åklagarväsendet och 303 milj. kr på domstolsväsendet. 

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats 

som verkställandet av på.följder. Denna grupp av kostnader beräknas till 
932 milj. kr. 

Den forskning och utveckling inom departementets område som tar 

sikte på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 11 milj. kr., varav 

närmare 7 milj. kr avser anslag till BRÅ:s verksamhet. I beloppet ingår inte 

den forskning och utveckling som är knuten till kommitteer inom departe
mentet. 
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Förebyggande 
åtgärder 
48miljkr. 

Forskning och 
utveckling 
11 milj kr. 

Verkställandet 
av påföljder 
932miljkr. 

Övervakning av 
regelefterlevnaden 
1 808 milj kr. 

Brottsutredning 
och andra åtgärder 
i brottsmålsfbrtarandet 
1 501 milj kr. 
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Fig. I: Kostnader för åtgärder mot brott inom justitiedepartementets område. 

3.1 Personalresurserna 

Den juli J 965 då polisväsendet förstatligades var antalet 
polismanstjänster 11. 700 och antalet tjänster för övrig personal i polis

väsendet 2.100. Motsvarande siffror för budgetåret 1979/80 var drygt 

16.000 resp. 3.900. 

Antalet polismanstjänster har alltså ökat med över 4.000 efter 

förstatligandet. För att få en bild av den faktiska utvecklingen i fråga om 

personalläget måste man emellertid ta hänsyn även till en rad faktorer. En 

av dessa är arbetstidsförkortningen. Uttryckt i årsarbetskrafter har 

omkring 2.200 polismanstjänster bortfallit sedan förstatligandet på grund 

av arbetstidsförkortning. 

Utbildningsverksamheten har ökat kraftigt sedan år 1965. Det finns 

emellertid inte uppgifter som belyser detta för hela perioden efter för

statligandet. Enbart frän budgetåret 1971/72 till 1975/76 har den 

sammanlagda utbildningsverksamheten inom polisväsendet, exkl. den 

grundläggande utbildningen för polismännen, ökat från drygt 150.000 till ca 
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243.500 utbildningsdagaf per år. Uttryckt i årsarbetstid motsvarar detta en 

ökning från 715 till 1.160 arbetskrafter. 
De uppgifter som återgetts nu ger vid handen att resursförstärkningen 

sedan år 1%5 har varit begränsad när det gäller personal som är tillgänglig 

för faktisk polistjänstgöring. Samtidigt måste naturligtvis beaktas att 

polisens arbete i hög grad har underlättats geriom att utrustningen och 

utbildningen har förbättrats. Den renodling av polismannens arbete som 

har skett genom att uppgifter i stor utsträckning har överflyttats till 

administrativ personal har också haft betydelse. Ett annat led i 

utvecklingen som bör r1ämnas i detta sammanhang är de större privata 

bevakningsföretagens kraftiga expansion. 
Polisaspirant antas som extra polisman (epm) och genomgår under de 

första tio månaderna en grundläggande utbildning, den s.k. grundkursen, 

vid polisskolan i Ulriksdal. 
Under de andra och tredje utbildningsåren fullgör polisaspiranten 

praktiktjänstgöring, s.Jc alterneringstjänstgöring. Aspiranterna ingår 

härvid i s.k. rekryteringskårer. Sådana kårer finns i vissa större 

polisdistrikt. Aspirant placeras i viss rekryteringskår ungefär en månad 

efter det att grundkursen har börjat. 

Praktiktjänstgöringen fullgörs på olika enheter i polisdistriktet. Först 

mot slutet av tjänstgöringen på en enhet anses aspiranten böra anförtros 

att utföra enklare ärenden mera självständigt. Den som fullgör 

altemeringstjänstgöring kan dälför inte tas i anspråk i samma utsträckning 

som en fullt utbildad polisman. 
Sedan alterneringstjänstgöringen avslutats, är polisaspiranten 

färdigutbildad. Han är behörig att söka extra ordinarie polismanstjänsl tre 

år efter det han började som aspirant. 
Balans ml'\ste föreligga mellan rekryteringen av polisaspiranter Il den ena 

sidan och tjänster och avgångar på grund av pension eller av annan orsak å 

den andra. En sådan balans har tidigare varit svår att åstadkomma. I 1978 

års budgetproposition redovisades emellertid en metod för att beräkna 

behovet av polisaspiranter. Antalet vakanser inom polisväsendet minskar 

nu successivt. Läget i september 1979 framgår av följande tabell. 

Sammanställning över personalläget m. m. vid poli~väsendet 1979-09-03 (polispersonal utom chefskarriären) 

Antal Antal Epm med Brist/överskott Alt-tjg vid Brist/överskott 
tjänster vakanser full- exkl. alt-tjg inkl. alt-tjg 

gjord Krim- Ordn- S:a 
alt-tjg avd avd Antal 
(motsv.) ltg 

Sthlms pd 2915 483 65 -418 244 293 537 +119 
Gbgs pd 1325 167 27 -140 94 92 186 + 46 
Malmö pd 889 109 10 - 99 52 52 104 + 5 
Övriga pd !0613 646 396 -250 295 263 558 +308 

Summa 15742 1405 498 -907 685 700 1385 +478 
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Antalet anställda inom åklagarväsendet har ökat begränsad 

utsträckning efter förstatligandet år I %5. Under den senaste 

tioärsperiodcn har ökningen stannat vid omkring 20 tjänster. Antalet 

tjänster är nu omkring 1.200. varav omkring 600 är åklagartjänster. 

När dd gäller de allmänna domstolarna saknas löpande redovisning som 

visar hur stor del av personalresurserna som tas i anspråk för brottmålen. 

Stickprovsundersökningar har emellertid lett fram till att denna andel är 

omkring 35 procent. Även om uppgifter saknas om hur andelen har 

förändrats under de senaste tio åren är det sannolikt att variationerna inte 

har varit särskilt stora. Antalet tjänster vid de allmänna domstolarna har 

under de senaste tio åren ökat med 300. Antalet är nu omkring 4.300, varav 

drygt 1.000 domartjänster. 

Kriminalvården har nu drygt 5.400 tjänster. Av dessa är omkring 4.300 

placerade vid kriminalvårdsanstalterna och drygt 800 inom frivården. 

Under den senaste tioårsperioden har kriminalvården tillförts omkring 900 

tjänster. Större delen av dessa har placerats inom frivården (omkring 500). 

Antalet lekmannaövervakare inom frivården har under tioårsperioden 

minskat med omkring 2.400 från drygt 11.300 till omkring 8.900. 
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Underhilaga 2 

Anslagen i 1980 års budgetproposition jämfört med dem i 
1979 års budgetproposition 

Littera och anslag i 

1980 års budgetproposition 

I Lagstiftningsfrägor 

2 Åtgärder mot brott 

3 Anslagsindelningen 

A Justitiedepartementet m. m. 

A I Statsradsberedningen 

A 2 Justitiedepartementet 

A 3 Kommitteer m. m. 

A 4 Extra utgifter 

A 5 Information om lagstiftning 

m.m. 

B Poli.1·l'äsendet 

B I Rikspolisstyrelsen 

Anslag i 

1979 års bud{tetproposition 

A I Statsrädsheredningen 

A 2 Justitiedepartementet 

A 3 Kommitteer m. m. 

A 4 Extra utgifter 

A 5 Information om lagstiftning 

m.m. 

B I Rikspolisstyrelsen 

B 2 Särskild polisverksamhet för B 4 Polisverket: Särskild polis-

hindrande och uppdagande av 

brott mot rikets säkerhet 

m.m. 

B 3 Statens kriminaltekniska la

horatorium 

B 4 Lokala polisorganisationen: 

Förvaltningskostnader 

B 5 Lokala polisorganisationen: 

Utrustning 

B 6 Inköp av motorfordon m. m. 

verksamhet för hindrande och 

uppdagande av brott mot rikets 

säkerhet m. m. 

B 8 Statens kriminaltekniska labo

ratorium 

B 6 Lokala polisorganisationen: 

Förvaltningskostnader 

B 7 Lokala polisorganisationen: 

Utmstning 

B 2 Polisverket: Inköp av motor-

fordon m.m. 

B 7 Underhåll och drift av motor- B 3 Polisverket: Underhåll och 

fordon m. m. 

B 8 Gemensam kontorsdrift m. m. 

inom kvarteret Kronoberg 

B 9 Diverse utgifter 

B IO Byggnadsarbeten för polisvä

sendet 

C Aklagan·äsendet 

C I Riks1\.klagaren 

drift av motorfordon m. m. 

B 9 Gemensam kontorsdrift m. m. 

inom kvarteret Kronoberg 

B 5 Polisverket: Diverse utgifter 

KB Il I Polishus m. m. 

C I Riksåklagaren 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 156 

Littera och anslag i Anslag i 

1980 ärs hud get proposition 1979 års hudgetpro11osition 

C 2 Läns- och disttiktsfiklagar- C 2 Läns- och distriktsäklagar-

myndigheterna myndighete.rna 

D Domstols1·äsendet m. m. 

D I Domstolsverket D I Domstolsverkct 

D 2 Allmänna domstolarna D 2 Allmänna domstolarna 

[) 3 Allmänna förvaltningsdomsto- D 3 Allmänna förvaltningsdomsto-

larna lama 

[) 4 Bostadsdomstolen och hyres- D 4 Bostadsdomstolen och hyres-

namnderna m. m. nämnderna m. m. 

D 5 Utrustning till domstolar D 5 Utrustning till domstolar 

rn. m. m.m. 

D 6 Byggnadsarbeten för dom- Kb Il 2 Byggnadsarbeten för dom-

stolsväsendet 

E Kriminalvården 

E I Kriminalvä.rdsstyrelsen 

E 2 Kriminalvärdsanstalterna 

E 3 Frivfirden 

E 4 Maskin- och verktygsutrust

ning m. m. 

E 5 Engångsanskaffning av inven-

tarier m. m. 

E 6 Utbildning av personalm. 11. 

E 7 Vårdutbildningsnämnden 

E 8 Byggnadsarbeten för kriminal

vården 

F Rättsl!iälp m. m. 

F I Rättshjälpskostnader 

F 2 Rättshjälpsnämnderna 

F 3 Allmänna advokatbyråer: 

Uppdragsverksamhet 

F 4 Allmänna advokatbyråer: 

Driftbidrag 

F 6 Ersättning åt vittnen m. m. 

G Ö1·riga myndigheter 

G I Justitiekanslern 

stolsväsendet 

F l Kriminalvärdsstyrelsen 

F 2 Kriminalvårdsanstalterna 

F 3 Frivården 

E 4 Maskin- och verktygsutrust

ning m. m. 

F 5 Engångsanskaffning av inven-

tarier m. m. 

F 6 Utbildning av personal m. fl. 

F 7 Vårdutbildningsnämnden 

Kb I I Förvärv av jordbruksfas

tigheter för kriminalvtlrden 

Kb Il 3 Vissa byggnadsarbeten för 

kriminalvården 

E I Rättshjälpskostnadcr 

E 2 Rättshjälpsnämnderna 

E 3 Allmänna advokatbyråer: 

Uppdragsverksamhet 

E 4 Bidrag till allmänna advokat

byråer 

E 5 Ersättning ät vittnen m. m. 

A 7 Justitiekanslern 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 157 

littera och anslag i 

1980 års hudgl!lproposition 

G 2 Fideikommissnämnden 

G 3 Centralnämnden för fastig

hetsdata 

G 4 Datainspektionen 

G 5 Brottsförebyggande rädet: 

Förvaltningskostnader 

G 6 Brottsförebyggande rådet: Ut

vecklingskostnader 

G 7 Bokföringsnämnden 

G 8 Brottsskadenämnden: Förvalt

ningskostnader 

G 9 Brottsskadenämnden: Ersätt

ning för skador på grund av 

brott 

H Di1wse 

H I Svensk författningssamling 

H 2 Bidrag till utgivande av littera

tur på förvaltningsrättens om

råde 

H 3 Bidrag till vissa internationella 

sammanslutningar m. m. 

H 4 Stöd till politiska partier 

H 5 Allmänna val 

Anslag i 

1979 års budgetproposition 

A 8 Fideikommissnämnden 

D 6 Centralnämnden för fästig-

hetsdata 

A 9 Datainspektionen 

A 10 Brottsförebyggande rådet: 

Förvaltningskostnader 

A Il Brottsförebyggande rådet: 

Ut vecklingskostnader 

G 5 Bokföringsnämnden 

G 6 Brottsskadcnämnden 

G 7 Ersättning för skador på 

grund av brott 

A 6 Svensk förfaltningssamling 

G I Bidrag till utgivande av författ

ningskommentarer m. m. 

G 2 Bidrag till vissa internationella 

sammanslutningar m. m. 

G 3 Stöd till politiska partier 

G 4 Vissa kostnader i anledning av 

allmänna val 
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Underhila{?a 3 

Remissyttranden 

Innehållsförteckning 

I Justitiekanslern ........................................... . 
2 Domstolsverkct ........................................... . 
3 Byggnadsstyrelsen ........................................ . 
4 Riksrcvisionsvcrket ....................................... . 
5 Hovrätten för Nedre Norrland .............................. . 
6 Kammarrätten i Stockholm ................................. . 
7 Norra allmänna advokatbyrån .............................. . 
8 Södra allmänna advokatbyrån .............................. . 
9 Västra allmänna advokatbyrån .............................. . 

lO Allmänna advokatbyrån i Södertälje ......................... . 
11 Allmänna advokatbyrån i Uppsala ........................... . 
12 Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna ......................... . 
13 Allmänna advokatbyrån i Linköping ......................... . 
14 Allmänna advokatbyrån i Norrköping ........................ . 
15 Allmänna advokatbyrån i Jönköping ......................... . 
16 Allmänna advokatbyrån i Växjö ............................. . 
17 Allmänna advokatbyrån i Kalmar ........................... . 
18 Allmänna advokatbyrån i Kristianstad ....................... . 
19 Allmänna advokatbyrån i Malmö ............................ . 
20 Allmänna advokatbyrån i Halmstad ......................... . 
21 Allmänna advokatbyrån i Göteborg .......................... . 
22 Allmänna advokatbyrån i Borås ............................. . 
23 Allmänna advokatbyrån i Vänersborg ........................ . 
24 Allmänna advokatbyran i Karlstad .......................... . 
25 Allmänna advokatbyran i Örebro ............................ . 
26 Allmänna advokatbyrån i Falun ............................. . 
27 Allmänna advokatbyrån i Gävle ............................. . 
28 Allmänna advokatbyran i Sundsvall ......................... . 
29 Allmänna advokatbyran i Umeå ............................. . 
30 Allmänna advokatbyrå.n i Haparanda ........................ . 
31 Allmänna advokatbyrån i Luleå ............................. . 
32 Centralorganisationen SACO/SR ............................ . 
33 Sveriges Advokatsamfund .................................. . 
34 "IJänstemännens centralorganisation fl'COJ ................... . 
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Den i bet~inkandet redovisade analysen av det ekonomiska utfallet vid de 

allm~inna advokatbyräerna är klargörande. 

Vad kommillen anför under 7.1 om inriktningen av verksamheten vid de 

allmänna advokatbyräerna kan jag i allt väsentligt instiimma i. Även jag 

tyi.:ker att det är viktigt att det framhMls att nägot förbud för hyrf1erna att 
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handlägga ärenden utanför rättshjälpsomri\det inte råder. Det bör tvärtom 

vara stimulerande för juristerna vid de allmänna advokatbyråerna att ge sig 

i kast med dessa ofta mera komplicerade ärenden. Dessutom torde det 

bidraga till att förbättra byråernas anseende hos allmänheten om det blir 

bekant att de ätar sig även annat än renodlade rättshjälpsärenden. 

Kommittens allmänna överväganden i övrigt ger mig inte anledning till 

n~1got särskilt uttalande. 

Förslagen under 8. I och 8.2 i fråga om möjligheterna att öka klientintäk

terna och minska kostnaderna finner jag väl underbyggda. Jag vill särskilt 

understryka kl)mmittens uttalande pa s. 42 n om nyansering vid beräkning 

av arvoden i än:nden utanför rättshjälpsomrädet. 

När det gäller förslaget till organisatoriska åtgärder (8.3) ställer jag mig 

något tveksam till behovet av en fast tjänst som kontaktperson i domstols

verket. Jag anser inte att skillnaden mellan de allmänna adVl)katbyraerna 

och övriga myndigheter som har domstolsverket som centralinstans är så 

stor att den motiverar ett avsteg från de principer för domstolwerkets 

organisation som eljest gäller. 

Avsnittet 8.4 Byråerna och staten ger mig anledning till följande kommen

tar. Jag anser det tveksamt om förslaget under 8.4.2 angi1ende ersättning 

för vikariekostnader vid onormalt stor frånvaro är förenligt med principen 

om konkurrens på lika villkor. Det förhållandet att sjukfrånvaron vid de 

allmänna advokatbyråerna är högre än vid de enskilda byråerna bör såle

des enligt min mening inte föranleda nå.gon särskild ekonomisk kompensa

tion till de allmänna byråerna. I stället bör lämpligen åtgiirder vidtagas för 

att komma till rätta med den höga frånvaron vid de allmänna advokatby

råerna. 

Av samma skäl (konkurrens på lika villkor) finner jag det i princip vara 

felaktigt att privatpraktiserande advokater inte skall kunna fä ersättning av 

~tatsmedel i ärenden som avses i punkt 8.4.3. Det kan f. ö. ifrågasättas om 

inte möjlighet bör införas att ersätta privatpraktiserande advokater för 

utgifter för tolkkostnadcr i rådgivningsärenden (s. 55). 

Kommittens förslag till åtgärder på rättshjälpsomrädet (8.5) föranleder 

ingen erinran från min sida. Likaledes vill jag ansluta mig till vad som 

anförs under 9 om vikten av att en fortlöpande omprövning sker av de 

allmänna advokabyräcmas verksamhet. 

2 Domstolsverket 

Det ekonomiska utfallet och dess orsaker (5) 

Kommitten aterger i korthet de skäl DY i skilda sammanhang anfört till 

att de allmännna advokatbyråerna har brottats med lönsamhetsproblem. 

Den ekonomiska undersökning kommitten själv utfört styrker de uppgifter 
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om orsakssammanhangen som DY lämnat. N:'\.gra nya iakttagelser synes 

intl' ha gjorts. DV anser sig genom undersökningen ha fött ytterligare stöd 

för den inriktning av insatserna som i samarbete med byrt1erna hittills skett 

i ~yfte att pressa kostnaderna och förbättra intäkterna. 

Åtgärder som pågår för att förbättra lönsamheten (6) 

Betr~iffande utfallet under budgetåret 1978/79 av insatta :'\.tgärder för att 

förbättra lönsamheten må hänvisas till den verksamhetsberättelse som 

avfamnas i dagarna. I korthet kan emellertid nämnas att ansträngningarna 

att öka intäkterna främst inriktats på bättre marknadsföring och skärpt 

debiteringskontroll. lntäktsökningen blev under året sex procent. Åtgärder 

riktade mot kostnadssidan har främst bestått i anpassning av personalorga

nisationen till efterfragan, granskning av lokalbeståndet och insatser för att 

motverka ett onödigt högt utnyttjande av den rörliga krediten. Årskostna

derna beräknas ha minskat med i runt tal 800000 kronor till följd av dylika 

åtgärder. 

DV inriktar i stigande grad sina insatser pä att utveckla OL'h stärka 

byråernas beredskap mot framtida förändringar i efterfrågan på deras 

tjänster till följd av ändringar i lagstiftningen, i konkurrensläget eller av 

andra skäl. En ökad satsning på utbildning utgör därvidlag ett betydelse

fullt inslag. Ett nära samarbete har etablerats med Sveriges advokatsam

fund pi\ utbildningsområdet. Rationaliseringsarbetet inriktas p:'\. studier av 

möjligheterna att utnyttja ADB-teknik i kontorsarbetet. Sålunda pågår för 

närvarande ut värdering av försök som skett att utnyttja textbehandlings

utrustning för framställning av standarddokument. för klient- m:h mot

partsregister m. m. 
DV vill slä fäst att den väsentligaste förutsättningen för att de allmänna 

advokatbyråerna även framdeles skall kunna bedriva en effektiv och ratio

nell verksamhet är att de fär konkurrera med privata byr:'\.er på lika villkor. 

Denna förutsättning måste främst beaktas vid bestämmande av verksam

hetsinriktningen men uppmärksamheten riktas också ph sådana kostnader 

som i1vilar de allmänna advokathyrilerna i deras egenskap av statliga 

myndigheter och som följaktligen saknar motsvarighet på den privata 

sidan. 

Allmänna överväganden (7) 

Staten har ett ansvar för att medborgarna äger tillgång till kvalificerad 

hjälp i rättsliga angefagenheler. Förekomsten av statliga advokatbyrt1er iir 

ett uttryck. bland andra. för detta ansvar. Kommitten framhåller att det 

statliga ansvaret för tillgången på rättsligt biträde måste preciseras i fri\ga 

om ämnesomr;lde. kvalitet. kvantitet och geografisk spridning. 

Det framgår inte klart av betänkandet om kommitten förordar en delvis 
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annan L'lln iindraJ m1>tivning till all staten drivl'r adv11k;llvl'rk'>amhl'I ;in 

den som pn:sl'nlL'radl''> niir r;11hh;ilp..,rl'fonnl'n gt'llPmfördö. !);, ;1nfiirdc, 

hland annat all statliga byr{1er hl'hiivs fiir att crh_iuda klicnlcrna valfrihet 

mellan privat verksamma <ll.:h '>tatligt an..,Uillda advokater. Kommitten 

hcriir inte det argumcntct for statliga aJvukathyriler. vilkct gn DV anled

ning ullala att Jet enligt DV:s mening ;dlt_i;imt hör tillm;itas h;irkraft. För 

manga m:innisk11r i "'unh:illct utgör det '>föi.crt L'n vi ... s t rygghl'l att vid val av 

advokat kunna v:inda sig till en allmiin hyr{1. 

För de allm:inna advllkatbyri1erna bör iiven i forts:ittningcn g;illa att lk 

iir skyldiga att r1taga sig iirenden inom r:it1sh.iiilps11mr: .. 1det. J\i1glln yllerliga

re styrning av deras verbamhetsinriktning hiir inte förekomma. 

Det finns sidunda ingen anledning att. s11m kommitten gjort. sa kraftigt 

betona att tyngpunkll'n i byri1ernas verksamhl'l skall ligga inom r:itts

hj:ilpsomrf1dl'l. Fn sak iir att de allmiinna advokatbyriierna rent faktiskt har 

tyngdpunkten av vcrbamhl'len förlagd dit. en annan att liigga hiim..,ko p;·1 

deras utveckling. vilket med siikerhet skulle bli fallet om 1-.ommittL'ns 

uppfattning blir viiglcdande. Kommittens utliiggningar om inriktning p<"i 

··allemans;irenden·· för tanken till den verksarnhetsinriktning s11111 var 

fi.irhiirsk<111Je p<'1 rättshjiilpsanstaltcrnas tid. DV anser att det vore viirde

fullt om hisUind i alla slags riitbliga angelägenheter tillhandahiills allmiin

heten iiven av statliga advokater. En knnkurrens pfi lika villkor iiven utllm 

rättsh.iiilpsomr{1det iir iignad att llllltverka en osund utvei.:kling av advllkat

ersiitt ningarna. 

lk friimsta sblcn för DV att fiirllrda en öppnare verksamhetsinriktning 

iir emelkrtid följande. Den '>tatliga byrt1urganisatillnen mi1ste fi1 utvecklas 

sä att den blir mindre kiinslig för iindringar i verksamhetsbetingl'lserna. 

Erfarenheten har visat hur ny eller ändrad lagstiftning drastisk\ iindrat 

inkomstbildl'n för byri1er med sn:iv verksamhetsinriktning. Anledning sak

nas att anta att si1dana förändringar inte skall intriiffo i framtiden. För alf 

liittare kunna anpassa sig till iindradc förhidlanden hör hyrticrna ha en s[1 

stor handlingsfrihet som möjligt. För rekryll"ringen till de allmiinna advo

katbyråerna :ir det vidare av väsentlig betydelse att juristerna erbjuds 

utvei.:klingsmöjligheter som inte iir sämre än de som kan erhiillas i privat 

verksamhet. DV kan inte se ni1g11t fl'laktigt i att en allmiin advllkathyr;'i fitr 

utvei.:kla en spei.:ialitet. kanske av exklusiv natur s{1 liinge byr;'in svarar 

Liven mot sin skyldighet att ta emot uppdrag inom riittshjiilpsomr{tdet. 

Av det som sagts nu framgär att DV förordar en sädan ändring av 3 s 
instruktionen ( 1973: 249) för de allmänna advokatbyrt1erna all en liingre 

gäende styrning av verksamheten inte hör ske iin sum följer av idiggandet 

att lämna rättshälp enligt riittshjiilp~lagen. Till följd härav far DV föresli1 

all 3 * instruktillnen för de allm;inna adv11kathyri1erna far föl.iande lydelse: 

""Vid allmän advokatbyri1 lämnas riittshjiilp enligt r;ittshjiilpslagen 

( 197~: 429). 

Om det kan ske utan hinder för den verksamhet s<>m bedrivs enligt 

11 RiksJuge11 197'1/liO. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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riittshj;ilrslagen skall viJ allmiin adv11kathyr;1 liimnas a1111at bitriide i riith

lig angebgenhet." 

Fiirslaget att 1;1ta tilliimrning av taxa enligt 3 ;i andra slyL·kc.:t Ul!P kom

lllL'lltc.:ras under avsnitt 8.1.3. 

Vad kllmmiltL'n anfiirt lllll kuslnadskontroll. neutralitet i fr;1ga lllll bist

nader o..:h marknadskrafti:rnas inverkan föranleder ingen erinran fran 

DY:s sida. Det bör dock undt.?rstrykas att t.?n n;imnviirt fagre marknadsan

dt.?l for dt.? allmiinna advt>kathyr:·1erna iin dt.? har i dag knarrast skulle gt.? L'll 

tillrii..:klig insyn i adv11k;1tverksamheten 1i..:h miijlighc.:ten till kostnad>.kon

trnll. 

Kommillcns förslag i de olika fragorna ( 8 l 

Marknadsföring (8.1.1) 

Kommitten anser i likhet med DY att de allm;inna adv1lkatbyr;1erna 

aktivt m;1ste marknadsföra sina tj~1nster. DY anser all dt.? allmiinna advo

kat byri·1erna diirvid inte bkltt bör uprlysa om sin existt.?ns utan i stiim: 

utstriickning iin tidigart.? och pi1 ett mera aktivt siitt fasta allmänhetens 

urpmärbamhet pli vilb tjiinster och vilken servi..:e ~nm erbjuds vid en 

allmiin adV1lkathyrii. Gt.?nom en s{u.Jan marknadsföring kan eventuellt kvar

dröjande missuppfattningar om att en allmiin advnkathyr:\ s{1vilt gäller 

hrt.?ndeinriktningen iir all jiimföra med tidigare riittshjiilpsanstalt undanrii

.1as. 

Debitt.?ring !8. l .3l 

För de allmLinna advokabyr~krna giiller att ko~tnaderna för verksamht.?

tt.?n skall 1Li1.:kas av intiil\kr. Kostnadsniv:·in för de allmiinna byr;1nna iir 

viiglcdande vid taxesiiltning. Kostnadstikkningen iir angeHigen inte enbart 

fr<'1n dt.?n synpunktt:'n att staten ej skall belastas ckonnmiskt utan iiven 

dfö"fiir att Lkl iir önsk viirt all ;\stad komma konkurrt.?ns p;1 lika villk1n 

mellan allmiinna och privata advokatbyr;'1er. S,lm niimnts i kllmmentaren 

till avsni11 6 har DY iignat dt.?hitt.?ringsfrägllrna s~irskild uppmiirksamhet. 

I 3 * hyriiinstruktiont.?il siigs att taxa som faststiillts fiir hi.:stiimmande av 

ersiittning till bitr~idt.? enligt riittshjlilpslagt.?n skall tilliimpa~ även i fr~1ga om 

annat uppdrag. Bestiinuneben tmde ha kommit till vid en tidpunkt dt1 dt.?t 

allmiint antugs att rättshjiilpsomri"idet skulle taxt.?regleras i ht.?tydligt stÖITt.? 

omfa((ning iin som senart.? visat sig möjligt. Lt.?dning for dehitt.?ringen skulle 

d:1 kunnat erhi"illa~ pii ett enkelt siitt. Det kan ifoigas~ittas lHTI rt.?gcln hör sti1 

kvar i in st ruktiont.?n. DY anser visst:rligen att dt.?n bak,,mliggande tanki.:n ~ir 

tilltalande. En tillii111p11ing av samma normer vid hestiimmande av bitriides

er~iittning inom 1lch Ulllll1 riittshjiilpsomri1det medför en garanti for allmiin

heten att de allmiinna advokatbyri"ierna inte tar mer betalt för sina tjiinster 

iin en tillsynsmyndighet funnit vara sbligt. Frt1n allmlin synpunkt medför 

en s[1dan debiti.:ring vid<ll"t.? en angelägen prispress p:1 adv,lkattjänstcr l)t.:h 
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c:tt stimukrandc konkurrensmcdd fiir advokatverksamhc:tcn. Praxis vid 

bcsUimmanue av ers;ittning utanför ta.\esatt nmri1Jc ;ir emellertid numera 

<1 fast utvecklau att ni·igot behov av instruktionsbcst;immelsc inte l;ingrL' 

fördiggcr. 

,\linskad<' ko.1//lll(frr rli.2 i 

Vad kummitten anfiir h;ir 11mfat1ar i allt v;isi:ntligt -,i1Jana uppslag som 

varit 11..:h ;ir fiircmiil for ingt1cnde bchanuling inom verket. Unuer ett scnarc 

avsnitt !8..:ll rcuovisar DV sin inst;illning till kommittens förslag i kostnaus

JL·kn. 

< >ri.:a11i.1a1c1ris/..a 1i1gcirda lli.31 

StyrsystL'm for Je allmiinna adv11katbyri1i:rna tX.3.2) 

K,1mpetcnsförddning mellan ribdag. regering uch DV 

nv tillstyrl-,cr kommittens fiirslag om himpetensfiirdclning. 

Handl;iggningstiucr vid pcrsonalbytL' 

S:ivitt giillcr fr:igor om tj;instctills;ittning ;ir DV medvetet om att :iterbe

s~ittning av tj;inst i vissa fall medför otillfredssällande l~111g handl;iggnings

tid. En bidragande orsak till tidsutdr~ikt vid tilbättning av tjänster ;ir 

fiirdiggande fiirhandlingsskyldighet. DV skall - med beaktande av forelig

ganue ber;ittigade krav pii mcdintlytande - undersöb miijlighc:terna att 

ge11l>ll1 k11llcktivavtal fil till stiind fiirkortning av den tid informations- och 

fiirhandlingsskyldigheten tar. Kommitten fi.iresl:ir inga iinuraue handlägg

ningsrcglcr. Utan s:1Jana iindringar l-,an de hand!Liggningstider kommitten 

ansett ön sk v;irda inte hi'lllas. 

Kontaktpcrson viu DV 

SL·dan ukt,iber 11>76 har adv11kater fran allmän advukatbyr{1 varit knutna 

till DV som kLlllSUlter för att biträda verket i fri1gor som riir verbamheten 

vid dt· allmiinna advokatbyr[icrna. Byte har skett va1:ic f1r LlCh den auwikat 

som fiir n;irvarande tj;instgör i DV iir si'ilcdes den tredje i ordningen. DV 

har bedömt behovet av att knyta advokat till verket som permanent och 

h;ik1r d;irför förslaget 1rn1 inriittandc av en tj;inst med tillfrcdsstiillebc. Det 

torde rit ankomma p:i verket att n;irmare besluta om tjänstens inf11gande i 

organ isat i1H1en. 

Byggnad~styrdsens roll (8.3.2! 

Byggnadsstyrelsen anskaffar i dag lokakr <ll de allmiinna advokatby

r{1erna. tvlyndighctens hanuliiggning har. sllm kllmmitten pi1pekar. varit 

fiirL·mal fiir kritik. Nagon annan i1tgiird iin att hos b~ggnadsstyrl'l~cn utscs 

i:n i..1.1111ak1man for de allm;inna adv11katbyr:1erna föresl;i~ inte. 

Fin de allm;inna adv1il-,atbyr;u:rna iir dc:t cn sv{1rbegriplig llruning att 
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hcslutcn (llll fiirhyrning skall fott;1s a\ hyggnadsstyrelsc11 Jllcdan rraktiskt 

t;tgL'l alla flirhcrL'dclscr och hediim11ingar !,!l.irs av berörd hyr;1 nch DY. Ln 

biiltre llrdning \'<>l't~ alt DY i samspel med hyr;1erna fick inLTta l1iblan

svarL'l vad giiller fiirhyrningarna. Det i1111ebiir ingL'n kritik ;1v hyg):!nadsst~

rt'lsen n:ir DY hi1vdar alt en s;1dan ordning skulk inneh:l1';1 en snabh;m.: !ldl 

mLTa ratiL1nell hantering av 1,1kalfr:1g<>rna samtidigt snrn den medger en 

biittre anpassning till de allm~inna a<hokatbyr:1ernas behl>V. sallltidigt solll 

det skulle inneb:ira stimulans för de ;rnstiillda \'id byr:111 att verka for ett s;1 

gott resultat som miijligt. DY filn1rJar Lbrfor all verket fi1r iiverta hikalan

svaret vad avser fiirhyrning av l1ikalcr. 

/Jy!'(/anu och .\llll<'ll !N.4 i 

Anslagsrn(1deller för statliga rnyndighl'lcr (X...\. I) 

Med hiinsyn till all allmiinna advokathyräer skall verka pä lika villkor 

med Je privatpraktiserande adVL1katerna förefaller det naturligt alt anvtin

th1 en förctagsform s11m skapar fiirutsiittningar h~ir-för i s~1 'itor ubtr;ickning 

som möjligt. Om <.1ktieb,1lagsfpr111 valdes skulle riilt visare (h.:h med konkur

n:nskraftig löneS:ittning kunna ske. rekryterings- och tillsiittningsförfa

randl· vad giillcr olika tjiinster skulle förenklas. rationella möjligheter att 

disponera övcrskolt i verksamheten skulle fiirefinnas och frt111varnn av 

tkrn myndighetsfunktioner skulle skapa större hanJlingsfrihet. De nad;.Je

lar som ~ir förbundna med en iiverg;'ing till annan verbamhctsform övcr

viiger emellertid som kommitten reuovisat i ett tidigare avsnitt tX.31. DY 

ddar den av kommitt~n framförda uppfattningen alt de allmiinna advokat

byrt1erna t1tminstone för niirvaranJe bör förbli statliga myndigheter. 

Driftbidrag till verksamheten vid de allm~inna advokatbyråerna !X.4.2l 

Statliga bidrag till verksamheten vid de allmänna advokathyräerna hiir 

bcgriinsas i stör~w möjliga utstriiekning och ej utg{1 ..,iivida ej siir..,kilua skiil 

filreligger. StiJam1 skiil har sedan byr~1ernas tillkomst ansetts fiircligga 

beträffandL· kostnader vid social mottagning. Den bidragsformen m~1ste 

givetvi ... hiheh;tllas. DY tillstyrker att ersättningsreglerna ;indras sti som 

k,1m mi t tcn föreslagit. 

Fn nyhet utgör för~laget om ersättning for huvudkonlLH" som has för 

s1>cial nHittagning. DY välkomnar förslaget. Den föreslagna ordningen 

mö.iliggör en öppen redovisning av den subvention snm mt1ste till fiir all 

garantera verksamheten i de fall stim avses. 

Förslaget om erS:ittning för vikari;atskostnader tillstyrks. 

DY avstyrker fi.irslaget om ers;ittning för personalkostnader föranledda 

av myndighetsformen. Någon inviindning kan i och för sig inte riktas mot 

vad kommitten anfört. Merkostnaderna p;'1 byraerna torue emellertid ba

lansera~ av viirdet p[1 det arhete DY utför for hyrt1ernas riikning i form av 

löneadministrati,Hl m. m. 
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Lrsiittning for specialutrustade ll>kaler bör utg!1 i enlighet med kommit

tens fiirslag. 

Betriiffandc ersiittning för tolkk\1-,tnader vill DY i detta sammanhang ta 

upp en friiga Sl1Tl1 invandrarbyri·1n i Eh>1fangc aktualiserat. Skall L'n invand

rare Slllll inte behiirskar svenska sprfiket vara hiinvisad till en allmiin 

advokatbyr;1 för r!1dgivning enlig! riittshjiilpslagcn'.' Lnder förarbetena till 

riilhh.iiilpsrcformen uppmiirksarnrnades all vissa sviirigheter riirande llilk 

skulle kunna uppsi<\ vid lilfampning av reglerna l>m ri1dgivning. Departe

rnentschd"cn ullalaLk (prop. 1973: 74 sid. 39) bland annat följande: 

De antydda problemen beror huvudsakligen pi1 att den for ri1dgivning 
bestiirnda avgiften. for niirvarande 'iO kr.. inle medger att llilk anlitas i 
ri1dgivningsiirende1. Detta skulle kunna leda till att rädgivning i praktiken 
aldrig skulle kunna liimnas en icke svensksprt1kig pcrSllll. En s[1dan lll"ll
ning iir givetvis inte gndtagbar. Det fö.r antas att just invandrare. vars 
kun-,kaper om svenska förh~lllandcn iir begränsade. har siirskilt behov av 
att till en rimlig kostnad kunna göra si1dana flirfrtlgningar som avses med 
r{1dgivningsinstitt1tet. Jag föreslär diirför att de allmiinna advokatbyri1erna 
bereds möjlighet att anlita tolk 1översiittare) i riidgivningsfall pf1 liknande 
sätt som de nuvarande rättshjiilpsanstalterna. utan att detta skall pf1verka 
byr~1ernas ri.ireheresultat. 

Det iir med andra ord bara vid allmiin advokathyra som tolk vid ri1dgiv

ning kan anlitas utan kos I nad för den hitts~i.ikande. Vill den icke svenskta

lande invandraren gi1 till privat advlikatbyri1 fttr han. om det Lir frf1ga om 

rt1dgivning. själv betala ersiittning till hllk sävida inte kommunal invandrar

byri1 tar p<'\ sig klistnaden. 

Detta kan innebiira ökade kostnader for invandraren for resa till allmän 

advokatbyrä eller for tolk. Dessutom är del frtiga om invandrares riilt att 

fritt fä välja advokat. Svttrigheten kan ockst1 belysas av att makar. bada i 

hchlW av tolk. men med motstridiga intressen. viindcr sig till allm~in 

advokathyrt\. Ena maken fär d~1 - om advokat p;·\ orten skall anlitas -

hänvisas till privat advokat utan att därvid tolkkostnaderna kan ersättas av 

allmänna medel. DY ifo1gasiitter llm tiden inte nu är mogen att lata samtli

ga advokatbyrt1er i riket och ej endast de allmänna fä sin kostnad för tolk 

vid rt1dgivning enligt rättshjiilp~lagcn ersatt av allmänna medel. 

Statlig ersättning i ärenden som annars ej skulle bli behandlade (8.4.3) 

DV har i skrivelse till justitiedepartementet (bilaga 2) den 21 oktober 

1977 föreslagit att ersättning till lik vidator i aktiebolag cb bolaget saknar 

tillgängar och likvidationen föranletts av anmälan frtm patent- och regi

streringsverkct skall utgtl av allmiinna medel. Den av DY föreslagna ord

ningen har diirefter antagits savitt giiller ersiittning till förvaltare i mindre 

konkurs som avskrivs enligt 185 d *konkurslagen. Enligt doms1,1lsverkets 

mening saknas anledning befara att administrationskostnaderna fi.ir det av 

verket föreslagna systemet skulle bli av ni1gon nämnviird storlek. Dom-
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stolsv.:rkl'l fiimrdar diirför en tirdning i enlighet med sitt tidigare angivna 

förslag. 

L11hildningsan-.lag tX.4.6) 

DY ansluter sig hdt till kommitkns förslag och motiveringen för det. Av 

s:irskill intresse :ir kommittens syn pi1 hchovt:t av utbildning för advl1kat

ki1ren i dess helhet och statens ansvar för att fortbildning anordnas. Som 

n:imnts förut i detta yttrande har ett betydelsefullt samarbete bö1jat ut

\'Ccklas rt1 utbildningsomrt1det mellan DY och Sveriges advokatsamfund. 

Statskapital tX.4.4). redlwisning av för:indring i urparbctat värde (8.4.5) 

och eftergift av vis-. tkl av ackumulerade förluster (8.4.8) 

Inledningsvis vill DY beröra en frt1ga som inte behandlats av kommitten 

n;imligen fr:1gan om disp,isition av vinst och t:ickande av förlust vid de 

tilika hyr:1erna. 

lkrartementschek:n anförde i prop. 1973: 74 sid. 38 att 

·· ... resultatutj:imning byr~1erna emellan ej blir förekomma. En resultat
lllj:imning mellan de allm:inna byrfierna skulle i praktiken innebära en 
"koni.:t:rnbildning" som inte st~1r i överensstämmelse med den st;illning i 
forhällande till enskilda advokater st•m de allmänna advokatbyraerna 
avses fi1. Över- eller underskott i verksamheten vid de olika hyrt1erna fär 
st:illet balanseras fri111 ett hudget<'ir till ett annat.·· 

DY vill understryka betydeben av att ett kortsiJ..tigt hudgetfirst;inkande 

inte I:iggs p;·1 verJ..samheten vid de allm;inna hyrfierna. Starka sbl talar för 

att en Jisposit ion av iiver- eller undersJ..ott i verksamheten sker först efter 

en liingrL' tid. Ett skiil för detta :ir den känslighet för pt:rsonalförändringar 

som dessa sm~1 organisationer har. Byte av en jurist vid en mindre hyra kan 

f;i effekter under flcra ~tr. I regel torde sv~ingningar i resultatet komma att 

utJ:lmna~ \iver en fler;·lrsperiod. Vid en normal resultat utveckling vid hyrä

erna saknas tbri"ör anledning att vidtaga disposition av \iver- eller under

skott \arje hudget;'ir. 

0111 balanserade iiverskott eller underskott av betyd<llldl' omfattning 

lit.. v;il skulle urpst;'1 efter hand vid ni1gon eller niigra hyr;·[cr. far fr~1gan om 

disptisitiun ;1v vinstmedel respektive tiickning av förlust tas upp och avgö

ras i <irskild ordning och fri1n fall till fall. Hiirvid kan inleverans av 

i.ivi.:rskotl till staten komma att hli aktuellt liJ..som t;ickning av förlust 

gerwm silrskilt anslag. I alla h:indelser torde ett förfarande som innebär en 

direkt överföring i utj~lmnande syfte av medel fran byräer med över'>kott 

till forlusthyri1er vara uteslutet. 

Under rubriken statskapital t8.4.4) diskuterar kommitten olika siill att 

anskaffa rörelsekapital. Det är riktigt som kommitten p~lpckar att den 

beslutade ~indringen i r~ittshj~ilpsl;1gen bland annat om förenklat förfarande 

vid slutrl'glering rimligen hiir innebiira ett min~kat behtiv <IV riirelsekapital 
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i advokat verksamheten som helhet. För de allmiinna hyr{1ernas verksam

het förordar K(irnmitten att den n:ella ökningen av rörebekapitakt finansi

eras av ett siirskilt anslag. Pi1 utnyttjade anslagsmedel skall hyri1erna hetala 

riinta. Dessutom foresliis att det ~kall ankomma pf\ byrii~'rna sjiilva att 

skydda kapitalet för inflation. Detta skall ske vid prissiillning. Kt>mmittt'.·11 

anför vidare att DY. vid faststiillande av timkostnadsnormer in<>m riitts

hjiilpsområdet. tar hiinsyn till förväntad prisutveckling under giltigh.:tsti

den. f"ör niirvarande tas hiinsyn till fiirviintad prisutvcckling pi1 kostnads

slagen löner. hyror. riintor och övriga omkostnader. rniremot tas ej hLinsyn 

till alt rörebekapitalets viinle urholkas av inflationen. 

DY anser att kommittens modell för kapitalanskaffning och beriikning av 

kostnaderna hiirl'iir iir den som i pri111.:ip skall ti!Himpas vid afnirsmiissig 

verksamhet pi1 en fri marknad. Staten har emellertid. genom all anta 

rättshjLilpslagen. valt att erbjuda allmiinheten juridisk service inom riitts

hjiilpsomrt1det for en. for <.k flesta riitts~ökande. fagre kostnad Lin mark

nadspriset. Av skLil Slllll DY bland annat framfört i PM l 979-09-30 an

gf1ende tltgiirdt:r för att for"biitlra liinsamheten vid de allmLinna advlikatby

råerna. anser verket därför all hela rörelsekapitalet skall finansieras av 

siirskilt anslag. Pf1 utnyttjade anslagsmedel skall riinta betalas till statsver

ket. 

Under förutsättning att hela rörelsekapitalet och kommande ökningar 

därav finansieras av anslagsmedel saknas anledning att införa den intla

tionsrensade rednvisning som kommitten föreslär i avsnitt 8.4.5. Däremot 

biir kommittens förslag att fodindringen av upparbetat viirde skall tillföras 

n:sultatriikningen genomföras. 

Kommittens förslag i avsnilt 8.4.8 alt hillills ackumulerad verklig förlust 

skall avskrivas som initialkostnader. delas av DY. Verket delar likaledes 

uppfattningen att viss del av de medel stim tillskjutits över uppdragsansla

get skall anses som anslag för rörelsekapital. De belopp som h~irvid hlir 

aktuella enligt DY:s heräkningar skiljer sig emellertid frtin dem snm kom

mitten angivit. 

Som framhållits i inledningen av delta avsnitt anser DY att resultatet vid 

de allmföma advokatbyrä.erna skall bruttoredovisas sf1 alt överskott och 

underskott redovisas för var:je byri\ för sig. Disposition av överskott för ej 

ske genom överföring av medel direkt till förlustbyräer. Fram till och med 

budgetåret 1977/78 har redovisats ett ackumulerat överskott vid vissa 

byråer pti cirka 840000 kr. Detta belopp skall läggas till det belopp som 

kommitten redovisar som ackumulerad verklig förlust. 

Verklig förlust till och med budgctiiret 1977 /78 uppg{1r därför till 12.2 

milj. kr. Hela ökningen av rörelsekapitalet till och med budgetaret 1977/78 

uppgt1r till 14.4 milj. kr. 

DY foreslM att redovisat överskott vid vissa byrfter disponeras sft all 

medlen infogas i statskapitalct som egen avsiittning varvid behovet av 

anslagsmedel minskar med motsvarande belopp. 
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Som L'n fi.il.id av DV:s förslag hlanJ ;urnat om finansiering av hela 

rördsekapitakl via anslag blir ett kapitaltilbklitl om 4.7 milj. kr. till Je 

allm:inna advokatbyri1erna utöver de 21.0 milj. kr. som uppdragsanslagel 

tidigare hclastats meJ. oundgiingligcn niiJviinJigt. Vid ett slutligt ställ

ningstagande 111;·1ste hiinsyn iiven tas till utfallet av verbamheten under 

1978/7'). 

A tgiirder 111/ rii11shiiilp.10111ri'1cle1 18 .5) 

Till grund för de nu giillande taxorna inLim riittshjälpsomr{1dct ligger en 

for respektiw taxa bestiimd timkostnadsnorm. Dessa timkostnadsnormer 

har. st1som utredningen p;ipekar. i praxis fatt en genomslagskraft langt 

utanför det taxefiisla l1mrt1det. Vid tilliimpningen av timkostnadsnormerna 

iir sJ..i'i/ig tids;1tgi111g utg:ingspunkt \'id arvl!desprövningcn. Utredningen 

fiin~sl~ir inlt' niigon iindring i att bitriidesersätlningens storlek hestäms frän 

denna utg<ingspunkt men pekar pä all de't. även innm riittshjälpsomrädet. 

föråommer uppdrag. där flera faktorer än tiden skall falla utslaget vid 

arvodets fast;.tiillande Is. 71). DY instiimmer i vad utredningen anfört om 

vilken betydelse tidsfaktorn bör ha. 
Niir det giilkr timkostnadsnormernas konstruktion fiirelfll' utredningen 

att nuvarande raka timnorm inom omrt1det för allmiin rättshjiilp ersi-itts 

med en norm av innehörd att ersättningen till biträdet delas upp i en fast 

del och en rörlig del som bernr ;1v den tid Sl!m läggs ned i ärendet. Inom 

DY har sedan sommaren 1977 förts en di~kussion om de förddar och 

nackdelar som kan föreligga vid en uppdelning av den nuvarande timkost

nads11L1rmen i en fast och i:n rörlig del. De undersökningar DY hitintills 

utfört syni:s i huvudsak ge samma slutsatser som de kommitt~n drar vad 

gäller fördelarna och angefagenhcten av att dela upp ersättningen i en fast 

l>Ch en rörlig del. Verket har för avsikt all ytterligari: utreda de tekniska 

problem och styreffekti:r som kan uppträda vid införande av en fast del. En 

friiga som härvid bör särskilt uppm~irksammas är frf1gan om en subvention 

av entimmasiirenden. För all undvika att sådana ärenden blir dyrare för 

klienten än en rf1dgivning som fordrar högst en timmas arbi:ti: förordar 

utredningen en subvention av prishöjningen i dessa ärenden "vid sidan 

av·· riittshjiilpssystemi:t. Utredningen beräknar kostnaden hiirför till högst 

60 000 kr per år. Detta belopp torde vara riktigt under förutsiittning att 

någon omfördelning av antalet rådgivningar och antalet entimmasärendi:n 

inte sker. St1som utredningen påpekar kan emellertid en suhvention med

föra att hitr:idena striivar i:fter att göra rf1dgivningar till ärenden om allmän 

rättshjälp. Detta torde gälla även niir klienten har en hög r~ittshjälpsavgift. 

eftersom avgiften för ett entimrnasiirende enligt förslaget alltid skall maxi

malt vara densamma som avgiften för en rådgivning om hi'igst en timme. 

Det kan ifrltgasiittas om den sp~irr som ligger i att bitriidet m{1ste vända sig 

till stati:n för att fä full crs~ittning är tillräcklig for att förhindra missbruk. 

En annan svr1righet ligger i att trösl\eleffckter i vissa fall kan uppkomma för 
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klienterna om en ..,ubvention införs pi1 föreslaget sätt. DV iir därför pi1 

fiirdiggande material inte berett att ta stiillning till om en subvention av 

ent immasiirenden hiir ske och formerna hiirför. 

I detta sammanhang vill verket päpeka. att utredningens pästi1ende 

h. 73) att alla som sysslar med iirenden om gemensam ansökan om iikten

skapsskillnad kl)mrner att gynnas om timnormen delas upp pt1 föreslaget 

s(ill inte nödviindigtvis är riktigt. Säsom framgär av utredningen ts. 611) ltig 

till grund for skillnadsm~1btaxan en genomgiing av 2 000 mtil om gemensam 

ansökan om ;ikten ... kapsskillnad. De hiirvid erhällna medclarvodena divi

derades med da giiilalllfr timkl>stnadsnorm. varvid den beräknade genom

"llittliga tids~\tgängen för olik<t typer av mäl erhölls. Taxan utformades 

hiircftcr som en funktion av den sålunda beräknade tidsi'itgtmgen och 

giillande timkostnadsnorm. Taxan bygger cmellert id ..,ilsl>m framg{1tt av det 

anförda p~1 etc empiriskt matcrial. En uppdelning av timnormen pä föresla

get ..,;iu kan diiti"ör anses böra medföra att beriikningen av taxebeloppcn 

sker efter andra grunder än Je nuvarandt:. 

I samband med att DV ytterligare utreder införandet av en fast del i 

taxorna inom civilmttlsomrädet kommer verket att undersöka om en stidan 

fost 1.lel bör införas även i brottmälstaxan. 

DV delar utredningens uppfattning Lllll formerna fC:.ir bestiimmande av 

timkustnadsnormer o.::h taxor. 

3 Byggnadsstyrelsen 

Ryggnadsstyrclsen begränsar sill yttrande till de delar som ligger inom 

verkets ansvarsomri1de - lokalforsörjning fl.ir statlig verksamhet. 

För att klargöra föruts:ittningarna for lokalflirsötjningen forcsl{1r hygg

nadsstyrclscn all en arbetsgrupp bildas best[iende av en repn:sentant frirn 

hyggnadsstyrelsen och representanter fr{m dl>mswlsvcrket och de all

miinna advokatbyrt1erna. Gruppens uppgift fi.iresli1s vara all g<'1 igenom Je 

krav Slllll advokatbyräcrna stiillcr p<"i sina lokaler och utarbeta riktlinjer 

som skall ligga till grund for hyggnadsslyrclsens hanuliiggning av lokalför

sö1jningen för de allmänna advokatbyr:1crna. Ll>kalanskaffningen försvi\

ras av all det finns ett begränsat utbud av lokaler all 1illgi1 samt all de hyror 

SL)m räder i mycket liten utsträ.::kning kan pävcrkas av byggnadsstyrclsen. 

Hyreskostnaden kan dock pi1vcrkas genom att lokalkraven siinks. vilket i 

si1 fall bör behandlas inom den föreslagna arbetsgruppen. 

4 Riksrevisionsnrket 

Utredningen .. De allmiinna advokatbyracrna" har gjort t:n allmiin ut viir

dering av verksamheten hittill~ vid de allmiinna advokatbyriierna tAAB) 
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lH:h av de föruhiiltningar som giilkr för verksamheten. HI. a. har en analys 

gj,1rts av de under :!ren uppkomna fiirlusternu och förslag lagts fram till 

{1tgiirder for att förhiittra lönsamheten. Ln viktig uppgift för Utrl·dningen 

har <icksi1 varit all kartHigga de skillnader som !infö niir det giiller fornhiitt

ningarna att driva ad\'\ih.atverh.samhel i enskild och offentlig regi. En 

utgimgspunkt fiir utredningen har enligt direktiven varit att AAH ucksi1 i 

fortsiittningcn bör pi1 lika villkor konkurrera med enskilda advokatbyri1er. 

Det allmiinna intrycket av utreJningens förslag iir att de iir viil genomar

betade och rimliga mot bakgrund av den övergripamk m~ilsiitt ningen att lk 

AAH och den enskilda advokatverksamheten skall konkurrera p?1 lika 

villkllr. När Jet giilkr vissa förslag anser RR V emellertid att utredningen 

g~1tt alltför schablnnmiissigt till viiga. Detta gäller t. ex. bidraget för för

hiijd;1 k1kalkoslnader. Vidare har RRV det intrycket att man i vissa fall gätt 

alltför limgt i detaljeringsgrad för ;1tt uppn~1 en kostnadsmässig riittvisa. 

Inledningsvis vill RRV instiimma i förslagen när det giiller myndighets

formen. knmpetensfonlelningen m.:=llan riksdag. regering och dDmstolsver

ket <DOV) samt anslagskonstruktionen. I det följande lämnas RRVs kom

mrntarer i anslutning till vissa av dt· förslag som utredningen lagt fram. 

Vi.isa Jri}ihiJrng }i"ir /..ost11aJcr 1·id .1ocial 111011ag11i11g t1chji'ir h11rnclf..t111tt1r 

st1111 bas 1·iJ social 111011ag11i11g 

RRV har inte n{1got att erinra rnnt förslaget att hetala den restid s1im 

krävs i samband med social mottagning enligt timnormen för arhete i 

civilmal i stiillct för som tidsspillan. 

RRV tillstyrker vidare det föreslagna drifthidraget till olönsamma h11-

v11dhyrfier som är ntidviindiga som bas för social mottagningsverksamhet. 

Innan st1dant bidrag utg<ir hör dock. som utredningen föresl~ir överv;igas 

om aktuella hyr;'tcr är rationellt drivna. och om de inte kan hli filialkontor 

till andra byrt1cr. Den konstruktion av bidraget som utredningen valt 

kriiver emellertid en kraftfull styrning och uppföljning fr[[n DOYs sida. 

Bidraget kan annars komma att utnyttjas för att dölja ~{1dana förluster som 

uppstf1r i d1.:n icke bidragsberättigade delen av berörda byrt'1ers verksam

het. 

b·.1tll 111i11g ji'ir 1·d11rid.t1sl11wier l'id onormalt hiii; .fi·1)111·1iro 

Eftersom utgimgspunktcn iir att verksamheten vid AAB skall bedrivas pti 

samma ekonomi~ka villkor som gäller för privat advokatvcrksamhet till

styrker RRV utredningens förslag i denna fråga. Att lflta AAB vara den 

enda statliga myndighet som inte omfattas av arhetsgivarintriidet synes 

olämpligt. Det är givetvis viktigt alt DOV n(iga följer utvecklingen av 

sjukfr<'rnvarnn och äldcrsfi.irdclningen vid AAB st1 att inte dessa i förh;'tllan

dc till de privata byrt1erna gynnas. 
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SI 111.1/.. ///!i I// I 

Utn.:dningen före siar att ett <irskilt anslag fi_ir linansiering av uch ökning 

av r"ird11·f..C1pi1C1/ stiills till AAl3s förfogande. Hitintills har i_ikningen av 

riirdsekapital finansierats gentHn att regeringen tillskjut it riintdria medel. 

RRV tillstyrker förslaget p~1 denna punkt. 

Niir det giillcr 11tm.1111i11g.1·f..C1f>i1all'/ föresl;1s att avskrivningar beriiknas 

p;1 ett <'1teranskaffningsviirde. Avskrivningar och riinta p;'t utrustningskapi

tal skall inkvereras till staten. AAB disptinerar inte liingre ni1got siirskilt 

utrust ningsanslag. 

Niir det gillkr fragan om hur statens avkastningskrav bi.ir utformas iir 

utredningen t>klar. Utrcdningt'n förordar "i ena sidan att statskapitalet 

<rört'lsekapital och utrustningskarital) sJ..all intlatinnsskyddas av AAB tll'h 

{1 andra sidan att statskapitalet skall amorteras (lCh förriintas genom att 

avskrivningar sker pi·1 <'1teranskaffningsviirde. vilka tillsammans med riinta 

skall inlcvereras till staten. som ff1r ta stiillning till hur avkastningen skall 

dispt111eras. Detta senare förfaringssiitt framhMkr utredningen torde vara 

det bihta uttrycket fiir lika-konkurrensprincipen. 

Det finns i prin..:ip tv;i olika sätt att tinan~iera meddsbehovet för sådana 

ankiggningar som regeringen beslutat skall finansieras pt1 annat siitt än med 

särskilt anslag (l.;h behovet av rördsekapital. Detta kan ockst\ uttryckas s;'1 

att statsmakterna antingen l\an kriiva ett ovillkorligt eller ett villkorligt 

avJ..astningskrav. Om ett pvillkorligt krav stiills upp innebiir detta att ränta. 

f. n. 8'i pii di~ponerat kapital. skall inlevereras till staten. Kapitalet anses 

hiirmed i princip bli inflationsskyddat. Denna riinta jiimte k(lstnader till 

anskaffningsvärde för omsatta tillgimgar och avskrivningar av utrustning 

till anskaffningsvärdet skall ingii ~nm komponenter i myndighetens kost

nadskalkyl. Vid varje budgetprövning m;lste därvid beslut tas om vilket 

kapitaltillskott som vid rådande inflation mi1ste i1tergi1 till myndigheten för 

att nförändrad realnivi1 för verksamheten skall vara möjlig att uppditthttlla. 

Om stabmakterna däremot viilier att formulera ett villkorligt avkast

ningskrav för statskapitalet innebiir detta att avkastningen skall redovisas 

som ett överskott. vilket disponeras enligt regeringens beslut. Förslag till 

disposition upprättas av myndigheten. Statens avkastningskrav kan tillgo

doses antingen genom inleverans av överskott eller genom uppskrivning av 

statskapitalet. Den uppskrivna delen av statskapitalet blir avkastningsplik

tig enligt samma villkor som kapital som tillskjutits. 

Överskottets storlek skall normalt vara lika stort som i den tidigare 

refererade räntetekniska lösningen. Myndigheten iir dock vid denna senare 

finansieringsform ocksä ~kyldig att kunna refinansiera förbrukade tillg!ing

ar till samma kapacitetsnivf1 utan förnyad kapitalinsats via statsbudgeten. 

Detta medför att myndight:ten i liigen dft inflationen kan förväntas över

stiga avkastningsräntans niv~1 m[\ste kalkylera si1 att ett större överskott 

erhMls. 

I myndighetens kostnadskalkyler kan dessa krav tillgodoses genom att 
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rördseklislnaderna inkl. avskrivningar beriiknas till {!teranskaffningsvär

den. Det bör hiir observeras att statens avka!-.tningskrav tfr. o. m. hudgd

i1rl't 1980/81 normalt statens avkastningsriinta) formuleras i nominl'lla 

termer. Det förslag till statlig hokföringsförtirdning (dnr 1977: 1034. PM 

1979-11-02) Slllll RRV överlämnat till regeringen baseras också p[1 all 

resultatriikningen avslutas i nomindla termer oeh att halanwänkn redovi

sas till anskaffningsvärden. Differenser mellan titer- och anskaffningsvär

den som tiieks av intäkterna skall därför betraktas som en nominell avkast

ning pa statsl-.apitalet. Om llessa differenser förviintas bli minllre iin det 

avkastningskrav som definieras genom avkastningsr~lntan mäste myndig

heten i sin kostnadskalkyl göra etl ytterligare p{1slag S<'t att begiirt överskott 

uppni1s. 

UtreJningen !-.ynes i viss mim ha sammanblandat dessa finansierings

formcr. Vilkel synsiill som generellt skall förordas beror av sållana kriteri

er s1H11 1. ex. nm verksamheten har karaktär av ingrepp i enskildas förhål

lanllen. om myndigheten arbetar i en monopolliknande marknadssitualilm. 

myndigheten!-. StLirlek och allministrativa kompetens. om myndigheten för

fogar över omfattanllc utrustningskapital etc. Ytterst är för frågan avgö

ranJe. vilken grad av frihet som statsmakterna anser sig vilja lämna I ill 

myndigheten. 

Lösningen ;1v denna fräga for AABs dd torde fä bli herocndl' av stats

makternas allmänna ställningstagande till lie två ovan presenkralle huvud

moJellerna in,im ramen for lien pägäenlle budgetreformen. 

RRV avstir Jiirför frim att ta ställning i denna fråga. Konkurrenssitua

ti(men och kravet p{1 företagsck1inomiskt uppträdande är dock faktorer 

som talar för cl! kapital med villkllrligt avkastningskrav. 

RRV vill avslutningsvis peka pit den statsfinansiella merutgift som hlir 

en följd av att rörelsekapitalet räntebeläggs. Rättshjälpsanslaget torde öka 

meJ llrygt 3 Mkr. varav drygt 2 Mkr kommer att överföras till de privata 

advokatbyräerna. Detta blir en oundviklig konsekwns om principen om 

konkurrens p{1 lika villkor skall upprätthållas. 

R1·do1·i.rnin!{ a1· .foriindring i 11pparbe1a1 i·iirii<' 

RRV instänimcr i att föriindringar i varulagerpostcr skall ptlverka n:sul

latel. Della överensstämmer med praxis i samband med tillämpning av 

uppdragsmoddlcn samt med de regler som redan nu finns intagna i rcglc

ringshrev for /\AB. 

Bokslutets innehilll och struklur kommer med stor sannolikhet att 

fr. o. m. huJgct~lret 1980/81 regleras av den tidigare nämnda statliga bok

fi.iringsfönirdningen samt de föreskriftl:r och anvisningar som RRV kom

mer att utfarda i anslu1ning till denna. 

RRV avstär Jiirför frtm ytterligare kommentarer. även om vissa detaljer 

kommer att f[1 en annorlunda lösning ~in vad som antyds i utredningens 

förslag. 
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NiaRUi m· 1·i.1.1 dd m· 11,-/...1111111/crade ji'ir/11.1/a 

i\ vskrivning av tidigan: fi.irluster far deb ses som en konsekvens a\ att 

utredningen nu fön.:sh1r ett antal i1tgiirder för att jiimstiilla statlig 11ch privat 

advokatverksamhet i kostnadshänseende dels. som utredningen p;1pd,ar. 

bctraktas som en initialkostnad för uppbyggnaden av den nya organisati1•

ncn. RRV har inte ni1go1 att erinra nk1t föreslagen avskrivning. 

Ti111 /..1 •.1·111ads Il< 1n11<' 11 

Effekterna för AAB. klienterna llCh staten av all dela upp den raka 

timkl1stnadsnormen i en fast och en rörlig del finner RRV viil belysta. De 

oundvikliga trfokeleffekterna av en sihlan taxekonstruktion synes tillriick

ligt beaktade genom utreJni11gens förslag till subvention av den uppkomna 

prisökningen i entimmasiirenden. RRV tilbtyrker de framlagda förslagen. 

81'.1!1111111dcnill<'ll h1·1r. 1i111/..o.111111drnor111 01'11 tu.ror 

Utredningen fi.ireslf1r ingen iindring av nu giilland~· regler. dvs. all DOV 

besttimmer timkostnadsnormn och taxor. 

Timkostnadsnormen och till;impade tax1lf· bygger p;·1 att k11stnadsnivt'1n 

vid AAB skall tilhimpas för iirenden inom riittshjiilpsomrfalet. oavsett om 

dessa handlagts av statlig eller privat advlikat. Timnormen har emellertid 

fatt genomslagskraft utanför dQt taxefästa omradet och kommit att använ

das som ett uttryck för skiilig ersiittning för övriga mäl och äremkn som 

advokater handHigger. Tilliimpa<.le normer och taxm berör dels enskil<.la 

klienter genom att dessa bidrar efter förm{1ga till betalningen av vissa 

ären<.len. dels inverkar <.le i större eller mindre ubträckning pt1 privata 

advokaters inkomstsituation. Verksamheten har s{tledes regleran<.le karak

tär. 

Praxis inom <.let statligt avgiftsbelagda omrä<.let iir all regeringen fast

st;iller taxan vi<.l över 3/4-dclar av de myn<.ligheter som har reglerande 

verksamhet. lntiikterna vi<.l sfidana verksamheter uppgrir till ea 9:V; av 

dessa myndigheters intiiktcr. 

Vidare hör till bilden att DOV är central förvaltningsmynJighet för AAB. 

I denna roll ligger bl. a. att leda och samordna verksamheten samt meddela 

föreskrifter. rt1J oeh anvisningar. Likasä skall DOV tillse att verksamheten 

bedrivs effektivt. DOV fastställer alltsä enligt giillande ordning taxorna för 

en verksamhet som grun<.las p[1 förhfillanJen som verket direkt ansvarar för 

eller utövar tillsyn över. 

Utan att formulera niigot yrkande i frägan anser RRV att 1ivanstäende 

utgör faktorer som talar for att detta iir en sä<.lan verksamhet diir regering

en och inte en enskild myndighet bör vara den som faststiillcr taxorna. 

Friigan vem som skall bestämma taxorna har dock iiven ett samband 

med vilken ställning som statsmakterna tar i fr~ga om ett villkorligt eller ett 

ovillkorligt avkastningskrav skall ställa~ pf1 det statskapital som ställs till 

AABs förfogande. 
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\ii.1.lll iil'rigll .fi"1igor 

LitreJningen fore-,l:1r all AAB ge11111n e\l JriftbiJrag -,\;.all \;.llmpcnsera-. 

fiir pnsonal\;.ostnader som ;ir föranledda av myndighetsformcn och dl' 

rutiner som den1w meJfiir. Enligt RRVs uppfattning har utredningen inte 

tillr~ic\;.ligt styrkt all sl-.illnaderna mdl;m enskilda advokatbyr~1er och AAB 

vad giilkr administrativa uppgift.:r iir s;i stora att de motiverar ett si1dant 

driftbidrag. Ratil1naliscring av dl' administrativa rutinerna bör kunna ge

nomföras vid AA B. Vad betr:iffar t. ex. Jcn dubbla rcdovisningcn snm 

enligt utrcdningcn ;digger AAB. bör DOV lH:h byrt1erna övcrv;iga vilka 

möjligheter snm föreligger att integrera eller pi1 annat siitt förenkla rcdovis

ning'>nl\inerna. 

RRV har vidar.: ing.:nting att erinra ml)t utredningens förslag att DOV 

skall kunna dcleg.:ra riittcn att fatta anstiillningsbeslut för tjänster i högst 

F .'i till lönsamma byr~u:r. I detta -,ammanhang bör dock enligt RRVs 

mening iakttagas viss restriktivitet med hiinsyn till de i betiinkandet an

givna striivamkna att nedbringa antalet biträden per jurist. 

5 Hovrätten för Nedre Norrland 

Allmiinna advokatbyr~1knmmitten har som en huvuduppgift haft att göra 

en allmiin utv;irdering av verksamheten viJ dl! allmiinna ::a.lvokatbyrfierna 

och av de förutsättningar som gälkr för verk~amheten. Hiirvid har utrl'd

ningen enligt direktivl!n utgiitt fri1n att ~iven i framtiden behovet av juridiskt 

bitriide gerwm llffentligt verksamma jurister skall tillgodoses genom all

männa advol-.athyr:icr som drivs av sraten och som iiven i fortsiillningen 

bör i princip konkurrera p:i lika villkor med enskilda advokatbyr:ler si1 

li111gt fiirutsiittningar fiir st1dan kllllkurrl'ns föreligger. Vidare har dl't up

penharligen forubatts att ersiittningen till advllkater och liksttillda OL'ks;I 

framdeles skall i \iisentlig mim grundas p{1 taxor. Oaktat samhtillets kost

nader for den allmiinna rtittshjiilpen under iirens lopp vida överstigit de vid 

rcforml'ns genomförande hertiknade blivande kostnaderna. har kommit

tens övcr~yn med hiinsyn till direktivl'n väsentligen inriktats p!1 att ned

hringa d~' allmtinna byriu:rnas kostnadsläge bland annat genl\111 drifthidrag 

för att dl'ssa byri1l!r skall kllmpcn~eras för spcl'iella kostnader som inte 

belastar dl' enskilda hyriierna. 

Det nuvarande systemet for advnkatersiittning grundat pi1 tids{1tgiing tir 

behiiftat med svagheter som fr~m nlika hall under~tröks redan vid rättshjäl

pens infiirandl'. Att alla advokathyrt1er skulle kunna arbeta pf1 helt lika 

villkor är naturligtvis en fiktion. Med hänsyn till den ambitiösa målsätt

ningen för de allmiinna advokatbyri1erna måste deras totala kl1stnader i 

rl'gel ligga högre lin flertalet enskilda hyr:1ers kostnader. Htirtill kommer 

ockst1 att olika byri1er - bade allmänna l1eh enskilda - har varierande 

h1stnadsläge. Principen att kostnadsliiget vid de allmiinna byri1crna liksom 
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all arhctets omfattning mera än dess kvalitet skulle vara viigkdande vid 

ta.\esystemets upphyggnad har tbrfor haft till resultat all advokatcrsiitt

ningarna ofta avvikit fr:111 vad snm skulle ha utgätt efter skiilighebhedöm-

11ing. Förr eller senare hör Jiirflir hela adVLikatersiittningssystemet göras 

till förem[d for en intriingande analys. 1 nuläget har h,ivriitten ingenting att 

erinra mot det av kommillcn framlagda förslaget. 

6 Kammarrätten i Stockholm 

J.,:pmmitkn har uttalat att inriktningen av verksamheten vid Je allrniinna 

advokathyr;1erna alltjiimt skall ha tyngdpunkten irwm riittshjiilpsnmr~1det. 

Vidare har k<immittccn förklarat sig i princip hidla fast vid uppfattningen 

;1tt siat en har ansvar for att tillgi·mg finns till juridiskt sknlade biträden runt 

om i landet. De allmiinna advokatbyrilernas uppgift skall enligt k<in1rnitten 

o.:ks;'1 vara att erbjuda l..ostnadsinsyn. Det har Liven fastlagts att principiell 

nL·utralitct skall r~1da mellan allmiinna och enskilda advnkathyr~tt.:r i fri1ga 

,ini i..L•slnader. 

Vad si"dunda anfiirts har kommitten med rätta tagit som utg{111gspunktcr 

fiir sina närmare överviiganden. Dessa i\verviiganden har lell fram till 

detaljerade förslag i olika hiinscenden. Dessa förslag iir. sii limgt kammar

riitten kunnat heifoma. viil gemimarbetade o.:h motiverade. Tyvärr innt:här 

Je en i och för sig inte önsk viird detaljreglering. som mt:d all sannolikhet 

kommer alt föranleda ett ej nviisentligt administrativt mt:rarbete i tilliimp

ningen. framför allt för de allmiinna advnkatbyr;ierna o<.:h domstobverket. 

l\kd de givna utg;·ingspunkterna torde emellertid kLlmmittcn 1..nappast kun

nat g,1 till viiga pli annat eller biittrL' siitt flir att lösa den förelagda uppgif

lt:n. 

Kammarrätten. som ansett sig inte kunna granska Je framlagda försla
gen i \'arjc enskildhet. ansluter sig i Jet hela till dessa. 

7 l'lorra allmänna advokatbyrån 

Uyri1n delar i stort de överviiganden st>m k11n1111itten framlagt. Att tyngd

punkten for verksamheten liksom tidigare bör ligga inom riittshjiilpsomr:1-

det iir naturligt. Mycket st~1r dock att vinna vid en viss grad av specialise

ring h1isjuristerna s{1 att vissa blir expertt:r inom sitt omri1dt:. ntigl!t som iir 

till fi.irm{111 si1viil fi.ir byrf111 som för klil'nterna. 

Under ruhriken Allrn;inna överväganden framh<llks vikten av att full 

l..ostrwdstiickning uppni·is o.:h att hyri1er. som t:j iir biirkraftiga. llmorgani

seras elll'r nedliiggo. Norra allmlinna advokathyr:ln sttir just inför den 

sistniirnnda situationen. Med all rl'spekt for kravet p;\ kostnadstiicl..ning 

hör det doc:k i detta sammanhang bt:tonas att u1g;\ngsliiget i.:kl' varit 
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siirskilt hra. HlanJ annat har Slllll hekant hyriin iivertagit Jen tidigare 

riiltsh,iiilpsanstaltens pnsPnal. Jiir lön~amhehkriteriet e.i ing:itl Slllll 11:1gun 

flirut...Littning viJ anst~illning. Det har for m;'inga blivit en svi1r omst~illning. 

som man helt e11"elt inte klarat av .. A.lder LH.:h sviktande hiilsa etc. har varit 

bidragande fa"torer till att alla ej fungerat i Jen nya organisationen si1sPm 

forvLintats fr:111 dnmstlllsverket. 

Det i.ir för byrän viilgöranJe att kunna konstatera att iivt:n kommitten 

funnit att det hittills icke förelegat kllnkurrens pii lika villkor och att det i 

miinga fall iir de allmLinna advokathyrtierna som hlir lidande. 

Vad s1'm fri1n k1m1mitten föreslagits for att utjiimna skillnaderna mellan 

olika typer av byri1er (avsnitt 8.4.2) föranleder ej ni1gra invändningar. 

Siirskilt intressant iir förslaget om ersiittning for vikariekostnader vid (lflor

malt hög franvarn (s . .'i8-59J. Kornmitten förordar hi.ir att medel stLills till 

förfogande för att finansiera inkomstersLittning under si1dan frrinvaro som 

icke är normal. Nagnn niirmarc angivelse av vad som skall vara onormal 

fr[rnvaro saknas dock. Förslaget giiller längre sjukfr{rnvaro. Norra all

miinna advokathyr:m har under de senaste ilren haft stor \iukfranvaro. 

s~1v~il kort tid som hingrc perioder. Med kommittens förslag skulle den 

korta ledigheten ej ersiittas. Antalet sjukdagar var vid norra allmiinna 

advokatbyrån under hudgetåret 1978/ 1979 totalt 1.579 dagar. Härav utgjor

de de liingn: perioderna ( 14 dagar och längre) cirka 1.409 dagar. Det 

föreslagna bidraget skulle skapa hättre möjligheter för advokatbyrån att nä 

kostnadstiickning. 

Vad hetri.iffar taxorna iir de nuvarande enligt hyrfins mening for bga och 

rrn:dvcrkar till det d[tliga resultatet. Cienllmföres de av kommitten föreslag

na förändringarna betr. olika driftbidrag till de allmiinna advokatbyr:krna 

borde en hiittrt: kostnad~tiickning uppni1s och en ny grund för taxorna 

föreligga. Med hiinsyn till att en stor del av iircndcna iir relativt korta skulle 

ock~i1 mycket vara att vinna p;'t t:n uppdelning av ersLittningen i en fast och 

en rörlig del. 

Det s1'm icke f«1r glömmas bort i den piigiiende diskussionen om kost

nadstikkning. arbete p[1 lika villkor etc. iir dllck klientens situation. Det 

primi1ra mt1ste alltid vara klientens biista. och i valet mellan full kostnads

tLickning och bi1sta miijliga prestation för klienten mi1ste det senare ges 

prioritet. 

8 Södra allmänna advokatbyrån 

Inledning 

De allrn~inna advokatbyr[1erna har under sin korta tillvaro sti1tt under 

stiindig tillsyn och kontroll. men all utredningsverksamhet har enbart gällt 

advokatbyri1ernas ekonomi. Advokathyr;'1ernas främsta uppgift iir dock att 

himna allmänheten biista möjliga juridiska hjiilp. Hur denna primhra upp-
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gift li1,.:s har aldrig niirn1arL' p.:n.:t r.:rah llCh ut\ :i1 derats. ·1\ 1 iiir har 

utrL·dningL'll L'.i heller intr.:sserat sig hiirfi.i1. 

Av utredning.:n kan indir.:kt pa grundval av dt' E1 gcrwmgripandc fiirsla

g.:n fast.;li1s alt Je allmiinna advnkathyracrna i •;tilrl fungerar mycket 

tillfrL·dsstiillamk. 

Advukath) r;111 ddar mcstadd, vad utredning.:n fr<tmför men vill d11ck 

!"lir 'in del göra fiiljandc p;1peka11Jcn nch i1n·i·mdningar. 

7. I Statens ansrnr för att medborgarna har tillgång till biträde i rättsliga 

angl:lägrnhcter 

,.\Jvukathyri111 delar kummitt..:ns uttalande all inriktningen av verksam

hclL'n vid dt' ;illrniinna advl1katbyr:1erna ;illt.iiimt skall ha tyngdpunkten 

inom riittshjiilpso111r{1Jct men med mö.iligheter ;1tt :1ta '>ig uppdrag utanfiir 

detta llmr;1de. Fn följd hi.1rav blir all arbetL't inriktas p;1 s. k. ··allemansi·1-

rcnd.:11". 

Emdknid vill adw>karbyr;in pt'ka p[1 att k1m1111ittcns uppriikning av 

· '<dlcmansiirendena .. inneh{ilkr iimnesomriiden. diir allmiin rät tshjiilp rc

gdmiissigt L'j kan pi1riiknas sihom deklaratipnsprnhkm. cnklart' skatterriill 

,1ch sucialfiir~iikringsriitt. Hit hör iiven fi.irvaltningslircnden. ln1.1m nu bc

riirda iimnesl1mri1den har för de mindre bemedlade klic111erna en p;·iiaglig 

fi.irsiimring skett gcnpm riittshjiilpsreformrn. vilket iiven giilkr hitriide vid 

bodelning 11ch upplösning av sammanboenddi.irfo1llanden. 

Adv11katbyrM1s jurister finner det vara en stor brist i riillshjiilpssystemct 

;lit klienterna ej far biriide i iirenden. diir bl. a. staten upplevs som nwtpart. 

FrforenhclL'n visar ii ven all stat liga servicecirkul~in:t ej fungerar i ön sk viird 

11mfattning. 

D~1 advokatbyrimsjurister anser sig ha ett social\ ansvar för sina klienter 

lleh inte anser sig kunna liimna dessa utan hjiilp. förekommer det i ej 

,1hctydlig omfanning att klienterna crh<iller si1dan till inget eller nt'dsatt 

<irvode. vilket för byrän hlir s. k. fiirlustiircnden. 

Denna sociala verksamhet har ofta pi1talats lllL'n iinn11 ej hL'aktats vid 

fl<igon utredning. Kommitt~n har endast avslutningsvis berört iimnet undn 

8.1.4 Stiindig omprövning. 

7 .2 Kostnadskontroll 

Kommitten uttalar all verksamhL'lt'n vid de allmiinna advukathyrf1erna 

skall bedrivas si1 rationellt som möjligt. att rutinerna rni"tstc vara ändamiils

cnliga och arbetsbesparande samt att personalresurserna skall utnyttjas 

l1ptimalt. 

Nu niimnda princ:ipcr fär anses giilla i all privat \)L"h ~tatlig wrsamhL't och 

far inte ll1lkas si1 all störr.: krav stiills p~1 de allmiinna advnkatbyr;·1erna iin 

pt1 annan statlig verksamhet. 

12 Riksda1:en J97CJ/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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8.1. I ;\far/..1111d.\/iiring 

Annonsning i lokalprösen forekllmmer ej i S1ockholmsomri1det. d{1 det 

inte ansett ... ekonomiskt meningsfullt att cirka 500 advlikatbyraer genom 

a111wnsn konkurrerar med varandra. 

Advokathyran har till samtlig•t tingsriitter i Stoekholmsomrt1det anmält 

att vis~a namngivna advokater iitar sig uppdrag som offentliga försvarare. 

Trots detta crh;"tlles ink uppdrag i '"riillvis" l>rnfattning. Frän vissa tings

rätter far adv1..1katerna öwrhuvudtaget inte nc1gra uppdrag. 1X1 problemet 

inte l\irde vara speciellt för Södra allm~inna advokatbyrirn och då dom

stolsvcrket inte kan verka för en lösning. bör justitiedepartementet vidta 

liimpliga :itg:irder för all undanröja nuvaranue Priittvisa vid föruelningen 

av forsvarareuppdragen. VaJ nu sagts g;iller iiven fororunandcn som 

skiftesman vid hlllklning. 

8.1 A S1ii11dig "111prii1·11i11g 

Uti.iver vad advokathyr:·m anfi..irt under 7.1 vill advllkatbyr~lll unuerstry

ka det viisentliga i att inte har;1 chefer utan iivcn övriga anställda för 

framföra sina synpunkter till domstolsverket viJ konferenser. 

8.:! .:! Birriidc.1/ii11a 

Vid beriikning av gcnomsnittskonstanden för biträucslöner har kommit

ten utg:·1tt fr;rn budget;·irct 1976/ I 977. Under denna tid gick adVl)katbyrån 

miste llfll sjukpenning under 4h0 dagar för enbart hitr;idespersonalen. 

vilket motsvarar en hruttofiirlu'>t av Jrygt 60.000 kninor och en nettoför

lust av drygt 2'i.OOO krnnm. Skillnaden mellan de verkliga hitriideskostna

dcrna ptt allmiin respektive privat bvra torde därfi..ir vara minure än utred

ningen visar. 

Advokatbyr~tn vill umh:rstryka kommittens kunstatcrande att auvokat

byrims verksamhet helastas av en miingd arbetsrutiner som statlig myndig

het. genqm det duhbla och tungrodda redovisningssystemet ävensom ge

rlllm riittshjiilpssystemet. vilket p;\vnkar hitriideskostnaderna. 

Dimensi\lneringen av bitr;·1uespcrsonakn 

Advokathyr;\n kan h;ir endast konstatera att den fiireslagna dimensione

ringen jurister - hitriidL'll inte ~kulk kunna fungera p~i auvokathyr~tn. 

Kommitten har inte tillr;ickligt beaktat att antalet ;ircnden per jurist samt 

;irendcstrukturen p{1vcrkar hehovct av hitriidcspers1l!lal. Den byrii som har 

manga offentliga försvar samt mi1nga stora iirendcn har viisentligt fagre 

hitriidcsbehov Lin en aJvnkathyr{1. som t. ex. Södra allmiinna advokat

byr;'tn. s1rn1 har forh;"illandevis fat offentliga forwar och manga korta alle

mans;iremkn ävensom stort antal r~1dgivningar. Inte minst de sistn;imnda 

medför omfattande administratiom;arhete. 

Vidare ma:--te understrykas att de individuella förutsiittningarna som 

va1jc byr~i har i sin pcr ... onal m;bte vara det avgörande vid dimensionering-
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en. Den viktiga personalpolitiska prirKipen att Jelegera kvalifi..:erad.: upp

gifkr frän _jurist till hiniid.: mt1sk ocksi1 heaktas. 

I förhtdlanue till privat adv11kathyri·1 hör anrniirka~ att statsanstiillua har 

längre sem.:st<.:r och att M BL iir g.:nomföru llCh tilliimpas. 

Slutligen hör fastlilS att dimensioneringen m?1ste ske P'i s'idant siitt att 

övertidsarhete .:nuast rent unuantagwis skall bli nödviindigt samt alt advl1-

katbyri111 kan fungera tillfredsstiillande iiven viu sjukledigheter och semest

rar utan förnrdnande av vikarier. 

8.2.3 Lc1/..11//.:.o.1·11111<frr 

Vid diskussioner med dlimstolsverh·t har advokathyr;'ln fatt Lien upp

fattningen alt Jomslolsverket numera synes ha intagit den st,indpunkten 

att en allmiin auvokathyr!t inte kan till!1tas inllylta i nybyggda lukaler p:1 

grund av Je höga hyreskostnaderna. Advokathyr[111 vill Jiirfor hiir fa~tsl:1 

Lien principen att de allmänna advokathyr;"terna p;'1 grunu av kravet p~1 

kostnaustiickning inte frir siirbehanulas utan dessa skall ha samma rätt till 

den stanuard som genumsnittligt tillkommer ;mura statliga myndigh.:ter. 

Snarare kan man siiga att en allmän advokatbyrå har större ht:hliv av 

trivsamma lokaler i sin konkurrens om klienter med privata hyrf1er. 

Det iir en hrist i utredningen att man ej undersökt vilken standard de 

privata auvokatbyråerna hitller ävensom i vilken omfattning denna är 

godtagbar eller jiimfiirbar med statliga mynuighetcr. 

8.3.2 S1yr.1y.1te111 .fi"ir de a/1111ii1111a lllh-o/..athyrclerna 

Hanuliiggningstid.:r vid personalbyte 

Advokatbyr!m vill understryka alt pi:rsonaltillsättningarna tar orimlig tid 

11ch arbete. Utöver vad utredningen anfört skall p~1pi:kas iiven skyldighe

ten i vissa fall att anmäla ledig tjänst till SAMN. 

lklegatinn av anställningsbeslut 

Advokathyrrm anser att delegation av anstiillningsbeslut skall giilla alla 

byriler. oavsett om de ni\r full kostnadstäckning eller ej. Ikslutanderättcn 

om i:n tjänst skall tillsättas eller ej för förbeh~tllas Jomstolsvcrket. men 

själva anställningsbeslutet bör fattas av advokatbyr~in. 

Kontaktperson i domstolsverket 

AJvokatbyrtm tillstyrker i sin hdhct kommittens förslag att det skall finnas 

en kontaktperson vill Jomstolsverket som har erfarenhet av verksamheten 

vid allmän advokatbyrri samt att denna tjiinsteman erhaller en ställning 

som garanterar verkligt inflytande i domstolsverket. 

fiyggnadsstyrelsens roll 

Advokatbyrtm. som under mtrnga ilr haft s111 lokalfrtiga under diskus

sion. kan endast bi:kräfta olägenheterna med att byggnadsstyrelsen svarar 
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fiir lokalfr:1gan. IXirl"iir fi.iröl;1s att domstolsvcrkch lokalenhet hyggs ut s:1 

att den kan liimn<1 en h;iltrt· service. Oen nuvarande ordningen att advokat

hyri1n skall v:inda sig till dt1111stubvcrkt'l som i sin tur skall v;inda sig till 

hyggnadsstyreben Slllll i sin tur skall förhandla med h)Tesv;irden :ir otymp

lig. 

Sum exempel kan bl. a. ange' att advokatbyr;\n inllyllar i nya klkalcr i 

hörjan av dc..:ember 1979. [);1 lokalerna erhjöds advokathyr;in av bygg

nadsstyrclsen •ia dom-;tolsverket uppgavs fri111 byggnadsstyrdsen att 

hyresavtalct var mycket fiirm:111ligt. Idag. tre ve.::kor före inflyttning. har 

advokatbyr{111 fatt heskcd att hyran hiijts med 100.000 kronor/<1r mot fiir

viintade hiigst ~:'.000 kninor p;, grund av en hi.igst ufamplig indexklausul 

som tidigare aldrig limn;imnts av byggnadsstyrelscn trots flertal kontakter. 

Advokatbyri"1n anser det nödviindigt att - om hyggnadsstyrdscn även i 

frarntiden skall svar;1 for lokalerna - en kontaktman utses inom byggnads

styrelsen s;i att större fiirstadse för de allm:inna advokathyräernas stiill

ning kan uppn[1s. 

1-1..1.2 l>rifihidrug 1il/ 1·1'r/...1w11h1·1c11rid1fr 11//111ii111111 wil'o~u1byma1w 

Advukathyr{m vill hifr erinra om Jen su.::iala verksamhet byri1crna bedri

vcr och som papekah u11tkr 7.1. 

Frsiittning for vikariekostnad vid rnwrmalt hög fr:·rnvaro 

Da regeringen tillsatte advokathyr;1kommillcn. n;irde ad vokathy ri1ns 

personal den for"htlppningcn att atrnist1mc probleme! med de anstiilldas 

sjukpenning iintligcn skulle finna sin lösning. Tyviirr har s~1 ej skett. 

Det nuvarande 'Y'lcmet ;ir inte acceptabelt. Delta metlför hl. a. att 

per~onalen har 1..liiligt samvek s[1 f11rt den m;1ste vara sjukledig. Än vlirre 

klinner sig de befattningshavare ~om blir lediga för graviditet lJCh dlirige-

1111111 vet rned si!_! att de fonirsakar hyrirn stora kostnader. Detta ftirh;"illande 

far inte hest;1. 

Enligt adv11kathyr[uh hestämda uppfattning m:1ste staten hiir ta konse

k \"ensern<1 ;1v all m;m vill bedriva en statlig verksamhet i kllnkurrcns med 

en privat pi1 lika villknr. Det är orimligt att advokatbyr<'ins personal skall fii 

hli lidande. 

S:\\·itt ;1dvl'katbyr:111 kan linna. foreligger det inte n~1gra tekniska hinder 

for att tillföra adv11katbyr;m dess pers,inals sjukpenning. Förfarandet lir 

enbart fi.ircnat med visst merarhcte. Det iir högst beklagligt att kommitten 

avfärdar en rimlig kisning ..:nhart med hiinvisning till det statliga sjukför

slik ringssyskmet. 

,\ven om den lägre arhetsgivareavgiften vissa är kan ge advokatbyri\n 

kompensation för utebliven sjukpenning. undanröjer detta ej personalens 

upplevelser att förorsaka byriin merkostnader vid sjukfr[rnvaro. d~t varje 

frfu1varo medför kostnader för hyrän. 

Upplysningsvis kan nämnas att Södra allmänna advokatbyrän under 
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budgettiret 1978/ 1979 genom nera graviditeter gjort en nettoförlust av drygt 

100000 kronor ptt grnnd av utebliven sjukpenning. vilket motsvarar 3 

prncentenheter fagre kostnadstiidning. 

Kornmitten avslutar med atl ej full kostnadstiickning far accepteras. om 

stor sjukfränvaro föreligger. Därvid har inte beaktats all advokatbyrtm fär 

betala räntor på sina förluster ävensom att personalen känner stor olust, dh 

full kostnadstäckning ej uppni\.s. 

El! minimikrav är att domstols verket i all resultatredovisning korrigerar 

resultaten med hänsyn till byräernas förluster inklusive räntekostnader. 

Kommittens förslag att ersällning för vikarie skall utgå vid onormal 

frånvaro är ej godtagbart. Lämpliga vikarier står yllerst sällan till huds. 

Pörslagct motverkar liven möjligheterna och intresset för att underlåta 

förordna vikarier vid sjukfrånvaro och motverkar därigenom ralionalise

ringsstriivanden. 

Ur saväl hyräekonomisk som personalpolitisk synpunkt anser advokat

bvr:m all denna frftga måste utredas vidare. 

Ersättning för personalkostnader föranledda av myndighetsfunktioner 

Advokathyrtm vill med kraft understryka att rutinerna vid allmän advo

katbyrå i dess egenskap av statlig myndighet fordrar en viss personalstyrka 

som inte är nödvändig vid privat byrä. Tyviirr har kommitten inte dragit 

konsekvenserna fullt ut utan nöjt sig med att konstatera det ökade bi

trädesbehovet. Man har inte beaktat all den statliga myndighetsfunktionen 

Jrahhar även juristerna och dti i främsta hand chef för allmän advokatbyrå. 

Chef för allmän advokatbyrå mäste sälla sig in i alla förfallningar som 

finns på den statliga sektorn. Han måste kontinuerligt följa upp alla författ

ningssamlingar från hl. a. domstolsverket och SAMN ävensom statens 

arbetsgivareverks cirkulär. Vid inköp kan han inte vända sig till närmaste 

affär och träffa avtal utan måste följa gällande avropsavtal. Vid försäljning 

av inventarier måste ett visst förfarande ske via förenade fahriksverken. 

Härtill kommer en mängä andra htgärder av varierande slag som hl. a. 

upprällande av beredskapsplan, praktikantplaner, verksamhetsberättelser 

m.m. 

Dessa myndighetsfunktioner föranleder att chefens dehiterbara tid sänks 

med uppskattningsvis I0-20%. Det kan inte vara riktigt att dessa myn

dighetsfunktioner skall påverka den debiterhara tiden i timkostnadsnor

men, utan särskilt anslag även för juristtid hör inrättas. 

Ersättning för specialutrustade lokaler 

Advokatbyrån tillstyrker förslaget. 

8.4.fi Uthildning.rnnslaget 

Advokathyrän har under ett Oertal är framfört till domstnlsverket att 

detta rnttste ta ptt sig visst ansvar för uthildning av hyrtms personal, st1väl 
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vad avser jurister som biträden. Under senaste året har advokatbyrtin fått 

gensvar och viss utbildningsvcrksamhet har påbörjats. 

Advokatbyrän tillstyrker varmt kommittens förslag. 

8.5.I Kritik 

I praktiken har renodlade tidstaxor blivit införda genom praxis. vilket 

inte är rimligt. Enligt advokatbyråns uppfattning bör inte den faktiska 

tidsåtgången utan den skäliga tidsätgången ligga till grund för arvodesdebi

tering. Kravet på angivande av den faktiska tidsåtgången behöver ej upp

rätthållas, då det debiterade arvodet kan divideras med timkostnadsnor

men. En avvägning kan därefter ske om den debiterade tidsätgängen är 

skälig. Det nuvarande systemet frestar den advokat som arbetar snabbt att 

ange skälig tidsåtgång under beteckningen faktisk tidsåtgäng. 

Flertalet jurister vid de allmänna advokatbyräerna är specialister inom 

familjerättens område och de handlägger dessa ärenden betydligt snabbare 

än genomsnittsadvokaten. Om denna specialistkompetens skall premieras. 

mäste man antingen införa en viss timkostnadsnorm för specialisten eller 

tillåta att arvodet bestäms av skälig tidsåtgång. Det torde vara lättare att 

fastställa en skälig tidsätgt'mg än en generell timkostnadsnorm för specialis

ter. 

8.5.2 Kommittens ii1·en·äganden 

Kalkylen vid beräkning av timkostnadsnormen 

Utöver vad advokatbyrån anfört under 8.4.2. Ersättning för personal

kostnader föranledda av myndighetsfunktion vill advokatbyrl\.n understry

ka att den debiterbara tiden mäste ses över med hänsyn till ökad semester, 

ökad ledighet för vård av barn och MBL. 

8.5.3 J:.:rsättning i form a1·fast och riirlig del i ärenden med allmän rätts

hjälp 

Advokatbyrån tillstyrker en uppdelning av timkostnadsnormen i fast och 

rörlig del. Med hänsyn till klienterna och till förhållandet mellan rådgivning 

och allmän rättshjälp (entimmesärenden) synes den lägre fasta delen böra 

förordas. Det kan bli svårt att för klienterna motivera om timarvodet för 

den första timmen blir alltför hög. 

Subvention av prisökningen av entimmesärenden 

Advokatbyrån tillstyrker förslaget. 

Ersättning i brottmål 

För advokatbyråns del gäller att brottmålstaxan i kortare ärenden ej ger 

full ersättning för nedlagt arbete och tidsspillan. Orsaken härtill är tidsspil

lcreglerna som i väsentlig mån missgynnar de. _advokatbyråer som ligger 

långt från domstolarna och vars jurister inte erhåller flera försvar i följd. 
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Brottmälstaxans tidsspilleregler. som ej vilar pa empiriskt material. bör 

därl(ir ses över. 

9 Västra allmänna advokatbyrån 

Sedan Västra Allmänna Advokatbyran beretts tillfälle att inkomma med 

yttrande över allmänna advokatbyråkommittens betänkande. far jag här

med anföra följande. 

I förarbetena till rättshjälpslagen framförde departcmentschefen önsk

värdheten av konkurrens på lika villkor mellan de allmänna advokatby

raerna och de privatpraktiserande advokaterna. 

lJ nder de gängna iiren har emellertid kunnat konstateras att den önsk

värda konkurrensen pft lika villkor ej föreligger mellan de allmänna advo

katbyräerna och de privatpraktiserande advokaterna. Bl. a. belastas de 

allmänna advokatbyräerna av utgifter, som ej finns på de privata advokat

byrtierna. Friimst gäller detta debiteringsprinciperna vid sjuk- och gravidi

tetsledig tjänsteman. 
Det är därför med tillfredsställelse, som byrån tillstyrker förslaget, att 

ändring i nuvarande förhållanden skall ske. Diiremot finner byrån att 

förslaget om ett vikariatsanslag, ur vilket ersättning skall utges i fall då 

vikariattiden överstiger viss tid, vara ett alltför invecklat och ur arbetssyn

punkt alltför tidsödande system. Enligt byråns uppfattning skulle elt enkel! 

bokföringsförfarande vara att föredraga, I. ex. att byräns utgifter för vika

rien tillgodoräknas byrån i samband med kostnadstäckningsberäkningen. 

Vidare drabbas de allmänna advokatbyråerna av merkostnader i sam

band med arbetsuppgifter som ej aligger de privatpraktiserande advoka

terna. De allmänna advokatbyråerna måste sb.som statlig myndighet t. ex. 

iakttaga vissa former i samband med tjänstetillsättning. lämna redovisning 

btide mot staten och klienterna osv. 

Förslaget att kompensera de allmänna byråerna i form av bidrag till lön 

och sociala avgifter för arbete, som åtgår för sådana myndighetsrutiner är 

välmotiverat och tillstyrkes av byrån. 

Samma gäller bidrag till utrustning av arkivvärdiga förvaringsutrymmen. 

De allmänna advokatbyråerna åsamkas här utgifter för förhyrande av 

lokal, för inköp av fullgoda arkivskåp m. m. Dessa krav pä arkivering finns 

ej på de privata advokatbyråerna. 

Förslaget om särskild ersättning för utrustning av arkivvärdiga förva

ringsutrymmen tillstyrkes därför av byrån. 

Förslaget att inrätta särskild tjänst som domstolsverket för kontaktper

son att handha frågan rörande verksamheten vid de alllmänna advokatby

råerna synes fylla ett stort behov och tillstyrkes varmt. Kontakten med 

domstolsverket kan taga onödigt lång tid i anspråk, då frtlgor rörande 

byråernas verksamhet handlägges på olika enheter inom domstolsverket. 
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De allmiinna advokatbyrt1ernas verksamhet är vidare st1 speciell i förhål

lande: till övriga myndigheters inom dom stolsverket - bl. a. med hänsyn 

till att advokathyrf1ernas uppdragsgivare är den enskilda klienten - att det 

vore av stort värde om särskild befattningshavare vid domstolsverket -

insatt i samtliga de för byrt1erna egenartade frågorna - blir kont aktman för 

advokathyräerna. 

Mot övriga i betänkande framlagda förslag på ändringar och motiven 

hiirför iir intet att erinra. 

10 Allmänna advokatbyrån i Södertälje 

Byrån kan i väsentliga delar ansluta sig till kommittens synpunkter i 

sammanfattningen. 

Som kommitten konstaterat har de allmänna advokatbyråerna sin tyngd

punkt i arbetet förlagd inom rättshjälpsomrä.det. Principen må vara riktig 

men det bör framhållas. att allmiinhetens uppfattning härom försvårar en 

breddning av byråernas verksamhetsområden och därför ur ekonomisk 

synpunkt kan anses utgöra en belastning. En snedvridning i förhållande tiU 

enskilda advokatbyråer uppkommer. Uppdrag av större omfattning. inom 

konkursområdet. skadeståndsrätten. fastighetsrätten. för att beröra några 

rättsområden. går merendels förbi den allmänna advokatbyrån och hand

läggs av enskilda byråer. Av kollegialitet och med beaktande av de regler 

för marknadsföring som tillämpas har den allmänna advokatbyrån onekli

gen problem för att allmänheten kunna klarlägga omfattningen av den 

verksamhet som hyrän anser sig kunna och vilja bedriva. 

Den allmänna advokatbyrån har svårigheter att tävla i lika konkurrens 

med enskilda hyrfter. Skäl har angivits ovan. Pa brottmålssidan förefaller 

det som om i vart fall denna advokatbyrå får för liten andel av offentliga 

försvar. 
Vidare har rådgivningen en mycket dålig lönsamhet. Under sist förflutet 

budgetår har drygt 35 procent av byråns ärenden utgjort rådgivning. Med 

inledande och avslutande hanteringskostnader lär en normal rådgivning ta 

cirka 45 minuter. En inte ringa procent av rådgivningarna uppgår till eller 

överstiger en timme. Ur policysynpunkt må rådgivningsverksamheten be

dömas som angefägen men den bristande lönsamheten därav inger oro. 

Sannolikheten talar för att enskilda byräer med tillämpande av de taxor 

som angivits för den allmänna rättshjälpen ger rådgivning i mer begränsad 

omfattning. 

Kommitten har diskuterat subvention av prisökningen i entimmasären

den. vilket kan synas motiverat. Sannolikheten talar dock för att kommit

ten helt missbedömt den kostnadsökning det skulle bli fråga om. därest 

subvention inträder för radgivningstid utöver den ordinarie rådgivningsti

den. Det förefaller inte riktigt att göra en i'ltskillnad mellan rådgivning och 
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cntimmasärcnJen. Arcnden upp till en timmes tid behandlas regelm;issigt 

som rädgivning. Vad denna byr~t angir bör, därest subventillll skall utgtl. 

Jenna kunna bestämmas till cirka tjugofemtusen (25 000) kronor per !ir för 

att kompensera byrån för Jcn annars ncJlagda. obctalJa arbetstiden. 

Byrån är inte ense med kommitten om att 75 procent av arbetstiden skall 

bedömas vara Jebiterbart arbete. Procenten är sannolikt lägre s~1väl inom 

enskilda som allm~inna aJvokatbyråer. Med nära nog visshet är Jessutom 

procenten debiterbar tid lägre hos den allmänna advokathyrän än hos den 

enskilde. bland annat som en följd av den hittillsvarande tidsödande llch i 

ringa utstr~ickning ersatta rädgivningstiden. När det gäller att beJöma 

timkostnaJen hör enligt byråns uppfattning 70 procent kunna anses vara en 

mer realistisk debiterbar arbetstid. Utan att beröra frägan om rak timnorm 

eller ers~ittning i form av fast och rörlig del i ärenden om allmfo rättshj;iJp 

kan med hänsyn till det nu sagda konstateras. att fog finns för en höjning av 

timcrsättningen med i vart fall 15 kr. 

Under rubriken organisatoriska tltgärder har kommiten diskuterat under 

vilka former de allmänna advokatbyråerna bör bedriva sin verksamhet. 

Byrån delar kommittens uppfattning att verksamheten inte bör bedrivas i 

aktiebolagsform eller såsom ett affärsdrivande verk. 

Med tillfredsställelse konstaterar byrän att kommitten föresli\.r möjlighet 

för byrån att kunna besluta om anställning av tjänster i högst F 5. 

11 Allmänna advokatbyrån i Uppsala 

Allmänt 

Den rättshjälpsreform som genomfördes år 1973 innebar en sedan länge 

efterlängtad förbättring av den rättssökande allmänhetens möjligheter att 

fö sina juridiska ärenden behandlade utan några ekonomiska hinder. Inrät

tandet av de allmänna advokatbyråerna är väl möjligen den del av refor

men vars nytta något kan ifrågasättas. Om man i stället valt att slopa de 

befintliga rättshjälpsanstalterna och anförtrott utövandet av rättshjälp at 
de privatpraktiserande advokaterna hade man besparat staten åtskilliga 

bekymmer i form av kostnader och organisationsproblem. 

De privata advokaterna kan ge den rättshjälp som begäres. Kontroll av 

kostnaderna och insyn i dessa borde ha kunnat ordnas på enklare sätt än 

genom allmänna advokatbyråer och allmänhetens känsla av trygghet ur 

såväl kostnads- som servicesynpunkt borde ha kunnat tillgodoses genom 

ett fritt val hland ett stort antal privata advokater. 

När allmänna advokatbyråer nu inrättats framstår det emellertid som 

helt naturligt att de framför allt skall ägna sig åt ärenden inom rättshjälps

området. Om denna primära arbetsuppgift ger full kostnadstäckning är det 

bra. Gör den det icke fi\.r man acceptera detta. 

En allmän advokatbyrå kan i varje fall ej konkurrera med en privat sftdan 
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p:1 lika villkor vare sig ur uppdrags- eller kostnadssynpunkt. En stadig 

kostnadstäckning hos de allmförna advokathyrfterna kommer endast att 

kunna garanteras genom suhventioner av olika slag. Den pågf1endc utveck

lingen ph familjer~ittens omrade med en alltmer tydlig tendens till överflyt

tande av vissa uppgifter till administrativa myndigheter kommer att medfö

ra ökade svtirigheter för allmänna advokatbyri1er att försörja sig själva. 

6. Atgärder som pågår för att förbättra verksamheten 

Det kan inte nog framhållas hur viktigt det är att den personal som 

arbetar tillsammans på en advokatbyrå fungerar som ett vältrimmat lag. 

Domstolsverkets betonande härav är värdefullt. För att en allmän advokat

byrå skall fungera på det sätt som begäres av arbetsgivaren fordras ej blott 

skicklighet och tidigare erfarenhet av arbete på advokatbyri\. hos medarbe

tarna. Såsom framh?llles är det vid val mellan flera sökande till en jurist

tjänst av vikt att den väljes. som både är lämplig och förväntas vilja stanna 

kvar på orten. Vad nu sagts gäller givetvis också biträdespersonalen. Man 

vill gärna understryka det betydelsefulla i att personalen inte blott kan 

förväntas stanna på orten utan även att den är fri\.n orten. Detta gäller i 

vai:ie fall juristerna vars person- och lokalkännedom kan bli av avgörande 

betydelse btlde för verksamhetens bedrivande och intäkterna. 

7.1 Statens unsi·arför att medhorgarnu har tillgång till biträde i rättsliga 

ange!t"igenheter 

Kommitten anser att inriktningen av verksamheten vid de allmänna by

raerna skall ha tyngdpunkten inom rättshjälpsområdet. Man räknar upp ett 

antal "allemansärenden" på vilka arbetet bör inriktas. Bland dessa ären

den noteras konsumenträtt, deklarationsproblem och enklare skatterätts

M1gor. Det ifrägasättes om dessa ärenden faller inom rättshjälpsområdet, i 

varje fall när uppdraget avser arbete utöver rådgivning. 

Kommittris påpekande av det angelägna i fortbildning av juristerna häl

sas med stor tillfredsställelse. Man borde därvid tänka även på biträdes

personalcn. vars utbildning och fortbildning är lika angelägen som jurister

nas om man skall uppnå det önskade vältrimmade samarbetet på byrån. 

Kommitten tar i detta avsnitt upp synpunkter på behandlingen av rätts

hjälpssökande som anses särskilt krävande. Därmed torde avses de med

borgare som av en eller annan anledning är mindre lyckligt lottade ur 

ekonomisk eller annan synpunkt. Kommitten menar att dessa som regel

mässigt finns i varje samhälle inte skulle fä belasta de allmänna advokat

byrtierna mer än de enskilda. Hur skall detta åstadkommas? Man saknar 

här positiva förslag, vilka skulle ha hälsats med största glädje. Slutligen 

kan man dock ifrågasätta om det icke trots allt måste ingå i de allmänna 

advokatbyraemas uppgifter att söka hjälpa just sådana människor även 

med risk för att inkomsterna minskar. 
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7.4 Atarknadskrl~fiernas inrerkan 

Med den inställning hyrån har till den väsentliga arhetsuppgiften, nämli

gen rättshjälp, kan kommittens synpunkte inte godtagas. Om en allmän 

advokathyrå har god sysselsättning inom rättshjälpsområdet men arbetet 

icke ger full kostnadstäckning så kan det icke vara rimligt att hyräverksam

heten skall bringas att helt upphöra. Sa länge en byrå ger god service och 

har full sysselsättning hör den i stället subventioneras säsom tidigare 

nämnts. 

8. Kommittens förslag i de olika frågorna 

Vad kommitten föreslagit angt1ende marknadsföring, arhetsrutiner och 

debitering kan byran helt instämma i. Synpunkterna föranleder icke till 

ntlgra kommentarer. Detsamma gäller synpunkterna på minskade kostna

der h~1de pa personal- och lokalsidan. 

Kommittens päpekande av otillfredsställande långa väntetider vid per

sonalhyte är riktigt. Det vore synnerligen önskvärt om den föreslagna 

delegationen av anställningsbeslut kunde komma till stånd. 

Byrån. som bedriver social mottagning i Tierp och Östhammar, hälsar 

med tillfredsställelse förslaget om att juristernas restider skall få räknas 

som arbete. 

12 Allmänna advokathyran i Eskilstuna 

A/lmiint 

De allmänna advokatbyråerna skall konkurrera med de privata advokat

byråerna på lika villkor. De skall uppnå full kostnadstäckning. Men de 

allmänna advokatbyråerna är statliga myndigheter och deras utgifter styrs 

av faktorer och förhållanden, som de knappast kan påverka själva. Är 

därför de två förstnämnda kraven/påståeendena möjliga att över huvud 

taget uppfylla? Kommitten har föreslagit en rad åtgärder, som i sina 

stycken kan medverka till att nackdelarna med statlig verksamhet kan 

elimineras. Jurister vid de allmänna advokatbyråerna skall inte belastas 

med byråkratiskt krångel utan kunna arbeta ostört med de juridiska upp

dragen. Delegera om möjligt alla de beslut som gäller advokatbyråernas 

verksamhet till advokatbyråerna själva. Domstolsverkets inflytande bör 

vara så litet som möjligt. 

Man måste också hi'llla i minnet, såsom kommitten påpekar, att vi är 

skyldiga att åtaga oss uppdrag inom rättshjälpsomradet. Detta innebär att 

omrädena för uppdrag i viss omfattning begränsas även om det givetvis 

inte hindrar oss från att åtaga oss andra uppdrag. Det är viktigt att presum-
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tiva klienter. myndigheter. domstolar och kolleger verkligen far klart för 

sig. att vi sysslar med allmän juridik och inte enbart familjer~itt. Att fltaga 

sig uppdrag utanför rä\tshjälpsomrädet mr1ste bedömas som viktigt och 

inte minst stimulerande för juristerna ph hyräerna. Det finns dock anled

ning att tro all inriktningen pti verksamheten i allra största utsträckning hlir 

p<'I rättshjälpsomrädet. 

Synpunkter pil nilgra lff ko111111itth1.1· .f('irs/ag 

Orf.:anisatoriska llt,::ärdcr 

För närvarande verkar det lämpligast att advokatbyräerna driver sin 

verksamhet som statliga myndigheter. Jag instämmer i kommittens slutsat

ser i denna fräga. 

Beslutanderätten hör delegeras till advokatbyn\.erna i största omfattning. 

Det är viktigt att kontakterna med domstolsverket sker så smidigt som 

möjligt. Så är inte fallet i dag. Även om en konsult redan i dag finns, 

tvingas vi vända oss till olika befattningshavare vid domstols verket. Det 

måste dock vara betydelsefullt om en person med erfarenhet från arbetet 

på en advokatbyrti är knuten till domstolsverket. Det kan öka förståelsen 

hos domstolsverket för det arbete som drivs vid advokatbyråerna. 

Byggnadsstyrelsens roll bör omprövas. Helst bör deras tjänster inte alls 

tagas i anspråk under nuvarande organisatoriska former. 

Byrtlcrna och staten 

Kommittens förslag att genom särskilda driftbidrag kompensera de all

männa byrtierna för att de i olika sammanhang inte kan göra samma fria val 
som Je privata byräerna är positivt. och jag instämmer i kommittl!ns olika 

konkreta förslag. Ersättningarna vid sjukfrånvaro har flitigt diskuterats. 

Det är naturligtvis orimligt att byrr1crna inte skall kompenseras pä nagot 

sätt vid onormal frfmvaro. Systemet med särskilda medel för att finansiera 

vikariatsersättningar under onormal fränvaro syns i brist på bättre lösning

ar (enskilda byråerna vara försäkrade för sjukpenningersättning) vara bra. 

Det är viktigt att påpeka att byråns resultat i sig kan påverkas av sjukdom 

pa advokatsidan då orutinerade vikarier förordnas. Vid analys av byråns 

resultat ett är där onormal sjukfrånvaro förekommit mtiste. som kommit

ten papekar, detta förhMlande beaktas, och kravet på full kostnadstäck

ning ge vika det <'lret. 

Att rutinerna vid statliga myndigheter fordrar en viss personalstyrka 

som inte är nödvändig vid privat verksamhet har naturligtvis alla byråer 

uppmärksammat. Jag instämmer i kommittens förslag om bidrag för lön 

och lönekostnadspålägg för ett bitr;ide under vissa angivna tider. 

Förslaget om särskilt anslag för specialutrustade lokaler är ytterligare ett 

bra led i att eliminera nackdelarna att de allmänna advokatbyråerna är 

statliga myndigheter. 

Det är viktigt att utbildningsbehovct tillgodoses. Kravet ptl kvalificerad 
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ju1idisk hjälp m[lste uppriitth:illas. Att framh:illa i sammanhanget iir. att de 

allmänna advokathyr{1erna inte för bli nägon upplärningsplats för hiträdan

de jurister. som sedan försvinner till den privata marknaden. 

AtRiirdt'r r1I rii11shiiilpso111r1ldl'l 

Det iir naturligtvis riktigt att den för rättshjälpsärenJcn gällanJe timkost

nadsnormen kommer att lilggas pä ""riitt niv{1"". Om full kostnadstä1.:kning 

skall 11ppni1s kan dock inte staten använda timkostnadsnormcn som ell säll 

att h{tlla kl1stnaderna för riittshjälpen nere. 

Kommittens instiimrmmde att fog för kritiken mot metoden för ersätt

ningens bestiimmanJe inom rättshjiilpsomrf1det noteras med tillfredsstiil

ldse. 
Eftersnm de allmiinna advokathyrt1erna tydligen har huvudsakligen 

korta ärenden och dessa gynnas genom en fast och rörlig dd. framst:ir 

kommittens förslag i den delen väl motiverad. 

De allmiinna advokatbyrt1erna har dragits med problemet all de har en 

stnr andel rtldgivningsärenden. Genom ändringarna i rättshjälpslagen frän 

800101 torde r:idgivningarna ge bättre intäkter. 

Om i;.ommittcns förslag till lösningar pti de speciella problem som är 

förknippade med att byr!1erna är statliga myndigheter vinner gehör, sam

mantaget med förbiittringar på rättshjälpsområdet. kan goda förutsällning

ar finnas att samtliga allmiinna advokathyräer kan bli effektiva och lön

~amma byrt'tcr. 

13 Allmänna advokatb)'rån i Linköping 

Byrån instämmer i kommittens uppfattning om orsakerna till att de 

allmiinna advokatbyråerna haft lönsamhetsproblem under de gf111gna åren. 

Vad som dock enligt byrån än mer hör hetonas är svårigheten att som 

statlig myndighet pfl lika villkor kunna konkurrera med privata advokatby

råer. Anledningen till att detta i tillräcklig omfattning ej framkommit i 

utredningen kan vara att kommitten måhända mer statt i kontakt med och 

fått information från dornstolsverket än frän byrtierna. 

Kommittens förslag till ökade klientintäktcr genom marknadsföring. 

arhetsrutiner och debitering innehåller mestadels sjiilvklarheter och är inga 

nyheter för byrån eller för verksamma advokater i allmänhet. 

Beträffande organisationsformen instämmer byrån med kommitten i att 

de allmänna byråerna bör fortsätta att vara myndigheter. 

I frågan om kompetensfördelning mellan riksdag. regering och domstols

verk delar hyrän icke l\.ommittcns uppfattning att regeringen skall kunna 

hesluta om nedläggning av enstaka byr~1er. En sådan åtgiird mästc anses 

som en genomgripande förlindring, där riksdagens godkännande bör in

hämtas. 
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Det iir som kommitten framhållit av stor vikt. att fragor om personalbyte 

handläggs med största skyndsamhet. Byrän har erfarenhet av nackdelarna 

med lång handläggningstid vid tjänstetillsättning. När ett tillsättnings

än:nde rörande en vikarie tar c:a tre månader hos oss mot kanske ntigon 

ve.:ka hos en privat advokat är det - lika litet som hcträffandc en mängd 

andra statliga rutiner som mäste följas - orimligt att tala om konkurrens pi'l 

lika villkor. 

I fråga om förslaget om kontaktperson mellan domstolsverket och de 

allmänna advokatbyråerna vill byrån framhålla följande. Dd hittillsvaran

de systemet med täta hyten pi't tjänsten som konsult har icke varit tillfreds

stiillande. I och för sig vore det måhända lämpligare med en fast tjänst. Det 

förtjänar di·1 frarnhiillas att innehavaren hör ha en gentemot domstolsverket 

självständig ställning. En sädan bör vara placerad pil en särskild avdelning, 

som handhar samtliga frägor som angär de allmänna advokatbyräerna. i 

likhet med vad som fanns hos DON. 

Den kritik som frän olika häll riktas mot byggnadsstyrelsens roll vid 

anskaffandet av lokaler m rn anser byrån vara berättigad. Byr:'\n har åsam

kats förlust genom det omständliga förfarandet som råder vid bl. a. uppsäg

ning av hyreskontrakt för hyreshöjning. Det kan ifrf1gasättas om kornmit

tens förslag på denna punkt är tillfyllest. 

Hyrän instämmer i kommittens förslag att genom särskilda driftsbidrag 

kompensera de allmänna advokatbyråernas verksamhet. Vad gäller försla

get om ersättning för vikariekostnader frarng:'\r ej klart i vilken omfattning 

sådan frftnvaro skall kompenseras. Risk kan föreligga för restriktivitet och 

administrativt krångel i sädan omfattning att byr:'\erna i mycken liten 

omfattning klimmer i ätnjutande av nf1gra medel. 

I fr{lga om ersättning för personalkostnader föranledda av myndighets

formcn anser byritn att sädan ersättning även bör utgä för juristfunktion. 

Mycken tid Mgär för juristerna vid kontakter med domstolsverk. bygg

nadsstyrelse od1 andra myndigheter. Olika statistiska och andra uppgifter 

skall lämnas. skrivelser och remisser m. m. skall besvaras. 
Byrftn belastas själv med kostnader för specialutrustade lokaler (handi

kapputrymrnen och arkiv) och har inget att erinra mot kornmittens förslag i 

denna del. 

Ersättning i form av en fast och en rörlig del i ärenden om allmän 

rättshjälp anser byrån vara riktig och ge ett rättvisare utfall än hittills 

tillämpad timkostnadsnorm. 

Slutligen bör frarnhftllas att om statens syfte med insyn i advokatverk

samhet i kostnadskontrollerandc syfte - eftersom staten påtagit sig stort 

ekonomiskt ansvar för rättshjälpen - skall kunna uppnäs. måste de all

rniinna advokatbyråerna kompenseras i större utsträckning än som kom

mitten föreslagit. I annat fall kommer timkostnadsnorm och taxor, som 

beriiknas med utgångspunkt från de allmänna byråernas kostnader. att 

överkllmpensera juristtjänster som tillhandahålles utanför de allmänna 

byråerna. 
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14 Allmänna advokatbyrån i Norrköping 

Ett viktigt inslag i utredningen har varit att analysera de uppkomna 

förlusterna eller m. a. o. varför byräerna icke i den takt som beräknats 

uppnätt full kostnadstäckning. 

Allmänna advokatbyrån i Norrköping var före ::\r 1973 sedan mänga år en 

väl inarbetad institution med ett för industristaden typiskt fattigklientel. 

Besöksfrekvensen var högt uppdriven. men ärendenas beskaffenhet var 

merendels "korta iirenden" med icke st1 litet kurativa inslag. I och med 

rättshjälpsreformen gällde det. att med hänsyn till det uppstiillda lönsam

hetskravet. ge byrån en helt annan inriktning. Så har i stor utsträckning 

även skett och lönsamheten har även succesivt förbilttrats. På sikt bör 

detta ge bättre och hättre resultat. Full kostnadsstäckning har dock ännu ej 

kunnat uppnås. Varför? En anledning är. som kommitten anmärker. kost

nadsläget. En annan anledning är att byrån under de gångna ftren haft icke 

mindre än fyra byten på den fjärde juristtjänsten, en tjänst som är nödvän

dig om man skall klara de för byrtm höga lokal- och biträdeskostnaderna. 

Bytena har medfört att ett stort antal klienter varje gfmg fallit bort. Gällan

de beslutsordningen har även medfört att byrån onormalt länge vid varje 

juristbyte varit utan erforderlig personal. Domstols verkets generaldirektör 

bör erhftlla vidgad befogenhet vid tillsättande av juristtjänst. 

För att öka lönsamheten eftersträvar byrån nu inbrytning pä nya områ

den. Får byri'ln möjlighet att framdeles arbeta under normala förhållanden 

och med de förbättringar kommitten föreslår. bör full kostnadstäckning 

trots det höga kostnadsläget kunna uppnås. 

Dil. rättshjälpssystemet ger ersättning efter samma principer antingen 

biträdena är privat eller statligt verksamma. hör enligt kommittens uppfatt

ning rättshjälpssökande. som anses särskilt krävande inte fä belasta de 

allmänna advokatbyril.erna mer än de enskilda. Hur skall detta kunna 

undvikas'! De privata byråerna kan utan vidare avvisa dylika klienter. 

Möjlighet till ersättning från särskilt anslag bör övervägas. 

15 Allmänna advokatbyrån i Jönköping 

I. Kommitten föreslår. att 11.4 milj. kronor av den ackumulerade förlusten 

(21 milj. kr) skall efterges och att resten av tillskjutna medel motsvarande 

upparbetat värde i pågil.ende uppdrag, 9.6 milj. kr.. skall anses som rörelse

kapital och förräntas efter samma räntefot som utrustningskapitalet (sid. 

64). Därmed skulle ett hättre jämviktsläge uppstå mellan statlig och privat 

advokatverksamhet i fråga om kapitalkostnaderna i rörelsen. 

Upparbetade viirdet redovisas icke i privat advokatverksamhet som 

tillgång i rörelsen. Detta värde motsvaras icke heller av kapitaltillskott 

eller skuld i rörelsen utan av en arhetsinsats. som varit erforderlig för 
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urrbyggnaden av verksamheten och som därl"iir icke framtagits till be

skattning. Effekten av skatte- och avgiftssystemet för de enskilda advokat

byr<'icrna medför. att urrarbetade vlirdet i privat verksamhet har ett obe

tydligt nettovlirde. Päföres de statliga advokatbyraerna ränteutgifter för 

kapitaltillskott, h;infiirligt till urrarbetade v;irdet. resulterar detta i en 

räntebelastning. som i realiteten icke existerar inom den rrivata advokat

verksamheten. Hela tillskllttet f1 21 milj. kr. hör därför betraktas som en 

initialkostnad för urpbyggnaden av den statliga advokatverksamheten och 

eftcrges i dess helhet. 

2. De allmlinna advokatbyräerna arbetar i ett oförmf111ligt kostnadsläge i 

forMllamk till de rrivata advokatbyråerna. Hiträdeskostnaderna är högre 

iin i r1ivat verksamhet. Lokalkostnaderna är nästan dubbelt så höga. 

Karitalkostnaderna iir ocksa högre och sjuklönebestämmelserna medför 

stark ekonomisk belastning pä de allmänna byråerna. Överkostnaderna i 

den statliga verksamheten ~ir därför betydande. Timkostnadsnonm:ns höjd 

bestiims i princir av kostnaderna för verksamheten vid de allmänna byrå

erna. Överkostnaderna medför en gynnsam ekonomisk situation för de 

rrivata byråerna och ger dem möjlighet att snabbt expandera inom rätts

hjälpsomrädet. Överkostnaderna försvårar samtidigt en motsvarande ex

ransion hos de statliga hyrt1erna. De allmänna byråerna hör därför tillåtas 

utvidga sin verksamhet iiven i lägen, där byrån icke urrnätt full täckning 

också för överkostnaderna i verksamheten (sid. 521. 

3. Det iir angeläget, att de allmänna advokathyrt1erna håller samma 

hredd i sin verksamhet som de privata byrt1erna och att de allmänna 

hyråerna också har kapacitet för urrdrag av betydande storleksordning 

s~iväl inom som uwm rättshjälpsomrfldet. Oen hittillsvarande verksamhe

ten utvisar, att urrdragen hos de allmänna byrr1erna under hand far allt 

stiirre biirkraft ur arvodessynpunkt. Skillnaderna mellan statlig och privat 

advnkatverksamhet i frt1ga om uppdragens omfattning torde därför rå sikt 

kunna utjämnas. Härtill kommer, att den biträdestid, som ncdfägges rt1 

fasta arbetsmoment i kortvariga ärenden, hör kunna avsevärt begränsas 

gennm rationaliseringar i verksamheten. Advokatbyr:\n finner LHirför icke 

skäl föreligga för en särskild ersättningsform för ärenden av kortare varak

tighet <sid. 72>. 

16 Allmänna advokatbyrån i Växjö 

Kommitten honle ha närmare utrett och redovisat byggnadsstyrelsens 

ätgöranden och underli'ltenhcter alltsedan byri\crnas start. viltet kunde ha 

utmynnat i förslag att helt befria byrtterna från byggnadsstyrelsen. 

Vad en allmän advokatbyrå bör syssla med stt1r nuförtiden st1 klart för all 

dess rersonal, att den icke förvirras av kommittens siiregna exernrlifiering 

av allemanslirenden (sid. 35). Ocksä den omedelbart följande meningen -
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"man bör inte eftersträva alltför hfird specialisering på familjerätt·· - är 

misslyckad, icke blott språkligt. 
Jag finner icke skäl ange ytterligare synpunkter på utredningen. vilken 

den faktiska utvecklingen snabbt rider förbi. 

17 Allmänna advokatbyrån i Kalmar 

Byrän ser med tillfredsställelse att kommitten betonat de allmänna advo

kathyrt1ernas sociala roll. De skall i första hand att se till allmänheten far 

juridisk hjälp inom rättshj~ilpsomrt1det. Den sociala aspekten far inte kom

ma i skymundan för kostnadstäckningssträvandena. Dessa har i viss ut
sträckning hindrat de allmänna advokatbyråerna att spela samma sociala 

roll som de gamla rättshjälpsanstalterna. 

De allmänna advokatbyråerna bör likställas med affärsdrivande verk 

t1tminstone så att byråerna för ersättning frän försäkringskassa, då anställd 

är sjuk eller ledig för havandeskap och barnshörd. En byrå, som drabbats 

av sjuklig personal eller barnledig sädan. kan knappast med nuvarande 

bestämmelser gtt ihop sig till 100 %. Systemet med att byrtierna fär uppbära 

försäkringskassemedlen borde vara bättre än förslaget om särskiki ersätt

ning till vikarier. 

Kostnadsläget bör kunna bli förmånligare för byråerna, om hyggnads

styrelsen kopplas bort som mellanhand mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Hyresbetalningen är ju inte någon för byräerna betungande åtgärd och kan 

göras utan nägon kostnadsökning av respektive byrås kassörska. 

Förslaget om delegation av anställningsheslut rörande tjänsten i högst 

F 5 är förmånligt för byråerna. Som det nu är drar det onödigt långt ut på 

tiden med tillsättningen, vilket kan medföra nedgång i byråns produktion 

och inte minst medföra otrivsd för den personal, som tjänstgör på en byrå, 

som lever i väntan på att en överordnad myndighet skall fatta anställnings

beslutet. 

Eftersom allmänna advokatbyråer ofta har korta ärenden är förslaget om 
differentierad timkostnadsnorm till fördel för dem. 

18 Allmänna advokatbyrån i Kristianstad 

När de allmänna advokatbyråerna inrättades förutsattes att de efter ett 

inarbetningsskede skulle uppnä full kostnadstäckning. Detta mål har emel

lertid visat sig svårt uppnå. Anledningen härtill är enligt advokatbyråns 

mening så gott som uteslutande att de allmänna byråerna drabbas av 

kostnader som ej drabbar de privata. (Härvid bortses då frän att personal

styrkan å byråerna i inledningsskedet uppenbarligen var överdimensio

nerad, eftersom en anpassning till ärendetillströmningen skett efter hand). 

13 RiksdaKen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaxa 5 
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Härefter beröres kommittens förslag i vissa avseenden. Eftersom de 30 

allmänna advokatbyrt1erna icke arbetar under identiska förhtlllanden kan 

tänkas att en del av denna byrfts synpunkter icke har allmängiltighet. I de 

väsentligaste frågorna är dock problemen lika för alla allmänna byråer. 

8.1 

Det mesta som kommitten anfört härunder är st1dant som självklan 

tillämpas. Byrån anser dock att egen annonsering i lokalpress är menings

lös eftersom den i förhållanden till konstnaderna härför ger alltför dåligt 
utbyte. 

8.2.2 

En advokatbyrå med tre heltidsarbetande jurister maste för att kunna 

möta semester- och sjukfrånvaro samt tillfällig ledighet för vård av små

barn ha minst tre anställda. Den sammanlagda årsarbetstiden behöver 

dock icke överstiga 2 1/2 årsarbctskraft. 

8.3. l 

Byrån delar uppfattningen att de allmänna advokatbyråerna måste förbli 

myndigheter om de synpunkter som låg bakom inrättandet av dem skall 

kunna fullföljas. 

8.3.2 

Byrån har drabbats av stora olägenheter till följd av att handläggningsti

derna vid tillsättande av långtidsvikarie för biträde blivit orimligt långa. 

Delegation av möjligheten att ställa prersonal i högst F 5 skulle kunna 

undanröja sådana olägenheter. 

Byrån har haft stor nytta av de olika advokatkonsulter som tjänstgjon 

hos domstolsverkt:t. Byte å tjänsten bör dock ske senast vart tredje ftr. 

De advokatbyråer som så önskar bör ges möjlighet att själva ansvara för 

lokalanskaffning och få rätt teckna hyresavtal. Byrån ser enbart nackdelar 

med nuvarande förhållande. De tjänstemän på byggnadsstyrelsen som 

handlägger hyrans lokalfrtlgor saknar nödvändiga kontakter och lokalkän

nedom. Följden blir att byräns egen personal i praktiken själv måste svara 

för allt arbete med lokalanskaffning, men har sedan ej rätt förhandla om 

slutliga villkoren. 

8.4.2 

Den främsta anledningen till att full kostnadstäckning ej kan uppnås 

vissa år är tveklöst nuvarande sjukersättningsregler. Gällande regler inne

bär sannolikt att hyrans kostnader för sjukledighet tillhopataget över en 

längre följd av år motsvarar de privata byråernas. Det överskott som kan 

uppkomma ett år med ringa sjukledighet kan emellertid ej fonderas och 
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användas for resultatutjämning ett tir med större sjukledighet. Nuvarande 

regler är därför helt otillfredsställande. Den lösning kommitten förespr;'.'tkar 

förefaller kunna minska problemen, i vart fall i vad avser frtmvaro pft 

bitriidessidan. När det gäller frtrnvaro pfl juristsidan t1terstår emellertid 

problem. Även om vikarie förordnas kan ej mer än en del av intäktsbortfal

let elimineras - i vart fall ej om den frånvarande är advokat med längre 

tids erfarenhet. Sävitt byrån har bekant kan privata företagare försiikra sig 

mot intäktsbortfall vid längre tids sjukdom varför lika villkor icke kan 

sägas föreligga mellan allmänna och privata byrt1er. 

Byrän delar kommittns uppfattning att ersättning hör utgf1 för de perso

nalkostnader som uppkommer till följd av att byrån är statlig myndighet. 

Ersättningen förefaller dock ej realistisk beräknad eftersom stor del av 

st1dant arbete ankommer på chefen för byrän. 

I samband med byrtrns flyttning till nya lokaler uppkom fräga om inre

dande av arkiv. Hyresvärden infordrade anbud, vilka visade att kostnaden 

härför skulle uppgä till 50000:- kronor. Detta skulle innebära en ökad 

firshyra om 7 500:- kronor eller 25 i;.;, högre hyra. Mot bakgrund härav 

m{1ste uppenbarligen kravet ställas att byråerna får ersättning för inredan

de av föreskrivna arkiv. Samma sak bör rimligtvis gälla de byråer som 

mtlste handikappanpassas. 

8.4.8 

Eftersom den del av byråns ackumulerade underskott som utgör egentlig 

förlust sä gott som uteslutande beror på att verksamheten i initialskedet 

icke anpassats efter ärendetillströmningen är det rimligt att eftergift sker 

enligt kommittens förslag. 

8.5./ 

De allmänna byråerna har procentuellt fler taxesatta ärenden än de 

privata. Detta innebär att byrån drabbas i högre utsträckning av felaktighe

ter i taxekonstruktionen. 

Taxorna i skillnadsmål har hittills genomsnittligt givit byråns jurister 

rimlig ersättning för ufört arbete. Tillämpningen av de nya lagbestämmel

serna rörande underhållsbidrag har emellertid visat sig så tidsödande att 

taxorna måst juseras upp med det belopp motsvarande ungefär en timmes 

arbete. 

Vad avser taxorna i brottmål hävdar byrån att ersättningen för tidsspil

lan måste omarbetas. I vissa typer av mål - exempelvis hovrättsförhand

lingar. som för byråns del är förlagda till Malmö - överstiger restiden alltid 

en timme. Eftersom taxan torde bygga på en genomsnittlig tidspillan på 

cirka en halvtimme ger dessa mål för liten ersättning. Rimligast vore att 

ersättning utgick för all tidspillan om den översteg en timme. 
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8.5.3 

Byrän delar kommittens synpunkter i vad avser uppdelning av timkost

nadsnllrrn1:n i en fast och en rörlig del. Den fasta kostnaden torde dock ej 

överstiga 100:- kwnor ( 1978). 

De flesta moment som faller inom ramen för föreslagen fast del av 

timkostnadsnormen föreligger jämväl i rädgivningsärenden. Radgivnings

avgiften borde därför konstrueras med högre belopp för första perioden 

och lägre för varje därefter följande. Ersättningen för rådgivning under en 

timme hör motsvara en timmes arbete med ett ärende där allmän rättshjälp 

beviljats. 

Byrån vill avslutningsvis pilpeka - ~iven om det i och för sig ligger 

utanför kommittens utredningsomräde - att hela rädgivningsinstitutet hål

ler pt1 att förfuskas genom att kostnaderna för rådgivning hlivit så höga att 

allmänheten drar sig för att anlita jurister för en radgivning. Eftersom 

kostnaderna för rådgivning fr. o. m. I/ I 1980 kommer att bli högre för 

flertalet. kommer obenägenheten att söka rtH.lgivning att öka. Byrån anser 

att rtH.lgivning borde lämnas mot en avgift av högst 50:- kronor och att 

staten bör ersätta resterande kostnad. Möjligen borde undantag göras för 

rörelseidkare. Rimligtvis borde ett utökat utnyttjande av rädgivningsinsti

tutet förebygga en del tvister och pä s<'1 vis leda till minskade kostnader för 

den allmänna rättshjälpen. 

19 Allmänna advokatbyrån i Malmö 

8.4.:! Drifihidrag 1il/ 1·erk.rn111heten 1·id allmänna tu!Fokathyrilema 

t:.:rsiillning för vikarieko.1·1nader l'id onormalt hiig frånvaro 

Hyrim hälsar med tillfredsstiillclse kommittens förslag att det ställs sär

skilda medel till domstolverkets förfogande för att finansiera vikariatscr

sättningar under sådan fränvaro som inte är normal. För allmänna advo

kathyrfter som belastats med stor frånvaro har det nu gällande systemet 

inneburit en avsevärd belastning. Exempelvis kan nämnas att allmänna 

advokatbyr:'ln i Malmö sedan starten i juli m:'lnad 1973 hitintills belastats 

med kostnader för 16 graviditetslcdighcter omfattande såväl jurister som 

kontorspersonal. Det är uppenbart att kostnaderna för "dubbellöner" haft 

en starkt negativ effekt på byråns möjligheter att vara självbärande. 

Kommittens förhoppning att förluster under verksamhetsär med onor

mala ledigheter skall kunna kompenseras med ett bättre resultat följande år 

föranleder den reflektionen att byråerna under normala år måste gil med 

vinst och icke endast vara självbärande. 
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8.5. Åtgärder på rättshjälpsområdet 

fi.5.1 Ut1t1lt111cle11 i riit1sliiiilp.1pro11usitiu11c11 och 1111·eckli11ge11 cliin'.f'ter 

Kommitten har anslutit sig till den kritik som riktats mot de i praktiken 

förekommande renodlade tidstaxorna. Byri:ln ansluter sig till de synpunkter 

som hiirvid framlagts men vill göra ytterligare följande kommentar. 

SkillnadsmMstaxan utformades som en funktion av tidsåtgtmg och gäl

lande timkostnadsnorrn. Den genomsnittliga tidsätgången i direktdömda 

mäl fastställdes till 2.9 timmar och i m{tl där domen föregt1s av betänketid 

till 4,25 timmar. :-.lär det gäller ersättning till advokaten utgtir man således 

ifrtm att en del skillnadsärenden tar längre tid och en del kortare tid. 

Advokaten erhåller ersättning för ett statistiskt genomsnitt och gör - om 

taxan är riktigt beräknad - inga förluster. Detta resonemang kan godtagas 

så länge statsverket svarar för kostnaderna eller klientens konstnadshidrag 

icke överstiger ersättningen för det arbete som advokaten i det enskilda 

fallet nedlagt. Om klientens kostnadsbidrag är så högt att klienten för svara 

för hela kostnaden. blir taxorna svara att acceptera. I det läget kan en 

klient bli klart överdebiterad och allsb. få hetala för arbete som aldrig 

utförts. Detta kommer senare en annan klient - som kanske har samma 

ekonomiska läge - tillgodo. Man kan med fog ifrågasätta rimligheten i en 

sådan ordning. 

Samma1(fa1111ing 

Byrfln ansluter sig till allmänna advokat byråkom mittens förslag till änd

ringar. 

20 Allmänna advokatbyrån i Halmstad 

8.1. / och 8.1.2 Markrwd.1fi'iri11g och arbetsrutiner 

Självfallet måste de allmänna advokatbyråerna aktivt marknadsföra sina 

tjänster och arbeta med rationella rutiner. Vissa av de allmänna advokat

byråerna har dagligen någon timmes öppen mottagning. Detta medför att 

den rättssökande allmänheten mycket snabbt kan komma till och fä ett 

samtal med jurist på allmän advokatbyrt1. vilket är ägnat att skapa good 

will hos allmänheten. 

8./.3 Debitering 

Byrån vill betona att hos jurister vid allmänna advokatbyri\.er framhålles 

vikten av debiteringsdisciplin. Det torde ej så sällan hända. att smärre 

Mgärder stisom kortare telefonsamtal o. dyl. aldrig debiteras. 

B .2 .2 Di111f'11sio11eri11g m• hiträclespersonalen 

De allmänna advokatbyräerna sysslar huvudsakligen med relativt korta 
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ärenden. Ritriidespersonalen iir därför i hög grad sysselsatt med mottagning 

och inskrivning av klienter. uppläggning av akter. utskrivning av kostnads

räkningar och liknande. De allmänna advokathyraerna iir enligt hyrans 

uppfattning mer beroende av biträdespersonalen än enskilda byräer. En 

hitriidestäthet per jurist pä 1.0 anser därför hyrån vara lämpligast. 

8.3.:! J\ontakt{l('rson i domst11/.1·1·erket 

Ryrån anser icke att konsultuppdraget hos domstols verket förvandlas till 

en fast tjänst. Konsulten är värdefull och nuvarande ordning fungerar utan 

anmärkning. En konsult måste vara mycket väl förtrogen med arbetet på 

en allmän advokathyra och risken är enligt byrån icke liten att en innehava

re av en fast tjänst så småningom kan tappa kontakten med verkligheten på 

en allmän advokathyrä. 

8.3 .2 Byggnadsstyrelsen.1· roll 

Lokalanskaffning. förhandling om hyra, betalning av hyra m. m. kan inte 

vara ett större problem för en allmän advokatbyrå än för en enskild byrå. 

De allmänna advokatbyråerna har därför i och för sig inte behov av 

byggnadsstyrelsens medverkan i hithörande frågor. Kommitten har över

huvudtaget icke ifrågasatt hyggnadsstyrelsens medverkan. Enligt byrån 

bör varje enskild allmän advokatbyrå själv fä träffa avtal med hyresvärd. 

förhandla med denne om hyresvillkor. själv hetala sin hyra m. m. utan 

förmedling av byggnadsstyrelsen. Härigenom skulle vinnas snabbare 

handläggning och en icke obetydlig kostnadsminskning. 

8.4.2 Ersii1111ing .fiir 1·ikariekostnader l'id onormalt hiJg fråm·aro 

Enligt byrån vore en modell. där hyrfrn betalar full sjukförsäkringsavgift 

och upphör den sjukes sjukpenning, bäst lämpad med hänsyn till kravet på 

lika villkor med de enskilda byräerna. Om en ändring av rådande förht\llan

den härvidlag ej later sig göra, måste den föreslagna ersättningen till de 

allmänna advokatbyråerna utgå ej blott vid onormal vikariekostnad utan 

~i ven som kompensation för hyrans faktiska förlust vid sjukdom när vikarie 

ej förordnas. Resultatet av detta bidragssystem skulle alltsfl hli att byråns 

kostnad för sjuk per~onal hlir densamma som vid en enskild byrå. 

8.5.3 Ersiit111inR i brottmål 

Byrfln anser att i sttdana mål där bro!lsmälstaxan inte rillämpas (två eller 

flera tilltalade och i övriga fall huvudförhandlingar längre än 3 tim 45 min) 

bör på samma grunder som vid allmän rättshjäp timkostnadsnormen upp

delas i en fast och en rörlig del. 

I övrigt biträder allmänna advokatbyrån i Halmstad kommittens förslag. 
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21 Allmänna advokatbyrån i Göteborg 

En av grundpelarna i den rättshjälpsreform som trädde i kraft den I juli 

1973 var att medborgarna skulle ha tillghng till kvalificerade biträden i 

rättsliga angelägenheter. Kommitten anser att arbetet vid de allmänna 

advokatbyråerna skall ha sin tyngdpunkt på ärenden inom rättshjälpsområ

det och finner det angeläget att någon byrt'tkategori är skyldig att åtaga sig 

alla slags ärenden inom rättshjälpsområdet. Man anser att arbetet bör 

inriktas på "allemansärenden". såsom f. n. brottmål, familjerätt, arbets

rätt. deklarationsproblem. enklare skatterätt. utliinningsrätt. ärenden om 

administrativa frihetsberövanden samt socialförsäkringsrätt. 

Detta är i och för sig riktigt. Just inom dessa områden föreligger otvivel

aktigt del störsra rättshjälpsbehovet. Givetvis bör de allmänna advokat

byraerna i m:'111 av resurser t1taga sig uppdrag jämväl utanför rättshjälpsom

rådet. 
Har den rättssökande god ekonomi och är han icke i behov av samhälle!s 

stöd erhåller han givetvis den hjälp han anser sig behöva. Han fär ju själv 

betala sina advokatkostnader. Skulle han ha sämre ekonomi och ha ett 

mindre kostnadsbidrag eller inget kostnadsbidrag alls. förhåller det sig på 

ett annat sätt. 

Rättshjälpsnämnderna skall dti pröva om vederbörande skall erhålla 

rättshjälp eller inte. Vägledande för rättshjälpsnämnderna är besvärsnämn

dens praxis. Man måste emellertid tyvärr konstatera att denna praxis blivit 

utomordentligt restriktiv. 

Att erhålla rättshjälp med biträde när det gäller deklarationsproblem. 

enklare skatterätt och socialförsäkringsrätt torde idag icke vara möjligt. 

De allmänna advokatbyråernas klientel utgöres till största delen av 

personer med litet kostnadsbidrag eller inget kostnadsbidrag alls. Besvärs

nämndens praxis slår sålunda i högsta grad mot byråernas klientel. 
Den enskilde juristen pä den allmänna byrån tvingas ofta hjälpa den 

enskilde medborgaren t. ex. i ett körkortsärende fortsatt allmän rättshjälp 

ej kan erhållas. Klienten kan ofta ej betala något arvode. Myndigheten kan 

icke alltid tillhandahålla den hjälp som erfordras. Klienten anser ofta att 

vederbörande myndighet är hans motpart och päfordrar hjälp. 

Byrån anser i konsekvens med vad som anförts här ovan att besvärsnäm

dens praxis måste ses över och riktlinjer ges som medför att envar medbor

gare erhåller möjlighet till biträde i rättsliga angelägenheter som är av 

betydelse för den enskilde. 

Under rubriken dimensionering av biträdespersonalen redogör kommit

ten för domstolsverkets syn på denna fråga. Domstolsverkel anser att tre 

jurister skall sysselsätta två till två och ett halvt biträde. vilket skulle 

innebära en biträdestäthet per jurist på 0,67 till 0,83. Kommitten förordar 

en si'tdan relation mellan personalkategorierna. Man framhåller också att 

en byrå med tre heltidsarbetande jurister har tätheten 0.78 och uppvisar 
bäst resultat. 
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Till utredningen är fogat ett stort antal taheller för att helysa olika 

srörsmt1I. Man finner av tabell 3 att det finns t vä allmänna byrt1er med elva 

ju1ister. De hyder som åsyftas är Norra allmänna advokatbyrån i Stock

holm och Allmänna advokatbyrån i Göteborg. Av tabell 6 framgår t. ex. 

genomsnittligt ekonomiskt resultat per jurist sedan alla kostnader dragits 

fran arvodesintäkterna. Av denna tabell framgär att en hyrå med elva 

jurister visar ett underskott med 31 554 etc .. etc. 

Som framgår av sid. 33 har riksdagen våren 1979 beslutat om delning av 

Norra allmänna advokatbyrån. Detta för att om möjligt komma till rätta 

med denna byräs olönsamhetsproblem. 

Allmänna advokatbyrfrn i Göteborg förmenar att det icke kan vara 

rättvisande att sammanföra Norra allmänna advokatbyrån med göteborgs

byr:\n och härav dra vittgående slutsatser. 

Som framgt1r av tabell 2 tillhör götcborgshyrån f. n. en av de lönsam

maste i landet. Totalt under sex budgetår uppvisar byrån en kostnadstäck

ning med i genomsnitt 99.67 %. Härtill kommer att byrån under budgetåret 

1975-1976 utökades med tvä jurister. Det balanserade resultatet per den 

30 juni 1979 var +45 843 medan Norra allmänna advokatbyrån visade ett 

balanserat resultat om -3 948 776. 1976 gjorde göteborgsbyrån framställ

ning om att erhålla ersättning för vissa utomprocessuella ärenden, ersätt

ning för vissa lönekostnader i samband med att rättshjälpsanstalten förstat

ligades samt slutligen vissa andra utgifter. Totalt rörde det sig om ca 75 000 

kronor. 

Framställningen avslogs av domstols verket under motivering att kostna

derna kunde anses ingå i det ansvar för avveckling av det tidigare rätts

hjälpssystemet. för vilka kostnader staten och därmed allmänna advokat

byrån i enlighet med förarbetena hade att ta på sig ansvaret. I den man 

dessa kostnader bidragit till byråns underskott hade staten ersatt byrån 

genom att 1973/1974 års förlust hade avskrivits. 

I realiteten borde det balanserade resultatet per den 30 juni 1979 vara 

minst 120843. 

Hur stor byrån skall vara och hur stor personal som skall finnas måste 

helt vara beroende på arbetsbelastningen. Byråns uppgifter är givetvis att 

ge klienterna så god service som möjligt till så låg kostnad som möjligt för 

stats verket. Det är då i och för sig ointressant hur manga jurister som finns 

och hur stor kontorspersonalen i övrigt är. 

Det är anmärkningsvärt att domstolsverket anser att en byrå med tre 

jurister skulle vara den bästa lösningen. I domstolsverkets anslagsfram

ställning 1980/1981 sid. 277 och 278 uppehåller sig domstolsverket vid 

dimensioneringen av rättshjälpsnämnderna. Man uttalar d~ir: 

"Utökningen av antalet nämnder i förhållande till propositionen innebär 
tillskapandet av relativt smä myndigheter. Detta medför att varje sådan 
myndighet blir mer känslig för frånvaro och ojämnheter i arbetsbelastning. 
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Domstolsverket anser därför att den beslutade dimensioneringen är för 
liten. Domstolsverket gör den bedömningen att antalet handläggare behö
ver ökas med tre och övrig personal med fem i förht11landc till tidigare 
beslut." 

Ot vivclaktigt förhåller det sig pf1 det viset att en mindre advokatbyrå har 

exakt samma problem och ojämnheter i arbetsbelastningen som anges av 

domstolsverket beträffande rättshjälpsniimnderna. Fungerar en större all

män advokatbyrå tillfredsställande hör man givetvis icke gå in och föränd

ra denna. 

Man har talat om att bilda mindre produktionsenheter på de större 

byraerna. Om detta är möjligt eller inte är beroende på en mängd faktorer. 

såsom samarbetsförmåga, ledarskap, trivsel och lokalfrågor etc. Att före

skriva generella metoder för samtliga byråer kan icke vara riktigt. 

Som den statliga förvaltningen idag är utformad är den väsentligt mer 

tidskrävande än t. ex. den kommunala förvaltningen. 

Byrän, som bygger pi't Göteborgs stads rättshjälpsanstalt där kommunen 

var huvudman. har läng erfarenhet av kommunal förvaltning. I och med att 

många beslutsfunktioner är förlagda till domstolsverket i Jönköping för

svaras och förlängs beslutsfattandet i hög grad. 

Domstolsverket har bl. a. framhållit att man i tillsättningsärenden har 

betonat skicklighet för att kunna utse den ur byråns synpunkt mest läm

pade sökanden. Det har enligt domstols verket i bland inneburit att man 

bortsett från andra sökandes längre statliga anställningstid och i stället 

utsett personer med erfarenhet från arbete pil advokatkontor. 

Detta gäller tyvärr ingalunda generellt. I ett tillsättningsärende vid göte

horgsbyrnn av en juristtjänst där ansökningstiden utgick den 8 november 

1978 förordnade domstolsverket mot byråns enhälliga förord efter MBL

förhandlingar en sökande utan advokatpraktik. Byrån hade förordat en 
jurist som hade ca ett års praktik frän advokatbyrå. Ärendet blev föremål 

för centrala förhandlingar. Först sedan den av domstolsverket utsedde 
återtagit sin ansökan förodnades den av byrån förordade. Han påbörjade 

sin anställning i mitten av maj 1979. 

I detta sammanhang vill byrån framhålla vikten av att man rekryterar 

rätt personal och att de allmänna advokatbyråerna ges samma möjlighet 

härtill som de privatpraktiserande advokaterna. Även härvidlag hör fri 

konkurrens råda mellan de allmänna och privata advokatbyråerna. Utan 

tvekan bör byråerna liksom tingsrätterna och hyresnämndema ha befogen

het att anställa personal i högst F 5. 

Byrån vill framhålla att de statliga myndighetsfunktionerna, som åvilar 

de allmänna advokatbyråerna, är så många och så tidsödande att den 

kompensation som kommitten föreslår är helt otillräcklig och endast inne

bär en marginell kompensation. 

Byggnadsstyrelsens förhyr <le lokaler som uppli\tes till de allmänna advo

katbyräcma. Utöver den hyra som vederbörande byrå betalar för loka-
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lerna hetalas provision till byggnadsstyrelsen. Ju högre hyran är för loka

lerna. ju större provision uppbär styrelsen. Provisionen är dock maxi

merad till 20 000 kronor/är. Allmänna advokatbyrån i Göteborg övertog 

den I juli 1973 de lokaler som Götehorgs stads rättshjälpsanstalt disponera

de pft Götgatan 13. Rättshjälpsanstaltcn hade själv betalat hyran till vär

den. När staten blev huvudman ökades hyran med provisionen till bygg

nadsstyrelsen utan att lokalerna genomgick någon förändring. Den I april 

1975 flyttade Allmänna advokatbyrån till nuvarande lokaler Postga!an 28-

30. Innan detta skedde hade gö!eborgsbyrän själv låtit rita lokalerna utan 

kostnad för staten samt tagit upp förhandlingar med hyresvärden. Hyres

värden var beredd att betala flyttning till de nya lokalerna samt att utan 

kostnad installera snabbtelefoner och personsökare. Förslaget förkastades 

emellertid av dom stolsväsendets organisationsnämnd. Några månader här

efter godkände DON emellertid de av byrån ritade lokalerna. Fastighets

ägaren var då ej längre beredd att betala tidigare angivna kostnader. 

Fastighetsägaren har sitt kontor vägg i vägg med advokatbyrån. Hyra 

betalas via byggnadsstyrelsen. som erhåller 2,5 %·provision på hyresbelop

pet. 
De! hör till saken att i samma fastighet som allmänna advokatbyrån 

förhyr en större privat advokatbyrå lokaler. Denna betalar givetvis sin 

hyra direkt till hyresvärden. 

För att upprätthålla fri konkurrens måste de allmänna advokatbyråerna 

ges friare händer i lokalfrågor och befrias frän skyldighet att lyda under 

byggnadsstyrclsen. 

Förslagel att inrätta en särskild tjänst för de allmänna advokatbyråerna i 
byggnadsstyrelscn avvisas bestämt. Detta förslag löser inga problem. 

Kostnaderna kommer troligen i stället att öka. 
När det gäller lokaler för de allmänna advokatbyråerna bör beaktas att 

allmänheten ställer helt andra krav på service på de allmänna byråerna än 

på de privata. I manga fall har de allmänna hyråerna öppna mottagningar 

för att leva upp till detta servicebehov. 
Från och med den I juli 1973 till och med ok!ober 1979 registrerades på 

Allmänna advokatbyrån i Göteborg 38 968 nya ärenden. I många av dessa 

ärenden har återbesök ägt rum. Klienten kommer ofta inte ensam utan i 

sällskap med anhörig eller bekant. Många klienter är utlänningar och i 

hchov av tolk. Det är därför inte orealistiskt att räkna med att minst 

100 000 personer besökt Allmänna advokatbyrån i Göteborg under tiden I 

juli 1973-31oktoher1979. Mot bakgrund härav är det naturligt att exem

pelvis götchorgsbyrån måste ha s!ora lokalytor för väntrum, reception, 

toaletter etc. 

Götehorgsbyrån har under många år starkt framhållit vikten av att såväl 

jurister som kontorspersonal beredes möjligheter att deltaga i utbildnings

och fortsättningskurscr som kan ha betydelse för verksamheten. Det föror

dade utbildningsanslaget tillstyrkes. 
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Tvii friigor som har den största hetydclse för de allmänna advokatby

raerna är: 

I. Friiga om de allmänna advokatbyraerna skall gottskrivas sjukpenning 

eller ej 
., Hur eventuellt överskott skall disponeras och hur eventuellt underskott 

skall täckas 

Kommitten anser att de allmänna advokatbyråernas förutsättningar att 

hedriva advokatverksamhet under samma villkor som de privata förrycks 

av vissa faktorer i det sjukförsäkringssystem som gäller för statliga myn

digheter. Byrån delar kommittens uppfattning härutinnan och vill framhi'tlla 

att hyran redan i januari 1974 fäste domstolsväsendets organisations

nämnds uppmärksamhet på prohlemet. 

Problemet mt\.ste lösas omgående. De regler som tillämpas alltsedan den 

I juli 1973 inneb~ir att byriierna vid liingre tids bortovaro, där vederhörande 

ittnjuter ersättning från förslikringskassan. kan tvingas betala dubbla löner. 

Detta medverkar i hög grad till att byrt\erna icke kan uppnå full kostnads

täckning. 

Den lösning som kommitten förordar kan emellertid icke accepteras. 

Systemet är tillkri\nglat och kommer med all sannolikhet inte att fungera. 

Det mest radikala och effektiva torde vara att låta de allmänna advokatby

råerna ha samma skyldigheter och samma förmaner som de privata advo

katerna. Samtidigt härmed bortfaller kravet på kompensation för vikarier. 
Domstolsverket har ej tagit ställning till fri\gan hur förlust skall täckas 

respektive hur vinst skall disponeras för de enskilda allmänna advokatby

raerna. Domstolsverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1980/ 

81 ni\got berört spörsmålet. Domstolsverket utgick ifrån att advokatbyrå

utredningen skulle lämna ett förslag till lösning av frågan. Något förslag 

härutinnan har kommitten emellertid inte lagt fram. Man konstaterar en
dast att de allmänna advokatbyrtterna såsom statliga myndigheter ej fär 
kvarhålla medel i rörelsen. 

Som departementschefen framhi\ller i sina direktiv bör över- eller under

skott i verksamheten vid de olika byråerna balanseras från ett budgetår till 

ett annat. 

Någon annan lösning av frågan kan icke fä ifrågakomma. Det torde vara 

uppenbart att en advokatrörelse spänner över en längre tidsrymd än den 

som ett statligt budgetår utgör. Ur personalpolitisk synpunkt kan ej heller 

någon annan lösning vara rimlig eller acceptabel. 

Skulle myndighetsbegreppet icke kunna tillämpas på de allmänna advo

katbyråerna bör man ompröva huruvida de allmänna byråerna skall vara 

myndigheter eller icke. I detta sammanhang vill byrån påpeka att personal

tryggheten givetvis måste bibehållas oförändrad. 

Göteborgsbyrän har ingen erinran emot kommittens förslag om hur 

ersät!ning i form av fast och rörlig del i ärenden om allmän rättshjälp skall 
utgå (sid. T2 och 73). 
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Vad kornmitt~n i övrigt under 8.5.3 anför kan hyrftn pr1 nuvarande 

stadium ej ta ställning till. 

Enligt direktiven skall kommitten göra en analys av de uppkomna förlus

terna och lägga fram förslag till åtgärder for att forhättra byråernas lönsam

het. 

För närvaramle finns trettio allmänna advokatbyråer. Dessa har olika 

storlek och struktur. Lönsamheten på byr:'ierna varierar starkt. En del 

hyräcr har aldrig uppvisat full kostnadstäckning medan nagra visat gott 

resultat. Göteborgsbyrån är en av de senare. 

Givetvis bör de resurser som är tillgängliga sättas in för att lösa pro

hlemen pä de olönsamma byråerna. De åtgärder som kan vara påkallade 

bör sålunda göras selektiva. ej generella. 

22 Allmänna advokatbyrån i Borås 

Det särskilda sociala ansvaret åvilade i hög grad rättshjälpsanstalterna 

och de allmänna advokatbyråer. som efterträdde rättshjä\psansta\terna, 

fick i allmänhet överta detta ansvar. S:'i torde vara fallet med Allmänna 

advokatbyrån i Borås. som efterträdde Älvsborgs läns södra rättshjälpsan

stalt, som startade 1940 och blev en väl inarbetad institution. Ärendenas 

antal var många och "korta" och en stor del av ärendena är så fortfarande. 

Eftersom vi är skyldiga att ta alla slags ärenden, anser vi i likhet med 

kommitten att de "korta" ärendena bör ekonomiskt kompenseras t. ex. på 

sa sätt att första timmen debiteras högre än de efterföljande. 

Vi understryker ockst1 den särskilda kostnad som drabbar de allmänna 

advokatbyraema, till skillnad från de privata. vid sjuk- och föräldrale

dighet. 
Angacnde tabellbilagan. tahell l a och I b kan påpekas att en juristtjänst 

i Fe 18/Fe 21 sedan 1978-11-13 inte varit besatt annat än genom vikarie 

under tiden 78-11-23-79-02-19. 

23 Allmänna advokatbyrån i Vänersborg 

Byrån har ersatt en sedan ar 1944 landstingskommunalt driven rätts

hjälpsanstalt och har, liksom denna, en omfattande mottagningsverksam

het utanför den - relativt sett - lilla huvudorten. Hyrans mottagning i den 

betydligt större systerstaden Trollhättan har erhällit karaktären av filial. 

F. n. finns vid byrån anställda 4 jurister (varav I i Trollhättan). Rättshjälps

anstalten sysselsatte 3 jurister. För att välja ett domstolsverkets uttryck 

har denna "dimensionering av hyrans personella resurser" medfört vissa 

övcrkapacitetsprohlcm. 
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7. I Statens ans,·ar för att medborgarna har tillgång till biträde i rättsliga 

angelägenheter 

Byrän bör ldinnetecknas som en "allmänpraktiserande enskild byrfl i 

landsorten ... Att verksamheten vid byrr111 - liksom tidigare - inriktas p~1 

"allemansärenden .. anses realistiskt. Att inom en liten byrå. som denna, 

siika ernt1 härd specialisering iir ogiirligt och ofämpligt (vare sig inom 

familjerätt eller annat rättsomräde). 

Byrån delar kommittens åsikt att staten bör se till att alla jurister vars 

intiikter till stor del härrör fr[111 rättshjälpsanslaget också fortbildas inom 

"ämnesomrf1det". Den "'kvalitetsmässiga aspekten" p{1 det statliga ansva

ret för biträdestillgångcn borde kunna gynnas om de statliRa hwåerna -

att börja med - kunde w1förtros uppgifia inom 11otarie11thild11i11gssyste-

1111'1: 

''\fan bör emellertid ockst1 besinna all den nya samhälleliga rättshjälpen 
bygger pä förutsättningen att den allmänhet för vilken reformen tillskapats 
skall ha tillg~111g till välutbildade och erfarna jurister (advokater) som 
sakkunniga biträden och radgivare samt all de allmänna byräerna - men 
icke privatpraktiserande advokater - är skyldiga lämna rättshjälp enligt 
rättshjälpslagen. 

Mot denna bakgrund ligger det enligt byrttn icke något orimligt eller 
oriktigt i att det allmänna genom att öppna de allmännna advokatbyråerna 
breddar och därmed underlättar det första led i domarutbildningen - och 
I ii. iii·en 11or111al a,frokat11thild11i11R - som notariemeritering sedan gam
malt utgör (och för förutsättas även i framtiden utgöra). De privata advoka
ternas intresse av att - utan subventioner - mottaga notarier för utbytes
tjänst torde vara mycket svalt." (Ur byri'lns yttrande över betänkandet 'en 
öppnare domarbana'.) 

En effekt till gagn för de privata advokatbyråerna vore säkert om dessa 

byråer kunde (utan egen risktagningl fä tillgång till pä det allmännas 

bekostnad i advokatyrket skolade medarbetare. 

Byrån delar också kommittens åsikt att kra1·et pil lönsamhet som ställs 

på byräema aldrig utan vidare kan lämnas ä sidan men menar att detta krav 

är en chimär så länge de allmänna byråerna inte ges fulla möjligheter att i 

realiteten "pä lika villkor" konkurrera med de privata byråerna. Ett så

dant ideal kan enligt byråns mening inte förverkligasfiirrän löneuttag för 

de anställda avpassas efter de intäkter som faktiskt infiyter (och inte blir 

beroende av, över huvudet på byri'ln. träffade kollektiva löneuppgörelser) 

samt inte förrän den allmänna byråns hårda bundenhet till fastställda 

timkostnadsnormer lättas. 

Byrån anser att den sociala reform som införandet av rättshjälplagen 

(och därmed tillskapandet av de allmänna advokatbyråerna) innebar skulle 

vedervägas om man utgar från att dessa hyriier saknar andra operationella 

mål - utom .fi1/I kostnaclstiickning (något som domstols verket givit uttryck 

för i sin senaste anslagsframställningl. 
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Det anses inte omotiverat att denna byrtt - liksom nu - f:'lr vara bas för 

mottagningsvcrksamhet som hedrivs i "byrft0rtens omland"". Frågan här

om bör emellertid bli föremål för utredning d{t chefen för hyrän beräknas 

avgå med pension sommaren 1981. 

8. I. I /I,/ ar/..11ac/.1:fi'iri11g 

Det finns ingen inviindning mot att dom stolsverket söker animera samtli

ga allmänna hyr;·\er att samtidigt införa en annons och därvid ocksa lämna 

biträde med förslag till layout (ett projekt som f. ö. tidigare har ställts i 

utsikt). 

Byrån har genom omfattande a1111011seri11g i lokalpressen sökt inarbeta 

byrii.namnet. Floran av lokaltidningar inom hyräns verksamhetsområde är 

emellertid stor och dylik annonsering stiiller sig däri"ör kostsam. Byrån 

saknar också möjlighet att bedöma den ekonomiska effekten av regelbun

den tidningsannonsering. Sveriges advokatsamfund lär emellertid ha lfltit 

verkställa utredning i denna fråga - vars resultat borde vara av värde att 

studera. 
Tyvärr herörs i hetänkandet endast flyktigt den viktiga frågan om fördel

ning av uppdrag som q[fentliga .fi:irs1·arare. De allmänna byråerna torde 

inte ha fått den andel av ""fria försvararskap'" som förutsattes i propositio

nen om rättshjälpsreformen. Denna byrås erfarenheter är i vart fall inte 

helt positiva: Ex. vis lät för inte länge sedan en chefsdomare sitt (negativa) 

besked föregås av en enkät bland de privatpraktiserande advokater som 

tidigare haft "monopol" på försvararförordnanden ! Vidare: Vissa domsto

lar - där byrånsjurister regelbundet har uppdrag av annan beskaffenhet -

har inte beaktat av byr;'111 framförda önskemål om att fä del av '"lediga" 

försvararuppdrag. Självfallet har byrån endast begränsade möjligheter att 

paverka domstolarna i deras val av försvarare. Än mindre anser sig byrån 

böra påverka den misstänktes eget val tca 50<"'(.) av försvarare i s. a. s. 

tidigare led. hos polis och åklagare. Fråga har emellertid sådant allmänt 

intresse all domstolsverket - eller regeringen - inte borde dra sig för 

konkreta ptlmi1111elser 0111 nu/ som W(fiirde.1· 1111Jer .förarhetena till riitts

hjälpsreformen - vilket rimligen hör kunna uppfattas som intrång i den 

dömande verksamheten. Byrån tillåter sig också hänvisa till innehållet i 

bifogad dehattartikel i facktidskriften JUSEK. 

8.1 .3 Debitering 

Inom rättshjälpsområdet skall - om taxa inte fastställts - den ticl som 

biträdet lagt ned på uppdraget w1ges i kost11adsräk11ing. Di\ timkostnads

norm de facto tillämpas inom hela rättshjälpsområdet har byråer med 

allmän rättshjälp som specialitet i största utsträckning att laborerajust med 

denna tidkostnadsnorm. Skall föreskriften att tidsi\tgång skall anges inte 

framstå som en tom formalitet hör de bygga på en noggranhet som fövisso 

inte i alla sammanhang iakttages; och om - enligt kommittens förslag -
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vid "seminarier" anordnade av domstnlsverket skall dryftas metoder för 

tidsnotering synes mycket önskviirt att jurister även utanför de allmänna 

byrti.erna bereds tillfälle att närvara. 

Byrti.n skulle med största tillfredsställelse hälsa f1tgärder för att ska11a 

.\"lt.irrc klarhet m·secndc regeln om hur de allmii1111a byrtlenws an·oden hår 

hcrii/.:.nas. Byrti.n kan nämligen inte fä auktoritativa uttalanden att stämma: 

kommitten säger sälunda (sid 42) att uppdrag utanför rättshjälpsomrädet "i 

allmiinlwt" skall debiteras enligt for rättshjälpsärenden fastställd ersätt

ningsprincip. På tal om timkos111adsnormens höjd sägs därefter (sid 68) 

"eftersom allt arbete som de (allmänna advokatbyräerna) utför skall debi

terns enligt normen". Företrädare for domstolsverket - centralmyndighe

ten - har sagt. att det vore helt fel att tro att samtliga uppdrar.: - säväl 

inom som utom rättshjälpsområdet - skall debiteras enligt den benhårda 

tirnkostnadsnorm som faktiskt gäller och rekommenderat större "affärs

mässighet" - vad därmed nu kan menas. Hiirtill kommer svårigheterna att 

avgöra vad som menas med "mycket kvalificerade advokater inom sina 

specialområden" (sid 42) vilka t. o .m. inom rättshjälpsområdet skulle kun

na frångå timtaxebcräkning vid arvodesdebitering. Byrån kan endast verifi

era att möjligheten till höjning av ersättning med hänsyn till "särskilda 

omständigheter" ytterst sällan beaktas. Härför krävs synnerlig omsorg 

och oproportionerlig utförlighet för att övertyga prövande myndigheter att 

dylika omständigheter verkligen föreligger - insatser som i sig utgör en 

kostnadsbelastning. Slutligen: för juristerna vid denna byrä känns det 

stundom svårt att tillämpa olika prissättning för tjänster för olika kategori

er av klienter och säledes debitera en klient utanför rättshjälpsomrädet 

efter strängare norm än vad som bort ske om klienten åtnjutit allmän 

rättshjälp. Byrån delar - pä grund av vad ovan sagts - helt och fullt 

kommittens åsikt, så formulerad: "För att skapa störn' klarhet i nu berört 

1ll"seendc hiir regeln om hur an·odc skall heriiknas 11wms1'ras mera." 

8.2.2 Dimensionering av biträdespersonal 

Relationerna jurist/biträde är vid huvudkontoret 3/'2,5 och vid filialen I/ 

0.75. Någon förändring i dessa relationer bör inte komma ifråga. Ny 

bedömning bör emellertid ske då byråns chef beräknas avgå med pension 

sommaren 1981 (och då samtidigt en av biträdespersonalen torde söka 

förtidspension med deltidstjänst). 

8.3.2 Styrsystem för de allmänna advokatbyråerna 

Beslutanderätten i fråga om "dimensionering av byråns personella re

surser" bör kvarligga hos regeringen bl. a. mot bakgrunden av den helt 

dominerande, men enligt byrän diskutabla. betydelse som lönsamhetskra

vet fätt. Eventuell tidsvinst bör i vart fall inte tillätas fä avgörande betydel

se 1•id här ifrågavarande kompetens.fiirii<'lni111:. 
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Kontaktpersoner i domstobverket 

Byr[rn tillstyrker att särskild tjiinst inrättas hos domstols verket; likasn att 

tjänsteinnehavarens förordnande om möjligt begränsas i tiden. Byrt1n anser 

att tjänsten bör vara fristående i förhållande till domstolsverkets ekono

mienhet - delta med hänsyn till den dominans som denna enhet kommit 

att fä över de allmiinna byråernas vaksamhet. 

8.4.2 Ersällning .får kostnader i·id social mollagning 

Byrtrn tillstyrker kommittens förslag att restid fär räknas som ersätt

ningsgillt arbete i samband med social mollagning. Beträffande byråns 

mottagningsprogram hiitivisas till vad byrän anfört i den (här bifogade) 

"byräspecilika delen" av domstolsverkets verksamhetsberättelse för sist 

föiilutna budget~'tr. Som därav framgår visar de sociala 11101/agningarnu 

ge110111g1/e11de dcilig hesiiks(rehcns och otil((redsställande siirintiikter 

(möjl. med undantag av Lysekil). Framtagna siffror för tredje kvartalet 

1979 tyder inte p~1 någon förbättring. I detta sammanhang vill byril.n påmin

na om det inkomstbortfall som följer av att byråns jurister - förutom 

mottagningsresor - mäste företa många och 11\.nga resor till bl. a. olika 

domstolar inom byråns förhällandevis mycket vidstiickta verksamhetsom

råde. För dessa resor ersätts visserligen i allmänhet t idsspillan enligt 

gällande taxa - men dessa juristresor medför självfallet likväl för byrån ett 

avsevärt inkomstbortfall (n. b. vid full sysselsättning). 

Ersättning för huvudkontor som bas för social motlagning 

(Vad här ovan sagts åberopas ocks:'.\ beträffande detta avsnitt). "Från tid 

till annan m{1ste undersökas om Jen sociala mottagningsverksamheten kan 

omorganiseras st1 att Jen blir mindrt:' kostsam". (sid 57). Sndan undersök

ning bör, som ovan framhållits. komma till sttind då byråns chef beräknas 

avg~1 med pension sommaren 1981. 

Ersättning för personalkostnader föranledda av myndighetsformen 

Förslaget om kompensation för administrativa omsorger tillstyrks. Un

der förutsättning att "dimensioneringen av byråns personella resurser" 

blir oförändrad bör föreslagen ersättning för "byrä av mellanliggande 

storlek" utgt1 - detta bl. a. Jii filialen i Trollhlittan inte avlastar byran 

nägra administrativa omsorger (utan snarare tvärtom). 

8 . ./.6 U1bild11i11i:sa11.1·/a[.: 

Bäda kategorierna advokater inom det svenska rättssystemet privat-

praktiserande st1vlil som anställda vid allmänna advokatbyriier - har myc

ket att vinna ptt en ökad integrering av kären. Byrtin tillstyrker därför alla 

tänkbara ätgärder som syftar till ett främjande av en sadan integrering. Ett 

problem för den allmänna byrtin har hittills onekligen varit att avpassa 

kursdeltagande till optimal nivå - och härför söka avväga de byrån belas

tande kostnaderna mot beräknad nytta. 
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8.5.2 Kommittens ii1·erl'iiganJen 

Kommitten utgår fran att de allmänna byräerna inte far gfl med förlust -

säledes "inga operationella mäl förutom full kostnadstäckning" (st: ovan 

sid 3). Belastningen på rättshjälpsanslagct är slor - och tenderar att öka. 

DV har i föregi'tende i\rs anslagsframställning !sid 2t>I) framhållit att förete

elsen knappast kunde "förklaras pä annat sätt än att tidsdebiteringen ökat i 

icke taxebundna mål och ärenden"(!) samt ''att denna utveckling mäste 

följas med uppmärksamhet" <hur en undersökning skall kunna ske pf1 

andra byräer än de allmänna är emellertid svart att förstt1). Mot bakgrund 

av det statsfinansiella läget och auktoritativa politiska uttalanden har man 

anledning att räkna med stark restriktivitet vid framtida anslagstilldelning 

- även inom rättsvårdsomrädet. De allmänna byräerna som utgör endast 

en del i rättshjälpssystemet · men som ju i stort livnär sig på rätts

hjälpsärenden - kommer genom ovan antydda restriktivitet utsättas för 

fortsatt och 1roligen skärpt ekonomisk press. Byri/n anser det fiiga troligt 

all man kan kvmma til/riitta med det 01·an antvJda dilemmat enbart 

genom de kompensationer kommitten föreslår och/eller de förslag till 

justeringar a1· taxesystemet som kommitten framlägger. 

9 Fortgående omprövning 

En regelbunden ärlig omprövning av "organisationens omfattning och 

utformning" kommer sannolikt medföra en ökad oro hos de anstiillda -

som knappast är förenligt med god personalpolitik - och som pfl sikt 

sannolikt försvårar lämplig rekrytering till de allmänna advokatbyråerna. 

Risk finns för att dessa byråer skulle kom111a att av arbetssökande betrak

tas som sekunda - i .förhållande ti// prii·ata byråer - och därmed också 

smäningom bli det. 

Efter det rättshjälpsreformen genomfördes sommaren 1973 har 1m·eck

li11gen inom den privata sektorn av Sveriges advokatsamfund känneteck

nats m· en förut okänd - och av de flesta helt oväntad - blomstring. 

Antalet ledamöter i samfundet har således sedan dess ökat med ca 20 t;{. 

och ingen talar längre om "förgubbning" inom yrket. 

Dessvärre - men inte oförklarligt - har denna blomstring inte någon 

motsvarighet inom den allmänna sektorn. 

Den fortsatta utvecklingen kommer enligt byri'lns mening helt säkert bli 

beroende av politiska värderingar ifrflga om fördelarna med å ena sidan fri 

företagsamhet (en åsikt omfattad av bl. a. advokatsamfundet) samt å andra 

sidan samhälleligt engagemang inom rättsvården. 

Att nu ifrågavarande betänkande - det senaste i raden rörande allmän 

rättshjälp - utkom efter höstens riksdagsval är en händelse som ser ut som 

en tanke. 

To bee or not to bee - - -. 

14 RiksdagL'n JY79/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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24 Allmänna advokath)•rån i Karlstad 

R.J .4 

Kommitten betonar det siirskilda sociala ansvar, som ävilar de allmänna 

advokatbyrtirerna och att detta inte fär hortskymmas i arhetet med att öka 

byrtiintiikterna. 

Detta inne här en nyhet för oss, då det vid sammankomster vid domstols

verket uttryckligen sagts ifrt1n att de allmänna advokatbyrt1erna ej bör visa 

större socialt ansvar iin vad som tillämpas vid de privata hyråerna: 

Denna principfråga är av grundfaggande betydelse och klart besked 

mäsle lämnas härutinnan. 

8.2.2. 

Vi vill understryka kommittens uppfattning om hehovet av större biträ

dcsarbetskraft vid de allmänna advokatbyräerna än vid de privata med 

tanke pä handliiggningen av fler ärenden per jurist. Detsamma gäller den 

ekonomiska förutsättningen beträffande sjukförsäkringssystemet, som slår 

hårt i vt1rt fall med stor sjukfrekvens bland biträdespersonalen. 

8.3.2. 

Kompetensfördelning. 

Ur alla synpunkter bör DV ha rätten att avgöra storleken av personal på 

byr'.lerna. 

Delegation om anställningsbeslut. 

Vi tillstyrka förslaget om rätt för byra att förordna vikarie högst 90 

dagar. 

Kontaktperson i domstolsverket. 

Förvandling av konsultuppdraget till tjänst tillstyrkes. Frfiga är emeller

tid, om nagon kompetent person är villig söka en tjänst med så ringa 

varaktighet som 3-4 är. 

Övriga frhgor päkalla ej kommentarer. 

25 Allmänna advokatbyrån i Örebro 

Inledningsvis skall helt allmänt konstateras att betänkandet berör en stor 

del av de problem, som vidläder allmänna advokatbyrå-organisationen. 

Problemen är aktuella för så gott som alla allmänna advokatbyråer och 

flenalet har länge varit föremål för diskussioner och propåer till domstols

verket. Kommitten har emellertid tillika pä så gott som alla punkter lämnat 

godtagbara förslag till lösningar. Merparten av innehållet i betänkandet 

påkallar därför ingen särskild kommentar. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 211 

En fråga. som något perifert avhandlats. är domstolsvcrkets krav på 

minskning av biträdespersonal som en kostnadspressandc åtgärd. Samti

digt förespråkas entusiastiskt delegation av arbetsuppgifter frän jurister till 

biträdespersonal. Här aktualiseras frägan om de allmiinna advokatbyräer

nas andel av större resp. mindre uppdrag. Atminstone hittills har allmänna 

advokatbyrt1ema ojämförligt större andel små uppdrag än de privata. Des

sa mindre iirenden iir mera personalkrävande, för övrigt också avsevärt 

mindre lönsamma. Det är därför icke helt adekvat att kommitten jämför 

antalet biträden per jurist hos privatpraktiserande advokater med motsva

rande antal hos allmänna advokatbyråer. I själva verket bör det vara av 

intresse såväl för biträdcspersonalen som för byrtm att biträdespersonal i 

största utsträckning används till kvalificerade uppgifter. Bl. a. ur ekono

misk synpunkt förefaller detta helt i enlighet med dornstolsverkets inten

tioner. Ur denna synpunkt torde bitriidespersonalen snarare öka än mins

ka. 
Av omedelbar betydelse för advokatbyräcrnas resultat. som redovis

ningssystemet för närvarande ter sig. är frågan om kompensation till byrå

er med större sjukfri'mvaro än genomsnittet. Den uteblivna kompensa

tionen för vikariekostnader kan medföra underskott för advokatbyrån. 

Byrän kommer därefter i än sämre läge genom att nödgas erlägga ränta på 

uppl:'tnat kapital. Om domstols verket även fortsättningsvis avser att distri

buera n:dogörelser för de intäkter och utgifter hos resp. allmän advokat

byrå är det - redan ur denna synpunkt - rimligt att byrån tillgodoföres 

ersiittning. Kommittens förslag för anses erbjuda en tillfredsställande lös

ning. 

Kornmitten tar därefter upp frågan om personalkostnader föranledda av 

myndighetsformen samt för specialutrusting. som bl. a. riksarkivets krav 

medför. Allmänna advokatbyråer. som alltsedan sin tillkomst strävat mot 

kostnadstäckning. hälsar säkert med glädje kompensation i dessa avseen

den, särskilt som i tid och otid påtalats nödvändigheten att allmänna 

advokatbyråer skall arbeta under samma villkor som enskilda. 

Ett annat problem, som - åtminstone hittills - drabbat flertalet all

männa advokatbyråer är konsekvenserna av brottmålstaxan. Såsom kom

mitten konstaterar har allmänna advokatbyråerna genomgående mindre 

ärenden än enskilda advokater. Detta gäller också försvararuppdrag. På 

många häll räder missnöje med fördelningen överhuvud taget av försvarar

uppdrag men även om fördelningen av uppdrag rent numerärt skulle ske 

rättvist gäller på flertalet orter att jurister vid allmän advokatbyrå har 

uppdrag av mindre omfattning än andra advokater. Eftersom taxan inklu

derar en timme vänte- och spilltid är de mindre uppdragen ofta olön

samma. För en ort som Örebro. där advokater är verksamma vid ett flertal 

domstolar förekommer spilltid en timme i ett stort antal mål. Fyra :i fem 

domstolar befinner sig inom ett avstånd av c:a femtio kilometer. Försva

raruppdrag med förhandlingstid om exempelvis tjugofem minuter ersättes 
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med arvode 450 kronor. Uppdraget kräver regelmässigt telefonsamtal. 

anskaffande samt studium av polisutredning och stämningsansökan, sam

manträffande med Il, inställelse tjugofem minuter, studium av dom samt 

redovisning av ärendet. Nämnda moment bör rimligen taga i anspråk 

omkring två timmar. Kommer därtill restid en timme är arvodet per timme 

c:a 150 kronor. Med tillämpning av timkostnadsnorm skulle uppdraget ge 

nt1got mera än 600 kronor. Förhoppningsvis kommer domstolarna att även 

utan direktiv frän domstolsverket uppmärksamma detta problem och göra 

en mera rättvis fördelning av försvararuppdragen. 

I sammanhanget vill jag understryka behovet av siirskild kompensation 

för dålig lönsamhet i mindre ärenden i allmänhet. Uppdelningen i fast och 

rörlig del av ersättningen kan vara ett sätt. 

26 Allmänna advokatbyrån i Falun 

En grundläggande princip vid införandet av de allmänna advokatby

råerna har ju varit, att man därigenom skulle tillskapa underlag för en 

kostnadsjämförelse mellan enskild och statlig advokat verksamhet, och att 

denna kostnadsjämförelse skulle ge utslag vid bestämmandet av timlöne

normer och taxor inom rättshjälpsområdet. Jag har för egen del erfarenhet 

av 25 års verksamhet som enskild advokat innan jag hösten 1974 tillträdde 

min anställning som chef för den allmänna advokatbyrån i Falun. När jag 

läser betänkandet far jag en känsla av att den avsedda kostnadsjämförelsen 

visar sig ganska svär att genomföra. De tidigare rättshjälpsanstalterna har 

överförts till statliga advokatbyråer med kostnadsläge och arbetsmetoder 

som föga var anpassade och jämförbara med den enskilda advokatverk

sarnhetcn. De nya advokatbyråer som inrättats har i stor utsträckning 

tillskapats med kostnader som icke skulle komma ifråga vid motsvarande 

etablering av en enskild advokatverksamhet. I initialskedet har flera av 

byråerna och det gäller ockS:'1 byrån i Falun bundits upp med avsevärda 

lokalkostnader för avsevärd tid innan verksamheten började. Personal har 

sedan tillsatts med i regleringsbrev föreskrivna kostnader, över vilka byrån 

haft lika lite inflytande som över lokal och utrustningskostnader i övrigt. 

För advokatbyråns i Falun del tillkom för övrigt att man även i propositio

nen som behandlade tillkomsten av advokatbyrån konstaterade, att det 

egentligen icke fanns något behov av en byrå i Falun men att det ur 

konkurrenssynpunkt ansågs lämpligt att staten etablerade sig också där. 

Dessa omständigheter borde ju leda fram till slutsatsen, att staten var 

beredd att ta kostnader för etableringen utan att dessa skulle kunna utgöra 

gnmd för en kostnadsjämförelse med enskild advokatverksamhet. Jag 

skulle som egen enskild advokat aldrig ha kunnat tänka mig att etablera 

mig på de förutsättningar som nu skedde utan hade då. som normalt är, 
anpassat kostnaderna efter de förutsättningar som gällde ur konkurrens-
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synpunkt. En bedömning ur dessa synpunkter skulle väl för övrigt ha lell 

fram till att nagon enskild etablering icke skett. Nu har dock även denna 

byrfi under det senaste budgetäret uppnått täckning för sina kostnader. 

Kostnaderna har dock en obehaglig tendens att oberoende av de str:ivan

den man har för att hälla dem nere stiga i en takt som intäkterna har sv:u1 

att följa med i. Om vi nu också. skall belastas med en ytterligare rtintekost

nad förs. k. rörelsekapital underlättar det inte situationen. Den jämförelse 

som görs med enskilda advokatbyråers kostnad för att klara sin likviditet. 

för det är ju detta det är fråga om. kan icke vara rättvisande. Den enskilda 

advokatbyrän har hdt andra möjligheter att på ett smidigare sätt anpassa 

sina kostnader och dtirmed reglera kapitalbehovet än vad den statliga 

byran har. Som regel leder det till att endast kortfristig upplåning vid 

enstaka tillfällen blir päkallad. Det tillskott i uppbyggnadsskedet som man 

nu alltstt vill att vi skall belastas med ränta för, är enligt min uppfattning i 

stor utsträckning beroende på en bundenhet i den statliga organisationen 

fr{m början som icke har motsvarighet pil. den enskilda sidan. 

I övrigt föranleder betänkandet endast den anmärkningen, att den före

slagna regleringen mellan korta och lå.nga ärenden motverkar önskvärdhe

ten av att vi vid allmänna advokatbyril.erna fär ungefär samma ärendeför

delning som vid de enskilda byrå.erna. Ju mer vi närmar oss det malet, 

vilket väl bör vara advokatbyråernas strävan, desto sämre blir alltså betal

ningen i de li\.nga ärenden som vi lyckas erhålla. 

27 Allmänna advokatbyrån i Gävle 

Byrån anser att utredningen på. el\ utmärkt sätt belyser uppbyggnaden av 

och den hittillsvarande verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna (i 

fortsättningen benämnda AAB) och den ger en åskådlig analys av de 

svårigheter och problem som AAB brottats med under uppbyggnadstiden 

och som - särskilt när det gäller lönsamheten - alltjämt bereder svårighe

ter. 

Byrån är som helhet positiv till de av utredningen framförda allmänna 

övervägandena och till kommittens förslag i de olika frågorna och vill 

ene.last göra följande invändningar och kommentarer. 

8./.3. Debitering 

Som kommitten framhå.ller. är det angeläget att en friare arvodespröv

ning användes till undvikande av de nackdelar för rutinerade och snabbt 

arbetande jurister. som blir följden av den ensidiga tidsdebitering, som nu 

tillämpas inom hela rättshjälpsområdet och som AAB ansett sig böra tilläm

pa även viu debitering i ärenden utanför nämnda område. 
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8.3./. \lerksamhct.~formen 

Enligt byrån~ uppfattning talar överviigande skäl för bibehållande av 

myndighetsformen för AAB. 

8.3.2. S1.,·rs1·stem 

Domstols verket har under flera år anlitat advokat frän AAB som konsult 

och som kontaktman mellan AAB och domstolsverkets tjänstemän. Detta 

arrangemang har fungerat väl och byrån vill understryka det angelägna i all 

en tjänst som konsult inrättas i domstolsverket och att tjänsten besättes 

med advokat. som har erfarenhet från verksamhet vid AAB. 

Beslutanderätten i AAB:s loka~frågor hör av praktiska skäl flyttas från 

hyggnadsstyrelsen till domstolsverket som i sin tur bör ha möjlighet all 

delegera beslutanderätten till AAB. 

8 .4 .2. Vik11rieko.1·1fwder 

Den statliga sjuklönemodellen har för gävlebyrån och för flera andra 

hyråer hali mycket negativa följder på lönsamheten med ty åtföljande 

tidvis irritation hos personalen. Enligt gävlehyrfms uppfattning är arbetsgi

varinträde ytterst olämpligt för små enheter. Det är anmärkningsvärt, att 

stelbent byrb.krati skall behöva omöjliggöra användning av ett lämpligare 

system. 

8.4 .6 Uthild11i11pa11slag 

Det är tillfredsstiillande att kommitten understryker behovet av utbild

ning av personal vid AAB men förslaget lär knappast göra all AAB-personal 

likställd med övriga statligt anställda. Oavsett principen med lika villkor 

för de olika advokatbyrätyperna. horde personalen ha en självklar rätt till 

samma uthildningsmöjligheter som övriga statligt anställda. 

28 Allmänna advokatbyrån i Sundsvall 

All111ii11nt1 rl'.flexioner 

Kommitten har pekat pä ett flertal kostnadskrävande inslag i advokat

byråernas verksamhet. som beror pä att advokatbyråerna har en myndig

hetsfunktion. Exemplifieringen som lämnats är riktig liksom uppskattning

en av de extra kostnaderna. Advokatbyrtrn ifrågasätter emellertid det 

riktiga i att reglera denna kostnadsökning med anslag i den omfattning som 

föreslagits. I ~tällct bör dessa kostnader elimineras genom att advokat

hyråernas ställning som myndighet omprövas. Myndighetsformen är också 

svär att förena med advokatbyrans huvuduppgift - att erbjuda allmänhe

ten, klienterna. tillgång till juridiskt skolade biträden i rättsliga angelägen

heter. ocksf1 gentemot statliga myndigheter. exempelvis äklagarmyndig

hcter. kronofogdemyndigheter etc. 
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8.3. I Bör de al/!lliinna a1frokathyriler11a dril'(ls i 11ktiebola1-:sf(m11 

Kommittens skäl emot att driva advokatbyråerna i aktiebolagsform är 

inte övertygande. Av advokatbyrflerna krävs full kostnadstäckning. Även 

detta synes innebära ett vinstkrav. nämligen en vinst motsvarande kostn<J

dern<J utöver de rena omkostnaderna, dvs. juristlöm:rna. Att vinstmedel 

kunde fonderas hos advokatbyrån skulle vara en fördel och en sporre för 

verksamheten. Kommitten anför (sid. 57) att en advokatbyrås existens i 

vissa fall är motiverad av sociala skäl och att därför statligt bidrag till 

driften bör utgå om byrån ej ntir upp till full kostnadstiickning. Det kan da 

inte heller anses vara stridande mot likavillkorsprincipen om advokatbyra

er av samma skäl erhåller ett koncernbidrag. I den män n!\gon slags 

intressekonflikt skulle uppkomma torde detta endast fö marginell betydel

se. Det allmännas insyn i verksamheten horde i tillräcklig grad kunna 

tillgodoses genom föreskrifter i bolagsordningen. Advokatbyrhn är inte 

övertygad om att den nuvarande anställningsformen innebär nagon större 

anställningstrygghet för den anställde. Vad som närmast tisyftas torde vara 

möjligheten till omplacering. Den primära utvägen för stl.väl den anställde 

som för advokatbyrtm är och måste vara att den det gäller söker en annan 

anställning. Som redan nämnts är advokatbyråerna inte heller idag befria

de ifrån ett lönsamhetstänkande. Kraven på rikstäckning och social mot

tagningsverksamhet borde kunna tillgodoses på sätt ovan berörts. Risken 

för att advokatbyråerna skulle fä en annan ärendeinriktning än vad som 

ursprungligen var avsett borde kunna hindras med föreskrifter i bolagsord

ningen. 

Slutsats 

På gmnd av vad ovan anförts kan advokatbyrån inte inse att målsätt

ningen för verks<1mheten vid de allmänna advokatbyri'lerna på något avgö

ramle sätt skulle hindras av att advokatbyråerna drevs i akticbolagsform. 

Bland fördelarna med aktiebolagsformen vill advokatbyri'l.n framhålla för

enklad och säkert snabbare tjänstetillsättning, bättre anpassad lönesätt

ning och en friare ställning - utåt sett - för advokatbyri'ln i dess verksam

het som just advokatbyrå. vilket ju är den primära verksamheten. 

Advokatbyrån delar i övrigt kommittens förslag. baserat på myndighets

funktionen, om än lösningen med bidrag bör användas i minsta möjliga 

utsträckning och i huvudsak begränsas till sådana extra kostnader. som 

hänför sig till den socialt betingade delen av verksamheten. I andra fall bör 

kostnadsproblcmen lösas på annat sätt än med bidrag. Ett alltför utvecklat 

bidragssystem kan inverka menligt på advokatbyråernas självständighet 

och oberoende. 
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29 Allmänna advokatbyrån i Umeå 

Byrån är i huvudsak positiv till utredningens överväganden och förslag. 

7. Allmänna iiverväganden 

Enligt departementschefens uttalande vid tillkomsten av de allmänna 

advokatbyråerna (i fortsättningen benämnda AAB l skulle varje byrå för sig 

vara kostnadsbärande och koncernbildning undvikas. Samtidigt uttalades 

att ersättningsniv!'!n för advokatarbetet i landet skulle fastställas utifrån 

AAB:s debitering. Ersättningen för advokatarbete fastställs till nästan 

I 00 % utifrån den av domstolsverket årligen fastställda timkostnadsnor

men i befintliga taxor och på grundval nästan enbart av uppgiven tidsåt

gäng. Timkostnadsnormen utgör i stort sett genomsnittskostnaden för 

debitcrbar juristtimma vid AAB. Systemet medför med absolut och osvik

lig säkerhet att de AAB, vilkas kostnadsläge ligger märkbart över medelta

let, kommer att utvisa förlust. Endast tvä möjligheter står till buds för att 

undvika förlusten - om man undantar den helt orimliga att lägga normen i 

höjd med den dyraste AAB - nämligen antingen överdebitering eller icke 

honorerat övertidsarbete för särskilt juristpersonalen. Ingendera möjlighe

ten är acceptabel. varken för staten-arbetsgivaren, den anställde eller 

betalande klienter. Som exempel kan nämnas att andra halvåret 1978 

timkostnadsnormen var lägre än kostnaden vid 12 byråer eller filialer. Sex 

av dessa gav kostnadstäckning. Räkenskapsåret 1978/79 var genomsnitts

kostnaden för juristår 300000 kronor, vilken överskreds av 16 byråer eller 

filialer. Av dessa uppnådde 8 kostnadstäckning. Om timkostnadsnormen 

även framdeles ges samma genomslagskraft och om normen även fortsatt 

fastställes enligt oförändrade principer, har koncerntänkandet redan slagit 

igenom och måste accepteras. Ett litet antal förlustbyräer med inte alltför 

stora förluster måste sålunda fä godtagas. 

8.1.3. Dehitering 

Bestämmelserna att nedlagd tid skall noteras på kostnadsräkning har 

medfört att fastställande av arvode utanför taxeområdet numera nästan 

utan undantag sker efter tidsdebitering inom hela rättshjälpsområ.det och 

för AAB:s del över hela arbetsfältet. Nackdelarna härav är dels att medel

måttighet och långsamhet premieras på bekostnad av kunnighet och snabb

tänkt het, dels att advokatarbetet blivit det nästan enda område där rutin 

och yrkesvana inte premieras, dels och kanske framförallt att juristerna 

frestas att lämna oriktiga uppgifter om använd tid för att erhålla skälig 

ersättning för utfört arbete. Rättshjälpsnämnderna och domstolsverkets 

bcsvärsnämnd synes ha spelat en viktig roll härvidlag. Det är - som 

kommitten funnit - ytterst angeläget att den friare arvodesprövningen 

återinföres. 
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8.2.2. Biträde.l"kostnada 

Organisationen vid väl fungerande byråer med gott utfall bör inte onö

digtvis ändras. Inarbetade rutiner hos biträdespersonalen kan vara en 

starkt bidragande orsak till bärigheten och bör ej ändras annat än om 

uppenbara vinster kan uppnås. 

X.2 .4. Kapitalkostnader 

Byrfm invänder mot kommittens uttalande pi\ sid. 47 sista stycket. 

Sättet att starta nya. statliga byråer avvek i de flesta. tänkbara avseen

den frän sättet att starta ny, privat byrå i fråga om kostnader för lokaler. 

inventarier och personal. Juristlönerna t. ex. översteg vida. vad en nystar

tad privat byräs innehavare kunnat förvänta som vinst. Denna byrå t. ex. 

belastades med hyra under ~~a fyr<.J mtrnaders ombyggnadstid innan byrån 

startat (plus ombyggnadskostnad om ca 8.'i 000 kronor). Lokalerna omfat

tade åtta rum och fullrustat kök. tvti toaletter - varav en handikappanpas

sad - allt detta besatt med tvä jurister och tvä bitriiden. Att byråer under 

s~1dana eller likartade förhallanden g:'itt med stora förluster under inarbet

ningstid är ej förvånande; ej heller kan det anses stridande mot principen 

om lika villkor att på sådant eller annat, jämförbart sätt uppkomna förlus

ter täcka~ anslagsvägen genom avskrivning. Så länge likartade förhållan

den skapar eller ökar förluster. bör dessa - som kommitten föreslagit -

liksom hittills fä avskrivas. Härigenom elimineras den olikhet i villkoren 

mellan enskild och allmän byrä. som ligger i att den allmänna byrån har ett 

eget ansvar för byråns intäkter men icke motsvarande ansvar för eller 

möjlighet att päverk;i byr~rns viktigaste kostnader. 

De vinstgivande byråerna bör kompenseras för inlevererade vinster. 

t. ex. genom att behövligt rörelsekapital ställs till förfogande räntefritt intill 

summan av inlevererade belopp. Praktiskt bör detta kunna lösas genom att 

domstolsverket saldoför inlevererade respektive till förfogande ställda be

lopp genom åren. Pä detta sätt uppnås villkor. som något så när överens

stämmer resultatmässigt med privat verksamhet. 

8.J. I. Verksamhct5fi1rmen 

Även om koncerntänkandet i viss mån redan slagit igenom talar dock 

starka skäl emot bildandet ;iv en formlig koncern. St1 skulle det bli omöjligt 

for byrfterna att biträda varandras motparter. vilket pa många platser 

skulle kunna vara till märkbar nackdel. Byrån förordar myndighetsformen. 

Nackdebrna med denna bör i viss man kunna elimineras genom den 

avsnittet 8.3.2. föreslagna kontaktpersonen. 

8.3.2. Styrsystem 

Det ar ytterligt viktigt att kommittens förslag om fast kLintaktperson 

inom dl>mstolsverket vinner gehör. 'ljänsten bör besättas med en advokat 

friln tliltet. För att möta risken att kontaktpersonen byrr1kratiseras bör 
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noga överviigas för hur länga perinJer tj~\nsten skall hes;ittas elkr \>lll den 

kan förenas med villkor att innehavaren med vissa intervall skall tjänstgi.ira 

i prakti:,kt aJvokatarbcte. 

Byggnadsstyrelscn 

Beslutanderätten i lokalfr~igor bör med omedelhar verkan dekgeras till 

domstols verket att där handläggas i samräd eller- arbete med byggnadssty

rclsen. Domstolsvcrket bör ges möjlighet all delegera riitten till de byråer. 

som sä önskar. 

8.4. Byråerna och staten 

Kommittens förslag i olika frågor kan nästan helt tillstyrkas. 

8 .4 .2. DrijisbidraR. social 111otta};11ini; 

Bidragen är nödvändiga för all uppna de uppsalla mälcn, särskilt i 

gksbygd. Förslaget att ersätta restid och annan tidsspillan som arbetstid är 

logiskt även på grund av att allt icke debiterbart arbete f1terstär att utföra 

efter slutförd resa och dä sekreterarresurserna måste vara oförändrade och 

icke påverkas av reseverksamhetcn. Pt1 grund av samma skäl är det aldrig 

logiskt all honorera tidsspillan annorledes än arhetad tid. 

Ersättning till huvudkontor 

Denna byrå har stor erfarenhet av <.kt ökande behovet av dess tjänster i 
gksbygden i Viistcrbottcns södra lappmark. Verksamheten diir kan aldrig 

bli bärkraftig. Den föreslagna bidragsformen skulle fylla ett stort, socialt 

behov i alla typiska glesbygdsomrädt:n. 

Vikariatkostnader 

Den statliga sjukliint:modelkn har visat sig sh\ mycket illa ut för dt: 

byrf1er, som drabbats av sjukdom. Sftlunda har denna byrä gt:nom jurister

nas efter varandra inträffade sjukdomsfall om ca ett halvt är för vardera 

under Je tvä senast förflutna buJgetärt:n lidit en nettoförlust i jämförelse 

med Jen privata modellen om ca 2-3 <;; av byr~ins hela årskostnad. Det 

borde rimligtvis vara möjligt att finna ett enkelt sätt för byraerna att själva 

göra arbetsgivareinträdct mot den extra kostnad detta skulle medföra utan 

att därför den statliga byråkratin rubbades i sina grundvalar. 

Ersättning till vikarier kan kompenst:ra bortfallet av arbetstid men ej 

inkomstbortfalkt. Härtill kommer att juristvikarier kan vara svårfunna 

utom möjligen i storstadsregionerna samt att visserligen barnledighet men 

knappast sjukledighet kan i förväg tidsberäknas så att tid för vikariat kan 

förutbestämmas. I stället borde byråerna anslagsvägen ges samma möjlig

het till tiickning av fasta kostnader under sjukdomstid, s1.1m den privata 
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företagaren kan försiiha sig llll1 genom avbrott~försiihing: för att inte 

strida mlil principen nm lika villkor hör denna förm~tn nwtsvaras av en 

efter försiikringsmiissiga principer heriiknad. iirlig avgift. Om en s:1dan. 

fiktiv avgiftsbcriikning icke går att förena med principerna fiir statlig verk

samhet. bör i stilllet de privata advokaternas premiek11stnad fä p~1verka 

timk1istnadsnnrmen pi1 siitt kommitten föreslagit p:l sid. 70. 

X.4.6. Uthi/J11i11g.1w1.1/ag 

Det föreslagna utbildningsanslaget har endast den svagheten att Jet 

fortfarande inte gör all AAB:s personal likstiilld med iivriga slalsansliillda i 

fr[iga om rätt till utbildning. vilket personalen har riitt att kräva av sin 

arbetsgivare alldeles oavsett principen om lika villkor för enskild och 

statlig advokat verksamhet. 

X.5.3. Dif./i'rl'lllicrad ti111ko.1'f11ad.111um1 

Kommittens tankegiingar kring hitriidesinsatsen i brottmid kan mö.iligen 

piwerka bitriidökostnaden vid hy riter. som specialiserat sig i högre grad 

p[1 brottmi1l. För andra byräer hlir biträueskostnauen oförändrad om ande

len brottm<'ll stiger eller sjunker. Pii grund hiirav finner byr~rn att differenti

ering av timkostnadsnormen ej bör ske. 

Slutord 

De allmiinna advokatbyrt1erna har under sin tillvaro utsatts för mycken 

kritik och r1tskilligt klanuer pi1 grunu av det ekonomiska utfallet. Som 

utredningens inncht1ll och i vissa delar detta yttrande visar. har kritiken i 

mirnga stycken varit oberättigad. Byräerna har för sistförnutna budgetåret 

sammantagna uppn~ttl full kostnadstäckning. Problembyråer finns. vilka är 

utsatta för ständig uppmärksamhet frtm domstolsverkets sida. Intet 

klander har veterligen riktats mot hyräerna eller deras befattningshavare i 

frllga om det viktigaste. niimligen deras vilja och förmaga att lämna fullgoll 

juridiskt biträde åt de rättssökande. 

Samhället har rätt att av byråerna kräva först och friimst ett yrkesm~is

sigt otadligt arbete. därnäst även att verksamheten skall drivas utan för

lust. Sistnämnda krav ger emellertid byrfterna och deras befattningshavare 

rätt att av samhället kräva att de ges möjlighet att under de givna förutsätt

ningarna nä det fastställda målet. full kostnadstäckning. Detta kan ej ske 

annat än genom att sädana ittgärder, som nu fi.iresl;'1s. blir genomförda. 

30 Allmänna advokatbyrån i Haparanda 

Kommitten anser att en av de allmänna advokatbyrr1ernas huvuduppgif

ter är att runt om i landet tillhandahålla juridiskt skolade bitriiden. Inom 

byråns verksamhehomrfide - huvudsakligen Kalix och Tmnei1 iilvdalar 
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C~OO kvadratmil) - finns endast tv:l byrt1er. Inom det tv:lspr;'1kiga Torne

dalsomrt1det är allmänna advokathyr<'tn ensam. Jag delar kommittens upp

fattning att samhälkt har ett stort ansvar att tillhandahålla juridiskt skolad 

personal även inom områden där marknadsmiissiga förutsättningar för 

verksamheten kan saknas. 

Pä grund av de geografiska förht1llandena åtgär en stor del av juristernas 

tid till resor. Kommittens förslag alt restid skall ersättas som arbete och ej 

som tidsspillan tillstyrkes. Även förslaget om siirskild ersättning pä grund 

av byrans status som myndighet torde kunna realiseras utan att principen 

om konkurrens med enskilda advokatbyråerna på lika villkor skulle rub

bas. 

Kommittens förslag att uppdela ersättning i fast och rörlig del kan i 

princip tillstyrkas. Förslaget måste dock utformas så att de negativa effek

terna i längre ärenden helt elimineras. 

31 Allmänna advokatbyrån i Luleå 

Som är v~il bekant för domstolsverket har byrån för närvarande inte 

tillräcklig personalstyrka på juristsidan. En advokat är barnledig och en 

jurist har nyligen slutat sin anställning. Vid huvudkontoret finns endast en 

advokat (chefen) och två extra jurister. Den tid som avsattes för att 

utarbeta remissvaret måste tagas i anspråk för de mål och ärenden. som 

trots allt måste ha företräde. 

Det sagda leder dock osökt till ett yttrande på en punkt. nämligen över 

vad som anförs på sid. 51 i betänkandet angående handläggningstiden vid 

personalbyte. Det är av största betydelse all man kan finna former för en 

snabh handläggning av tjänstetillsättningar. Advokatens arbetsuppgifter är 

:;adana alt varje vakans skapar en ryckighet. som nästan omedelbart ger 

effekt pa lönsamheten. 

I detta sammanhang vill advokatbyrån även beröra merit värderingen vid 

tjänstetillsättningar. För juristtjänsterna hör iiven en kort men väl vitsor

dad tjänstgöring på advokatkontor många gånger ges försteg framför en 

längre tjänstgöring pr1 annat statligt område såsom t. ex. hos länsstyrelse. 

J;.ronofogdemyndighet etc. Detta kan motiveras med att den statliga advo-

1;.atverksamheten verkligen är en alldeles specidl verksamhet. med egna 

arbetsformer och egna ekonomiska villkor. 

Del synes välbetänkt att det inr~ittas en tj~inst för kontaktpersonen i 

domstolsverket. Del redan inledda försöket med sf1dan kontaktperson är 

hra och det iir fördelaktigt om kontaktpersonens ställning definieras och 

förstärke~. 

Huvudintrycket av betänkandet är. att det priiglas av realism och förstti

o:lse för advokat verksamheten i allmfö1he1 och den statliga i synnerhet. 
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32 Centralorganisationen SACO/SR 

SACO/SR vill inkdningsvis pt>ka p{1 ett förh{1llandc: som ink berörts av 

kommitten oc:h som har sllir betyddse fi:ir lönsamheten pä de allmiinna 

advokatbyräerna och för fri1gan om konkurrens med de privata byri1c:rna 

pi·1 lika villkor. nämligen lönc:systc:mt>t oc:h li.inenivfö1 på de allmiinna advn

katbyri1erna. 

SACO/SR mc:nar att de ekonomiska föruts~ittningarna för de jurister 

som arbetar inom ramen för riittshjiilpen hör vara likartade. oavsett arhetc:t 

sker pä allmänna eller privata advokathyraer. Det innc:biir att lönc:systemet 

pt1 de: allmänna advokatbyriierna mera hör anpassas till vad som ri1der p[1 

huvuddelen av advokatbyräerna. Dösa fri1gor far behandlas i kommande 

avtalsrörelser. 

När det giillc:r de: förslag som kornmillen framliigger i hetiinkandet kan 

SACO/SR i allt viisc:ntligt lämna dem utan erinran. Cc:ntralorganisationen 

vill emdlertid göra följande markeringar och påpekanden. 

Kommittens förslag att ett siirskilt anslag ställs till domstolsverkets 

fö1fogande för utbildning av advokatbyråpersonal hälsar SACO/SR med 

tillfrc:dsstiillelse. Det är enligt centralorganisationens mening viktigt att 

detta anslag inte bara används för av verket anordnad utbildning utan även 

för annan fortbildning av betydelse för de allmänna advokatbyri1ernas 

personal. De allmänna byräerna bör själva fä bedöma vilken utbildning 

deras personal är mest betjänt av och fö ett väsentligt inflytande över 

dispositionen av anslaget. 

SACO/SR vill ocksi1 understryka att dc:t iir viktigt att de allmiinna 

advokatbyräerna har funktionella lokaler och praktiska tekniska hjälpme

del. 

Samhällets möjligheter att genom de: allmänna advokatbyråerna fil insyn 

i kostnader och kostnadsutveckling pt1 riittshjiilpsomrt1uc:t anser SACO/SR 

vara betydelsefullt eftersom det ur skilda synpunkter inte kan komma i 

fråga att de privata byraerna skulle bli föremål för statlig insyn och regle

ring. 

SACO/SR vill understryka den hittills gällande viktiga principen om 

neutralitet i fråga om kostnader mellan allmänna och privata byråer. En

dast i den män som de allmänna advokatbyraerna fyller ett socialt behov 

som annars inte skulle bli tillgodosett eller det föreligger speciella kostna

der på allmänna hyräer som inte balanseras av speciella kostnader pä de 

privata byräerna. skall de allmänna byri1erna kompenseras härför genom 

statliga bidrag. 

Där särkostnader balanserar varandra och förekommer ptt bäda katego

rierna byrån ~kall dessa kostnader självfallet ligga till grund för beräkning 

av taxor. 

I anledning av kommittens förslag pfl sid. 37 i betänkandet att huvudbyrå 

skall kunna förvandlas till filialkontor vill SACO/SR peka pä risken för 
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j;ivssituationer. En viktig regel i advokat verksamhet ~ir att tvi1 jurister pt1 

en och samma byr;·i inklusive filialer inte far fliretr~ida var sin nllltpart i en 

r;ittstvist. 

Domstl1lsverkl·t bordi:' vid redovisningen av resultatet byrå för byr;i 

redovisa kostnaderna för sjukfrånvaron som om varje byri1 vore en privat 

advlikatbyrii. Bokföringen som sadan behöver inte pnverkas. 

SACU/SR tillstyrker kommittens förslag att ersiittningen i ärenden om 

allmiin rättshj;ilp skall uppdelas i en fast och rn rörlig del. Centralorganisa

tionen har därmed inte bundit sig for de beloppsexempel som redovisas i 

bet;inkandet. 

33 Sveriges advokatsamfund 

Det betiinkande som allmänna advokathyri1kommitten efter !äng tids 

arbete framlagt iir av stor betydelse för de allmiinna advokatbyråerna och 

för verksamheten inom rättshj~ilpsomrildet samt kan fä äterverkningar för 

advokatktiren i dess helhet. Det fö· med hiinsyn diirtill beklagligt att advo

katsamfundet beretts sii kort tid för att avge yttrande över betänkandet. 

Samfundet kan därför i:'ndast beröra en del av de frägor som aktualiserats 

genom kl1mmittens förslag. Bctiinkandet genomgäs här nedan 1 samma 

ordning och med samma rubriker som begagnats i betiinkandct. 

M11r/..1111J.\fi"irini; 

l'-ommitten konstaterar att advokatsamfundets regler om god advo

katsed anger griinsen för vad som är tillätet i frf1ga om marknadsföring. 

Atskilliga av de t1tgärder som förordas av kommitten iir naturligt nog 

iivercnsstiimmande med god advokatsed. Innan de allmtinna advokatby

ri1erna mera allm~int följer kommittens förslag om olika ätglirder i mark

nadsfrtimjande syfte synes det emellertid tillri1dligt att man noggrannare än 

vad kommitten gjort kontrollerar om i1tgtirderna är förenliga med den 

praxis som utvecklats av advokatsamfundets disciplinlira organ i fri1ga om 

rålam för advokat verksamhet. 

Enligt advokatsamfundets vägledande regler om goJ advokatsed är det 

exempelvis inte tillt1tet att till allmiinheten utsiinda reklambroschyrer. 

Ävi:'n om annonsering i lokalpress..:n numera allmänt sett riih.nas som 

tilHtten form av reklam. är dt..:t inte givet att regelbundet upprepad annon

sering. som rekommenderas av kommitten. är förenlig med god advo

katsed. 

Även p{1 marknad~föringens omrt1de bör prim:ipen om lika villkor för 

allmiinna 1Kh privata advokatbyri1er gtilla. Skull..: de allmiinna advokatby

r{1..:rna tillgripa ack visitilinsvcrksamhet i nya former. mi1ste dessa sti1 öpp

na liven för de privata byraerna eller ocks{1 helt förbjudas. ReklamM

gärder. som tilbrnpade i enstaka fall kan tc sig godtagbara. kan om det 
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praktiseras i större utstrlickning framstå som ollimpliga beaktande av 

advokatyrkets speciella karaktär rn:h miijligcn ~i ven med h~insyn till konsu

menternas intre'.>:>en. 

Kommitten rekommenderar de allmänna advokatbyriterna att undersöka 

möjligheterna att utveckla samarbete med familjcrådgivningsbyri'ter. sjuk

huskuratorer. kunsumcnt vligledarc. invandrarbyri1er. social hy riter och lik

nande organ. Det är naturligt att sådant samarbete utvecklas av st1v~il 

privata som allmlinna advokathyrt1er pa grundval av personliga kontakter 

och erfarenheter friin handlagda lirendcn. Enligt samfundets mening lir det 

emellertid av vikt all de allmänna adv.:1katbyr;·1erna iakttar restriktivitet i 

metoderna att söka sfalant samarbete. Erfarenhetsmässigt föreligger an

nars risk för att principen att ''myndigheterna skall r~icka varandra han

den" leder till att vedcrhörande sociala organ ej uppfattar att det gäller rn 

marknadsforings<'itglird utan tror all de har all uteslutande anlita jurista 

vid allm~in advokatbyrå. Det förekommer s;'ilunda ofta p~ipckanden lim att 

socialbyrtter och liknande organ inskränker det fria advokatvalet genom att 

inge rättssiikande föreställningen att rättshjälp cnhart förmedlas av advo

kater pt1 de allmänna advokathyräcrna. 

Bit riid1'sk11st nader 

Enligt byråundersökningen var gcnomsnittskostnaden flir hitrlidesper

sonal vid allmlin byrå cirka I 0 000 kronor högre än vid privat byrå. I den 

mån orsaken ~ir löncskillnader kan dessa förviintas relativt snart komma att 

utjlimnas under förutslittning att principen om konkurrens pi1 lika villkor 

mellan allmänna och privata byri1er upprätthrdles. Det lär ej kunna göras 

glillande att arbetsuppgifterna inom de allmänna byråerna är av mer k vali

ficerad art än inom de privata. rn1 eventuella löncskillnader inte heller pi\ 

andra sätt kan motiveras hör de i detta sammanhang kunna negligeras. Ett 

fritt konkurrensförhållande mellan de allm~inna och privata hy riterna förut

sätter att inte lönerna på de förra subventioneras. 

Även skillnaden i "biträdestätheten" kommer vid l.iversyn av arbetsru

tiner m. m. på de allmänna advokatbyråerna och vid en effektiv konkur

rens mellan dessa och de privata byråerna att utjämnas. varför man bör 

kunna bortse även frän denna skillnad. Ett steg i r1itt riktning för minskning 

av biträdeskostnadcrna redovias för övrigt av kommitten under ruhrikcn 

"Dimensionering av biträdespersonalen". Kommitten konstaterar att de 

arbetsformer som de allmänna advokatbyrt1erna i egenskap av myndighe

ter är underkastade ökar personalbehoven där. Mot detta bör enligt sam

fundets mening vägas att även enskild verksamhet medför krav p{1 insyn. 

kostnadskontroll och uppgiftsinsamling. De privata advokathyr;1erna har 

redovisningsansvar mot st1väl klienterna som advokatsamfumlt.:t och de 

fiskala myndigheterna. Lönsamhetskravct inom enskild verksamhet krä

ver också fortlöpande kontroll och redovisning. De privata advokaterna 

arbetar i allm1inhet tillsammans i bolagsform eller under samarbete organi-
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serat p;·, annat siitt. Intressenkrna i denna ekonomiska gemenskap kräver 

s~irre1..hivisning i olika h~inseemkn. vilket innebiir belastning pti. den admi

nistrativa organisati1men. Det iir samfumleh uppfattning att detta upp

viiger de s~irsl-.ilda 1-.rav p<1 redovisning som ställes pf1 de allmänna <.1dvobt

byri1erna. Samfundet finner s:·11unda att de sk~il kommitten framfört för 

kompensation för myndighetsrutiner inte kan godtagas. Däremot vill sam

fundet inte motsiitta sig att de effekter. som hänför sig till sjukförsäkrings

systemeh utformning och som ensidigt belastar Je allmiinna advokatbyrt1-

ernas ekonomi. kompenseras i skiilig utstriickning. 

L1ikalkos111aJcr 

Samfundet finner önskviirt att en utsträckt delegation av beslut rörande 

lokalanskaffning m. m. äger rum s[1 att utrymme skapas för egna initiativ 

frrm de allmänna advokathyr~1ernas sida. Det kan ej anses rimligt att de 

allmiinna advokatbyri1erna skall tietala provision till byggnadsstyrelsen för 

anskaffande av kikaler. som kanske inte ens motsvarar brukarnas önske

mål. 

Komitten har vid undersökning funnit en skillnad i lokalkostnader mel

lan de allmänna och enskilda byråerna motsvarande ett k vadratmeterpris 

av 270 kronor för statlig och 208 kronor för privat byrti. En eventuell kost

nadsutjiimnande kompensation för särskild utrustning och standard förut

sätter att man har en uppfattning om vad som lir kostnadsskillnad pfl grund 

av olika standard. Av Je allmiinna byräerna har 14 nyinrättats Je senaste 

ären. varför det finns anledning att antaga att de har fatt söka lokaler i 

nybyggda fastigheter. Det är allmänt bekant att hyresnivt111 i äldre fastighe

ter är lägre även vid jiirnf"örbar standard. Samtidigt finns det anledning att 

anta att skillnaden i hyra mellan äldre och nya fastigheter kommer att 

reduceras su-.:cessivt. 

P:1sti1endet all utrustning och standard i fråga om arkiv och handikapp

viinliga anordningar vid de allm;inna adv1.1katbyräcrna saknar motsvarighet 

hos utövare av advnkatverbamhet i egen regi stöder sig inte pt1 n{1gon 

utredning. Del ~ir känt for samfundet att mfrnga privata advokatbyråer 

vidtagit kostnadskriivande anordningar för att nrdna sina arkivförhallan

den. Mänga byr;\er har liven ansett sig böra anpassa lokalerna för handi

kappade klienter. Man har anledning att räkna med en fortsatt upprustning 

pil detta omrt1de inom säväl privata som statliga byrner. Åtgärderna kan i 

viss mt111 ses som ett led i konkurrensen byr{1crna emellan. Subventioner i 

detta sammanhang till de allmänna hyri1erna !äter sig inte förena med 

konkurrens p{1 lika villkor. 

K a1ii 1 alk1•si11ada 

Kommitkns redogörelse för anskaffning av kapital i enskild advokatrö

relse är ej rättvisande. I redogörelsen sägs att när en jurist upphör att vara 

delägare i enskild byri1 blir han utlöst. Denna möjlighet föreligger numera 
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ltmgt ifriin alltid. ett förhållande som kan föra med sig kapitalförlust. För 

innehavarna av en enskild advokatbyrä torde det vanligaste medlet för 

kapitalanskaffning vara checkräkningskn:dit i bank. Med påståendet att 

'"lfmgfristiga län tas pt1 förmtinligare villkor" torde kommitten avst: sådan 

etahle1ingskredit som kan erhilllas hos affärsbankerna och vissa sparban

ker enligt initiativ frtm dåvarande Juristförbundet. Denna kredit är för 

varje advokat maximerad till 50000 kronor och innebär den förmi'inen. att 

advokaten inte behöver ställa borgen eller annan säkerhet för lånet iin 

olycksfalls-. sjuk- och sjukavbrottsförsäkring samt livförsäkring. tecknad i 

det niimnda förbundets regi samt pantförskriven till banken. Länet. som 

formellt är av kortfristig natur. överensstämmer i fråga om kostnadsvill

koren mt:d andra lån av samma natur. Räntan är sälunda för närvarande 

12.5 1·;. I detta sammanhang kan påpekas att kostnaden för försäkringen 

vid en företagarålder av 35 nr är cirka 3 200 kronor per år. Skattemässigt 

har premien endast delvis karaktären av omkostnad i rörelsen. Kostnads

miissigt innebär sålunda etableringskrediten inte nägon beaktansvärd for

m[ln. tvärtom medför den en kostnad - del av försäkringskostnad - vid 

privat advokatbyr{1, som inte har motsvarighet vid de allmänna advokatby

rilerna. I betänkandet anges att de allmänna advokatbyråerna vid starten 

täckt sitt kapitalbehov frän utrustningsanslaget och att detta nu förräntas 

efter 8 % och med en avskrivningstid av 10 år. Kommitten föreslår under 

avsnittet '"Statskapital" att de allmänna advokatbyråerna vid behov av 

ökat rörelsekapital skall förränta även denna ökning med 8 % . Kommitten 

uttalar: '"Ränksatsen bör för att bli jämförbar med vad som gäller för 

privat advokatverksamhet vara densamma som för utrustningsanslaget", 

dvs. 8 <;·f: .. Mot denna bakgrund framstår det om nödvändigt att underkasta 

kommittens ekonomiska redovisning och därav dragna slutsatser en djupa

re granskning än som medhinnes under en kort remisstid. 
Under samma avsnitt återfinnes (på sid. 47) följande uppgift: " ... av 

klienter i förskott inbetalade rättshjälpsavgifter (kostnadsbidrag) till ett 

värde av 3, l milj. kr. var insatta på postgirokonto, vilket i motsvarande 

mån minskade behovet att ta den rörliga krediten i anspräk." Detta bör 

jämföras med uttalandet under rubriken Statskapital på sid. ol att '"beho

vet av rörelsekapital kan tillgodoses på flera sätt. I den mån klienterna inte 

erlägger sina rättshjälpsavgifter i förskott, kan rutinerna ändras så att det 

blir fallet." Innebörden kan endast vara en, nämligen att klienternas för

skott i inte oväsentlig grad använts för att tillgodose de allmänna byråernas 

behov av rörelsekapital samt att avsikten är att detta system skall prakti

seras även för framtiden. Det angivna förhållandet skall ses mot bakgrund 

av att av klienter inbetalda kostnadsbidrag liksom andra förskott enligt 

advokatsamfundets bokföringsreglemcnte ( 1 * I st.) är att betrakta som 

klient medel. som skall avskiljas utan dröjsmål och sålunda ej fär utnyttjas i 

rörelsen. Ett förfaringssätt med förskottsmedel motsvarande det som til\

liimpas inom de allmänna advokatbyråerna skulle sålunda i en privat byra 

15 Riksdagen J'JlY/80. I sam/. Nr f()O. Bilaga 5 
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betraktas S<lm ett olovligt fö1fogande. Bortsett härifrtrn och frän att skillna

den i redovisningshänseende framstär som stötande, är den angivna finan

sicringsformen oförenlig med principen om lika konkurrens. 

Kommittens uttalande om att de allmänna byri1erna erhhller sitt rörelse

kapital '"n11got dyrare än vad enskilt verksamma advokater betalar för sina 

längfristiga krediter'" kan med hänsyn till vad som ovan sagts inte godtas. 

Knmmitten anför (sid. 59) att de allmänna advokatbyråerna i och för sig 

skulle vara betjänta av att i likhet med de enskilda byräerna vara försiikra

dc även för sjukpenningersättning. Eftersom de allmänna byråerna är 

statliga myndigheter är de emellertid hänvisade till det sjukförsäkringssy

stem som gäller för sådana. Vissa faktorer i detta system förrycker enligt 

komit\Cn (sid. 45) de allmiinna advokatbyråernas förutsättningar att bedri

va advokatverksamhct under samma villkor som de privata. Det är för 

samfundet känt att de allmänna byråerna under många är i olika samman

hang ptitalat Jetta förhällande. Att frl1gan inte har kunnat lösas pä ett 

tillfredsställande sätt har medverkat till att de allmänna advokatbyräerna 

inte har kunnat uppnä full kostnadstäåning. Det är sålunda angeläget att 

frägan finner sin lösning. Likväl redovisar kommitten den uppfattningen 

att de allmiinna advokathyraerna bör fortfara att vara myndigheter. 
Om myndighctsbegreppet skulle hindra de allmänna byd1erna frän att 

vara fo1 säkrade på samma villkor som de privata synes myndighetsformen 

höra överges till bt1tnad för neutralitet i kostandshänseende. Samtidigt 

därmed kunde kravet på kompensation för vikarier utgå. Samfundet kan 

inte finna att de skäl som kommitten anfört mot val av annan organisato

risk form skulle ha avgörande tyngd. 

En för dt: allmänna advokatbyräerna principiellt viktig fräga som aktuali

seras i detta sammanhang är hur eventuella överskott skall disponeras och 

hur eventuella underskott skall tiickas. 

I direktiven (sid. 15) har bl. a. följande ått:rgivits ur riktlinjerna för 

organisationen av de allmiinna advokatbyråerna: 

"Resultatutjämning mellan byraerna borde dock inte fä förekomma. En 
resultatutjiimning mellan de allmänna advokatbyråerna skulle nämligen i 
praktiken innebära en "koncernbildning" som inte stod i överensstäm
melse med den ställning i förhMlamlc till enskilda advokater som de all
männa advokatbyrt1erna avsågs fä. Över- eller underskott i verksamheten 
vid de olika byraerna fick istället balanseras frän ett budgetår till ett 
annat". 

I sin anslagsframställning för är 1980-81 har domstolsverket tagit upp 

frägan. N[1got stiillningstagande har verket t:.i gjort utan i stället hänvis<!t till 

advokatbyrt1utredningen. snm förväntats lägga fram en lösning av disp11si

t ionsfrägan. 

Nf1got förslag till lösning presenterar kommitten t:mellertid inte. Man 

konstaterar endast att dt: allmänna byräerna såsom statliga myndigheter 

inte far kvarhälla medel i rörelsen. 
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Samfundet delar föredragande statsr~1dets uppfattning att över- eller 

underskott i verksamheten skall balanseras frtm ett budgetår till ett annat. 

Enligt samfundets mening mi1ste en seriös advokatverksamhet obetingat 

ha denna elasticitet. 

Skulle myndighctshegreppet iiven i detta hiinseende hindra de allmänna 

hyrr1erna att balansera överskott respektive underskott är detta ytterligare 

ett skiil for att myndighetsformen bör överges. 

Sl_\"Tsy.1/1'111 .f('ir de ul/111ii1111a 11d1·11/..111hyn/1'rllU 

Kommittens redogörelse för nuvarande ordning visar att de allmänna 

advol-atbyr~ierna i olika hänseenden erhi1ller tjiinster av den statliga orga

nisati11nen. Ansvaret för vissa tjänstetillsättningar ligger säkdes hos dom

stolsverket respektive regeringen. De allmiinna byriiernas kllntaktman i 

domstolsverket torde i viss utstriickning komma att fungera som service

manat hyr;'icrna iiven om han skall anses vara en s. k. pi1drivare i byrMrf1-

gllr. Hyggnadsstyrelsen har ansvar för lokalanskaffning och iiven om ord

ningen iir tungrndd innefattar den en funktillll av servicekaraktiir. Samfun

det understryker angelägenheten av att dessa tjänster debiteras de all

miinna advokatbyr{1erna till sitt rätta viirde så att principen om verksamhet 

pil lika villkor uppriitthalles. 

D<' 11//111ii111111 ud1·0/..athyrdern11s anslag 

Av kommittens redogörelse framgi1r att de s. k. I 000-kronorsanslagen 

belastas med avgifter till Sveriges advokatsamfund för de advokater som 

iir anställda pi·1 de allmänna byri1erna. Man kan hiirav vi1ga dra den slutsat

sen att dessa avgifter iir s. k. byräkostnader och att de i sammanhanget är 

att likställa med kostnader som i enskild verksamhet iir skattemässigt 

avdragsgilla. Eftersllm slidan avdragsrätt inte föreligger för de enskilda 

advokaterna utan dessa för erliigga avgifterna till Sverigö advokatsamfund 

- däremot inte avgifterna till dess servicebolag - med beska1tade medel är 

det ur likställighetssynpunkt viktigt all denna för de privat verksamma 

advokaterna speciella kostnad beaktas. 

Ersii1111i11g ji"ir /..11st11ader 1·id social 1110//11g11ing 

Kommitten föresltir att de allmiinna hyräerna skall fä riikna restiden som 

arbete i samband med social mottagning. I anledning hiirav vill samfundet 

pil.peka. att mänga enskilda advokater. framför allt i Norrland. är tvingade 

att äta sig uppdrag med mycket tidskrävande resor. som med kommittens 

terminologi kan anses betingade av Sllciala skäl. De egendomliga konse

kvenser som skulle följa för det fall kommittens förslag genomfördes 

belyses b:ist med ett praktiskt exempel. Vid tvist mellan tv[1 personer. 

varav den ene uppsöker social mottagning för att fä advokathjälp. är den 

andre h:invisad all viinda sig till privat advokat. Om b;ida ombuden be

söker sina klienter för den i statlig verksamhet anst;illde advokaten ersätt-
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ning fiir rcstiJen s[t~om fi_ir arhete. Hans privat verksamma kollega kan 

endast rLikna rL'StiJen som tidspillan. Än vän-e skulle det ställa sig för den 

hiindebe dennt's byr~t öppnat egen mottagning pä ifri·1gavarandc ort. Den 

privat verksamma advokaten for dit över huvud taget ingen ersiittning flir 

nedlagd rest id. 

För att uppnt1 kLmkurrcns pä lika villkor även i detta hiinseenJe bör även 

privat verksam advokat fä möjlighet att räkna restiden som arbete i de fall 

diir klienten är bosatt pä ort som motiverar sLicial mottagning. Erforderlig 

prövning av uppkommande ersiittningsfr[igL1r kan ske genom den domstol 

eller mynJighet ~om i övrigt har att pröva fritgan om ersLittning i rätts

hjiilpsiirendct _ 

Allmiint !,Ctl finner samfundet det nu päkallat att frågorna om ersättning 

för rest'- lh.:h v;in1etid blir förcm~tl för granskning och nya överväganden 

syftande till r;i11visa ersättningsnnrmer. 

Lrs1i1111i11g ji"ir 1·i/,.ari1·/,.os/11i1d1'r 1·id onormal! hiig _fi-clm·aro 

KLHnmitt~n vill avhjälpa de olägenheter som drabbar de allmänna advo

kathyn'ierna p!i grund av sjukförsäkringssystemet för de statliga myndighe

terna genom att särskilda medel ställs till domstolsverkets förfogande för 

all finansiera vikariatcn;;inningar under s~tdan fränvarn som inte hr nor

mal. Om ifr~tgavarandc oliigenhct skall avhjiilpas genom siirskild ersiittning 

kan samfundet inte finna det rimligt att denna baseras pä frånvarofrekven

sen inom de allmiinna byderna. Nägon godtagbar utredning om orsakerna 

till skillnaderna i sjukfrånvaro mellan de allmänna och privata hyr[terna 

föreligger inte. Det ligger nLlrmast till hands att tolka dem som en effektivi

tctsskillnad vilken i sfi fall ej hiir avhjiilpas genom subventionering. 

t:r.1iirt11i11g _t('ir raso1w//,.os11wda ./iira11/cdda e11· 111.rndigh<'rsfi1m11'11. Er

.1iin11i11g fiir .1p1'cialt11m.1·1llll1' /o/,.a/er. 

!\ v sklil ~om angivit!'. tidigare i detta yttrande anser samfundet inte an 

det Lir motiverat att sr1dana driftsbidrag. som kommitten förcslr1r under 

LWanstaende ruhrikcr. skall förekomma. 

S1a1/ig ersiitt11i11g i iire11de11 som a1111ars inle s/,.111/e bli behandlade 

Kommitten uttalar att de uppdrag av ifrågavarande art som utförs av 

jurister pf1 enskilda advokatbyr;'\er .. säkert inte .. är särskilt m:111ga. Sam

fundet vill redovisa en helt motsatt uppfattning. De privatpraktiserande 

advokaterna torde ha belastats i stor utsträckning med uppdrag som likvi

dator vid tv{lngslikvidation. god man i fattigkonkurs, etc. 

Man kan numera i uetta sammanhang helt bortse från konkursärendena 

eftersom arbetet som förvaltare i mindre konkurser frän årsskiftet alltid 

kommer att ers~ittas. Beträffande resten av ärendegruppen bör det påtalade 

problemet lösas genom lagändringar så att ersättning av statsmedel kan 

utges för sysslomannens arbete. Detta är i alla avseenden att föredra 
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framför den konstruktion med utbetalningar från statsanslaget, som enbart 

tillgodoser de allmänna byraernas anställda. 

l! 1hi/d ningsanslagel 

Kornmitten ullalar att domstolsvcrkcts utbildning av advokatbyr!lpcr

sonal skall stå öppen för s:'.'!väl statligt som privat verksamma och anför att i 

statens uppgift att garantera tillgfrngen till juridisk biträdeshjälp ingår ett 

ansvar för att den hjälp som tillhandahålls för medel från rä11shjälpsansla

get är av god kvalitet oavsett om den lämnas av allmän eller enskild 

advokat. Dessa synpunkter har samfundets fulla gillande. Det samarhcte i 

utbildningsfrägorna som upptagits mellan domstolsverket och samfundet 

bör kunna utvecklas till gagn för bflda parter. 

t.:tferg((t a1· 1·iss del lll" ack11m11/erac/e fi'irluster 

Vad som i della hänseende föreslagits av kommitten skulle utgöra en 

direkt subvention av de allmänna byråerna och m!lste skarpt kritiseras 

bl. a. ur den synpunkten all även de privata byråerna har initialkostnader 

för uppbyggnad av ny verksamhet. Av denna anledning anser samfundet 

all de ackumulerade förlusterna inte skall kunna avskrivas på föreslaget 

sätt. I vart fall kan det ej accepteras att de ackumulerade förlusterna 

avskrives i vidare mån än de inte kan täckas av de positiva förändringar i 

upparbetat värde som angives under avsnittet 8.4.5. Bedömning av om 

utrymme för sådan avskrivning föreligger bör anstå ytterligare fem år. I 

övrigt hänvisas till samfundets skrivelse av den 22 oktober 1976, redovisad 

pii sid. 19 i kommittens betänkande. 

Uttalanden i rättshjä/pspropositionen och tlfveck/ingen diin'.fter: kri1ik 

Kommitten redovisar den kritik som riktats mot metoderna för bestäm

mande av ersättning inom rättshjälpsområdet. Kritiken saknar enligt kom

mittens mening inte fog. I detta sammanhang vill advokatsamfundet fram

föra följande. Redan vid tillkomsten av rättshjälpssystemet förkastade 

samfundet i sitt yttrande förslaget om införande av ett taxesystem till 

ledning för bestämmande av biträdesersättning. Samfundet vidhåller sin d:'.'! 

framförda kritik mot taxor och anser att denna kritik är tillämplig inte bara 

på det taxesystem som redan gäller utan även på de planer som i detta 

hänseende föreligger bl. a. inom rättsområdet konkurser. Det har visat sig 

omöjligt att i en taxa ta hänsyn till alla de faktorer som då bör påverka 

arvodet. Främst gäller detta den skicklighet med vilken uppdraget utförts, 

men dit hör även förhållanden som uppdragets svårighetsgrad och resulta

tet av arbetet. Hänsynstagande till dessa faktorer kräver med nödvändig

het en prövning av omständigheterna i varje särskilt fall. Vill man göra 

arvodena enhetliga genom användning av en taxa kan man inte samtidigt i 

tillbörlig mån tillgodose kravet pa skälighet i det enskilda fallet. Det är 

uppenbar risk att de lata och långsamma premieras pä bekostnad av dem 

vars arbete präglas av skicklighet och effektivitet. 
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Taxesystemet medför också den olägenheten att inom rättshjälpsomrtl

det arbetande jurister. som på grund av sin ålder eller av andra skäl saknar 

yrkeserfarenhet och djupare kunskapa. premieras i en omfattning som 

inte är rimlig. Detsamma gäller dem som saknar en tillfredsställande kon

torsorganisation. Pi\tagligt är att taxesystemet motverkar en rationalisering 

av arbetsformerna inom de anlitade juristernas byråer. 

J\ommittens ifren·iigantlen 

Samfundet finner det vara en allvarlig brist i kommittens arbete att man 

stannat vid att redovisa de kostnader som är speciella för de allmänna 

byrtierna. Motsvarande utredning borde ha företagits beträffande kostna

der inom de enskilda advokatbyråerna som saknar motsvarighet i den 

statliga verksamheten. Kommitten förordar i stället att företrädarna för 

advokatsamfumlet skall ha möjlighet att i god tid före de årliga överlägg

ningarna med domstolsverket angående taxefrågor överbringa utredning 

om de eventuella kostnader som belastar endast verksamhet i privat regi. 

Kommitten förutsätter att tillbörlig hänsyn tas därtill när timkostnadsnor

men beräknas. 

Samfundet kan i detta sammanhang ej underlåta att ställa frf1gan hur 

utfallet kommer att bli av ett stidant förfarande. Enighet råder om att den 

eftersträvade ekonomiska neutraliteten mellan statlig och privat verksam

het endast kan uppnås om de privat verksamma advokaterna kompenseras 

för kostnader i sin verksamhet, som saknar motsvarighet hos de allmänna 

byråerna. Om nu denna kompensation skulle lämnas inom ramen för 

justeringen av timkostnadsnormen blir konsekvensen oundgängligen föl

jande. Antingen fär även de allmänna advokatbyraerna fördelen av kom

pensationen eller också mtlste skilda timkostnad snormer gälla för allmänna 

och privata byr{ier. Det sistnämnda skulle innebära att rättshjälpssyste

mets grundprinciper om verksamhet på lika villkor och de allmänna byrä

ernas ställning som prislcdare maste överges. 

Ersättning i.form a1·.fas1 och rörlig del i ärenden om allmän rättshjälp 

Enligt samfundets mening är de f1beropade utredningsv1i.rdena inte av 

den art att de kan utgöra grund för uppdelning av den raka timkostnadsnor

men i en fast och en rörlig del. Samfundet anser därför att den nuvarande 

raka timkostnadsnormen bör bibehållas i avvaktan på en mera tillförlitlig 

utredning av de omständigheter som eventuellt kan motivera en uppdel

ning av ersättningen. Även frftgorna om subvention av prisökningen i 

entimmasärenden, om timkostnadsreducering i mycket långa ärenden samt 

om differentierad timkostnadsnorm i övrigt bör ytterligare utredas och 

därefter bli föremål för reella förhandlingar mellan domstolsverket och 

advokatsamfundet. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga S Justitiedepartementet 231 

Samfumlet vill avslutningsvis framföra nt1gra synpunkter beträffande 

statens ansvar för att medhorgarna har tillgäng till hiträde i rättsliga angelä

genheter. 

Grundtanken i rättshjälpsrcformen är att samhällets rättshjälp skall för

bättras och att sålunda den enskilde medborgaren i större usträckning än 

tidigare skall erhålla hjälp i rättsliga angefagenheter. Syftet har varit att i 

detta hänseende i möjligaste män skapa likhet inför lagen. 

När reformen nu varit i kraft i mer än sex å.r, kan man konstatera, att 

utvecklingen ningt ifrån blivit den lagstiftaren tänkt sig. Detta heror bl. a. 

på att domstolsverkets bcsvärsnämnd blivit allt hårdare och mer restriktiv 

i sin bedömning av behovet av allmän rättshjälp för den enskilde. Detta 

gäller främst förvaltningsärenden. dvs. det område inom vilket reformen 

förväntades inneb~ira särskilt påtagliga förhättringar. 
SMunda är det i dag i det närmaste omöjligt att erhfllla allmän rättshjälp 

med biträde i t. ex. körkortsärenden, skatteärenden, besvär över försäk

ringskassans beslut angäende pension m. n. ärenden. Rörelseidkare som 

efter sitt företags konkurs ställes till personligt ansvar för sitt företags 

skatter, vilket ansvar i vad avser mervärdeskatt utkräves i civilrättegång. 

kan trots att uppenbart behov av hjälp föreligger inte erhålla rättshjälp, dä 

skattekravet har samband med hans rörelse. Hänsyn tages inte till den 

synnerligen besvärliga situation, socialt och ekonomiskt, som företagaren 

befinner sig i, när han på grund av sina åtaganden för sitt företag blir helt 

ställd på. bar backe. 

Lagstiftningens stelbenthet och besvärsnämndens praxis har medfört att 

manga människor avskärs fran möjligheten att tillvarataga sin rätt. I förar

betena till lagen talades bl. a. om att språ.ksvarigheter skulle vara en 

omständighet som kan medföra att vederbörande erhåller allmän rättshjälp 

med biträdesförordnande i ärenden som eljest inte medför dessa förmaner. 
Hesvärsnämnden negligerar sedan länge dessa uttalanden. Numera anser 

man att språksvårigheter kan avhjälpas genom att man anskaffar tolk. Man 

har en stark övertro på. förvaltningsmyndigheternas möjlighet, förmåga 

och villighet att hjälpa den enskilde till rätta. 

En konsekvens av besvärsnämndens praxis har blivit att här ovan exem
plifierade fall inte är attraktiva för advokaterna ur ekonomisk synpunkt, då. 

vederbörande rättssökande i allmänhet inte har förmåga att själv betala 

kostnaderna. Mången kommer därför att helt ställas utan hjälp trots att 

ärendet för den enskilde kan vara högst betydelsefullt. 

Under rubriken "Statens ansvar för att medborgarna har tillgång till 

biträde i rättsliga angelägenheter" uttalar kommitten att de allmänna advo

katbyråerna är skyldiga att äta sig alla slags ärenden inom rättshjälpsomrä

de!. Mol bakgrund av vad ovan anförts anser samfundet del dock befogat 

att ställa frågan hur mindre bemedlade skall kunna erhålla hjälp med 
"allemansärenden" st1som taxeringsfragor. fiskala mäl eller socialförsäk-
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ringsärenden när dessa och andra vanligen förekommande ärendetyper 

lämnas utanför området för allmän rättshjälp. 

34 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

I samband med rättshjälpsreformen inrättades de allmänna advokatby

raerna med staten som huvudman. Dessa skulle, utan att ha någon mono

polställning. över hela landet tillhandahålla kvalificerad personal, som 

kunde ge allmänheten hjälp i rättsliga angelägenheter. Verksamheten vid 

de allmänna advokatbyråerna skulle bedrivas på samma sätt som advokat

verksamhet i övrigt. Intäkterna skulle ge full täckning för kostnaderna. 

Härigenom skulle man erhålla underlag för fastställande av realistiska 

ersättningsnivåer inom rättshjälpsområdet. En huvuduppgift för allmänna 

advokatbyråkommitten har varit att göra en generell utvärdering av den 

hittillsvarande verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna och av de 

fönitsättningar som gäller för denna. 

Kommitten anser att de allmänna byråerna bör ha sin tyngdpunkt i 

arbete inom rättshjälpsområdet. En av deras huvuduppgifter ska vara att 

nmt om i landet erbjuda tillgång till juridiskt skolade biträden. särskilt på 

orter där tillgång till sådana saknas och tillräckligt klientunderlag finns. 

Om tillgång till biträden saknas på en ort men det inte råder marknadsmäs

siga förutsättningar för en etablering. kan det, enligt kommitten, likväl 

finnas skäl för staten att stödja en allmän byrå. En annan huvuduppgift ska 

vara att ge staten kostnadsinsyn i advokat verksamhet. Det är kommittens 

mening, att principiell neutralitet ska råda mellan allmänna och enskilda 

advokatbyråer i fråga om kostnader. 
En viktig uppgift för kommitten har varit att analysera de förluster som 

uppkommit i de allmänna advokatbyråernas verksamhet alltsedan starten 
1973. Vid denna analys har framkommit bl. a. att de allmänna advokatby

r:'1erna har ett högre kostnadsläge än de privata, om man ser till omkostna

derna. dvs. löner till och sociala avgifter för biträden. lokalhyror. kapital

kostnader och övriga kostnader. Olikheter mellan byråkategorierna var 

störst beträffande biträdes- och lokalkostnader. 

Kommitten anser att man till viss del kan komma till rätta med dessa 

höga kostnadsslag genom att nedbringa antalet biträden och skaffa mindre 

lokaler. Byråresurserna skulle kunna utnyttjas effektivare om arbetet ra

tionalserades och möjligheter att delegera vissa arbetsmoment togs till

vara. Intäkterna skulle härigenom kunna ökas. 

För att kompensera, att de allmänna byråerna har vissa uppgifter att 

fylla och är ålagda att verka i speciella former, som förskjuter deras 

möjligheter att tävla i lika konkurrens med privata byråer. föreslår kom

mitten att driftsbidrag ska utgå till de allmänna byråerna för de kostnader 

som deras speciella ställning åsamkar dem. Med hänsyn till de konsekven

ser som det statliga sjuklönesystemet har för de allmänna byråerna föreslås 
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att ersättning till vikarier, som förordnas under frånvaro som är att betrak

ta som normal, ska medges ur ett särskilt anslag. Kommitten vill också ge 

bidrag till löner och sociala avgifter till den del av biträdespersonalen som 

åtgår för de myndighetsrutiner som saknar motsvarighet på de privata 

byråerna. 

TCO delar kommittens uppfattning beträffande de allmänna byråernas 

huvuduppgifter men vill samtidigt ifrägasätta om man på de allmänna 

byr[ierna bör ställa så stora lönsamhetskrav som utredningen har gjort. Det 

är, som utredningen ocksä framhflller, angeläget att de allmänna advokat

byråernas uppgift att täcka ett social betingat behov av juridisk hjälp inte 

kommer i skuggan av uppgiften att ge kostnadsinsyn. 

Som kornmitten visar beror en stor del av den höga kostnadsnivån på 

faktorer som har sin grund i byråernas ställning som myndighet. TCO delar 

kommittens uppfattning att de för de allmänna advokatbyråerna speciella 

kostnaderna bör betalas genom särskilda samhällsbidrag. Likaså när det 

gäller behovet av aktiv marknadsföring. förbättrade rutiner, lägre lokal

hyror och utbildning av personalen instämmer TCO i kommittens förslag. 

Eftersom klienterna bidrar efter förmåga till betalningen av sina ärenden 

berörs även de av timkostnadsnormens nivå. Bl. a. med hänsyn härtill är 

det. enligt TCOs mening. väsentligt att all advokatverksamhet bedrivs på 

ett sådant sätt att kostnaderna kan hällas på en rimlig nivå. 

Beträffande den föreslagna minskningen av biträdespersonalen vill TCO 

framhålla att det är väsentligt att den får genomföras under mycket lugna 

former och på lång sikt. Om den aktiva marknadsföring, som utredningen 

föreslår, ger förväntat resultat, behöver en reduktion av arbetsstyrkan 

kanske överhuvudtaget inte bli aktuell. 

TCO vill slutligen påtala att möjligheterna att bedriva facklig verksam

het vid de allmänna advokatbyråerna varit otillfredsställande under de 
senaste åren. Bl. a. har Statstjänstemannaförbundets arbetsplatsombud 

inte kunnat delta i fackliga kurser och konferenser i önskvärd utsträckning. 
Vi planeringen av det fortsatta arbetet vid byråerna är det därför av största 

vikt att tillbörlig hänsyn tas till behovet av ledighet för fackliga uppdrag. 
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Underhilaga 4 

Yttrande av kommitten (Ju 1979: 07) för utredning av 
den fortsatta fastighetsdataverksamheten över anslags
framställning av centralnämnden för fastighetsdata 

Riktlinjer för fastighetsdataverksamheten m. m. 

De av riksdagen senast godkända riktlinjerna för fastighetsdataverksam

heten (prop. 1977/78: 15. CU 1977/78: 5. rskr 1977/78: 134) innebär att 

under en första etapp. som omfattar tiden t. o. m. budgetåret 1981/82. 

skilda system skall skapas genom utbrytning ur driftsystem I. Den hittills

varande verksamheten med driftsystem I skall emellertid under tiden 

forts;itta i Uppsala län och utvidgas till delar av Gävleborgs och Stock

holms län. Niir de skilda systemen st~1r klara att tas i bruk skall enligt 

riktlinjerna de uppgifter som har tagits in i driftsystem I föras över till de 

skilda systl.'men. Under denna första t:tapp kan, enligt riktlinjerna. drygt 

600000 fastight:tcr beräknas kunna överföras till de nya ADB-systemen 

inom en kostnadsram av 135 miljoner kronor i 1976 års prisnivå. Detta 

motsvarade enligt CFD 176 miljoner kronor i juni 1979. 

CFD. domstolsverket och lantmäti::rivi::rket lämnade den 29 december 

1978 efter regi::ringens uppdrag rapporten "Systt:mförslag. Skilda system 

for fastigheh- och inskrivningsregister - utbrytning ur driftsystem I'·. 

Rapporten har remissbehandlats och därvid mött kritik på betydande 

punkter. Kritiken har inte gällt planen på en uppdelning av driftsystem I i 

tv~1 skilda sysll.'m utan det sätt för delningen som föreslagits i rapporten. 

En redovisning av rapporten och ri::missbchandlingcn finns i propositionen 

( 197'8./79: 114) med förslag till anslag för CFD för budgetåret 1979/80. Efter 

bet;inkande av civilutskottet den 3 maj 1979 tCU 1978/79: 36) har riksdagen 

tagit ställning till an slagspropositionen ( rskr 1978/79: 358) och CFD anvi

sats ett förslagsanslag av 25.5 miljont:r kronor. 

Civilutskottet framhöll i betänkandet den 3 maj 1979 all hänsyn i an

slagsförslaget till CFD bl. a. tagits till kostnader för att hi.irja verkställa 

tidigare principbeslut om skilda systern för fastighetsregistcr ( FR) och 

inskrivningsregister (IR). Civilutskottet pekade också på fyra motionsför

slag i anslutning härtill. som alla syftade till att något arbete för delning inte 

borde p:tbör:jas. Utskottet framhöll i anslutning härtill att det för sin del 

inte haft anledning att i detta sammanhang inga i en omprövning av 1978 

ars principheslut. 
Civilutskollet pekade dock p[1 ett antal frägor som enligt utskottets 

mening inte tillriickligt hclysts vid behandlingen av CFDs m. tl. rapport 

den 29 decemher 1978. Dessa fri1gor gällde framför allt användarsyn

punkter. sarnhiillsplaneringens behov av data. elTeklema av en system-
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delning bl. a. i fraga om förläggning av driften till en eller tvt1 datacentraler 

eller en faktisk regionaliscring. utbyggnad och utnyttjande av ett allmänt 

datanät samt tyngden av de principiella datapolitiska överväganden som 

förts fram i den datapolitiska propo~itionen ( 1978/79: 121 ). Utskottet pe

kade också pt1 att nuvarande system fungerade väl och all en delning var 

en i praktiken oåterkallelig lösning. medan en delning enligt utskottet var 

möjlig att genomföra även av ett avsevärt utvidgat driftsystem I. Riksda

gen borde dä1i"ör enligt utskottet inte beräkna medel för nttgra faktiska 

dclningsåtgärder förrän en mera fullständig redovisning getts av de hand

lingsalternativ som stod till buds. 

Kommitten för utredning av den fortsatta fastighetsdataverksamheten 

skall enligt sina direktiv ( Dir. 1979: 85) utn:da skilda system för FR och IR 

men iiven undersöka andra lösningar. däribland även sådana som bygger 

pi1 driftsystem I. I samband härmed bör kommitten enligt direktiven pröva 

fo1gan om en regionalisering eller annan geografisk spridning av datordrif

ten och. med beaktande bl. a. av sttrharhets- och integritetssynpunkter. 

undersöka lll:h bedöma olika alternativ i detta hänseende. Kommitten skall 

enligt direktiven ha som en målsättning för arbetet att svar skall ges på 

bl. a. de olika frågor som civilutskottet angett. En annan av de frågor som 

särskilt nämns i direktiven gäller koordinatregistreringen och olika data

bearbetningar som sker med hjälp av de registrerade koordinaterna. Ytter

ligare en fråga gäller det s. k. endagsintervallet. 

2 CFDs förslag 

2.1 Datorbearbetningar 

Kommitten har inte anledning att här gå in pä principerna för den 

ersiittning CFD skall betala till datamaskincentralcn för administrativ data
behandling (DAFA) och avstår för närvarande från att yttra sig i den delen. 

I CFDs anslagsframställning för budgetåret 1980/81 pekar CFD (sida 33) 

på att den nuvarande konstruktionen innebär att stora ersättningsbelopp 

betalas till DAFA. Enligt CFD kunde CFDs anslag minska med 1,5 mil

joner kronor om verksamheten i Gävle överfördes på CFD. Kommitten vill 

i anslutning härtill, trots vad CFD anfört, förorda fortsatt drift på service

byrå till dess slutligt beslut fattats beträffande inriktningen av den fortsatta 

fast ighetsdataverksamheten. 

2.2 Verksamhetsinriktning 

2.2.I MoJ(fierin~ av Jr(fisystem I m. m. 

Enligt Cfl) har delningsarbetet nu skjutits pil. framtiden och en del 

11tg~irder bör därför vidtas beträffande driftsystem I. Det gäller modifie

ringar i frt1ga om inskrivningssidan. vilka bl. a. gäller endagsintervallet. 
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och utveckling av kvartersregistret. St1vitt kan utläsas ur CH)s skrivelse 

skulle kostnaderna uppgä till cirka 2.4 miljoner kronor. 

Någon närmare motivering till CFDs fiirslag finns inte i de remitterade 

handlingarna. Kommitten har d~i1i"ör inte nt1got underlag för all ta st~lllning 

till hchovet av de modifieringar och det nya register som CTD förordat. 

Kommitten vill emellertid åter peka p~t att dess huvuduppgift är att skapa 

underlag för beslut om den slutliga inriktningen av fastighetsdataverksam

heten samt pil all endagsintervallet är en av de frågor som s~irskilt skall 

prövas av kommitten. Man bör däri"ör enligt kommillens mening inte nu 

medge ytterligare investeringar i driftsystem I. s~1vida detta inte är nödvän

digt for att hålla systemet i gäng enligt de riktlinjer som riksdagen dragit 

upp. Det torde bl. a. ligga i sakens natur att möjligheterna till en föruts~itt

ningslös bedömning av alternativa lösningar minskar i samma takt som 

investeringarna i driftsystem I ökar. 

En annan fråga som hör hit ~ir om det kr~ivs nya investeringar - utöver 

de som CFD nu föreslagit - i form av utveckling eller modifiering av det 

befintliga driftsystemet om ärendevolymen ökar ytterligare. Skulle detta 

vara fallet hör man enligt kommittens mening pröva alla sädana investe

ringar i ett sammanhang. samtidigt med beslut om hur langt man bör gt1 

vidare med driftsystem I innan riksdagen pä nytt tagit ställning till fastig

hetsdataverksamheten. 

I anslutning till det nu anförda vill kommitten peka p;'i att CFD i sin 

anslagsframställning för budgetåret 1980/81 föreslagit (bl. a. !->ida 24) för

stiirkning av resurserna för koordinatregistrering med mfilel att uppHigg

ningen skall vara avslutad i hela landet är 1985. Vidare n:imns (sida 22) en 

förs!udic för ajourhällning av koordina!registre! frän terminal och (sida 18! 

en utredning som gäller införande av hyggnad!'.idenriret och anviindning av 

koordinatregistrets byggnadspunkter. Som niimnts förut skall kommillen 

enligt direktiven behandla frågor om koordina!registrcringen och olika 

databearbetningar som sker med hjälp av de registrerade koordinaterna. 

Stiväl integritets- som sårbarhetsaspekter torde har bli aktuella i hetydande 

grad. Enligt kommittens mening är det därför mindre lämpligt att redan nu 

satsa mer resurser på denna verksamhet än som oundgängligen e11"ordras 

för art riksdagens principbeslut skall kunna fullföljas. Även här finns 

betydande risker för allt starkare bindningar ju mer man satsar pä verk

samheten innan riksdagen fält tillfälle att bl. a. ta ställning till hur koordi

natutnyttjandet bör ordnas. 

2.2.2 CFL>s hilriide r/1 k11111111i1fr11 

Kommitten skall. som nlimnts. enligt direktiven utreda skilda system for 

FR och IR men även undersöka andra lösningar. dlirihland även si1dana 

som bygger pi1 driftsystem I. Riksdagens principbeslut är 1978. som inne

hlir en uppdelning av skilda system för FR och IR. !orde diirvid bli en av de 

grumlliiggandc utgtlngspunkterna. Principbeslutet har hittilb inte prövars 
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om och giiller alltsä fortfaranJe. iivo:n om mo:Jel för nagra faktiska del

ningsi:ltgiirder i avvaktan pi·i resultatet av kommittens utrcJningsarhete 

:innu inte beräknats av riksJagen. 

Mot den bakgrunden iir Jet naturligt att en av huvudfri1gorna för kom

mitten hlir att fortsätta utredningsarhetet om skilda system i ..:nlighet med 

di: riktlinjer som drogs upp 1978 och som senare kdde fram till CFDs m. fl. 

rapport den 29 decemher 1978. Här finns nu ytterligare betydelsefullt 

material att hygga vidare p11. särskilt i form av remissyttranden och olika 

uttalanden frän statsmakternas sida. Det iir snledes sannolikt att resurser 

kan hehöva utnyttjas för att ta fram ett nylt systemförslag. i vilket sådana 

senare synpunkter beaktats. 

En rad fr;'tgor är llCksä oklara niir det giiller konsekvenserna av att bygga 

vidare pti driftsystem I i hela landet, fr[1gor som delvis sammanfaller med 

den ~lllll giiller skilda system. Nitgra exempel iir datorhehovet och möjlig

heterna till regionalisering. samhiillsplaneringens behov samt det allmänna 

datornätet. 

Bl. a. med hänsyn till det nu anförda är det tänkbart att Cf"Ds beräkning 

av resursb..:hov för biträde åt kommitten senare kan visa sig vara alltför 

l!tgt. Det är heller inte uteslutet att ytterligare medel kan komma att 

erfordra~ i annan ordning för kommittens utredningsarbete. 

2 .2 .3 U111yt1jw1de1 m· a11slag11a medel fiir etapp I 

För tiden fram till budgetärsskiftet 1981/82 har 135 miljoner kronor i 

1976 års prisnivä anslagits till fastighetsdataprojektet. vilket i dagsläget 

sagts motsvara 176 miljoner kronor. Enligt riksdagens heslut ar 1978 skulle 

inom denna ram driftsystem I. efter fortsättning i Uppsala län samt delar 

av Gävleborgs och Stockholms län. konverteras till tvä skilda system för 

FR och IR och drygt 600 000 fastigheter bli överförda till de nya systemen. 

CFDs nu remitterade förslag synes innebära att hela beloppet 176 mil

joner kronor används för att till mitten av år 1982 införa cirka 600 000 

fastigheter i driftsystem ·1. Det torde visserligen sta klart att 600 O<Xl fastig

heter inte kommer att vara överförda till skilda system år 1982 om kommit

tens arbete leder till att skilda system bör färdigutvecklas. CFDs förslag 

skulle emellertid innehära omfattande investeringar i driftsystem I trots att 

inriktningen av den fortsatta fastighetsdataverksamheten alltjämt är oklar. 

Med en sitdan investeringsökning ökar ocksa. som berörts förut. i betydan

de grad de faktiska bindningarna till driftsystem 1 - och därmed minskar 

alltså valfriheten. Enligt kommittens mening kan en avsevärd utbyggnad 

av driftsystem 1 utöver vad riksdagen heslutat försvtlra en uppdelning i 

skilda system för FR och IR. Betydande kostnader skulle enligt CFDs 

förslag läggas ned trots att oklarh..:ter finns ocksä när det gäller driftsystern 

I. N11gra st1dana oklarheter har berörts förut. De giiller t. ex. vilka insatser 

som hchövs för att anpassa det nuvarande systemet till drift i hela landet. 

datorbehovt.:t o~h behovet av teknisk utrustning. möjligheterna till regio-
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nalisering samt -· inte minst - kostnader och problem 1 ovrigt vid en 

eventuell konvertering av 600000 fastigheter till skilda system. 

3 Kommittens slutsats 

Principbeslut föreligger om en samtidig övergång till ADB inom såväl 

fastighetsregistreringen som inskrivningsväsendet. medan det alltjämt är i 

hög grad oklart hur den ADB-tekniska lösningen skall se ut. Principbeslut 

föreligger dock att skilda system skall skapas för FR och IR. Mot bakgrund 

härav och under hänvisning till det tidigare anförda föreslår kommitten att 

CFDs resurser tills vidare i möjlig mån utnyttjas för sådana uppgifter som 

kan utföras oberoende av vilken teknisk lösning som till slut kan komma 

al\ v~iljas. En betydande sådan uppgift torde. bl. a. att döma av de extraor

dinära insatser som CFD i skrivelsen den 24 augusti 1979 redovisat för 

Stockholm och Norrtälje, vara utformningen av omläggningssystcmen och 

analys av fastighetsbeständet i olika delar av landet. 

Kommitten vill ytterligare lägga till följande. Det förefaller ofrånkomligt 

att alternativ till driftsystem 1. som varit under utveckling och drift i flera 

är till kostnader som ligger i närheten av 200 miljoner kronor, kan leda till 

förseningar i fastighetsdatareformens genomförande. Det bör dock icke 

uteslutas att sådana förseningar kan intjänas senare om en annan lösning 

än driftsystem I väljs. Enligt statsmakternas bedömning behövs trots de 

hittills nedlagda kostnaderna ytterligare en utredning om den fortsalla 

verksamheten. Man bör i detta läge str~iva efter att bibehålla största 

möjliga faktiska valfrihet. 

Om nägon grad av faktisk valfrihet skall bibehållas inför riksdagens 

kommandc slut liga ställningstagande är det därför för närvarande mer 

angeHiget a1t klarlägga effekterna av skilda system och att undersöka 

s~1dana lösningar för att undvika senare behov av ytterligare utredning av 

dessa frägor än att utvidga d1iftsystem I i betydande grad. För egcn del 

anser kommitten detta vara viktigare än de i sammanhanget totalt sett 

ganska marginella och kortsiktiga rationaliseringsvinstcr som en betydan

de ut vidgning av driftsystem I kan komma att innebära. 
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D7 Brnttsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 
138 Hokföringsniimndcn 
139 Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 
140 Brottsskadenämnden: Ersiittning för skador på grund av brott 

H. Diverse 

141 Svensk författningssamling 
141 Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens 

område 
141 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
142 Stiid till politiska partier 
142 Allmänna val 

Summa för justitiedepartementet 

240 

180000000 
7 50000.) 

I 000 
1950000 

33000000 

222451000 

2 215 ()()() 
365000 

26000000 
1000 

4209000 
3 754000 
1237000 
1439000 
3 500000 

42720000 

5 100000 

80000 
I 000000 

69100000 
400000 

75680000 

6328098000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 



Bilaga 6 till budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80:100 
Bilaga 6 

Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Utrikesdepanementets verksamhetsomräde omfattar ärenden som rör 

förhällandet till och överenskommelser med andra stater. Sveriges delta

gamle i internationella organisationer, internationellt utvecklingssamar

bete. skydd av svenska medborgares intressen i främmande länder, han

delsfrämjande, information om Sverige i utlandet m. m. Dessa ärenden 

spiinner över ämnesomrt1den av allmänpolitisk, handelspolitisk. bistånds

pofitisk, ekonomisk, kommersiell, rättslig, social, humanitär och kulturell 

natur. 

Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 113 lönade 

ut lands myndigheter och omkring 440 olönade konsulat. Styrelsen för inter

nationell utveckling <SIDA) samt Svenska institutet och vissa andra stats

understödda organ shsom Stockholms internationella fredsforskningsinsti

tut ( SIPRI) och Utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje hu

vudtiteln. 

lltrikesförvaltningen 

Konsulatet i Los Angeles har omvandlats till generalkonsulat. En be

skickning har upprättats i Colombo. En ny befattning har inrättats för 

bevakning av Nicaragua. Beskickningen i Manila blir självständig ambas

sad. 

Ökad satsning sker på handelsfrämjande. särskilt i statshandefs- och 

utveckfingsländer. 

Ökad uppmärksamhet ägnas åt rationaliseringsåtgärder och besparingar. 

Förstärkningshehov har med något undantag tillgodosetts genom omför

delning av befintliga resurser. 

Utvidgning planeras av systemet med avgiftsbeläggning av kommersiella 

tjiinster vid vissa utfandsmyndighcter. 

Internationellt utwcklingssamarbete 

De samlade anslagen för internationellt utvecklingssamarhete föresfas 

budgett1ret 1980/81 uppgt1 till 5015 milj. kr. Detta innehiir en ökning med 
I Riksdagen IY79/8U. I wml. Nr /00. Bila!(a 6 
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600 milj. kr. eller med IJ . .'i procent i förhällande till innevarande budgetars 

anslag. De totala biständsanslagen har beräknats så att de liksom inneva

rande budgetår skall motsvara nägot mer än I procent av bruttonational

produkten. 

De multilaterala bidragen redovisas under anslaget C I. Bidrag till inter

nationella bistandsprogram. De direkta svenska biständsinsatserna är sam

manförda under anslaget C2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

Utgifterna för informationsverksamheten redovisas under anslaget C3. 

Information. Under anslaget C4. Styrelsen för internationell utveckling 

(SIDA) redovisas kostnaderna för SIDA:s administration. medan utgif

terna för bistånds- och katastrofutbildning redovisas under anslaget C.'i. Bi

ständsutbildningsnämnden (BUN ). Fr. o. m. budgetåret 1980/81 har an

slagsposten U-landsforskning brutits ut ur anslaget C I. Bidrag till interna

tionella bisttmdsprogram och redovisas under ett nyll anslag som benämns 

C6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). Kostnaderna för Nordiska 

afrikainstitutet i Uppsala beräknas fr. o. m. budgetåret 1980/81 under ett 

nytt anslag C7. Nordiska afrikainstitutet. Kostnaderna för bist:'tndsförvalt

ningens lånefond redovisas under ett nytt anslag som benämns C8. Län till 

personal inom biständsförvaltningen. Tidigare har dessa kostnader redovi

sats under kapitalbudgeten IV. Statens utlåningsfonder 2. Biständsförvalt-

ningens läncfond. 

För budgetåret 1980/81 föreslt1s anslaget C I. Bidrag till internationella bi-

ständsprogram uppgå till 1471 milj. kr. och anslaget C2. Bilateralt utveck-

lingssamarbete till 3 253 milj. kr. 

Milj. kr. Anvisat Anvisat Anvisat Anvisat Förslag 
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Cl. Bidrag till internationella 
bistå.ndsprogram 965.0 1100,0 1195,0 1306,0 1471.0 

C. Bilateralt utvecklings-
samarbete 1987,0 2 268.1 2 464,6 2 849,8 3 253,0 

C3. Information 14.3 15,7 16,8 19,9 20,9 
C4. Styrelsen för internationell 

utveckling (SIDA) 54,0 57.1 71,8 105,0 113,0 
C5. Bistå.ndsutbildningsnämnden 

tBUN> 7,7 8.8 9,4 10,8 11,5 
C6. Styrelsen för u-landsforskning 

(SARECl 85,0 90,0 100,0 110.0 125,0 
C7. Nordiska afrikainstitutet 1,9 
C8. Län till personal inom 

bistå.ndsförvaltningen 0.3 0,4 3.5 
Utrikesdepartementets 
avdelning för internationellt 
utvccklingssamarbete m. m. 8,7* 10,3* 12,0* 13,5* 15.2* 

Summa 3122,0 3550,0 3870,0 4415,0 5015,0 

* Beräknat belopp. Mcdclsanvisningen sker p;\ anslaget AI. Utrikesförvaltning
en samt anslaget E3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska 
frågor. 
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Information om Sverige i utlandet 

För information i utlandet anvisas över tredje huvudtiteln medel för 

informationsverksamhet bedriven av utrikesförvaltningen. Svenska insti

tutet. Sveriges Radios utlandsprogram. Svensk-internationella pressbyrån 

samt lngenjörsvetenskapsakademien. 

föreslagna anslag uppg~lr till 61.1 milj. kr. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsomräde i för

hållande till statsbudgeten för budgettiret 1979/80 framgtir av följande 

sammanställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag För-
1979/80 1980/81 ändring 

A. Utrikesdepartementet m. m. 464.1* 568.5 +104,4 
B. Bidrag till vissa internationella 

organisationer 85.3 80.2 - 5,1 
c. Internationellt utvecklings-

samarbete 4401,5 4999.8 + 598.3 
D. Information om Sverige i 

utlandet 56.4 61.1 + 4.7 
E. Diverse 17.3 25.4 + 8,1 

Totalt för utrikesdepartementet 5024,6 5735,l +710,5 

* Inkl. berörda anslag under kapitalbudgeten. 
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UTRIKESDEPARTEMENTET 

Föredragande: Statsri'ldet Ullsten 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1979-12-21 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser utrikesdepar

tementets verksamhetsområde 

Tredje hul'lu/titeln 

A. UTRIKESDEPARTEMEl'ffET M. M. 

A 1. lJtrikesförvaltningen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

370923 838 

406400000 

497610000 

Representationsbidrag till departementschefen 
Representations- och hyresbidrag till vissa 
tjänstemän i utrikesdepartementet 
Utlandstillägg m. m. 
Skatter, avgängsvederlag m. m. för av 
vederbörande utlandsmyndighet anställd 
personal 
Sjukv:'lrd m. m. 
Reseersättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk darnbchandling 
Telekommunikationer, drift 
Expenser 
Utbildningsverksamhet 

1979/80 

669 
559 

Reräknad änd
ring 1980/81 

Föredraganden 

+ 

12211• + 

181573000 
30000 

87000 
37 230000 

3 220000 
3900000 

21500000 
5135000 

122 310 000 
800000 

10350000 
18 235 000 
2030000 

406400000 

+ 16930000 
of 

of 
+ 18270000 

+ 645 ()()() 
+ 400000 
+ 3 000000 
+ 665000 
-t- 46410000 
+ 80000 
+ 3675000 
+ 1015000 
+ 120000 

+ 91 210000 

Sveriges lönade utlandsmyndighctcr redovisas i en förteckning som fogas som 
bilaga till protokollet i detta ärende. 

* Siffran inkluderar inte befattningar för lokalanställd personal vid utlandsmvn-
dighcterna. · 
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Ut rikesdepartemcn te t 

Inom den med handelsdepartementet gemensamma tredje utrikeshan

delsenheten har arbetet med handelsfrämjande frågor i vid mening ökat 

kraftigt. Den ökade arhetsbelastningen är särskilt att hänföra dels till 

tillkomsten och utbyggnaden av ett flertal exportfrämjande organ i Sveri

ge. dels till nya samarbetsavtal med andra länder och en intensifierad 

bevakning av internationella projekt. I syfte att förstärka den centrala 

ledningen av dessa fragor beräknar jag medel för en ny tjänst för handläg

gare. Härutöver har jag beräknat medel för tva sakkunniga och två assi

stenter/biträden för det samordningskansli som knutits till utrikesdeparte

mentet. 

lf 1 ri/..esrt' pri· si• 111a1ione11 

Konsulatet i Los Angeles har under innevarande budgetar omvandlats 

till generalkonsulat. 

Det förutvarande ambassadkansliet i Colombo har ersatts av en beskick

ning under ledning pä platsen av en t. f. chargc d 'affaires. Förändringen 

har genomförts inom ramen för befintliga resurser. 

En ny tjänst för minister har inrättats vid beskickningen i Guatemala för 

bevakning av Nicaragua. Ministern skall med Managua som stationerings

ort svara för de löpande kontakterna med den nya regeringen i Nicaragua 

rörande bl. a. det nyligen inledda utvecklingssamarbetet. 

Beskickningen i Manila förestås f. n. av ett ambassadråd i egenskap av 

t. f. charge d'affaires. Den bör i fortsättningen ledas av ett sändebud på 

platsen, främst i syfte att öka myndighetens effektivitet pä det handels

främjande området genom att underlätta kontakter på hög nivå inom för

valtning och näringsliv ävensom förbindelserna med den till Manila för

lagda asiatiska utvecklingsbanken. En ny tjänst för sändebuJ avses därför 

inrättas fr. o. m. nästa budgetår. Samtidigt kan en befintlig tjänst för am

bassadråd dras in. Förändringen är förenad med endast obetydliga mer

kostnader. 

Det statliga exportfrämjandets organisation har varit föremtll för över

syn. I en inom handels- och utrikesdepartementen gemensamt utarbetad 

promemoria (Ds H 1979: I) föreslås bl. a. riktlinjer för hur det statliga 

exportfrämjandet bör organiseras på olika typer av marknader. Regering

ens ställningstaganden i anledning av dessa förslag har redovisats för 

riksdagen genom prop. 1979/80: 16 om riktlinjer för den statliga export

främjande organisationen. I propositionen understryks att beskickningar 

o..:h konsulat spelar en viktig roll inom handelsfrämjandet i särskilt stats

handels- och utvecklingsländer. 

I 1979 tirs budgetproposition (prop. 1978/79: [(JO, bil. 6. sid. 5-6) an

mälde min företrädare regeringens avsikt att förstärka resurserna för han

delsfr~imjande verksamhet vid ambassaden i Peking. Så har skett genom 

att ett handelskontor under ledning av ett handelsråd har inrättats vid 

beskickningen. 
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lJ ndcr innevarande budgetår har heslut fattats om personalförstärkning

ar vid vissa andra kommersiellt hetydelsefulla beskickningar i bl. a. Fjär

ran Östern och Sydostasien. Förstärkningarna. som har beretts inom 

utrikes- och handdsdepartementen efter samråd med Sveriges exportråd. 

har i stor utsträckning kunnat komma till stånd inom ramen för befintliga 

resurser. 

Efter att ha samrått med mig kommer chefen för handelsdepartementet 

att senare Jenna dag föresla att 5 900 000 kr. ställs till regeringens disposi

tion för exportfrämjande insatser under elfte huvudtitelns reservationsan

slag B 3. Exportfrämjande åtgärder. Jag räknar med att en del av dessa 

medel kommer att disponeras för viss utökning av resurserna för kommer

siell service vid utlandsmyndigheter i statshandcls- och utvecklingsländer. 

Som exempel kan jag peka pä förstärkning av resurserna för handelsfräm

jande verksamhet vid ambassaden i Manila främst i syfte att intensifiera 

bevakningen av projekt som finansieras genom den asiatiska utvecklings

hanken. 

Ökade lönekostnader i åtskilliga länder nödvändiggör en uppräkning av 

kostnaderna för lokalanställd personal vid utlandsmyndigheterna med 

3400000 kr. Härutöver beräknar jag 500000 kr. för nya befattningar för 

sådan personal. 

Hesparingsåtgiirder m. m. 

Departementet lägger i resursplaneringen ökad vikt vid rationaliserings

och besparingsåtgärder. Genom pågående datorisering av hl. a. utlandslö

nesystemet och telextrafiken skapas förutsättningar för mera rationella 
arbetsrutiner samtidigt som kapaciteten kan öka utan krav på. personalför

stiirkningar. 
Behov av personalförstärkningar på. olika häll inom utrikesförvaltningen 

tillgodoses i växande utsträckning genom omfördelning inom befintliga 

ramar. Detta ställer krav på sträng prioritering vid fördelningen av tillgäng

liga resurser. 
Fortsatt uppmärksamhet ägnas åt möjligheterna att förenkla de admini

strativa rutinerna. Som exempel kan nämnas ökade befogenheter för de 

enskilda utlandsmyndigheterna i budget- och anslagsfrå.gor samt i fråga om 

upphandling av kontorsutrustning, förenklade rutiner på det konsulära 

området m. m. 

Handläggning av administrativa ärenden vid utlandsmyndigheterna 

överförs där sä är möjligt till lokalanställd personal. varigenom behovet av 

utsänd personal - vilket ställer sig dyrare - kan begränsas . 

.Ätgiirder vidtas för att dämpa kostnadsökningen för utlandsmyndighe

temas telefontrafik. 

Möjligheterna att införa avgifter för visst bistand på det turistsociala 

omrttdct övervägs. 

Som anmäldes i prop. 1977/78: 100. bil. 6, inleddes under år 1978 för-
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söksverksamhet med avgiftsbeläggning av kommersiella tjänster vid vissa 

utlandsmymligheter. De hittillsvarande erfarenheterna är övervägande po

sitiva. Avgiftsbeläggningen har visat sig underlätta en önskvärd styrning 

av verksamheten samtidigt som bidrag till kostnadstäckning erhällits. En 

del <IV intäkterna avses användas för anskaffning av modernare kontors

teknisk utrustning för de debiterande utlandsmyndigheterna. I den propo

sition ( 1979/80: 16) om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisa

tionen. som jag har berört i det föregående. förutskickas att avgiftshclägg

ning på sikt kommer att införas vid i stort sett samtliga utlandsmyndigheter 

som bedriver eller som kan väntas komma att bedriva kommersiell upp

dragsverksamhet av någorlunda omfattning. Detta betyder i normalfallet 

beskickningar i utvecklings- och statshandelsländer. I dagsläget sker 

debitering vid fem utlandsmyndigheter. Under början av 1980 avses av

giftsbeläggning införas vid ytterligare ett antal utlandsmyndight:ter. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag ovan har anfört 

hemställer jag att rt:geringen föreslår riksdagen 

att till U1ri/.:.es{iirl'{i//11i11Ret1 för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 497 610 000 kr. 

A 2. Utlandstjänstemännens representation 

1978/79 lJ tgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6264442 

7000000 

7 500000 

Reservation 320537 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksam

het, som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvalt

ningen och av tjänstemän i utrikesdepartementet som. utan att omstatio

neras. tas i ansprftk för tjänstgöring utomlands. Ersättningsbcloppen fast

stiills av departementschcfen. 

Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader räknas upp med 500000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till U1landstjii11.Hemä1111e11s represc111a1io11 för budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 7 500000 kr. 

A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepre

sentationen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

20980 387* 

I 0 0()() 000* 

14 500000 

Behållning 6877 286* 

• lnvestcringsanslaget Inköp, uppförande och ist1rndsättande av fastigheter för utri
kesrepresentationen. 
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Bygg11adsstyrclsl'11 

Det behov av lokal- och bostadstillskott inom ambassadanläggningen i 

Pef..ing. som uppkommit till följJ av att nya tjänster inrättats på handels

sidan. måste med hänsyn till det lokala hyresläget tillgodoses genom ut

byggnad av ambassadanläggningen. Om- och tillbyggnaden. som skall 

utföras i samarbete med kinesiska myndigheter med 80 <;·;., av byggnads

kostnaden utbetald i förskott. beräknas kunna påbörjas i januari 1981 och 

vara avslutad i juni 1982. Kostnaderna för projektet har preliminärt beräk

nats till HU milj. kr. 

SeJan den tidigare förlorade tomträtten i Lagos numera återlämnats av 

de nigerianska myndigheterna, unJer förutsättning att tomten bebyggs 

inom tva år, inväntas nu slutligt byggnadsprogram avseende uppförande av 

kansli och chefsbostad. I avvaktan p:'i byggnadsprogrammet, som beräk

nas föreligga vid :'irsskiftet 1979/80. föreslås den i prop. 1978/79: 100 (bil 6 

sid. JJJ) redovisade kostnadsramen föras upp oföränJrad meJ 15 milj. kr. 

Inflyttningen i ambassadanläggningen i Hanoi beräknas kunna ske så

som planerat i februari 1980. Anläggningen påbörjades i september 1977 

inom en kostnadsram av 34 milj. kr.. som sedermera uppräknats med 

svenskt byggnadskostnadsindex till 37,4 milj. kr. i prisläge 1979-04-01. 

Härav beräknas 700 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

I avvaktan på ställningstagande till frägan om köp eller uppförande av 

siindebudsbostad i Teheran har ett lämpligt objekt kunnat förhyras. Den 

kostnadsram för projektet. som är uppförd i investeringsplanen för 1979/ 

80. föreslås med anledning härav tills vidare utgå ur investeringsplanen. 

I Bonn anskaffades tomt 1968 för uppförande av en chefsbostad. Av 

prioritetsskäl har emellertid projektet. som uppskattas kosta 6,5 milj. kr.. 

måst skjutas pi'\ framtiden. I syfte att ha ett genomarbetat projekt i bered

skap, därest medelsutrymme för en tidigareläggning skulle uppkomma. 

avses byggnadsprogram med begäran om projekteringsuppdrag komma att 

redovisas under våren 1980. 

För Di1-cr.1e objekt 1980/81 föreslås en kostnadsram med oförändrat 

belopp jämfört med innevarande buJgetiir. 5 milj. kr. Kostnadsramen 

avses omfatta köp av chefsbostäder och övriga bostäder, genomförande av 

mindre upprustningsarbeten och uppförande av fritidsanläggningar. 

Fiiredragamfen 

Den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen för llanoi bör höjas 

till 37 .4 milj. kr. 
Det är enligt min mening angefaget att den föreslagna om- och tillbyggna

Jcn av ambassadanläggningen i Peking påbörjas under nästa budgetår. I 

avvaktan pil ett säkrare kostnadsumlcrlag är jag dock inte beredd att nu 

föra upp en särskilJ kostnadsram i förslaget till investeringsplan. Jag avser 

att atcrkomma med förslag till kostnadsram samt beräknad medclsför

brukning för projektet sä snart en säkrare kostnadsberäkning föreligger. 
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För uppförande av kansli och chefsbostad i Lagos bör en kostnadsram 

om 15 milj. kr. föras upp i investeringsplanen. Medclsförbrukningen för 

1980/81 beräknas till:! milj. kr. 

Under rubriken Diiwse objekt har medel beräknats för bl. a. mindre 

upprustningsarbeten oi.:h motionsanfäggningar samt för förvärv av bostä

der för utsänd personal. Medelshehovet för dessa ändamål för 1980/81 

beriiknas uppgå till 5 milj. kr. 

Jag förordar att medel för budgetåret 1980/81 anvisas enligt följande 

invcsteringsplan och anslagsberäkning. 

lmesterinj!splan (tkr) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medclsförbrukning Byggstart Färdig
ställande 

1978-04-01 1979-04-01 Faktisk Beräknad är-man. ar-män. 

SlutreJovisade projekt 
per I 979-06-30 

Färdigställda, ej slut-
redovisade projekt 

Hanoi, amhassadanl. 
Tehcran 
Lag os 
Div. objekt 77/78 
Div. objekt 78/79 
Div. objekt 79/80 
Div. objekt 80/8 I 
Projektcringsmcdel 

Summa 

Erfarenhetsmässig 
reducering av 
mcdelsbchovet 

1 Preliminär kostnadsram. 

3859 

8100 
36500 
4WO 

8100 
7300 
5000 

73059 

2 Exklusive slutredovisade projekt 

Anslagsberäkning (tkr) 

Medclstillgäng 

Behållning 1979-07-01 
Anslag 1979/80 
Förslag I 980/81 

Summa 

8 100 
37400 

15000 1 

5 7402 

63502 

5 000 
5000 

82590 2 

6878 
10000 
14500 

313711 

t. o. m. för 
79-0o-30 1979/80 I 980/8 I 

3 372 

7720 400 
28687 8000 700 

2000 
4 707 2 I 033 
4049 2 I 355 900 

5()()0 
5000 

754 5000 40()() 

49289 2071111 12600 

910 I 100 

19878 I I 500 

Beräknad medelsförbrukning 

1979/RO 
1980/81 

Den medelsbehtillning som vid utg~rngen av innevarande budgetår kan 

finnas kvar pä investeringsanslaget Inköp. uppförande och iståndsättande 

av fastigheter för utrikesrepresentionen bör i sin helhet föras över till det 

reservationsanslag, som för samma ändamt1l inrättas genom budgetom

läggningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslt\r riksdagen att 

77-09 

Rl-04 

80-03 

82-10 

19878 
11500 

31378 
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I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten m. m. 

inom de kostnadsramar som jag förordat i det föregående, 

.., till Inköp, 11ppfiiram/e och i.1·fli11dsiiltanJc m'fastigheterfår 11tri

kesrepresematio11en för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 14500000 kr. 

A 4. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

11030765 

13 735 000 

12155000 

Reservation 274 252 

Medel som anvisas under detta anslag används för nyanskaffning, ersätt

ning och underM.11 av kansli- och bostadsinventarier samt viss bered

skapsutrustning för utrikesrepresentationen. 

Anslaget kan minskas med I 580000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inventarier för bes/..:ic/..:riinRar, delegationer och /..:ons11/at för 

budgetflret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 12 155 000 kr. 

A S. Kursdifferenser 

1978/79 Inkomst 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6220 

I 000 

1 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 

kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K11rsd((fere11ser för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

A 6. Ersättning ät olönade konsuler 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 704 126 

3 900000 

4 250000 

Anslaget används förs. k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade kon

suler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis 

skall linnas pt1 svenska olönade konsulat. 
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Sverige har idag omkring 440 olönade konsulatjämfön med 520 är 1966. 

Minskningen av antalet olönade konsulat har främst gällt myndigheter i 

små hamnstiider där den svenska sjöfarten fätt minskad betydelse. Under 

1978/79 har 21 konsulat dragits in. I gengäld har nya myndigheter upprät

tats främst på vissa turistorter. 

De olönade konsulerna gör en värdefull insats för Sverige bl. a. i fråga 

om histänd till sjöfolk och andra svenska medborgare. exportfriimjande. 

informationsverksamhet m. m. De erhåller ingen ersättning för sitt arbete. 

Blott ett mindre antal erhåller kontorskostnadsbidrag. 

Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader räknas upp med 3.50000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslflr riksdagen 

att till Ersiitt11i11g åt o/iinade /.:.011s11/er för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 250 000 kr. 

A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell orga

nisation 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17814974 

17825 000 

21325000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för förhandlingar med andra 

stater samt svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen höjas med 3 500000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirs/.:.ilda fiirhandlingar med annan srar eller inom inremurio

ne// ort-:a11isurio11 för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 21325000 kr. 

A 8. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

158120 

250000 

200000 

Anslaget kan minskas med 50000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för 1·issa 11iirn11der 111. m. för budgetf1rct 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 200 000 kr. 
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A 9. Kommitteer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

950 346 

I 300 000 

l 100000 

Reservation 

12 

240607 

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för bl. a. folkrättsdelega

tionen och flyktingberedningen samt för brädskande utredningar p:i ned

rustningsområdet. Vidare har medel beräknats för den i juni 1978 tillsatta 

utredningen ( UD 1978: 021 om utrikesrepresentationen. Med hänsyn till 

belastningen och det beräknade medelsbehovet kan anslaget minskas med 

200000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kom111itfr;er m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av l 100000 kr. 

A 10. Extra utgifter 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

396 164 

380000 

380000 

Reservation 

Anslaget kan föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

127957 

att till Extra utg(fier för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 380 000 kr. 

A 11. Kostnader för officiella besök m. m. 

1978/79 u !gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 864 803 

3 300000 

3 500000 

Anslaget utnyttjas för att bestrida kostnader för representation i sam

band med besök i Sverige av utländska statschefer. regeringsmedlemmar 

och andra personer. vilka hör visas uppmärksamhet och gästfrihet från 

officiellt svenskt håll. Anslaget hör med hänsyn till belastningen höjas med 

200000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko.1·Enailer fiir (~fficiel/a besök m. m. för budgetärct 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 3 500 000 kr. 
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A 12. Lån till personal inom utrikesfönaltningen m. m. 

1978/79 Utlåning(brutto) 3417000 Behållning 6 725 ()()() 

1979/80 Medelstillskott I 000 

1980/81 Förslag 6 000 000 

Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemännens hehov av kredit i 

samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom utrikesförvalt

ningens rn.nefond (prop. 1963: 75 s. 100, su 1963: 125. rskr 1963: 298). 

Fonden uppgår f. n. till 6725000 kr. (prop. 1977/78: 100 bil. 6 s. 93, UU 

1977/78: 11. rskr 1977/78: 162). Merparten av medlen disponeras förs. k. 

allmänna 13.n i samband med tjänstemans förflyttning. Då synnerliga skiil 

föreligger för l:ln beviljas även för medelsbehov som uppkommit under 

löpande stationering utomlands utan samband med förflyttning. Lånen 

skall amorteras inom tre år. 

En mindre del av fonden disponeras för särskilda fän om högst 5 000 kr. 

till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av möbler och andra inven

tarier (möbellån). Längsta amorteringstid är fem år, men i övrigt gäller 

samma villkor som för de s. k. allmänna länen. 

Det totala lånebeloppet får normalt inte överskrida 30 000 kr. 

I samband med omläggningen av budgetsystemet 1980/81 beräknas me

del för ltm till utrikesförvaltningens personal över här föreslaget reserva

tionsanslag. Den behtillning som vid utgången av innevarande budgetar 

finns på anslaget Utrikesförvaltningens lånefond under kapitalbudgeten 

bi.ir i sin helhet överföras till det reservationsanslag som för nästa budgetår 

inr;ittas för samma iindamål. Jag har beaktat detta i min anslagsberäkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till personal inom 11trikqfi"irl"(1/t11ingen m. m. för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 kr. 
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER 

B 1. Förenta Nationerna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

63 548446 

54100000 

42600000 

14 

Sveriges ordinarie bidrag till FN :s reguljära budget för kalenderåret 1979 

uppgår till 26,0 milj. kr. 

Det ordinarie bidraget för kalenderåret 1980 har ännu ej fastställts men 

beräknas till omkring 31) milj. kr. Sveriges bidragsandel har nyligen höjts 

från 1.24 procent till 1.31 procent. 

Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta Östern (UNDOF), som på 

beslut av FN:s säkerhetsråd upprättades i oktober 1973, har beräknats till 

omkring 21 milj. dollar per år. För Sveriges del beräknas kostnaderna 

uppgå till 1,2 milj. kr. 

Finansieringen av FN:s verksamhet pä Cypern (UNFICYP) är alltjämt 

otillfredsställande och trots frivilliga bidrag frän vissa länder, däribland 

Sverige, har FN fortfarande underskott för denna verksamhet. 

För Sveriges bidrag till kostnaderna för UN FICYP under detta anslag 

beräknas ett belopp av 1,8 milj. kr. 

I mars 1978 beslutade FN :s säkerhetsråd att sända en fredsstyrka till 

södra Libanon (UNIFIU. Den totala kostnaden har på årsbasis beräknats 
till 147 milj. dollar. Sveriges andel av dessa kostnader för budgetäret 1980/ 

81 beräknas uppgå till omkring 8,4 milj. kr. 

Anslaget kan minskas med 11500000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
all till FDrenta Nationerna för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 42 600 000 kr. 

B 2. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling IOECD) 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

t 980/81 Förslag 

17223756 

13 000 000 

19 500000 

I OECD:s budget redovisas utgifter under tvä huvudavdelningar. Del I 

upptar kostnader för organisationens sekretariat samt arbetet i dess olika 

kommitleer angående ekonomiskt och handelspolitiskt samarbete, miljö-
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värd och biståndsfriigor m. m. samt del Il kostnader för verksamheten 

inom vissa till OECD anslutna organ såsom det internationella energi

organet (IEA). OECD:s utvecklingsinstitut (Dcvelopment Centre). atom

cnergiorganet (NEAl samt dess programbibliotek och centrum för sam

manställning av neutrondata. Europeiska bolaget för kemisk behandling av 

bestrf1lat atombränsle tEurochemic), centrum för pedagogisk utveckling 

(CERI) och Europeiska transportministerkonferensen (ECMT) samt vissa 

program säsom vägforskningsprogrammet, undervisningsbyggnadspro

grammet och programmet för mätning av långväga luftföroreningar. 

Sveriges ordinarie bidrag till OECO för budgetåret 1980/81 kan uppskat

tas till omkring 14,5 milj. kr. Därtill kommer Sveriges hidrag till kostna

derna för Eurochemic-projektet, vilket för budgetåret 1980/81 beräknas 

uppgi:\. till omkring 5,0 milj. kr. 

Anslaget bör räknas upp med 6 500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen foreslM riksdagen 

att till Organisationen fiir ekonomiskt samarhetc och utveckling 

(()ECD J för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

19 500 000 kr. 

B 3. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFf A) 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6 862 000 

8 400 000 

7 400 000 

EFT A:s budget för innevarande budgetår har bestämts till ca 8,9 milj. 

sfrcs. Enligt gällande bidragsskala skall Sverige betala 30 procent av med

lemsbidragen vilket motsvarar ca 6,7 milj. kr. 

Organisationens budget för 1980/81 har ännu inte fastställts. Med led

ning av tillgängligt beräkningsunderlag kan anslaget minskas med I 000 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiska frihandelssamma11s/11111i11gen (EFJA) för budget

året 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 7 400 000 kr. 

B 4. Europarådet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8 350000 

9 200 000 

10100000 

Storleken av Sveriges bidrag till den ordinarie budgeten för budgetåret 

1980/81 kan beräknas till ca 8,3 milj. franska francs, ca 8,3 milj. kr. 
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Förutom den ordinarie budgeten tillkommer utgifter för byggnadslån 

resp. obligatoriska bidrag till europeiska ungdomsfonden. det europeiska 

farmakop~-samarbetet till vilket Sverige anslöt sig år 1975 samt kapital

teckning och tidiga löpande kostnader för deltagande i Europari'tdets fond 

för bosättning och regional utveckling !Resettlement Fund). Dessa kostna

der kan för 1980/81 beräknas till 1,8 milj. franska francs, ca 1.8 milj. kr. 

Anslaget bör räknas upp med 900000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till E11ruparådet för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 10100000 kr. 

B 5. Övriga internationella organisationer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

347014 

600000 

640000 

Under detta anslag beräknas bidrag till bl. a. Permanenta skiljedomsto

lens internationella byrä i Haag, det internationella institutet för de mänsk

liga rättigheterna i Strasbourg <Fondation Rene Cassin). Haag-akademien 

för internationell rätt och Internationella juristkommissionen i Geneve. 

Vidare utgår ersättning för vissa kostnader för det s. k. COST-samarbetet 

(europeiskt tekniskt-vetenskapligt samarbete). 

Sedan budgetåret 1977/78 har över detta anslag anvisats 500000 kr. att 

användas för ekonomiskt stöd till olika internationella icke-statliga organi

sationer samt forsknings- och studiegrupper (jfr prop. 1976/77: 100 bil. 6. 

sid. 14). Utrikesdepartementet har till bl. a. riksdagens utrikesutskott över

lämnat en särskild redogörelse för hur anvisade medel för budgetåret 1978/ 

79 har disponerats (UD PM 1979-11-28). En motsvarande redovisning 

avseende anslaget för innevarande budgetar kommer att utarbetas efter 

budgetårets slut. 
Under 1978/79 beviljades följande bidrag: 

Board of the Conference 1~( NGO:s in Consultutii·c Status with ECOSOC: 

16000 kr. Beloppet avser resebidrag för två ledande befattningshavare 

inom NGO-styrelsen i syfte att möjliggöra deras medverkan i samband 

med vissa möten i New York och Gencve. 

!1111·matio11cllaj11ristk11111111issi1111e11 i Gc11h·e: :mooo kr. Bidraget famnades 

som stöd till en studie över undantagstillstånd och administrativa frihets

berövanden. 

Q1111ker Of(tce at the U11ited Nations: 3 700 kr. Resebidrag för medverkan i 

internationellt symposium om silrballistik i Göteborg ("Wound hallistics 

third international symposium"). 

Stific/s<.'11 Reslwpi11g the fotcrnarional Order (RIO): 15(} 000 kr. Bidraget 
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lämnades som fortsatt stöd till forskningsprojektet "RIO- a Second 

Round". Projektet syftar till att ge konkreta förslag för stegvist införande 

av globala planeringsfunktioner för ökad rättvisa och effektivitet i det 

internationella systemet. Rapporten beräknas föreligga i början av 1980. 

All Africa11 Con.frrc11ce <!fCh11rches. Nairohi: 90000 kr. Bidraget lämnades 

som stöd till en konferens med afrikanska kyrkliga ledare ang. miinskliga 

rättigheter i Afrika. 

World Federation<~( United Nation.i· Associmions, Genh·e: 6000 kr. Be

loppet avser bidrag till en informationsskrift, avsedd för olika icke-statliga 

organisationer, rörande FN:s nedrustningskommittes möten. 

Co111mission <~(the Ch11rches on lntemationa/ A.f.fairs ()f thc it'orld Co1111ci/ 

4 Ch11rches, Genhe: 58 000 kr. Rese bidrag till deltagare fri\.n olika u

fänder i tva symposier rörande problemkomplexet nedrustning och utveck

ling resp. fredlig lösning av konflikter. Bada symposierna ingil.r i en flerårs

kampanj inom Världskyrkorhdet angitende militarism, nedrustning, ut

veckling och internationell samverkan. 

/11tematio11al ro111h a11d St11de11t !l-fo1·e111e11t.for the U11itcd Nations: ~5 000 

kr. Rcsebidrag till deltagare från Afrika och Latinamerika i en ungdoms

konferens rörande möjligheterna att öka intresset hos dagens ungdom för 

FN. 

Amnesty lnternational: 20000 kr. Bidraget avser stöd till Amnestys projekt 

ang. förhindrande av tortyr och etablerande av medicinsk hjälpverksamhet 

för politiska fängar. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag en oförändrad medelsram om 

500000 kr. för hidrag till internationella iåe-statliga organisationer m. m. 

För nästkommande budgetår heräknar jag något förhöjda bidrag till 

Haag-akademicn för internationell rätt och Internationella juristkommis

sionen i Geneve. 

Med hänvisning till vad jag ovan har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Ö1·riRa internationella organisationer 111. m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 640000 kr. 

2 Riksdagt•n 197'1/XO. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 
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C. INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Under 1960-tali::t präglades världsekonomins utveckling av en päfallande 

stabilitet. Den ekonomiska tillväxten var snabb i nästan alla i-länder och i 

många u-liinder. Bytesförhällandet mellan råvaror och färdigvaror förblev 

relativt oförändrat. Pä handelns område fortsatte avvecklingen av tullar 

m:h andra handelshinder. Den internationella inflationen var förhållande

vis låg rn.:h viixclkurserna fasta. 

1970-talct inleddes med en intensiv högkonjunktur. kraftiga förändringar 

av bytesförhållanden, fyrfaldigade oljepriser och accelererande inflation. I 

flertalet OECD-länder beslöt regeringarna under år 1973 att föra en allt mer 

restriktiv ekonomisk politik som bidrog till efterkrigstidens djupaste kon

junkturnedgång. Sedan mitten av 1970-talet präglas den internationella 

ekonomin av växande instabilitet och osäkerhet. Arbetslösheten är hög. 

lnflationstendenserna är så starka att stimulansåtgärder framstår som risk

abla. GATT beräknar att protektionistiska åtgärder som berör 3-5 % av 

världshamJeln har vidtagits under åren efter dt:n s. k. oljekrisen. 

Den stabila världsekonomin som har varit en av förklaringarna till efter

krigstidens långa högkonjunktur utsätts för allt fler allvarliga påfrestningar. 

Samtidigt ökar det ömsesidiga beroendet mellan världens stater. En av de 

centrala uppgifterna för det internationella samarbetet är att nå enighet om 

en stabil. fungerande rn:h rättvi~ ekonomisk ordning - och detta bör vara 

ett gemensamt intresse för både rika och fattiga fander. 

ll-Iändernas ekonomiska situation 

Under 1970-talet har u-ländernas samlade produktion stigit med i ge

nomsnitt drygt 5 '.'; per fa. Allra snabbast har tillväxten varit i oljeexpor

terande u-länder och i u-länder med en relativt snabbt växande export av 

industrivaror. Bland övriga u-länder har produktionstillväxten varit betyd

ligt svagare. Långsammast har produktionen ökat i de allra fattigaste u

länderna som står for ca 60 <;;.av u-ländcrnas totala befolkning, 16 t;;. av u

fandernas samlade produktion samt mindre än 16 '/(·av den värdem;issiga 

u-landsexportcn av varor. En snabb hefolkningstillväxt i des~a Hinder har 

m:b~1 lett till att HN P per capita endast har ökat med något mer än 1.5 q, i 

gt:nomsnitt per hr. I de afrikanska Hinderna har produktionstillväxtcn per 

capita I. n. m. varit si\. låg som 0.2 (X per år. Detta innehär att hundratals 

miljoner miinniskor som lever på sv;iltgriinsen endast har fält en ökning av 

sina realinkumster med 2- 3 dollar per år. 

De s. k. medelinkomstHinderna har haft hiittre förutsättningar än de 

fattigaste u-länderna att dra fördel av sina relativt rikare råvaruresurser, 
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ett högre kapitalinflöde och hättre avsättningsmöjligheter for sina varor pft 

i-Hindernas marknader. Dessa u-liinder uppvisar tillviixtökningar per ca

pita pä i genomsnitt nästan 3 ~:; per år. Skillnaden mellan rikare och 

fattigare u-fänder ifråga om inkomster och resurser har därmed fortsatt att 

öka. 

Enligt FN: s befolkningskommission beräknas viirldcns hefolkningstill

v;ixt ha sjunkit frt111 i genomsnitt 1,86 %· per är under perioden 1970- 75 till 

1.81 '.'i· per i'lr under perioden 1975-80. Den nedgång i födelsetalen som har 

inträtt i ett stort antal u-länder under de senaste åren hänför sig främst till 

de mer utvecklade u-liinderna. Enligt kommissionen kan ett visst samband 

konstateras mellan en ökande BN P-tillväxt per capita och sjunkande födel

setal. 

Den internationella dehatten har ofta handlat om att minska inkomst

klyftan mellan rika och fattiga Hinder. Vad som dock är viktigare och mer 

brådskande som mäl för en internationell utvecklingsstrategi är att minska 

klyftan mellan m;inniskor i fråga om livskvalitet: näringsstandard, liiskun

nighet. livshingd samt fysisk och social miljö. Skillnaderna i dessa av~i:-en

den har minskats under 1970-talet trots att klyftan ifråga om pi:-r capitain

komstcr har vidgats. Skillnaderna är dock stora mellan olika u-länder. Som 

exempel kan n;imnas att medellivslängden i de fattigaste u-Hinderna är 50 

är j;imfört med 60 år i de s. k. meddinkomstländerna. Läskunnigheten är 

tickså hetydligt lägre i di: fattigaste u-länderna nämligen 36 (.'.{ jämfört med 

6W'i av den vuxna befolkningen. Ifråga om näringsstandarden räknar 

Viirldsbanken med att i genomsnitt 73 'X av det nödvändiga kalorihehovet 

tillgodoses i de fattigaste u-länderna jiimtört med 83 Si i de s. k. medelin

komstHinderna. 

Den ekonomiska utvecklingen i u-liinderna har sLillan lett till en jämnare 

fördelning av inkomster och förmögenhet. I mänga u-ltinder har istället den 

ekonomiska tillväxten åtföljts av vidgade klyftor. Det gäller si\viil ifråga 

om enskilda människors inkomst som mellan olika landsdelars välstånd. I 

vissa delar av världen - främst i södra Asien och i Afrika söder om Sahara 

- har sannolikt stora delar av landsbygdshefolkningen t. o. m. fått sin 

levnadsstandard sänkt. Detta har intriiffat frLimst för de människor som 

endast i ringa grad har tillgång till jord. krediter och utbildning. 

De viixande skillnaderna mellan rikare och fattiga u-fandcr framträder pa 

nibtan alla områden. Produktionen int>m jordbruket har ökat siirskilt lång

samt i de allra fattigaste u-ländcrna. Dessa länder har diirigenom ofta 

tvingats öka sin import av jordbruksvaror. 

En annan viktig orsak till de fattigaste u-liindernas situation iir prisut

vecklingen för deras exportvaror. Medan bytesförhällamlet mellan varu

grupper och bnder var relativt stabilt under 1960-talct har dramatiska 

svängningar intrMfat under I 970-talet. Alla bnder har helt nalllrligt fatt 

vidkiinnas förs~imringar i förhfillande till de oljeexporterande länderna. De 

fatt iga~te u-bndernas hytesförhällande har päverkah mest negativt. Ar 
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I 97H förviirradcs läget ytterligare fiir de u-liinder som friimst exporterar 

r:1van1r och importerar 11irdigvaror. Totalt sett har de rikare u-länderna 

under 1970-talet kunnat öka sina exportinkomster betydligt snabbare än 

övriga u-Wnder. 

För de allra fattigaste u-länderna ligger sparandets andel av den samlade 

produktionen idag på ca 15 r;;. Detta motsvarar en nivti som av övriga u

liinder uppnåddes redan för 15 år sedan. Samtidigt minskar det utländska 

nettoresursflödets andel av investeringarna i dessa u-liinder. Detta beror 

pfl. att bisti'lndet till dessa länder totalt sett ligger på en låg nivå och att de 

har relativt svlirt att låna utliindskt kapital. Dessa liinder har därmed 

hamnat i en ond cirkel: De är i hög grad hänvisade till sina egna resurser 

samtidigt som de just på grund av sin fattigdom har ett mer begriinsat 

utrymme för det inhemska sparandet. 

Enligt heriikningar som har gjorts av FN :s livsmedels- och jordbruksor

ganistion ( FAO I anses världens livsmedelsberedskap idag vara lika prekär 

som före livsmedelskrisen i början av 1970-talet. Efter några goda år har 

viirldcns totala jordbruks- och livsmcdelsproduktion stagnerat. Den glo

bala konsumtionen överstiger atcrigen produktionen samtidigt som pro

duktionsökningcn i u-Hinderna inte har kunnat hålla jiimna steg med be

folkningstillviixten. Denna utveckling fär allvarliga konsekvemer, särskilt 

i de fattigaste u-liinderna. Underniiringen hotar breda ut sig och den blir 

akut i katastrofsituationer. 

Livsmedelsimporten uppvisar en brant stigande kurva. Enbart på grund 

av prisstegringar år 1979 beräknas u-ländernas spannmttlsimport ha fördy

rats med 2 miljarder dollar frånsett de kraftigt hi.~jda transportkostnaderna. 

Överskottsliindcrnas nuvarande spannmldsreserver kan inte crs;itta nöd

vändiga internationella arrangemang för att stärka världens livsmedelsbe

redskap. En längsiktig lösning förutsiitter en utbyggnad av u-fandernas 

egen prnduktionskapacitet. Det finns dock skiil att anta att livsmedelsbi

ståndet under överskädlig tid kommer att spela en viktig roll. 

Flertalet nljeimporterande u-Hinder bedrev trots försiimring av sin han

dclshalans efter oljeprishöjningarna år 1974 en fortsatt expansiv politik. 

Genom en i.ikad kommersiell upplåning kunde framförallt kreditv:irdiga u

l:inder som redan hade inlett sin industrialisering öka importen av varor 

frfm industriliinderna och hiirigenom bibehttlla en relativt hög tillväxttakt. 

Ju mer u-liinderna har skuldsatt sig desto större har kraven blivit på en 

ökning av L~xportint:ikterna för att klara betalningarna av riintor och amor

teringar. Den allt djupare li1gkonjunkturen i viirldsekllllllmin har emellertid 

p~t senare tid flirsv~1rat 11-liindernas exportansträngningar samtidigt som 

imp(>rten av industrivann och olja kraftigt har fördyrats. Består denna 

situation kan en uppmjukning av betalningsvillkoren på utestående skulder 

genom omförhandlingar visa sig nödviindig för att motverka ytterligare 

nedskiirning av de fattigaste liindernas import. En sådan nedskärning skul

le dramatiskt försvära dessa hinders utveeklingsansträngningar. vartill 
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kommer all de ekonomiska prohlemen i de exporterande i-Hinderna skulle 

förviirras. 

De kraftiga höjningarna av priset p:'l. olja under år 1979 kommer att 

drahha de icke nljeproduc.:erande u-länderna hårt. För dessa Hinder beräk

nar Internationella valutafonden (I M Fl att kostnaderna för oljeimporten 

kommer art öka med 12 miljarder dollar. Nästan hälften av dessa u-Himkr 

beräknas fft en fi>rsiimring i sin byteshalans pä mer än lO '+ pt1 grund av 

oljeprishöjningarna. De ic.:ke-oljcproduc.:erande u-ländernas samlade hytes

halansunderskott uppgick år 1978 till 31 miljarder dollar. För ärcn 1979 och 

1980 riiknar I M F med undersklltl på 43 resp. 50 miljan.ler dollar. 

Risken iir stor att de icke-oljeproducerande u-liinderna skall hamna i en 

iinnu värre situation än efter den s. k. liljekriscn tir 1973 dvs. ytterligare 

höjda oljepriser. iikadc kostnader för de industrivaror som dessa u-liinder 

importerar fr:'.m industrihinderna samt smti mtijligheter att kompensera sig 

genom höjda priser pf1 egna exportvaror. Det är ockst1 troligt att priserna 

ptt spannmäl fortsätter att öka vilket kummcr att päverka fattiga 

livsmedelsimpnrtcrande u-länder ogynnsamt. 

Biståndets roll 

Sveriges histänd skall. enligt mäl som riksdagen har faststiillt. öka u

Hindernas resurser och tillväxt. främja ekonomisk oc.:h social utjämning. 

medverka till en demokratisk samhiillsutvec.:kling ol'.h stödja en utvel'.kling 

mot ökad ekonomisk och politisk sjlilvstiindighct. l första hand skall sam

arhctet inriktas p~i länder som sjiilva för en politik där dessa mål står i 

centrum. 

Samtidigt ter sig en klar inriktning av bist:'.mdet pä de fattigaste u

länderna allt mer självklar. Snm jag nyss har redovisat har resurstillväxten 

i dessa u-länder varit betydligt l:'.mgsammare än i övriga länder under hela 

1970-talet. Detta har gjort det svårare för regeringarna i dessa länder att 

förhättra situationen för de sämst ställda folkgrupperna. 

I den debatt om en ny internationell ekonomisk ordning som har ägt rum 

under andra hälften av 1970-talet har biståndsfrågorna ofta kommit i skym

undan. Det offentliga utvecklingsbiståndcts andel av de finansiella flödena 

till u-liinderna har sjunkit från 60 ,,,~, år 1960 till 50 r;1:. år 1970 och till ca 

30 ~'i idag. Biståndet hart. o. m. stagnerat räknat i nominella belopp under 

senare år. Det är emellertid viktigt att hålla fast vid den centrala roll som 

offentligt utvecklingshistånd kan och bör spela. Huvudmålsättningen bör 

härvid vara alt alla i-länder pä frivillig grund uppnår 0. 7 01·-målet. För att 

siikra en stigande biståndsvolym i reala termer kan det emellertid pä sikt 

hli nödvändigt att övcrviiga olika former av aull:Jmatiska resursöverföring-

ar. 

Generell;1 Mgärdcr. vare sig det giiller handelsliheralisering. ökade möj

ligheter till kapitalupplåning eller tcknologiöverföring. har en tendens att 
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gynna de mer avancerad<: u-llinderna. Det lir fr;imst Hindn med industriell 

produktionskapacitet som drar nytta av biittre exportmiijligheter. Om i

liindnna ger u-länderna större tillgtmg till sin marknad sf1 gynnar detta 

främst något rikare u-länder med varor att siilja. Tilltriide till i-ländernas 

kapitalmarknad gynnar pä samma sätt rikare u-liinder med tillräcklig kre

dit viirdighet. fördelaktiga villkor för teknologiöverföring ger i första hand 

fördelar för länder med tillriicklig kapacitet att ta emot och utnyttja modem 
teknik. 

Bistånd kan å andra sidan något lättare inriktas på de fattigaste länderna 

och utformas så att dct gynnar de sämst stiillda grupperna. Det är därför 

ytterst l)lyckligt att i-länderna som grupp ger mindre än hälften av det 

histf111d som FN sedan mer än tio är rekommenderar. 

Det iir dessutom endast ett fåtal av de rika fänderna som klart och 

hestiimt inriktar biståndet på de fattigaste u-länderna. För Sveriges del har 

en s~1dan inriktning alltid varit markerad. Ser man till OECD-ländernas 

totala bistånd så i.ikade under 1970-talets första hiilft den andel som gick till 

fattiga u-liinder varmed avse~ länder med en BN P per capita på mindre än 

400 dollar. Därefter har emellertid denna ut veckling stagnerat eller förbytts 

i sin motsats. Av det totala offentliga utvecklingsbiståndet är 1978 från 

samtliga länder som ingår i OECD:s histåndskommitte (DAC) lämnades 

endast 3,8 miljarder dollar eller 18,3 c.:; till de fattigaste u-länderna. 

För Sveriges del är det klart att biståndet måste spela en central roll i 

kommande internationella förhandlingar. De rika länderna m[1ste accepte

ra ett moraliskt ansvar för den internationella fördelningen av finansiella 

resurser. Varje tiinkhar paketlösning i <len glohala förhandlingsrunda som 

jag senare skall heri.ira mäste d;irför inneh~1lla utfästelser om ökade resurs

i)verföringar till de fattigaste u-liinderna. 

Nord/Syd-relationer i förändring: ett nytt förhandlingsläge 

Sedan mitten av 1970-talet har en rad föriindringar skett som pekar fram 

mot nya dimensioner i nord/syddialog.en. Det Lir inte längre möjligt att tala 

lim u-ILinder som en enhetlig grupp. Några av de oljee.xporlerande staterna 

har årliga inkomster som ligger 15.ngt över dagens importhehllV. OPEC

liindernas roll i fr5.ga om den framtida oljeforsi.irjningen och stabiliteten i 

vlirldsekmwmin iir uppenbar. De utgör samtidigt en viktig marknad för de 

rika liindernas industriprodukter. 

Sedan början av 1960-talet iikar fiera u-l~inder sin produktion och export 

av fordigvaror i mycket snabb takt. De 11-länder som har lyckats häst i 

satsningen p;i en exportledd industrialisering ingär i en grupp som hrukar 

kallas de nya industriländerna. Industrisektorn ökar dock i hetydelse iiven 

i tredje världen som helhet. Totalt utgör fördigvawr redan nu ca 45 .:;; av 

hela u-landsgruppens export om man bortser från oljan. lJ-liindernas indu

strialisering - och vad den innebär för framtiden - kommer att behandlas 
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vid FN :s industriorganisations tredje generalkonferens ( UN IDO 111 l som 

inleds om nägra veckor i New Delhi. 

U-länderna har valt att visa en enad front mot omvärlden vid internatio

nella konferenser. Det iir lätt att inse det positiva i denna förhandlingsstra

tegi. Men den kan inte dölja att det finns flera olika grupper av u-fander 

med klart skilda intressen och behov. 

En annan ny faktor som påverkar nord-sydförhållandena är det viixande 

ömsesidiga intresset och gemensamma ansvaret för fortsatt global ekono

misk expansion under de stora omställningar och påfrestningar som fram

förallt olje ut vel.'.klingen medför. 

Världens stater stär inför uppgiften att skapa en fungerande internatio

nell ekonomisk ordning där länder eller grupper av länder med skilda 

kulturer, värdesystem och mål skall ha möjlighet och riitt att påverka 

utveälingen. 

Vid de alliansfria staternas miite i Havanna sommaren 1979 kunde man 

se tendenser till ett nytt perspektiv pä det internationella förhandlingslä

get. Bl. a. diskuterades relationerna mellan rika och fattiga u-länder och 

möjligheten av en förhandlingsomgi\ng inom u-landsgruppen. Dessutom 

framfördes iden om en ny stor internationell förhandling - en global runda 

- för att samordnat diskutera frågor rörande råvaror, energi, handel, 

utveckling, monetiira och finansiella frågor. 

Detta förslag presenterades inför FN:s generalförsamling hösten 1979. 

Trots tveksamhet bland en del i-länder kunde förslaget antas. och ett 

konkret förberedelsearbete har nu inletts med sikte att inleda globala 

förhandlingar inom FN:s ram vid den extra session med generalförsamling

en, som väntas äga rum hösten 1980. 

Sverige har från början intagit en positiv hållning till förslaget om en 

global förhandlings runda. Vi är övertygade om att det ömsesidiga beroen

det nu ställer ökade krav pt1 internationellt samarbete för att skapa och 

vidmakthålla en stabil och väl fungerande världsekonomi samtidigt som de 

fattigaste ländernas problem särskilt beaktas. Vi har t. ex. anledning att 

verka för att energifrågorna får en central plats i förhandlingarna eftersom 

de är av betydelse både för i- och u-länder. Hur förhandlingarna skall föras 

återstår att se. Redan existerande förhandlingsorgan måste utnyttjas i 

största möjliga utsträckning. Därutöver kommer emellertid att krävas nå

gon central instans, d:ir slutliga avvägningar och kompromisser kan kom

ma till stånd. Dagordningen bör vara selektiv och man bör söka förhindra 

att rundan menligt inverkar på pflgående förhandlingar. Sverige kommer 

att söka spela en aktiv och konstruktiv roll i det arbete som förestår. En 

viktig uppgift blir som har n;imnts att hiivda de fattigaste u-ländernas 

dxande behov av bist;\nd. 

Samtidigt som förberedelserna för den glob:.ila rundan intensifieras pi\.gi'tr 

arbetet på en internationell utvecklingsstrategi för 1980-talct. Meningen är 

att ~trategin skall antas av den extra sessionen med FN:s generalförsam-
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ling hösten 1980. Sverige har i detta arbt:te. som inleddes hösten 1978. 

siirskilt riktat uppmiirksamhetcn pfl tre områden: 

- nwbilisering av u-Hindernas miinskliga resurser. vilket bl. a. stiiller krav 

på produktiv sysselsättning. biittre utbildning och hiilsovi'ml: 

- hushtillning med tillgängliga resurser under hänsynstagande till krav på 

ekologisk balans: 

- ökade resursöverföringar särskilt till de fattigaste u-länderna. 

Flertalet u-ländcr ställer sig tveksamma till att i strategiarbetet behandla 

interna faktorer i utve;:klingsprocessen. De menar att det i så fall rör sig 

om otillbörlig inblandning i ett enskilt lands inn: angelägenheter. Självfallet 

mil.ste s{1dana inviindningar tas på allvar. Från svensk sida bör man dock 

alltjiimt framhäva betydelsen av dessa omraden för utvecklingsprocessen. 

Det iir uppenbart att de avgörande nord-syd-frågorna handlar om samspe

let mellan internationella förändringar och anpassningsl\tgärder i både rika 

och fattiga liindcr. Betydelsen hiirav understryks av att det nu står alltmer 

klart att ekonomisk tillviixt i sig själv inte automatiskt kommer fattiga 

miinniskor till del. Det krävs speciella åtgiirder för att stödja de mest 

behövande befolkningsgrupperna i deras ansträngningar att bli delaktiga i 

den ekonomiska utvecklingsproeessen. 

Ett fortsatt starkt stöd åt tankarna bakom en ny ekonomisk världsord

ning måste stlledes drivas parallellt med krav på att f"örbiittringar skall 

komma de fattiga människorna tillgodo. Världssysselsättningskonferensen 

är 1976 ddinierade produktiv sys~elsättning både som ett mål och ett 

viktigt medel när det gäller att tillfredsställa människors grundläggande 

behov. Årets internationella arbetskonferens gav internationella arbetsor
ganisationen (I LO) förnyat stöd för basbehovstänkandet och yrkade pä att 

detta skulle siitta sin prägel på strategin för FN:s nästa utvecklingsär

tioende. Konferensen betonade att det inte föreligger någon konflikt mel

lan en nationell basbehovsstrategi och en ny ekonomisk världsordning 

utan att de i sjiilva verket forst~irker varandras effekt. 

I detta perspektiv välkomnas att man i det internationella samarbetet 

alltmer uppmiirksammar siirskilt utsatta gruppers situation. Det internatio

nella barnåret 1979 och det internationella handikappar som nu planeras 

äga rum är 191\ I innebär att alla Hinder får anledning att ingående pröva sin 

politik och sina förutsättningar att göra särskilda insatser för dessa grup

per. Dessa strävanden måste också avspeglas i den internationella utveck

lingsstrategin. 

U-landspolitik 

Allmiint 

Situationen i tredje världen och ut vecklingen i nord-sydrelationerna 

understryker vikten av en aktiv och samnrdnad svensk u-landspolitik. 
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flera u-lämlcr har under senare år vuxit fram som viktiga avniimare för 

svenska industrivaror. Goda och etablerade kontakter med en bred krets 

av u-länder är av vikt för vä.r försö1jning med råvaror. Bistandet till vissa 

programländer är under avveckling och anstriingningar kommer i stlillet att 

göras för att med dessa liinder ut veckla ett samarbete ~om iir byggt på 

ömsesidiga intressen. 

Den nyligen inrättade samradsgruppen för u-landspolitiska frågor har 

visat sig vara ett viirdefullt forum för inföm1ationsutbyte mellan företräda

re för olika sakområden inom regeringens kansli. Fk11alet av de frågor 

som har diskuterats har berört flera olika departement. Delta giiller t. ex 

massiva resursöverföringar. strukturomvandling. miljö och utveckling och 

Sveriges instiillning till förslaget om en global förhandlingsrunda som bl. a. 

innefattar energifrågorna. 

I det följande famnar jag - efter att i förekommande fall ha samrått med 

de för frt1gorna ansvariga statsr!J.den - en redogörelse för olika åtgärder 

m:h verksamheter som kan anses vara av intresse ur u-landspolitisk syn

vinkel. För en ylterligare redogörelse för de samlade överväganden. som 

kan bli aktuella i samband med dessa frågor, hänvisas till resp. ansvarigt 

departements bilagor. 

FiirlwndlinKar och åtgiirder på det internationella planet 

De stora påfrestningar som världsekonomin har utsatts fiir under senare 

år har gett upphov till växande protektionistiska tendenser. Trots detta har 

samtidigt steg kunnat tas mot en ylterligare lihera/iscring a1· 1·i.ir/dshan

dl'in. De multilaterala handelsförh;mdlingarna inom ramen för GATT har 

under året avslutats. Resultaten är i flera avseenden uppmuntrande. De 

innefattar väsentliga lullsänkningar och medför att det internationella han

delspolitiska regelsystemet byggs ut. 

Förhandlingsresultatet har kritiserats från u-landshåll. vilket är förståe

ligt mot bakgrund av de uttalanden till förmån för u-liinderna som gjordes 

när förhandlingarna inleddes år 1973. Det mnstc lik väl konstateras att 

förhandlingarna mer än vid någon tidigare förhandlingsomgång i GATT 

har ägnat uppmärksamhet åt u-Hindernas särskilda handelsproblem. Dessa 

länder torde ha stora fördelar att vinna av de överenskomna tullsänkning

arna liksom av den förstärkta disciplin på handelns omräde som de nya 

iiverenskommelserna siktar till. Dessutom har u-länderna på flertalet om

råden i förhandlingarna erhållit särskilt förmånlig behandling. 

FN:s.fi•mtc konferens om handel och 11t1·ecklinR rUNCTAD VJ genom

fördes i Manila i maj 1979. förhandlingarna grundade sig, liksom vid 

tidigare konferenser, i stor utsträckning på förslag som hade utarbetats av 

u-liinderna. Dagordningen omfattade praktiskt taget alla frägor som berörs 

i nord-syddialogen. Det största intre~set inriktades på de frågor som gällde 

behovet av strukturella förändringar i viirldsekonomin, handelsfrågor, och 

dt1 särskilt de viixande tendenserna till protektionism, samt frågor om 

bistånd och s. k. massiva resursöverföringar. 
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Hlanu konferensens konkreta resultat bör följande niimnas: 

- ett program fiir Je minst utvecklade länuerna och en rekommenuation 

om att inkalla en siirskilu FN-konferens för alt behandla dessa länders 

problem: 

- ett program fi>r ekonomiskt samarbete mellan u-länder: 

- fördjupade studier om massiva resursöverföringar avsedda att öka u-

länders köpkraft och samtidigt ta i anspråk outnyttjad industriell kapaci

tet i de rika länderna: 

- ett kraftfullt uctalande mot protektionism och för behovet av strukturan

passning: samt 

- beslut att i framtiden gemensamt granska utvecklingen på dessa områ

den. 

Konferensen kunde inte enas i en rad frågor som fördes vidare till 

UNCTAD:s permanenta maskineri. Bland dessa frågor märks bl. a. dag

ordningspunkten om ömsesidigt beroende liksom frågan om riktlinjer för 

framtida skuldkl"•nsolidcringsaktioner. Några frågor fördes av u-länderna 

till omröstning varvid majoritet erhölls. Det gällde bl. a. de monetära 

frågorna liksom vissa sjöfartsfrägor. För att konferensens rekommendatio

ner skall kunna genomföras fordras emellertid ett aktivt stöd frän de 

ledande industriliinderna. 

På rävaruornradct har förhandlingarna om det integrerade rärnmpro

grammet fortsatt. Detta arbete har bl. a. inriktats på att åstadkomma avtal 

om stabila priser för enskilda råvaror. Hittills har överenskommelse nåtts 

om endast två varor. Det är ett nytt sockeravtal samt ett första avtal om 

naturgummi. Förhandlingar om ett kakaoavtal. som skall ersiitta 1975 ärs 

avtal. har ännu inte kunnat slutföras. I fråga om ytterligare några råvaror, 

bl. a. jute, tropiskt timmer, vegetabiliska oljor och vissa metaller fortsätter 

också arbetet. Utsikterna att inom en snar framtid nå fram till fullständiga 

avtal på dessa områden iir dock små. Sverige har som råvarukonsument ett 

intresse av att genom stabilare råvarumarknader trygga en långsiktig ri'lva

ruforsörjning samt att mLltverka tenden~erna till ökad bilateralisering av 

handeln med ravaror. lJ-landspolitiska hiinsyn ger också anledning att 

försöka tillmötesgi'I rimliga och av u-länderna prioriterade krav på råva

ruområdet. 

Inom ramen för det integrerade råvaruprogrammet har separata förhand

lingar förts om att upprätta en g<'mn1sam fimd. bl. a. för att finansiera 

råvarulager i anslutning till enskilda avtal. En shdan fond har i flera år 

utgjort ett av u-l~indernas centrala krav i förhandlingarna om en ny ekono

misk viirldsordning. Vid en återupptagen konferens inom UNCTAD i mars 

1979 nt1ddes en ramöverenskommelse som fastlägger fondens funktions

siitt och verksamhet somrf1de samt finansiereringsbehov. En interimskom

mittc har under ftr 1979 inlett arbetet med fondens stadgar. Fonden kom

mer att ha tvtl ~- k. konton eller utlåningskanaler. Det första kontot är 

avsett att finansiera buffertlager. Det andra kontot. som har tillkommit på 
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förslag främst av de afrikanska staterna, är av bistti.ndskarakt;ir och avsett 

för att stödja forskning och 5.tgärder för att fr;imja u-fandernas export och 

vidareförädling av rå.varor. Under UNCTAD V utlovade Sverige ett frivil

ligt bidrag till det andra kontot pä 24 milj. kr. 

Åtgärder för att stiirka 11-liindernus egen kupucit<'f och kompetens i 

frilga om i·ctenskap och teknik spelade en central roll under FN:s kon}c'

ri'11.1 om 1·etcnskup och teknik fiir 11fl'1'ckling (UNCSTED) i augusti 1979 i 

Wien. Under konferensen koncentrerades intresset till frågor som rörde 

finansiella resurser och organisatoriska reformer. På ett gemensamt förslag 

frti.n Sverigc, Finland och Norgc antog konferensen ett förslag om att 

uppditta en särskild fond, knuten till FN:~ utvecklingsprogram tUNDPI, 

for att under den kommande tväarsperioden finansiera insatser för att 

stiirka u-länders vetenskapliga och tekniska kapacitet. Bidragsmålet fast

ställdes till 250 milj. dollar och chcfcn fiir UNDP tick i uppdrag att vidta de 

niidvändiga förberedelserna för att hålla en hidragskonferens och ularbeta 

rik I linjer för hur medlen skall användas. Ett förslag från u-länderna om ett 

framtida internationdlt finansieringssystem för vetenskap och leknik kom

mer all studeras i en siirskild mclhrnstatlig exportgrupp. 

På det institutionella området accepterades i stort sett u-ländernas för

slag om att inom FN upprätta en mellanstatlig kommitte för vetenskap och 

teknik för utveckling. Denna kommitte skall vara öppen för alla medlems

länder och rapportera till generalförsamlingen via FN :s ekonomiska och 

sociala råd ( ECOSOC). lJNCSTED bcslöt också att etablera ett internatio

nellt system för att underliitta för u-liindcrna att skaffa relevant vetenskap

lig och teknisk information. 

Som helhet får UNCSTED betraktas som ett positivt inslag i nord

syddialogen. Den kompromiss som acceplerades i Wien hade i sina huvud

drag utarbetats i den nordiska gruppen. Pa u-landshåll markerades att man 

visserligen hade hoppats att komma ännu någ,lt längre men att man ändå 

såg UNCSTED som en framgång. 

FN :s tredje havsrättskonferens. som sedan år 1973 har förhandlat om ett 

nytt regelsystem för hal'ens nyttjande, behandlar en rad problem av sär

skilt intresse för u-länderna. Till dessa problem hör särskilt frågan om 

utvinning av resurserna på den del av havsbottnen som ligger utanför 
nationell jurisdiktion. 

Sverige har i förhandlingarna hävdat att vinsterna från ut vinningen i 

första hand bör användas för att främja u-liindernas ulvcckling. Samtidigt 

är en god tillgång till de mineraler. som kan utvinnas på havsbottnen, av 

stor betydelse också för i-länderna. Enligt svensk uppfattning bör u-länder 

och mindre i-länder ges en verklig möjlighet att delta i utvinningsverksam

hcten. Sverige anser vidare att utforskning och utvinning på den internatio

nella delen av havsbottnen bör regleras av en inom FN upprättad interna

tionell havsbottenmyndighet. I myndighetens verkställande organ må.ste 

llCkstl u-liinder och mindrc i-Hinder fä ett reellt inflytande. 
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Enight:t har nätts i förhandlingarna om att införa ett s. k. parallellsystcm. 

Dcll<t system innebär att den internationella myndighetens företag skall 

svara for verksamheten i hälften av varje omrädc. som avsätts för prnspek

taing och utvinning. medan stater och företag kan sluta kontrakt med 

myndigheten om att bedriva verksamhet i den andra hälften av områdt:t. 

Stora motsättningar kvarstår dock mellan dc stora i-fändcrna och u-fän

derna. Det gäller hl. a. omfattningen av den kontroll som den internationel

la myndigheten skall utöva. De finansiella villkoren för kontrakt om utvin

ning och utforskning är en annan fråga som återstår att lösa. 

Arhdet har nu fortskridit så långt att goda möjligheter föreligger för att 

konferensens arbete skall kunna avslutas under dess nionde session år 

1980. En slutgiltig konventionstext skulle därmed kunna antas vid en 

konferens är 1981. 

Frågan om ind11strid/11 s1ruk111r<u1pas.rning.1prohll'111 och frågor samman

hiingandc med u-ländernas önskemål om en ökad andel av världens indu

striproduktion kommer all fä en central plats under den tredje generalkon

ferens som FN:~ industriutvecklingsorganisation ( UN IDO) häller i janua

ri-februari ar 1980 i New Delhi. 

Vid organisationens andra generalkonferens i Lima år 1975 antogs, om 

~in med reservationer från manga industriländer. hl. a. målsättningen att u

ländema år 2000 skall svara för 25 </( av världens samlade industriproduk

tion. Utvecklingen i riktning mot en större andel av industriproduktionen 

för u-länderna sker emellertid långsamt. För den blygsamma ökning av u

liindernas andel ~om har ägt rum sedan Lima-konfcrensen svarar ett fåtal 

u-länder i Sydostasien och Latinamerika. De västliga i-liinderna har mins

kat sin andel av världens industriproduktion medan främst statshandels
Hinderna har ökat sin andel. 

Andelar av ,·ärldens industriproduktion fördelad på u-länder, stat~handelsländer och 
i-länder for åren 1960 och 1975 (procent) 

1960 1975 Föriindring i 
procentenheter 

U-fandcr 6.9 H.6 + 1.7 
Statshandelsländcr HU 27,7 + 9,6 
I-hinder 75.0 63.7 -11.3 

K;i//u: "World lndustry >incc: 1960: Progress and Prospccts··. UNIDO. 

Sverige medverkar bl. a. genom sin liberala handelspolitik och genom 

sin industri- och strukturanpassningspolitik till att skapa förutsättningar 

för en vidgad internationell arbetsfördelning. Även om i-länderna har ett 

ansvar for att undernitta en internationell strukturanpassning framstår u

Hindcrnas egna åtgärder som centrala på detta område. Inte minst viktigt iir 

att u-ländcma tar tillvara möjligheterna till ökat ekonomiskt och industri

ellt samarbete sinsemellan. 
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Under sommaren 1979 anordnade FN:s jordbruks- och livsmedelsor

ganisation ( FAO) en 1·iir/Jskor!frre11s Fir jordhruk.m:fimncr och la11ds

bn~d.rn11·1'ckli11g ( \Jr'CARRDJ. Mot bakgrunden av att majoriteten av u

Hinderna; befolkning bor på landsbygden och är sysselsatta inom jordbru

ket har jordhrukssektorns avgörande roll i utvecklingsprocessen kommit 

att uppmiirksammas alltmer. En viktig uppgift för konferensen blev d~irför 

att anta en principdeklaration och ett handlingsprogram som skall vara 

v~igledande för FN-organens verksamhet. Dessa dokument priiglas av ett 

integrerat synsätt pt1 landsbygdsutvecklingen där hl. a. jordbruksreformer. 

utbildningsinsatser och folkligt deltagande ingår som beståndsdelar. Där

igenom blev konferensen ockst1 ett genombrott för uppfattningen att en ny 

ekonomisk vlirlJsordning inte bara fiiruts~itter föriindraJc relationer mel

lan u- och i-liinJer utan iiven en mobilisering av u-liimlernas egna m~insk

liga resurser. Detta kriiver genomgripande reformer i u-liinJerna. 

R1·.111rsiin'r:fi"iri11g.1fr1/gonw kom att spela en viktig roll under femte 

rni.itet med FN:s konferens om handel och utveckling (LJNCTAD V). I en 

resolutillll frän konferensen flterspeglas flertalet av de huvudpunkter som 

har framförts på svenskt hall i diskussionen om ökade resursöverföringar. 

Bl. a. ingt1r sådana principer '>l)m att hänsyn måste tas till u-Hindernas 

utvecklingsprioriteringar och skuldsituation. Särskilda åtgärder mi1ste vi

dare; vidtagas till förman för de fattigaste u-liinderna. Inom FN-sekretaria

tet. UNCT AD och OECD diskuteras nu olika s~itt att långsiktigt stimulera 

vlirldsekonomin genom ökade och nya former av resursöverföringar till u

Hinderna. Tanken lir att förslag snarast skall utarbetas sil att vissa prelimi

nlira beslut kan tas vid FN :s extra generalfiirsamling hösten 1980. 

lnpm ramen för det svenska utvec:klingssamarbetet har under senare ar 

ett allt större antal u-liinder efterfrågat krediter pf1 mjuka villkor. Detta är 

ett av sblen till att en utredning om förutsättningarna för s. k. blandade 

krediter som ett komplement till biståndet har inletts inom handclsdcparte

mentet. Om ett ~adant system kommer till stånd och leder till ökade 

kapitalnödcn från Sverige till u-liinderna skulle det kunna ses som ett 

exempel pä de nya former för ökade resursöverföringar som diskuteras 

internationellt. Jag kommer senare att behandla frågan om s. k. blandade 

krediter n~ir jag behandlar bilateral u-landspolitik och bredare samarbete. 

Utvecklingen pft resursöverföringsomrttdet är av direkt betydelse för 

fortsatta internationella överv~iganden rörande sk11/cjfr1/ga11. För flertalet 

fattigare u-fander giiller att skuldbördan inte iir direkt hög. Samtidigt för

svårar ränte- och amorteringsbetalningar utvccklingsanstriingningarna. 

Flertalet i-Hinder har mot denna bakgrund genomfört skuldliittnadsak

tioner avseeende offentliga utvecklingskrediter eller liknande ätgiirder. 

Det reella skuldproblemet är dock friimst relaterat till de rikare u-Hinderna 

som i många fall snabbt har ökat sin kommersiella skuldslittning för att 

klara en akut situation orsakad bl. a. av prishöjningar pft olja och industri

varor. De niirmaste f1ren kommer att stlilla stora krav pi1 smidiga omför-
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handlingsprncedun:r eftersom återbetalningsskyldigheter dä kommer att 
anhopas under en tidsmässigt begriinsad hetalningsperiod. Redan har en 

rad ninder haft svärigheter att betala räntor och amorteringar på sina 

utlandsltm. Det är diirför angeliiget att finna smidiga procedurer och så

dana riktlinjer pf1 detta omrf1de all största möjliga skydd ges åt u-fandernas 

utvecklingsanstriingningar med beaktande av fordringsägarländernas 

intressen. 

Förhandlingarna om den sjätte påfyllnaden av Intl!rnationella 1111·eck

ling.1:fimdens (IDA:s) resurser avslutades i december 1979. Överenskom

melsen innebiir att IDA tillförs 12 miljarder dollar under perioden 1980/81 

- 1982/83. Det svenska bidraget uppgår till nära I 500 milj. kr. Jag kommer 

att ge en mer utförlig redogörelse för förhandlingarna när jag hehandlar 

IDA under anslaget Cl. Bidrag till internationella biståndsprogram. 

Pt1 det monetära omradet har under det senaste aret vissa beslut fattats 

inom Internationella valutafonden (IMF) som förbättrar u-ländernas möj

ligheter att utnyttja fondens resurser. Dessa resurser har stärkts genom 

den sjunde allmänna kvothöjningen och genom att en ny supplcmentär 

lånemöjlighet har inrättats. Beslut har vidare fattats om att fonden i ökad 

utstriickning skall ta hänsyn till u-ländernas utvecklingspolitiska målsätt

ningar vid utformandet av lånevillkoren. Från u-landshåll har detta heteck

nats som ett steg på viigen mot en bättre förståelse för dessa länders 

siirskilda problem. Samtidigt anser u-landsgruppen att mer genomgripande 

åtgiirder krävs för att IMF på ett effektivt sätt skall kunna hidra till ökade 

resursöverföringar till u-länderna. vilket av u-länderna anses vara en förut

sättning för ett fungerande internationellt monetiirt system. Det är bl. a. 

mot den bakgrunden man skall se u-ländernas förslag om en omfattande 

internationell monetär reform som de presenterade i samband med IMF:s 

och Världsbankens årsmöte 1979. 

Frän svensk sida välkomnar vi dt.!t ökade intresset inom IMF för u

Jändernas ekonomiska situation. De växande hetalningshalans- och skuld

problem. som u-ländcrna star inför p<'t 1980-talct, ställer krav på en höjd 

heredskap. I det sammanhanget synes ocksä ett utvidgat samarbete mellan 

IMF och Världsbanken vara motiverat. Sverige anser det därtill motiverat 

att stödja realistiska förslag om ökat u-landsinflytandc i dessa organ. 

De tra11.rnatiu11ella Ji'ireltJRetlS rerk.rnmhet har stort inflytande på de 

internationella handels- och investeringsmönstren. företagen spelar också 

en avgörande roll i den internationella överföringen av teknologi och andra 

resurser. Sverige deltar aktivt i FN :s arhctsgrupp för en uppförandekod för 

transnationella företag. Ett första samlat utkast till kod förväntas föreligga 

vid halvärsskiftet 1980. 

Erfarenheterna har visat att transnationella företags verksamhet i u

hinder ibland har medfört konflikter med dessa länders egna utvecklings

prioritcringar och intressen. Sådana tendenser bör motverkas samtidigt 
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som man siiker ta tillvara de positiva och utvecklingsfr;imjande effekterna 

av företagens verksamhet. 

Sverige ger bidrag till den tekniska biständsverksamhet som bedrivs av 

FN:s center för transnatillnella företag. Detta program syftar till att stiirka 

u-bndernas forhandlingskapw.:itet gentemot de transnationella företagen. 

Sverige an~er att detta program siirskilt skall bistå de u-länder som har 

ringa erfarenhet av förhandlingar med st1dana företag. 

Inom FN pagar flera olika förhandlingar som berör frägan om u-fander

nas tillgång till retenskap uch teknik. En sådan förhandling gälkr den 

redan nämnda koden för transnationella företag. En annan uppförandekod 

som diskuteras avser "'överföring av teknologi". Även förhandlingarna om 

patentriittsliga frågor herör u-liindernas krav på ökad andel av viirldens 

tl!kniska kunskap. 

I samtliga dessa förhandlingar söker Sverige spela en aktiv roll. I arbetet 

med en tcknologikod som har pågatt inom UNCTAD sedan år 1976 har 

flera framsteg gjorts. Ett utkast till kod linns och enighet har natts kring 

stora delar av innehållet. Under hösten 1979 gjordes ett genombrott i 

förhandlingarna dä enighet nå.ddes kring en lösning som inncbiir att koden 

skall hestä av rekommendationer. att ett uppfoljningsmaskineri bildas 

inom UNCT AD samt att en översyn av koden i dtss helhet inkl. dess 

rättsliga natur skall ske efter ca 5 år. Det linns nu förutsiittningar för att 

koden skall kunna färdigställas vid den tredje återupptagna förhand

lingssessionen våren 1980. Sverige har sedan fange verkat för en lösning av 

det ~lag som mi har uppnåtts. Det lir viktigt att se kodarbetet som en 

dynamisk process där man på grundval av vunna erfarenheter successivt 

kan revidera koden. i synnerhet som den täcker områden som tidigare inte 

har varit reglerade internationellt. 

U-fandcrna har i sin strlivan att shirka sin industriella och tekniska 

kapacitet alltmer inriktat sig på import av tekniskt kunnande i st;illet for 

färdiga produkter. Detta visas bl. a. i att tcknikhandcln växer betydligt 

snabbare än varuhandeln. Det är framför allt handeln med patent och 

licenser som ökar. 

Sedan år 1975 har inom världsorganisationen för den intellektuella ~igan

der~itten (WIPO) pågått ett arbete pä en rnision a1· den s. k. Paris-konrrn

tionl'n. En konferens för att revidera denna konvention kommer all hållas 

under början av år 1980. Revisionen är friimst föranledd av u-ländernas 

intresse av att fä utökad och bättre tillgång till patenterad teknik samt att i 

högre gra<.l möjliggöra en anpassning av patentsystemet till u-landsförhål

landen. Sverige har i detta arbete aktivt hidragit till att främja u-lands

intrcssena samt till att öka förståelsen för det industriella riitt!>skyddets 

betydelse för den internationella tekniköverföringen. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 32 

Bilateral 11-/a11J.1politik 

Sveriges förbindelser med u-länderna har hlivit alltmer mångsidiga sam

tidigt ~om de har iikat i omfattning. Detta giiller inte bara länder som 

Bra;.i\ien. Indien och Mexi..:o. diir de kommersiella forhindelserna under 

läng tid har varit hetydamk. utan ocksf1 mftnga andra Hinder. Denna 

ut veckling har varit siirskilt märkbar n~tr det g~iller de s. k. programlän

derna för svenskt histånd. Det svenska direkta bistftndet till dessa länder 

har ofta ocksft gett upphov till andra former av samarhete. inte minst på det 

kommersiella området. 

De ökade kontakterna har inte hegriinsats till bistånd och handel. Önske

målen om samarhete har också avsett andra områden. som industri. kultur 

och vetenskap. Det är mot bakgrund av denna utveckling. som man skall 

se framviixten under de senaste tiren av en rad nya organ med uppgift att 

friimja relationerna med u-fanderna. 

I prop. 1978/79: !00 (bil. 61 redovisades en rad bilaterala åtgärder och 

näringspolitiska beslut med u-landsaspektcr. Där liksom i prop. 1978/ 

79: 113 om riktlinjer för u-landsinformation och biståndets organisation 

m. m. redogjordes också för de organ som numera stfö· till regeringens 

förfogande för det helt eller delvis biståndstinansierade samarbetet med u

Hinderna. De~sa organ iir förutom SIDA. styrelsen för u-landsforskning 

(SARECl. importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD). utbildningsbe

redningen och fonden för industriellt samarbete med u-liinder (SWED

FLJNDJ. 
Med hjälp av dessa organ är det nu möjligt att lt1ta bisti\ndct bidra till en 

mtmgsidig utveckling av Sveriges relationer med enskilda u-fänder. 

I detta :'trs budgetproposition begriinsar jag avsnittet om bilateral u

landspolitik till fragor som för tillfället har särskild aktualitet. niimligen 

sam11rhet.rn1·111I. hlandadl' krediler samt cll 1111·idgat im·cstaing.l}!llrtlllli

.1·ys1em. 

S11m framhttlls i prop. 1978/79: 100 (bil. 61 kan olika institutionella ramar 

tänkas för S<tmarbete med u-liinderna. I viss utstriickning har institutionella 

arrangemang redan viixt fram for att främja ett samarbete av ömsesidigt 

·intresse mellan Sverige och vissa u-länder. Exempel pä sådana är de s. k. 

blandade k11mmissioner rn.:h gemensamma arbetsgrupper. som har inrät

tats med ett 10-tal u-länder inom och utom programlandskretsen för att 

friimja samarbete på i huvudsak kommersiella vilkor. Vissa av programlän

derna har önskat en mer permanent institutionell ram för att främja utveck

ling av förbindelserna uti.iver det rena biståndet. Liknande önskemål har 

framk11mmit frtm andra u-länder. För att bl. a. undersöka möjligheterna att 

biittre tillgodose siidana önskcm:'tl har inom handelsdcpartementct inletts 

en översyn av vissa frägor rörande .rnmarhct.Hll'tai med u-fan<lcr. 

Intim handelsdepartcmentet p[ighr. som tidigare har n~imnts. f. n. ockst1 

en utredning om fi.irutsiittningarna fiir införande av ett system för s. k. 

hlandadc krcJita. Inom ramen för utredningen prövas ocksa möjligheten 
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att införa ett system för exportkreditgarantier till föimst fattiga program

fander för svenskt bistånd som befinner sig i särskilda svårigheter. Med 

blandade krediter avses krediter som subventioneras av staten utöver stöd 

till s. k. konsensusniva. Ett skäl for tillsiittandet av denna utredning har 

varit ökande svärigheter att konkurrera på u-landsmarknaderna. Ett annat 

sklil har varit att manga u-länder har framfört önskemål om krediter på 

mjuka villkor, ibland som ett komplement till biståndet eller för att bistånd 

inte finns tillglingligt. 

Bland de svenska programländerna har Cuba, Tunisien och Vietnam 

direkt efterfrt1gat blandade krediter. Om ett sådant system leder till att 

ökade resurser överförs till u-llinderna utöver biståndet skulle det kunna 

bli av vlirde från u-landssynpunkt. Om det dessutom leder till att svenska 

företag kan bygga upp kontakter på nya marknader som leder till syssel

slittning också i den svenska industrin kan systemet vara till nytta både för 

Sverige och u-länderna. Jag vill i detta sammanhang erinra om den interna

tionella debatt om massiva resursöverföringar till u-länderna där Sverige 

har tagit aktiv del under senare är och vilken jag har behandlat tidigare i 

min framställning. Avsikten är att proposition om s. k. blandade krediter 

skall föreläggas riksdagen under år 1980. 

Ett statligt im·estering.1garantisystem för investeringar i u-länder har 

funnits i iiver tio år. Av olika skäl har systemet inte kommit att utnyttjas. 

Riksdagen beslutade ar 1979 i enlighet med förslag i prop. 1978/79: 201 om 

ändrade regler for expo11kreditgaranti m. m. att detta system skulle modi

fieras och utvidgas. Bl. a. utökades tänderkretsen enligt samma principer 

som gäller för fonden för industriellt samarhete med u-Hinder <SWED

FUND). Målen för den svenska biståndspolitiken är liksom hittills vägle

dande för verksamheten. 

Problem kring u-ländernas energiförsörjning 

Den senaste tidens händelser på energiområdet har bekräftat att energi

försörjningen kommer att bli ett av 1980-talets viktigaste samhällsproblem 

for såväl i- som u-länder. Utöver de mer långsiktiga problemen kring 

ol.ieknapphet måste man också räkna med risken för snabba förändringar i 

priser och försörjningsläge för olja i det korta perspektivet. 

U-ländernas fortgt1endc industrialisering och snabba befolkningsökning 

kommer att innebära kraftigt ökad energikonsumtion i denna del av värl

den. Också mot denna bakgrund och med hänsyn till det förväntade läget 

pa llingre sikt när det gäller tillgång m:h priser på olja är det angeläget att i

fandema begränsar sitt beroende av imprn1erad olja genom förbättrad 

hushållning och genom utveckling och utnyttjande av andra energikällor. 

Stigande volym och ökade priser för energiimporten tar i anspråk en 

vlixande andel av u-fandemas exportinkomster och medför allvarliga be

lastningar pt1 de oljeimporterande u-ländernas betalningsbalanser. Detta 
3 Rii-sda11en 1979/80. I sam/. Nr[(){). Bila11a 6 
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kan i sin tur negativt återverka på u-fändernas långsiktiga utvecklings

planer. .!\ven andra former av energiförsörjning i u-fanderna vållar problem 

för deras utveckling. S. k. icke kommersiella energislag som ved, jord

hruksavfall och torkad spillning kan, om de överutnyttjas, leda till allvar

liga negativa effekter för miljl.i och jordbruk. 

En central uppgift för många u-länder är att utveckla inhemska energi

källor. bt1de konventionella och icke-konventionella, bl. a. med tanke på 

de speciella problem som gäller för energiförsörjning på landsbygden. 

Ökade satsningar hör I.ex. ske på utveckling och produktion av bio-gas 

teknologier för energiproduktion och bättre gödningstillförsel. 

Medvetandet om att det behövs ett ökat internationellt samarbete i 

energiforsörjningsfrågorna har stärkb. Ett tecken härpå är beslutet i FN 

att sammankalla en konferens om nya och förnybara energikällor år 1981. I 

Sverige har en kommitte tillsatts i syfte att förbereda konferensen. Konfe

reföen kommer att siirskilt inriktas på frågan om u-liindernas energihehov 

och möjligheten till samarbete mellan i- och u-länder. Särskild uppmärk

samhet hiir iignas de fattigare u-ländernas situation. 

I sammanhanget kan nämnas att det har tagits ett flertal initiativ, som 

vittnar om ökat intresse för bistånd på energiområdet. Inom OECD har 

diskussioner förts om insatser för att hjälpa u-länderna att ta i bruk nya och 

förnybara energikällor. Världsbanken har inlett ett särskilt program för 

bistånd till oljeutvinning. EG-kommissioncn har framlagt ett förslag om 

samarbete med u-Hinder på energiområdet. 

Inom FN-systemet undersöker FN:s utvecklingsprogram <UNDP) bl.a. 

möjligheterna att i ökad utsträckning använda FN :s naturresursfond för att 

finansiera prospekterings verksamhet. FN :s industri ut vccklingsorganisa

tion 1UNID01 kommer att i ökad omfattning hista u-länder med tekniskt 

hist1md vad gäller energiplanering och energisntlla industriprrn.:esser. FN:s 

livsmedels- och jordbruksLirganisatil>n ( FAOI spelar en pådrivande roll på 

om räden som skogsåterv~ixt och mark vård. 

Inom ramen för de internationella biståndsprogrammens verksamhet 

och i internationella förhandlingar om ut vecklingssamarhete kommer Sve

rige att uppmhrksamnrn frågor kring ett intensifierat energisamarhete med 

betoning på de icke-olj1::producerande u-Hindernas situation. 

När det giiller bilateralt bisttrnd med inriktning på energisektorn kan 

konstateras att de flesta i-länder har lämnat traditionellt projektbistånd i 

form av stöd till t. ex. kraftverkshyggen. Intresse börjar numera finnas för 

att ulveckla nya former av bisttrnd inom energisektorn. t. ex. energiplane

ring och utnyttjande av nya och förnybara energikiillor. 

Styrelsen for internationell utveckling <SIDA) har IMit göm en utredning 

om u-liindernas energiproblem. Utredningen. som bl. a. omfattar en preli

min~ir inventering av den svenska resursbasen för bis tänd på detta område. 

ligger till grund för SIDA:s fortsatta beredning av hithörande frågor. Jag 

anser det angeliiget att SIDA redovisar de möjligheter som Sverige har att 
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Himna histånd pa energiomrädet och i vilka former detta lämpligen kan ske. 

Det bör finnas goda möjligheter för Sverige att giira betydelsefulla insatser 

inom detta område mot bakgrund av t. ex. vårt kunnande inom omrädena 

energiplanering, vattenkraft och skogsvanl. Jag anser det ockst1 naturligt 

att Sverige i sina kontakter med programliindema verkar for att behliven 

inom energisektorn uppmiirksammas. 

Miljö och utveckling 

Den intensifierade. ibland urskillningslösa, användningen av jordens 

naturresurser utgör ett alltmer akut glohalt miljö- och utvecklingsproblem. 

I u-liindcrna iir det ökade befolkningstrycket en bidragande orsak till 

överexploateringen. I vissa u-länder iir det behovet av expPrt av skogsrå

varor och handclsgrödor som orsakar överexploateringen. Vidare har be

hovet av briinslc. virke och ttkermark lett till att skogar skövlas. På ett 

kvarts århundrade har världens skogshestånd nästan halverats. Framför 

allt är det 1kn tropiska regnskogen i den tredje viirlden som har gätt 

fö1forad. Endast t va procent av den skog som avverkas i Afrika nyplan

teras. Som en följd härav minskar naturens vattenhållande förmåga. Öknar 

breder ut sig med 5-7 milj. hektar per år. Åkermarken ansträngs på sina 

håll på ett siitt som gör den obrukbar för li'rng tid framöver. Miljontals 

fattiga fär sina försö1jningsmöjligheter försämrade i takt med att 

produktionsresurserna förslösas. 

I sammanhanget bör inte glömmas hort att i-fandcrnas produktions- och 

konsumtionsmönster utgör de största hoten mot den globala miljön. Detta 

stiiller givetvis ökade krav på i-ländernas miljö- och resurspolitik. 

Under senare år har medvetenheten ökat snabbt om samspelet mellan 

miljö och utveckling. Ännu återstår emellertid att utveckla produktionsme

toder som fungerar i balans med kiinsliga ekologiska förhållanden. Miljö

kraven måste göra sig gällande i planeringen av nya investeringar. Vidare 

iir det viktigt att jordbruket diversifieras. genom exempelvis viixelbruk. 

och kompletteras med förbättrad boskapsskötsel och skogsvård. Energi

snåla metoder erfordras liksom gödslingsmetoder som inte förgiftar jorden. 

Återvinningslösningar och en resursbevarande teknologi är lika aktuella 

för u-länderna som för i-länderna. 

I internationella organ har alltmer uppmärksammats behovet av att 

beakta samspelet mellan bl. a. utveckling och miljökrav. Pä svenskt initia

tiv hölls i augusti 1979 ett FN-symposium i Stockholm om dessa samband. 

FN:s miljöprogram ILINEP>. som Sverige aktivt stöder. verkar för att 

detta integrerade synsätt skall tillämpas i det internationella 

utvecklingssamarbetet. Organisationens strävan iir att få till sttmd ett mil

jöprogram som omfattar hela FN-systemet. Sverige kommer iiven att 

aktivt arbeta för att resurs- och miljiifrägorna fär en framträdande plats i 

~trategin fi.ir det tredje utvecklingsb.rtiondet. Stockholmssymposiet far 
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framfi.ir allt se:;, som en :'ltg:ird till stöd för anstriingningarna att vinna 

beaktande <iv miljö- och resur!>aspekterna i den nya utvecklingsstrategin. 

rN:s vattenårtionde inleds detta ar. Mer samlade internationella insat

ser på omrhdet är ön sk viirda. Sverige har under åren lämnat ett omfattande 

histånd till insatser för vattenprogram. Den senaste tioårsperioden heräk

na~ ca en halv miljard kr. av svenska histandsmedel ha anviints till vatten

v:'lrdsprojekt. Förslag finns pä ett svenskt handlingsprogram i anslutning 

till FN:~ vattenårtionde. SIDA avser att budgetåret 1980/81 ge stöd till 

FN:s h;ibovårdsorganisation (WHO) för att stärka vissa u-länders plane

ringskapacitet inför FN :s vattenårtionde. Ett SIDA-finansierat FN-semi

narium om sociala och ekonomiska effekter i samband med vattenförsörj

ningen på landsbygden hålls i höst i Lippsala. 

Sverige har även gjort stora satsningar på markvårdsprogram, t. ex. 

skogsplantering i Mrn;amhique, Tanzania och Etiopien. Mer omfattande 

åtgärder är under beredning i fräga om mark- och skogsvård. 

Sverige bör i utvecklingssamarbetet med u-ländema fortsätta att ägna 

uppmärksamhet åt miljöaspekterna i de utvecklingsprojekt som stöds av 

Sverige. Av värde i sammanhanget är att SIDA i samarbete med det 

internationella institutet för miljö och utveckling (llED) i London tar fram 

ett underlag för att möjliggöra analyser av miljökonsekvenser vid planering 

av alla svenska biståndsinsatser. 

t:-Jandsk\·innans situation 

Svenskt bistånd syftar till att förbättra situationen för de fattigaste och 

mest eftersatta folkgrupperna. I flertalet u-Uinder utgör, som utrikesutskot

tet har framhållit, majoriteten av kvinnorna en sådan eftersatt och miss

gynnad grupp ( lJ lJ 1978/79: I. s. 36-37). Utskottet påpekar vidare önsk

värdheten av att jiimställdhetsfrågorna integreras i det vanliga utvecklings

samarbetet och pekar på möjligheten att föra en aktiv dialog mellan givare 

och mottagare i syfte att förbättra kvinnornas situation. 

Flera av FN:s fackorgan arbetar för att ge kvinnorna ökade möjligheter 

att delta i samhiillsarbetet genom satsningar på bl. a. sysselsättningspro

gram och utbildning. Dessa insatser finansieras huvudsakligen på samma 

s~itt som övriga delar av FN:s bistånd men medel kan också erhållas från 

FN:s särskilda fond för kvinnoprogram. Denna fond. som inr~ittades år 

1975 och som bl. a. har erhållit stöd frtm Sverige. har nu inlett ~in verksam

het i samarbete med FN:s regionala kommissioner. 

Det normativa arbetet inom FN syftar framför allt till att effektivt följa 

upp den kvinnokl1nfercn~ som hölls i Mexico City är 1975. FN-sekretaria

tet sänder t. ex. regelbundet ut enkäter till medlemsländerna för att erhålla 

information om hur 1975 års rekommendationer efterlevs på nationell nivå. 

Vidare har sekretariatet pä. uppmaning av FN:s generalförsamling presen

terat rapporter avseende effektivare mobili~ering av kvinnor i utvecklings-
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processen. F. n. är sekretariatets kanske viktigaste uppgift att förbereda 

1980 år~ kvinnokonferens som äger rum i Köpenhamn i juli 1980. För att få 

ett stl konkret och handlingsinriktat konferensarbete som möjligt har vi 

frtm m1rdisk sida tillsammans med bl. a. Indien aktivt medverkat till beslut 

i generalförsamlingen om att konferensen särskilt skall uppmärksamma tre 

sakområden. nämligen kvinnors arbete - oavlönat såväl som avlönat -

kvinnors h~ilsa samt utbildningsmöjligheter för kvinnor. 

Betr~iffande det övriga normativa FN-arbetet kan nämnas utformningen 

av FN :s nya utvecklingsstrategi där Sverige verkar för att kvinnornas roll 

och möjligheter till aktivare medverkan i utvecklingsprocessen ges ökad 

uppmärksamhet. Vi deltar ocksä i arbetet på en konvention mot diskrimi

nering av kvinnor. 

I fråga om det jLimställdhetsarbcte, som äger rum inom det svenska 

utvccklingssamarbetets ram. kan konstateras att manga programländer 

bedriver en utvecklingspolitik. som syftar till en aktiv integrering av kvin

nor i samhällsarbetet. Som exempel kan här n~imnas Angola. Kenya. Laos. 

Mll<;ambique. Tanzania och Vietnam, vilka alla har aktiva kvinnorörelser. 

Vi kommer att fortsätta vår dialog med mottagarländer i syfte att stödja 

integrering av kvinnorna i produktionen och i samhällsutvecklingen i all

mänhet. Detta är något som framför allt bör drivas vid diskussionerna om 

och planeringen av nya biståndsinsatscr. Det viktiga är att försöka finna 

ätgärdcr för att ta tillvara kvinnors erfarenheter och intressen inom det 

reguljära utvecklingssamarbetet. 

Det är främst inom landramarna. som insatser för att förbättra kvinnans 

situation bör finansieras. Därutöver finns liksom tidigare möjligheten att ge 

bidrag via svenska enskilda organisationer. Stöd till kvinnoinsatser har i 

många u-Uinder lämnats via kyrkliga och politiska organisationer i Sverige. 

För att möjliggöra en utökning av bidragen till kvinnoorganisationer 
godkände riksdagen i maj 1979 regeringens förslag (prop. 1978/79: 100. bil. 

6, UU 1978/79: 27, rskr 1978/79: 295) att bidrag också skall kunna ges 

din:kt till enskilda kvinnoorganisationer i u-länderna. 

I enlighet med vad SIDA framhåller bör sådana insatser komma ifråga 

främst i programländerna. Möjligheterna att följa upp verksamheten blir 

annars otillräckliga. Den organisation som amvarar för insatsen bör ha god 

förankring bland kvinnorna i landet och driva jämställdhetsfrågor som ett 

inslag i de ekonomiska och sociala utjämningssträvandena i landet. Denna 

typ av projekt skall liksom de olika typer av insatser för kvinnor. vilka 

finansieras över land ramarna. vara klart inriktad på att integrera kvinnorna 

i samh~illsutveckling och produktion. 

Nordiskt bistånd 

Det nordiska bist:\ndssamarbetet sker dels i form av gemensamt finansi

erade bisti'l.ndsprojekt. dels i form av fortlöpande samräd sav~il på det 
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bilaterala som det multilaterala utvecklingsomr:idet. Siirskilt nära är sam

arbetet i fråga om de internationella utvccklingsbankerna. Diir liksom ofta i 

FN-sammanhang intar de nordiska länderna normalt gemensamma stånd

punkter. I V;irldsbanken och i afrikanska utvecklingsfonden har Norden 

en egen exekutivdirektör. Det löpande samrådet sker bl. a. inom ramen för 

den år 1976 inrättade nordiska ämbetsmannakommittcn för biståndsfragor 

i vilken företr;idare för utrikesdepartementet och SIDA ingår. 

De nordiska länderna stöder f. n. fem gemensamma biståndsprogram. 

Kostnaderna fördelas enligt en nyckel som grundar sig på ländernas bidrag 

till FN :s regulj;ira verksamhet. Sverige svarar i enlighet härmed för 45 '/~ 

av kostnaderna. Tre insatser sker i Tanzania. De avser kooperation, 

administrerat av Danmark. jordbruksutbildning, administrerat av Finland 

och administrativ utbildning med Norge som administrativt ansvarig. Sve

rige deltar inte i det senare projektet. I Kenya genomförs en kooperativ 

insats som förvaltas av Danmark. De nordiska ländernas åtaganden för 

projekten i Tanzania och Kenya uppgår för budgetti.ret 1979/80 till sam

manlagt 24 milj. kr. 

Budgetarct 1977 /78 inleddes en nordisk insats avseende stöd till jord

bruks- och skogssektorerna i Mm;ambique. Insatsen, som omfattar åren 

1978-1980. beräknas till en kostnad på sammanlagt 200 milj. kr. Sverige 

har det administrativa ansvaret for verksamheten. En fortsättning av insat

sen förbereds f. n. 

En av ~imbetsmannakommitten tillsatt utredning om det framtida nordis

ka biståndssamarbetet blev färdig år 1979. Utredningen, som är baserad på 

medlcmsförslag väckta i Nordiska Rådet. har av det Nordiska Ministerrå

det vidarebefordrats med ämbetsmannakommittens rekommendationer till 

Nordiska Rådet. För att möjliggöra en diskussion i frågan vid rådets 

session i Reykjavik i februari 1980 i anslutning till utredningen. förordar 

;imbetsmannakommittcn att en fortsatt harmonisering sker av ländernas 

biståndspolitik och att förenklade bisttmdsprocedurer åstadkommes till 

stöd för programländerna. 81. a. rekommenderas att i den nordiska projekt

styrelsens sfalle en rtldgivande kommitten upprättas vars uppgift skulle 

vara att diskutera biståndsfrågor av principiell vikt. opinions- och informa

tionsfrågor LH::h bilateralt samarbete inkl. projektsamarbete. 

Anslagsutveckling, planeringsramar m. m. 

Fiir budgetäret 1980/81 förordar jag en total ökning av bist:indsanslagen 

med 600 milj. kr. eller med 13,5 <:;.De samlade anslagen for internationellt 

ut vecklingssamarhete skulle därmed uppgå till 5015 milj. kr. Anslagen har 

heriiknats sfi att de liksom innevarande budgetfa skall mLltsvara något mer 

;in I r; av bruttonationalprodukten. 

Vid en internationell jämförelse kan konstateras att de svenska och 

norska bisttmdsanslagen - relativt sett - ligger pä en högre nivä än för alla 
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andra OECD-ländcr. Sveriges och Norges utbetalningar av offrntligt ut

vecklingsbistånd uppgick år 1978 räknat som andel av BNP till 0,90 ~,'f. 

Niirmast följer Nederländerna och Danmark med andelar på 0,82 <.>(.resp. 

0,74 ''.( .. Som jämförelse kan nämnas att DAC-ländemas totala utbetalning

ar av offentligt utve.:klingsbistånd år 1978 uppgick till 19. 9 miljarder dollar. 

Detta motsvarar 0.35 <;;av DAC-ländcrnas samlade produktion. 

Den föreslagna anslagsökningen faller på anslaget Cl. Bidrag till interna

tionella biståndsprogram med 165 milj. kr. och anslaget C2. Bilateralt 

utvccklingssamarbek med 403 milj. kr. De relativa andelarna av totalan

slaget för multilateralt och bilateralt bistånd beräknas därmed till 29J <:-i. 

resp. 64.9 ';'f- för budgetåret 1980/81. 

Jag vill här särskilt understryka behovet av en stor allmän reserv inom 

det bilaterala anslaget. Liks~1m tidigare vill jag av praktiska skäl låta 

anslagsposten Katastrofer m. m. under detta anslag fylla denna funktion. 

Förutom katastrofinsatser kan medel frän denna anslagspost komma att 

tas i anspråk för bl. a. stöd till flyktingar i östra Afrika och Sydostasien. 

fortsatt samarbete med ö-republiken Sao Thome e Principe samt för stöd 

till Östafrikanska utve.:klingsbankcn ( EADB). 

I de totala biståndsanslagen ingår också en beräknad kostnad på 15.2 

milj. kr. för utrikesdepartementets avdelning för internationellt utveck

lingssamarbcte och för viss personal vid beskickningar i mottagarländerna. 

I detta belopp innefattas också fr. o. m. budgetåret 1980/81 UNICEF

kommittens administrativa kostnader som beräknas till 167000 kr. Dessa 

kostnader har tidigare redovisats under tredje huvudtitelns anslag EJ. 

Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor. 

Planeringsramarm1 för biståndsanslagen bör i förhållande till nuvarande 

förslag till anslag schablonmässigt kunna ökas med 3 r;r. per år. Jag förordar 

därför att planeringsramama för vart och ett av budgetåren 1981/82 och 

1982/83 beräknas till .'i 165 milj. kr. resp. 5 320 milj. kr. 

Planeringsramar för budgetåren 1980/81-1982/83 

Budgetår 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1980/81-
1982/83 

Milj. kr. Anslag Förslag Planerings ramar Summa 

Bidrag till internationella 
bistånds program 1306.0 1471.0 1515.0 1560.0 4 546,0 

Bilateralt utvecklings-
samarbete 2849.8 3 253.0 3 350.0 3450,0 10053.0 

Övrigt' 259,2 291,0 300.0 310.0 901,ll 

Totalt 4415,0 5015,0 5165,0 5320,0 15500,0 

' Posten innefattar kostnader för u-landsinformation och u-landsforskning. Vidare 
ingår administrativa kostnader för styrelsen för internationell utveckling 1SIDA1. 
biståndsutbildningsnämnden (BUN), styrelsen för u-landsforskning (SAREC). Nor
diska afrikainstitutet. avdelningen för internationellt utvecklingssamarbete inom 
utrikesdepartementet och UN ICEF-kommitten sam I kostnader för biståndsförvalt
ningens H\nefond. 
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Av de 15 500 milj. kr. som enligt förslaget utgör den samlade plancrings

ramcn för perioden 1980/81- 1982/83 beräknas 4 546 milj. kr. disponeras 

för bidrag till internationella histåndsprogram medan 10053 milj. kr. utgör 

planeringsram för det direkta samarbetet med i första hand programHin

derna. 

Fördelningen av plancringsramarna på anslag är liksom tidigare budget

år att anse som preliminär. Förskjutning i den ena eller andra riktningen 

mellan andelarna för anslagen Bidrag till internationella biståndsprogram 

och Bilateralt utvecklingssamarbctc måste nämligen kunna ske för att 

hänsyn skall kunna tas till omständigheter som inte nu kan förutses. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 förordas att anslagsposten U-landsforsk

ning bryts ut ur anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram och 

redovisas under ett nytt anslag som benämns C6. Styrelsen för u-lands

forskning (SAREC). Detta motiveras av att SAREC fr. o. m. den 1 juli 1979 

har fått ställning som självständig myndighet. Samtliga kostnader för 

SIDA:s biståndskontor samlas fr. o. m. budgetåret 1980/8 l under anslaget 

C4. Styrelsen for internationell utveckling (SIDA). Tidigare har kostna

derna för drift och arvodesanställd personal redovisats under anslaget C2. 

Bilateralt utvec.:klingssamarbete. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 redovisas kostnaderna för Nordiska afri

kainstitutct under utrikesdepartementets huvudtitel under ett särskilt an

slag C7. Nordiska afrikainstitutct. Dessa kostnader har tidigare redovisats 

under utbildningsdcpartemcntets huvudtitel anslagen G6. Nordiska afri

kainslitutet: Avlöningar m. m. och G7. Nordiska afrikainstitutet: Drift

kostnader. Vidare förordas att kostnader för biståndsförvaltningens låne

fond fr. o. m. budgetäret 1980/81 redovisas under ett nytt anslag som 

benämns C8. Län till personal inom histåndsförvallningcn m. m. Tidigare 

har dessa kostnader redovisats under kapitalbudgeten I V. Statens utlr1-

ningsfonder 2. Bisttmdsförvaltningens länefond. 

C I. Bidrag till internationella biständsprogram 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Försl<ig 

1047625 346 

I 306 000 000 

I 471 000 000 

Reservation 1425831153 

Anslaget Bidrag till internationella biständsprngram foresli'is budgetåret 

1980/81 öka med 165 milj. kr. eller med 12~1till1471 milj. kr. 

Det svenska multilaterala biståndet uppgår till ungefär en tredjedel av 

det samlade svenska biståndet. Det är en internationellt sett relativt hög 

andel. Syftet med det multilaterala bistandct är detsamma som med det 

bilaterala. Vära insatser skall bidra till social och ekonomisk utveckling i u

länderna. Genom det multilaterala biståndet vill vi ockst1 stärka de interna-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 41 

tionella organisationernas ställning i utvecklingssamarbetet. För u-Jän

derna innebär multilateralt bistånd många fördelar. De kan påverka bistån

dets villkor genom att dc deltar i de olika internationella organisationernas 

arbete. Risken för olika fonner av påverkan från givarländer minskar. 

Det multilaterala biståndet kanaliseras främst genom FN-systemet och 

de internationella ut vecklingshankcrna. Det fördelar sig pä tekniska och 

finansiella insatser. FN :s utvccklingsprogram ( UNDPJ är FN-systemets 

centrala finansieringskiilla för tekniskt bistånd. FN :s kapitalutvecklings

fond svarar för mindre. snahba insatser i fom1 av finansiellt gåvobistånd. 

Världsbanken och Internationella utvecklingfonden (IDAJ utgör den vikti

gaste källan för finansiellt bistånd i form av krediter, i IDA:s fall på mycket 

förmånliga villkor. De regionala utvecklingsbankerna och -fonderna utgör 

ett viktigt. kompletterande inslag för att stödja dc regionala utvecklings

ansträngningarna i Afrika och Asien. 

Svenska biståndspolitiska målsättningar hör givetvis avspeglas i vårt 

agerande i de internationella organisationernas styrande organ. Självfallet 

kan vi i internationella förhandlingar inte alltid få gehör för våra åsikkr. 

Erfarenheten visar emellertid att Sverige i samarbete med andra likasin

nade länder kan påverka arbetet i organisationerna. 

Mot bakgrund av de väldiga behoven i u-ländema är det inte förvilnande 

att kraven på de multilaterala biståndsorganen ständigt växer och att. i och 

för sig välmotiverade. förslag väcks om upprättande av nya organisationer 

och fonder. Det finns dock risker med en sådan utveckling. Nya organ och 

fonder skapar ofta samordningsproblem. Administrationskostnaderna 

v~lxcr och biståndet fördyras. Nya fonder innebär inte heller alltid att nya 

resurser skapas. Därför hör nya fonder endast upprättas. om man därige

nom kan få fram nya resurser och om existerande institutioners verksam

het inte försväras. 

Beträffande ut vecklingen för budgetåret 1980/81 innebär den sjiitte på

fyllnaden av IDA en kraftig ökning av det svenska bidraget frän 413 milj. 

kr. till 460 milj.kr. Vår andel av IDA:s totala resurser sjunker emellertid 

från 3.8 '7r till 3 7t:. Nya päfyllnadsförhandlingar för Internationella jord

bruksutvecklingsfonden (IFADJ innebär krav på ytterligare resurser. 

Dessutom kommer uppföljningen av FN :s konferens om vetenskap och 

teknik (lJNCSTED) samt den gemens;1mma fonden för råvaror inori1 

UNCT AD:s ram att göra anspråk på nya resurser. 

Sveriges andel av de totala bidragen i flera organisationer såsom UNDP 

och UNJCEF iir mycket stor. När nu dessa organisationer ställer krav på 

kraftigt ökade resur~er är det inte möjligt för oss att öka våra bidrag i 

samma takt som tidigare. Det kan inte heller vara ön sk värt att ett begrän

sat antal små i-Hinder svarar flir merparten av bidragen till olika internatio

nella organisationers utvecklingsarbete. Vi bör dlKk inte minska våra 

bidrag i ahsoluta tal. Vi bör därför aktivt verka för att andra länder. särskilt 

de stora i-länderna. i ökande utsträckning tar sitt ansvar för en rimligare 

fördelning av bidragsbördan. 
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Sverige fortsäuer ocksb. sina strävanden att fä till stånd överenskom

melser mellan givarfonderna om långsiktiga åtaganden i de organisationer 

diir sädana utfästelser inte görs. Som det är idag motsvaras fleråriga 

biständsutfästelser till mottagarländerna i flera fall endast av ettåriga bi

drag till organisationerna. Det iir inte tillfredsställande. Sverige har därför i 

vissa sammanhang gjort treåriga minimiutfästelser med reservation för 

riksdagens godkannande. Flerårsutfästelser medför emellertid en viss stel

het i budgeten. Det är därför viktigt att det finns en rimlig medclsreserv för 

nya, oförutst:dda behov. 

Den svensk.i inriktningen på dt: fattigaste ländernas behov markeras 

också i denna budget. Ett särskilt belopp finns reserverat i vårt UNDP

hidnig för MU L-ländcrna. Vårt bidrag till FN :s kapitalutvecklingsfond 

ökar. I de nu inledda förhandlingarna om UNDP:s tredje planeringspcriod 

förordar vi att en kraftigt ökad andel av UNDP:s totala resurser skall gå till 

de fattigaste u-Hindema. Vårt stora IDA-bidrag liksom bidragen till de 

regionala utvccklingsfondema är också ett uttryck för denna strävan. 

Multi111ter111t bistånd budgetAren 1979/80-1980/81 
Fönklning på organisationer (milj. kr.) 

FN:s operuti1·u 1·erk.rnm/re1 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) inkl. särskilda 
bidrag för de fattigaste u-liindcrna 

FN:s kapitalutvecklingsfond <UNCDF) 
FN:s hefolkningsfond <UNFPA) 
FN:s barnfond !UNICEFJ 
FN: s hjälporgan för Palestina-llyktingar 

<UNRWAJ 
FN:s llyktingkommissaric (UNHCR) 

lntemutionellu jinun.l'ieringsorgan 
Intemationella utvecklingsfonden (IDAJ 
Afrik;mska utvecklingsbanken (ADB) 
Afrikanska utvcålingsfonden (ADF) 
Asiatiska utvecklingsbankcn (AsDBJ 
Asiatiska utvccklingsfonden (AsDf) 
Intemationella jordhruksu1 vccklingsfonden 

(IFAD) 

lntemationdlt /i1-.rn1ede/shistilnd 
Livsmedelshjiilpskonventioncn ( F AC) 
Internationella katastroflagret för livsmedel 

(IEFR) 
Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 

Öl'rigt 
UNCTAD/GATT:s internationella handels

centrum (ITC) 
Importkontoret för u-landsproduktcr !IMPODJ 
Övriga multilaterala bidrag 

Medelsram Medelsram 
förslag 

1979/80 1980/81 

330.0 
25.0 
42.0 

110,0 

42.0 
30.0 

350,0 
30.0 
45,0 

120.0 

47,0 
40,0 

579.0 632,0 

413.0 
25.0 
71.8 

1.0 
30.6 

460.0 
l!U 
71,8 

1.0 
30.6 

40.0 

542.0 622,0 

45.0 

50.0 
66.0 

50,0 

55.0 
70.0 

161.0 175.0 

8,0 
3.5 

13,I 

1306,0 

8.0 
3.5 

30,8 

1471,0 
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FN:s 1111·ec/.:.li11g.1progrwn (l/NDPJ, /.:.apita/1111·ec/.:.li111,:~j(mJ !UNCDF) och 

h1:fiil/.:.11i11g.\fi111J !UNFPAJ 

Budgetåret 1979/80 397 000 000 

Hudgeti1ret 1980/81 42'.'i 000 000 

Ordinarie hidrag till UNDP 

Bidrag till UNDP:s verksamhet 

i de minst utvecklade u-länderna 

Kapitalutve1.:klingsfonden 

Befolkningsfonden 

320000000 

30000000 

30000000 

45 000000 

F~:s utvc1.:klingsprogram (lJNDP) iir FN-systemets centrala Lilla för 

finansiering av tekni~kt bistirnd. UN DP:s finansiella resurser utgörs av 

frivilliga bidrag frtin FN:s medlemsstater. UNDP syftar till att främja 

mottagarländernas utveckling genom olika former av kunskapsi.iverföring 

lll.:h forinvesteringsverksamhet i samarhete med exempelvis FN:s fackor

gan och FN :s regionala ekonomiska kommissioner. 

UNDP:s verksamhet bygger i huvudsak pti landprogram vilket innebär 

att det är u-l;inuerna själva som bestämmer histåndets inriktning. Femåriga 

landramar fastst;ills av styrelsen 01.:h ligger till grund för planeringen av 

biståndet. Dessa l<'mgsiktiga utfastelser till mottagarliinderna motsvaras 

fortfarande endast av ett~1riga hidragsutfastelser från givarländerna. 

UNDP:s styrelse har uppsatt ett bidragsmfil ptl 3.5 miljarder dollar för 

den femtiriga programperioden 1977--81 vilket förutsiitter en ;irlig ökning 

av bidragen med 14'.:;. År 1979 uppgick bidragen till 682 milj. dollar. För 

aren I 980 lKh 1981 hehövs ytterligare 1,6 miljarder dollar för att uppnå den 

planerade bidragssumman. Det svenska bidraget till UNDP för verksam

hets::lret 1979 (budgetåret 1979/80) uppgick till 300 milj. kr. 

Efter FN:s bidragskonferens hösten 1979 förefaller det osiikert om 

UNDP kommer att uppnå den planerade hidragssumman. De ordinarie 

bidragen till UNDP för är 1980 ber;iknas uppgå till 722 milj. dollar vilket 

innehär en ökning med endast 6~:; .. Med ett bidrag om 320 milj. kr. skulle 

Sveriges andel av bidragen till UN DP under 1980 uppgä till J0.3 r,;, vilket 

gör Sverige till den största bidragsgivaren efter Förenta Staterna och 

l\ederlämlcrna. De nordiska länderna svarar sammanlagt förrn 309(. av de 

totala bidragen till UNDP. 

Sverige har sedan lång tid verkat för att UN DP skall fä en mer stabil 

finansiering. Vi har ansett det nödvändigt all UNDP - i likhet med 

exempelvis IDA - för utfästelser om flertiriga bidrag frt1n sina givare. 

Styrelsen beslöt i juni 1\.r 1979 att upprätta en studiegrupp som skall 

diskutera olika möjligheter att fä en säkrare finansiell grundval för UNDP. 

bl. a. genom fleräriga utfästelser. Gruppen skall även diskutera frågan om 

en jiimnare fördelning av programmets kostnader p{1 bidragsgivarna. De 

nordiska liinderna har klargjort all de anser sig stti för en alltför stor andel 

av programmets kostnader. 
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En diskussion om omfattningen av resurserna för programperioden 

1982-86 och fördelningen av dem mellan olika ländergrupper inleddes vid 

1979 års styrebemöte. Ingen enighet kunde nås om huruvida den nuvaran· 

de ökningstakten om 14 C:·i-· årligen var godtagbar även för nästa program

period. Man kunde inte heller nä enighet i frågan om vilken andel de 

fattigaste u-länderna borde ta av UNDP:s totala resurser. Det uppstod en 

klar åsiktsskillnad mellan de fattigaste länderna och den latinamerikanska 

gruppen. Ett särskilt styrelsemöte skall hållas i februari 1980 för att disku

tera dessa frågor vidare. 

I linje med svenska initiativ att åstadkomma en stabilare grund för 

UNDP:s finansiering gjorde regeringen redan vid FN:s bidragskonferens i 

november 1978 en minimiutfästelse om bidrag till programmet för tre är 

med förbehåll för riksdagens godkännande. 

I samband med utfästelsen förklarades att Sverige önskade fortsätta att 

viu framtiua hidragskonferenscr göra treilriga utfästelser med tillägg av ett 

nytt tredje tir va1jc gfmg. Från svensk sida förklarades även att de bidrag 

som utfästes var rninimihidrag m:h att ökningar av redan utlovade bidrag 

för de kommande två åren kunde överviigas. Tvä förutsättningar skulle då 

vara uppfyllda: att UNDP:s aktiviteter motiverade sådana tilläggsanslag 

och alt andra givarländer åtog sig sin rättmätiga andd av programmets 

finansiering. 

Vid bidragskonferensen hösten 1979 gjordes en förnyad treårsutfästelse 

med reservation for riksdagens godkännande. För verksamhetsåret 1980 

(nudgetåret 1980/81) utfäste Sverige ett bidrag om 320 milj. kr. Vidare 

utfästes ett bidrag om minst 680 milj. kr. för verksamhetsåren 1981 (bud

getåret 1981/821 och 1982 1budgetåret 1982/83). Jag föreslår att regeringen 

begiir riksuagens godkiinnande för ett bidrag om 320 milj. kr. för budget

flret 1980/81 samt för den gjorda minimiutfästelsen på 680 milj. kr. för 

verksamhetsåren 1981 (budgeti'i.ret 1981/82) och 1982 (budgetåret 1982/83). 

UNDP:s resurser går sedan ar 1977 i ökad utstriickning till de fattigaste 

u-länderna. Under innevarande femårsperiod heräknas dock endast 41 r;(, 

gt1 till de u-länder som har en BNP per capita som uppgår till mindre än 250 

dollar. I avvaktan pä en rimligare fördelning av UNDP:s reguljära medel 

till förman för de fattigaste u-länderna och med anledning av de stora 

histirndsbehliven i denna ländergrupp anser jag ett fortsatt svenskt bidrag 

till UNDP:s särskilda verksamhet till förmän för de minst utvecklade u

länderna vara motiverat. Sveriges stöd till denna verksamhet uppgick 

budgct{iret 1979/80 till 30 milj. kr. För hudgctåret 1980/81 heräknar jag ett 

fomatt wenskt bidrag om 30 milj. kr. 

FN:s /.;apita/11t\'t'c/.;/i111;.1jimd I U NCDFJ har till uppgift att ge finansiellt 

histf)nd till de minst utvecklade u-länderna. Fonden är underställd 

UNDP:s styrehe nch arbetar främst genom UNDP:s fältorganisation som 

den utnyttjar kostnadsfritt. Fondens biståndsverksamhet är inte landpro

grammerad eftersrnn den endast är verksam i de 31 fattigaste u-länderna. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 45 

Biståndet Himnas i form av gäva. Fondens sammanlagda bidrag uppgick år 

1979 till ca 2.'i milj. dollar. 

Huvuddelen av kapitalutvecklingsfondens insatser inriktas på landsbyg

den. friimst fattiga och avlägsna omr~1den som saknar grundliiggande sncial 

service. Hittills har fonden finansierat mindre projekt inom områden som 

jordbruk. bevattning. smriindustri. byskolor. yrkesskolor. hälsovärd och 

kooperation. Fonden liigger stor vikt vid att befolkningen aktivt deltar i 

projekten. 

UNDP-styrelsen beslutade år 1979 att iindra fondens finansieringsprin

cip. Frim att tidigare ha haft full finansiell tiickning för var:jc nytt projekt 

kan fonden nu inleda nya projekt p{1 ba~is av bcriiknadc tillgilngar. Den nya 

linansieringsprincipen gör det möjligt for fonden att planera verksamheten 

mer limgsiktigt iin tidigare. Övergängen till en ny finansieringsprincip kan 

också siigas ge kapitalutvecklingsfonden prägel av ett mer permanent 

organ. Efter bidragskonfcrcnsen in 1979 beriiknas de sammanlagda bidra

gen uppgi1 till ca 28 milj. dollar för år 1980 vilket innebär en ökning med ca 

14'.:; jämfört med år 1979. 

Sverige är med en bidragsandel av ca 2.'i r;; kapitalutvecklingsfondens 

största bidragsgivare efter Nederhinderna. Sverige utfäste vid FN :s bi

dragskonferens är 1979 ett bidrag om 30 milj. kr. för vart och ett av 

verksamhetsären 1980-1982 (budgetären 1980/81-1982/83) med förbehåll 

för riks<lagens godkiinnandc. Jag flireslär att regeringen begiir rihdagens 

godkiinnande av dessa utfästelser. 

FN:s hl'.f(1/k11i11R.1:fi111J !UNfl'AJ iir underordnad UNDP:s styrelse och 

finansierar huvuddelen av FN-systemets biständ på befolkningsområdet. 

Verksamheten bygger på frivilliga bidrag frtm FN:s medlemsfander. Niis

tan hälften av fondens medel används för familjeplaneringsprojekt. Andra 

viktiga om raden som fonden lämnar stöd till är folkräkningar. forskning 

om sambandet mellan befolkningsutveckling och social och ekonomisk 

utveckling samt utbildning och information om befolkningsfrägor. Därut

över har fonden nyligen inlett ett program för ökad integration av kvinnan i 

ut vecklingsprocessen. 

UNDP-styrcben har beslutat att koncentrera UNFPA:\ resurser till ett 

40-tal länder ~om är i särskilt behov av stöd på befolkningsområdet. Målet 

iir att dessa "prioritetsländer" är 1980 skall erhålla tvä tredjedelar av 

UN FPA:s bistånd till enskilda Hinder. 

Vid UNDP:s styrelsemöte i juni 1979 förklarade UNFPA:s exekutiv

direktör att 1980-talet skulle komma att kännetecknas av en allt starkare 

integrering av bcfolkningspolitiken i den allmänna utvecklingspolitiken. 

Detta innebär att andra frågor än de rent familjeplaneringspolitiska kan 

komma att aktualiseras. 

Sveriges bidrag till fonden under verksamhetsäret 1979 var 42 milj. kr. 

vilket motsvaradt: ca 8':;; av de sammanlagda bidragen. Vid FN:s bidrngs

konfcrens hösten 1979 beräknades de frivilliga bidragen till UN FPA för år 
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1980 till ca 125 milj. dollar vilket inncbiir en ökning med ca 14 1
.; jämfört 

med bidragen för t1r 1979. Sverige utfäste med forbehäll för riksdagens 

godkiinnandc ett bidrag om 45 milj. kr. till UNFPA för vart och ett av 

verksamhetstll"en 1980- 1982 ( budgettlren 1980/81- 1982/83!. 

Jag förcsltlr att regeringen begiir riksdagen~ godkännande for de gjorda 

utfästelserna. 

FN:.1 harnf;mJ rUNICEFJ 

Budgetåret 1979/80 110000000 

BudgL'läret J 980/81 120 000 000 

FN :s barnfond ( UN ICEFI stiider u-fändcrnas arbete med att förbättra 

situatinnen för barn och mödrar. Fonden söker i första hand tillfredsställa 

de mest grundfaggande behoven av mödra- m:h barnavltrd. Verksamheten 

omfattar hälso- lH:h sjuk värd inkl. vaccinering, uppriittandet av barna

vtmlsccntralcr. undervisning. familjeplanering. program för att fä fram 

dricksvatten "amt tl.tg;irder fi..ir att förbättra kosten för barn och mödrar. 

Tillsammans med WHO str;ivar UNICEF efter att föra ut begreppet pri

märhälsovtird och stödja de fander som söker upprätta en sådan hälsovård. 

lnl1m ramen för detta arbete strävar U N ICEF efter att göra denna hälso

vard tillgiinglig för alla barn i u-liinderna. Ett viktigt inslag i verksamheten 

är att fä den lokala befolkningen att delta aktivt. 

En relativt stor andel av biständet lämnas till barnen i de minst ut veck

lade länderna. U N ICEF iir också en viktig förmedlan: av katastroföist~md. 

FN :s internationella barnb.r 1979 har medfört att man i ökad omfattning 

uppm~irksammat program ,1ch insaba för barn. Detta har föranlett m;mga 

u-liinder att framlägga önskemål om att UN JCEF skall liimna stöd liven i 

lagstiftningsfr{igor och frf1gor som rör barnens intelkklllella och sociala 

utveckling. Styreben uppdrog l'tt exekutivdirektören att till ärsmötet 1980 

utarbeta en studie om behovet av att eventuellt utvidga l!NICEF:s man

dat. Studien har dock som utgångspunkt al\ LJNICEF även fortsiittningsvis 

skall ha som hu vuduppgift att bi>.ti1 de mest eftersatta barnen l11.:h barnen i 

de minst utvecklade liinderna. 

UN ICEF för bidrag bade frim regeringar 1ich enskilda l>rganisationer och 

bidrag~givare. Reg.eringshidragen utg,j,,rde ~1r 1978 ca 68 1
:; av l"<.mden" 

inkl\mster. 

De sammanlagda bidragen till UNJCEF verksamhetsfiret 1979 var 211 

milj. dollar. vilket innehar en ökning med niira ~9'.:;. jiimfört med fi.ircgäen

dL' ;'irs nivti. De niirmaste ären har UNlCEF riiknat med en f1rlig total 

inkomstökning pt1 14'.:;.. Detta innebiir att bidragsmtdet iir 250 milj. dollar 

för är 19!:-\0 nch 290 milj. dollar fi.ir i1r 1981. 

För att siikra en fastare grund för fondens verksamhet 111.:h finansiering 

infördes pii svenskt initiativ fr. o. m. ti.r 1979 ett rullande lirngsiktigt arbeb

prngram st1m baseras pi\ u-ländernas behov och pi1 LJNICEF:s hedi..imning-
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ar av framtida hidrag. Sveriges initiativ att rn:kså visavi UN ICEF giira 

flerårsutfästelser har ännu inte lett till efterföljd. 

Det svenska regeringshidraget till UNICEF uppgick till 110 milj. kr. är 

1979 (hudgetaret 1979/80). Detta motsvarar en andel pä 2()C:;· av regerings

hidragen. Sverige är UNICEF:s största hidragsgivare efter USA. De nor

diska länderna svarar tillsammans för över 30 r,( av regeringshidragen. Den 

svenska UNICEF-kommitten bidrog dessutom budgetäret 1978/79 med ca 

3 milj. kr. till UN ICEF. Dessa medel kom till största delen från behållning

en av julkortsförsäljningen. 

ViJ FN:s hidragskonfcrens hösten 1979 beräknades de ordinarie rege

ringsbidragen till LJNICEF för ar 1980 till 150 milj. dollar, vilket innebär en 

ökning med ca 12 'T. Tillsammans med övriga inkomster, dvs. bidrag från 

enskilda givare och regeringsbidrag for särskilua insatser. räknar UNICEF 

med att nå det totala bidragsmålct på 250 milj. dollar för i\r 1980. 

Vid hidragsklmferensen utfäste Sverige med förbehäll för riksdagens 

gllllk;innande ett bidrag till UN ICE F för verksamhetsåret 1980 ( budgetttret 

1980/81) på 120 milj. kr. rnirn1ed berliknas Sveriges andel av de totala 

regeringsbidragen till LJNICEF uppgå till ca llViL Med samma förbehåll 

utfäste Sverige liven lika stora bidrag för vart och ett av verksamhetsåren 

1981 och 1982 ( hudgetåren 1981/82 resp. 1982/83). Jag föreslår att regering

en begär riksdagens godkännande av de gjorda utfästelserna. 

/111ematio11ella 1111·ec/..li11>:.1:fimde11 ( IL>AJ 

Budgetåret 1979/80 413 033 834 

Buugettiret 1980/81 460 000 000 

Internationella utvecklingsfonden (IDA) är Världshankens (IBRDJ fond 

för utlåning till de fattigaste u-länderna. Tillsammans utgör V:irldsbanken 

och IDA den viktigaste internationella källan för obunden offentlig kredit

givning till u-länderna. Regeringen avser att under våren 1980 förelägga 

riksdagen en särskild proposition om svensk medverkan i en fördubbling 

av Världsbankcns kapital. 

Av IDA:s medel går ca 85 r;-;. av resurserna till länder med en årsinkomst 

per invänare som understiger 300 dollar. Över hälften av hefolkningen i 

dessa länder lever i absolut fattigdom. IDA:s utlåning karakteriseras av en 

omfattande satsning pä att förbättra levnadsvillkoren för dessa människor. 

Detta sker framför allt genom att inemot hälften av utlåningen avser 

projekt inom jordbruks- och landshygdsutvecklingen. IDA:s effektivt fun

gerande administration har också visat sig tillräckligt flexihel för att anpas

sa sig till nya problem och krav från u-länderna. Ett exempel härpä är att 

man nu, som en följJ av de höjda internationella energipriserna, förbereder 

projekt inom olje- och gassektorn i u-länder med kända energikällor. 

IDA:~ verksamhet finansieras genom gavohidrag frf.ln de industrialisera

de l:inderna. från vi~sa OPEC-Hinder samt på senare tid även från vissa 
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relativt rikare u-länder. Detta sker genom s. k. påfyllnader, som avser 

treärsperioder. IDA har. inkl. den femte på.fyllnaden. som löper ut den 30 

juni 1980. tillförts bidrag uppgaende till ca 17 miljarder dollar. Det totala 

svenska bidraget på sammanlagt ca 3.1 miljarder kr. motsvarar ca 3,8 ~{av 

de medel som har tillskjutits IDA. 

Den femte pafyllnaden som avser perioden 1977/78-1979/80 omfattade 

totalt 7 .7 miljarder dollar. Sveriges andel var 3.8 <;(-.av påfyllnaden. Sverige 

har fullgjort den sista inbetalningen för denna hidragsperiod. 

Förhandlingarna om den sjätte påfyllnaden av IDA. som avslutades i 

december 1979. ledde till en överenskommelse som innebär en total påfyll

m1d på 12 miljarder dollar' för perioden 1980/81- 1982/832
• 

Liksom under tidigare på.fyllnadsförhandlingar ställde sig de mindre 

bidragsgivarna positiva till IDA-ledningens förslag, som skulle ha inneburit 

en p:'l.fyllnad på 13 miljarder dollar. medan i första hand de stora givarlän

derna intog en mer Merhä\bam a\\ityd. 

Sverige stödde således förslaget om en väsentlig ökning av IDA:s re

surser för den sjätte påfyllnadsperioden. Den traditionellt positiva inställ

ningen till IDA har emellertid medfört att den svenska bidragsandelen, 

som under den femte päfyllnaden uppgick till 3.8 %, har varit hög i förhål

lande till flertalet andra länders. Sverige begärde därför en sänkning av 

andelen med hänsyn också till att vi har uppnått I %-målet och har anled

ning räkna med ett begränsat budgetutrymme framöver. Förhandlingarna 

ledde till att Sveriges andel av den sjätte på.fyllnaden kunde sänkas till 3 <;Je,. 

Regeringen har således. med förbehåll för riksdagens godkännande, 

ut fast ett svenskt bidrag på totalt I 497240 000 kr. fördelat på tre års bidrag 

under budgetåren 1980/81- 1982/83. Det kan tilläggas att ett svenskt bi

drag. med bibehållen andel på 3.8'.ii.. skulle ha blivit ca 400 milj. kr. större 

än det bidrag som regeringen nu föreslår. 

IDA:s utlåning kommer att öka gradvis under den sjätte påfyllnaden. 

Behovet av att göra låneutfästelser kommer följaktligen att vara lägre det 

första året för att därefter successivt stiga det andra och tredje året. 

Övt:renskommdsen medger därför viss flexibilitet för givarländerna när 

det giiller inbetalning av årsbidragen. 

För svensk del synes en ärlig ökning av anslagen till IDA av budgetmäs

siga skäl vara att föredra framför nuvarande metod med tre lika stora 

anslag under påfyllnadspcrioden. Därmed kommer man ifrån de kraftiga 

och ur budgetteknisk synpunkt svårhanterliga ökningar som hittills har 

uppstått vart tredje år. Mot den bakgrunden har regeringen informerat IDA 

att man avser bdala bidragen under den sjätte påfyllnaden i stigande skala. 

För budgetåret 1980/81 beräknas därför anslaget till IDA till 460 milj. kr. 

' Bidragen har utfästs i nationella valutor, SDR eller dollar till den kurs som gällde 
den .S oktober 1979. 
2 Tabell över bidragsfördclningcn återfinns som bilaga till denna proposition. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 49 

Utgå.ngspunkh:n för förhandlingarna om olika länders bidrag var den 

bördcfördclning som har giillt under den femte påfyllnaden. Den uppgörel

se stim nu har träffats innebiir att USA, Canada. Saudi Arabien och 

Storbritannien, vid sidan av Sverige. har s~inkt !>ina andelar medan främst 

Japan nch Viisttyskland har accepterat höjningar. Bland de länder som har 

;'\tagit sig mindre andclshöjningar Merfinns Nederländerna samt Danmark. 

finland och Norge. 

Det för bedömas som positivt att Argentina. Brasilien. Grekland. Malay

sia. Mexico, Yenewela och eventuellt Portugal. som tidigare inte har 

lämnat bidrag, har anslutit sig till givarkretsen. 

Uti.iver pafyllnadsvolymen och bidragsfördclningen omfattade förhand

lingarna vissa tekniska aspekter. framför allt frågan om de villkor som skall 

g~illa för överenskommelsens ikraftträdande. Libom vad g~illdc den femte 

pMyllnaden kommer den nu träffade överenskommelsen att triida i kraft 

niir minst 12 medlemsliinder. vilkas sammanlagda bidrag motsvarar ca 

Ror; av pttl"yllnaden, formellt har ratificerat uppgörelsen. Inom ramen för 

denna princip kommer USA att göra sin utfästelse med förbehåll för 

kongressens godkännande för vart tKh ett av de treårsbidragen. 

Inför risken av förseningar eller nedskärningar av de amerikanska bidra

gen förutsätter överenskommelsen att IDA:s utlåningsmöjligheter automa

tiskt bcgriinsas till beviljade amerikanska medel och motsvarande andel av 

övriga givares bidrag. Överskjutande medel, som övriga givare har utfäst 

för ifrågavarande period. kan därmed inte utnyttjas av IDA. För den 

händelse USA inte skulle fullgöra sina åtaganden under det kalenderår de 

förfaller till betalning skall internationella konsultationer inledas. 

Som en följd av ett svenskt initiativ under den femte pMyllnadsförhand

lingen hölls ett siirskilt möte våren 1978 för att se över röst reglerna i IDA 

med särskild hänsyn till u-ländemas röststyrka. Vid detta möte visade det 

sig inte finnas förutsättningar få gehör för att genom en :indring av röstreg

lerna stärka u-Uindernas inflytande. U-fanderna själva har heller inte tagit 

nftgra initiativ i frågan inom Viirldsbanken. Det fanns diirmed ingen grund 

för nya svenska initiativ under den sj~itte förhandlingsomgtmgen. Liksom i 

tidigare överenskommelser har emellertid åtgärder vidtagits för att 

u-länderna skall kunna bibehålla sin relativa röststyrka, som för niirvaran

de uppgår till ca 37 '4·. Från svensk sida har framhållits att vi fortsatt fäster 

stor vikt vid frägan om u-ländernas röstande!. 

Som har nämnts i det föregående innebär de nu genomfiirda förhandling

arna om den sjätte påfyllnaden av IDA ett svenskt bidrag på totalt I 497 ,2 

milj. kr. för hudgetären 1980/81- 1982/83. För budgetåret 1980/81 beräknas 

för IDA ett medelsbehov på 460 milj. kr. 

R t'Rionala 11 t1 ·ecklinRshanka 

Budgetarct 1979/80 128 422 000 

Budgctäret 1980/81 121 702413 
4 Riksdagen 1979/110. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 
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varav: 

Afrikanska utvecklingsbanken lADB) 

Afrikanska ut veålingsfonden <ADf) 

Asiatiska utvccklingshanken <AsDB) 

Asiatiska ut vccklingsfonden ( AsDF) 

50 

18281 704 

71 835484 

1000000 

30585 225 

Ll-hindemas önskan om ett ökat regionalt samarbete har fält sin konkre

ta utformning bl. a. i upprättandet av de regionala utvecklingsbankema och 

-fonderna. Dessa institutioner upprättades under mitten av 1960-talct och i 

bö~ian på 1970-talct och de har sedan dess fätt en successivt ökände 

betydelse. 

LI-länderna anser det ofta värdefullt att ha tillgång till flera internationel

la finan,ieringsorgan. eftersom detta ökar deras möjligheter att få gehör för 

sina egna prioriteringar. och minskar riskerna för en beroendeställning till 

en enda institution. 

LI-ländernas relativa röststyrka är också större i regionalbankerna än 

inom t. ex. Världsbanken/IDA. vilket ger förutsättningar för ett ökat u

landsinflytande på verksamheten. 

Det har vidare i olika sammanhang framhållits att existensen av de 

regionala utvecklingsbankerna troligen har inneburit att vissa i-Hinder har 

mobiliserat ytterligare biståndsresurser. som annars knappast hade tillförts 

u-fanderna. 

Mot denna hakgrund utgör de regionala utvecklingsbankerna ett värde

fullt komplement till framför allt Världsbanken/IDA:s verksamhel i resp. 

region. Under år 1978 erhöll således liinderna i Asien I. I miljarder dollar 

frän Asiatiska utvecklingsbanken/fönden jiimfört med 3.4 miljarder dollar 

från Viirldshanken/IDA medan de afrikanska liinderna tick 0.4 miljarder 

dollar från Afrikanska utvecklingsbanken/fonden och jämfört med 1 .6 

miljarder dollar från V~irldsbanken/IDA. 

Sverig.: har mot denna bakgrund ansett det angeliiget att under senare år 

i ökad uts11·;i\.'.kning stödja de regionala utvecklingsbankerna i Afrika och 

Asien. Vi har i första hand bidragit till de~sa institutioners fonder. som 

famnar ltin på synnaligen m.iuka villkor till de fattigaste länderna inom 

resp. region. Jag anser det värdefullt att vi genom bidrag till dessa institu

tilincr har möjlighet att sprida vflra bisrn.ndsrcsurser mellan existerande 

ut veckling~banker. 

A.fi"ikan.1/w 1111·1·dlingsba11kc11 !ADBJ inledde sin verksamhet ar 1966. 

Medlemskap i banken har hittilb varit förhehi\llet afrikanska u-bnder. 

Bankens v.:rksamhet har i huvudsak finansierats genom det egna kapitalet 

samt krediter frirn vissa såv;il medlemmar som icke medlemmar. däribland 

Sverige. Banken har i begriinsad men ökande omfattning lyckats låna upp 

medel pt1 den internationella kapitalmarknaden. I syfte att bredda bankens 

kapitalbas för att på liingre sikt trygga dess finansiella försörjning beslöt 

ADB:s tirsmöte 1978 att inbjuda ;iven icke-regionala länder. däribland 
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Sverige, att bli medlemmar i ADB. Förhandlingarna om formerna och 

villkoren för de icke-regionala ländernas medlemskap inleddes i slutet av 

i\.r 1978 och avslutades i maj 1979. Regeringen hör under innevarande 

hudgetär förelägga riksdagen en särskild proposition med begäran om 

riksdagens godkännande av svenskt medlemskap i ADB. 

Enligt överenskommelsen, som reglerar de icke-regionala ländernas 

medlemskap i ADB. uppgår Sveriges totala kapitalinsats i ADB till 

365 634 069 kr. Av detta har Sverige. enligt överenskommelsens bestam

melser. åtagit sig att inhetala 25'.;; eller 91408518 kr. i form av fem lika 

stora delar under vart och ett av hudgetaren 1980/81- I 984/85. För den 

första inbetalningen av ett svenskt medlemsbidrag till ADB beräknar jag 

således ett bidrag för budgetåret 1980/81 till 18 281 704 kr. Riksdagens 

bemyndigande av det bcriiknadc första medlemsbidraget görs avhiingigt av 

dess godkännande av svenskt medlemskap i ADB. 

Afrikw1ska 11t1·l'l'kling.1:fimden (ADFJ började sin verksamhet är 1973. 

ADF har från hörjan varit öppen för medlemskap även för liinder utanför 

Afrika. Fonden är knuten till ADB genom att båda institutionerna har 

gemensam personal och president. En viktig princip för samarbetet inom 

ADF är att det röstmässiga inflytandet har fördelats lika mellan de afri

kanska länderna och de icke-regionala mcdlemsliinderna. vilka huvudsak

ligen är i-Hinder. 

ADF liimnar lån enbart till de fattigaste afrikanska länderna. vilka har 

hehov av utvccklingsfinansiering på fördelaktigare villkor än vad ADB kan 

erbjuda. Umen har framför allt av~ett projekt inom sektorerna jordbruk, 

transport. hiilsovård och utbildning samt offentliga nyttigheter. ADF:s 

utlfming uppgick per den 30 september 1979 till sammanlagt 736 milj. dollar 

fördelade pi\. 134 lån till 34 afrikanska medlemsländer. 

ADF:s verksamhet finansieras genom bidrag från de icke-regionala med

lemsländerna. De totala inbetalade hidragen uppgick per den 30 juni 1979 

till 565 milj. dollar. Dessa bidrag har inbetalats dels vid fondens grun

dande. dels till den första påfyllnaden av fondens resurser åren 1976- 78. 

Vid utgtmgcn av år 1979 uppgick Sveriges totala bidrag till ADF till ca 205 

milj. kr. Den andra påfyllnaden som gäller åren 1979-81 omfattar totalt 

770 milj. dollar. Sveriges bidrag uppgår sammanlagt till 215 506 451 kr.. 

vilket mot~varar 60 av påfyllnaden. Den första inbetalningen ptl 

71835484 kr .. som utgör en tredjedel av vart totala bidrag. utbetalades 

under budgetåret 1979/80. 

Den andra inbetalningen skall ske under hudgetåret 1980/81. För detta 

iindamäl beräknar jag ett bidrag till ADF till 71 835 484 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet för ADB och ADF för budgetåret 1980/ 

81 ber~iknar jag st1ledcs till 90 117 188 kr. 

Asiatiska 11t1·cck/i11gshankl'f1 !A.1DBJ inkddc sin verksamhet är 1966. 

Bankens syfte ;ir att bidra till ekomm1i:sk utveckling m:h samarbete i Asien. 

Av de 4> medlemmarna hr 29 asiatiska Hindt'r. Sverige har varit medlem i 

banken sedan den uppriittadc~. 
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Efter den senaste kapitalökningen. som triidde i kraft i september 1977. 

uppgti.r AsDB:s tecknade kapital till 8.7 miljarder dollar. Merparten hiirav 

iir garantikapital. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom upplå

ning på den internationella kapitalmarknaden. Vid utgången av september 

1979 hade AsDB beviljat 241 lii.n på drygt 4 miljarder dollar till 16 medlems

liinder. 

Utlåningen är främst inriktad på utbyggnad av infrastruktur och indu

striut veckling. Under senare år har dock lånen till jordhrukssektorn ökat 

snahht. En mindre del av utlåningen avser också s. k. sociala projekt inom 

sektlirerna h~ilsovård. vatten och avlopp samt utbildning. 

I samband med den senaste kapitalökningen utfäste sig Sverige att i 

enlighet med bankens förslag teckna 675 nya kapitalandelar till ett sam

manlagt vfö"de av 8 142 862 dollar. Hiirav skall 10 i;:; eller 67 andelar inbeta

las i fyra lika stora ärliga poster under vart och ett av tiren 1978- 81. De tvä 

första inbetalningarna om totalt knappt 2 milj. kr. gjordes under budget

t1ren 1977/78 och 1978/79. Den tredje inbetalningen pä ca I milj. kr. 

avseende budgettlrct 1979/80 kommer att göras under våren 1980. 

För den fjärde rn:h sista inhetalningen som sker under hudgetårct 1980/ 

81 beräknar jag ett bidrag till AsDB på I milj. kr. 

Asiatiska 1111·1•c/.:ling.1:fimdcn (AsDF1 inledde sin verksamhet år 1974. 

Fonden. som iir nära knuten till AsDH. lämnar län pb. mjuka villkor till de 

fattigaste och minst utvecklade av bankens medlemsländer. År 1978 var 

Rangladesh. Pakistan och Burma de största mottagarna av fondmedel. 

A~DF:s totala utlfming uppgick vid utgången av september 1979 till sam

manlagt I. 7 miljarder dollar fördelat på totalt In projekt i 20 medlems

länder. Projekt inom jordbrukssektorn svarade år 1978 för mer iin hiilften 

av fondens utlfming. Jiimfört med år 1977 har stödet till industriprojekt. 

nationella utvecklingsbanker samt utbildningssektorn ökat medan stödet 

till vatten- och avloppssystem. kraftverkssektorn samt kommunikations

sektorn har minskat. 

AsDF finansierar sin verksamhet genom bidrag från flertalet av de 

utvecklade medlemsliinderna. Vid utgången av ar 1978 uppgick de totala 

hidragen till I. 7 miljarder dollar. Dessa medel har inbetalats dels vid 

föndens grundande. dels under den första påfyllnaden av AsDF:s resurser 

åren 1976-78. Under den första pMyllnaden bidrog Sverige med totalt ca 

42 milj. kr. 
Inom ramen för den andra pMyllnaden av fondens resurser om totalt 

2 150 milj. dollar för fyraftrsperioden 1979-82 har Sverige f1tagit sig att 

hidra med sammanlagt 122 340900 kr. under budgctrm:n 1979/80-1982/83. 

Under hudget[tret 1979/80 skedde den första inbetalningen av det svenska 

bidraget med 30 585 225 kr. 

Den andra inbetalningen skall betalas under budgct[trCt 1980/81. För 

detta iindam{tl beriiknar jag ett bidrag till AsDF till 30 585 225 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet för AsDB och AsDF för budgetMet 

1980/81 beräknas stiledes till 31 585 225 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 53 

Tlitalt beräknar jag JärmeJ anslagsposten Regionala utvecklingsbanker 

till 121 702 413 kr. för budget[1ret 1980/81. 

illtematio11el/a j11rdhm/.;s11n·cckli11g.~fi111de11 (I FA [) J 

Den internationella fonJen för jorJbruksutveckling (I FADJ inledJc sin 

verksamhet ~ir 1978. Dess tillkomst gick tillbaka p~i ett heslut av världslivs

medelskonferensen !tr 1974. 

För en första verksamhetsperind om tre :\r, som löper t. o. m. ar 1980. 

har utfastelser gjorts till fonden med drygt 1 miljard dollar. Nära hälften av 

dessa resurser kommer frfö1 OPEC-länderna. IF AD:s insatser har inriktats 

pfi projekt och utvecklingsprogram för livsmeJelsproduktion och livsme

dclshantering i u-länJer. i synnerhet mycket fattiga u-länder med livsme

delshrist samt u-Hinder med goda förutsättningar för ökad livsmedclspro

duktion. Stor vikt fästs vid ;'J,tgärdcr för att förbättra näringsstandarden och 

livsvillkoren för de fattigaste befolkningsgrupperna i dessa länJer. Utlii

ningen sker p{t synni.:rligen mjuka villkor och en mindre del av fondens 

resurser st~ir till förfogande för g{1vofinansicring av mindre pr~jekt för 

tekniskt bisti1nd. 

IFAD har ställning som fackorgan inom rN. I strävan att hMla nere 

behovet av en större egen administration har fonden sökt omfattande 

samarbete med andra internationella organ. bl. a. Världsbanken/IDA och 

de ri.:gionala utvecklingsbankerna, FN :s livsmedelsorganisation (FAO) 

samt UNDP. 

Fonden har en styrande församling vari samtliga medlemsländer ingär 

samt en styrelsi.: p{1 18 medlemmar. Antalet medlcmsplatser i styrelsen är i 

likhet med det totala antalet röster jämnt fördelaJe pti tre länderkategorier. 

De hidragsgivande i-länderna tillhör kategori I. de hidragsgivande u-län

derna. Jvs. de oljeexrorterande u-länderna. kategori Il och mottagarlän

derna kategori 111. Denna fördelning av rösterna ger u-länderna en s"re 

ställning i IrAD än vad som är fallet i flertalet andra internationella 

finansieringsorgan. De nordiska länderna har en gemensam rlats i styrel

sen. Norge är t. o. m. är 1980 ordinarie leJamot av styrelsen. medan 

Sverige innehar surpleantpostcn. 

I FAD:s styrandi.: församling sammanträder i januari 1980 för att bl. a. ta 

stiillning till frägan om en förhandling om en päfyllnad av fondens resurser 

för den trefirsperioJ som inleds ar 1981. rr:111 svensk sida anser vi det 

angeläget med en pttfyllnad så att fondens fortsatta verksamhet kan garan

teras. 

Det svenska bidraget under trdtrsperioden 1978-80 uprgar till totalt 115 

milj. kr. Om överenskommelse nä~ om en ny och utökad påfyllnad av 

IFAD:s resurser för nästa trd1rsreriod kan en första inbetalning av ett 

svenskt bidrag bli aktuellt redan under vtiren 1981. Preliminärt beräknas en 

sådan inhctalning uprg{1 till omkring 40 milj. kr. För det totala svenska 

hidragsbdoppet inom ramen för en stidan rMyllnad kommer riksdagens 
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godkännande att inhämtas nästa hudgetår. Jag föreslår att regeringen t.v. 

hcgär riksdagens godkännande av en första inbetalning av 40 milj. kr. 

Skulle det ~1rliga svenska bidraget överstiga detta belopp kan medel tas i 

anspräk fri\n den ointecknade reserven under anslaget C I. Bidrag till 

internationella biständsprogram. 

f 11tem11 t i1111ellt /i1·st11t'delshistil 11d 

Budgetåret 1979/80 161 000000 

Budgetåret 1980/81 175000000 

varav: 

Bidrag enligt 1971 års konvention om 

livsmedclshjälp ( F AC l 

Katastroflager (I EFR) 

Viirldslivsmedelsprogrammet (Wf P) 

50000000 
55 ()()()()()() 

70000(Xl0 

Världsli1-.1·111nlelsprowa111111et (WFPJ lämnar bistånd i form av livsmedel 

till utvecklingspro,iekt och akuta katastrofinsatser. Verksamheten syftar 

till att bedrivas i sådana former att de inte skall störa handeln med livsme

delsprodukter eller hämma mottagarländernas egen jordbruksproduktion. 

En stor del av de livsmedel som ställs till förfogande används som matran

soner till anställda vid anläggningsarbeten och till utspisning av särskilt 

behövande grupper st1som kvinnor. småbarn och skolungdom. Program

met finansieras med frivilliga bidrag. som ges dels i form av livsmedel. dels 

i form av kontantbidrag för att täcka kostnader för administration. frakt. 

försäkringar m. m. Det svenska bidraget är i enlighet med WFP:s praxis till 

t v~1 tredjedelar bundet till upphandling av svenska livsmedelsprodukter. 

Sverige har invalts i WFP:s styrelse (Kommitten för Jivsmedelsbistånd, 

CFAl för tiren 1979-81. CFA skall utöver att vara styrelse för WFP också 

vara ett forum för en normativ debatt samt ge rekommendationer om 

histti.ndspraxis 01.:h histti.ndspolitik när det gäller livsmedelshistånd. Sveri

ge verkar hl. a. för att en större andel av världens sammanlagda livsme

delshisttmd skall kanaliseras genom WFP. och för att WFP skall avsätta 

större resurser för katastrofinsatser. 

WFP har för perioden åren 1979-80 fastställt ett bidragsmål på 950 milj. 

dollar. Hittills gjorda utfästelser uppg~tr till ca 740 milj. dollar. Bidragsmålet 

bör kunna uppnns om andra länder i ökad utsträckning kanaliserar sitt 

livsmedclshist:'i.nd genom WFP. För åren 1981-82 har bidragsmålet fast

ställts till I 000 milj. dollar. Detta mål skall dock anses vara ett minimimål 

som hör justeras uppåt om kraftiga prisökningar pa livsmedel eller ökade 

hehov av livsmcdclshjälp uppstar. 

Jag föreslår att Sveriges ordinarie bidrag till WFP höjs fran 66 till 70 milj. 

kr. fiir vart och ett av budgetåren 1980/81-1982/83. 

Sverige har enligt förlängningen av /97 I års kom·e111io11 0111 li1·smcdc/s-
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hjälp <F AC l ätagit sig att arligen leverera 35 (KlO ton svenskt vete som 

livsmedelshjälp. Under pågaende förhandlingar om en ny konvention har 

Sverige ställt i utsikt en årlig leverans om 40000 ton. 

Vetet kanaliseras i sin helhet genom WFP. De svenska leveranserna 

inom ramen för FAC utgår I. v. i form av proteinberikat vetemjöl fi.ir 

utdelning till särskilda grupper. som är i behov av ett extra proteintillskott i 

kosten. En särskild utvärdering av nyttan av proteinberikning fönllses 

komma att genomföras under budgetåret. 

Alltsedan budgetåret 1978/79 har WFP erhållit ett bidrag på 30 dollar/ton 

för täckande av fraktkostnaderna. Med hänsyn till Je ökade transportkost

naderna mäste detta bidrag sannolikt höjas till 40 dollar/ton redan under 

innevarande budgetar. Ytterligare höjningar kan bli aktuella. Den senaste 

förlängningen av FAC löper ut den I juli 1981. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag t.v. för fltagandena enligt förläng

ningen av konventionen om fivsmedefsbistflnd ett medefsbehov pt1 sam

manlagt 50 milj. kr. inkl. prnteinberikning. frakt och administrationskost

nader. 

Sverige har med riksdagens bemyndigande dessutom atagit sig att [1rli

gen under treårsperioden 1979/80-1981/82 hälla 40 000 ton svenskt vete 

samt vissa andra svenska livsmedelsprodukter i beredskap för akuta nöd

hjälpsinsatser. Beredskapslagret utgör en del av det i11ternatio11ella bered

sJ..aps/agret ar /il'.1·mcdel för katastrofinsatser ( IEFR) och har i huvudsak 

ställts till WFP:s förfogande. IEFR bör enligt FN:s rekommendationer 

uppgä till 500000 ton. 

Bidragen till det internationella beredskapslagret uppgick hösten 1979 till 

endast 306000 ton. vilket t. o. m. är lägre än 1978 års siffra. Inom CFA 

pf1går diskussioner om hur målet pfl 500 000 ton per år skall kunna uppnås. 

Med hänsyn till behovet av långfristiga åtaganden om livsmedelshjälp 

bör det svenska :'ttagandet utsträckas t. o. m. budgctärct 1982/83. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag ett medelsbehov för nödvändig 

påfyllnad av det svenska livsmedclslagret pf1 sammanlagt 55 milj. kr. inkl. 

lagring och frakt. 

Jag fär hemställa att regeringen begär riksdagens godkännande för att 

täcka kostnaderna för internationellt livsmedelsbistand. vilka beräknas 

uppgå till totalt 175 milj. kr. Samtidigt bör understrykas att åtagandena 

delvis är kvantitativa. Internationella prisrörelser uppåt kan komma att 

öka medelsbehovet. För den händelse ytterligare kostnader uppstår kan 

dessa hestridas från anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 

Ö1·riRa organisationer 

Budgetttret 1979/80 

Budgetåret 1980/81 

83 500000 

98500000 
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varav: 

UNRWA 

UNHCR 

ITC 

ll'v1POD 

56 
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40000000 

800001Kl 

3 51KI 000 

FN:s l(jiil{Jf>ro:.:ram för Palesrina~flyktingar ( U NRWA) inriktas på livs

medelshjälp. hälsovilrd och utbildning. För verksamhetsåret 1979 uppgick 

kostnaderna för programmet till ca lon milj. dollar. UNRWA har under 

flera ärs tid haft finansiella svarigheter och organisationen har vid flera 

tillfallen av brist pä resurser tvingats skära ner sin uthildningsverksamhet 

och de matransoner som delas ut. Organisationens ekonomi förvärrades 

ytterligare i samband med inbördeskriget i Libanon. då stora delar av 

UNRWA:s utrustning i landet förstördes. Underskottet för ar 1979 beräk

nas uppgti till ca 28 milj. dollar. 

Sveriges ordinarie bidrag till UNRWA uppgick för verksamhetsåret 1979 

till 42 milj. kr. Detta motsvarar ca 5 r.·; av programmets omslutning. 

Mot bakgrund av all UNRWA fortfarande befinner sig i en besvärlig 

finansiell situation. har Sverige för verksamhetsåret 1980 (budgetåret 1980/ 

81 I med förhehåll för riksdagens godkännande. utfäst ett svenskt bidrag på 

47 milj. kr. Jag förordar. att regeringen begär riksdagens godkännande av 

den gjorda utfästelsen. I enlighet med rekommendationen frän UNRWA:s 

generalkommissarie vill jag vidare förorda att regeringen i är liksom förra 

firet begär riksdagens godkännande av utfästelser till UNRWA med samma 

belopp även för verksamhetsåren 1981 och 1982. Utfästelsen har gjorts 

under förutsättning att UN RW A:s roll inte väsentligt förändras till följd av 

den politiska utvecklingen i Mellanöstern. 

FN:.1· .flrA.ti11gf..0111111is.wrie ( UN HCR) har under de senaste ären kommit 

att hli en allt viktigare kanal för bisttmd till flyktingar världen över. Organi

sationen har enligt sitt ursprungliga mandat till uppgift att ge internationellt 

skydd ät flyktingar. att underlätta deras integrering i asyllandet och hjälpa 

dem att där st1 är möjligt återvända till sitt hemland. Därutöver har 

UN HCR vid etl flertal tillfällen fått i uppdrag att för hela FN-systemets 

räkning samordna bistt1ndet till s. k. "displaced persons", dvs. människor 

som pt1 grund av inbördeskrig eller annat befinner sig i en flyktinglik 

situation som t. ex. pti Cypern och i Libanon. 

UN HCR arbetar med tre typer av program: det reguljära programmet 

hland rena s. k. mandatflyktingar samt med utbildningsprogram och sär

skilda operationer. 

UNHCR räknar med att det finns drygt 10 milj. flyktingar och "dis

placed persons··. Av dessa finns de största grupperna i Afrika, framför allt 

i Afrikas horn inklusive Sudan samt p~i den södra delen av kontinenten. 

Även i Sydostasien. vars flyktingprohlcm särskilt har uppmärksammats 

under det senaste [1ret. finns stora grupper av människor, som erhåller 
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bistånd friin UNHCR i form av livsmedel. mediciner, enkla bostäder m. m. 

En viktig uppgift för UNHCR när det giiller de s. k. bätflyktingarna är all 

finna bosättningsländer utanför regionen. I Latinamerika där flyktinggrup

perna iir mindre inriktas en stor del av UNHCR:s verksamhet pä rättshjälp 

och frir~ök att finna en fristad t1t flyktingarna i tredje land. t. ex. Sverige. 

De totala kostnaderna för U!'-1 HCR:s verksamhet bland såväl flyktingar 

som "displaced persons" har mftngduhhlats pf1 bara nl1gra fä är, främst på 

grund av programmet i Sydostasien som enbart under ttr 1979 uppgick till 

över 100 milj. dollar, medan omkostnaderna för det reguljära programmet i 

sin helhet var drygt 178 milj. dollar föregl1ende t1r. För tir 1980 beräknas ett 

medclsbehov av ca :!34 milj. dollar för det reguljära programmet, där 

verksamheten i Sydostasien förviintas bli det dominerande inslaget med en 

budgetandel om ca 55 '!t. 

För budgetllret 1979/80 har 30 milj. kr. anslagits som ordinarie bidrag till 

UNHCR. Därutöver har 33 milj. kr. utbetalats i extra bidrag från bl. a. 

katastrofposten för insatser i Sydostasien, Afrikas horn, Uganda. Södra 

Afrika, Angola och Nicaragua. Sammanlagt har således 63 milj. kr. redan 

anslagits för UN HCR budgetåret 1979/80 och jag bedömer det sannolikt att 

ytterligare extrabidrag kan komma att aktualiseras under våren 1980. 

Med hänsyn till UNHCR:s ökade betydelse som kanal för flyktingbi

stf111d och organisationens utvidgade reguljära program beräknarjag bidra

get för verksamhetsäret 1981 (budgetttret 1980/81) för enban det reguljära 

programmet och utbildningsverksamheten till 40 milj. kr. Därutöver bör 

medel ur katastrofreserven vid behov kunna ställas till förfogande för 

UN HCR. Även anslags posten Övriga multilaterala bidrag kan. liksom 

tidigare. behöva tagas i anspråk. 

UNCT AD/CA TT:.1· i111cmatio11ella ha11Je/sce11trum ( ITCJ främjar u-län

demas export genom marknadsundersökningar, utveckling av nya pro

dukter, marknadsföring samt medverkan till uppbyggnad av nya institutio

ner för exporthandel. Sverige betraktar internationella exportfrämjande 

ntgärder som ett nödvändigt och viktigt. komplement till u-ländernas strä

vanden att bygga upp exportindustrier. Svenskt stöd till denna verksamhet 

sker främst genom bidrag till ITC i Geneve. I enlighet med hl. a. nordiska 

rekommendationer har ITC i ökande grad ägnat de minst ut vecklade u

länderna särskild uppmärksamhet. 

Sveriges bidrag till ITC uppgttr budgetåret 1979/80 till 8 milj. kr. Sverige 

är därmed den största enskilda bidragsgivaren till centrets verksamhet. I 

t1tskilliga sammanhang har frän svensk sida påtalats behovet av utökade 

bidrag frtm övriga i-länder. Under treårsperioden 1979/80- 1981/82 har 

Sverige utlovat ett ärligt bidrag pi:\ minst 8 milj. kr. Sverige bör, med 

förbehåll för riksdagens godkännande. lämna en utfästelse om ett oföränd

rat bidrag pt1 8 milj. kr. för verksamhetsftret 1980 (budgetåret 1980/81). 

Jag förordar vidare att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande all 

urlova etl ärlig! bidrag pt1 minst 8 milj. kr. t. o. rn. verksamhctsi'lrel 198:! 

(hudgetitret 198:!/83 ). 
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För budgettiret 1979/80 har 3 500000 kr. anslagits till /mport/.:.vntoret fiir 

11-/a11dsprod11/.:.ter (/MPODJ som är ett statlig! organ med uppgift att främja 

export till Sverige frtrn u-länderna och därigenom hidra till dessa länders 

utveckling och ökade exportintäkter. Verksamheten inleddes är 1975 på 

försökshasis under en treårsperiod. Efter försöksperioden gjorde riksrevi

sionsverkct (RRV) en utvärdering av IMPOD:s verksamhet och föreslog 

vissa förändringar i denna. I MPOD:s verksamhet fick fr. o. m. den I juli 

1979 en permanent karaktär. I samband därmed ersattes också den radgi

vande nämnden med en styrelse. 

Verksamheten inriktas i enlighet med RRV:s förslag på två program: 

marknadsinformation och marknadsföring. Marknadsinformation omfattar 

kontaktförmedling, allmän information om den svenska marknaden, regler 

om handelshinder, besöksservice, utbikJning, och allmän marknadsråd

givning. Marknadsföring avser specifika projekt anpassade efter det ak

tuella behovet och kan innebära aktiv medverkan i t. ex. produktanpass

ning, produkttester och varumärkesfrågor. 

För hudgetflret 1980/81 beräknar jag efter samråd med chefen för han

dclsdepartementet medclsbehovet för IMPOD:s samlade verksamhet till 

3 838 000 kr. Detta medelsbehov skall täckas genom att medel om 3 S<Xl 000 

kr. anvisas för budgetf1ret 1980/81 samt genom att IMPOD medges rätt att 

disponera en ointecknad reservation pi\ 338 000 kr. som kvarstär frän 

IMPOD:s första verksamhetsär. 

Ö1·riga 11111/tilaterala hidra,:: 

Budgetåret 1979/80 13 100 000 

Budgetåret 1980/81 30 838 000 

Sverige hör ha en viss finansiell beredskap att medverka i multilateralt 

ut vecklingssamarbete som kan aktualiseras i påg::'tende eller kommande 

internationella förhandlingar. 

Det kan t. ex. gälla internationella förslag till ökade resursflöden till u

länderna. I samband med dessa diskussioner bör även medel för begränsa

de insatser för utnyttjande av utomstående experter. inköp av konsult

tjänster och anordnande av mindre seminarier och symposier kunna tas i 

anspräk fri'ln denna anslagspost. 

Förhandlingar om inrättande av en gemensam .fond för buf(ert/ager(i-

11a11sieri11g för att stahilisera priserna pft råvaror har pågått under flera år 

inom ramen för UNCT AD. I mars 1979 ni1ddes slutligen en ramöverens

kommelse och förhandlingar om en avtalstext inleddes under hösten 1979. 

De väntas bli avslutade under innevarande är. 

Till fonden kommer att knytas kompletterande möjligheter för finansi

ering av andra rtivarupolitiska åtgärder - till förman för främst fattigare u

länder. Exempel pfl sådana åtgärder är diversifiering och främjande av 

exporten samt forskning. Målet för de totala hidragen till detta program har 
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satts till 350 milj. dollar. Vid UNCTAD V utfäste en rad länder, inkl. 

Sverige, frivilliga hidrag för programmet. Därutöver kommer hälften av ett 

obligatoriskt grundbidrag till fonden på I milj. dollar per land att avsättas 

till sådana i'ltgärder. 

Sverige utfäste ett frivilligt bidrag på 24 milj. kr. Detta hidrag, liksom 

hälften av det obligatoriska bidraget kommer att belasta denna anslags

post. Vi har ocks~1 förklarat oss villiga att överväga en ev. pil.fyllnad om sf1 

skulle erfordras. 

Sverige avser att fortsatt verka för upprättandet av ett i11ternatio11el/1 

system med syfte att stahi/is1'ra de icke-o!icexporterandc 11-/iindernas 

rch·arucxportinkomsta. Ett stidant system bör utgöra ett komplement till 

prisstabiliserande åtgärder. Vidare bör ett sådant system vara ett tillägg till 

den inom Internationella valutafonden (IMFI redan existerande s. k. kom

pensatoriska faciliteten. Denna facilitet för kompensation vid hortfall i 

medlemsländernas exportintiikter har nyligen utvidgats. Sverige anser 

emellertid att ett behov kvarstår av ytterligare ätgärder med särskild inrikt

ning pti de fattigare icke-oljeexporterande u-länderna. Sverige bör därför 

verka för att fä sådana åtgärder till stand och upprätthålla beredskap att 

bidra till finansieringen av ett sådant tilläggssystem om internationell enig

het därom skulle uppnås. 

I samband med FN:s konferens om 1·crc11skap och teknikfiir 1111·eckli11g i 

augusti 1979 i Wien beslöt de deltagande länderna att upprätta en interims

fond i avvaktan pft ett mer utvecklat internationellt finansieringssystem för 

att stärka u-ländernas inhemska vetenskapligt-tekniska kapacitet. Fonden 

skall uppgå till 250 milj. dollar för ~1ren 1980 och 1981. En bidragskonferens 

kommer att anordnas i början av är 1980, varvid Sverige avser att göra en 

utfästelse som svarar mot en rimlig svensk andel av interimsfonden dock 

högst 30 milj. kr. för tidsperioden 1980/81-1981/82. Bidraget skall belasta 

posten Övriga multilaterala bidrag för budgetåret 1980/81. 

Som jag senare kommer att redovisa kan ett samarbete med den Kari

biska utvecklingsbanken aktualiseras under budgetåret 1980/81. Detta bör 

i så fall finansieras med medel ur denna anslagspost. 

Ett annat ändamål, som kan bli aktuellt att stödja är FN :s transport och 

kommunikationsårtionde för Afrika. Sverige kan ocksä komma att behöva 

lämna bidrag till Internationella utvecklingsfonden (IDAJ och till Asiatiska 

utvecklingsbanken (AsDBJ för att ge kompensation för kursförluster på 

tidigare lämnade bidrag, vilkas värde har knutits till guldet eller en be

stämd dollarkurs. 

Liksom under tidigare hudgetär bör ocksft vissa andra multilaterala 

bidrag kunna belasta denna anslagspost som ärsbidrag till Röda Korsets 

internationella klHnmitte. Andra exempel är FN:s utbildnings- och forsk

ningsinstitut <UNITAR), FN:s center för transnationella företag (CTNC), 

FN-universitetet och FN :s fond för kontroll av beroendeframkallande 

medel (UNFDACJ. 
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1-'ör posten Övriga multilaterala bidrag föres!fls för hudgetflret 1980/81 

ett hclopp av 30 838 000 kr. Dä detta belopp troligen är för knappt tilltaget 

för att tiicka väntade hehov. kan ointecknade reservationsmedcl under 

detta anslag behiiva tas i anspråk hiirfiir. Vid ing~rngen av hudgetäret 1980/ 

81 heräknas den ointecknade reservationen uppgfl till ca 15'.'i milj. kr. 

Bidrag till internationella biståndsprogram budgetåren 1978/79-80/81 (milj. kr.) 
---·---

1978/79 1979/80 1980/81 

UNDP. FN :s kapitalutvc..:klingsfond 
och UNFPA 358.0 397,0 425,0 

UNlCEF 100.0 110.0 120,0 
IDA 413,0 413.0 460,0 
Regionala utvccklingsbanker. lfAD 86,9 128,4 161,7 
ln1cmationcl11 livsmedclsbistånd 150,0 161.0 175,0 
Övriga organisationer 74.0 83,5 98.5 
Övriga multilaterala bidrag 13.1 13.1 30,8 

Summa 1195,0 1306,0 1471,0 
------·-

Under hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för multilateralt ut vecklingssamarbete 

som jag har förordat i det föregående, 

.., godkänna utfästelsen att Sverige skall bidra till den sjätte påfyll

naden av Internationella utvecklingsfondens (IDA) resurser med 

totalt 1497 240000 kr. för budgetåren 1980/8 I ·-1982/83, inkl. en 

första inbetalning pi'! 460000 000 kr. under budgetåret 1980/81. 
3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden, som 

jag härutöver har angett i det föregående. 

4. till Bidrag till internationella histåndsprogram för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 1471 000000 kr. 

C ., Bilateralt utvecklingssamarbete 

1978/79 Utgift 

J 979/80 Anslag 

1980/81 rörslag 

SIDA 

2 436838636 

2 849 838 000 

3 253 026 ()()() 

Reservation 762 851 054 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA l före~lår för hudgetåret 

1980/81 en höjning av anslagd för bilateralt ut vecklingssamarhcte med 527 

milj. kr. frtrn 2 850 milj. kr. till 3 377 milj. kr. 
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SIDA utgar i sin anslagsframställning för budgettiret 1980/81 fr;'in det 

stora hist:indshchov som fortfarande finns i de fattigare u-ländcrna. Mass

fattigdomen kvarstt1r även om vissa forhättringar kan noteras genom mins

kad harnadödlighet och ökad livslängd. Mot bakgrund av den försvagning 

av de icke-oljeproducerande u-ländernas ekonomier, som oljeprishöjning

ama har medfört. betonar SIDA att det erfordras ett kraftigt ökat finansi

ellt stöd pft mjuka villkor till de fattigastc u-ländcrna. 

Huvuddelen av det bilaterala svenska bisti'lndet g;ir till mycket fattiga u

Hindcr. I SIDA:s framsHillning diskuteras vissa drag i des.;a länders ut

vccklingsmönster och därmed sammanhängande problem. som vi möter i 

vt1rt utvecklingssamarbete. Niir det gäller utvecklingsansträngningamas 

inriktning betonas att det är viktigt att dessa koncentreras till landsbygden. 

Vidare understryks a11 den organisatoriska och administrativa kapaciteten 

i de fattigare u-länderna ofta lider allvarliga brister och att det därför är 

angeläget att de erhåller förstärkning utifrtm p:1 detta omrt1de, bl. a. genom 

stöd till planering och utbildning. 

SIDA konstaterar att miljöförstöringen i u-länderna i stor utsträckning 

beror pi\ lt111gvarig1 överutnyttjande av mark-, skogs- och va11entillgi\ngar 

och förordar ökad satsning pf1 fltgärder för att bevara och flterställa miljön. 

SIDA framht1ller att Sverige bl. a. hör tillvarata möjligheterna att göra 

insatser för planering av markanviindning och markvård. 

SIDA erinrar om vikten av ett enhetligt och konsekvent svenskt uppträ

dande i bistfö1ds-. industri-, handels- och sjöfartspolitiska sammanhang där 

u-ländernas intressen berörs. Vidare framhilllcr SIDA att tlterhflllsamhet 

hör iakttas med att upprätta nya organ för verksamhet inom det 11-landspo

litiska området. 

För att underHitta den av riksdagen begärda översynen av det bilaterala 

bisttmdets fördelning och innehåll har regeringen givit SIDA i uppdrag att 

inkomma med material, som belyser utvecklingen i programländerna och 

e1farenheterna av samarbetet med dessa. SIDA anför att detta arbete nu 

har inletts och att en bedömning av materialet kommer att göras av styrel

sen i samband med anslagsframställningen för budgetäret 1981/82. 

För flertalet länder föreslår SIDA oförändrade land ramar eller en höj

ning, som motsvarar ett i reala termer oförändrat bistrmd. För Mo~am

bi4ue och Zambia, vilka i ekonomiskt avseende har drabbats särskilt h;'trt 

av den politiska situationen i södra Afrika. föresmr SJ DA dock en större 

höjning. SIDA konstaterar att en avveckling nu sker av det bilaterala 

svenska biståndet till Cuba, Tunisien och Portugal. Det reguljära biståndet 

till Cuba kommer att vara avvecklat i och med utgången av budgettiret 

1979/80. SIDA utgår frän att medel för bredare samarbete med Cuba 

kommer att st~illas till förfogande även för budget!1ret 1980/81. Beträffande 

Tunisien och Portugal förutser SIDA att samarbetet fortsätter i nya fom1er 

efter det att biständet i enlighet med statsmakternas beslut har avvecklats 

under fir 1981. För Pakistan och Swaziland föreslt1r SIDA oförändrade 
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landramar och att ytterligare his1åndsutfästelser t. v. inte görs utöver vad 

riksdagen heslöt vid riksmötet 1978/79. I frf1ga om Somalia framhåller 

SIDA att några nya insatser f. n. inte förutses efter det att nu pågående 

utvecklingssamarbcte har slutförts under budgetåret 1981 /82. SIDA före

slftr vidare oförändrade landramar för Guinea-Bissau och Vietnam. rör 

övriga länder föreslår SIDA en höjning av landramarna till en nivå som i 

stort sett motsvarar ett i reala termer oförändrat bistånd. 

SIDA föreslår att medel httlls i beredskap utanför landramarna för att 

täcka behov. som kan uppkomma under det löpande budgetåret även där 

det inte rör sig om katastrofsituationer. SIDA konstaterar att utvecklingen 

i södra Afrika kan komma att föranleda ytterligare medelshehov och fram

haller att regionala insatser kan bli aktuella i området. Händelseutveckling

en i Centralamerika och det karibiska området ger anledning till att över

väga svenska histändsinsatser. SIDA betonar att ett stort behov finns av 

insatser för återuppbyggnad i Nicaragua samt au medel bör finnas tillgäng

liga för att kunna förstärka samarbetet med demokratiska länder i det 

karibiska omrädet. Vidare framhålls att behov finns av särskilda medel för 

insatser som gäller planering av markanvändning och markvård. Sådant 

stöd skulle enligt SIDA kunna lämnas till programländer, som är särskilt 

utsatta för markförstöring men inte finner sig kunna avst::'l tillräckliga 

resurser för längsiktigt förebyggande åtgärder. SIDA beräknar medel till 

ett belopp av 140 milj. kr. för nu nämnda ändamål under posten Ofördelad 

reserv. 

SIDA framhltllcr att behovet av stöd till befrielserörelserna liksom till 

politiska fängar och flyktingar i södra Afrika har ökat och förcsl<'tr en 

ökning av medlen för dessa änuamiil med 30 milj. kr. till sammanlagt 150 

milj. kr. för hudgetåret 1980/81. 

SIDA pekar p!i att antalet flyktingar i östra Afrika. särskilt på Afrikas 

horn och intilliggande fändcr. snahht växer och att hehovct av hjälp till 

dessa nu är mycket stort. SIDA anser det därför angeläget att initiativ tas 

till samordnade insatser p<'t det internationella planet för dessa särskilt 

utsatta grupper. Kostnader för humanitära insatser i östra Afrika bör enligt 

SIDA bestridas frtln katastrofposten. 

I fräga om Oyktingsituationen i Sydostasien betonar SIDA att Sverige 

hör vara hcrett att möta nya hjälpbehov. Vidare framhälls att stort behov 

fördigger av humanitära insatser i Latinamerika. SIDA foresltir att medel 

för dessa hfida iindamäl anvisas under en ny an slagspost, som benämns 

Humanitärt bisti'md. Medelshehovet berliknas till 70 milj. kr.. varav 30 

milj. kr. avser insatser i Sydostasien och 40 milj. kr. insatser i Latinameri

ka. 

För budgetäret 1980/81 förutser Sl[)A behov av katastrofmedel i minst 

samma omfattning som för innevarande budgetår och föreslår att 250 

milj. kr. anvisas under denna anslagspost. Anslagsposten Enskilda organi

sationer föreslås öka frirn 110 milj. kr. till 130 milj. kr. SIDA föresl:'\r också 
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en höjning av anslagsposten Särskilda program från 175 milj. kr. till 219 

milj. kr. 

FÖREDRAGANDEN 

För budgetåret 1980/81 förordar jag att anslaget till bilateralt utveck

lingssamarbete ökar med 403,2 milj. kr. till 3 253,0 milj. kr. Detta motsva

rar en ökning med ca 14%· i förhållande till innevarande budgetårs anslag. 

Medlen tas i anspråk för långsiktigt utvecklingssamarbete med enskilda 

länder. vissa insatser i Latinamerika och Karibien, vissa landprogramkost

nader. stöd till befrielserörelser och flyktingar m. m. i södra Afrika. sär

skilda program. katastrofbistånd, bidrag till enskilda organisationer. bre

dare samarbete samt fonden för industriellt samarbete med u-länder 

<SWEDFUND). Fr. o. m. budget::iret 1980/81 föresH\.s den del av kostna

derna för bisttindskontor. som tidigare har redovisats under det bilaterala 

anslaget. redovisas under anslaget C 4. Styrelsen för internationell utveck

ling (SIDA). 

Det nu föreslagna beloppet för bilateralt utvecklingssamarbete är ca 125 

milj. kr. lägre än vad SIDA har föreslagit. Någon ofördelad reserv enligt 

SIDA:s framställning har inte upptagits. På flertalet punkter har jag i övrigt 

godtagit SIDA:s förslag till medelstilldelning för olika ändam::il. De avvi

kelser som jag förordar inom den i förhållande till SIDA:s förslag lägre 

meuelsramen kommer att i det följande redovisas i tabell och i presenta

tionen av de olika verksamheterna. Rörande inriktningen av det bilaterala 

bist{indet vill jag särskilt framhålla följande. 

Tonvikten på svenska insatser i södra Afrika bör befästas under kom

mande budgetår. Lanuramarna höjs för samtliga frontstater. I enlighet med 

SIDA:s förslag föresH\.r jag särskilt stora ökningar för Mrn;ambique och 

Zambia. Vidare ansluter jag mig till SIDA:s förslag om att kraftigt öka 

anslagsposten för humanitärt stöd till flyktingar och befrielserörelser m. m. 

i södra Afrika. Jag förutser också att medel ur anslagsposten Katastrofer 

m. m. kan komma att tas i bruk för under budgetäret uppkommande behov 

i södra Afrika. Utvecklingen i Zimbabwe kan komma att aktualisera bety

dande svenska insater. 

För Vietnam föreslås en ram p:i. 365 milj. kr. vilket är 35 milj. kr. mindre 

än vad som har förordats av SIDA. 

SIDA har vidare föreslagit att 30 milj. kr. anvisas för stöd till flyktingar i 

Sydostasien under en särskild anslagspost. Med tanke på svfirigheten att 

redan nu bedöma behovet och långsiktigheten i de insatser. som bör göras 

fiir denna flyktingkategori. finner jag det inte ändamålsenligt att uppföra 

medel härför på en särskild anslagspost. Kostnaderna för de betydande 

hjälpinsatser i Sydostasien. som förutses under det närmaste budgetåret. 

kommer i stället att belasta anslagsposten Katastrofer m. m. 

En ny anslagsposl föresltts för vissa insatser i Larinamerika och Kari

hien. Dessa insatser avser. förutom ett fullföljande av det humanitära 
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bistltndet i regionen, stöd till Nicaragua. Dominikanska Republiken och 

Jamaica. I fräga om ?\Jicaragua föreslfis en fortsättning ptt det katastrof

och t1tcrnppbyggnadsbis1t111d. som har lämnats under budgetåret 1979/80. 

f-ör ändam{tlet beräknas ett medelsbehov av 30 milj. kr. För Dominikanska 

Republiken avsätts ett belopp pft 10 milj. kr. under budgetäret 1980/81 för 

fiteruppbyggnadsinsatser efter den orkankata~trof. som har drabbat lam.fet 

under år 1979. För Jamaica föreslås det bredare samarbete, som pägär, 

förstärkas med 10 milj. kr. i form av importstöd mot bakgrund av den 

betalningsbalanskris som landet f. n. genomgår. 

Pli anslagspostcn Bredare samarbete m. m. har, förutom 55 milj. kr. för 

fullföljande av programmet för bredare samarbete. även upptagits 60 milj. 

kr. för en del av den statliga suhventioneringen av s. k. blandade krediter 

samt för vissa kostnader för det särskilda exportkreditgarantisystem för 

fattiga u-Hinder som jag har berört under avsnittet om bilateral u-landspoli

tik. 

Utrikesutskottet begärde i sitt utlt1tande !UU 1978/79: 27) över prop. 

1978/79: 100 (bil. 6) en översyn av det bilaterala biståndets fördelning och 

innehttll. Riksdagen biföll utskottets förslag (rskr 1978/79: 295). Regeringen 

har i juni 1979 beslutat att ge SIDA i uppdrag att inkomma med material 

som belyser utvecklingen i programländerna och erfarenheterna av samar

betet med dessa. Inför nästa rtrs budgetproposition bör det därmed förelig

ga ett underlag för den av riksdagen begärda översynen av samarbetet med 

programländerna. I likhet med SIDA finner jag under st1dana omständighe

ter ingen anledning att i denna budgetproposition föreslå nägon ompröv

ning av samarbetet med dessa fonder. I detta sammanhang erinrar jag om 

att riksdagen redan har heslutat att det ltmgsiktiga ut vecklingssamarbetet 

skall upphöra med Cuba. Portugal och Tunisien för att ersättas av samar

bete i andra former. Genom dessa beslut åstadkoms redan en viss koncen

tration i prugramlandskretsen. Därtill kommer att utvechlingssamarbetet 

med Somalia enligt riksdagens beslut kommer att begränsas till ett treårigt 

avtal om bistånd pä fiskeomr;'1Jet. Detta avtal avses löpa t. o. m. hudget

~tret 1981/82. 

Bilateralt bistånd budgetåren 1979/80-1980/81 
Fördelning pi1 mottagarländer och andra ändam:tl (milj.kr.) 

Medclsram Förslag till medelsram !980/81 
1979/80 SIDA Föredraganden 

Angola 70 RO 80 
Bangladesh L~O 135 130 
Botswana 60 65 65 
Cuha 30 
Etiopien 70 75 75 
Guinea-Bissau 55 55 55 
Indien 290 320 3 IO 
Kap Verde 23 35 30 
Kenva 95 !05 105 
Lao~ 45 50 50 
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Mcdclsram Förslag till medelsram 1980/81 
1979/80 SIDA Föredraganden 

J,esotho 14 15 15 
Moc;ambique 140 180 180 
Pal\istan 40 40 40 
Portugal 40 40 40 
Somalia 15 15 15 
Sri Lanka 90 JO() 100 
Swaziland JO 10 JO 
Tanzania 345 380 380 
Tunisien 25 25 25 
Vietnam 400 400 365 
Zambia 105 130 130 
Vissa insatser i Latinamerika 
och Karibien 1 302 40 2 80 
Vissa landprngramkostnader 34 40 40 
Befrielserörelser och flyktingar 
111. m. i södra Afrika 120 150 150 
Särskilda program 175 219 195 
Katastrofer m. m. 209 290" 314 
Ensl\ilda organisationer 110 130 125 
Bredare samarbete m. m. 51 60 115 
fonden för industriellt samarbete 
med u-liin<ler 39 34 34 
()fördelat 140 

Summa 21150' 3358" 3253 

'Posten avser utöver humanitärt bisti'md också medel för Nicaragua och Karibien. 
2 Detta belopp avser endast insatser för humanitärt bistånd. 
"Beloppet motsvarar de av SIDA föreslagna medclsramarna för katastrofer. human
itärt bistb.nd till Sydostasien samt stöd till Östafrikanska utvecklingsbanken. 
•Beloppet har minskats med 22.7 milj. kr. avseende kostnader för drift och arvo
desanställd personal vid SIDA:s biståndskontor. som istället har tillförts anslaget 
C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 
'Under det bilaterala anslaget har SIDA i sin anslagsframställning också beräknat 
medel om 19.3 milj. kr. för rekrytering och utbildning av fältpersonal. SIDA:s 
förslag till bilateralt anslag uppgar därmed totalt till 3 377 milj. kr. Kostnader för 
rekrytering och utbildning av fältpersonal redovisas liksom tidigare under anslaget 
C4. Styrelsen för internationell utveckling <SIDA!. 

BUNDET BISTÅND OCH UPPHANDLING I SVERIGE 

Med bundet bist!lnd avses gävohiständ i form av varor eller tjänster. som 

iir förhandsbestämt till upphandling i Sverige. I frtiga om landdestinerat 

bi~ttlnd förekommer bundet histi'tnd endast inom det s. k. importstödet. 

Katastrnfhiständ i form av varor eller tjlinstcr upphandlade i Sverige samt 

naturabidrag till internationella livsmedelsprogram räknas ocksi't till bun

der bistånd. 

Del bundna biständet för budgetåret 1979/80 uppgår till ca 650 milj. kr. 

dkr 14.!F·; av de totala histändsanslagen. Jag föreslår en ram för det 

bundna histåndct på 740 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Detta motsvarar i 

mrhällande till innevarande budgetår en oföriindrad andel bunde! bistånd 

av de totala histt111dsanslagen. 

Bindning av histandet kan medföra nackdelar för u-liinderna. Sverige bör 

d~irfiir forts~illa att inom OECD:s kommitte för utvecklingsbistånd tDAC) 

5 Riksda1:en 1979/80. I mm/. Nr 100. Bilaga 6 
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vaka för en internationell överenskommelse om avbindning av bistånd. 

En st1dan överenskommelse skullt: ocksa ligga i den svenska exportnä

ringens intresse mot bakgrund av att flertalet andra i-länder i dag binder en 

betydligt högre andel av sitt biständ än Sverige. De initiativ till förnyade 

avhindningsdiskussioner, som Sverige har tagit inom DAC. har hittills inte 

ktt till några påtagliga resultat. I detta läge finner jag det inte rimligt att 

flireslt1 en sänkning av den andel av vårt biständ, som binds till upphand

ling i Sverige. 

SIDA redovisar att c.:a 40 S·i av de totala biständsanslagen under budgct

aret 1977/78 har utnyttjats för upphandling av varor och tjänster i Sverige. 

N[1gon motsvarande ber1ikning av upphandling under budgetåret 1978/79 

har inlt: gjorts. men man torde kunna räkna med att andelen var ungefär 

lika stor för detta budgetår. Enligt SIDA:s upp~kattningar skulle det totala 

åtcdlödet av bistiindsmedcl till Sverige endast till en tredjedel bestå av 

bundet bistttnd. 

Ml,ttagarländernas upphandling i Sverige har ökat under de senaste 

f1ren. Detta förefaller mindre sammanhänga med bindningsgraden 1in med 

andra faktorer, t. ex. lamlramens storlek. Flera länder. somt. ex. Angola. 

Bangladesh. Pakistan, Sri Lanka. Vietnam oc.:h Zambia har gjort betydande 

upphandlingar i Sverige med obundna medel. 

Utöver det direkta återflödet av biständsmedel till Sverige finns det 

anledning r1ikna med att det svenska biståndet och u-landspolitiken i 
allmänhet bidrar till goda förbindelser. som gynnar svensk export. 

Kontakterna mellan SIDA å ena sidan oc.:h de exportfrämjande organen 

och näringslivet å den andra for1s1itter att utvecklas både genom SIDA

informatilln till enskilda företag o..:h genom seminarieverksam het i samver

kan med Exf\\.1rtr~1det. Kunskapen i mottagarländerna om det svenska 

utbudet av varur och tjänster ökar också suu:essivt. 

De internationella organisationernas upphandling i Sverige är alltjämt 

ringa i förhållande till de svenska bidragen. Detta gäller främst FN-orga

nen. I viss utsträckning beror detta på de traditionella band. som existerar 

mellan de gamla kolonialmakterna och stora delar av u-världen. 

Regeringen har därför aktivt verkat för att upphandlingsdelegationer 

från de internationella organisationerna besöker Sverige. Den direkta in

fomrnlionsverksarnheten till företagen har också intensifierats. För bud

gettlret 1980/81 planeras viss förstärkning av utrikesrepresentationens re

surser för projektbevakning. Det är min förhoppning att dessa initiativ 

skall leda till förbättrade möjligheter för svenska företag att hävda sig i 

konkurrensen llm internationellt finansierade projekt. 
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SAMARBETE MED ENSKILDA LÄNDER 

A11g1>/a 

Budgetåret 1979/80: 70 milj. kr. 

Hudget!iret 1980/81: 80 milj. kr. 

67 

De ~venska 3.tagandena uppgick för budgetåret 1978/79 till 60 milj. kr. 

Uthetalningarna. vilka inkluderar merparten av en ingående reservation på 

12.8 milj. kr.. uppgick till 72.4 milj. kr. För innevarande budgetår uppgår 

landramen för Angola till 70 milj. kr. Jag föreslår en mc:delsram pä 80 

milj. kr. för hudgetåret 1980/8 I. 

Den omfattande materiella förstörelse. som följde av tio tir~ hefriebc

kamp och av inhördeskriget i samband med självst;imligheten. utgl"ir fortfa

rande ett betydande hinder för Angolas utvet:kling. En massiv ut vandring 

av yrkesutbildade portugiser under t1ren 197.:'i- 1976 försämrade landets 

ek,inomiska förutsättningar ytterligare. Alltsetlan sjiilvst;inJighetcn utsiitts 

Angola för regelbundna mark- och tlygangrepp frän Sydafrika. Trots att en 

avsevärd dd av landets ekonomiska ot:h personella resurser mästc avsät

tas för Jet militära försvaret befinner sig Angola i ett aktivt åtcruppbygg

nadsskcde. Målet för den ekonomiska uppbyggnaden pä kort sikt är att år 

1980 nä upp till 1973 års produktionsniv!i. Hög prioritet ges till utbildning 

LlCh h~ilsovärd. Dessa ansträngningar har. som SIDA framhälkr. bö1jat ge 

resultat. Inom jordbruket brottas man med stora problem och det tidigare 

självförsörjande Angola tvingas f. n. utnyttja mer iin en tredjedel av valu

taintäkterna for livsmedelsimport. 

Angola blev programland för svenskt histänd är 1977. Under budgetåren 

1977/78 och 1978/79 utnyttjades totalt 100 milj. kr. - drygt 90 c;; av tillgäng

liga medel - för importstöd. Medlen har bl. a. utnyttjats för inköp av 

utrustning för energiförsörjning, handelsgödsel. mejeriutrustning. bygg

nadsmaterid ot:h lastfordon. Huvuddelen av inköpen har skett i Sverige. 

Innevarande budgetår används 46 milj. kr. för importstöd. Av resterande 

medel utgår 20 milj. kr. till insatser inom fiske- och hälsosektorerna. Pft 

fiskeomrädet pågår planering av samarbetsprojekt innefaltande hl. a. stöd 

till ett havsforskningscentrum. utvet:kling av nya fiskemetoder. ett fiskeut

hildningsinstitut och utredningar rörande förutsältningarna för lokal pro

duktion av fiskebåtar. Biståndet inom hälsovärdssektorn sker i samarbete 

med UNICEF och WHO. Det inriktas på bl. a. mödra- och barnhälsovård, 

malariabekämpning. näringsfysiologi ot:h vattenrening. Inom såväl fiske

som hälsovärdsinsatserna förutses ett betydande inslag av personal. Åter

sti'1ende 4 milj. kr. av landramen för innevarande budgetar iir avsatta för 

fortsatt stöd till ett angolanskt utbildningsinstitut i Folkrepubliken Kongo. 

Regeringen fattade i juli 1979 beslut om stöd till UNHCR:s verksamhet 

för f1tertlyttning av angolanska flyktingar i Zaire. Detta blev möjligt efter 

normaliseringen av förbindelserna mellan Angola och Zaire. Medel om 4 

milj. kr. ur katastrofreserven togs i ansprak för detta ändamftl. Som jag 
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nännare kommer att redovisa under avsnittet om befrit:lserörelser och 

flyktingar m. m. i södra Afrika lämnar Sverige även ett omfattande stöd via 

SWAPO till de ca 30000 namibiska flyktingar som befinner sig i Angola. 

I samarbete med bl. a. EG-kommissionen bidrar Sverige till en upprust

ning av den s. k. Benguela-järnvägen som g~tr frän Zambias och Zaires 

kopparbälten till utskeppningshamnarna vid Atlanten i Benguela och Lo

hito. Projektet som genomförs i samarbelc med Angola, Zaire och Zambia 

stöds med I 2 milj. kr.. fördelat pt1 6 milj. kr. vardera till Angola och 

Zambia. 

Bangladesh 

Budgetftret 1979/80: 120 milj kr. 

Budgettlret J 980/81: J 30 milj kr. 

De svenska ~itagandena för budgetflret 1978/79 uppgick till 115 milj. kr. 

Utbetalningarna var 133 milj. kr. För innevarande budgetar ställs 120 

milj. kr. till förfogande. Vid budgetårets början före lag en reservation på ca 

22 milj. kr. För budgetitret 1980/81 föreslår jag en medelsram på 130 

milj. kr. 

Den politiska situationen i Bangladesh har stabiliserats under det senaste 

;\ret. President- och parlamentsval har hr1llits i landet och undantagslagar

na har hävts. De senaste ären har ekonomin förbättrats. En svår torka 

under år 1979 medförde emellerlid en försiimring i landets försörjningssi

tuation med höjda livsmedelspriser och en ökad arbetslöshet bland lands

bygdsbefolkningen. 

Bangladesh prioriterar ekonomisk tillväxt och minskad hefolknings

ökning. Regeringen räknar i sin planering med en ytterligare ökning av det 

redan omfattande biständet. Den ekonomiska politiken synes inte ha fört 

de grundläggande fördelningsprohlemen närmare sin lösning. Inkomstför

delningen är ojämn och de jordlösas antal fortsätter att stiga. 

Huvuddelen av det svenska bisttrndet används för finansiering av im

port. Medel om 42.5 milj. kr. utgår under innevarande budgetår som obun

det och 40 milj. kr. som bundet importstöd. Bangladesh använde under 

budgctt1ret 1978/79 det obundna importstödet för inköp av utrustning och 

r!1varor till industrin. Det bundna bistandet har finansierat import av bl. a. 

utrustning för järnvägar. rapsolja samt familjeplaneringsmateriel. Projekt

histändet är främst inriktat pä landsbygdsutveckling. familjeplanering och 

yrkesutbildning. Sammanlagt sju projekt crhaller svenskt stöd. 

Sverige har sedan budgeti'tret 1975/76 lämnat stöd till Bangladeshs be

folkningsprogram. Det svenska bidraget har huvudsakligen utnyttjats för 

utbildning av hlilsovtmlspersonal samt uppförande av kliniker. I november 

1976 slöts avtal om svenskt stöd till yrkesutbildningssektorn i Bangladesh 

pt1 sammanlagt 38 milj. kr. under en femårsperiod. Det svenska bidraget 
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används för anskaffande av utrustning till 35 yrkesskolor och en lärarhög

skola med sammanlagt 3 000 elever. 

Sverige bidrar med sammanlagt 56 milj. kr. under perioden 1975/76-

1980/81 till en insats pä skogsområdet. Situationen inom projektomrädet 

Chittagong Hill Tracts har försvarat insatsens genlimförande och Bangla

deshs myndigheter har därför informerats om att Sverige inte överviiger 

ntlglin fortsiittning av insatsen när nu gällande avtal utlöper. Sverige läm

nar m:kså bidrag till jordhruksforskning avseende bl. a. förädling av olje

v;ixter. Sverige stöder genom ITC en insats för att friimja Bangladeshs 

export. 

En insats avseende stöd till sysselsättningsrrogram rä landsbygden är 

under beredning. Projektet syftar till att direkt nå den fattiga landshygds

hefolkningen. En stor del av det svenska bisthmlct till Bangladesh kommer 

iiven fortsiittningsvis att utgå i form av importstöd. På sikt bör dock 

eftersträvas att en ökande andel av biståndet till Bangladesh kom:cntreras 

till ett fatal stora insatser inriktade rf1 att förbättra levnadsförhållandena 

fi.ir de fättiga grupperna i det bangladeshiska samhället. 

Av katastrofmedel har under innevarande budgetår 5 milj. kr. ställts till 

WFP:s förfogande i form av vete som används som hetalningsmedel vid ett 

omfattande rrogram för beredskapsarbete för arbetslösa rå landsbygden i 

Bangladesh. 

Under hudgett1ret 1978/79 utbetalades 2.5 milj. kr. i hidrag till enskilda 

organisationers verksamhet i Bangladesh. Bl. a. har Frikyrkan Hjälper fått 

bidrag till skolbyggnadsprojekt och familjeplaneringsverksamhet. 

Botswana 

Budgetåret 1979/80: 60 milj. kr. 

Budget[iret 1980/81: 65 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budget~irct 1978/79 urpgick till 55 milj. kr. 

Utbetalningarna under budgetåret 1978/79 var 54.1 milj. kr. För innevaran

de budgetår har avtal ingåtts om 60 milj. kr., vartill kommer en reservation 

pt1 1J milj. kr. För budgetåret 1980/81 föreslår jag en medelsram för 

Botswana rå 65 milj. kr. 

Botswanas liige i södra Afrika innebär ett stort beroende av grannlandet 

Sydafrika, där en betydande del av den manliga befolkningen arbetar inom 

gruvindustri och jordbruk. Ekonomin är sårbar ocksa därför att den är 

koncentrerad till endast två näringar. gruvindustri och boskarsskötsel. 

Inkomsterna frän köttexport och diamantbrytning i Botswana har varit 

goda under år 1979 och Botswanas valutareserv iir stor. För att mot verka 

att de ökande inkomsterna frän mineralsektorn skapar ett ensidigt heroen

dc av denna sektlll" vill regeringen siirskilt ge stöd t11 landsbygdsutvecklin!! 

och sysseb~ittningsskarande t1tgfö·der i sin femlc' natillllClla utvecklings

plan för {1rcn 1979- 84. 
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Bohwana har liksom andra Hinder i södra Afrika drahbats av torka under 

fir 1979. Skördebortfall gör d~irfor en ökad livsmedebimport nödviindig. 

Den politiska utvecklingen i södra Afrika har inneburit påfrestningar för 

Botswana. Sydrhodesiska militära riider in i landet ökade under år 1979. 

Antalet flyktingar frän Sydrhodesia har vuxit kraftigt under tiren 1978 och 

1979 och uppgid i slutet av ar 1979 till omkring 25000. 

Det svenska biståndet inriktas på områdena undervisning. landsbygdsut

veckling. smäindustri och personalbistånd. 

Närmare hälften av det sven~ka biståndet går till undervisningssektorn. 

Det används främst till att bygga och utrusta primärskolor över hela 

landet. Stöd utgår också till bl. a. vuxenutbildning. folkhibliotek och ett 

stipendieprogram för högre utbildning av botswanska medborgare i utlan

dd. 

Under ftr 1979 har Sverige ingföt avtal om ett program för distriktsut

veckling i Botswana till ett belopp av 50 milj. kr. för en trearsperiod. 

Programmet kan ses som en uppföljning av tidigare svenskt stöd för 

utveckling av Botswanas landshygd. Det vittnar om den botswanska rege

ringens vilja att stiirka den lokala förvaltningens kapacitet och främja den 

ekonomiska och sociala utvecklingen på landsbygden. Inom programmet 

finansieras hl. a. utbildning. v~igbyggen. vattenförsörjning och sysselsätt

ningsskapande pn~jekt. Stöd Himnas tll·ksti för elektriliering av landsbyg

den. 

Samarbete på småindustrins område har pågatt sedan år 1974. Syftet 

med smföndustriprogrammct var att stödja lokala hantverkare och småfö

retagare friimst inom byggnads-. metall- och textilbranscherna. Med pro

grammet ville man också öka syssdsiittningen tich minska bcr,iendet av 

handel med Sydafrika. Inför ett avtal om en fortsättning av insatsen som 

ingicb ftr 1979. har Sverige och 13otswana enats om olika !1tgärder för att 

komma tillrätta med vissa prohlcm som uppstMt inom pnigrammet. Bl. a. 

skall regeringen införa en härdarc styrning av smäindustriutvecklingen i 

landet. Regeringen avser ock sa öka satsningen pt1 industriul veckling pti 

landsbygden. 

Ungefär 10 milj. kr. av det svenska bistandct gär till personalbistånd. En 

dd därav anviinds för Botswanas egen rekrytering av ut Hind sk bistämhper

sonal. Omkring 40 svenska histirndsarbetare är verksamma i landet. 

ll nder budget[1ret 1979/80 har Sverige famnat ett extra bis tänd pil ) 

milj. kr. till Botswana efter den svåra torka som drabhade landet under år 

1979. Bidraget anviinds för att forbiittra situationen för siirskilt utsatta 

befolkningsgrupper pti landsbygden. 

Genom SAREC stiider Sverige ocks;'t tv:l in~atser inom forskningens 

lHnråde. Den ena giiller utveckling av b~ittre lldlingsmetoder for sjiilvhus

h[1ll i Botswana och den andra avscr allm~int stöd till landcb centrala organ 

f"i.ir forskning. 
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1::1iopien 

Budgetåret 1979/80: 70 milj. kr. 

Budgetåret 1980/81: 75 milj. kr. 

71 

De svenska t11agandena för budgetåret 1978/79 uppgick till 70 milj. kr., 

vartill kommer en ingående reservation på 10.1 milj. kr. Utbetalningarna 

var 64,4 milj. kr. För innevarande budgetår är ramen 70 milj. kr. Jag 

beräknar en medelsram pi\ 75 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Det inrikespolitiska läget i Etiopien har stabiliserats och det politiska 

vb.ldet har minskat. Kriget i Eritrea pågår alltjämt utan något avglirande. 

Alltsedan Somalia-krigets slut våren 1978 pågi\r gerillaverksamhet i Oga

denomrt1dct. Konflikterna har lett till betydande flyktingströmmar till 

grannländerna. 

Den etiopiska regeringen har inlett en landsomfattande ekonomisk och 

J.;ulturdl utvecklingskampanj. Arbetet koncentreras inledningsvis till att 

utveckla jordbruk samt att sprida Hiskunnighet. 

En genomgripande jordreform har genomförts som har kommit de breda 

folklagren till godo. Krigen och omvälvningarna har dock medfört bety

dande påfrestningar på landets ekonomi. Efter flera i\r av tillbakagb.ng har 

vissa ekonomiska framsteg noterats. Utvecklingskampanjens insatser på 

jordbruksområdet tycks ha gett resultat och ärets skörd väntas bli god. 

Kraftfulla ätgärder på distributionsområdet och ambitiösa bosättnings- och 

omflyttningsprogram kan väntas minska riskerna för nya hungerkata

strnfcr. En landsomfallande alfabetiseringskampanj inleddes under som

maren 1979. 

De störn:· svenskstödda programmen. som är inriktade på att stödja de 

folliga grupperna på landshygden. har getts en central roll i den nationella 

kampanjen för ekonomisk utveckling. Det gäller bl. a. utvecklingen av 

j11rdbruket llch hiilsovårdsprogrammet för landsbygden. 

Sedan budgetåret 1975/76 löper cl! femårigt avtal om svenskt stöd till det 

etinpiska jordbruksprogrammet, EPID. Verksamheten. som inriktas på 

bondeföreningar och kooperativcr. ökar kraftigt. Budgetåret 1977 /78 upp

gick antalet personer verksamma inom EPID till 5 000. För budgetåret 

1978/79 förutses en ökning till totalt 6000 personer. EPID har år 1979 

distribuerat 73 000 ton konstgödsel jämfört med 25 000 ton år 1978. 

Stöd till landsbygdsutvecklingen i Arssi-regionen genom Arssi Rural 

Dcvelopment Unit (ARDU. tidigare CADU). som inleddes år 1967. har 

bmnats med sammanlagt 91 milj. kr. Stödet fortsätter under innevarande 

budgetår. Sverige medverkar ocksä i det nationella skogsbruksprogram

met. NFP. Det omfattar skogsinventeringar. plantering 11ch avverkning. 

mark vtird samt utbildning av skogs personal. Under förra t1rets skogsplan

tcringskampanj planterades T!. milj. träd jämfört med 30 milj. träd året 

innan. 
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Samarbetet inom hälsovim.lsomrädet omfattar bl. a. utbyggnad av lands

hygdshiilsovankn samt stöd till ett institut för näringsfrågor. Under bud

getåret 1978/79 färdigställdes en ny fabrik för niiringsberikad barnmat. 

Sedan är 1965 har Sverige finansierat hyggande av primiirskolor med 

sammanlagt 135 milj. kr. Ca 3 000 skolor beriiknas ha uppförts l. o. m. år 

1979. F. n. bereder SIDA nya insatser inom mödra- och barnhälsovard, 

gnmdutbildning och utrustning för primiirskolor. 

Personalhiståndct genom SIDA har minskat från ett 60-tal personer för 

tre tir sedan till endast fem fältarhetare f. n. Antalet avses dock ökas till ca 

25 personer under budgctäret 1980/81. 

Förutom bidrag till allmänna flyktinginsatser i regionen lämnade Sverige 

under budgetaret 1978/79 ett bidrag på 10.1 milj. kr. för katastrofinsatser i 

svältdrabbade områden i Etiopien. Under hösten 1979 beviljades samman

lagt 10 milj. kr. i katastrofhjälp för ett rehabiliteringsprogram i de krigs

drabbade regionerna Bale och Sidamo samt till det etiopiska jordbruksmi

nisteriets och världslivsmedelsprogrammets (WFP:s) program för rehabili

tering av lantbruks- och skogsomräden i Wollo- och Tigrairegionema. 

Dessa har genom jordförstöring och återkommande torka utvecklats till 

permanenta underskottsområden i fråga om livsmedel. 

G11i11ea-Bissa11 

Budgetåret 1979/80: 55 milj. kr. 

Budgetfl.ret 1980/81: 55 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1978/79 uppgick till 50 milj. kr. 

Vid detta budgetårs ingång förelåg en reservation på 18,7 milj. kr. Utbetal

ningarna under budgetåret 1978/79 uppgick till 61, I milj. kr. Landramen 

för innevarande budgetår uppgar till 55 milj. kr., vartill kommer en reser

vation på 7 .6 milj. kr. Jag föreslår en mcdclsram på 55 milj. kr. för 

budgctt1ret 1980/81. 

Guinea-Bissau befinner sig f. n. i en allvarlig eknnomisk kris. Landets 

beroende av bistånd är därför stort. Jordbruket, som sysselsätter drygt 

80 c;. av landets befolkning. väntas år 1980. liksom under de ~enaste åren. 

svara for endast ca tvt1 tredjedelar av livsmeddsbehoven. Otillräcklig 

nl!dcrbörd under åren 1977 och 1979 har förvärrat situationen. Guinea

Bissau saknar f. n. inhemska energikällor och har därför drabbats särskilt 

hårt av de ökade oljepriserna. Landets export - som i huvudsak hestär av 

obearbetade jordnötter - motsvarar värdem~issigt mindre än en fjärdedel 

av importen. 

Det statsbärande partiet - PAIGC - prioriterar i sitt prngram bl. a. 

landsbygdsutvcckling och sociala satsningar till stöd för de mest eftersatta 

befolkningsgrupperna. Regeringen har haft svårigheter att omsiitta dessa 

prioriteringar i praktisk handling. Brist på utbildad personal pä alla nivåer 
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inom förvaltningen liksom däliga kommunikationer mellan huvudstaden 

Bissau och den övriga dekn av landet är bidragande orsaker. 

Det svenska histändet till Guinea-Bissau har hittills huvudsakligen be

stått av importstöd. Under den löpande avtalsperioden bekostar Sverige 

import av bl. a. livsmedel. byggnadsmatericl. sjukhusutrustning och medi

ciner samt reservdelar. Importstödets andel av det totala biståndet har 

under senare år successivt sjunkit och beräknas under åren 1980 och 1981 

ta i anspråk högst en tredjedel av medlen. 

Sverige stöder projekt inom bl. a. småindustri. hiilsoviird, utbildning, 

energi. telekommunikationer och fiske. Merparten av de medel som hittills 

har avsatts for projektstöd har utnyttjats för energi- och telekommunika

tionsinsatserna. Under de kommande åren kommer projektstödet i högre 

grad iin hittills att ha sin tyngdpunkt inom omrädena smi'lindustri. hant

verk. fiske och landsbygdens utveckling. 

Ett avtal om stöd till jordbruksutveckling ingicks år 1979. Det omfattar 

en förstärkning av den centrala planeringen av jordbruket och förberedan

de insatser för ut vecklingen av en region i Guinea-Bissau. 

Inom undervisningssektorn inriktas de svenska insatserna huvudsakli

gen på skolbyggande och läromedel. Planer föreligger på samarbete i fråga 

om lärarfortbildning och en läromedelscentral. 

Ett nationellt hälsolaboratorium, som har byggts med svenskt stöd. har 

tagits i bruk under år 1979. Sverige har förbundit sig att t.v. svara för vissa 

drifts- och undcrhtlllskostnadcr, samt för fortsatta personal- och utbild

ningsinsatser. 

Inom småindustriprogrammet utgär stöd till bl. a. uppförande av en 

mekanisk verkstad för tillverkning av jordbruksredskap. en hilvcrkstad. 

ett tegelbruk och ett sflgverk. De båda sistnämnda projekten är lokalisera

de till det inre av landet. 

Sedan år 1978 avsättes ett årligt belopp om 3 milj. kr. till en fond som 

ställs till Guinea-Bissaus förfogande för bekostande av experter. förinve

steringsstudier och utbildningsinsatser. Ett 40-tal experter. huvudsakligen 

rekryterade i Portugal och Latinamerika, har hittills finansierats med dessa 

medel. 

SAREC stöder f. n. två forskningsprojekt i Guinea-Bissau. Det ena om

fattar växtodling och markvård. Markvårdsinsatsen skall ligga till gnmd 

för en kartografering av den odlingsbara jorden. Det andra projektet avser 

en kartläggning av befolkningens näringsstandard. Projektet leds av 

Guinea-Bissaus hälsovårdsministerium och genomförs i samarbete med det 

svensk finansierade hälsolaboratoriet. 

Indien 

Budgetåret 1979/80: 290 milj. kr. 

Budgett1ret 1980/81: 310 milj. kr. 
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De svenska åtagandena för hudgetåret 1978/79 uppgick till 270 milj. kr. 

Utbetalningarna var 251 milj. kr. För budgctäret 1979/80 ställs 290 milj. kr. 

till förfogande. Härtill kommer en ingående reservation på närmare 35 milj. 

kr. För budgetåret 1980/81 föreslår jag en medelsram på 3 IO milj. kr. 

En tvåårig överenskommelse om utvecklingssamarbete har träffats för 

ären 1979/80-1980/81 p~1 sammanlagt 580 milj. kr. Av de medel som ställs 

till förfoganJe unJer budgetåret 1979/80 avser 105 milj. kr. obundet im

portstöd, JOO milj. kr bundet importstöd och 85 milj. kr. ändamålsbestämt 

bist~md. 

Den indi~ka ekonomin förbättrades påtagligt under perioden 1975-1978. 

Landets valutareserv ökade kraftigt. Goda skördar möjliggjorde en upp

byggnad av omfattande spannmälslager. Storleken på lagren, 20 miljoner 

ton vid mitten av är 1979, fär bl. a. ses mot bakgrund av en strävan att hålla 

en hög beredskap mot missväxt. Under sommaren och hösten 1979 uteblev 

monsunregnen i de norra delarna av landet. Detta har lett till en svår torka 

som berör .:a 200 miljoner människor. 

Den politiska situationen i Indien har under år 1979 präglats av osäker

het. Janatarcgeringen. som tillträdde i början av år 1977. avgick i juli 1979. 

Nyval till parlamentet har utlysts till januari 1980. 

SIDA konstaterar att ojämn inkomst- och förmögenhetsfördelning och 

stora sociala orätt visor förblir utmärkande drag i det indiska samhället. Av 

världens befolkning beräknas omkring 800 miljoner leva på en inkomst

niva. som innebär att elemenfara minimibehov inte kan tillfredsställas. 

Över en fjärdedel av dessa människor finns i Indien. Enligt vad SIDA anför 

synes deras andel av den indiska befolkningen under 1960- och 1970-talen 

ha varit i stort sett oförändrad. 
Beträffande histt111dets framtida inriktning eftersträvas en gradvis ökning 

av det ändamt1lsbestämda biståndet och ökad koncentration till stora och 

längsiktiga program och projekt inom ett begränsat antal sektorer. Särskild 

vikt läggs vid verksamhet som direkt inriktas på att förbättra levnadsför

hf1llandena för fattiga grupper. 

Importstödet utnyttjades under budgetåret 1978/79 främst för upphand

ling av pappersmassa. papper och utrustning för pappersindustrin. tele

kommunikationsutrustning samt r{1varor och halvfabrikat till järn- och 

sttdinJustrin. Upphandlingen under Jen bundna delen av importstödet 

uppgick till 100 milj. kr. budgetåret 1978/79. 

Av medlen för ändamalsbestämt bisttlnd avser den större delen f. n. stöd 

till hälsovårds- och hefolkningsprogram, skogsbruk och exportfrämjande 

verksamhet. Därutöver famnas stöd bl. a. till yrkesutbildning och grund

vattenundersökningar. 

Sedan ht1dgetårct 1972/73 stöder Sverige ett med IDA samfinansierat 

hefolkningsprojekt. Insatsen slutförs under budgctt1ret 1979/80. Det totala 

svenska stödet uppgt1r till 51 milj. kr. Ett större svenskt hidrag till ett andra 

bdolkningsprnjckt är under övervägande. Den kritik som har framkommit 
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i samband med genomförandet av det första projektet kommer därvid att 

uppmärksammas. Under budgetaret 1977/78 slöts avtal om svenskt stöd till 

ett hälsovärdsprogram. Den svenska insatsen, som genomförs i samarbete 

med WHO, uppgtir till 125 milj. kr. under en fem~trsperiod. Den avser stöd 

till de indiska programmen för bekämpande av malaria, lepra och tuberku

los. En utökning av den pagfiende insatsen förbereds. 

Samarbetet pE1 skogsomradet gäller främst utbildning av personal inom 

skogs värden. Det svenska bidraget uppgftr till. sammanlagt 20 milj. kr. En 

utvidgning av stödet till skogssektorn är under planering och avser en 

stiirre insats som gliller syssclsättningsintensivt skogsbruk inriktat på den 

lokala befolkningens behov. Insatsen syftar till att öka tillgången pt1 bräns

le och foder samt att via bättre markvtml skydda vattentillg[ingarna. 

Svenskt exportfriimjande bisttlnd lämnas huvudsakligen via ITC. Syftet 

med ITC-insatsen är bl. a. att bidra till en förstärkning av den indiska 

exportorganisationen. Insatsen löper ut vid slutet av budgettlret 1979/80 

men kan komma att förlängas. Härutöver genomför SIDA i samarbete med 

I \I l'OD en insats, vilken är inriktad pa att förbättra förutsättningarna för 

indisk export till Sverige. 

Bistandet till yrkesutbildning lämnas via ILO och avser bl. a. stöd till 

ettprogram för yrkesinriktad utbildning för kvinnor. 

I enlighet med indiska önskemttl har ett belopp av 4 milj. kr. avsatts för 

tekniskt-vetenskapligt samarbete mellan svenska och indiska institutioner 

för perioden 1979/80 - 1980/81. Därutöver stöder SAREC ett större projekt 

för svenskt-indiskt forskningssamarbete pf1 oljeväxtomradet. 

Större insatser under beredning avser, förutom vad som nyss har 

nämnts, Indiens nationella program för alfabetisering. utveckling av fiske

klioperativer p11 östkusten samt bidrag via UNICEF till Indiens program 

för vattenförsörjning pa landsbygden. 

Under budgetaret 1978/79 lämnades svenskt katastrofbistånd via enskil

da organisationer, främst Lutherhjälpen och Röda Korset, till ett belopp av 

6,7 milj. kr. Insatserna avstig hjälp till offren för de översvämningar, som 

dmbbade Indien hösten 1978, samt uppbyggnad av cyklonskydd i södra 

Indien. Med anledning av torkan i Nordindien gavs i december 1979 I milj. 

kr. i katastrofhist:ind via Lutherhjälpen. 

Bidrag till svenska enskilda organisationers utvecklingssamarbete med 

Indien har under trettrsperioden 1976/77- 1978/79 lämnats till ett samman

lagt belopp av drygt 16 milj. kr. Budgettiret 1978/79 pt1gick ett 20-tal 

projekt, i huvudsak inom omr:idcna hiilsov:ird och undervisning. Merpar

ten av bidragen har lämnats till missionsorganisationer. 

Budgctärct 1979/80: 23 milj. kr. 

Budgt:tiiret 1980/81: 30 milj. kr. 
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De svenska t1tagandena för budgetaret 1978/79 uppgick till 20 milj. kr. 

Utbetalningarna. inkl. den ingående reservationen, belöpte sig till 27 milj. 

kr. Jag föreslår en medelsram på 30 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Kap Verdes utvecklingsansträngningar hämmas av en under elva ärs tid 

si1 gott som oavbruten torka. Landet klarar sin basförsörjning endast tack 

vare ett relativt omfattande katastrofbistånd, där förutom Sverige även 

USA. ~ederländerna, Västtyskland, EG och FN är stora finansiärer. Kap 

Verde använder katastrofbiståndet, som till huvuddelen bcstttr av livsme

del. till att bekosta investeringar. Biståndet säljs till av staten kontrollerade 

priser. Intäkterna används för att finansiera löner vid arbetsintensiva pro

jekt, främst sådana som syftar till att förbättra förutsättningarna för jord

bruk som bevattningsprojekt och markvård m. m. Den höga arbetslösheten 

har därigenom kunnat nedbringas. Hög prioritet ges också projekt som 

avser utveckling av fiske och småindustri. 

Det svenska biståndet till Kap Verde regleras av tvåariga samarbetsav

tal. Ca 90 r;.(. av de medel, som Sverige ställer till Kap Verdes förfogande, 

utnyttjas för import. Majs, byggnadsmateriel, fordon samt fiske- ochjord

bruksutrustning är viktiga komponenter i det svenska importstödet. Åter

stående medel, ca 10 <;(,av det reguljära svenska biståndet, har avsatts för 

rekrytering av experter och konsultstudier. SIDA framhåller att det svens

ka biståndet utnyttjas mycket effektivt. 

Det reguljära samarbetet mellan Sverige och Kap Verde har under de 

senaste åren kompletterats med regelbundet tlterkommande beslut om 

katastrofhiständ. Under budgetåret 1978/79 utgick sammanlagt 6 milj. kr. 

som extra bistånd ur katastrofreserven. Därutöver fattade SIDA under det 

g<\ngna budgetåret beslut om katastrofsändningar av mjölkpulver och pro

teinberikat vetemjöl till ett sammanlagt värde av ca 2 milj. kr. 

Rädda Barnen bedriver i samarbete med SIDA sedan är 1977 ett mödra

och barnavårdsprojekt på Kap Verde. Projektet avses löpa under fem tir 

och är beräknat till ca 11.4 milj. kr. varav merparten finansieras med 

SIDA-medel. Verksamheten innefattar bl. a. uppbyggnad av lokaler, ut

bildning av personal och rtidgivning. Oen har efter en försöksperiod utvid

gats till att omfatta ett flertal av Kap Verde-öarna. 

SAREC stöder sedan är 1979 ett forskningssarnarbete mellan Lunds 

universitet och Kap Verdes tekniska forskningsinstitut inom bl. a. omr{1-

dena vattenproduktion, geologi och energiutvinning. 

/\.em·a 

Budget~iret 1979/80: 95 milj. kr. 

Budgetäret 1980/81: 105 milj. kr. 

De svenska <Hagandena för budgettiret 1978/79 uppgick till 90 milj. kr. 

Utbetalningarna uppgick till 75 milj. kr. Den ing:1ende reservationen vid 
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bö1:ian av innevarande budgetår uppgick till 18 milj. kr. Pör budgetttret 

1980/81 föres lär jag en meJelsram pli I 05 milj. kr. 

Efter kris[1ren 1974 och 1975 upplevde Kenya tvt1 ektinomiskt gynnsam

ma t1r med goda skördar och höga världsmarknadspriser ph de viktiga 

export varorna kaffr och te. Priset p<'1 kaffe sjönk dock med mer än hälften 

under hr 1978 samtidigt som intäkterna pa exporten av te minskade trots 

ökad export volym. Landet har nu ater fött allvarliga betalningsbalansproh

lem. orsakade av ökande import samtidigt som exportinkomsterna mins

kar. Inflationen har ökat. Detta drabbar främst låginkomsttagarna. Qjämn 

fördelning av inkomster. odlingsbar jord och annan egendom samt ökad 

befolkningstillviixt bidrar till att allt fler människor söker sig till städerna 

där arbetslösheten iikar. Delar av befolkningen tvingas flytta till halvtorra 

jl)fdbruksomraden. som inte ger siikra skördar och som är särskilt utsatta 

för jordförstöring. Det politiska läget efter Kenyattas död tycks innebära 

fortsatt stabilitet och en utveckling i demokratisk riktning. 

Den nya femarsplanen. vilken har som tema att minska fattigdomen och 

tillfredsställa befolkningens basbehov, förutser en ökad sahning på smt1-

brukarna. Regeringen satsar också på ökad export särskilt av citrusfrukter. 

kaffe och te. 

Det svensk-kenyanska utvecklingssamarbetet som inleddes år 1965 har 

frtm bö1:ian inriktats pä utbildning samt landsbygdsutvcekling i vid bemär

kelse. Merparten av insatserna gynnar på ett direkt eller indirekt sätt 

fattiga folkgrupper. 

Bland avslutade insatser märks hl. a. en högskola för lärare i naturveten

skapliga iimnen, tre internatskolor. ett integrerat landshygdsprojekt av 

pilotkaraktär i Migori samt projekt för kraftförsör:jning och landsbygds

elcktrifiering. 

F. n. löper ett tvä-ärigt samarhetsavtal som omfattar perioden 1979/80-

1980/8 I. Avtalet omfattar stöd till landsbygdens vattenförsörjning. teknisk 

utbildning ph sekundärskolcnivå, kooperation. landshygdshälsovärd med 

familjeplanering och smäindustri. Nya insatser kommer att inledas genom 

stöd till ett kvinnoprogram samt en personalfond. Det svenska personal

hist[1ndet till Kenya omfattar f. n. ca 45 experter och 10 volontärer. 

I samband med 1979 års förhandlingar överenskoms att prioriterade 

Lllllriiden för samarbetet skulle vara landsbygdens vattenförsö~jning. inte

grerad landsbygdshälsovärd och jordbruk inkl. mark vård samt en fond för 

landsbygdsutveckling. Program för bl. a. mul- och klövsjukehckämpning, 

teknisk utbildning och småindustri kommer att slutföras under den löpande 

trd1rsperioden. 

Kenya har utnyttjat det importstöd ph 5 milj. kr.. som har utgått under 

budgctäret 1978/79. för inköp av järnvägsvagnar från Sverige. En stor del 

av det framtida importstödet har även intecknats för detta ändarna!. 

Under budgetaret 1978/79 lämnades histänd till ett belopp av ca 5 milj. 

kr. till svenska enskilda organisationer för verksamhet i Kenya. Insatser-
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na. som bedrivs huvudsakligen av missionen. omfattar undervisning. häl

sovttrd och stöd till ett kvinnoprogram. 

Laos 

Budgetf1ret 1979/80: 45 milj. kr. 

Budgettiret 1980/81: 50 milj. kr. 

De svenska ätagandena för budget!iret 1978/79 uppgick till 40 milj. kr. 

medan den ingå.ende reservationen var 29,2 milj. kr. Utbetalningarna be

löpte sig till 30.8 milj. kr. För innevarande budgetår ställs 45 milj. kr. till 

förfogande med en ing{1ende reservation vid ingången av budgetåret på 

31.4 milj. kr. För budgetåret 1980/81 föreslär jag en ram på 50 milj. kr. 

Utvecklingen i Laos har under de senaste åren medfört en sv:\r ekono

misk situation. Levnadsstandarden har sjunkit framför allt i stadsomrä

dena. Dålig väderlek har skapat missväxt med livsmedclsbrist som följd. 

Landets omvandling till en socialistisk planekonomi innebär en svär om

ställningsprocess. Den försämrade ekonomiska situationen har givit upp

hov till en omfattande flyktingström till Thailand. Omkring 6-7 '7o av 

befolkningen beräknas på detta sätt ha lämnat landet. Laos. vars innevå

narantal uppgår till ca 3.5 miljoner. har ett utsatt politiskt läge mellan stora 

grannländer. Genom avtal har landet ett nära samarbete med Vietnam. 

Därigenom har Laos kommit att dras in i intressemotsättningarna mellan 

detta land och Kina. Laos saknar egen kust och är för sin ekonomi i stor 

utsträckning beroende av transporter via Thailand. Laos eftersträvar där

för goda relationer med detta land. 

Laos riiknas bland de allra fattigaste i den av FN definierade gruppen 

minst utvecklade länder. Skadegörelsen frän den amerikanska krigföringen 

påverkar fortfarande landets ekonomi. Genom satsning pt1 jordbruk och 

sm{1industri strävar regeringen nu efter att lyfta landet ur underutveck

lingen. 

Det svenska biståndet till Laos har hittills främst utgjorts av utrustning 

för jordbruk. transporter. dammbygge och skogsavverkning samt konsum

tionsvaror. För att förbättra möjligheterna för reparationer. underhåll och 

utbildning i samband med leveranserna ingår etablering av en fordonsverk

stad i det svenska bisti'mdet. 

Hösten 1979 slöts ett avtal om en tretlrig insats för all stödja utveckling

en av skogsavverkning och skogsindustri i ett område öster om huvudsta

den Vientianc. Sverige kommer att bidra med teknisk personal och utrust

ning. I projektet ingår bl. a. vägbyggen, utbildning och ett siigverk. Den 

svenska insatsen kommer att kosta högst 50 milj. kr. under treiirsperioden. 
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Le sot ho 

BuJgetån:t 1979/80: 14 milj. kr. 

Budgetåret 1980/81: 15 milj. kr. 

79 

De svenska åtagandena under buJgetäret 1978/79 uppgick till 12 milj. kr. 

Utbetalningarna var 14.7 milj. kr. För innevarande budget::'tr finns en 

meJelsram pä 14 milj. kr. vartill kommer en ingäenJe reservation på 3.7 

milj. kr. För budgetlire! 1980/81 föreslär jag en meJelsram på 15 milj. kr. 

Lesotho är ett av Je fattigaste länderna bland de stater som FN har 

definierat som minst utvecklade. Det politiska och ekonomiska beroendet 

av Sydafrika är starkt. En av de viktigaste inkomstkällorna utgörs av Je 

löner lesothiska arbetare erhåller frfm den sydafrikanska gruvindustrin. 

Landets ekonomi bygger främst pä boskapsskiitsel och export av mo

hairull. Produktionstillväxten är svag. En viss industrialisering med hjälp 

av utländskt kapital äger rum inom främst turist-. byggmaterial- och gruv

industrin. 

Det svenska biståndet till Lesotho lämnas till större delen i samarbete 

med FN-organ. Tillsammans med FAO genomförs insatser avseende jord

bruks- och lanJsbygdsutveckling inkl. markvärd. Ett skogsplanteringspro

jekt är också under beredning. Dess syfte är att minska jordförstöringen. 

ge brännved och trä och skapa sysselsättningstillfä.llen. Denna insats utgör 

en fortsättning av det markvärdsprojekt som med svenskt stöd har p:igått 

sedan [1r I 973. 

Budgeto'iret 1978/79 ingick Sverige avtal om stöd till en försöksverksam

het som syftade till att skapa ökad sysselsättning genom att arbetsintensiva 

metoder utnyttjades vid anläggningsarbeten. Di:\ försöken har slagit väl ut 

och Lesotho vill fortsätta med projektet är ett avtal om nytt stöd under 

beredning. De svenska medlen används främst för upprustning av en 

landsväg. markvårdsprojekt och bygge av fiskdammar och flygfält uppe i 

bergen. Insatsen genomförs tillsammans med Världsbanken och UNDP. 

Sedan är 1968 finansierar Sverige personalbiständ genom UNDP i syfte 

att stärka Lesothos förvaltning. Den största enskilda svenska insatsen 

avser stöd till utbyggnad av Lesothos telekommunikationer. En förläng

ning och utvidgning av denna insats är under beredning och den samman

lagda kostnaden beräknas uppgå till ca 37 milj. kr. fram t. o. m. år 1984. 

Projektet avser förbättring av de interna telekommunikationerna samt 

anslutning av landets telenät till det panafrikanska telenätet. På så sätt kan 

beroendet av det sydafrikanska telenätet minska. 

Al11~·amhiq11e 

Budgetåret 1979/80: 140 milj. kr. 

Budgetäret 1980/81: 180 milj. kr. 
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De svenska t1tagandena för hudgettiret 1978/79 uppgick till I 15 milj. kr. 

Uthetalningarna urrgi\.:k till 102.4 milj. kr. För innevarande budgetar har 

avtal tecknats om 140 milj. kr. vartill kommer en ingående reservation ra 

18 milj. kr. För budgetf1ret 1980/81 föreslar jag en finansiell ram på 180 

milj. kr. 

Mo<;ambiques ekonomiska läge är alltjämt kritiskt. Underskottet i betal

ningsbalansen växer. Den produktionsnedgång, som inträffade efter själv

ständigheten år 1975, tycks dock ha nått en bottennivå under ftr 1978. 

Jordbruks- och industriproduktionen är långsamt på väg uppåt. 

Ut vandringen av portugisisk personal frtrn Mrn;ambique har medfört 

stora svårigheter inom industri. kommunikationer och varudistribution. 

Bristen p<'i utbildad arbetskraft är stor. Vägnät, järnvägar, telekommunika

tioner och elförsörjning är fortfarande helt otillräckliga. Naturkatastrofer 

fonsätter att förvärra läget. Under år 1979 har Mo<;ambique liksom övriga 

länder i södra Afrika drabbats av torka. Landet åsamkas dessutom stora 

kostnader av befrielsekampen i Sydrhodesia och genom att i enlighet med 

FN :s sanktionsbeslut mot Sydrhodesia hålla gränsen stängd. Mrn;:amhique 

har mottagit en ständigt ökande ström zimbabwiska flyktingar. Deras antal 

beräknas vid slutet av år 1979 till ca 150000. Därutöver har Mo<;ambique 

utsatts för omfattande militära attacker från sydrhodesisk sida, inte minst 

mot civila mål. Jordbruket har därigenom drabbats av omfattande skade

görelse. 

Trots urprepade vädjanden från FN om ökat bistånd till Mo<;ambique 

har det internationella bistt111det förblivit jämförelsevis ringa. Utvecklings

samarbctet med Sverige är därför väsentligt för landet. 

Dt:t svenska bisttrndet till Mrn;amhique används för utveckling av jord

bruks- och undervisningssektorcrna samt för konsultutredningar avseende 

skogsindustri. mineralutvinning och utredning av Mrn;ambiques transport

svstem. En stor del av resurserna giir till inkör av livsmedel. reservdelar 

och jordbruksutrustning. Medel ställs också till förfogande för Mo<;ambi

ques egen rekrytering av utländsk personal. Bisttmdet till undervisnings

sektorn används i första hand för stöd till yrkes- och vuxenutbildning samt 

för tillverkning av läromedel. 

Under ilr 1978 inleddes en gemensam nordisk insats inom jordbrukssek

torn i Mo<;arnbique. Insatsen kommer att pågf1 fram t. o. m. tir 1980. Kost

naJerna urpg~ir till ca 200 milj. kr. Av Jessa svarar Sverige för nära 

hälften. En fortsilttning på insatsen efter år 1980 förbereds f. n. Den ge

mensamma nordiska insatsen omfattar bl. a. service- och utbildningsverk

samhet inom jordbruksomrftdet. utsädesrroduktion, grönsaks- och frukt

odling, boskarsuppfödning och skogsplantering. SIDA har det administra

tiva ansvaret för insatsen. 

Under buJgett1ret I 978/79 har Sverige givit ett extra bist1md till Moc;am

bique rå 19,4 milj. kr. för att avhjälpa den livsmedelsbrist, som har upp

sti1tt till följd av naturkatastrofer. Dessutom lämnaJes 18 milj. kr. till stöd 
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itt Jet snahht ökande antalt:t zimhahwiska flyktingar i Mt><;ambique. Under 

innevarande budgeti1r har Moi;ambique erhållit 5 milj. kr. i extra hidrag för 

stiid till flyktingarna och lll milj. kr. flir livsmedclshisttrnd. 

Pil forskningens omrfalc stöder SAREC ett institutionellt samarhete 

inom arkeologiforskning mellan universitet i ~faputo och Stockholms uni

versitet. Sverige bekostar ockst1 forskningsutrustning till Maputos univer

sitet. 

Stöd famnas till Moyamhiques kvinnoorganisation genom Sveriges Soci

aldemokratiska K vinnoförbund. Afrikagrupperna i Sverige bistttr Mrn;am

bique vid rekrytering av histtmdspersonal, som direktanställs av Mrn;am

biques regering. SIOA bidrar till kostnaderna för håda insatserna. 

Pakistan 

Budgetäret 1979/80: 40 milj. kr. 

Budgettiret 1980/81: 40 milj. kr. 

Oc svenska ätagandena för hudget:iret 1978/79 uppgick till 40 milj. kr. 

Utbetalningarna belöpte sig till ungefär samma belopp. För innevarande 

budgettlr finns en ram på 40 milj. kr.. vartill kommer en reservation ptt 24 

milj. kr. För budgetäret 1980/81 föreslår jag, i enlighet med SIDA:s förslag, 

en oför~indrad finansiell ram pil 40 milj. kr. 

Det politiska läget i Pakistan fortsätter att präglas av osäkerhet. De till i 

november 1979 utlysta allm~inna valen har inställts. Politiska partier i 

opposition till den nuvarande regimen har förbjudits och press- och yttran

dcfiiheten har kraftigt beskurits. Pakistans ekonomiska läge förvärrades 

under <'lr 1978 p. g. a. felslagna vete- och bomullsskördar. Under år 1979 

har skördarna skadats av svt1ra regn. Landet har ett stort underskott i 

handelshalansen och utlandsskulderna iir hetydande. 

Bistttndet har under senare ttr lämnats som impllrtstöJ. Av beloppet är 

för innevarande budgetår 25 milj. kr. bundet till upphandling i Sverige. 

Medlen har under de senaste hudgetr1ren använts för bl. a. inköp av 

telekommunikations- och verkstadsutrustning, busschassier, elektrisk ma

teriel. koks och vete. För budget[tret 1979/80 avser Pakistans regering 

utnyttja huvuddelen av importstödet till ett kollektivtransportsystem i 

Lahore, som genomförs i samarbete med Volvo. Projektet består av tek

nisk rådgivning i fråga om trafikplanering, service och underhåll. reserv

dclshantering m. m. samt leverans av busschassier frfln Sverige. 

Port11ga/ 

Budgetåret 1979/80: 40 milj. kr. 

Budget~iret 1980/81: 40 milj. kr. 

6 Riksdagen 1979/80. I .wml. Nr /00. Ri/af.!a fJ 
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De svenska :\tagandena för budgetaret 1978/79 uppgick till 40 milj. kr. 

Utbetalningarna belöpte sig till 38 milj. kr. Ramen för innevarande budget

ar uppgar till 40 milj. kr., vartill kommer en reservation på. 6.7 milj. kr. 

Riksdagen beslöt ilr 1979 att det reguljära utvecklingssamarbetet med 

Portugal skall upphöra vid utgången av budgetåret 1980/81. Jag föreslår en 

medelsram ptl 40 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Den finansiella ramen på 40 milj. kr. för utvecklingssamarbete med 

Portugal används för Sveriges årliga bidrag pä 30 milj. kr. till EFfA:s 

industrialiseringsfond för Portugal samt för direkta biståndsinsatser inom 

en ram p~) I 0 milj. kr. 

EFT A-fonden inrättades år 1976 i syfte att stödja utvecklingen av små 

och medelstora företag i Portugal. Fondens kapital uppgår till 100 milj. 

dollar. som skall inbetalas under en femtirsperiod. Sverige svarar för 30',i(. 

av detta belopp. Genom inbetalningar för budgetåret 1980/81 kommer 

Sverige att ha fullgjort sina förpliktelser gentemot fonden. Nf1gon utökning 

av fondens kapital är f. n. inte aktuell. Långivningen inleddes år 1977. 

Under fondens 1vt1 första verksamhetsår beviljades lån till sammanlagt 76 

industriprojekt. 

Det bilaterala utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Portugal inled

des ar 1975 med inriktning främst på undervisning och bostäder. Enligt det 

löpande trdirsavtalet med Portugal som avser perioden 1 juli 1978-30 juni 

1981 koncentreras samarbetet till sex nmradt:n, nämligen utbildning, bo

städer. konsumentkooperation. hälsovård och mineralutvinning och främ

jande av kvinnans situation. Det genomförs i växande utsträckning i direkt 

samverkan mellan institutioner och organisationer i de båda länderna. Då 

verksamheten till en övervägande del syftar till kunskapsöverföring och är 

mycket personalintensiv, kräver den dock ett fortsatt aktivt engagemang 

av SIDA. 

I december 1978 träffades en överenskommelse om bredare samarbete 

mellan Sverige och Portugal. Medel för denna vt:rksamhct har anvisats 

sedan budgetåret 1978/79. Hi11ills har stöd från anslagsposten Bredare 

samarbete utgått för ett mineralutvinningsprogram och för ett samarbets

projekt mellan svenska och portugisiska museer. Samarbetsparter på 

svensk sida är i vad gäller mineralprojektt:t Luossavaara-Kiirunavaara AB 

(LKAB), och vad gäller museiprojektet Riksutställningar och Vlisterbot

tens Must:um. Ytterligare samarbetsprojekt inom bl. a. sektorerna offentlig 

förvaltning, skogsindustri. kyl- och frysteknik är under beredning. Jag 

räknar med att den inventering av framtida samarbetsmöjligheter, som har 

genomförts i Sverige och Portugal under hösten 1979, skall leda till mer 

omfattande verksamhet vid tiden för det reguljära bistöndets upphörande. 

Somalia 

Budget~tret 1979/80: 15 milj. kr. 

Hudgetäret 1980/81: 15 milj. kr. 
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De svenska 11.tagandena för budgetåret 1978/79 uppgick till IS milj. kr. 

vanill korn en ingt1ende reservatiLrn på 4,5 milj. kr. Utbetalningarna under 

årt:t var 19.5 milj. kr. För innevarande år finns en ram ptt 15 milj. kr. varav 

5 milj. kr. är bundna till upphandling i Sverige. I enlighet med riksdagens 

beslut vt1ren 1979 (prop. 1978/79: 100, bil. 6, UU 1978/79: 27. rskr 1978/ 

79: 295) om en treårig insats pi'I fiskeomrftllet om 45 milj. kr. beräknar jag 

en medelsram p{1 15 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Somalias ekonomiska läge är svårt bl. a. som en följd av kriget mot 

Etiopien är 1977. Trots de senaste årens gynnsamma väderlek har produk

tionen stagnerat och exponen minskat. En omfattande utvandring av kva

lifo.:erad arbetskraft har ägt rum. Landet. som är ett av världens allra 

fattigaste. är i stor utsträckning beroenJe av utlänJskt biständ för sina 

investeringar och delvis även för sin konsumtion. 

Sveriges bistfind till Somalia inleddes i samband med den svära torka, 

som drabbaJe landet under aren 1973-1975. Det har under perioden 1973/ 

74-1978/79 uppgt1tt till sammanlagt ca 85 milj. kr. och har huvudsakligen 

avsett det rehabiliteringsprogam. som Jen stl!naliska regeringen organise

rade för Jen av torkan utsatta nomadbefolkningen. Sedan budgetåret 1978/ 

79 har samarbetet koncentrerats till fiskesektorn som en uppföljning till det 

stöd inom rehabiliteringsprogrammet, som avsåg att ge de tidigare noma

derna sin försörjning genom fiske. Ett trearigt avtal om insatser på fis

keomrädet om totalt 45 milj. kr. har tecknats för perioden 1979/80-1981/ 

82. Medlen avses användas för bl. a. reservdelar för fiskebåtsmotorer. 

utrustning för en fiskebåtsfabrik. fiskeutrustning, frysanläggningar samt 

personal för att stärka fiskeriministeriets administrativa kapacitet. 

Somalia har stort behov av internationellt bistand för försörjningen av 

flyktingar frän Etiopien. Antalet flyktingar i läger beräknas i slutet av år 

1979 uppgtl till ca 300 000. Därutöver torde det finnas ett stort antal flyk

tingar utanför lägren. Sverige Himnade under budgetaret 1978/79 ett kata

strofbidrag p[1 2 milj. kr. som bidrag till försörjningen av flyktingarna. 

Under budgt:tfiret 1979/80 har matolja för 3 milj. kr. levererats till världs

livsmedelsprogrammet (WFP> för flyktingar i Somalia. Medel om 2 milj. kr. 

har lämnats som biJrag till UN HCR:s nödhjälps- och självförsörjningspro-

gram. 

Sri Lanka 

Budgetaret 1979/80: 90 milj. kr. 

Budgctf1ret 1980/81: 100 milj. kr. 

De svenska ätagandena för budgetåret 1978/79 uppgick till 80 milj. kr. 

Utbetalningarna var ca 82 milj. kr. För innevarande budgetår är ramen 90 

milj. kr.. vartill kommer en reservation på 10 milj. kr. Jag föreslär en 

meJelsram på 100 milj.kr. för budgettlret 1980/81. 
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Sri Lankas ekonomiska situation har under de tre senaste åren förhätt

rats. YilrlJsmarknaJspriserna pi1 tv:i av landets viktigaste exportvaror - te 

och gummi - ligger kvar pt1 en relativt hög niv{1. En omfattande liheralise

ring av sf1vill inrikes- Slllll utrikeshandeln har genomförts. Till följd av goda 

skördar har risimporten kunnat skäras ned väsentligt. Arbetslösheten är 

doi.:k ofiir~indrat hög. Sri Lankas regering avsätter betydande resurser till 

uthyggnaden av kraftverks- och konsthevattningsprogrammet Mahaweli 

Ganga - ett prngram som ursprungligen var avsett att pä.gf1 under 30 är 

men som den nuvarande regeringen vill genomföra under den närmaste 

ti11:)rsperioden. Hög prioritet har också utvecklingen av en frihandels- Ol:h 

industrizon samt hostadsprojekt kring huvudstaden Colombo. 

Sri Lankas regering har sökt finansiering frb.n olika håll för projekten 

inom det omfattande Mahawcli Ganga-programrnet. Hittills har fem länder 

{llagit sig att finansiera projekt inom programmet. Efter diskussioner med 

svenska regeringen och SIDA om finansiering av Kotmaleprojektel he

g~irde Sri Lankas regering att fa utnyttja det svenska importstödet för detta 

projekt. Detta har godtagits från svensk sida. Hittills har 130 milj. kr. av 

importstöJet utnyttjats för ändamfilet. I januari 1979 undertecknades ett 

preliminärt kontrakt mellan Sri Lankas regering och Sktinska Cementgju

teriet. Enligt avtalet skall en kraftstation med tillhörande damm och tunn

lar m. m. uppföras. Anläggningen skall ha en kapacitet av 200 megawatt. 

Den beriiknas kunna tas i drift nr 1984 och avses förutom kraftproduk

tionen ticksä komma att möjliggöra ökad risproduktion genom konstbe

v::ittning. 

Projcktbis1;111Jet är foimst in rik tal pf1 familjeplanering, undervisning och 

land.,hygJsut veckling. Bidraget till familjeplanerings programmet sker i 

form av r;1Jgivare, preventivmedelsleveranser samt stöd till el! centrum 

för familjehälsov::ml. Tre nya insatser inleddes budgetaret 1979/80. En 

avser stöd till tekni~k och naturvetensk<tplig undervisning. UnJer fyra :lr 

skall Sverige vidare medverka till att bygga upp ett institut för utbildning 

av förmän p~l industri- l)Ch hantverksomriidena. Den mest omfattande nya 

svenska insatsen avser landsbygdsutvcckling i distriktet tvlatara i den 

södra delen av landet. I projektet ingiir förbättring och hyggande av vägar, 

kpnstbevattning, utbildning. elektrifiering m. m. 

E11 nertal insatser sker i samarbete med FN:s fackorgan. Genom FAO 

bidrar Sverige till ett projekt för marknadsföring av fisk och förbättring av 

mjölkprod11ktionen. Stöd till ett yrkesutbildningscentrum famnas genom 

I LO. Sri Lankas exportfrämjande myndighet far stöd genom ITC. 

Under hudget:°1ret 1978/79 utbetalades 2 milj. kr. som katastrofhjälp efter 

en cyklon som drabbade östra elden av landet. 

SIDA har under budgetäret 1978/79 lämnat bidrag med 3 milj. kr. till 

UngJomens Nykterhetsförbund för uppförande av en fisknätsfabrik. 
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Swa::.iland 

Budgetåret 1979/80: 10 milj. kr. 

Budgetåret 1980/81: 10 milj. kr. 

85 

De svenska åtagandena för budgetåret 1978/79 uppgick till 10 milj. kr. 

Utbetalningarna var 10.7 milj. kr. För innevarande budgetår finns en ram 

p;'t IO milj. kr. vartill kommer en reservation pfl 8,4 milj. kr. För budgetåret 

1980/81 beräknar jag en finansiell ram för Swaziland på I 0 milj. kr. 

Pa regeringens förslag har riksdagen beslutat att för de tre budgetåren 

1979/80-1981/82 fastställa en årlig medelsram för Swaziland pfl 10 milj. kr. 

I prop. 1978/79: 100 (bil. 6) anfördes att biståndet med hänsyn till den 

snabba ekonomiska utvecklingen i landet sedan borde kunna trappas ned 

om inte nya faktorer tillkommer. som förändrar bilden. 

Bisti\ndet till Swaziland efter budget~lret 1981/82 kommer att prövas efter 

att SIDA på regeringens uppdrag har lagt fram sin allmänna översyn av 

utvecklingen i programländerna och det svenska samarbetet med dessa 

länder. 

Det ekonomiska läget i Swaziland har förbättrats avsevärt under senare 

lir. Landet har rika naturtillgångar och produktionstillväxten har varit 

snabb. Det internationella bistflndet är jämförelsevis stort. Beroendet av 

Sydafrika är fortfarande starkt. Under senare år har de ekonomiska förbin

delserna med Sydafrika byggts ut. 

Det svenska biståndet till Swaziland genomförs till största delen i samar

bete med FN. Det omfattar stöd till lantbruksutbildning. ett kooperativt 

utbildningscentrum. småindustriutveckling. utbyggnad av primärskolor 

och förvaltningspersonal via UNDP. Huvuddelen av biståndet är koncent

rerat till undervisningssektorn. Med hänsyn till Swazilands brist pä speci

aliserad arbetskraft och landets jämförelsevis goda ekonomiska situation 

bes tär insatserna till största delen av personalbistfmd. 

Den största enskilda insatsen avser stöd via FAO till kurser vid lant

bn1ksfakulteten. Genom dessa utbildas lärare i husdjursskötsel och hus

hållskunskap samt jordbruksinspektörer. Primärskolan i landet stöds ge

nom bistånd till ett byggnadsprogram och en planeringsenhet inom under

visningsministeriet, som byggs upp med hjälp av UNESCO. Stöd lämnas 

också via UNESCO till en reform av läroplanerna på gymnasienivå. Plane

rade förlängningar av dessa insatser och av programmet for utveckling av 

smföndustrin kommer att ta hela det finansiella utrymme i ansrräk som 

stftr till Swazilands förfogande under tvf1 är framåt. Ni·\gra nya insatser 

planeras därför inte. 

7iw ::.a 11 i a 

Budgetåret 1979/80: 345 milj. kr. 

Budgetfiret 1980/81: 380 milj. kr. 
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De svenska {1tagandena för budgetåret 1978/79 uppgick till 310 milj. kr. 

Utbetalningarna var 316 milj. kr. Reservationen vid innevarande budgetårs 

början uppgick till :!8 milj. kr. För budgetåret 1980/81 föresfar jag en 

landram på 380 milj. kr. 

Tanzanias ekonomiska situation har under åren 1978 och 1979 försäm

rats. Landet genomgår nu sin kanske allvarligaste kris sedan självständig

heten. Kriget mot ldi Amin-regimen i Uganda har förvärrat läget. En 

mycket snabb försämring av betalningsbalansen hade dock inletts redan 

tidigare. 

I slutet av il.r 1979 uppgick underskottet i bytesbalansen till mer än :! 

miljarder kr. Valutareserven är mycket liten. Inflationstakten är hög, vil

ket drabbar de sämst ställda grupperna särskilt hårt. Inom jordbruk och 

industri har tillväxten stagnerat, trots att dessa sektorer har prioriterats i 

landets femårsplan. Livsmedelssituationen är dock inte akut. Produk

tionen av de flesta exportgrödor har minskat. 

Krisens orsaker är många. Krigskostnaderna beräknas motsvara hälften 

av bytesbalansunderskottet. Förutom av minskade exportinkomster har 

Tanzania drabbats hårt av oljeprishöjningarna och annan importfördyring. 

Den viktiga transportsektorn arbetar med låg kapacitet på grund av svåra 

översvämningar under år 1979 och brist på bränsle och reservdelar. Nöd

vändiga importåtstramningar har drabbat industrin och många utvecklings

program. Regeringens krisi'ttgärder har innefattat devalvering. kraftiga im

portrestriktioner och nya skatter. 

Sverige och Tanzania har träffat en treårig överenskommelse om ut

vecklingssamarbete. Den omfattar I 035 milj. kr. för budgetåren 1979/80-

1981/8:!. De tvt1 största samarbetssektorerna är industri och undervisning. 

Bistandet gär budgctäret 1979/80 till i huvudsak följande sektorer och 

projekt (milj. kr.l: 

importstöd 
undervisning 
vattenförsörjning 
industri i ns t itu t ionc r 
pappers- och massaprojekt 
småindustri och hantverk 

59 
59 
42 
34 
30 
24 

skogsutveckling 22 
landsbygdshälsovård 12 
förvaltningsstöd 9 
bank för landsbygdsutvcckling 6 
konsultfond 6 

Nästan alla dessa insatser har sina tyngdpunkter p:'.'t landsbygden. Ytter

ligare några projekt far svenskt stöd i mindre skala: nutritionsplanering. 

landresursforskning. exportfrämjande aktiviteter och husdjursförädling. I 

samarbete med övriga nordiska länder stöds även landsbygdskooperation 

och jordbruksutbildning. 

Den bundna dekn av importstödet omfattar :15 milj. kr. per är under 

avtalsperioden. Det används huvudsakligen till inköp av järnvägsvagnar. 

papper samt tele- och gruvutrustning. Tanzanias betalningsbalansprohlem 

gör att importstöd kan förutses ta en nägot ökande andel av ramen i 

ansprflk under resten av avtalsperioden. 
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Två större projekt med Sverige som delfinansiär ingår ramen: ett 

kraftverk i Kidatu och ett pappers- och massaprojekt i Mufindi. Utbyggna

den av den andra fasen av kraftverket pågår enligt planerna med Världs

banken och Västtyskland som andra stora biståndsgivare. 

För Mufindi-projektet redogjordes utförligt i prop. 1978/79: 100 (bil. 6, s. 

87-88). Projektförberedelserna har därefter fortsatt med bl. a. ASSI och 

naturvårdsverket som konsulter. Finansieringsavtalen trädde i kraft några 

mi:i.nader försenade i november 1979. 

Planering och finansiering av infrastrukturen pågår (kraftledning, till

fartsvägar, fabrikssamhällen m. m. ). Konsulter för projektledning och byg

gamle är pf1 plats sedan knappt ett år. Upphandlingen av utrustning håller 

pti att slutföras och utbildningsprogram för blivande driftpersonal för

bereds. Förberedelserna för detta i Tanzanias industriella miljö ovanligt 

komplicerade projekt har försenats nägot men har på det hela taget gätt 

planenligt. 

Under flera är har en ytterligare koncentration av svenskt bistånd till 

industri och undervisning diskuterats. Denna har påbörjats men går ännu 

långsamt. Tanzania har vissa svårigheter att finna nya finansiärer för stöd 

till de sektorer som skulle fä mindre svenska resurser. Därför fortsätter 

Sveriges sedan länge pågående stöd till sektorer som vattenförsöi:ining, 

hälsovård och skogsvård. En viss ökning av resurstilldelningen till industri 

och undervisning bör efter hand kunna ske. 

Inom industrisektorn stöds. förutom Mufindi-projektet, smaindustrior

ganisationen SIDO. som etablerar småindustrier under medverkan av 

mindre svenska företag, och en investeringsbank för krediter till medel

stora industriprojekt. Ett standardiseringsinstitut och ett industriellt kon

sultbolag har byggts upp. Några av de svenska insatserna inom Tanzanias 

industrisektor betecknas av SIDA som framgangsrika innovationer. 

Pä undervisningsområdet stöder Sverige utbyggnad av primär- och se

kundärskolan. Tonvikten läggs alltmer på det förstnämnda programmet 

Sllm befinner sig i ett mycket expansivt skede. Vidare har en rad folkhög

skolor upprättats efter delvis svenska förebilder. Andra svenskstödda 

komponenter är vuxenutbildning, yrkesutbildning, framställning av skol

materiel samt utbildning av teknisk personal vid Tanzanias radio. 

I början av innevarande budgetår gav Sverige Tanzania ett extra bistånd 

på 25 milj. kr. med anledning av den ekonomiska krissituationen. Beloppet 

är avsett för inköp av råvaror och reservdelar till industri- och jordhrnks

produktion samt för katastrofhjälp efter översvämningarna. 

Genom SAREC utgår ett bidrag pä 2 milj. kr. per år för treårsperioden 

1979/80-1981/82. Det används för att stödja tanzanisk forskning genom 

det nationella forskningsrådet i Tanzania. SAREC stöder även samarbete 

mellan universitet i Sverige och Tanzania. 

SIDA:s bidrag budgetåret 1978/79 till svenska enskilda organisationers 

biständsverksamhet i Tanzania uppgick till omkring 4,4 milj. kr. En stor 
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del därav går till missionen för utbildnings- och hälsovi\rdsaktivitcter. 

Bland andra i Tanzania verksamma organisationer som fått SIDA-bidrag 

kan nämnas Swedish Cooperative Centre (SCCl, Synskadades Riksför

bund (SRPl och Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Bistti.ndsfinansicradc förbindelser mellan Sverige och Tanzania ökar. 

Exempelvis kommer niigra av SWEDFUND:s första projektförslag fr!'m 

Tanzania; LO/TCO stöder facklig utbildning i Tanzania; IMPOD mark

nadsför tanzaniskt kaffe. 

T1111isic11 

Budgetåret 1979/80: 25 milj. kr. 

Budget:'1ret 1980/81: 25 milj. kr. 

Enligt riksdagens beslut (rskr 1977/78: 209! ställdes för perioden l juli 

1978-31 december 1981 80 milj. kr. till förfogande för det återstående 

liingsiktiga utvecklingssamarbetet. Åtagandena för budgetiiret 1978/79 var 

30 milj. kr. medan utbetalningarna uppgick till 33.6 milj. kr. För budgetäret 

1979/80 ställdes 25 milj. kr. till förfogande jämte en reservation på I, 1 milj. 

kr. För budgetåret 1980/81 föreslås en finansiell ram på 25 milj. kr. Av 

histfmdet utgär en tredjedel som räntefri kredit och resterande belopp som 

gäva. 

Efter några framgångsrika är under 1970-talets början bidrog bl. a. 

ogynnsamma väderleksförhällanden för jordbruket samt svårigheter med 

att avsätta de viktigaste exportvarorna olivolja, textilier och fosfat till 

sjunkande BNP-tillväxt. minskande investeringsvilja och ökande arbetslös

het. En viss återhämtning har därefter skett inom jordbrukssektorn. Ar

betslösheten och undersysselsättningen förblir dock allvarliga problem. 

Liksom Sverige har en rad länder somt. ex. Nederländerna. Belgien och 

Kanada beslutat att gradvis avveckla sitt biständ till Tunisien. I stiillet har 

man bör:iat llimna kommersiella krediter pii mjuka villkor. 

Sveriges utvecklingssamarbetc med Tunisien inleddes är 1963. Tunisi

ens bistånd från Sverige uppg:'lr till ett sammanlagt värde av 450 milj. kr., 

varav en tredjedel har utgi\tt som räntefri kredit och återstoden som gåva. 

Utvecklingssamarbete inleddes med insaher i Kelibia där svenskt bisttmd 

utnyttjades för hamnhygge. stöd till en fhkeskola samt barn- och mödra

värd. Senare har stöd utgi\tt bl. a. till jord- och skogsbruk. infrastruktur pii. 

landsbygden samt insatser inom arbetsmarknads- och undervisningssek

torcrna. Bland de största avslutade insatserna märks stöd till småindustri

finansiering. vattcnförsörjning pG. landsbygden och i mindre tätorter. 

skogsodling och markvård samt fiskeskolan och hamnen i Kelihia. 

Utvecklingssamarhetet med Tunisien omfattar f. n. ett 15-tal insatser 

inom sektorerna jordbruk och landsbygdsut veckling. utbildning, industri 

och infrastruktur. Avvecklingen av det land programmerade biståndet fort-
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gfu". Vissa svenskstödda projekt kommer inte att vara avslutade vid ut

gången av år 1981, varför smärre uthetalningar - inom ramen för redan 

avtalade hclopp - ev. kommer att göras därefter. Detta gäller framför allt 

avloppsreningsverket i Sfax samt lärarhögskolor och tekniska gymnasier. 

En plan för en utvärdering av histandet till Tunisien har upprällats och 

kommer att till sin huvuddel genomföras före utgangen av är 1981. 

Under budgetåren 1978/79 och 1979/80 har ca I milj. kr. anslagits för 

enskilda organisationers verksamhet i Tunisien. Bl. a. har stöd lämnats till 

en jordbruksskola för unga kvinnor. 

I samband med riksdagens beslut om avveckling av biståndet till Tunisi

en underströks vikten av åtgärder. som kunde underlätta ett bredare sam

arbete mellan Sverige och Tunisien. Slirskilda medel har avsatts för detta 

ändamål. Efter viss inledande osäkerhet om innehållet i ett bredare samar

bete har nu en rad insatser kunnat påbörjas. Bland redan genomförda 

insatser kan nämnas dykarutbil<lning i samarbete med Stockholms grod

mansskola samt markanvän<lningsplanering i samarbete med Tekniska 

Högskolan i Stockholm (KTH). Bland pägäende och beslutad verksamhet, 

ett IO-tal insatser, märks arkeologiska utgrävningar i Kartago, planering 

och projektering av hostäder, forskningssamverkan rörande vattenre

surser. erosion och sandflykt, förstudie rörande industriell avloppsrening 

och uthildning av tekniker till reningsverk. 

I linje me<l intentionerna bakom det bredare samarbetet har åtgärder 

ocksa vidtagits för att främja svensk export och industriellt samarbete. Ett 

svenskt handelsfrämjande symposium om byggnadsindustrin har arrange

rats av exporträdet och de kommersiella kontakterna har intensifierats. 

SWEDFUND och IMPOD samarbetar med Tunisien. 

Vic111am 

Bu<lgetftret 1979/80: 400 milj. kr. 

Budgetåret 1980/81: 365 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budget:'tret 1978/79 uppgick till 380 milj. kr., 

medan den ingående reservationen uppgick till 163,5 milj. kr. Utbetalning

arna var 308 milj. kr. För innevarande budgetår ställs 400 milj. kr. till 

förfogande. Härtill kommer en ingäende reservation pft ca 235 milj. kr. I 

samband med att de stora investeringskostnaderna för projekten nu mins

kar ter det sig rimligt att sänka landramen. För budgetåret 1980/81 föreslår 

jag en ram på 365 milj. kr. Detta innebär en sänkning med 35 milj. kr. i 

förhållande till SJDA:s förslag. 

Vietnams ekonomiska läge är svårt. Landets ekonomiska långsiktspla

ncring ger prioritet åt jordbruk och konsumtionsvaruindustri för att för

bättra befolkningens lcvnadsstandard. Resultaten har under de senaste 

tiren blivit sämre lin förväntat. Naturkatastrofer på grund av dålig väder-
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lek. konflikten med Kina och interventionen i Kampuchea har bidragit 
härtill. Omläggningen av ekonomin i landets södra del i syfte att införa 

samma planelwnomiska system som i norr har också inneburit påfrestning-

ar. 

Dessa fakwrer har medfört nedskärningar i den privata konsumtionen. 

De har ocksb. bidragit till en omfattande flyktingström fran landet. Under 

mänaderna april-juni 1979 beräknas 40000-60000 människor i månaden 

ha flytt till omkringliggande länder i regionen. FN höll i juni 1979 en 

konferens i Gencve om flyktingproblemen. Sedan dess har flyktingström

men avtagit väsentligt. En överenskommelse har träffats mellan flykting

kommissarien och Vietnam om ett program för legal utvandring, som 

ltrngsamt har börjat fungera. 

Större delen av det svenska biståndet fortsätter att gå till tre stora 

projekt, massa- och pappersindustrin i Bai Bang. ett barnsjukhus i Hanoi 

och ett allmänsjukhus i Uong Bi. 
Bai Bang-projektet omfattar en fabrik för att tillverka massa och papper 

och ett program för skogsplantering, avverkning och transport. Dessutom 

ingår samhällsinvesteringar i form av en hamn, vägar,järnvägar, bostäder, 

sjukstugor och skolor. Kapaciteten vid full produktion beräknas till 50CXIO 

ton skriv- och tryckpapper för skolbruk och till 5 000 ton omslagspapper. I 

projektet ingtir en omfattande yrkcsutbildning. Bai-Bang-projektet har haft 

problem med förseningar och höjda kostnader. Hela anläggningen beräk

nas vara färdig under år 1981. 
Det svenska bidraget till projektet beräknades när avtalet slöts till 770 

milj. kr. varav 650 milj. kr. i 1973 ars priser och 120 milj. kr. för beräknad 

inflation. Under våren 1978 utarbetades en ny kostnadsprognos, som upp
gick till 1600 milj. kr. i löpande priser för åren 1973-81. De främsta 

orsakerna till ökningen är förseningen av projektet och ökad inflationstakt. 

Inflationens verkningar beräknas svara för 55 l/(. av den totala kostnadshöj

ningen. Därtill kommer bl. a. återanskaffning av försliten byggnadsutrust

ning samt behov av utökad utbildning. 

Barnsjukhuset i Hanoi kommer att fungera bb.de som värdcnhet och som 

forskningscentrum för barnsjukdomar. Allmänsjukhuset i Uong Bi kommer 

att som upptagningsomräde ha den omkringliggande provinsen som har 

omfattande gruvdrift. 

Nf1gon direkt päverkan av krigshandlingarna har inte kunnat noteras på 

projekten. Militär mobilisering och livsmedelsbrist minskar dock arbetsef

ft:ktiviteten. 
Under år ]980 kommer de tvh sjukhusen att sta klara och kunna tas i 

bruk. Detsamma gäller vissa delar av Bai Bang-anläggningen. Den första 

pappcrsrnaskinen beräknas tas i bruk under våren 1980 och den andra 

under hösten samma ar. 

Vietnam har begärt att Sverige ska fortsätta att stödja de tre projekten 

även sedan de har tagits i bruk. I prop. 1978/79: 100 (bil.6. s. 91) anfördes 
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att sädant stöd var motiverat. Utrikesutskottet har anslutit sig till denna 

uppfattning och har begärt att få ta ställning till omfattning och utformning 

av det föreslagna stödet till driften av Bai Bang-projektet. Nägot motsva

rande önskemäl frän riksdagen angäende utformningen av driftstöd till 

sjukhusprojekten föreligger inte. 

Överenskommelse har träffats med Vietnam om stöd till driften av de 

tvä sjukhusen. Stödet kommer att omfatta rådgivning och leveranser av 

reservdelar och förbrukningsmateriel. Avtalet omfattar tre är med en total

nun pä 50 milj. kr. 

Konsultationer har ägt rum med Vietnam om riktlinjer för ett avtal om 

färdigställande och drift under en inlcdningsperiod av pappers- och massa

fabriken i Bai Bang. Enighet har preliminärt nåtts om dessa riktlinjer. 

Aterstf1ende investeringsåtaganden per den I juli 1980 bör kunna läggas in i 

ett nyll treftrigt avtal. Stöd till driften bör kunna omfatta teknisk rädgivning 

och leveranser av reservdelar till en högsta kostnad av 145 milj. kr. för hela 

perioden. Därutöver bör ur landramarna kunna avsättas högst 255 milj. kr. 

i ett treårigt importstödsavtal för inköp av pappersmassa och andra råvaror 

till Bai Bang. Ett separat avtal bör dessutom kunna träffas mellan vederbö

rande vietnamesisk myndighet och ett svenskt projektledningsföretag om 

projektledning. Det nya avtalet skulle kunna ersätta överenskommelsen 

om Bai Bang från den 20 augusti 1974. 

Under perioden 1977/78-1978/79 har Sverige lämnat importstöd för 120 

milj. kr. Därav var 80 milj. kr. bundna till upphandling i Sverige. Det 

bundna biståndet har främst använts för import av pappersmassa. stål och 

garn. medan det obundna har utnyttjats för att bekosta fivsmedelsimport. 

Under budgetäret 1979/80 uppgår importstödet till 100 milj. kr.. varav 30 

milj. kr. är bundna till upphandling i Sverige. Medlen kommer att anv1indas 

huvudsakligen för import av massa och papper för skolböcker samt reserv

delar och rt1varor för befintlig industri. Under budgetåret 1978/79 har 22 

milj. Kr. använts för katastrofhjälp direkt eller via enskilda organisationer 

med anledning av det svära försörjningsläget. 

SIDA-bidrag till enskilda organisationer för verksamhet i Vietnam ut

nyttjas bl. a. för utbildningsändamtil. SAREC har slutit avtal om en fort

sättning pli tidigare etablerat forskningssamarbete. Kostnaden beräknas 

till 4 milj. kr. för en tvåårsperiod. IMPOD har arrangerat ett seminarium i 

Sverige för representanter för vietnamesiska exportorgan. En resa för 

svenska importorgan till Vietnam planeras för att följa upp det inledda 

samarbetet. 

Zamhia 

Budgetflret 1979/80: 105 milj. kr. 

Budgettiret 1980/81: 130 milj. kr. 
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Det svenska biståndet uppgick budgetaret 1978/79 till 95 milj. kr. Utbe

talningarna belöpte sig till drygt 90 milj. kr. Landramen för innevarande 

budgetår uppgttr till 105 milj. kr., vartill skall läggas en ingående reserva

tion på 5,6 milj. kr. Ett extra betalningsbalansstöd ut katastrofreserven på 

30 milj. kr. har därtill lämnats till Zambia. Av dessa medel har 15 milj. kr. 

utnyttjats innevarande budgetar. Jag föreslår en medclsram för Zambia på 

130 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Zambias försörjningsläge är fortsatt svårt. Priset på landets viktigaste 

exportvara, koppar. har under år 1979 visserligen förbättrats, men ligger 

fortfarande på en nivå under den som rådde vid mitten av 1970-talet. 

Betalningsbalansen har under år 1978 och första halvåret 1979 försämrats 

ytterligare trots att I M Får 1978 beviljade Zambia krediter till ett värde av 

närmare 2 miljarder kr. Underskottet i betalningsbalansen har medfört 

drasciska nedskärningar av Zambias import. 

1979 :irs skörd av basfödoämnet majs förutses bli avsevärt sämre än 

normalt. Zambia har vädjat om internationellt bistånd för att säkra landets 

livsmedelsförsörjning under år 1980. 

Den under det senaste decenniet svåra transportsituationen har under 

året ytterligare förvärrats. Detta beror på att den s. k. T AZARA-jämvä

gen. som förbinder Zambia med havet genom Tanzania under år 1979 

endast har fungerat periodvis och med mycket Hig kapacitet. Järnvägen har 

dessutom liksom det övriga zambiska transportnätet utsatts för upprepade 

attacker från sydrhodesisk sida under hösten 1979. I slutet av är 1978 såg 

sig Zambia nödsakat att äteruppta trafiken på den södra järnvägslinjen 

över den sedan år 1973 stängda gränsen mot Sydrhodesia för att kunna 

importera bl. a. livsmedel frtrn Sydafrika. I november 1979 förbjöd Sydrho

desia transport av livsmedel till Zambia på denna järnväg. 

Nlirmare 60000 zimbabwiska flyktingar befinner sig i Zambia. Landet 

har under tir 1979 liksom aret innan utsatts för sydrhodesiska flyganfall 

riktade mot läger som tillhör den i Zambia baserade befrielserörelsen 

ZAPU. Även marktrupper från Sydrhodesia och Sydafrika har angripit 

Zambia. Säkerhetsläget i Zambia har under år 1979 varit spänt till följd av 

det militära hotet från Sydrhodesia och Sydafrika. 

Det svenska biståndet till Zambia har successivt kommit att koncen

treras till områdena landsbygdsutveckling. undervisning och hälsovård. 

Dessutom llimnas ett omfattande personalbistånd. En del av den finan

siella ramen används även för bundet importstöd. 

Avtal om sektorstöd till jordbruk och hälsovård har ingätts under år 

1979. Inom jordbruksomddet stöder Sverige ett program för integrerad 

landsbygdsutvcckling. Det svenska biståndet omfattar vidare stöd till en 

lanthruksskola och till den jordbrukskoopcrativa rörelsen. Avtalet förntser 

en fastare samordning av de svenska insatserna inom jordbruket och lägger 

tonvikt vid stöd till smtijordbrukarc bl. a. genom utbildning och rådgivning. 

I 11L)m hälsov~'trden inriktas de svenska insatserna främst på landsbygds-
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hälsovärJ. sjukvårdslärarutbildning och sjuksköterskeuthildning. Avtal 

om scktorstöd till hälso- m:h utbildningsväsendet kommer att ingas under 

budgetåret 1979/80. Samarbetet. som hittills har omfattat högre fackut

bildning pt1 olika omräden förutses därvid innefatta även primärskola. 

yrkcsuthildning och specialundervisning. 

Det svenska personalbisti'l.ndet till Zambia har traditionellt varit stort. 

En överenskommelse har n{1lts om en successiv minskning av dclla bi

stand med en avveckling av rersonalen inom sektorer som inte tillhör 

rrioriteraJe samarbetsomrihlen. Den SIDA-rekryterade fältpersonalen i 

Zambia uppgick i oktober 1979 till 65 personer. Nyrekrytering har försvtt

rats niigot pä grund av det spänJa läget i landet. 

Det svenska stödet till Zambias import har huvudsakligen utnyttjats för 

in kör i Sverige av jiirnviigsvagnar och teleutrustning. Det katastrofbistånd 

p{t 15 milj. kr. för budgetärcn 1979/80 och 1980/81. som har lämnats till 

Zamhia. utnyttjas i sin helhet för inköp av teleutrustning i Sverige. 

Med anledning av Zambias allvarliga försörjningsliige har ett bidrag pi\. 5 

milj. kr. Jiimnats för majsimrort. som handhas av FN:s livsmedelsprogram 

(WFPl. 

Sverige stöder upprustningen av den s. k. Benguela-järnvägen. som för

binder Zamhia med Atlanten via Zaire och Angola. Medel om 6 milj. kr. 

ställdes i juni 1979 till Zambias förfogande för ändamålet. Zambia har i 

december 1979 erhallit ytterligare 5 milj. kr. i extra bidrag med anledning 

av de sydrhodesiska attackerna mot det zambesiska transportnätet. 

SAREC stöder Zambias nationella forskningsrtid genom en insats. som 

väntas kosta 3 milj. kr. under en två<'1rsreriod. Verksamheten avser fors

karutbildning inom och utanför Zambia samt inköp av utrustning för forsk

nings projekt. som bl. a. gäller kartläggning av naturrcsurser. landsbygdsut

veckling och livsmedelsteknologi. 

Med hänvisning till Zamhias svåra betalningsbalansläge fattade rege

ringen i december 1978 beslut om en ram för exportkreditgarantier för 

Zambia. Denna ram uppgick till 100 milj. kr. Den har utnyttjats för garanti

givning för varuexport. som har bedömts vara av stor betydelse för Zam

bias ekonomi. bl. a. lastfordon och gruvutrustning. 

VISSA INSATSER I LATINAMERIKA OCH KARIBIEN 

Budgetåret 1980/81: 80 milj. kr. 

varav 

Humanitärt biständ 30 milj. kr. 

Nicaragua 30 milj. kr. 

Karihien 20 milj. kr. 

I samband med en viss förstärkning av vårt samarbete med Latinameri

ka och Karibien har jag funnit det ändamf1lsenligt att behandla dessa 

insatser i ett sammanhang. 
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Sveriges hittillsvarande bisthnd till Latinamerika och Karibien har haft 

en relativt ringa omfattning. De enda programländerna i regionen har varit 

Cuba och Chile. Längsiktigt utvecklingssamarbete inleddes med Cuba är 

1%9 och med Chile år 1972. Efter militärkuppen år 1973 avbröts Sveriges 

bilaterala bistånd till Chile. Det kom att ersättas av humanitära insatser 

avseende såväl Chile som andra länder i Latinamerika där mänskliga 

rättigheter kränks. Riksdagen uttalade år 1976 att en successiv avveckling 

av biståndet till Cuba borde ske mot bakgrund av det ekonomiska framåt

skridandet i landet (rskr 1975/76: 349). En sådan avveckling har skett och 

det reguljära biståndet till Cuba upphör vid utgtmgen av budgetåret 1979/ 

80. Ansträngningar har samtidigt gjorts för att fä till sti'lnd ett bredare 

samarbete med Cuba. Bredare samarbete har också inletts med Jamaica 

och diskussioner därom har upptagits med Dominikanska Republiken. 

Sverige gav under 1978/79 betydande bistånd till flyktingar från Nicaragua 

och har sedan Somozas fall lämnat avsevärd hjälp till återuppbyggnaden av 

landet. Sveriges utvecklingsstöd till Latinamerika och Karibien har därut

över avsett dels insatser via enskilda organisationer för hälsovårds- och 

utbildningsprojekt, dels forskningssamarbete. 

Humanitärt histånil 

Budgetåret 1979/80: 30 milj. kr. 

Budgetåret 1980/81: 30 milj. kr. 

Utbetalningarna för budgetåret 1978/79 uppgick till 25.3 milj. kr. För 

innevarande budgetår har 30 milj. kr. anvisats. För budgetfiret 1980/81 

beräknar jag samma belopp. För den händelse att angelägna behov inte kan 

rymmas inom denna ram. räknar jag därutöver med att kunna ta i anspråk 

katastrofmedel för humanitära insatser i Latinamerika. 

Det svenska stödet till humanitär verksamhet i Latinamerika inleddes 

med åtgärder för flyktingar från Chile efter militärkuppen i'lr 1973. Utsatta 

personer i landet fick därtill stöd i form av rättslig, medicinsk och ekono

misk hjälp. Efter hand har biståndet utökats till att omfatta även andra 

utsatta grupper i Latinamerika. Medlen används ibland till självhjälpspro

jekt. En betydande del av bidragsgivningen avser juridisk och medicinsk 

hjälp till politiska fängar och deras anhöriga. Stöd utg<'ir vidare i form av 

underhtillsbidrag till familjer vilkas familjeförsörjare har fängslats eller 

dödats. I vissa länder med omfattande arbetslöshet lämnas bidrag till s. k. 

folkmatsalar och hälsokliniker i slum- och arbetarområJen. En mindre del 

av medlen används för stipendiering av latinamerikanska flyktingar i Euro

pa. 

Det svenska biståndet kanaliseras genom svenska och internationella 

organisationer till latinamerikanska institutioner och organisationer med 

verksamhet i resp. land. De viktigaste kanalerna är L.uthcrhjälpen, Frikyr-
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kan Hjälper, Röda korset, Amnesty International. World University Ser

vice och International University Exchange Fund. 

De politiska och ekonomiska förhållanden, som råder i mtinga latin

amerikanska länder, utgör bakgrunden till behovet av humanitära insatser i 

regionen såväl för nyktingar som för förtryckta grupper som stannar kvar i 

sina Hinder. I Sydamerika är det särskilt i Argentina. Chile och Uruguay 

som situationen ptikallar internationella humanitära fttgärder. I Central

amerika har politiska förföljelser ökat kraftigt under de senaste åren i El 

Salvador och Guatemala. 

Nicaragua 

Budgetäret 1980/81: 30 milj. kr. 

I juli 1979 störtades Somoza-diktaturen. En !äng politisk och militär 

kamp, som efter hand fick allt bredare folkligt stöd. hade förts mot Somoza 

och hans regim. 

Nicaragua har en befolkning pä ca 2.5 milj. invånare som förutom 

lidanden under Somoza-regimen och ett långt krig också har utsatts för 

svtira jordbävningar. Jordbruk är landets främsta näring med kaffe och 

bomull som huvudsakliga grödor. Även socker odlas och landet har en stor 

boskapsstam. Landets ekonomiska läge är besvärligt och återuppbygg

nadsbehoven är stora. En stor del av industrin är förstörd och arbetslöshe

ten är hög. Behovet av utländskt bistånd har av ECLA (FN:s ekonomiska 

kommission för Latinamerika) uppskattats till 2,5 miljarder dollar under en 

period av fem till åtta är. Siffran för BNP per invånare har reducerats 

kraftigt. Nicaraguas regering beräknar att den skulle ha sjunkit från över 

800 dollar tir 1977 till ca 450 dollar är 1979. 

Oen nya regeringens politik syftar till återuppbyggnad. ekonomisk till

växt, omfördelning av inhemska resurser samt ekonomisk och social rätt

visa. Den ekonomiska basen skall utgöras av en blandekonomi där staten 

äger och förvaltar de från familjen Somoza exproprierade tillgi:J.ngarna samt 

kontrollerar utnyttjandet av landets naturtillgångar som mineraler och 

energi. Satsningar görs på alfabetisering. annan utbildning - företrädesvis 

teknisk och yrkesinriktad - . hälso- och spädbarns värd samt genomföran

det av en jordreform. En ny lag, som garanterar demokratiska fri- och 

rättigheter. har utfärdats av regeringen. Allmänna val avses äga rum när 

situationen i landet har normaliserats. 

Nicaraguas regering. som representerar olika politiska grupperingar. har 

gjort hänvändelser till Sverige om bistånd. Även flera internationella och 

enskilda svenska organisationer har inkommit med förslag om bistånd till 

Nicaragua. De största bistfmdsgivarna är IDB, Världsbanksgruppen, USA. 

Nederländerna. Västtyskland och Sverige. 

Till nyktingar från Nicaragua. som vistades i grannländerna Costa Rica 
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och Honduras. (>Ch till utsatta grupper inne i Nicaragua under Somozas 

regim, lämnade Sverige under budgetären 1978/79 och 1979/80 humanitärt 

bistirnd om totalt ca 11 milj. kr. Insatserna avst1g livsmedel. mediciner, 

fältsjukhus, ambulansutrustning. stöd till utbildning m. m. 

Efter Somozas fall anslog Sverige i augusti 1979 25 milj. kr. i katastrof

och <'1tcruppbyggnadshiständ till stöd åt den nya regeringens ansträngning

ar att reparera skadorna frtrn kriget och lindra <len värsta nöden i landet. 

Medlen används främst för livsmedel. mediciner. sjukhusbyggen och häl

sovårdsutrustning. Därutöver har bidrag pti ca 1,4 milj. kr. lämnats till 

Lutherhjälpen och Röda korset för humanitära insatser samt 3 milj. kr. till 

UN HCR för ett hjälpprogram avseende nicaraguaner som återvänder från 

exil. 

Enligt min mening är det angeHiget med ett omfattande internationellt 

stöd till Nicaragua för att underlätta landets återuppbyggnad och dess 

politiska självständighet, dess strävanden mot ekonomiskt oberoende och 

dess utveckling i demokratisk riktning. Mot denna bakgrund föreslår jag 

att Sverige fortsätter att lämna bistånd till landets återuppbyggnad. För 

budgetaret 1980/81 beräknar jag 31\ milj. kr. för ändamålet. 

Det svenska biständets inriktning och utformning fär diskuteras med den 

nicaraguanska regeringen. Jag utgar ifrån att det skall kunna vara ett 

utvecklingssamarbete. som huvudsakligen fär formen av importfinansie

ring till stöd för landets återuppbyggnad. Därutöver räknar jag med en 

utveckling av ett samarbete med !\Jicaragua även i andra former. t. ex. via 

SWEDFUN D och I M POD. SAREC har redan inlett visst forskningssamar

bete med Nicaragua. 

/\arihie11 

Hudget[tret 1980/81: 20 milj. kr. 

varav Dominikanska Republiken 

Jamaica 

JO milj. kr. 

10 milj. kr. 

Karibien brukar anses omfatta Cuba, Jamaica, Haiti. Dominikanska 

Repuhliken. den öst karibiska ö-världen - med ett flertal ministater - samt 

Guyana och Surinam. Dessa länder befinner sig på i bl. a. BNP-termer 

räknat mycket olika utvecklingsniva. Vissa länder har en BN P per in vanare 

pti över 2 000 dollar medan andra har endast något över 200 dollar per 

inv?mare. M{111ga länder i regionen är för sina exportintäkter ensidigt bero

ende av ett fatal obearbetade råvaror frf111 jordbruks- eller gruvsektorn. På 

vissa håll är det utländska inflytandet via ekonomiska intressen stort. 

Riksdagen uttalade varen 1979 (rskr 1978/79: 295) att det vore önskvärt 

att Sveriges samarbete med demokratiska länder i det karibiska omradet 

förstärks. I utrikesutskottets utlåtande anfördes bl. a. följande: 

"Utskottet finner det önskvärt att Sveriges samarbete med demokratis-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 97 

ka länJer i Jet karibiska omrädet förstärks. I samarbetet J..an ing<'t svenskt 

stöd i olika former. Dessa stödinsatser bör främst ske inom ramen för det 

bredare samarbetet men ocksä andra stödformer kan visa sig lämrliga, 

exempelvis genom särskilda samarbetsavtal, stöd via Karihiska utveck

lingshanken. insatser via SAREC eller genom fonden för industriellt sam

arbete med u-länder etc. 

Utskollet utgär ifran att regeringen närmare rrövar formerna härli:ir -

hl. a. med hiinsyn till att dessa länder inte tillhör de fattigaste u-länderna -· 

och föreslår därför att posten Bredare samarbete av reservationsrnedel 

tillförs de ytterligare medel, som kan behövas häiför. .. 

Inom utrikesdepartementet har en undersökning gjorts av tiinkbara 

former för ett förstärkt svenskt stöd till demokratiska länder i det karihiska 

omrf1det. Bl. a. har möjligheterna undersökts att genomföra insatser via 

Karihiska utvecklingsbanken tCDBl. 

Denna bank, som inledde sin verksamhet ~1r 1970, har sin utlåningsverk

samhet konccntrernd till ett I .'i-tal mindre Hinder eller omrf1den av vilka 

många nyligen har erhl11lit eller hf11ler pä att urrnå sjiilvstiindighet. Största 

lftntagare är Belize och Jamaica. CDB: s totala utlt1ning t. o. m. slutet av lir 

1978 uprgick till ca 180 milj. dollar. 

Under fir 1978 gk:k drygt 70 l.::C av utlåningen till de minst utvecklade 

medlemsländerna. Av den totala utlt111ingen t. o. m. år 1978 har 29.8'1· gätt 

till jordbrukssektorn, 18.5 ~·-;. till industrisektorn. 15.4 r·; till hamnar samt 

21.7 r.;. till övriga infrastrukturella projekt. 

CDB betraktas av bankens låntagarländer. internationella utvccklings

banker som IBRD m.:h I DB, samt av bankens bidragsländer som en effektiv 

institution väl anrassad att genomföra utvecklingsprojekt under de src

ciella omständigheter som de smä ö-länderna i detta nmråde befinner sig i. 

Ett eventuellt svenskt stöJ till CDB bör närmast kunna l~imnas i form av ett 

bidrag till någon av bankens fonder för utlåning pä mjuka villkor. 

!\.1ot bakgrund härav finner jag det motiverat att närmare utröna förut

sättningarna för ett framtida samarbete med CDB. Om sådant samarbete 

aktualiseras under budgctäret 1980/81 bör, som jag tidigare har framh{11lit, 

medel härför tas i anspråk under anslaget C 1. Bidrag till internationella 

bist~inJsprogram. 

Då riksdagen uttalade sig för ett förstärkt svenskt samarbete med Jemo

kratiska länder i det karibiska området förefaller främst Jamaica m:h 

Dominikanska Republiken ha åsyftats. Det ekonomiska läget i 

dessa länder har under lång tid varit allvarligt och har ytterligare förvärrats 

under är 1979 till följd av översvämningar i västra Jamaica och orkaner i 

Dominikanska Republiken. Behovet av internationellt stöd är stort. 

Med Jamaica pågår hrcdare samarbete. Bidrag har lämnats till finan

siering av förinvesteringsstudier beträffande omrf1dena mjölkrrod11ktion, 

skogsutveckling och vattcnförsörjning samt till viss kursverksamhel. I 

samband med översvämningskatastrofen lämnade Sverige vidare I milj. 

)( 7 Riksdugen 1979/80. I .mm/. Nr 100. Bilugu 6 
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kr. i katastrothistånd. Diskussioner ägde rum under år 1979 om fortsatt 

bredare samarbete inom ett flertal prioriterade utve.:klingsområuen som 

utbyggnad av vattenkraft. förbättring av landets statistik- och skattesy

stem samt om deltagande i kurser i inuustriellt underhåll och kvalitetskon

troll. 

Även med Dominikanska Republiken har diskussioner hä.llits 

om ett liknande samarbete. Förinvesteringsstudier inom bl. a. gruv- och 

vatten kraftssektorerna har i detta sammanhang nämnts som tänkbara om

raden för svensk finansiering. Stöd till skogsutveckling, fiske (bl. a. 

kooperativer) samt forskning kring alternativa energikällor har också be

rörts. I samband med de naturkatastrofer. som inom loppet av några dygn 

drabbade landet lämnade Sverige 1.5 milj. kr. i stöd. Bidrag har också 

utgatt till ett program för facklig utbildning i landet. 

Dominikanska Republikens och Jamaicas synnerligen svåra ekonomiska 

situation motiverar emellertid dessutom ett tillfälligt betalningsbalansstöd. 

För Dominikanska Republikens del bör det svenska stödet främst inriktas 

på äteruppbyggnadsarbete efter naturkatastroferna. Totalt beräknas 15 

milj. kr. för ändamålet, varav 5 milj. kr. tas i anspråk redan innevarande 

budgetår från anslagsposten Katastrofer m. m. Ett belopp om JO milj. kr. 

föreslås som importstöd till Jamaica. Jag ser detta bistånd som en tillfällig 

förstärkning av det bredare samarbetet mot bakgrund av landets svåra 

betalningsbalanssituat ion. 

De svenska åtagandena för det reguljära biståndet till Cuba budgetåret 

1978/79 uppgick till 30 milj. kr. Utbetalningarna var 29,8 milj. kr. För 

innevarande budgetår är ramen 30 milj. kr. Därmed avslutas det långsiktiga 

utvecklingssamarbete som inleddes år 1969. Medel för bredare samarbete 

har ställts till förfogande fr. o. m. budgetåret 1977/78 för att underlätta ett 

vidgat samarbete i samband med att det reguljära biståndet avvecklas. Jag 

räknar med att sådana medel kommer att kunna disponeras även under 

budgetåret 1980/81. 

Sedan det svenska biståndet till Cuba inleddes budgetåret 1969/70 har 

landet t. o. m. budgetåret 1978/79 erhållit totalt ca 275 milj. kr. i svenskt 

bistånd. Huvuudelen av detta har lämnats som importstöd till undervis

nings- och hälsovärdssektorerna samt till ett livsmedelsinstitut. Enligt det 

avtal som tecknades i juli 1977 om 95 milj. kr. för treårsperioden 1977/78-

1979/80 utgår 24 milj. kr. som räntefri kredit medan återstoden lämnas som 

g{1va. Det bundna biståndet uppgår till sammanlagt 35 milj. kr. SIDA 

planerar en utvärdering av det samlade svenska biståndet till Cuba. 

En överenskommelse har träffats beträffande det bredare samarbetet 

mellan Sverige c1ch Cuba. Enligt denna skall samarbetet kunna avse bl. a. 

förinvestcringsst udier. teknologiöverföring. konsulttjänster, seminarier 

och stipendier. kommersiellt samarbete samt forsknings- och kultursamar

bete. Olika konkreta projekt för finansiering med medel för bredare samar

bete har diskuterats, däribland teknologiöverföring för tillverkning av rost-
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fria tankar till livsmedelsindustrin, experimentutrustning till sockerindu

strin, studie av exportmarknaden för pappers- och massaprodukter hasera

de pti sockcrrörsavfall och en förinvestt:ringsstudit: för tillverkning av 

plasthhtar. 
Ett avtal har ingåtts mellan SAREC ot:h kubanska myndigheter om 2 

milj. kr. för forskningssamarbete avseende miljövård. havsekologi och 

cant:erforskning samt utveckling av ett system för vetenskaplig och tek

nisk information. En vidareutveckling av forskningssamarbetet inom can

cerforskning och miljövård planeras. 

VISSA LANDPROGRAMKOSTNADER 

Budgetåret 1979/80: 34 milj. kr. 

Rudgetaret 1980/81: 40 milj. kr. 

fr. o. m. hudgetåret 1979/80 redovisas den del av kostnaderna för 

svensk biståndspersonal, som avser skatter och sociala avgifter, under en 

särskild anslagspost som har benämnts Vissa landprogramkostnader. För 

budgetåret 1979/80 har dessa kostnader beräknats till 34 milj. kr. Under 

budgetåret 1980/81 räknar SIDA med att medelsbehovet kommer att stiga 

med ungefär 5 ,6 milj. kr. För budgetåret 1980/81 beräknar jag därför ett 

medelsbehov av 40 milj. kr. för detta ändamål. 

Anledningen till att en särskild anslagspost har inrättats är att kostna

derna för den svenska biståndspersonalen har stigit kraftigt. Dessa ökade 

kostnader, som t. o. m. budgetåret 1978/79 belastade de enskilda landra

marna, väntades leda till en väsentlig minskning av det svenska personal

bistandet. För att undvika en sådan utveckling förordade SIDA att skatter 

och sociala avgifter för biståndspersonalen inte skulle belasta de enskilda 

landramarna utan i stället finansieras över en särskild anslagspost. 

Det nya finansieringssystemet har fått till följd att belastningen på land

ramarna för svensk biständspersonal har sjunkit med omkring en tredjedel. 

Detta har betydelse för mottagarländer med omfattande personalbistånd 

som Botswana. Kenya, Tanzania och Zambia. 

Den I juli 1979 var 265 kontraktsanställda och 51 fredskårsdeltagare i 

tjänst på uppdrag av SIDA. Antalet beräknas bli ungefär detsamma under 

budgetåret 1979/80. Med hänsyn till prisutvecklingen i de olika tjänstgö

ringsländerna och till förändringar i valutakurserna görs regelbundna juste

ringar i biständspersonalens löner. Sådana förändringar har de senaste 

åren resulterat i bruttolöneökningar på 5-20 % per år. SIOA beräknar 

ökningen av kostnaderna för skatter och sociala avgifter under budgetåret 

1980/81 med utgångspunkt från en höjning av lönerna för svensk bistånds

personal med 15 0(,_ 
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BEFRIELSERÖRELSER OCH FLYKTINGAR M. M. 

I SÖDRA AFRIKA 

Budgettiret 1979/80: I :!O milj. kr. 

BuJget~irct 1980/81: 150 milj. kr. 

100 

Sydafrika fortsätter sin raså.tskillnadspolitik trots inrikespolitiska för

troendekriser och internationella påtryckningar. Ett antal reformförslag 

har framlagts som bl. a. berör de svarta arhetarnas fackliga rättigheter och 

deras rätt att flytta och söka arbete inom landet. Liksom förslagen till 

eventuella ändringar i förbudet att ing{1 äktenskap över rasgränserna och 

till förbiittrade villkor för den svarta stadsbefolkningen innebär de dock 

inte annat än obetydliga förändringar av apartheidpolitiken. Grundprinci

perna i raspolitiken ligger fast. Samhället präglas av en ökad vftldsan

vändning. Risken för en v;'ildsam utveckling kvarstår därför. 

Under hela år 1979 har FN-planen för Namibias självständighet förhalats 

och saboterats av Sydafrika. Förhandlingarna mellan Sydafrika. SW APO 

och de fem västmakter som ligger bakom planen har hittills varit resultat

lösa. Sydafrika har genom arresteringar sökt likvidera SWAPO som intern 

politisk organisation. Genom angrepp mot Angola och Zambia söker man 

utplhna SWAPO:s stöd utanför landet. Inom Namihia bygger Sydafrika upp 

politiska organ som saknar stöd bäde internationellt och hos befolknings

majoriteten. 

Valen i Zimbabwe i april 1979 ledde inte till internationellt erkännande 

av den nya regeringen under biskop Muzorewas ledning. Valen ogiltigför

klarades av FN :s generalförsamling. 

Konferensen i London om Zimbabwes konstitution och övcrgtmgsarran

gcmangcn inför landets självständighet har pågått hela hösten 1979. Inne i 

landet har den väpnade kampen fortsatt under äret. med allt högre förlust

siffror för både Patriotisk<1 Fronten och Salisbury-regimen. Den senare har 

ökat sina flyganfall och markräder mot flyktingläger och s:'\väl civila som 

militära m:'\I i grannländerna. 

De omkringliggande länderna. främst Mrn;ambique, Zambia. Angola och 

Botswana. har drabbats hårt av krigföringen i Zimbabwe och Namibia. För 

dessa länder innebär flyktingarna en tung belastning p:'\ redan ansträngda 

resursa. Samtidigt har torkan i regionen under det senaste året allvarligt 

försämrat försörjningsläget. 

Flyktingsituationen är mycket svår. Antalet flyktingar uppskattades i 

november 1979 till nära 150000 i Moc;ambique. omkring 60000 i Zambia. 

ca 45 000 i Angola och ca 25 000 i Botswana. Det totala antalet har nästan 

fördubblats pä drygt ett år. Flyktingarna i Moc;ambique och Botswana är 

främst zimbabwier och i Angola namibier. medan det i Zambia finns b<'tde 

zimbabwier och namibier. 

Under budgetåret 1978/79 uppgick det svenska biståndet till flyktingar, 
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befrielserörelser och apartheidpolitikens offer i södra Afrika till 133,5 milj. 

kr. varav 49 milj. kr. frtm anslagsposten Katastrofer m. m. För innevaran

de budgetlir har 120 milj. kr. anslagits för motsvarande ändamål. Jag 

ber~iknar diirutöver iiven under detta budgetftr kunna utnyttja anslagspos

ten Katastrofer m. m. för akuta humanitära behov hos frontstater och 

befrielserörelser. Antalet framställningar om katastrofbistäml har stigit 

avsevärt på grund av Zimbabwe-Rhodesias och Sydafrikas upptrappade 

krigföring. 

Som framgår av tabellen i det följande lämnas stödet antingen direkt till 

befrielserörelserna eller via FN och enskilda organisationer, svenska eller 

internationella. Särskilda bidrag har ocks~t lämnats till Moc;ambique och 

Zambia för flyktinghjälp. 

Bisttmdct till befrielserörelserna har under de tre senaste åren vuxit 

snabht och omfattar under innevarande budgetar sammanlagt 75 milj. kr. 

Rörelserna ifräga är ANC i Sydafrika, SWAPO i Namibia samt ZANU och 

ZAPU i Zimbabwe. Det svenska stödet används av hefrielserörclsema till 

livsmedel, fordon. kläder, medicin och sjukvårdsutrustning till flyktinglä

gren. Även jordbruksredskap, verktyg m. m. anskaffas i syfte att göra 

lägren självförsörjande. SIDA eller rörelserna själva svarar för inköpen av 

materiel och livsmedel. Mindre delar av anslagen gär till informations- och 

utbildningsändamål. 

Stödet via svenska och internationella organisationer är av både kort

och långsiktig karaktär. LIN HCR och Röda korset gör katastrofinsatser 

bland flyktingar i akut nöd. Organisationer som International University 

Exchange Fund (IUEF). lnternational Defence and Aid Fund (IDAFl. 

World University Service <WUS), Amnesty lnternational. Lutherhjälpen 

m. Il. ombesörjer stipendier. rättshjälp, information och forskning. utbild

ning och stöd till politiska fä.ngar och deras familjer. Överlag har Sverige 

god erfarenhet av dessa organisationer och deras kapacitet att kanalisera 

stödet. Likartad verksamhet bedrivs av FN :s utbildningsprogram för södra 

Afrika (UNETPSA). FN:s trustfond och delvis även av UNHCR. Behovet 

av utbildning och rättshjälp ökar snabbt. Ingen minskning av detta behov 

kan heller förutses. 

Även om akuta behov dominerar har såväl befrielserörelserna som Sve

rige strävat efter att ge biståndet en mer långsiktig inriktning. Detta gäller 

bl. a. det utbildningsstöd som Sverige ger genom tidigare nämnda organisa

tioner. Sverige stöder också rörelsernas förberedelser för ett administra

tivt övertagande av Zimbabwe och Namibia. Bidrag utgår sålunda exem

pelvis till FN:s Namibiainstitut i Lusaka, som utbildar administratörer. till 

ZIRIC-institutets forskning för Zimbabwes framtid. och till olika utbild

ningsprogram. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag ett medelsbehov av 150 milj. kr. för 

stöd till flyktingar. befrielserörelser och apartheidpolitikens offer i södra 

Afrika. Jag förutser att medel ur katastrofreserven liksom under senare 
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budgeti1r diirutövcr kan komma att utnyttjas för humanitära insatser i 

regionen. Detta kan bli aktuellt om krigshandlingarna i Zimbabwe. Nami

bia och omkringliggandt: Hinder fortsätter. Skulle nf1gon av staterna uppnå 

självständighet bör Sverige med kort varsel kunna lämna histfmd till den 

nya staten. varvid medel som anslagits till stöd för hefrielserörclserna bör 

kunna utnyttjas. 

Stöd till befrielserörelser, flyktingar och apartheidpolitikens offer budgetåren 1977 / 
78-1979/80 (milj. kr.) 

1977/78 1978/79 1979/80 

Bt'}fidsaiirdscr: 
ANC 8 12 16 
SWAPO 14.5 22 27 
ZANU .5 10 16 
ZAPU 5 10 16 

Summa 32,5 54 75 

Utbildninx.1insatser. 
riillshj,i/p och u11dru 
h11mu11itäru insatser: 

Summa 21 27,3 28 

FN-program 

UNTF <rättshjälp m. m.l 1.4 1.7 -' 
UNETPSA (utbildning) 0.9 I.I -' 
Namihia-institutet 2 2.3 -' 
Nationhood Programme 
for Namibia 10 
UNHCR (södra Afrika) 9 8 5 
FN:s publicitetsfond 
for Södra Afrika 0.1 

Summa 13,3 23,2 5 

Öl'rigl 

Mo~ambique 8 18 
Röda korset 1.5 9 
Zambia 2 

Totalt 76,3 133,S' 10113 

' Beslut fattas i samband med Sharpeville-dagcn den 21 mars 1980. 
2 Därav har 49 milj. kr. tagits i anspråk från an slagsposten Katastrofer m. m. 
3 Avser insatser beslutade före I dcccmhcr 1979. 

SARSKILDA PROGRAM 

Budgetåret 1979/80: 175 milj. kr. 

Budgetäret 1%0/81: 195 milj. kr. 

L:nder denna post behandlas ämnesinriktad verksamhet. personal till 

FN: biträdande experter och fredskär samt insatsförberedelser och resul

tatvärdering. 
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Ämnesinriktad verksamhet 
Personal till FN: 
biträdande experter och fredskår 
I n~:atsförberedelser och 

resultatvärdering 
Diverse utredningar m. m. 

Summa 

Utgift 
1978/79 

98,3 

2,5 

13.9 
0,5 

115,2 

Anvisat 
1979/80 

135.0 

20,0 

18.0 
2.0 

175,0 

103 

SIDA:s för
slag 1980/81 

178,4 

20,8 

20.0 

219.2 

För budgetaret 1980/81 beräknar jag ett medelsbehov av 195 milj. kr. Av 

dessa medel avser 154 milj. kr. ämnesinriktad verksamhet. 

ÄA'1NESINRIKTAD VERKSMHHET 

Ämnesområde Ut betal- Medelsför- SIDA:s 
ningar delning förslag 
1978/79 1979/80 1980/81 

Hälso- och befolkningsfrågor 39.0 46,5 55,8 
Lantbruk och livsmedelsförsörjning 25.2 29,5 36,0 
Kooperation 4.6 5,5 13,5 
Undervisning 7.3 12.0 10.0 
Sysselsättning och arhetsmarknadsfrågor 0,7 5,0 7,6 
Kulturstöd och massmediautveckling 0,3 4,0 6,5 
Industriell teknik 10,9 I 1.0 13.9 
Handelsfrämjande 4.6 7,0 7,5 
Landsbygdens vatten och avlopp 0.3 4,5 7,1 
Kvinnor i u-lan<l 2,3 5,0 5,5 
Övrigt inkl. reserv 3.1 5,0 15,0 

Summa 98.3 135,0 178,4 

Ämnesinriktad verksamhet avser ämnesområden, som bedöms vara av 

särskild betydelse för u-ländernas utveckling men där internationella insat
ser anses vara otillräckliga. Den ämnesinriktade verksamheten bedrivs i 

samarbete med FN-organ, andra mellanstatliga organisationer och företag 

i Sverige. Den avser främst globala och regionala projekt för metod- och 
strategiutveckling samt olika former av utbildningsinsatser. 

Den ämnesinriktade verksamheten utgör ett komplement till SIDA:s 

landprogrammerade bistånd och syftar därtill att förstärka Sveriges inter

nationella agerande i frågor av särskild betydelse. Den ger också utrymme 

för en experiment- och försöksverksamhet, som normalt inte kan rymmas 

inom de enskilda landprogrammen. Ämnesinriktad verksamhet kan därtill 

möjliggöra att nya angelägna ämnesområden tas upp eller att pågäende 

verksamhet inom områden som Sverige finner viktiga intensifieras. 

SIDA har i skrivelse till regeringen 1979-05-30, i samband med presenta

tion av förslag avseende de olika ämnesområdena för budgetåret 1980/81 

utförligt redovisat den pägående och planerade verksamheten jämte erfa

renheter och resultat. Den framställning, som följer. är baserad pf1 denna 

skrivelse förutom på SIDA:s anslagsframställning för budgetnrct 1980/81. 
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SIDA konstaterar att samarbetet med FN-organen i huvudsak har funge

rat tillfredsställande. SIDA avser att i ökad utsträckning reglera detta 

samarbete genom långsiktiga avtal pf1 preciserade områden. Enligt SIDA 

har det strategi- och metodarbete, som FN-organ har getts möjlighet att 

genomföra inom den ämnesinriktade verksamheten liksom FN-organens 

av Sverige bekostade kurs- och seminarieverksamhet, haft stor inverkan 

på u-ländcrnas planering. SIDA nämner bl. a. byskogsbruk och 

bcfolkningsområdet som exempel härpå. Många aktiviteter har också lett 

till ökade investeringar i u-länderna inom resp. område. 

Ett annat resultat av den ämnesinriktade verksamheten. som påpekas av 

SIDA. är Sveriges ökade möjlighet att sakkunnigt och aktivt medverka i 

FN :s verksamhet. 

I fråga om den framtida ämnesinriktade verksamheten delar jag SIDA:s 

uppfattning att varje insats bör beredas, bedömas och värderas i förhållan

de till de svenska biståndspolitiska malen i likhet med annat bistånd. 

Bland ämnesområden. som bör fä ökad uppmärksamhet i planeringen av 

den ämnesinriktade verksamheten. vill jag nämna miljö, inkl. markvårds

planering och energi. Jag vill också påminna om behovet av insatser inom 

ramen för det internationella handikapp3.ret samt om angelägenheten av att 

stödja 3.tgärder mot utbredning av alkoholmissbruk. Dessa insatser bör på 

sikt kunna inrymmas inom en medelstilldelning för Särskilda program som 

ligger kvar pä en i stort sett oförändrad niva. För insatser pil dessa 

områden, som inte kan rymmas inom anslagsposten Särskilda program är 

jag beredd att under budgetåret 1980/81 ta i anspråk begränsade medd ur 

anslagets allmänna reserv, posten Katastrofer m. m. 

I Jet följande lämnas en kortfattad beskrivning a.v den pägäenue och 

planerade verksamheten inom det ämnesinriktade biståndet. 

Hälso- och h(fi,/kningsfrtlgor 

Trots att en sänkning av födelsetalen har noterats i ett antal u-länder och 

trots att tillväxttakten i jordens befolkning synes börja avta nti.got förblir 

befolkningsfrti.gan ett dominerande problem. U-ländernas framställningar 

om stöd till familjeplanering har sedan Bukarestkonferensen år 1974 ökat 

kraftigt medan resurserna för internationella familjeplaneringsinsatser inte 

har blivit nämnvärt större. Förutom insatser inom ramen för det land pro

grammerade histfrndet lämnar Sverige stöd inom befolkningsområdet frän 

anslaget C I. Bidrag till internationella bistf111dsprogram genom bidrag till 

FN:s befolkningsfond (UNFPA) samt fran anslaget C 6. Styrelsen för u

landsforskning <SARECl genom bidrag till WHO:s program för fortplant

ningsforskning. Dessa uppgår till sammanlagt T2 milj. kr. 

Det stöd till verksamhet inom hälso- och befolkningsområdet som läm

nas frf111 anslagsposten Särskilda program beräknas innevarande budgetår 

uppgf1 till 46,5 milj. kr. 
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Den största insatsen görs genom bidrag till internationella familjeplane

ringsfederationen OPPF). Sverige inledde sitt stöd till IPPF:s verksamhet 

är 1965. T. o. m. budgetaret 1978/79 har Sverige bidragit med sammanlagt 

180 milj. kr. Ar 1978 ingicks ett trdtrsavtal om fortsatt stöd om sammanlagt 

100 milj. kr. Av dessa har 33 milj. kr. utbetalats innevarande budgetår. 

Organisationen strävar efter att förskjuta tyngdpunkten i sin verksamhet 

från en kliniskt orienterad familjeplanering till samlevnadsundervisning, 

näringsfysiologi och primärhälsovi'lrd samt studier om lagstiftning i olika 

länder som hindrar fri tillgång till familjeplanering, kvinnans utveckling 

och barnens rättigheter. 

Genom Fl\ :s befolkningsfond finansierar Sverige ett sexualundervis

ningsprogram i Mexico. Därutöver stöder Sverige enskilda, internationella 

och regionala organisationers program inom befolkningsomradet. 

Inom hälso- och nutritionssektorn sker samarbete främst med WHO, 

FAO och Kyrkornas världsråd. Det inriktas huvudsakligen pil områdena 

hälsovttrdsplanering samt utbildning och information. Den via Kyrkornas 

världsråd stödda verksamheten omfattar bl. a. ett försöksprojekt i vissa 

asiatiska länder med integrerad hälsovård, familjerådgivning och utbild

nmg. 

SIDA understryker behovet av insatser för att förbättra hälsovärdssitua

tionen i LI-länderna. SIDA använder benämningen primärhälsovård för 

samordnade åtgärder inom olika samhällssektorer för att förbättn:\ hälsan. 

Jag delar SIDA:s uppfattning att det svenska stödet för primärhälsovård 

bör öka. 

Lanthruk och livsmedel~:försörjning 

Insatser för lantbruk och livsmedelsförsörjning genomförs huvudsakli

gen med FAO. Under budgetåret 1978/79 har 25,2 milj. kr. utbetalats. 

Påg:'lende insatser är inom husdjurssektorn huvudsakligen koncentrerade 

till köttproduktion, nötkreatursförädling, utbildning inom det veterinärme

dicinska området samt viss forskning. Inom området växtodling inriktas 

verksamheten på lagring, utsäde samt forskning. Inom skogssektorn har 

stöd lämnats till utbildning, rådgivning samt planering. Dessa insatser 

fortsätter men successivt sker en koncentration till tre långtidsprogram: 

integrerad landsbygdsutveckling, byskogsbruk samt hantverksmässigt fis

ke. Jag finner denna koncentration till basbehovsinriktade insatser värde

full och noterar med tillfredsställelse att miljövårdsaspekter tillmäts stor 

betydelse i de tre 111.ngtidsprogrammen. 

SIDA anför att verket har inlett ett arbete pä att utarbeta en strategi för 

beaktande av miljöaspekter i insatser rörande resursutnyttjande, över

föring av leknologi samt användning av kemikalier. Detta ligger i linje med 

de riktlinjer som lagts fast för den svenska biständspolitiken. 
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Kooperatio11 

I sin skrivelse till regeringen redogör SIDA för verksamhetens inriktning 

och omfattning pft kooperationens omräde. Det svenska stödet syftar till 

att utveckla och sprida metoder för demokratisk kooperativ utveckling 

som kan nå även de fattiga grupperna. Detta sker genom att stödja på

gäende metodarbete samt kurser och seminarier inom olika internationella 

organ. Enligt SIDA har den kooperativa metoden fått stor betydelse i u

Hinderna. Den har vunnit spridning främst pä landsbygden för uppsamling 

och marknadsföring av jordbruksprodukter samt distribution av krediter 

och förnödenheter. 

De svenska kooperativa organisationerna stöder genom sitt samarbets

organ Swedish Cooperative Centre (SCC) internationell verksamhet. 

främst metodutveckling. materielproduktion och utbildning. SCC har se

dan år 1959 lämnat bidrag till den Internationella Kooperativa Alliansens 

regionala utbildningsprogram med medel från anslagsposten Enskilda or

ganisationer. Fr. o. m. budgetåret 1980/81 föreslår SIDA att denna bidrags

givning som för budgetåret 1980/81 beräknas till 8 milj. kr. sker från 

anslagsposten Särskilda program. Jag har inget att erinra häremot. Under 

budgetaret 1978/79 har 5.5 milj. kr. utbetalats till ILO:s utbildningsverk

samhet. SIDA räknar med samma helopp för budgetåret 1979/80. 

U11di!rl'isning 

Huvuddelen av medlen. 7,3 milj. kr., för budgetaret 1978/79 har gått till 

!LO och UNESCO. Innevarande budgetår beräknar SIDA I:! milj. kr. 

Bl. a. lämnas bidrag till UN ESCO för utbildningsplanering och för basut

bildning av handikappade barn i Afrika. ILO får 5 milj. kr. för metodut

veckling pa yrkesutbildningsområdet. SIDA avser koncentrera insatserna 

till uthildningsplanering och metodutveckling. 

Syss1'lsä1111inR och arbetsmarknad.~frågor 

Huvuddelen av medlen har gått till ILO. Under budgetåret 1979/80 

beräknas de svenska insatserna uppgå till 5,0 milj. kr. Verksamheten 

omfattar program för rådgivning avseende syssclsättningsskapande pro

gram samt insatser för att utveckla arbetsmarknadsrelationer. SIDA plane

rar ocksfl att genom bidrag göra det möjligt för !LO att stödja länderna och 

befrielserörelserna i södra Afrika med att utforma sysselsättnings- och 

basbehovsstrategier. Ett liknande program planeras också för Asienre

gionen. 

Ku/turstöd - 111ass111ediautveck/ing 

SIDA avser koncentrera verksamheten inom det kulturella området till 

massmediautveckling, i första hand i Afrika. Genom UNESCO bidrar 

SIDA för budgetäret 1979/80 med ca 2.7 milj. kr. till bl. a. insatser för 

regional utbildning p<'i kommunikationsområdet och ett regionalt utbild-
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ningsprogram för utveckling av nationella nyhetsbyråer i Afrika. Vidare 

planerar SIDA att lämna bidrag till dels ett seminarium i Afrika om munt

liga traditioner dels en informations- och nyhetsbyrå i Latinamerika. 

SIDA framhåller insatsernas innovativa karaktär. Massmediaprojekten 

syftar enligt SIDA till att förverkliga en ny internationell informationsord

ning genom att medverka till att nyhetsbyråer utvecklas i tredje världen 

samt att resurserna i u-länderna byggs upp på områden som press och 

radio. Jag delar SIDA:s uppfattning om det angelägna i internationellt stöd 

pt1 massmediaområdet. Jag vill emellertid understryka att utvecklingen av 

massmedia inte främst behöver vara en mellanstatlig angelägenhet. Icke

statliga organisationer bör därför också kunna spela en viktig roll i utveck

lingssamarbetet ptl detta område. 

lnd11stril!ll tek11ik 

Verksamheten inom området industriell teknik har hittills huvudsakligen 

genomförts i samarbete med UNIDO. ISO (Internationella Standarise

ringsorganisillionen) och WIPO (FN:s internationella organisation för im

materialrätt). Som exempel kan nämnas kurser och seminarier i industriellt 

underhä.11. kvalitetskontroll, industriplanering, internationell standardise

ring och patenträtt. Bidrag lämnas också till UNCT AD för utbildning på 

tekniköverföringsområdet. 

Insatserna inom området industriell teknik avses. enligt SIDA, omfatta 

direkt eller indirekt hjälp med att anpassa teknologi till u-ländemas situa

tion. Andra syften skall vara att bidra till att u-länderna minskar beroende

förhM\andet till multinationella företag samt fär ta del av det internationella 

rättssystemet på omradet. Arbetet inriktas också på produktutveckling 

och marknadsföring. 

Den av SIDA föreslagna avvecklingen av kurser inom ämnesområdet 

industriell teknik bör ske först sedan styrelsen har funnit annan huvudman 

för verksamheten. 

Ha11Jelsfrämjande ät1:iirder 

I sitt samarbete med UNCT AD i fråga om handelsfrämjande verksamhet 

koncentrerar sig SIDA främst på transportområdet och i ökande utsträck

ning till UNCTAD:s program för minst utvecklade länder. Biståndet inom 

transportområdet omfattar utbildning i hamnförvaltning. befraktning och 

sjöförsäkring. Insatserna i de minst utvecklade länderna avser bl. a. råd

givning om handelspolitik och planering av utrikeshandeln. Bidrag har 

lämnats främst till ITC för utbildning av u-landsföreträdare i internationell 

upphandling. 

La11dsh_,·1:de11s rntten och adopp 

SIDA som har betydande erfarenheter från det bilaterala samarbetet 

inom området landsbygdens vattenförsörjning och avloppshantering har 
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bl. a. inlett ett samarbete med Världshälsovårdsorganisationen (WHO) 

inom denna sektor. Projektet utgör ett bidrag till uppföljningen av FN:s 

vattenkonferens i Mar del Plata år 1977. Projektet syftar till planering och 

samordning av de omfattande internationella ansträngningar som är behöv

liga för att förbättra landsbygdsbefolkningens tillgäng till rent hushållsvat

ten samt drägliga sanitära förhållanden. På gmndval av sin erfarenhet 

understryker SIDA behovet av att förenkla och anpassa den teknik som 
f. n. används. 

För budgetåret 1980/81 beräknar SlDA ett medelsbehov på 7, I milj. kr. 

fördelat på WHO-projekt och projekt som syftar till anpassad teknik på 

omrt1det. Jag delar SIDA;s uppfattning om sektorns betydelse för u-länder

nas sociala och ekonomiska utveckling. 

K1·i1111or i 11-la11J 

Atgärder för att främja kvinnans ställning i u-länder stöds inom det 

landprngrammerade biståndet samt sedan juli 1979 även genom direkta 

bidrag till kvinnoorganisationer i programländerna fri'm anslagsposten En

skilda organisationer. Utbetalningarna till programmet Kvinnor i u-land 

inom anslagsposten Särskilda program uppgick budgetåret 1978/79 till 2.3 

milj. kr. Bidrag lämnas bl. a. till FN:s ekonomiska kommissioner för Afrika 

(ECA) och för Latinamerika (ECLAJ för främst seminarier och informa

tionsspridning. Under budgetåret 1980/81 kommer olika verksamheter att 

stödjas i samband med FN:s kvinnokonferens år 1980. Tillsammans med 

ett fullföljande av pågående program skulle dessa insatser enligt SIDA 

kosta ca 7 milj. kr. under budgetaret 1980/81. 

Öl'ri[:I 

Svenska och utländska institutioner föreslår ett stort antal insatser för 

stöd genom SIDA som inte alltid passar in under de tidigare redovisade 

posterna för den ämnesinriktade verksamheten. Enligt SIDA hör denna 

grupp av insatser för att komma i fråga för bidrag vara att de är banbrytan

de och kan utgöra punktinsatser i ljuset av u-ländernas behov att formulera 

genomtänkta och slagkraftiga utvecklingsstrategier. 

Som exempel kan nämnas att bidrag har utgatt till bl. a. Dag Hammar

skjöld-fonden för seminarier om alternativa utvecklingsmodeller. FN-se

minarier om sparande samt konferenser för mänskiiga rättigheter och 

internationell rätt. 

SIDA heräknar 5 milj. kr. för insatser av detta slag för budgetåret 

1980/81. 

PERSONAL TILL FN: BITRADANDE EXPERTER OCH FREDSK1\R 

I mitten av år 1979 tjänstgjorde 45 svenskar som hiträdande experter. 

Det är främst med F AO som Sverige har ett omfattande samarbete på detta 

område men avtal om biträdande experter föreligger också med tio andra 
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FN-organ. Samtidigt var ca 50 personer under rekrytering. Enligt SIDA:s 

riktlinjer för verksamheten skall biträdande experter i första hand sändas 

till de minst utvecklade länderna samt till programländer. Vidare skall 

rekryteringen främst inriktas pa yrkesomraden som är av intresse för 

framtida rekrytering inom det svenska biståndet. För budgetåret 1980/81 

beräknar jag 20 milj. kr. for verksamheten. 

FN:s fredskår. UNV. ingar i FN:s utvecklingsprogram (UNDP} och har 

drygt 400 fredskårister i tjänst i LI-länderna. Omkring 60 ';;.; av dessa freds

ktlrister kommer själva från LI-länder. Det svenska deltagandet i UNV har 

varit begränsat. Totalt har 22 svenskar hittills tjänstgjort inom program

met. 

I samband med den utredning om den svenska fredskårens framtid som 

har gjorts och som jag äterkommer till senare, har SIDA också gjort en 

bedömning av UNV:s verksamhet. UNV:s program har ökat avsevä11 i 

omfattning under senare {I!" och efterfrågan pil FN-volontärer. inte minst 

frim de fat1iga LI-ländernas sida. överstiger vida vad UNV kan finansiera. 

Detta beror främst p:'i. en omläggning av verksamhetens finansiering. U N V 

fick tidigare särskilda medel inom UNDP. År 1977 beslöts emellertid att 

programmet skulle finansieras över de landramar. som UNDP arligen 

fastställer för sina mottagarländer. Detta har lett till att UNV har fött 

svärigheter att finansiera fredskårister särskilt i de fattigaste u-ländema. 

som har svart att stä för kostnaderna inom sina landramar. Hittills har 

UNV klarat detta med hjälp av en särskild fond som har erhållit frivilliga 

bidrag från vi~sa i-länder. 

SIDA förordar en viss ökning av rekryteringen till FN :s fredskår på 

bekostnad av programmet för biträdande experter om erfarenheterna av 

FN :s freds kär fortsätter att vara positiva. SIDA anser att en ökad satsning 

på FN:s fredskär i viss mån kan bli ersättning för den möjlighet som den 

statliga fredski\.ren hittills har givit yrkescrfarna svenska ungdomar att göra 

en insats i LI-land. Med anledning av en rekommendation i UNDP:s styrel

se till medlemsländerna ijLlni 1978 att öka stödet till UNV:s frivilliga fond 

föreslår SIDA också att ett bidrag på I milj. kr. skall lämnas till denna fond 

för budgetåret 1980/81. 

I enlighet med SIDA:s förslag beräknar jag ett bidrag på I milj. kr. till 

den frivilliga fonden inom UNV för budgetåret 1980/81. Vad gäller den mer 

allmänna frågan om en ökad framtida svensk medverkan i FN:s fredskår 

vill jag avvakta med ett ställningstagande, eftersom den hänger nära sam

man med frågan om den svenska fred skärens framtid. vilken för närvaran

de är under utredning. 

FREL>SKÄ.REN 

Efter beslut av regeringen i juni 1978 gavs SIDA i uppdrag att göra en 

utredning angående den svenska fredskårens framtid. Bakgrunden var att 

rekryteringen av fredskårister har minskat genom åren. År 1969 var exem-
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pelvis antalet utsända i fält 193 mot 51 personer i juni 1979. Samtidigt har 

antalet av SIDA bekostade volontärer i de enskilda organisationernas 

tjänst ökat kraftigt. Som exempel kan nämnas att det fanns 184 utsända 

volontärer ar 1974 och 344 i juni 1979. 

rrftgan om fredskårens framtid togs upp till behandling av den histtmds· 

politiska utredningen (SOU 1978: 61 l. I prop. 1977/78: 135 om riktlinjer för 

internationellt utvecklingssamarbete m. m. som lades fram i anslutning till 

förslagen i betänkandet, fann biståndsministern det emellertid svårt att på 

grundval av befintligt material ta ställning till frågan om fredskflrens fram

tid. Därför uppdrogs åt SIDA att göra en utredning där hl. a. de två 

huvudalternativ, som nämndes i propositionen angflende fredskårens fram

tid. skulle studeras närmare. Det första alternativet avsåg en fullständig 

integrering av fredskarspersonalcn i det svenska personalbiståndet. Det 

andra avsåg en fredskår, som tilläts inta en särställning inom biståndet. 

SIDA:s utredning är nu slutförd och remissyttranden från de berörda 

myndigheterna och organisationerna har inhämtats. Frågan är f. n. under 

beredning inom regeringskansliet. 

!NSATSFÖRBEREDELSER OCH RESUL1ATVÄRDERING 

Medlen används i första hand till att förstärka SIDA:s kapacitet vid 

beredning. kontroll och utvärdering av svenska biståndsinsatser. De kon

sulter och experter som anlitas för detta ändamål kan vara enskilda perso

ner. företag eller institutioner. SIDA har ett omfattande samarbete med 

s. k. institutionella konsulter. Budgetåret 1978/79 uppgick kostnaderna här

för till ca 5 milj. kr. Den största institutionella konsulten är lanthruksuni

versitetet i Ultuna. 

Av utbetalade medel har drygt 60 %· gått till verksamhet som avser 

SIDA:s programländer. De värdemässigt största insatserna ägde rum inom 

lantbruk. skog, fiske och industri. 

För budgett1ret 1979/80 beräknas 20 milj. kr. för insatsförberedelser och 

resultatvärdering. Kostnaderna för denna verksamhet har ökat under sena

re år. Anledningen härtill är att flera mottagarländer ställer större krav på 

svensk medverkan vid planering och beredning av projekt. Likaså kommer 

samarbetet med institutionella konsulter att öka. I enlighet med SIDA:s 

förslag beräknar jag därför 20 milj. kr. för ändamålet under budgetåret 

1980/81. 

KATASTROFER M. M. 

Budgettiret 1979/80: 209 milj. kr. 

Budgetåret 1980/81: 314 milj. kr. 

Under budgetåret 1978/79 fal!ades beslut om insatser till ell värde av 

204,6 milj. kr. frän anslagsrosten Katastrofer m. rn. 
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Enligt av riksdagen fastslagna riktlinjer hör katastrofbiståndet i första 

hand lämnas som hjälp åt människor i u-länder, som har drabbats av 

naturkatastrofer eller väpnade och politiska konflikter. Katastrofmedel 
kan även användas som extra bistånd till länder, som erhåller svenskt 

ut ve'-=klingsbiständ och vilkas försörjning och utveckling hotas av oförut

st:dda händelser. Åtgärder för att förbättra katstrofberedskapen och före

bygga katastrofer är ett tredje viktigt användningsområde för katastrofre

serven. Liksom föregående budgetår bör anslagsposten Katastrofer m. m. 

fä fylla funktionen av allmän reserv inom det bilaterala anslaget. Med kata

strofmedel bör således kunna finansieras även annan icke förutsedd verk

samhet eller åtgärder, som inte naturligen hör hemma under nttgon annan 

anslags post. 
Hjälpinsatscr för flyktingar och andra krigsoffcr har under de senaste 

åren tagit en stor del av katastrofposten i anspråk. Det har under det 
gangna budgetåret främst gällt människor i Sydostasien, södra Afrika, 

Afrikas horn och Latinamerika. En stor del av dessa insatser har kanalise

rats genom UNHCR. Det har alltså här rön sig om extra bidrag utöver 

Sveriges reguljära bidrag till flyktingkommissarien, som belastar anslaget 

C I. Bidrag till intcrnatonella biståndsprogram. 

Som jag redan har nämnt under avsnittet Vissa insatser i Latinamerika 

och Karibien har inbördeskriget i Nicaragua under budgetåret 1978/79 

motiverat betydande humanitära hjälpinsatser till nicaraguanska flyktingar 

och andra offer, både medan inbördeskriget pågick och efter diktaturregi

mens fall. Sedan Somozaregimen föll har under innevarande budgetår 

hittills ca 32 milj. kr. använts för olika nationella och bilaterala insatser i 

Nicaragua. 

Den under år 1979 allvarligt förvärrade flyktingsituationen i Sydostasien 

har föranlett betydande svenska katastrofbidrag. Genom bl. a. UNHCR, 

Rädda barnen och Röda korset har Sverige stött både de s. k. båtflykting
arna, som har samlats i läger i olika sydasiatiska länder, och andra indoki

nesiska flyktingar, främst i Thailand. Under hösten 1979 har Sverige även 

lämnat bidrag på närmare 25 milj. kr. till främst WPF:s, UNICEF:s och 

Internationella Rödakorskommittens (ICRC) hjälpprogram för den hån 

svältdrabbade befolkningen i Kampuchea. Sverige har även verkat diplo
matiskt för att stödja dessa hjälpinsatser. SIDA förutser ytterligare behov 

för flyktingar i Sydostasien under det kommande budgetåret och föreslår 

en särskild anslagspost, Humanitän bistånd, Sydostasien, för ändamålet. 

Jag delar SIDA:s bedömning att betydande resurser bör ställas till förfo

gande för humanitära insatser i Sydostasien men det är svån att förutse 

vilken omfattning dessa insatser behöver få. Jag föresli\r därför att behöv-

1 iga medel för ändamålet tas i anspråk frän anslagsposten Katastrofer 

m.m. 

SIDA pekar på de kraftigt ökade hjälpbchoven för flyktingar och hemlö

sa i östra Afrika, särskilt på Afrikas horn och i Sudan. De flesta flyktingar-
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na kommer från Etiopien till Somalia, Djibouti och Sudan till följd av 

krigen i Eritrea och Ogaden. Ehuru mindre uppmärksammade av massme

dia än vissa andra flyktinggrupper finns här den största ansamlingen av 

flyktingar i världen vid sidan om palestinierna i Mellanöstern. Sammanlagt 

31 milj. kr. utbetalades under budgetåret 1978/79 av Sverige för hjälp till 

flyktingar i östra Afrika. Hittills har under budgetåret 1979/80 ca 28 milj. 

kr. använts för ändamftlet. Liksom SIDA förutser jag fortsatta stora insats

behov under det kommande budgetaret. 

Rena naturkatastrofer i form av svår torka och översvämningar har 

föranlett katastrofbistånd till bl. a. Botswana, Etiopien. Indien, Kap Verde, 

Laos. Mrn;ambique. Sri Lanka, Vietnam och Zambia. 

Förutom stöd direkt till drabbade länders regeringar förekommer kata

strofbistånd genom FN-systemet och genom enskilda organisationer som 

Röda korset. Lutherhjä\pen, Rädda barnen och Frikyrkan hjälper. Dessa 

kanaler bör användas även i framtiden alltefter omständigheterna i varje 

enskilt fall. 

Den specialenhet för hjälpverksamhet i samband med naturkatastrofer 

och liknande händelser, som har upprättats inom den militära svenska FN

beredskapsstyrkan, anlitades under föregående budgetår för leverans av 

ett fältsjukhus till ett av Sydrhodesia bombat läger för Zimbabweflyktingar 

i Zambia. Under innevarande år har hittills ett 20-tal personer ur specialen

heten rekryterats av WFP och UNHCR för insatser för kampucheanska 

flyktingar i Thailand. Flera internationella organisationer har uttryckt pre

limintärt intresse för att fä anlita enheten eller delar därav. Enheten består 

av drygt 150 personer. 

Katastrothcredskap och katastrofförebyggande f1tgärder i u-länder för

blir en av Sverige prioriterad verksamhet. Drygt 14 milj. kr. togs i anspråk 

under föregående budgetår för olika insatser på detta omrade. främst 

genom Rödakorsföreningarnas förbund. Som stöd till det arbete på detta 

omr:'lde. som bedrivs av FN:s katastrofujälpskontor (UNDRO), har vidare 

ett bidrag på 500 000 kr. lämnats under föregående budgetår. 

Samråd i katastrofärenden sker i den s. k. katastrofgruppen inom utri

kesdepartementet, som består av företrädare för utrikesdepartementet. 

SIDA och Röda korset. SIDA har huvudansvaret för beredning av ärenden 

och verkställande av beslut. 

Anslagsposten Katastrofer m. m. fär. som jag tidigare har framhållit. 

fungera som en allmän reservpost inom det bilaterala anslaget. Som exem

pel på denna funktion vill jag nämna att medel för samarbete med den 

västafrikanska örepubliken Sao Tome e Principe har bestridits från an

slagsposten Katastrofer m. m. under budgetåren 1976/1977-1979/80 med 

sammanlagt 5 milj. kr. Sao Tome e Principe är det minsta landet av de 

tidigare portugisiska kolonierna i Afrika. Samarbetet har hittills begränsats 

till stöd inom hälsovårdsområdet och finansiering av konsultstudier inom 
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omrf1dena stadsplanering och vattenförsörjning. Erfarenheterna av samar

betet är övervägande positiva. För att fullfölja stödet till Sao Tome e 

Principe föresfär jag att ett belopp pt1 högst :::! milj. kr. beräknas för 

samarbetet med landet under budget~iret 1980/81. 

Riksdagen har i december 1979 beviljat anslag för en svensk statskredit 

till Turkiet. Krediten uppgtir till 50 milj. kr. och finansieras dels med 

silrskilt beviljade anslagsmedel. dels med :!5 milj. kr. frän anslagsposten 

Katastrofer m. m. Krediten ingär i ett bland OECO-länderna samordnat 

betalningsbalansstöd för Turkiet. 

För den händelse det skulle bli aktuellt med en fortsättning pä Sveriges 

stöd till den Östafrikanska utvecklingsbanken <EADBl bör medel tas i 

anspräk frän denna anslagspost. Banken har fungerat väl trots upplösning

en av Östafrikanska gemenskapen och väntas, enligt SIDA. söka en ny 

kredit frtrn Sverige. Jag finner det motiverat att stödja de regionala samar

betssträvanden som banken representerar. Medel llm 10 milj. kr. kan 

under hudgetilret 1980/81 komma att bchövas för ändamälet. 

Den situation i nera delar av världen, som jag har redovisat. talar för ett 

betydande behov av medel. som kan användas för humanitära hjälpinsat

ser. Den svt1ra ekonomiska situationen för nera av programländerna gör 

det också angeHiget med resurser som kan användas för extra biständsin

satser. Den omständigheten att anslagsposten Katastrofer m. m. är en 

allmän reserv pä det bilaterala anslaget ställer m:ksä anspråk pä medels

utrymme. Mot denna bakgrund beräknar jag 314.3 milj. kr. för Katastrofer 

m. m. under budgetåret 1980/81. 

Anslagsposten Katastrofer m. m. Insatser beslutade under tiden I juli 1971! - 31 
december 1979 

AFRIKA 
Afrikas horn 1 

E vangcliska fosterlandsstiftelscn (E FS) 
för livsmedel och medicin till Eritrea
krigets offer 
EFS för Eritrea-flyktingar i Sudan 
EFS för Uganda-flyktingar i Sudan 
Eritrcagruppen för medicinska insatser 
Lutherhjälpen för transport av livsmedel 
till Eritreakrigets offer 
Röda korset för mediciner m. m. till 
Eritreakrigets offer 
UNHCR för insatser bland Eritrea- och 
llgandaflyktingar i Sudan 

A11>1ola 
UNCHR för Naminia-flyktingar 
UNCHR fiir flyktingar repatrierade från 
Zaire 

1 Insatser i området redovisa~ även under avsnitten 
om Etiopien och Sl,malia. 

8 Rik.1da>1en 1979/80. I sund. Nr 100. Rila>1t1 6 

Budget~'lret 
1978/79 

11,3 
3,0 
1.0 
0,1 

0,9 

1.6 

1.0 

I juli -
31december1979 

3,0 

0,3 

0,4 

4,0 

4.0 
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flo1swa1u1 
För hjälp lill tnrkdrabbade 

Burundi 
För 1ransport av livsmedel i samband med 
1 anzania/Uganda-krige1 

f:1io{'ic11 
För livsmedel 
Röda korsel för livsmedel. filtar. m. m. 
Rädda barnen för sjukhusutrustning 
För rehabiliterings- och bosättningsprojekt 
WFP för rehabiliterings- och bosält
ningsprojekt 

hllf' VerJc 
För liv,medel 
R~idda harnen för frakt av mjölkpulver 

M11(at11hii1111' 
För livsmedel 
För flyktinghjälp 

R111111da 
Fiir transport av livsmedel i samhand 
rned Tanzania/Uganda-kriget 

Sao Tom1; e Principe 
För hjälp med bl. a. stadsplanering och 
vatten försörjning 

Somalia 
För matnlja 
UNHC:R för flyktinghjälp 
WFP för matolja 

Siidra Afrika 
lnsatse; avseende humanitärt bisttrnd 
,ich flyktingar 2 

Ta11~.a11ia 
Hjälp till krigets offer 
Extrahistirnd 
Luthcrhjälpen för mediciner nt hemlösa 

Ui:anda 
Röda korset för hjälp till krigets offer 
Sjundedagsadventisterna för upprustning 
av sjukhus 
wds för hjälp till UgandaJlyktingar 
i Kenva 
Friky~kan hjälper för utsäde och jordbruks
redskap 
UN HC:R för hjälp till .:it.:rvändande flyktingar 
UN DP för ateruppbyggnadsinsatser 
lmpnrtsliid 

l11irc 
Frikyrkan hjälper för livsmedel. hälsov;1rd. 
ni. rn. för Angola-flykting<ir 
Riida korset för vetemjöl 

Budgetåret 
1978/79 

1.0 

5.0 
3.1 
2.0 

h,\l 
0,3 

19.4 
18.0 

1.0 

1,2 

2,0 

19,0 

5,0 

3,0 

0,2 

1.5 
u 

' Rednvisas under avsnitti:t H.:fricls.:riireber och 
flyktingar m. m. i -.iidra Afrika. 
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I juli -
31 december 1979 

5,0 

5,0 

5.0 

5,0 
5,0 

1.8 

2.0 
3,0 

25,0 
0,4 

0.3 

0.5 
2.0 
2.0 

IO,O 

0.3 
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/.w11hia 
Extra bistänJ 
rvfohil sjukvf1rdsutrustning. meJicincr 
rn. m. genom hcreJskarsstyrkan 
\\TP för livsmcdelshjiilr efter torka 
Extrabist:1nd med anleJning av 
svdrhL1dcsiska rombningar 

Ö1·rii,:1 
BiJr~1g till internationell aktion fi:ir 
urrrustning av Bengucla-järnvägen mellan 
Zambia och Angola 
Röda korset för hjälpverksamhct for 
nyktingar i södra Afrika. Afrikas horn, 
Tchad och Västra Sahara 
FAO för griishoppsbckämpning i östra 
Afrika 
Östafrikanska ut vccklingsbanken 
RiiJda Harnen för insatser bland Viistra 
Sahara-llykting;tr i Algeriet 

ASIEN 

Ra11g/adt·sh 
WFP för livsmedel till "Food-for-work
program met · · 
Frikyrkan hjälper för liv,medel till 
·· Food-for-wor1'-pmgramrnet' · 

R11r111t1 
Röda korset för repatricring av nyktingar 

/11die11 
Luthcrhjälpcn för katastrofhjiilp vid iiver
svamnmg 
Orebrnrnissionen för katastrofhjiilp vid 
översvämning 
M<>der Tcresas medarbetare i Sverige för 
katastrofhjälp vid översvämning 
Röda korset för katastrofhjälp vid över
svämning samt cyklonskydd 
Luthcrhjälpen för katastrofhjiilp i 
samband med wrka 

l\r1111p11chea 
WFP för livsmedt:I m. m. 
U N ICEF för hjiilpinsatser 
Röda korset för hjälpinsatscr 
Frikyrkan hjälper för mediciner m. m. 

Laos 
För livsmedel 

Liha11011 
Rädda barnen för hjälp till inbördes
krigets offer 
Frikyrkan hj;ilpcr för hjälp till inbör
deskrigets offer 

Sri Lan/..a 
För hj;ilp till cyklonoffer 
Röda korset för hjälp till cyl..Ionotler 

Hudgct;)rct 
1'17~/79 

10,0 

2.0 

12.\\ 

9.0 

1.0 

0.2 

4,0 

OJ 

0.4 

2.0 

5.0 

1.0 

1.0 

u 
0 . .'i 
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I juli ·-
~I december I '17'J 

15.0 

.'i.O 

.'i.O 

6.0 

4 . .'i 

5.0 

.'i.0 

1.0 

1,0 

10.2 
5.0 
5,0 
2.0 
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------·-------------

lhai/wul 
WFP for livsmedel till översvämning-.
offer 
Riida korset för h_iiilp till flyktingar 
frltn KamptKhea 
KFUK/KFUM for hjälp till laotisJ.;a flyk
tingar 

T11rkie1 
Fril\yrkan hjälper för humanitära insatser 
i Turkiet 
Statsl\redit för hctalningshalansstöd 

\.'iCl/111111 
För livsmedel 
Röda korset för filtar m. m. itt hem
lösa i södra Vietnam 
Rädda barnen för livsmedel 

Ö1·ri~1 
UNHCR för insatser bland Sydostasien
flyktingar 
Röda korset för insatser hland Svdost-
asien-flyktingar · 
Riidda harnen for insatser bland flyl\tingar 
i ~1alavsia 
Röda korset för hjälpinsater för befolk
ningen i Östra Timor 

EUROPA 

./11gos/111·i1·11 
Röda korset for hjälp till jordhävnings
offer 
För trähus !11 jordhävningsoffer 

LATINA\1ERIKA 

llo111i11ica 
Röda korset for hjiilp till cyklon
offer 

/)0111i11iJ..11nsJ..a R1p11hlikc11 
WFP för hjälp till L·yJ.;Innoffer 

./11111aica 
WHO för insatse;:r for övcrsvämnings
drabbade 

Nicartll/1111 
För humanitiira hjälpinsater och 
t1tcrupphyggnad efter inhönlcskriget 
Röda korset för hjälp till inbördes
krigets offer 
Arbetarrörelsens Internationella 
Centrum för hjälp till inhördcs
krigets ,,fler 
Lutherhjälpcn för hjälp till inhördcs
krigets nffer 
Frikyrkan h_jiilper for hjälp till 
nicaraguanska flyktingar i Costa Rica 
l!NHCR for insatser bland repatrierade 
tlvktingar 
LJNICEF för h_jiilp till inbördcskrigcts 
offer 

Budgcttm:t 
1978/79 

1,0 

1,0 

0.2 

19,0 

1.5 
1.2 

1.6 

1,5 

0.3 

1.7 

I lti 

I juli -
31 ch:u:mhL'r 1979 

OJ 

0,6 
25.0 

13,0 

4.0 

5.0 

1.0 

3.0 

0.5 

1.5 

1.0 

25.0 

1.0 

2.7 

3.0 

tl,4 
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-----------------·-

-----------

ÖVRIGT 
Armcstahens FN-avdelning för svensk 
rcrsonalinsats genom LIN HCR och WFP för 
kampLH.:heanska flyktingar i Thailand 
Röda korset för katastrolhcredskars
rrngram 
Röda korset för mindre hjälpaktioncr 
Röda korset för administration 
Hcrcdskapslager fiir proteinberikad 
katastrofkost <SEFl 
Övriga insatser 

Summa 
------------- ·--- -----

ENSKILDA ORGANISATIONER 

Budge!~tret 1979/80: 110 milj. kr. 

Budgett1ret 1980/81: 125 milj. kr.' 

Budgctim:t 
1978/79 

5.~ 

0.5 
0,7 

K.O 
1.7 

204,6 

117 

I juli -
31 december 1979 

4.0 

O.K 
\\,5 

0,3 

246,3 

De enskilda organisationernas roll i utvecklingssamarbetet och riktlin

jerna för det statliga stödet till denna verksamhet har utförligt redovisats i 

prnp. 1977/78: 135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete 

m.m. 
Det statliga stödet till de enskilda organisationernas verksamhet har ökat 

kraftigt under senare är. Detta betyder inte enbart en ökning av antalet 

projekt. volontärer och bidragssökande organisationer utan också att en

skilda projekt blivit större och mer omfattande under senare är. 

Utöver det belopp pt1 90 milj. kr. som har anvisats till de enskilda 

organisationernas verksamhet i u-länderna under budgetåret 1978/79. har 

svenska organisationer under samma budgetår mottagit närmare 60 milj. 

kr. för katastrolinsatser i u-länderna. 

Liksom tidigare går huvuddelen av bidragen till undervisnings- och 

hälsovårdsområdet. En mindre del avser projekt för landsbygdsutveckling 

och till volontärverksamhet. I följande tabell redovisas de statliga utbetal

ningarna fördelade p:l organisationstyp. 

'Stödet till Internationella Koorerativa Alliansens flCA:s) regionala utbildnings
rrngram har hittills bekostats med medel frtm anslagsposten Enskilda l'rganisationer 
\'ia Swedish Cooperative Ccntre (SCC). Fr. o. m. budgctaret 1980/81 föreslås att 
detta stöd redovisas under anslagsposten Särskilda program. För budgetåret har 
l'>criiknats ett mcdelshchov av K milj. kr. för detta ämlamåljämfört med 5 milj. kr. för 
innevarande hudgetär. 
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Utbetalningar a•· stöd till enskilda organisationers bistiindsverksamhet hudgetiirl'n 
1962/63- I 97'11./79 fördelade pa organisationst)·p. 
---·-----~------

()rgani5atinns1yr 1%2/()3 -7517<> l97h/77 l977/7K 1978/79 
mkr (.:; mkr , ..• _., mkr ,-.. 

.·(" mkr '.;;. 
-----·-·-·- ------·· 

r-.-tission 73.6 6(1 l!U 41 26.1 4h 40,4 49 
11 umanitära 25.1 21 7.t) 19 14.6 '.!h 9,8 12 
Knorcrativa td 5 4.2 Il 5.2 9 9.6 12 
rackliga 3.X 3 5.2 13 7.0 12 10,0 12 
Ovriga 13.3 Il 4.1 111 3,X 7 13.1 15 

Summa 122,I 100 39,4 100 56,7 100 112,9 100 

A \' tabellen framgtir att omkring hiilften av utbetalningarna går till mis

sionssamfund.:n. Ungefär en tredjedel av bidragen har under budgetåret 

1978/79 utbetalats till de humanitiira. kooperativa och fackliga organisatio

nerna. vilket är en ni1got lägre andel iin under de senaste f1ren. 

Llnder buJgetftret 1978/79 erhöll de kooperativa och fackliga organisa-

1 ionerna Swedish Cooperative Center ( SCC) och Landsorganisationen/ 

T_iiinstemännem Centralorganisation ( LO/TCO) sammanlagt :!O milj. kr. 

för utbildning~verksarnhet i u-Hinderna. SCC bedriver utbildning i koope

rativa frtigor i Afghanistan. Egypten, Kenya, Sri Lanka och Tanzania. LO/ 

TCO:s fackliga utbildningsverksamhet bedrivs huvudsakligen i latinameri

kanska länder. 

Bland missi<Jnssamfunden är det Pingstmissionens u-landshjälp. som har 

mottagit de ~törsta bidragen under budgetåret 1978/79. Diirnäst i storleks

ordning kommer Svenska Adventistsamfund.:t. Bland de humanitiira orga

nisationerna s1~1r Frikyrkan Hjälper. SOS-Barnbyarnas vänner, Rädda Bar

nen och Synskadades Riksförbund som mottagare av de största bidragen. 

Huvuddelen av bidral,!en lämnas för verksamhet i programländerna. De 

största insatserna gjordes under hudgct:1ret 197fi./79 i Indien. Tanzania, 

Bangladesh och Mo~ambiquc. 

Normalt avser stödet till de enskilda organisationernas verksamhet bi

drag till svenska organisationers samarbete med systerorganisationer i u

liimkrna. 1-'iir att möjliggöra en utbyggnad av verksamhet inriktad pa att 

förhiittra kvinnans situation i u-länder har emellertid statsmakterna under 

budgetaret 1978/79 beslutat all godkänna att medlen även skall kunna 

anv~inJas för ridrag direkt till kvinnoorganisationer i LI-länder. Som SIDA 

anför hör si'1dana insatser komma i frf1ga främst i programländerna. Möjlig

heterna att föl_ia upp verksamheten blir annars otillräcklig. 

l~nder avsnittet om u-landskvinnornas situation har jag tidigare närmare 

utvecklat vilka riktlinjer som bör giilla för s{1Jana bidrag och allmänt hur 

Sverige skall driva jämställdhetsfri1gorna i internationella organisationer 

och i diall1gcn med programHindcrna. 

Fiir hudget:lret 1980/81heriiknar_jag125 milj. kr. för de enskilda nrgani

sationernas histtmdsverksam het. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 

BREDARE SAMARBETE M. M. 

Budgetäret 1979/80: 51 milj. kr. 

Budgctttrct 1980/81: 115 milj. kr. 

119 

I prop. 1978/79: IOO (hil. 6l anges de riktlinjer som har utvecklats för 

hredarc samarhetc. Programmet för bredare samarhetc skall ses som ett 

inslag i Sveriges u-landspolitik. Inom det bilaterala utvecklingssamarbetet 

utgör det ett komplement till det land programmerade histänd. som koncen

treras till ett begränsat ·antal programländer. och äger rum inl1m de av 

riksdagen fastställda treärsramarna för de enskilda länderna. De medel. 

som avsätts för verksamheten. st~tr till regeringens disposition för mindre 

insatser. varav en stor del är inriktade pn kunskapsöverföring. %dana 

insatser hehöver inte som det lilngsiktiga utvecklingssamarbctet bcgr;insas 

till mycket fattiga länder. 

Bredare samarhctc syftar till en utvidgning och förstiirkning av Sveriges 

fiirhindclser med enskilda u-Hinder. som Sverige av särskilda skäl önskar 

samarheta med. När biståndsmedel utnyttjas för att underlätta ett bredare 

samarbete. tas de således i ansprak med dubbel mi\lsättning. Det gäller 

dels att främja ekonomisk och social utveckling i ett land enligt de bi

standspolitiska malsättningarna. dels att främja en utveckling av Sveriges 

relationer med landet ifrt1ga. 

Det iir främst följande typer av insatser som bör övervägas: 

- uthildningsinsatser. som företas i samarbete med svenska institutioner 

och företag; 

-- institutionssamarbete, dvs. bidrag till samarhete mellan svenska institu

tioner och institutioner i u-länder; 

- förinvesteringsstudier i den m~m dessa inte hckostas med medel under 

andra anslag. främst avseende projekt med en hetydande utbildnings

komponent; 

-- kulturellt samarbete och personutbyte. 

Det bredare samarbetet administreras huvudsakligen genom utbildnings

beredningen, som den I juli 1979 överfördes från utbildningsdepartemen

tets till utrikesdepartementets huvudtitel och samtidigt tick status som 

myndighet. Beredningens sekn:tariat omfattade vid dt:tta tillfälle tre hand

läggare samt tvä assistenter varav en pa deltid. Fr. o. m. den I januari 1980 

har hcredningen tillförts ytterligare en handläggartjänst. Utbildningsbered

ningen har. som föredragande statsrädet framhöll i prop. 1978/79: I 13 om 

riktlinjer för u-landsinformation och bistfrndets organisation m. m .. till 

uppgift att stå till regeringens förfogande för förmedlings- och kontaktupp

gifter som syftar till att stiirka Sveriges förbindelser med enskilda u-Hinder. 

Beredningen skall ocksä. vid behov. bt:reda och genomföra insatser som 

hekostas helt eller delvis med medel för bredare samarhete och övergängs

vis förmedla vissa utbildningstjänstcr pä kommersiella villkor men utan 
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krav pa vinst. Regeringen har utfärdat en särskild förordning med instruk

tion för utbildningsberedningen. 

Det bredare samarbetet med Cuba och Portugal administreras t.v. av 

SIDA. Svenska institutet har fatt medel för ett personutbytesprogram. 

Vissa insatser inom ramen för Jet bredare samarbetet har jag beskrivit 

under avsnitten om Cuba. Portugal och Tunisen. Som exempel pä övriga 

genomförda insatser vill jag nämna förprojektering av ett trä- och ett 

pappersindustriutbildningsinstitut i Algeriet. högspännings- och kraft

verksstudier i Egypten och studier på mjölkproduktionsomri'ldet i Jamaica. 

Vidare har anordnats kurser i teleteknik. industriellt underhåll och tlygtra

fikledning. Kurser inom cellulosa- och pappersteknik. projektledning och 

utsädeshantering planeras. 

Riksdagen har i samband med behandlingen av prop. 1978/79: 100 (bil. 6) 

vitl'en 1979 uttalat sig !UU 1978/79: '27. rskr 1978/79: 295) för ett förstärkt 

stöd - främst inom det bredare samarbetets ram - till demokratiska 

länder i Jet karibiska området i syfte att bista dem i deras strävan att 

befästa demokrati och social utveckling. I linje härmed har diskussioner 

inletts med Dominikanska Republiken om bredare samarbete samtidigt 

som det tidigare inledda samarbetet med Jamaica fullföljs. Under ftr 1979 

inleddes också bredare samarbete med Sudan. 

Under vart och ett av budgetåren 1978/79 och 1979/80 har 50 milj. kr. 

beräknats för bredare samarbete. Budgetåret 1978/79 var utbetalningarna 

10.6 milj. kr. Utbetalningarna för budgctäret 1979/80 beräknas till ca 40 

milj. kr. Kostnaderna för utbildningsberedningens sekretariat belastar nu

mera också anslagsposten för Bredare samarbete m. m. Utbildningsbered

ningcn beräknar de administrativa kostnaderna till 1.4 milj. kr. för budget

året 1980/81. Hir bredare samarbete beräknar jag ett totalt medclsbehov av 

55 milj. kr. för budgetäret 1980/81. 

Som jag tidigare har framhållit p:igär f. n. inom handelsdepartementet en 

utredning om förutsättningar för att införa ett system för s. k. hlandade 

krediter. Proposition härom kan komma att föreläggas riksdagen under år 

19~0. Ett system med s. k. hlandadc krediter skulle kunna bli ett komple

ment till det bredare samarbetet. Liksom insatser inom det bredare samar

betet motiveras det av ett ömsesidigt intresse av ökat samarbete. Vissa 

biständsmedel kan komma att behövas för att ingå i den statliga subven

tioneringen av krediterna. Därtill kan det förslag om en särskild exportkre

ditgaranti för främst fattiga programländer, som jag har nämnt under 

avsnittet om bilateral u-landspolitik. medföra begränsade kostnader. 

Om riksdagen under år 1980 beslutar införa ett system förs. k. blandade 

krediter finner jag det angeläget att kreditgivningen inleds redan under 

budgetftret 1980/81. Jag beräknar därför redan nu ett belopp på 60 milj. kr. 
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att användas till en del av den statliga subventioneringen av s. k. blandade 

krediter samt för kostnader som kan uppko;nma för export kreditgarantier. 

FONDEN FÖR INDUSTRIELLT SAMARBETE MED U-LÄNDER 

Budgetåret 1979/80: 39 milj. kr. 

Budgetfaet 1980/81: 33,7 milj. kr. 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) inledde 

sin verksamhet i december 1978. Fondens grundkapital är 100 milj. kr. med 

rätt att ta upp lån eller utfärda ltmegarantier till ett belopp som motsvarar 

högst tre gånger gnmdbeloppet. 

Fondens huvud uppgifter är: 

- att förmedla kontakter mellan intressenter i u-länder och svenska före-

tag. 
- att medverka till att förinvesteringsstudier genomförs och bidra till 

finansiering av sädana studier, 

- att medverka till etablering av s. k. joint ventures tillsammans med u

landspartner och svenska företag, 

- att bidra med aktiekapital och medelsfristiga län samt ge garantier vid 

projekts genomförande. 

SWEDFUND skall i första hand samarbeta med länder med vilka Sveri

ge bedriver långsiktigt utveeklingssamarbete. I den mån verksamhet med 

fondens medverkan kommer att bedrivas i länder utanför programlands

kretsen, bör endast st1dana komma i fråga vars utvecklingspolitik är fören

lig med målsättningen för svensk biståndspolitik. 

Under sitt första verksamhetsår har SWEDFUND mötts med ett bety

dande intresse för samarbete både fran svenska företag och frtm u-länder. 

Fonden har hittills beslutat stödja tre förstudier avseende projekt i Bangla

desh, Indien och Egypten. Den har ingått avtal om sin första projektinves

tering. Denna avser en anläggning i Tanzania för tillverkning av järnvägs

vagnar för godstransport. Projektet genomförs i samarbete med Kalmar 

Verkstad AB och tanzaniska intressenter. Fonden har också fattat beslut 

om en andra investering avseende en anläggning för tillvt:rkning av fiber

plattor i Tunisien. 

För fondens grund kapital har t. o. m. budgetåret 1979/80 anvisats 70 

milj. kr. För budgetåret I 980/8 l beräknar jag ett medels behov av 33, 7 milj. 

kr. varav 30 milj. kr. avser återstående delen av grundkapitalct. Resteran

Jt: 3.7 milj. kr. utgör stiftelsens administrativa kostnader. 

För det bilaterala utvecklingssamarbetet beräknar jag ett samlat mcdels

behov om 3 :!53 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Den slutliga fördelningen 

av medlen inom ramen för anslaget torde få ske genom regeringens beslut. 
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l! nder h~in\ isning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslär 

rik~dagen att 

1. godkänna de av mig i det föregt1endc angivna riktlinjerna för 

bilateralt ut vccklingssamarbete. 

, till Biliaeralr 111r1•c/..Jings.1·a11wrhcte för budget<'1ret 1980/81 anvi

sa ett rcservationsanslag av 3 253 026000 kr. 

C 3. Information 

1978/79 ll !gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17 062 044 

19900000 

20900000 

Reservation 1 097623 

Frtm anslaget bestrids kostnader för att sprida upplysning om utveck

lingen i u-ländcrna och om de sociala, politiska och ekonomiska faktorer

nas roll i denna utveckling samt om Sveriges insatser för att bidra till 

ekonomisk och st'cial utveckling och utjämning i dessa länder. 

SWA 

SIDA föreslår ~llt sammanlagt 23,0 milj. kr. skall anvisas för informa

tionsverksamhet trndgettiret 1980/81. Detta motsvarar en ökning med 3.1 

milj. kr. eller med I .'i,.'i r;; i förhilllande till innevarande budgetårs anslag. 

SIDA hänvisar till riksdagens beslut våren 1979 pä grundval av prop. 

1978/79: 113 om riktlinjer för u-landsinforrnation och hist!\.nucts organisa

ti1:in m. m. och förordar att verksamheten fortsätter i huvudsaklig överens

stämmelse med nuvarande inriktning. SIDA förordar ocks!\. i enlighet med 

riksdagens beslut att samarbetet med massmedia och skolväsendet för

st:irks samt alt SIDA i sitt arbete ges möjlighet att utveckla sin material

produktion för en saklig ot:h allsidig u-landsinformation. För dessa insatser 

krävs enligt SIDA en viss ökning av anslagets realvärde. Av de totala 

medlen beräknar SIDA 16.0 milj. kr. för information genom enskilda 

organisationer och 7.0 milj. kr. för SIDA:s egen informationsverksamhet. 

I. Bidrag till ens!.:ilda organisationers u-landsinformation 

Det under 1970-talct växande SIDA-stödet till organisationerna har 

friirnjat materialproduktionen. ledarutbildningen. kurs- och seminarieverk

samheten i Sverige och utomlands. Den långsiktiga planeringen och konti

nuiteten i verksamheten har tryggats med hjälp av s. k. generella bidrag. 

Bidragsgivningen far dot:k alltjlimt ses främst som en ytterligare stimulans 

at det ideella SLilidaritetsarhete snm läggs ned runt om i landet för u

Hindernas sak av tusentals förtroendevalda och medlemmar inom för

eningslivet. aktionsgrupper m. m. 
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Fr. o. m. den I juli 1979 har sex organisationer' tillkommit som nya 

mottagare av generella bidrag. Riksdagen har för innevarande budget:ir 

anvisat 2 milj. kr. som engfmgshöjning för ändamt1let. Efter förslag av 

beredningen för u-landsinformation LH:h samräd i SIDA:s styrelse har 

SIDA beslutat om fördelningen av medlen mellan berörda organisationer. 

Utrymmet för bidrag till konkreta informationsobjekt har ökats nfigot 

sedan dels vissa organisationer har fatt generella bidrag. dels ett 25-tal 

organisationer har hänvisats till sina egna eller särskilt närst{1ende centrala 

nrganisationer. som erhftller generella bidrag fri1n SIDA. Samtidigt har 

dock antalet ansökningar liksom det totala beloppet av begärda bidrag 

vuxit kraftigt. 

2. SIDA:s egen informationsverksarnhet 

SIDA räknar med att pft skolomriidet ökad uppmärksamhet kommer att 

:ignas i1t samarbetet med läromedelsproducenter. En utvärdering av hur 

nuvarande läromedel befrämjar internationaliseringen av undervisningen 

skall genomföras i samarbete med pedagogiska institutionen vid Stock

holms universitet. Elevinriktade aktiviteter kommer att utvecklas. bl. a. 

planeras skolturncer pa olika häll i landet för gäster från LI-länder. Distribu

tionen av film för visning i skolorna skall systematiseras och utvidgas. 

I fråga om SIDA :s framställning av informationsmaterial bör en naturlig 

tyngdpunkt ligga pa material som behandlar bistfmdets utformning och 

resultat. Författare. journalister. filmare och fotografer utanför SIDA 

kommer därvid att anlitas i växande utsträckning. Försök kommer att 

inledas i syfte att stimulera invandrare från tredje världen att berätta om 

sina hemländer. Hög prioritet kommer även fortsättningsvis att ges materi

al som belyser kvinnors och barns situation. Stödet till förlag för att ge ut 

u-landslitteratur i svensk översättning kommer att kompletteras med in

ventering av litteratur fr{rn tredje världen. 

SIDA avser att fortsätta det omfattande informationsprogram som inled

des under budget{1ret 1978/79 i anslutning till det internationella barnäret. 

FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn sommaren 1980 liksom handikapp

{1ret 1981 kommer att ägnas uppmärksamhet. Frtlgan om det ömsesidiga 

beroendet mellan u-länder och i-länder som är viktig i u-landsinforma

tionen kommer att stä i centrum vid FN:s extra generalförsamling hösten 

1980 om 1980-talets utvecklingsstrategi och planerna pä en ny ekonomisk 

världsordning. SIDA avser att stimulera till ett brett svenskt deltagande i 

diskussionen. 

SIDA avser vidare i ökad utsträckning utvärdera olika informationsin

satser. 

' Dessa organisationer är Svenska FN -förhundct, Swedish Cooperative C:cntre 
(SCC>. en kristen samarbetsorganisation, Lantbrukarnas riksförbund (LRFJ. Sveri
ges Hantverl\s- och Industriorganisation tSHIO) och Sveriges Fiskares Riksförbund 
<SFR>. 
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Fiiredragamlcn 

f-rtlgan om riktlinjer för u-landsinformationen behandlades vhren 1979 

utförligt av riksdagen på grundval av prop. 1978/79: 113 om riktlinjer för u

landsinformation och bist:\ndets organisation m. m. (lJU 1978/79: 30, rskr 

1978/79: 395). 

Jag anser att dessa riktlinjer hör ligga fast. Verksamheten bör därför 

fortsätta i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande inriktning. Målet 

för u-landsinformationen är därvid att utveckla människors kunskaper om 

och intresse för förhållanden av betydelse för u-ländemas utveckling. 

[hrmed kan engagemanget för Sveriges internationella solidaritetspolitik 

fördjupas. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag ett medclsbehov av 20,9 milj. kr. for 

informationsverksamhet. Detta innebär en ökning med 1,0 milj. kr. eller 

5 ~-; i förhållande till innevarande budgetårs anslag. Bidragen till enskilda 

organisationers u-landsinformation beräknas till 14,3 milj. kr. medan me

del för SIDA:s egen informationsverksamhet beräknas till 6.6 milj. kr. 

Beträffande posten Bidrag till enskilda organisationers u-landsinforma

tion förutses en viss ökning av stödet till de mindre organisationer som får 

bidrag till enskilda informationsprojekt. Dessa organisationers verkamhet 

är av stort värde för att fördjupa engagemanget för Sveriges internationella 

solidaritetspolitik. 

När det gäller SIDA:s egen informationsverksamhet anser jag det viktigt 

<itt verket fortsätter att utveckla sin materialproduktion för en saklig och 

allsidig u-landsinformation. SIDA;s samarbete med massmedia och skol

väsendet bör förstärkas. Frägan om det ömsesidiga beroendet mellan u

och i-länder bör också ingå som en viktig del i SI DA:s u-landsinformation. 

Härntöver förutsätter jag att resultatvärderingen av SI DA:s och de enskil

da organisationernas 11-landsinformation kommer att ägnas uppmärksam

het. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till l1!fim11arici11 för budger!:tret 1980/81 anvisa cl! rcservations

anslag av 20900000 kr. 

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag' 

1980/81 Förslag 

71314167 

104%6000 

I I~ 980 000 

'Fr. o. m. budgetåret 1980/81 redovisas samtliga kostnader för biståndskontoren 
under detta ansl<ig. Den del som avser kostnader för drift och arvodesanställd 
personal har tidigare redovisats under anslaget C2. Bilateralt utvecklingssamarbcte. 
Dessa kostnader. som uppgick till 22.7 milj. kr. budgetåret 1979/80. h<tr här över
förts till anslaget C 4. Styrelsen för intanationell utveckling (SIDA) fran <inslaget C 
2. Bilateralt ut vecklingssamarbcte. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 125 

SIDA är en central myndighet för det direkta utvecklingssamarbete som 

Sverige hedriver med u-länderna. I den omfattning regeringen föreskriver 

samarbetar styrelsen uessutom med mellanstatliga organisationer. SIDA 

leds av en styrelse. Chef för SIDA är en generaldirektör. V crksamheten i 

Stockholm hedrivs im1m elva byräer: ländcrhyr:'ln. befolknings- och hälso

byr~111. industribyrän. lantbruksbyrtm. undcrvisningsbyrån, inköpsbyran. 

utredningsbyr;'1n. personalhiständsbyran. personaladministrativa byran 

samt informationsbyrt111. SIDA har biståndspersonal vid beskickningar i 15 

mottagarländer. Därutöver driver SIDA kursgärdar för utbildning av bi

stt111ds perslmal. 

l'ersonal 

Handläggande personal 
Övrig personal 
Bistånds kontor 
Personal vid kursgardarna 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvi1rd 
Resekostnader 
l .okalkostnader 
Expenser 
Intern information 
Intern utbildning 
Rekrytering och utbildning 

av fältpersonal 
Bistandskontor 

Summa 

SIDA 

t979/80 

187 
167 
63 

8 

425 

4225h000 
130000 

3 574 000 
7240000 
2 732 000 

108000 
620000 

18 285 000 
30021 OIXl 

104966000 

Beräknad ändring 1980/81 

SIDA Före
draganden 

---------

+ 5 
+ I 
+ 5 

of 

+Il 

+ 4356874 
+ JO(){}() 

+ 7260<Kl 
+ 435 llOO 
+ 258 tKKl 
+ 7000 
-'- 80000 

+ I h65 lKKl 
+ 4077()()() 

+ll614!174 

of 
of 

+ 2 
of 

+ 2 

+3940()(Kl 
+ 10000 .,. 3060<Kl 
+ 4!0000 
+ 138000 
+ 5 Ol.Kl 
+ 31 IKKl 

+ 9150<Kl 
+2 2651KKl 

+11020000 

För hudgetåret 1979/80 begärde SIDA sammanlagt 32 nya tjänster för 

hemmamyndigheten. Av dessa var 22 att anse som kapacitetsökandc. 

Antalet tjänster begärdes med hänvisning till att förslag om en behövlig 

kapacitetsökning hade hållits tillbaka under ett antal år i avvaktan på 

statsmakternas ställningstagande till den biståndspolitiska utredningens 

betänkande. 

Enligt statsmakternas beslut tilldelades SIDA 9 kapacitetsökandc tjäns

ter för hudgct~iret 1979/80. I årets anslagsframställning [1terkommer styrel

sen med förslag om inrättande av övriga tjänster. vilka av SIDA bedöms 

vara nödvändiga för att biständsverksamheten skall kunna bedrivas till

fredsställande. 

SIDA föresli:ir att följande 8 tjänster inrättas vid de~s hemmamyndighe! 

fr. o. m. budgettiret 1980/81: 
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Ad111i11is1ra1i1· e11h1•1 

Verkslcdningcn 
Ekonomihyrftn 

lnl'ormationsbyrtm 
Uindcrhyri111 
Personalbyrirn 

lJ ndcrv is ni ngshy r;1 n 

Utredningsbyrtm 

Fr. o. m. den 

1jä11.1·1 
I överdirek1iir 
I assistent. tryckeriet 
I assistent, skrivpoolen 
I redaktör, NvhctsSIDA 
I handläggarc·. landoperatör 
I handläggare av 
personalsociala fr:'tgor 
I hamlfaggare av 
undervisningsfritgor 
I bihlioteksassistcnl 

januari 1980 har SIDA tilldelats medel för två av de 

hegiirda tjänsterna nämligen en tjänst som assistent vid SIDA:s tryckeri 

inom ekonomibyr~\n och en tjänst som biblioteksassistent mom 

utrcdningsbyrtm. 

Bl. a. som en följd av de ökade krav som ett utvidgat samarbete mellan 

histiindskontoren och hemmamyndigheten för med sig framhäller styrelsen 

s~irskilt vikten av att anvisade medel för resor hftlls pr1 en i reala termer 

oförändrad eller nägot höjd ni vit. SIDA pi'lpekar ocksä att kostnaderna för 

resor förväntas stiga kraftigt under de närmaste hudgetitren. Mot denna 

bakgrund föreslf1r SIDA att medlen för resekostnader ökas med 7::!6 000 kr. 

till 4 300 000 kr. budgetflret 1980/81. Detta motsvarar en ökning med ca 

17 1
;; i förhttllande till anvisade medel för detta ändamäl under innevarande 

budgetttr. SIDA föreslår vidare att medlen för expenser ökas med '.!58 000 

kr. till 2990000 kr. för budgetf1ret 1980/81. 

SIDA framhälla att histändskontorsorganisationen i huvudsak nu har 

funnit sin form vad gäller dess storlek och organisation för olika arbetsupp

gifter. Vidare framhålls att ansvaret för beredning av insatser alltmer har 

förskjutits till bist~111dskontorcn. I Hinder där biståndet är i ett uppbygg

nadsskeJc kan diirför bistirndskontoren behöva förstärkas i nägon form. 

Det kan enligt SIDA ske genom att kontoren ifrilga för nftgra är tillförs en 

tjänst eller förstärks genom korttidsförordnanden. 

I Mrn;ambique handfäggs bistrindet till det nordiska jnrdhruksprojektet 

MONAP av en särskild projektgrupp inom histändskontoret vars kostna

der belastar Mo~amhiques landram. Personalen utför sedvanligt bistånds

kontorsarbete i anslutning till MON AP och har samma anställningsvillkor 

som den övriga kontorspersonalcn. SIDA anser därför att kostnaderna 

härför bör bestridas från myndighetsanslaget. I anslutning till att MONAP

avtald löper ut den 31 december 1980 förordar SIDA att de tre tjänster 

som nu finansieras pt1 lanJramen inrättas som extra ordinarie tjänster vid 

histrindskontoret ,x:h redovisas under anslaget C.:4. Styrelsen för interna

tionell ut veckling (SIDA). 

Styrelsen föresliir vidare att för van och ett av kontoren i Angola och 

Etiopien en ny handhiggare i högst lönegrad F 17 inr;ittas . 

SIDA framhäller ocks{1 att behovet av korttidsförstärkningar vid bi

swndskontoren v;ixer i takt med delegeringen av arbetsuppgifter till fällor-
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ganisationen. Styrelsen hegär därför att f:i disponera medel motsvarande 

(10 personm:'tnader för korttidstjänstgöring vid konwren. vilket i stort sell 

motsvarar en fördubhling av nuvarande niv[1. Utöver kostnader för utsiind 

personal hediknar SIDA medel för bistfrndskontorens driftskostnader. 

hocndekostnadcr för utsiind personal samt vissa forthildningskos1nader till 

sammanlagt 16 ~()() 000 kr. För budgetilret 1980/81 foresbr SIDA alt medel 

för bistfmdskontoren om toialt 34 100000 kr. anvisas. 

För posten rekrytering och utbildning av fältpersonal föreslilr SIDA all 

19950 000 kr anvisas hudget:tret 1980/81. 

Fiireilra;.:a11de11 

Fdgan om SI DA:s organisation och kapacitet har utförligt hehandlats av 

riksdagen våren 1979 p;'i grundval ;1v prop. 197'1'./79: I 13 orn riktlinjer för u

landsinformation och bisttmdets organisation m. m. ( L! U 1978/79: 30, rskr 

197!1./79: 395). Dessa riktlinjer för SIDA:s verksamhet hör fortsätta att 

gälla. 

Bisti111dsverksamhetens omfattning har under de senaste :l!"en ökat kraf

tigt. tvlottagarländernas önskemål om en aktiv svensk medverkan i bered

ning uch genomförande av projekt och program. som stöds genom det 

svenska bist:'tndet. har också. ökat. Härigenom har SIDA:s kapacitetsläge 

blivit siirskilt ansträngt. Mot denna hakgrund har SIDA under innevarande 

budgct!lr tilldelats sex kapacitetsökande tjiinster vid hcmmamyndigheten. 

Fr. o. m. den I januari 1980 har SIDA ocksti medgivits rätt att inrätta två 

nya assistenttjänster med placering inom ekonomi- resr. utredningsbyr:'tn. 

Fiir budgctf1rct 1980/81 förordar jag inga ytterligare tjänster vid SIDA:s 

hemmamyndighet. 

Jag anser Jet i likhet med vad som framhölls i pror. 1978/79: 113 om 

riktlinjer för u-landsinformation och histåndets organisation rn. m. viktigt 

med en fortsatt utveckling av SIDA som en follorientcrad organisation. De 

ökade befogenheter som histändskontoren far genom dcn fong[lcnde de

centraliseringen är en viktig fiiruts~ittning för förskjutningen av SIDA:s 

arbete närmare programländerna. En viixande del av SJDA:s arhete med 

heredning och genomförande av insatser har redan decentraliserats till 

histändskontoren. 

SIDA har i sin anslagsframställning fiir budget[1ret 1980/81 föreslagit att 

fem nya extra ordinarie tjänster bör inr~ittas vid SIDA:s biståndskontor. 

Jag beräknar medel för tvä nya extra ordinarie tj~inster vid SIDA:s hi

sthndskontor. Ramen för antalet anställda vid hist:\ndskontoren urrg:1r 

därmed till 85 för budgethret 1980/81. Av dessa är 65 extra ordinarie 

tjänster vid SIDA. För posten Biståndskontor beräknar jag ett medelsbe

hov av 32 ~86 000 kr. budget aret 1980/81. 

För SIDA:s resekostnader har rncdel om 3 880000 kr. hcräknats. Detta 

motsvarar en ökning med 306000 kr. eller 8.5 ''.; i förhi11lande till medel 

som har anvisats under innevarande hudgettir. 
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För övriga poster i sammanställningen beräknas medel i enlighet med 

det s. k. besparingsalternativet som innebär pris- och löneomräkning av 

befintlig verksamhet minus 2 ':'{. 

Med hiinvisning till sammanställningen i övrigt föresli\r jag en ökning av 

anslager med 8 020 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen .fi'ir i111ematio11cll 1m·eckli11g !SIDA J för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 112980000 kr. 

C 5. Biståndsuthildningsnämnden (BU!'i) 

I 97'11./79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8898 121 

10795 000 

11483 000 

Bistfmdsutbildningsnämnden leder och samordnar bistånds- och kata

strofutbildning för värnpliktiga och andra som bedöms vara lämpliga för 

sädan utbildning. Nämnden prövar urval och antagning till utbildning. 

Nämnden ansvarar för en beredskapskfir för bistindsinsatser samt biträder 

vid planering för att komplettera den s. k. teknikerkontingenten i bered

skapsstyrkan för FN-tjänst. 

Till nämndens förfogande sttlr ett kansli. Chef för kansliet är en avdel

ningsdirektör. Verksamheten är organiserad på tre enheter. en för vardera 

urvalsprövning. personaladministration och nämndens utbildningsarbcte. 

Från anslaget utbetalas löne-. sjukvärds- och resekostnader för personal 

samt ersättning till elever enligt de bestämmelser som gäller för ersättning 

ät värnpliktiga m. CT. Till c.:ivilförsvarsstyrelscn betalas hyra för lokaler och 

utbildningsmateriel samt ersättning för tjänster oc.:h transporter. Från an

slaget bestrids vidare kostnader för inköp och utbildningsmatericl m. m. 

Personal 

Handhiggande personal 
Lärarpersonal 
Arvodesansttilld personal 
Övrig personal 

An.1'/ag 

1. Lönekostnader 
2. Sjukvan1. anställda 
:1. Sjukv!ml, värnpliktiga 
4. Yärnpliktskostnader 

1979/80 

4 
11.5 

.'i 
6 . .'i 

27 

3 324000 
oOOO 

6000() 
I 550000 

Beräknad ändring 1980/81 

BUN 

+2 
+ 1.5 
-1 

of 

+2,5 

+ 625 937 
of 

+ 5000 
+ 245000 

Föredra
ganden 

of 
of 
of 
of 

of 

+313000 
of 

+ 5000 
+245000 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

BUN Föredra-
ganden 

5. Lokalkostnader 4620000 + 80000 + 80000 
h. Reseersättningar 260000 + 5000 of 
7. Exp~n~er 810000 + 103 500 + 40(Hl0 
8. Övriga kostnader 165 000 + IOOOO -i- 10000 

10795000 +I 074437 +693000 

Avg:ir inkomster' 5000 - 5000 

+I 069437 +688000 
--------

1 Avser upphördsmedel i form av lokalhyra med 4 500 kr och inkomster av fotostat
ktipior med 500 kr. 

BUN 

Bisthndsutbildningsnämnden framhfilkr i sin anslagsframställning för 

budgettiret 1980/81 att 654 elever har genomgt1tt biständs- och katastrofut

bildning vid Sandöskolan i Kramfors sedan verksamheten inleddes år 

1972. Dessa personer ingär i en beredskapskår för bistånds- och katastrof

arbete. 

Den procentuella fördelningen av elevplatserna på olika kategorier har 

under de sex första tiren varit följande: värnpliktiga 47 %. vapenfria tjäns

tepliktiga 15 C( .• frivilliga män 11 '7r samt frivilliga kvinnor 27 C:'c. 

Ärligen ansöker ca I 000 personer till de 125 utbildningsplatserna. Av de 

sökande kallas 300-350 personer till Sandö för särskilt urval som omfattar 

intervju och test. 

Bisttmdsutbildningsnämndcns verksamhet utreds f. n. inom ramen för 

den av regeringen i juni 1979 tillkallade utredningen om utbildningsbehovet 

för det svenska framtida utvecklingssamarbetet (UD 1979: 53). Mot denna 

bakgrund avstår nämnden från att föreslå genomgripande förändringar av 

verksamheten. Verksamheten förutsätts under budgetäret 1980/81 komma 

att bedrivas i ungefär samma omfattning ~om under innevarande budgetår. 

Detta innebär att högst 125 elever antas till utbildningen och att högst fyra 

repetitionskurser får anordnas. Inom vissa områden vill dock nämnden 

föreslå förändringar. 

Trots att antalet sökande till utbildningen är stort är det svårt att fä 

tillräckligt antal k valifo.:erade sökande från vissa yrkesgrupper som särskilt 

efterfrågas av u-länderna. För att förstärka sin kapacitet på informations

och urvalssidan föreslår därför nämnden att en tjänst som psykolog i 

lönegrad F 14 för rekryteringsfrämjande och elev- och personalvårdande 

verksamhet inrättas. Härutöver föreslås att medclstilldelningen för infor

mationsverksamhet för budgeta.ret 1980/81 höjs till 150 000 kr i förhållande 

till 73 500 kr. för innevarande budgetår. 

Nämnden framhåller ockst1 att de praktiska momenten är betydelsefulla 

inslag i utbildningen. Dessa övningar är särskilt tidskrävande vad avser 

planering och genomförande. Nämnden föreslår därför att en tjänst som 

lärare i praktiska övningar i liinegrad F 10- 12 inrättas. 

9 Riksdakt-'11 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 
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I biständsuthildningsnämndens uppgifter ingär att föra register över alla 

som har gcnomg~itt utbildninge.1 och som ingär i heredskapskären. I upp

gifterna ingt1r ocksf1 att förmedla kontakter mellan olika bistitndsorganisa

tioner och de personer som har genomgatt biständsuthildningen. Nämnden 

föresl?1r därför att en tjänst som handläggare inrättas i lönegrad högst F 11 

för dessa arbetsuppgifter. 

För personalutvecklande ätgärder i form av utbildning m. m. hemställer 

nämnden att medel om 100 000 kr. beviljas. Detta motsvarar en uthild

ningstid pä 10 dagar per anställd och är. 

F"iiredraga11de11 

Biståndspolitiska utredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 1978: 61) 

"Biståndets organisation" att en utredning skulle tillsättas för att se över 

utbildningsbehovet för det framtida svenska utvecklingssamarbetet. I juni 

1979 tillkallade regeringen en särskild utredare för att företa en sadan 

utredning. Utredningen beräknas bli klar under våren 1980. I avvaktan 

härpil beräknas i höstens budgetarbete endast en ökning av anslaget i 

huvudsak enligt det s. k. besparingsalternativet som innebär pris- och 

löneomräkning av befintlig verksamhet minus 2 %. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av ansla

get med 688 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresH1r riksdagen 

att till Bist1/nd.rntbild11i11gsnä111nden !BUN) för budgetfiret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 11483000 kr. 

C (,. Styrelsen för u-landsforskning ISARECl 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

-' 
110000000 

125 000000 

Reservation -' 

1 Ingar i beloppet under anslaget C I. Bidrag till internationella bistirndsprogram. 

SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för u

länderna att utvecklas mot ökat sj~i.lvbestämmande och mot ekonomisk 

och social rättvisa. Styrelsen skall i sin verksamhet samrtida med utrikes

förvaltning.en och med styrelsen för internationell utveckling (SIDA) i 

beredningen av forskningsinsatser. 

Styrelsen för u-landsforskning !SAREC> skall i sitt arbete främja forsk

ning och bevaka forskningsfrfigor inom områden som är betydelsefulla för 

11-länderna och för ut vecklingssamarhetet. Styrelsen skall ocksft handlägga 

fr[1gor rörande samarbete med och bistb.ndsfinansierat stöd till u-länderna 

pf1 forskningens område samt stöd till u-landsinriktade internationella 

forskningsprogram. Styrelsen skall vidare fördela anslag till u-landsforsk-
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ning i Sverige samt ta initiativ till forskningsinsatser inom omrt1det u

landsforskning. 

Styrelsen. som utses av regeringen, hesttlr av en ordförande oeh tolv 

andra ledamöter. Verks1:hefen vid SIDA ingltr i styrelsen. 

Beredningen för u-landsforskning omvandlades den I juli 1979 till en 

sjiilvstilndig myndighet - styrelsen för u-landsforskning (SAREC). Verk

samheten hart idigare redovisats under anslaget C I. Bidrag till internatio

nella bist;\ndsprogram, posten U-landsforskning. 

Bist~mdspolit i ska utredningens ( B PLI: s) betänkande "Bistandets organi

satinn · · !SOU 1978: 61 I. som presenterades i oktober 1978. konstateraJe 

all SAREC haJc haft en provisorisk ställning sedan det inrättades tir 197.'i. 

Enligt BPU syntes verksamheten ta form pi1 ett sätt som väl motsvarade 

statsmakternas intentioner. BPU föreslog inte ni\gra mer omfattande för

änJringar i formerna för SAREC:s verksamhet. [)(Kk underströks vikten 

av fortsall betydande självständighet för u-landsforskningen. Enligt BPU 

horde SAREC ges en mera klart utformad ställning i det svenska utveck

lingssamarbetet, vilket horde bekräftas i en instruktion. 

I prop. 1978/79: I 13 om riktlinjer för u-landsinformation och biståndets 

organisation m. m. anför föredragande statsrådet att han inte finner nägon 

"anledning att ifrägasätta behovet av en särskild organisation med ansvar 

fiir u-landsforskning. SAREC hör därför i enlighet med utredningens för

slag hli ett varaktigt organ med särskild instruktion". SAREC:s identitet 

som forskningsstödjandc organ betonas. Föredraganden "finner det därför 

v~irdefullt om sekretariatets arbete kan organiseras sf1 att forskningssekre

terarna ges möjlighet att periodvis ägna sig åt forskning och eventuell 

fält verksamhet". Den klart markerade forskningsidentiteten minskar inte 

behovet av nära samverkan med SIDA. Denna skall tillförsäkras genom att 

SAREC:s forskningschcf "deltar i verksledningens handläggning av ären

den. som berör forskning" samt "informerar SIDA:s ledning pa ett tidigt 

stadium om initiativ till nya insatser". Slutligen anförs att "SAREC:s 

beslutsbcfogenheter hör utvidgas till att omfatta hela anslaget för u-lands

forskning med de begränsningar som regeringen föreskriver i reglerings

hrcvct". Dock bör SAREC som hittills "dela administrativa funktioner 

med SIDA''. 

SAREC 

Styrelsen för u-landsforskning 1SAREC> föresli1r en höjning av anslaget 

till 13.'i milj. kr. för budgetåret 1980/81. Detta innebär en ökning med 2.'i 

milj. kr. i förhf1llandc till innevarande hudgettirs anslag. 

SAR EC utgar i sin anslagsframställning för budget aret 1980/81 fr[m en 

beskrivning av 11-ländernas situation - i synnerhet pfl det vetenskapligt

tckniska omrädct - och behandlar forskningens roll och möjligheter med 
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utg;'ingspunkt frfln FN :s konferens om vetenskap och teknik för utveckling 

!U~CSTED). Uppbyggnaden av SAREC:s verksamhet har i stor utsträck

ning tHgiut fr{111 mäl och principer som nu finns i handlingsprogrammet från 

UNCSTED. I synnerhet betonar programmet i likhet med SAREC vikten 

av att stärka u-ländernas egen. inhemska forskningskapacitet. U-fandernas 

biurag till konferensen speglar en ökad meuvetenhet i u-fanuerna om 

forskningens och teknologins betydelse också för deras utveckling. Dessa 

visar ocksi1 p;'1 ökad aktivitet i mtinga u-länder när det gäller att utarbeta 

nationell forskningspolitik. 

SAREC:s forskningsstöd är indelat i fyra olika program: forsknings

samarbete med u-länder, forskningssamarbete mellan u-länder och särskil

da forskningsprojekt, internationella forskningsprogram och svensk u

landsforskning. 

Som fr:imsta mttl för verksamheten anger SAREC att bidra till att för

stärka u-ländemas forskningskapacitet samtidigt som resurser även satsas 

p[t forskning om viktiga problem för u-länderna. I flertalet u-Himler finns 

ni·1gon form av organisation på regeringsnivf1 för forskningspolitiska frtlgor, 

planering. samordning och ofta också för finansiering av forskning. Dessa 

myndigheter har ofta en mycket svag ställning. Resurserna som avsätts för 

forskning är sm!i och ansvaret för finansiering ligger nästan uteslutande på 

ministerier som också har att svara för den löpande verksamheten inom en 

sektor. 

Behov av forskning fär i en sådan organisation inte sällan stä tillbaka för 

det som är omedelbart angeläget. 

SAREC konstaterar att en betydande del av forskningen i u-länderna 

bedrivs av utländska forskare eller finansieras utifrån. Med fä undantag 

har stiftelser och offentliga institutioner som har lämnat forskningsstöd till 

u-länder följt principen att stödja särskilda projekt inom nagon sektor som 

givaren har prioriterat. Resultatet kan ha blivit bra forskning men politiken 

har ocksft bidragit till att splittra u-landets egen forskningsorganisation. 

SAREC har sökt undvika detta genom att ge finansiellt stöd till centrala 

organ för forskningspolitik och finansiering pä u-landssidan. r. n. utgftr 

stöd till nio av programländerna för svenskt bistånd. 

Det har varit en genomgående strlivan från SAREC att utforma det 

landinriktade forskningsstödet så att det underlättar för u-landet att med i 

huvudsak egna resurser ta itu med olika forskningsuppgifter. Som ett 

alternativ till personalbistånd inom forskning satsar SAREC på att etablera 

utbyte mellan vetenskapliga instillltioner i ett 11-land och Sverige eller 

mellan u-föndcr. 

Effekten av SAREC:s forskningsstöd för kapacitetsuppbyggnad har 

iinnu varit mycket blygsam. SAREC anser dock all erfarenheterna av 

arbetssättet hittills har varit övervägande positiva. Det möter starkt gen

svar hos u-länderna. En fortsatt utbyggnad av det landinriktade forsk

ningsstödet bör mot denna bakgrund enligt SAREC ha högsta prioritet 

under de niirmaste t1ren. 
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Den finansiellt sett största delen av SAREC:s verksamhet avser stöd till 

internationella forskningsprogram .. Frän början organiserades flera av des

sa prngram för att bedriva forskning av högsta möjliga "inomvetenskap

liga" kvalitet om frägor som i den internationella utvecklingsdebatten 

framstod som centrala för flertalet u-länder. En generell kritik mot dessa 

program lir att u-Hinderna själva har varit alltför litet delaktiga pli. olika 

niv{1er i verksamheten. Det är enligt SAREC en viktig uppgift för Sverige 

att verka för att u-länderna ges större inflytande p[i de internationella 

forskningsprogrammen som inriktas på u-larn.lsproblem. 

Fiiredraga11de11 

För budgetåret 1980/81 förordar jag att anslaget Styrelsen för u-lands

forskning skall uppgå till 12.5 milj. kr. Detta motsvarar en ökning med 1.5 

milj. kr. eller med ca 13 • .5 ~:(. i förhållande till medel som har anvisats för 

detta ändamål under innevarande budgetär. Verksamhetens tyngdpunkt 

ligger fortfarande på stödet till internationella forskningsprogram som bud

getåret 1980/81 svarar för ca 60 ''+av SAREC:s totala budget. Denna andel 

har dock successivt minskat under de senaste budgetåren. Vidare har jag 

under anslagsposten C 1. Övriga multilaterala bidrag föreslagit att Sverige 

utfäster ett helopp om högst 30 milj. kr. för tvåärsperioden 1980-1981 till 

UNDP:s interimsfond för vetenskap och teknik om vilken principbeslut 

fattades av FN:s konferens om vetenskap och teknik för utveckling 

<lJNCSTED). 

SAREC har nu inlett.f(1rsk11i11g.1".1·a111arhl'le med nio av programländerna 

för svenskt histänd. Forskningsstöd utgår också till forsknings- och infor

mationscentra som drivs av hefriclserörelserna i södra Afrika. Samarbetet 

består till största delen av stöd till nationella forskningsfonder och av 

hidrag till samarbetsprojekt mellan u-landsinstitutioner och institutioner i 

Sverige eller andra länder. Avtal om stöd till forskningsfonder finns nu 

med Sri Lanka, Tanzania. Vietnam och Zambia. 

Målet att öka stödet till uppbyggnaden av nationell forskningskapacitct 

prioriteras av SAREC i linje med regeringens intentioner och i enlighet 

med de rekommendationer om vilka FN:s konferens om vetenskap och 

teknik för utveckling (UNCSTED) nådde enighet. Det hilaterala samarhe

tet har i ett inledninggsskede krävt en omfattande och ofta tidsödande 

administrativ insats. Först nu har utbetalningar av större omfattning kun

nat påbörjas. Inom detta program har reservationerna hittills varit stora. 

men kan nu förväntas minska avsevärt. Utbetalningarna uppgick budget

året 1978/79 till 4.1 milj. kr. För budgetnret 1979/80 beräknar SAREC att 

utbetalningarna ökar till ca 20 milj. kr. 

Samhällsvetenskaplig forskning dominerar bland Je insatser som hittills 

har finansierats i SAREC:s stöd till fi1rsk11i11s:s.1·a11wrhe1e 111ella11 11-ländcr 

och siirskilda .fi1rsk11i11g.1progra111. Det är inom samhällsforskningcn som 

det mest omfattande samarbetet har etablerats mellan u-landsforskarc 
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t. ex. inom ramen för de regionala samhiillsvetenskapliga räden CLASCO i 

Latinamerika och CODESRIA i Afrika. Trots u-ländernas allmänna öns

kan till ökat internt samarhete har det visat sig svärt att i praktiken skapa 

gemensamma forskningsprojekt. Under denna post stöder SAREC. till

sammans med andra givare som Ford Foundation, IDRC i Canada och 

LINDP. iiven ett antal latinamerikanska utvecklingsforskningsinstitut i syf

te att hidra till att en oberoende forskningskapacitet kan bibehållas i dessa 

länder och att i nfigon man förhindra fortsatt flykt av intellektuella pil. 

politiska grunder. 

Utanför sarnhiHlsforskningsomriidet utgfir stöd bl. a. till ett regionalt 

markforskningsprojekt i Karihien. de internationella fysik- och kemi-semi

narierna i Uppsala samt till kvinnoforskningsprojekt. 

Utbetalningarna uppgick budgetäret 1978/79 till 1 U milj. kr. och beräk

nas hudgetf1ret 1979/80 öka något. 

Stödet till iwemationella prowa111 utgör den största posten i SAREC:s 

budget. Den har tidigare tagit närmare tre fjärdedelar av anslaget i ansprak. 

I takt med att det direkta stödet till nationell forskningskapacitet i u

Hinderna ökar kommer andelen av SAREC:s hudget som går till internatio

nella program gradvis att minska. Uthetalningarna uppgick hudgetåret 

1978/79 till 74.2 milj. kr. och förutses öka till ca 80 milj. kr. budgetåret 

1979/80. 

Stödet till internationella program utvecklas pf1 grundval av den syste

matiska utvärdering som SAREC fullgör. Avgörande bedömningsgrunder 

är u-landsdeltagandet och förmtigan att omsätta forskningsresultat i prak

tisk tillämpning. LI-länderna har senast vid UNCSTED hctonat hehovet av 

ökat u-landsinflytande i forskningsprogram inriktade pi\ u-landsproblcm. 

Sverige har i internationella sammanhang kraftigt poängterat behovet av 

detta. För att resultaten skall kunna omsättas i praktiken i 11-länder krävs 

en nationell forskningskapacitet som idag ofta saknas. Uppbyggandet av 

en st1dan har av u-Hinderna prioriterats och ligger bakom den svenska 

ambitionen att öka andelen som gär till direkt nationell kapacitetsupphygg

nad. 

Den största enskilda insatsen i SAREC:s budget är stödet till WHO:s 

särskilda program för forskning rörande mänsklig fortplantning. För bud

gettiret 1979/80 har riksdagen godkänt ett bidrag om 30 milj. kr. Sverige har 

hittills svarat för nära 60 o;. av de totala bidragen till programmet. I prop. 

1978/79: 100 (bil. 6, s. 56-57) presenterades en utvärdering av programmet 

och i anslutning därtill uttalade sig föredragande statsrådet om program

mets fortsatta inriktning och det fortsatta svenska stödet. I enlighet där

med föreslt1r jag ett svenskt bidrag om 25 milj. kr. för vart och ett av 

budget;'tren 1980/81 och 1981/82. 

Under budget{irct 1976/77 inleddes stöd till WHO:s forskningsprogram 

för tropiska sjukdomar. För innevarande budgetår (WHO:s vcrksamhetsi'lr 

1980) förutses ett hidrag om högst 14 milj. kr. En första granskning av 
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rrogrammet sker f. n. m:h kan senare komma att led;1 till en ny flerärsutfäs

telsc. 

Under en femnrsperiod som omfattar lrndgetiiren 1974/75-1978/79 har 

Sverige bidragit med sammanlagt 23.5 milj. kr. till olika studier inom WHO 

rörande amning. nutrition och hälso- och sjukvårdssystem. Under namnet 

··primärhälsovi'ml" samlas nu alla aktiviteter som syftar till att reducera 

ohälsa. Den insatsgrupp som SAREC i samråd med SIDA har tillsatt 

övcrv~iger nu Jet fortsatta stöd som Sverige skall lämna till denna sektor. 

Sverige har sedan år 1973 hidragit med sammanlagt MU milj. kr. till 

konsultativa gruppen för internationell jordbruksforskning (CGIARl. 

Gruppen. ~om har en budget pit ca 500 milj. kr.. finansierar tio internatio

nella institut och program för jordhruksforskning belägna i u-fander. 

SAREC gjorde en utförlig utv~irdering av gruppens verksamhet är 1977. 

Pti grundval av denna beslöts att under en femhrsperiod fortsätta med ett 

stöd av ungefär oförändrat realt värde. För ftr 1980 uppgår stödet till 14.2 

milj. kr. 

Utöver dessa program ges bl. a. stöd till ILO:s världssysselsättningspro

gram <WEP). internationella centret för forskning om insekternas fysiologi 

och ekologi (ICIPEl i Nairobi. FN:s forskningsinstitut för social utveckling 

(lJNRISD) som bedriver forskning framför allt inriktad på att kartlägga 

samspelet mellan ekonomiska. sociala och andra faktorer i utvecklings

processen samt till den internationella vetenskapsstiftelsen. lFS. som ge

nom stipendier stöder yngre forskare i u-länderna för forskning i det egna 

landet. 

Stödet till .1Te11.\'/.. u-land.~fiirskninR syftar till att skapa en bas i Sverige 

för forskningssamarbete med u-länder. Ansökningarna från det svenska 

forskarsamhället har ökat i snabb takt och kvaliteten på forskningsprojek

ten är hög. Utbetalningarna uppgick budgetttret 1978/79 till 7.7 milj. kr. och 

fördelades på ca 100 projekt. Inom denna post beräknar SAREC även 

medel för att inrätta treåriga forskartjänster. bl. a. inom utvecklingsekono

min. Framställningar om tidsbegränsade anslag för gästforskare frtm u

länder skall också kunna prövas. 

För p/anerinl-{ och administration av forskningsstödet samt information 

beräknar SAREC för budgetftret 1980/81 ett medelsbehov av 3,5 milj. kr. 

SAREC disponerar f. n. 17 tjänster i sin verksamhet. Fem av dessa är 

arvodestjänster. SAREC föreslår i sin anslagsframställning för budgetåret 

1980/81 att styrelsen tilldelas två extra ordinarie tjänster för en handlägga

re och en assistent samt att en arvodestjänst omvandlas till en extra 

ordinarie tjänst i lönegrad F 21/23. En arvodestjänst som handläggare bör 

omvandlas till en extra ordinarie tjänst fr. o. m. den I juli 1980. 

Under hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslar riksdagen att 

I. godkiinna de riktlinjer för u-landsforskning. som jag har förordat 

i det föregående. 
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.., bemyndiga regeringen att göra utfästelse om 2.'i milj. kr. till WHO 

för hudgetb.ret 198 J /82, som jag har angett i det föreg[icnde. 

3. till u-landsforskning för hudgetårel 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 12.'i 000 000 kr. 

C 7. Nordiska afrikainstitutet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 687 729' 

I 785 000' 

I 905 000 

Reservation 591 171 

'Anslagen IX G o. Nordiska afrikainstitutct: Avlöningar m. m. och IX G 7. Nordis
ka afrikainstitutet: Driftkostnader. 

Nordiska afrikainstitutet, som är förlagt till Uppsala, inrättades genom 

stabmakternas beslut år 1962 (prop. 1962: 100. SU 1962: 135, rskr 

1962: 313). Institutet har till uppgift att i Norden främja studiet av afri

kanska förhållanden samt verka för dt:n internationella histändsverksam

heten i vad denna berör Afrika. Det åligger institutet särskilt att främja 

utbildning av personal för biständsverksamhet i Afrika, all sprida informa

tion rörande Afrika och aktuella afrikanska förhällanden, att vara doku

mentationscentrum för afrikaforskningen samt att främja vt:tcnskaplig 

forskning och undervisning om Afrika. Verksamheten leds av en styrelse, i 

vilken även ingti.r representanter för de övriga nordiska länderna. Kungl. 

Maj:t har den 29 juni 1964 fastställt instruktion för instillltet. 

I. A l'!iiningar m. m. 

1979/f/.O Beräknad ändring 1980/81 

Styrelsen Föredra-
gandcn 

Personal 
Handläggande personal 3 +2 of. 
Övrig personal 5 +, of. 

8' +4 of. 

Anslag 

Lönekostnader 843 000 +430000 +44000 
Sjukvitrd 2000 of. of. 
Lokalkostnader 401000 Hit 000 +fil 000 

Summa 1246000 +491000 +IOSIHIO 

' Härutöver finns för institutet tvä tjänster inrättade vid universitctsbibliotcket i 
Uppsala. 

Styrelsen 

Styrelsen för Nordiska afrikainstitutet räknar med att ef1erfrf1gan pii 

institutets tjiinster ävi:n för kommande är skall öka. Förhållandena i södra 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 137 

Afrika med särskild tonvikt på frågan om Zimbabwes och Namibias själv

ständighet, situationen inom den Sydafrikanska republiken samt Nigerias 

framväxt som en ekonomisk stormakt kommer att för flera är framöver 

göra att forskares, journalisters, olika myndigheters, skolors m. m. behov 

av dokumentation och information om Afrika ökar. Styrelsen anser att den 

verksamhet institutet bedriver är väl ägnad att möta sådana krav. Styrel

sen framhåller dock att det främst på personalsidan behövs vissa förstärk

ningar för att institutet skall ha möjlighet att motsvara Je förväntningar 

som olika avnämare har rätt att ställa på Nordiska afrikainstitutet som ett 

centrum för dokumentation och information kring afrikanska frftgor. Sty

relsen föreslår därför att nya tjänster som bibliotekarie/dokumentalist, 

forskarassistent, assistent och vaktmästare inrättas fr. o. m. budget5.ret 

1980/81. 

För budgetfiret 1980/81 förordar styrelsen en ökning av posten Avlöning

ar m. m. med 491 000 kr. varav 133 000 kr. avser pris- och löneomräkning. 

:! . Drifikostnader 

Frän anslagsposten bestrids kostnader för reseersättningar, expenser, 

hokinköp. seminarie- och föreläsningsverksamhet m. m. samt för resesti

pendier. Vidare fär - under förutsättning att medel ställs till förfogande 

från andra nordiska länder - från anslaget bestridas kostnader för tidsbe

gränsade extra tjänster som forskarassistent och sekreterare. 

Styrelsen 

Styrelsen begär, förutom prisomräkning, ökade medel för resor, ex

penser, bokinköp, seminarieverksamhet och stipendier. För budgetåret 

1980/81 förordar styrelsen att posten Driftkostnader beräknas till 682 000 

kr. vilket motsvarar en ökning med 143 000 kr. varav prisomräkning utgör 

39000 kr. 

Föredraganden 

Efter överläggning med chefen för utbildningsdepartementet förordar 

jag att kostnaderna för Nordiska afrikainstitutets personal och drift 

fr. o. m. budgetåret 1980/81 bestrids från ett för ändamålet inrättat nytt 

förslagsanslag under utrikesdepartementets huvudtitel - anslaget C 7. 

Nordiska afrikainstitutet. Tidigare har dessa kostnader redovisats under 

utbildningsdepartementets huvudtitel - anslagen G 6. Nordiska afrikains

titutet: Avlöningar m. m. och G 7. Nordiska afrikainstitutet: Driftkost
nader. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag ett medelsbehov av 1905000 kr. för 

Non.fiska afrikainstitutcts verksamhet. Detta innebär en ökning med 

120 000 kr. i förhållande till innevarande budgetårs anslag. För posten 

Avlöningar m.111. beräknas 1351000 kr. medan posten Driftkostnader 

beräknas till 554 000 kr. 
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Jag hemstliller att regeringen förcsH'tr riksdagen 

att till Nordiska 4rikainstitute/ för budgctäret 1980/81 anvisa ett 

förs lagsanslag av I 905 000 kr. 

C 8. Liin till personal inom bistandsfön·altningen m. m. 

1978/79 Utlåning (bnrtto) I 046000 

1979/80 :--.J ettotillskott I 000 

1980/81 Förslag 3 500000 

Behällning 821 200 

Fondens medel används för långivning till kontraktsanställda och freds

k?i.rsdeltagare som arbetar inllm det svenska personalbiständet samt till 

utsänd personal vid biständskontoren. Um beviljas för medelsbehov som 

uppkommer i anledning av förflyttning till utrikes on. Länebeloppen an

vänds i huvudsak till bil inköp. Bestämmelser angflende fondens förvaltning 

och länevillkor har fastställts av regeringen den 13 maj 1966, '.!9 december 

1970. 29 november 1974. '.!7 februari 1975 och 6juli 1978. 

Lanefonden är revolverande. Dess kapital uppgär f. n. till 2 milj. kr. Det 

genomsnittliga antalet utestående lån har under de senaste budgetåren 

varit ca 150. Maximibeloppen för lån fastställdes senast i juli 1978 till 

16000 kr. resp. 19000 kr. beroende pä familjestorlek. 

SJJ)A 

SIDA konstaterar att den nuvarande redovisningsformen för statens 

kapitalfonder upphör fr. o. m. den I juli 1980. Styrelsen anser att fonden 

även i fortsättningen hör vara revolverande. Personalen är enligt stadgad 

praxis berättigad till l~ln i samband med resa till tjänst utomlands. Medels

behovet är svart att förutsäga. Det totala h"mebehovet är beroende av 

antalet rekryterade, hur många av dessa som önskar utnyttja rätten till lån 

samt l'rnebcloppets storlek i det enskilda fallet. Risk föreligger sä\edes 

alltid att fondbeloppet kan komma att överskridas. Vid en revolverande 

fond kan ett sädant överskridande förhindras på administrativ väg genom 

att vissa utbetalningar senareläggs för att finansieras med influtna amorte

ringar. 

Under hudgetfaet 1978/79 har lånefondens verksamhet utretts inom 

SIDA och nya tillämpningsföreskrifter har fastställts. som innebär generö

sare lanevillkor iin tidigare. Under innevarande budgetår avser styrelsen 

att göra en framställning till regeringen om att fä höja fanebeloppens 

storlek s;\ att de kommer i nivt1 med de lån som heviljas ur utrikesförvalt

ningens l[tncfond. Detta förslag leder enligt SIDA till att Janefondens 

kapital behöver ökas med 500 000 kr. 

Nuvarande kapitalbehov är beräknat på ett genomsnitt av tidigare års 

utbetalade län. Om fonden i stället skulle göras ickc-revolverande beräk

nar SIOA mcdclsbehovet till ca 3 500000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 139 

Styrelsen föreslår dels att bist[mdsförvaltningens ltinefond även fram

deles skall vara revolveramk. dels att lfmefonden under nämnda förutsätt

ning ökas med .500 000 kr. till 2 .500 000 kr. 

Fiiredraga11de11 

I samband med omläggningen av budgetsystemet fr. o. m. den I juli 1980 

beräknas medel för Ian till bistandsförvaltningens personal över här före

slaget reservationsanslag. Den behallning som vid utgången av innevaran

de budgetår finns pä anslaget Bistttndsförvaltningens länefond under kapi

talbudgeten bör i sin helhet överföras till det rescrvationsanslag som för 

nästa budgetär inrättas för samma ändarna!. Jag ansluter mig till SIDA:s 

alternativa förslag om att för budgetäret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 3 .500 000 kr. för ändamfilet. 

Jag hemstiiller a!l regeringen föreslär riksdagen 

att till Lån till personal inom bistå11d.1fön·a/111i11ge11m.111. för bud

getäret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 3 .500 000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 

D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET 

D I. Svenska institutet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2056.5 497 

26950000 

28880000 

Reservation 

140 

668035 

Svenska instirntet är en statlig stiftelse som enligt sina stadgar skall 

främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder samt genom infor

mationsarbete i utlandet sprida kännedom om svenskt samhällsliv. Insti

tutet fär inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra uppdrag och 

tillhandahälla produkter och tjänster. 

Institutet leds av en styrelse bestående av institutets direktör och tio 

ledamöter som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår företrädare 

för utrikes- och utbildningsdepartementen, för centrala intresseorganisa

tioner samt för kulturlivet. För kontakt med samhällsinstitutioner och 

andra organ. som har beröring med institutets verksamhet, finns rådgivan

de referensgrupper som tillsätts av styrdsen. Institutet administrerar det 

svenska kulturhuset i Paris. 

Si·enska institutet begär för budgetåret 1980/81 ett anslag av 31065000 

kr. under anslaget 111 D I. samt därutöver 595 000 kr. avseende kostnader 

för omhändertagande av FN-stipendiater för vilka medel anvisas över 

anslaget 111 C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. Dessutom begärs 

2 769 000 kr. under anslaget 11 I C 2. för särskilda stipendier inom ramen för 

bredare samarbete med utvecklingsländer. Under anslaget IX G \. Kultu

rellt utbyte med utlandet begär institutet 47 000 kr. för viss stipendieverk

samhet. Vidare begärs 86 000 kr. under anslaget IX G 8. Bilateralt nordiskt 

kultursamarbete m. m. avseende stipendier för isländska forskare och fors

karstuderande. Under anslaget IX B 12. Bidrag till internationellt kulturut

byte. slutligen, begär Svenska institutet I 555 000 kr. 

Det begärda anslaget under IIl D I. skulle innebära en ökning med 

4 115 000 kr. i förhållande till anslaget för innevarande budgetår. Av detta 

belopp anges 3 228 000 kr. avse pris- och löneomräkning vilket motsvarar 

en anslagsökning med 12 procent. 

Aterstt1ende del av den beg;irda sammanlagda anslagshöjningen under D 

I., 887 000 kr.. avser bl. a. beräknade. ökade utgifter för utställningsersätt

ningar enligt särskilt avtal mellan staten och konstnärernas riksorgani

sationer. medel för nya kulturutbytesprogram. för utökad stipendieverk

samhet samt för viss förstärkning med administrativ personal. 

Svenska institutet har i enlighet med gällande anvisningar redovisat ett 
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besparingsalternativ, vilket skulle innebära en anslagsökning med 2 662 000 

kr. i förhållande till innevarande budgetår. I sin anslagsframställning fram

httller institutet att en beräkning av anslaget enligt detta alternativ synes 

orealistiskt med hänsyn till att riksdagen pä grundval av den särskilda 

propositionen om det svenska informations- och kulturutbytet med utlan

det (prop. 1978/79: 147> tilldelat institutet ökade resurser och nya uppgifter 

fr. o. m. innevarande hudgett1r. En stor del av den utökade verksamheten 

skulle enligt institutets mening inte kunna genomföras om hesparingsalter

nativet lades till grund för anslagsheriikningen för 1980/81. Institutet hem

stiiller därför i sin framställning att dess anslag för 1980/81 beräknas enligt 

här ovan redovisade högre alternativ. 

f-"iirl!dfll).:ll lldCll 

Som en följd av riksdagens ställningstagande till regeringens proposition 

( 1978/79: 147> om informations- och kulturutbytet med utlandet har Svens

ka institutet för innevarande budgetår tillförts ökade resurser för sin verk

samhet. Mot denna bakgrund och med hänsyn till det ansträngda budgetlä

get är jag inte beredd att förorda någon volymmässig ökning av anslaget. 

Jag beräknar sammanlagt I 930 000 kr. i pris- och löneomräkning. Vad 

gäller de anslag som Svenska institutet disponerar under nionde huvudti

teln hänvisar jag till vad chefen för uthildningsdepartementet kommer att 

anföra senare denna dag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·e11ska institutet för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 28 880 000 kr. 

D 2. Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

19698000 

21 440000 

23 884000 

Utlandsprogrammet (UTP) är den enhet inom Sveriges Riksradio AB 

som svarar för programverksamheten för utlandet. UTP skall dels själv 

sända radioprogram, dels producera bandade program för utländska radio

och TV-stationer. UTP skall enligt avtalet mellan staten och Sveriges 

Radio bedriva informationsverksamhet riktad till utlandet för att ge ut

ländsk publik kunskap om Sverige och ge möjlighet för utlandssvenskar att 

upprätthälla kontakt med hemlandet. Radions sändningar till utlandet sker 

på sju olika språk och riktar sig till alla världsdelar. 

Sveriges Radio AB begär för 1980/81 ett anslag av 25716000 kr. för 

programverksamhctcn för utlandet, varav 6 350 000 kr. avser ersättning till 

televerket. Pörslaget innebär en anslagsökning om totalt 4 276 000 kr., 

vilket motsvarar 20 procent. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 142 

Av den hegänla an slagsökningen för själva rrogramverksamheten. 

3426000 kr.. urrges I 116000 kr. avse stigande kostnader vid oförändrad 

ambitionsnivt1. Därutöver begärs sammanlagt I 2 JO 000 kr. i komrensation 

för vissa underskott i utlandsprogrammets budget från tidigare ti.r. För att 

möjliggöra kvalitetsförhättringar i programverksamhetcn begärs en me

delsförstärkning med I l(KIOOO kr. I anslagsframställningen understryker 

Sveriges Radio AB vikten av en ändrad konstruktion av anslaget till ut

landsrrogrammi:t så att medelstillskott för täckning av kostnadsökningar 

under löpande budgetår kan möjliggöras. 

Sveriges Radios 
programverksam het 
för ut landet 
Sveriges RiksradiL1s 
kostnader 
Televerkets kost
nader 

Föredragamlen 

1979/80 

Anslag 

21440000 

(15940000) 

( 5500000) 

Beräknad ändring 1980/81 

Sveriges Radio Före-
A B och draganden 
televerket 

+4 n6ooo +2444000 

( + 3 426000) (+ 1594000) 

( + 850 000) (+ 850000) 

Sveriges Radio pekar i sin anslagsframstiillning på de svårigheter som 

den nuvarande anslagskonstruktionen innebär när det gäller att under 

löpande budgetär fä täckning för kostnadsutvecklingen. Sveriges Radio 

understryker vikten av en ändrad anslagskonstruktion fiir att undanröja 

dessa problem. Jag finner det angeläget att denna frttga nu för sin lösning 

och är beredd förorda cn ändring av anslaget. 

Med rror. 1979/80: 25 (bil. 6) ang. tilläggshudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1979/80 har regeringen förcslagit att medel för Verksamhet vid 

Sveriges Utbildningsradios aktiebolag fr. o. m. hudgetåret 1980/81 beräk

nas över ett reservationsanslag. Förslaget innebär att medel skall kunna 

anvisas pa en särskild anslagsrost till kompensation för den allmänna 

kostnadsutvecklingen som den avspeglas i konsumentprisindex. Medlen 

utbetalas kvartalsvis i efterskott med hänsyn till kostnadsutvecklingen 

under resp. sistlidna kvartal. Anslagsposten. som enbart skall kunna an

vändas för detta ändamål. bör enligt regeringens förslag vara så heriiknad 

att medlen räcker även för kostnadsökningar som överstiger vad som vid 

bcrii.kningstilltallet kan förväntas. 

Jag förordar ;1tt medel till utlandsprogrammet inom Sveriges Radio för 

hudgetf1ret 1980/81 anvisas över ett rcscrvationsanslag av samma slag som 

gäller för utbildningsradion. Därigenom bör utlandsprogrammets hudget

planering kunna underlättas väsentligt. 

För nästkommande budgetår beräknar jag I 594 000 kr. i KPI-kompensa-
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tion och pris- och llineomräkning. Hiirutöver tillkommer K'iO 000 kr. avse

enJe kompensation till televerket. 

McJ hänvisning till vad jag ovan anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksJagen att 

till S1·erige.1· Radios program1·crk.rn111het fur 11tla11dct anvisa ett 

reservationsanslag av 23 884 000 kr. 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

7 370 100 

7 980000 

8 330000 

Reservation 2339418 

Fr~tn anslaget finansieras s{tdant informations- och crfarenhctsutbyte 

mcJ utlanJct ~om sker i utrikesdepartementets regi (anslagsposten I) samt 

bidrag till Svensk-internationella pres<;byrå.n m:h lngenjörsvetenskapsaka

Jcmien. 

I. Samordnad informations
vcrksamhet 

, Hidrag till Svensk-internatio
nella pressbyrån 

3. Bidrag till lngcnjörsvctcn
skapsak;tdcmien 

1979/80 

Anslag 

5973000 

1260000 

747000 
7980000 

Beräknad ändring 1980/81 

Anslags
framställning 

+ 248000 

+ 583000 
+ 831000 

Föredra
ganden 

+231000 

+ 74000 

+ 45000 
+350000 

S1·t'11sk-intcnwtio11clla pres.1byriln (SI P) distribuerar nyhetsbulletiner på 

ett tiotal språk till cirka 7 000 utländska tidningar och facktidskrifter. 

Bulletinerna innehåller dels produkt- och företagsinformation, dels all

m;inna nyheter frän Sverige. Sveriges allmiirma cxpL)rtförening begär för 

budgetåret 1980/81 ett bidrag till Svensk-internationella pressbyrån med 

I 508000 kr. 

/nge1(jiirweie11Jkap.rnÅademirn begär bidrag med sammanlagt I 330 000 

kr. för forskarutbyte mellan Sverige och nationella vctenskapsakademier i 

östeuropeiska länder och Kina. Beloppet innebär en tikning med 583 000 kr. 

jämfört med anslaget för innevarande budgctär. 

Fii rc d rax a llli ,, /1 

Jag bcrLiknar sammanlagt 350000 kr. i prisomr~ikning under detta amlag. 

Jag hemstLiller att regeringen fi.ircslär riksdagen 

att till Ö1.,-ig i11}im11atio11 om S1·erixc i utlandet for budget:'trct 1980/ 

81 anvisa ett rcservationsanslag av 8 330 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E I. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 

1978/79 u tgifr 

1979/80 Anslag 

1980/81. Förslag 

734262 

750000 

3 100000 

144 

Fr{ln anslaget hest rids hl. a. vissa kostnader för biständ till sjöfolk, andra 

svenska medborgare och vissa statslösa som blivit nödställda utomlands. 

För innevarande budgetår uppgår anslaget till 750 000 kr. Med hänsyn till 

belastningen bör detta belopp höjas till 800000 kr. för budgetäret 1980/81. 

Ett anslag om för närvarande I 9!Kl 000 kr. avseende periodiskt under

stöd till vissa i utlandet hosatta svenska medborgare hart. o. m. innevaran

de budgetar anvisats över femte huvudtitelns förslagsanslag I 4. Ersätt

ningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, flyktingar 

m. m. Medlen har sedan 1%6 (Kungl. Maj:ts beslut 1966-06-03) dispone

rats av utrikesdepartementets understödsnämnd enligt lagen ( 1973: 137) om 

ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. med redovis

ningsskyldighet gentemot socialdepartementet. 

På förslag i prop. 1977/78: 168 om ändringar i nämnda lag ( 1973: J.37 resp. 

1978: 273) har understödsnämnden upplösts och beslutanderätten i ären

den rörande periodiska understöd övergått till utrikesdepartementet. Här

vid har rcdovisningsskyldigheten gentemot socialdepartementet upphört. 

Eftersom ärenden av här ifrågavarande slag numera helt åvilar utrikes

departementet föresJar jag efter samråd med chefen för socialdepartemen

tet atl medel som tidigare anvisats under femte huvudtiteln fr. o. m. bud

getåret 1980/81 heräknas under 111 E I. Med hänsyn till att belastningen 

under V I 5. under budgetåret 1978/79 uppgick till I 782 062 kr. samt till de 

kraftiga höjningar som ägde rum per den 1 juli 1979 av de i Argentina 

utgt1ende understöden bör denna del av anslaget beräknas till 2 300000 kr. 

Anslaget hör med hänsyn till vad jag ovan har anfört höjas med 2 350 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till 1:,"/.;.onomiskt bistclnd till .1Tenska ml.'JhurRllrl.' i utlandet m. m. 

för budgetåret I 980/8 I anvisa ett förslagsanslag av 3 I 00 000 kr. 
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E 2. Bestridande a,· resekostnader för inom Förenta l\ationerna utsedda 

S\'enska stipendiater 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

30600 

I 000 

35000 

Reservation 53 411 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen höjas med 34 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BestriJandc m· resekosmaJer fiir inom Fhrenta Nationerna 

utsedda. si·enska stipendiater för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 35 000 kr. 

E 3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor 

1978/79 lJ !gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 592 000 

3 950000 

4384000 

Utrikespolitiska institutet 
Svenska FN-förhundet 
Svenska l.JNICEF-kommitten 
Svenska sektionen av Inter-

nationella kvinnoförbun
det för fred och frihet 

Svenska freds- och skilje
domsföreningcn 

Utrikespolitiska föreningar
nas FN-förbund 

Svenska sektionen av 
Amncsty lnternational 

Kristna fredsrörelsen 
Institut för 

Europa-information 

Anslag 

2 463 000 
I 185000 

llOOC:Kl 

43000 

44000 

38000 

67000 

3950000 

An slagsfram- Föredra-
stäUning gandcn 

+ 1488000 + 1700C:Xl 
+I 196500 + 73000 
+ 107 000 + 57000 

+ 57000 + 3000 

+ lOhO(Kl + 3000 

+ 112000 3000 

+ 330C:Kl + 5(K)() 

+ 750(KI + 20000 

+ 400000 + HKHXlO 

+3574500 ~ 434000 

Utrikespolitiska institutet begär för budgetåret 1980/81 ett statsbidrag 

över tredje huvudtiteln av 3 951 000 kr .. en ökning jämfört med anslaget för 

innevarande budgetår med 1488000 kr. eller 60 procent. Av det begärda 

hidraget avser 2 632 000 kr. lönekostnader. en ökning med 475 000 kr. 

Beloppet inkluderar medel för en ny tjänst för en redaktör m. m. 

I övrigt äskas medel för täckning av institutets lokalkostnader vilka för 

hudgetåret 1980/81 uppskattas till 884000 kr., en ökning med 114000 kr. 

jiimfört med innevarande budgetar. Därutöver begärs kompensation för 

automatiska kostnad sökningar i övrigt med 37 000 kr. 

IO Riksdai:en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilai:a 6 
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Härutöver äskas 49 000 kr. för övertagande av arbetsgivaransvaret för 15 

AMS-anställda tjänstemän fr. o. m. I juli 1980. Härvid räknar institutet 

med bidrag från AMS om 100 procent av löne- och lönebikostnadcrna för 

12 av dessa anstiillda medan JO procent av motsvarande kostnader för 3 

anställda avses ankomma pft institutet, innebärande en merkostnad om 

24000 kr. Härtill kommer kostnader för administration av denna personal

kategori, beräknade till 25 000 kr. 

S1·e11ska FN~f(irh1111det begär i sin anslagsframställning ett anslag över 

tredje huvudtitelns anslag E 3. av sammanlagt 2381500 kr. för 1980/81, 

vilket skulle innebära en ökning med 1 196 500 kr. i förhållande till anslaget 

för innevarande budgctär. Av de beräknade kostnaderna för administra

tion och verksamhet om totalt 1434 000 kr. under budgetåret 1980/81 

beräknas 1035000 kr. avse löner och lönebikostnader för befintlig personal 

samt 206 000 kr. hyror och övriga lokalkostnader. Kanslikostnaderna be

riiknas till 193 000 kr. FN-förbundet begär härutöver ökade medel om 

s<tmmanlagt ca 950000 kr. för utvidgad verksamhet m. m. Inkomster utom 

statsbidrag beräknas till 595 000 kr. 

Svenska UNICEF-kommillen anhåller om statsbidrag för budgetåret 

1980/81 om totalt 217 000 kr. Utöver täckning av stigande administrations

kostnader äskas medel för täckande av de kostnader, som den ökade 

upplysningsverksamheten i samband med det internationella barnaåret 

givit upphov till. Äskandet innebär en ökning i förhållande till anslaget för 

innevarande budgetår om 107000 kr. 

!fre11ska sektionen m· internationella hinn<~förbundet för fred och frihet 

beräknar kostnaderna för sin planerade verksamhet under 1980/81 till 

200 000 kr. I statsbidrag frftn tredje huvudtiteln begiirs I 00 000 kr. Det 

begärda beloppet innebär en ökning i förhållande till anslaget för inneva

rande budgetår om 57 000 kr. 

S1·e11ska freds- och skiljeilom!>fiireninRen anhåller om ett statsbidrag för 

budgetflr 1980/81 om 150000 kr., vilket skulle innebära en ökning med 

106000 kr. jämfört med det för innevarande budgetttr beviljade bidraget. 

Föreningen motiverar den begärda höjningen med stigande kostnader och 

expanderande verksamhet. 

Utrikespoli1iska .föreningarnas FN-förhund äskar för budgetarct 1980/81 

ett statsbidrag över anslaget 111E3. om 150000 kr. Bidraget för innevaran

de budgetår uppgår till 38000 kr. Den begärda ökningen avser utvidgning 

av förbundets verksamhet inkl. viss personalförstärkning. 

S1·c11ska sl'k1io11e11 m· Amnesty lntenwtiona/ begär för sin verksamhet 

ett anslag av 100000 kr. för budgetåret 1980/81, vilket skulle innebära en 

ökning med 33 000 kr. i förhftllande till innevarande budgetår. Medlen 

avses liksom tidigare användas för fortlöpande utgivning av skrifter. ut

ställningsvcrksamhet, Amnesty-bulletinen, faktablad m. m. Den äskade 

anslagsökningen motiveras med planer på utökad informations- och utbild

ningsverksamhet. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 147 

Kri.1·uw freJsriird.1·e11 är en ideell fredsorganisation med c:a I 200 med

lemmar. Den bedriver informationsverksamhet rörande hl. a. frågor om 

fred, nedrustning och internationellt samarbete. Organisationen har inte 

tidigare erhf1llit bidrag över anslaget E 3. För budgetåret 1980/81 begärs 

75 000 kr. 

/11.1·titut fiir E11ropa-i11fim11atio11 

Utrikespolitiska samfundet har i skrivelse till utrikesdepartementet an

hMlit om ett statsbidrag av 400000 kr. för att upprätta ett institut för 

information om Europa-frttgor. Projektet baserar sig pä ett initiativ som 

tagits av fyra organisationer - Kooperativa förbundet. Landsorganisa

tionen, Sveriges industriförbund och Tjänstemännens centralorganisation 

- och som fått stöd frän de fyra största politiska partierna. Initiativtagarna 

konstaterar ett ökande behov av saklig information om utvecklingen ptt 

skilda områden i Europa. l framställningen pekas på att det växande 

utbytet och samarbetet med de övriga europeiska länderna förutsätter 

biitlre kunskaper om förhä.llandena i och mellan dem. Förslagsställarna har 

ansett att ett Europa-institut med Utrikespolitiska samfundet som huvud

man skulle vara den bästa organisatoriska lösningen. Utrikespolitiska sam

fundet, som är huvudman jämväl för Utrikespolitiska institutet, har accep

terat huvudmannaskapet. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget räknas upp med 434 000 kr. för nästkommande 

budgetår. Den föreslagna anslagsuppräkningen hör fördelas enligt föl

jande: 

Utrikespolitiska institutet bör fä ett med 170 000 kr. förhöjt anslag. 

Beloppet avser bidrag till täckning av stigande kostnader för institutets 

administration och verksamhet vid nuvarande nivå. 

Bidraget till S1•enska FN~förbundet bör höjas med 73 000 kr. 

För S1•enska UNICEF-kommitten beräknar jag ett med 57 000 kr. höjt 

bidrag. Därmed erhä.ller kommitten täckning för sina administrativa kost

nader enligt beräkningar i anslagsframställningen. Med hänsyn till karaktä

ren och inriktningen av kommittens verksamhet finner jag det motiverat att 

kostnaderna för bidraget räknas av mot ramen för det internationella 

utvecklingssamarbetet. 

Bidragen till Svenska sektionen av internationella hinnc~fiirh1mdet för 

fred och frihet, S1·enska freds- och skiljedomsföreningen och Utrikespoli

tiska föreningarnas FN-förbund bör höjas med 3 000 kr. vartdera. Bidraget 

till .'frenska sektionen av Amnesty lntematiunal bör höjas med 5 000 kr. 

Jag beräknar vidare 20000 kr. i bidrag till Kristnafrcdsrörel.H•11. 

Jag stöder initiativet att bilda ett institut Fir Europa-h(fimnation och 

förordar ett bidrag om I 00 000 kr. för nästa budgetår. Därvid räknar jag 

med att övriga intressenter är beredda att tillsammans bidraga med ungefär 
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motsvarande hclopp. Jag noterar att förslagsstiillarna avser ge verksamhe

ten en hrcd inriktning avseende hela Europa. sa väl existerande samarbets

former som de utvecklingstendenser som gör sig gällande bl. a. i anslutning 

till konferenserna om säkerhet och samarb1;:te i Europa. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen och till vad jag 

ovan har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen 

att till lnfi1r111atior1 om mellan(o/Uig1 samarbete och utrikespolitiska 

fi",/1:or för budgetåret 1980/81 anvisa ett anslag av 4 384 000 kr. 

E 4. Bidrag till Stockholms internationella frcdsforskningsinstitut 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6595000 

7 430000 

9 880 ()()() 

Reservation 0 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är en stiftel

se. för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1%6. Stifelsen har 

till iindamttl att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 

(prop. 1966: 7fl. SU 1966: 88. rskr 196fl: 203) bedriva vetenskaplig forskning 

i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell fred och 

säkerhet i syfte att söka ge bidrag till förståelsen av betingelserna för 

fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en internationell styrelse. Hos stiftelsen finns en insti

tutsdirektör och andra tjänstemän i enlighet med en personalförteckning 

som regeringen fastställer samt. som r:idgivande organ. ett vcte"nskapligt 

rild. 

SIPRI 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1979/80 

10 

Beräknad ändring 1980/81 
------------
Institutet 

+4 
+2 

+6 

Föredra
ganden 

SIP/U heglir för budgetärel 1980/81 ett anslag av 1025000l\ kr.. vilket 

skulle inneblira en ökning i förhti.llande till innevarande hudgetär med 

2 820 000 kr. Det begärda beloppet avser kompensation för automatiska 

kostnadsökningar, medel för vissa personalförstärkningar. ökat bidrag till 

institutets publikationsprogram rn.111. SIPRI framhåller i sin anslagsfram

ställning att de forskartjänster som pf1 grund av vissa organisatoriska 

problem och rekryteringssvfirighetcr hf1llits vakanta nu har tillsatts. Samti-
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digt har enligt SIPRl:s mening antalet tjänster för forskarassistenter visat 

sig otillräckligt. SIPRI begär därför medel för att finansiera tvft nya tjänster 

för forskarassistenter samt för en ny tjänst för redaktör. 

Av det begärda anslaget för 1980/81 avser 6606000 kr. kostnader för 

löner och lönckostnadspttlägg. vilket inncb1ir en ökning med I 289000 kr. i 

förhtillande till anslagna medel för innevarande budgetär. Av detta belopp 

anges 844000 kr. avse stigande kostnader för hefintliga befattningar enligt 

SIPRI:s aktuella organisationsplan. 

SIPRI hemställer i anslagsframställningen att sex av de tjänster som f. n. 

innehas av arvodesanställd personal överförs till den av regeringen fast

stiillda personalförteckningen. Motivet härför är enligt SIPRI att befatt

ningarna ifräga fyller permanenta behov inom organisationen. 

SIPRI begär vidare ökade medel för administrativa kostnader. projekt

verksamhet m. m. I en särskild anslagsframställning begärs 2,5 milj. kr. för 

inrednings- och utrustningskostnader m. m. i samband med kommande 

flyttning till nya lokaler. 

SJPRI har beräknat ett besparingsalternativ avseende anslaget för 1980/ 

81 vilket uppgär till 8 796 000 kr.. en ökning i förhflllande till innevarande 

budgetår med I 366 000 kr. Institutet hemställer att detta beräkningsalter

nativ inte läggs till grund för anslagsberäkningen dä ett anslag av angiven 

storleksordning beräknas understiga SIPRl:s finansiella behov. 

SIPRl:s intäkter frän försäljning av publikationer beräknas till 150000 

kr. under 1980/!U. 

Utredning om SIPRl:.1 or,;anisation och 1·erksw11het.1former 

Genom heslut den 11 m~~j 1978 hemyndigade regeringen dävarande chefen 

för utrikesdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 

utreda frägan om formerna för stiftelsens Stockholms internationella freds

forskningsinstitut (SIPRll framtida verksamhet. Som särskild utredare 

tillkallades riksdagsledamoten Sven Andersson. Utredningen, som nu har 

fullgjort sitt uppdrag, har redovisat sina överväganden och förslag i ett 

betänkande (Ds LID 1979: I) i oktober 1979. Utredningsarbetet har syftat 

till att dels klargöra innebörden av den svenska arbetsrättsliga lagstiftning

en i dess tillämpning pä SI PR!. dels föreslå lämpliga organisatoriska för

iind ringar. 

Utredningen konstaterar i sitt hetänkandc att gällande arbetsrättsliga 

lagstiftning i Sverige äger tillämplighet jämväl ptt SI PR!. Detta förhållande 

bör enligt utredningens mening inte påverka SIPRI:s oberoende ställning 

och internationella karaktär. Vad gäller frågan om visstidsanställning av 

forskare på kontraktsbasis - ett enligt utredningen viktigt villkor för 

biheht1llandet av SIPRl:s ställning som oberoende. internationellt institut 

- konstateras att frågan är tillfredsställande reglerad genom kollektivav

tal. I detta accepterar panerna SIPRl:s rätt att kontraktsanställa forskare 

för viss tid. samtidigt som tre forskare ges tillsvidareanstiillning. 
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Beträffande institutets organisation har utredningen inte funnit skäl att 

föresl~1 ändringar i den grundläggande strukturen. Däremot föreslås att ett 

r:idgivande for~karkollegium inrlittas med uppgift att fungera som ett organ 

för forskningssamarhete inom SIPRI mellan institutets ledning och fors

karna. 

Utredningen föreslår vidare bl. a. att styrelseledamöternas och instituts

direktörens förordnanden tidsbegränsas, att den biträdande !administrati

ve l direktörens ställning stärks och att institutets vetenskapliga råd sam

mankallas med viss regelbundenhet. 

Fiiredragandcn 

I pris- och löneomräkning beräknar jag I 150000 kr., varav 400000 kr. 

avser merkostnader till följd av SIPRI:s flyttning till nya lokaler under 

1980. För anskaffning av inventarier och utrustning samt för att hestrida 

tlyttningskostnaderna beräknar jag I 300 000 kr. i engångsanvisning. 

Till utredningen om SIPRI:s organisation och verksamhetsformer fär jag 

anledning ä.terkomma i annat sammanhang sedan jag tagit del av remissin

stansernas yttranden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1ill Slockholms in1crna1io11clla frcd.~forsk11ingsi11s1itut 

anvisa ett reservationsanslag av 9880000 kr. 

E 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

5 070 000 

5 170000 

8004000 

1979/80 

Handläggande personal 7 
Övrig personal 5 

Anslag 

I. Seismologisk multipel
station 

, Insamling och analys av 
luftburen radioaktivitet 

3. Vetenskaplig under
lags verksamhet 

12 

3602000 

730000 

838000 

5170000 

Beräknad ändring 1980/81 

FOA 

+I 122000 

+ 66000 

+ 560000 

+1748000 

Föredra
ganden 

+I 235 000 

+ 102000 

+I 497000 

+2834000 
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Fiir.1·1·tm'ts forsk11i11gsa11sta/1 I FOA) 

FOA begär för budgetåret 1980/81 ett anslag av 0918000 kr., vilket 

skulle innebära en ökning med I 748 000 kr. i förhällandc till anslaget för 

innevarande budgetar. Av ökningen anges 384000 kr. avse pris- och 

löneomräkning <lönekostnader + 180 000 kr., övriga kostnader + 204 000 

kr.). 

FOA redovisar i sin anslagsframställning tre alternativa nivåer för an

slagsberäkningen för 1980/81. Nil'i1 A. en ökning med 280000 kr. i förhål

lande till 1979/80, skulle enligt FOA innebära en sänkt ambitionsnivå. Nii·å 

B. en ökning med I 198000 kr., anges möjliggöra en i stort oförändrad 

ambitionsnivä i reala termer medan, slutligen, nil'å C. en ökning av ansla

get med I 748000 kr., skulle innebära en höjning av ambitionsnivån. FOA 

hemställer att sistnämnda högre alternativ läggs till grund för anslagsheräk

ningcn för 1980/81. Enligt forskningsanstalten ter sig ambitionsökningar 

motiverade inom vissa områden med hänsyn till det stigande intresset för 

nedrustnings- och kontrollfrågor. såväl internationellt som i Sverige. Inom 

internprogram T3. vetenskaplig underlagsverksamhet, skulle enligt FOA 

en resursförstärkning enligt anslagsframställningens nivå C möjliggöra in

satser inom hittills obearbetade omräden silsom t. ex. satellitspaning och 

havsteknik samt fördjupade studier inom problemkomplexet nedrustning/ 

utveckling. 

FiireJragaflllen 

I pris- och löneomräkning beräknar jag sammanlagt 384 000 kr. Därut

över bör anslaget räknas upp med I 300 000 kr. avseende vissa lokalhyror 

samt del i gemensamma administrationskostnader m. m. för den verksam

het som FOA bedriver för utrikesdepartementets räkning med medel som 

anvisas över förevarande anslag. Ifrågavarande kostnader har hittills be

stridits med medel som anvisats över fjärde huvudtitelns förslagsanslag F 

5. Gemensam försvarsforskning. Jag finner det lämpligt att dessa kostna

der fr. o. m. nästkommande budgetår belastar anslaget 111 E 5. Chefen för 

försvarsdepartementet kommer senare denna dag att föreslä att anslaget 

IV F 5. Gemensam försvarsforskning minskas med motsvarande belopp 

för 1980/81 . 

Vetenskaplig och teknologisk kompetens är en grundförutsättning för ett 

trovärdigt svenskt agerande i internationella förhandlingar om nedrustning 

och vapenkontroll. Detta gäller såväl inom etablerade områden som inom 

sådana, vilka tillkommit under senare år. De kärnvapentekniska frågornas 

aktualitet ökar. samtidigt som militär användning av nya vetenskapliga och 

teknologiska rön, såsom satellit- och havsteknik, påf9rdrar ökad uppmärk

samhet. I takt med att antalet internationella nedrustnings- och vapenkon

trollavtal växer får frågor rörande kontroll av efterlevnaden en alltmer 

central ställning. Den konventionella vapentekniken utvecklas ständigt. I 

syfte att förstärka FOA:s utredningskapacitet pil dessa omrridcn samt för 
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att trygga en mer bngsiktig planering av verksamheten beriiknar jag 

8~5 000 kr. i reell medelsfi.irstiirkning avseende internprogram T 3. 

Internationellt samordnad seismisk övervakning spelar en väsentlig roll i 

diskussionen om ett fullständigt kärnvapenprovstopp. För att trygga lå.ng

siktigheten i Hagforsstationens verksamhet och vid makt Mila basen för ett 

eventuellt internationellt seismiskt datacenter i Sverige, samt för att bihe

hftlla kapaciteten för insamling och analys av luftburen rauioaktivitet be

riiknar jag sammanlagt 315 000 kr. i reell förstärkning av internprogram T I 

och T 2. 

Med hiinvisning till den inledande sammanställningen och till vad jag 

ovan har anfört hemställer jag att regeringen föresltir riksdagen 

att till \'i.1·.1·a i'itgiirder fi:ir mst11ingsbe1:ri:i11.rni11g och kontroll för 

budgelfH"et 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 8 004 000 kr. 
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Hiluga I 

Förteckning Ö\'er S\'eriges lönade utlandsmyndigheter den 1 januari 
1980 

I. Beskickningar med angivande inom parentes av subsidiära ackredite
ringsorter 

Ahidjan 
Audis Aheba 

(Aden. Pnrt Louis. Tananarive. 
Djihnutil 

Alger 
(Bamakol 

Ankara 
Athen 
Bagdad 
Bangkok 

(Singapore. Vientianc) 
Beirut 

(Amman, Damaskus) 
Bel grad 

<Tirana) 
Berlin 
Rem 
Bissau** 
Bognta 

<Panama) 
Bonn 
Brasilia 
Bryssel 

(Luxemburg) 
Budapcst 
Buenos Aires 
Bukarest 
Canberra 

(Honiara, Port Moresby) 
Caracas 

(Bridgetown, Georgetown, 
Paramaribo, Port-of-Spain 
Port au Prince. Santo Domingo) 

Colombo* 
Dacca 
Damaskus* 
Dar es Salaam 

(Moroni) 
Du bl in 
Gaborone 

(Mascru) 
Guatemala 

(Managua, San Jose, San Sal
vador. Tegucigalpa) 

Haag 
Hanoi 
Havanna 

(Kingstonl 
Helsingfors 
Islamabad 

(Mak) 
Jakarta 

(Manila) 
Jeddah 

(Museal, Sana) 
Kairo 

( Khartoum. Mogadiscio, 
Nicosia) 

Kinshasa 
(Brazzaville. Libreville. 
Yaoundel 

Kuala Lumpur 
(Rangoonl 

Kuwait 
(Abu Dhabi, Doha, Manarna) 

Köpenhamn 
Lagos 

(Accra. Lome. 
Porto Novo) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
(Bissau, Praia) 

London 
Luanda 

<Säo Torne) 
Lusaka 

(Lilongwe) 
Madrid 
Mani la* 
Maputo 

(Mbabane) 
Mexico 
Monrovia * 
Montevideo 

(Asunciön) 
Moskva 

( Ulan Bator) 

Med • betecknad beskickning förestås av en t.f. chargc d'affaires. 
Med *~ betecknad myndighet avses ambassadkansli. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 

Nairohi 
(Bujumhura. Kampala. Kigali. 
Victoria) 

New Delhi 
(Colombo. Kathmandu) 

Oslo 
Ottawa 

(Bahamas) 
Paris 
Peking 

(Pyongyang) 
Prag 
Prctoria 
Pyongyang * 
Quito 
Rabat 

(Banjul, Dakar. Nouakchott) 
Rcykjavik 

Sändebudet i Conakry. Frcctown. 
Monrovia. Niamey och Ouagadou
gou är stationerat i Stockholm. 

Il. Delegationer 

Rom 
(Valetta) 

Santiago de Chile 
Seoul 
Singapore * 
Sofia 
Tehcran 

(Kabul) 
Tel Aviv 
Tokio 
Tripoli 
Tunis 
Vientiane ** 
Warszawa 
Washington 
Wellington 

tApia, Nuku-alofa. Suva) 
Wien 

154 

Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Gc
neve 
Sveriges nedrustningsdelegation i Geneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (QECDI i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 

111. Lönade konsulat 

al Generalkonsulat 
Antwerpen 
Berlin 
Chicago 
Frankfurt 
Genua 
Hamburg 
Hongkong 
Houston 
Istanbul 
Leningrad 
Los Angeles 
Marseille 
Minneapolis 
Montreal 

Mlinchen 
New York 
Rio de Janeiro 
Rotterdam 
San Francisco 
Säo Paulo 
Sydney 

bl Konsulat 
Barcclona 
Las Palmas 
Marie hamn 
Palma de Mallorca 
Santa Cruz de Tenerife 
Szczecin 
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BidragsfördeJningen 

Förenta Staterna 
Japan 
Förhundsrepubliken Tyskland 
Storbritannien 
Frankrike 
Canada 
Jtalirn 
SauJi Arabien 
Sverige 
Nede1fanc.lerna 
Australien 
Belgien 
Danmark 
Norge 
Österrike 
Fiircnade Arabemiraten 
Finland 
Brasilien 
Spanien 
Argentina 
Jugllslavien 
Mexico 
Venezuela 
Irland 
Nya Zeeland 
Sydafrika 
Portugal1 
Grekland 
Luxemburg 
lsland1 

Sydkorea 
Malaysia 
Ofördclat2 

Totalt 

' Formell utfiistclsc har inte gjorts. 
2 Ett hidrag fran hl. a. Kuwait föruhes redlll.:cra del ofiirdclade beloppet. 

155 

Ri/aga 2 

Dollar 

3 240.0 
I 757.5 
I 500.0 
I 212.0 

645.6 
516.0 
462,0 
390,0 
360.0 
360.0 
229.2 
201.6 
144.0 
144.0 
81.6 
79.2 
72.0 
50.0 
50.0 
25,0 
20,0 
20.0 
20.0 
13.2 
10.0 
10.0 
7.0 
6.0 
6.0 
3.6 
3,0 
0.3 

361.2 

12000,0 
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Register 

Sid. 

Översikt 

4 A. Utrikesdepartementet m. m. 

4 Utrikesförvaltningen 
7 Utlandstjänstemiinnens representation 
7 Inköp. uppförande och iståndsättande av fastigheter for 

utrikesrepresentationen 
10 Inventarier för beskickningar. ddegationer och 

konsulat 
Il\ Kursdifferenser 
10 Ersiittning at olönade konsuler 
11 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom in-

ternationell organisation 
11 Kostnader för vissa nämnder m. rn. 
12 Kommitteer m. m. 
12 Extra utgifter 
12 Kost nadcr för officiella besök m. m. 
13 Urn till personal inom utrikesförvaltningen m. rn. 

14 B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

14 Förenta Nationerna 
14 Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-

veckling IOECDl 
15 Europeiska frihandelssamrnanslutningen ( EFT A) 
15 Europarådet 
16 Övriga internationella organisationer m. m. 

18 C. Internationellt utvecklingssamarhcte 

40 Bidrag till internationella bist~111Jsprogram 
60 Bilateralt utvecklingssamarbete 

122 Information 
124 Styrelsen för internationell utveckling <SIDA) 
I 28 Biståndsutbildningsnämnden (8 UN) 
130 Styrelsen för u-\andsforskning (SARECl 
136 Nordiska afrikainstitutet 
138 Um till personal inom biståndsförvaltningen 

J 40 D. Information om Sverige i utlandet 

140 Svenska institutet 
141 Sveriges Radios prograrnverksamhet för utlandet 
!43 Övrig information om Sverige i utlandet 

156 

Kr. 

497610000 
7 500000 

14500000 

12155000 
I 000 

4 250000 

21 325 000 
200000 

1100000 
380000 

3 500 000 
6000000 

568521000 

42 600000 

19 500 000 
7 400000 

10 100000 
640000 

80240000 

I 471000000 
3 253 026000 

20900000 
112986000 

11483000 
125 000000 

1905000 
3 500000 

4999800000 

28 880000 
23 884000 
8330000 

61094000 
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144 E. Diverse 

144 Ekonomiskt hist~md till svenska medborgare i utlandet 
m. rn. 

145 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater 

145 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes
politiska frågor 

148 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut 

157 

3 100000 

35 000 

4 384000 

9880000 
150 Vissa Mg~irJer för rustningsbegränsning och 

knntroll 8 004()()0 

25403000 

Summa 5 735 058 000 

Norstedts Tryclo.en. Stockholm 1980 
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Bilaga 7 

Försvarsdepartementet 

Översikt 
Till försvarsdepartementet hör det militära försvaret. civilfiirsvaret och 

psykologiskt försvar. m. m. I departementet bereds dessutom ärenden 

rörande samordning mellan totalförsvarets olika grenar. 

Det militära försvaret 

Försvarsmaktens nu,·arande rrsurscr 

Försvarsmaktens resurser efter mobilisering frarngi:1r av följande samman

stiillning. 

Armen 

Fältförhand 

Fördelningsstabcr med stab~- och 

sambandsförband 

Ca 50 sjiilvstiindiga infanteri-. pan

sar-. artilleri- och luftvärns(ro

hot)bataljoner 

24 infanteri- och norrlandsbrigadcr 

(motsvarande) 

4 pansarbrigader (motsvarande) 

Totalt ca 300 000 man 

Lokalförsvarsförband 

Ca 100 bataljoner 

400 - 500 självständiga kompa

nier 

Totalt ca 300 ()(){) man 

Hemvärnet ca HJO 000 man 

Armen totalt ca 700 000 man 

I Riksdagen ]<)79180. 1 sam/. Nr 1110 Bil. 7 

Marinen 

3 ytattackflottiljer (2 jagare och 12 

torpedbåtar) 

1 självständig torpedbåtsdivision 

(6 torpedbåtar) 

3 patrullbåtsdivisioner (l 2 patrull

båtar) 

4 helikopterdivisioner 

Ubåtsflottiljer (12 ubatar) 

Minfartygsflottiljer (3 minfartyg 

samt hjälpminfartyg) 

14 minröjningsflottiljer 

Kustartilleribrigader 

Kustartilleribataljoner 

Spärrbataljoner och spärrkompa

nier (fasta och rörliga) 

Artilleri- och robotbatterier 

Kust jägarkompanier 

Minutläggningsdivisioner 

Ca 30 lednings- och basförband 
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:Flyj!vapnet 

Ca 12 jaktflygdivisioncr (ca 220 flygplan) 

Ca 5 medeltunga attackflygdivisioncr, ca 5 lätta attackflygdivisioner (ca 150 

flygplan) 

Ca 6 spaningsflygdivisioncr (ca 50 flygplan) 

Ca 5 transportflyggrupper 

Ca 5 sambandsflygdivisioner 

Ca 10 helikoptergrupper 

Ca 55 stridslednings- och luftbevakningsförhand samt hashataljoncr 

Operativ ledning m. m. 

Högkvarteret 

6 militärområdcsstaber m. m. 

Gotlands militärkommandostab m. m. 

Totalt kan försvarsmakten mobilisera ca 850 000 man (inkl. hemvärn). 

Det militära försvarets fortsatta utveckling 

1977 års försvarsbeslut skall ligga till grund för utvecklingen under de 

närmaste budgetåren. Försvarsbeslutet kan inte genomföras helt när det 

gäller den planerade verksamheten. Strävan skall vara att i möjligaste mån 

genomföra beslutet och bevara handlingsfrihetcn inför nästa försvarsbe

slut. 

Planeringen för de närmaste fem budgetfircn föreslils ske inom en 
planeringsram av 68 247 milj. kr. i prisläget februari 1979. För budgetärct 

1980/81 föreslås en utgiftsram av 13 688.2 milj. kr. i samma prisläge. Med 

hänsyn till det statsfinansiella läget under de närmaste budgetåren förcslas 

att det system för särbehandling av vissa värnpliktsförmåner som riksdagen 

antog i 1977 års försvarsbeslut inte tillämpas under återstoden av försvars

beslutspcrioden. 

Förbättrade värnpliktsförmåner 

Budgetåret 1980/81 förbättras de värnpliktigas förmaner. Resekostnads

ersättningen föreslås höjd från 15 till 16 kr. Även de familjesociala 

förmånerna föreslås bli förbättrade. Maximibeloppet för familjepenning 

föreslås höjt från 1 020 till 1 140 kr. för månad och maximibeloppet för 

familjepenning för barn från 480 till 510 kr. för månad. Rcsckostnadscrsätt

ningen föreslås höjd från 32 till 50 öre per kilometer. Vidare föreslås en 

premie om 7 500 kr. för reservofficcrsutbildning vid flottan. 
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Krigsorganisationcn 

En särskild proposition om försvarsgrenarnas anslag till materielanskaff

ning m. m. kommer att läggas under varcn 1980. I propositionen tas också 

krigsorganisationens utveckling upp. 

Grundutbildningcn av värnpliktiga föreslås ske enligt riktlinjerna i 1977 

års försvarsbeslut. Rcpctitionsutbildningen föresläs ske enligt ett modifierat 

system. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har stor betydelse för bl. a. försvars

viljan och försvarets förankring i samhället. Vid resurstilldelning prioriteras 

organisationer som har till ändamål att bedriva fortsatt befälsutbildning eller 

som rekryterar personal för uppgifter i försvarsmaktens krigsorganisation 

och hemvärnet. 

Fredsorganisationen 

Fredsorganisationen ändras i flera avseenden under planeringsperioden. 

Förband inom alla försvarsgrenarna berörs av nedläggningar, omlokalise

ringar och sammanslagningar. 

Riksdagen har i mars 1978 beslutat om nya principer för ledning av 

försvarsmakten i fred och riktlinjer för organisation av försvarsmaktens 

centrala ledning m. m. Beslutet innebär bl. a. att kostnaderna för de centrala 

och högre regionala myndigheternas verksamhet skall minskas, främst 

genom att personalstyrkan reduceras med sammanlagt ca 1 850 anställda före 

år 1985. I samband med detta skall en långtgaende decentralisering av 

beslutsbefogenheter genomföras. Regeringen avser att lägga fram proposi

tion om den högre regionala ledningen under våren 1980. 

Målet för personalminskningarna inom det militära försvaret under 

perioden september 1972 till september 1979 var 3 900 anställda netto. Fram 

till mars 1979 är den genomförda nettominskningen ca 4 400 anställda. 

Personalminskningsmålet har således uppnåtts. För perioden mars 1979 till 

juni 1985 är planeringen inriktad mot en personalminskning av ca 3 650 
anställda. 

Civilförsvaret 

Civilförsvarets nuvarande resurser 

Civilförsvarets resurser efter mobilisering framgår av följande samman

ställning. 

Ledning 

Centrala, regionala och lokala led

ningsenheter 

10 alarmeringsledningar gruppc-

rade i luftförsvarscentraler 

28 regionala flyggrupper 
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Skyddsrum m. m. 

Organisation för utrymning och 

inkvartering 

53 000 skyddsrum med ca 5,3 mil· 

joner platser 

3 miljoner skyddsmasker 

Undsättning m. m. 

185 stahcr för fältledning 

3 000 räddningsgrupper 

4 000 hrandgru ppe r 

215 förhandsplutoner 

2 700 samarit-, sjukvi1rds- och 

amhulansgrupper 

4 400 bevaknings- och ordnings

grupper 

670 verkskyddsenheter 

20 undsiittningskårcr (ca 10 000 

personer) 

21 sanitctsplutoner 

Totalt ingår ca 210 000 personer i det allmänna civilförsvaret. Omfattande 

ändringar i krigsorganisationen p;'\går f. n. I den nya krigsorganisationen 

ingar lednings- och alarmcringsenhctcr, undsättningsplutoncr, specialpluto

ner och underhiillsenheter av mera enhetligt slag iin tidigare. 

Ch'ilförsvarets fortsatta utveckling 

Civilförsvarets utveckling under perioden I 980/81 - 1984/85 skall ha den 

inriktning som förutsätts i I 977 ars försvarsbeslut. Tyngdpunkten läggs på 

förebyggande åtgärder som förvarning, skyddsrum, utrymning och själv

skydd samt på åtgärder som syftar till att bistii miinniskor som har drabbats av 

stridshandlingar. Särskild vikt läggs vid att anpassa civilförsvarets verksam

het till det fredstida samhällets och totalförsvarets utveckling. 

Amhitionernci enligt försvarshe'slutet kan inte uppfyllas till alla delar. 

Begränsningar måste vidtas, framför allt i frt1ga om grundutbildnings- och 

övningsverksamheten och anskaffningen av anläggningar för krigsorganisa

tioncn. 

Omfattningen av grundutbildning och övningar inriktas t. v. mot 200 000 

utbildnings- och övningsdagar per budgetår. Verksamheten iir planerad att 

bedrivas vid utbildningsanliiggningarna i Rosersberg. Revingehy och Sandö. 

Ett nytt övningsfält skall byggas i Skövde. 

Kompletterande utrustning till krigorganisationen och alarmeringsanord

ningar anskaffas. Anskaffningen av skyddsmaskcr skall planeras sa att 

barnens skydd inte blir eftersatt. 

Skyddsrumshyggandet skall fr. o. m. den I juli 1979 helt finansieras med 

statliga medel. Förslag läggs fram om ökade bemyndiganden för kommun

erna att besluta om skyddsrum. 

För civilförsvar utom skyddsrnm föreslås en plancringsram om totalt 

I 234,5 milj. kr. i prisläget februari 1979 för perioden 1980/81-1984/85. För 

budgetåret 1980/81 föreslås en utgiftsram om 236.9 milj. kr. i samma 

prisläge. 1 länsyn har därvid tagits till ett besparingsaltcrnativ som friimst 

berör hyggnadsverksamheten. 
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Fiir skyddsrumshyggandet fiiresbs en hemyndiganderam av 250 milj. kr. 

för hudgetäret llJ80/81 i prisliiget februari llJ79. Utgiftsram~·n för samma 

hudgetftr förcsliis uppg;i till 105 . .'i milj. kr. i samma prisliigc. 

Det ekonomiska försrnrct 

Utgifterna för do:t ekonomiska försvaret har for hudgetiiret l1J80/81 

heriiknats till ca I 130 milj. kr. I övrigt hiinvisas till vad chefen för 

handclsdepartementet anför i hil. 14 till budgetpropositionen. 

Övrigt totalförsvar 

Inriktningen av de lllika verksamheterna inom övrigt totalförsvar står i 

överensstämmelse med de grunclUggande principer som lades fast i I 977 {1rs 

försvarsbeslut. P sy ko I o g is k t försvar intar en särställning pil grund av 

fiirsvarsviljans avgörande betydelse för viir motståndsförmäga. Utgifterna 

under budgetiiret 1980/81 för övrigt totalförsvar uppgilr enligt förslagen till 

totalt ca 293 milj. kr. 

Försvarskommitte 

För att utreda frågan om totalförsvarets inriktning efter budgetåret 

1982183 har en parlamentarisk försvarskommittc tillkallats under år 1978. 

Kommitten skall arbeta under stor öppenhet. Den har i juni 1979 överlämnat 

betiinkandet (SOC 1979:42) Vär siikerhetspolitik. 

Huvudtitelns utformning 

Huvudtitelns utformning iindras fr.o.m. budgetåret l980i81 som en följd 

av budgetreformen (prop. 1976177: 130. fil! 1977/78: I. rskr 1977178: 19) och 

införandet av ett nytt huvudprogram för operativ ledning m. m. 

Sammanfattning 

f-iiriindringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i flir

hiillandc till statsbudgeten för hudget{irct I 979/80 framgiir av följande 

sammanstiillning (milj. kr.). 
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Anvisat Fiirslag Föriind-
1979/801 1980i81 ring 

A. Försvarsdepartementet m. m. I 438.7" 2 142.J' + 703/l 
B. Armeförhand 4 892.0 5 088.5 + 190.5 
C. Marinförhand 1 923.5 2 036.l + 112.6 
D. Flygvapenförband 4 494.7 4 (>95,3 + 200.6 
E. Operativ ledning m. m. 561.7 579,0 17,3 
F. Gemensamma myndigheter m. m. 1 201,34

·' 1 246.9 45,6 
G. Civilförsvar 328.1 6 397,47 + 69.3 
H. Övrig verksamhet 148,9~ 121.3 27,6 

Summa för försvarsdepartementet 14988,9 16 306,8 +1317,9 

I Beloppen har räknats om med hänsyn till den ändrade utformningen av huvudti
teln. 
2 Inkl. 1 400 milj. kr. för heräknadc pris- och lönehöjningar till nwdelprisläget för 
budgetåret 1979180. 
3 Inkl. 2 100 milj. kr. för beräknade pris- och lönehöjningar till mcdelprisläget för 
budgetåret I 980/81. 
4 Inkl. anslaget IX 1. Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: Anskaffning av 
datamaskiner. 
s Inkl. anslaget F 14. Statens hundskola. 
n Inkl. 32 milj. kr. för beräknade pris- och lönehöjningar till medelprisläget för 
budgetåret 1979/80. 
7 Inkl. 55 milj. kr. för beräknade pris- och lönehöjningar till mcdelprisläget för 
budgetåret 1980/81. 
8 Inkl. anslaget VII 1. Vissa projekteringskostnader. 
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FÖRS VA RSDEPA RTEM ENTET 

Föredragande: statr{1dt:t Krönmark 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgeringssammanträdc 

l 1!7lJ-12-21 

7 

Anmiilan till statshudgetcn för hudgetåret 1980/81 såvitt avser försvarsdepar

tementets verksamhetsområde. 

1 Huvudtitelns utformning 

Budgetreformen (prop. 1976/77:130, FiU 1977178:1, rskr 1977178:19) och 

införandet av ett nytt huvudprogram för operativ ledning m. m. medför 

ändringar i fjärde huvudtitelns utformning. Jag vill erinra om vad chefen för 

budgetdepartementet har anfört under punkt JO i För flera huvudtitlar 

gemensamma frågor. Förslaget om överföring av hundskolan till femte 

huvudtiteln (s. 83) innebär att anslaget F 14. Statens hundskola utgår och att 

de anslag som ligger efter detta anslag under litt. F numreras om. Anslaget 

Reglering av prisstcgringar för civilförsvaret har förts över till litt. G som 

också i övrigt har omdisponerats. Följande sammanställning visar hur de 

ändrade anslagen för budgetåret 1980/81 har byggts upp. 

Anslag och anslagstyp fr. o. m. budget
året 1980/81 

B I. Armeförband: Ledning och for
bandsverksamhet, förslagsanslag 

B 3. Armcförband: AnskalTning av an
liiggningar, förslagsanslag 

C I. Marinförband: Ledning och för
bandsverksamhet, förslagsanslag 

C 3. Marinfcirband: AnskafTning av an
Uiggningar, förslagsanslag 

D I. Flygvapenförband: Ledning och 
fårbandsverksamhet, forslagsanslag 

Nuvarande anslag 

B I. Armeförband: Ledning och för
bandsverksamhet 
E 2. Armestaben 

B 3. Armeförband: Iståndsättning av 
befästningar och kaserner 
111 I. Armeforband: AnskalTning av an
läggningar 

C I. Marinforband: Ledning och för
bandsverksamhet 
E 3. Marinstaben 

C 3. Marinförband: Iståndsättning av 
befå5tningar och kaserner 
lll 2. Marinförband: AnskafTning av an
läggningar 

D I. Flygvapenförband: Ledning och 
förbandsverksamhet 
E 4. Flygstabcn 
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Anslag och anslagstyp fr. o. m. hudget
iiret 1980/81 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning 
av anliiggningar. förslagsanslag 

E I. Operativ ledning m. rn.: Ledning 
och förbandsverksamhet, förslagsanslag 

E 2. Operativ ledning m. rn.: Materiel
anskaffning. förslagsanslag 

E 3. Operativ ledning rn. m.: Anskaff
ning av anläggningar, förslagsanslag 

F 1. försvarets civilförvaltning, får
slagsanslag 

r 14. Krigsarkivet, förslagsanslag 

F 15. Statens försvarshistoriska museer, 
förslagsanslag 

F 16. Frivilliga försvarsorganisationer 
m. m .. förslagsanslag 

F 17. Försvarets datacentral. förslagsan
slag 

F 18. Anskaffning av anläggningar för 
försvarets forskningsanstalt, förslagsan
slag 

G 2. Civilförsvar: Anskaffning av an
läggningar, förslagsanslag 

G 3. Civilförsvar: Skyddsrum, förslags
anslag 

G 4. Reglering av prisstegringar för ci
vilförsvaret, förslagsanslag 

H 3. Anläggningar m. m. för vissa mili
tära ändamål, reservationsanslag 

Nuvarande anslag 

D 3. rlygvapcnförband: lstfodsättning 
av befästningar och kaserner 
111 3. rlygvapcnförband: Anskaffning 
av anläggningar 

E I. Försvarsstaben 
E 5. Militiirområdesstaber m. m. 
E 6. Krigsorganisation för vissa staber 
m. m.: Ledning och förbandsverksam
het 
F 17. Anskaffning av fortifikatorisk 
materiel m. m. (del) 
F 20. lnsatsberedskap m. m. 
F 2 I. Viss gemensam verksamhet (del) 

E 7. Krigsorganisation för vissa staber 
m. m.: Materielanskaffning m. m. 
F 17. Anskaffning av fortifikatorisk 
materiel m. m. !del) 
F 21. Viss gemensam verksamhet (del) 

E 8. Central och högre regional ledning: 
Iståndsättning av befästningar och ka
serner 
F 23. Gemensamma myndigheter 
m. m.: Iståndsättning av befästningar 
och kaserner 
lll 4. Central och högre regional led
ning: Anskaffning av anläggningar 
lll 5. Gemensamma myndigheter 
m. m.: Anskaffning av anläggningar 

F 1. Försvarets civilförvaltning 
F 22. Vissa ersättningar m. m. 

F 15. Krigsarkivet 

F I 6. Statens försvarshistoriska museer 

F 19. Frivilliga IOrsvarsorganisationer 
m.m. 

F 18. Försvarets datacentrnl 

Il 5. Gemensamma myndigheter m. m.: 
Anskaffning av anliiggningar f(ir försva
rets forskningsanstalt 

Il 6. Civilförsvar: Anskaffning anlägg
ningar 

G 2. Civilförsvar: Skyddsrum 

A 6. Reglering av prisstegringar för ci
vilförsvaret 

H 3: Viss anskaffning för militära ända
mål m. m. 
111 6. Anskaffning av vissa militära an
läggningar 
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Anslag och anslaµstyr fr. (l. rn. budgl't
åri.:t 148ll.'8 I 

Il 7. Vissa skydclsrurnsanl:iggningar, 
tfaslagsanslag 

_, 
---1 

Nuv;1randi.: anslag 

11 7. I lyror m. m. for vissa skyddsrums
anl:iggningar 
Il 7. AnskafTning av vissa skyddsrums
anliiggningar 

VII I. Vissa projekteringskostnader 

IX I. Anskaffning a\ datamaskiner 

l) 

--------------------·-----
1 Verksamhet som f. n. budgeteras under anslaget VII 1. Vissa proiekteringskostna
der skall fr. o. m. budgetåret 1980/81 budgeteras under anslagen B 3. Ann<:'frirhand: 
Anskaffning av anläggningar, C 3. !1.farinf(irband: Anskaffning av anliiggningar, D J 
Flygvapc:nfurband: Anskaffning av anläggningar, EJ Operativ ledning m. m.: An
skaffning av anläggningar, F 18. Anskaffning av anliiggningar fiir mrsv<irets forsk
ningsanstalt. Ci 2. Civilflirsvar: Anskaffning av anl:iggningar och 11 J. Anliiggningar 
m. m. för vissa militiira iindamål. 
l Verksamhet som f. n. budgeteras under anslaget IX l. Statens datamaskinfond: 
Försvarets delfond: Anskaffning av datamaskiner skall fr. o. m. budgetåret 1980/81 
budgeteras under anslagen B 2. Armeforband: MaterielanskafTning. C 2. Marinllir
band: Materielanskaffning, D 2. Flygvapenforbam.I: Materielanskaffning, E 2. Opera
tiv ledning m. m.: Materielanskaffning samt över berörda myndighetsanslag umkr 
litt. F. 

Propositionen har i huvudsak disponerats pi\ samma siitt som prop. 

1978179: 100 (bil. 7). Efter ett avsnitt om säkerhetspolitik. som iir gemensamt 

för totalförsvaret. har propositionen delats in i tre avsnitt. det militiira 

försvaret, civilförsvaret och övrigt totalförsvar m. m. Under avsnitten om det 

militära försvaret resp. civilförsvarets fortsatta utveckling har tagits in korta 

översikter av försvarets planerings- och ekonomisystem. När det giiller det 

militära försvaret finns hiinvisningar till de delar i proposititmen, diir olika 

komponenter i systemet behandlas. 

I framtiden hör det vara möjligt att under vissa budgct~1r lämna en nägot 

mindre utförlig informatitin i bil. 7 till budgetpropositionen. Si1Junda biir 

t. ex. avsnitten om planerings- och ekonomisystemet kunna tas in endast en 

eller tvä gånger under varje försvarsbeslutsperiod. Vidare bör vissa avsnitt 

som innebär duhhla redovisningar helt kunna utgt1. 
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2 Säkerhetspolitiska t)verväganden 

l-iirh:'1llandd mellan de hiida supermakterna och milit;irhluckcn priiglas 

fortfarande av den kombination a\· rivalitet och bcµr;insad samverkan som 

har kommit att bli a\'spiinningspolitikcns speciella k;innc.:miirkc.: undc.:r sc.:narc 

hi'ilften a\' l lJ7(1-talet. Supermakterna framst<lr som ofiiriindrat beslutna att 

undvika en direkt rnilitiir konfwntation, vilken skulle kunna leda till ett 

kiirnvapenkrig: med förödande konsekvenser. Samtidigt leder den bestiicnde 

rivaliteten och misstiinksamheten mellan dem till svårigheter för avspiinning

en och till att kampen om inflytande mellan blocken fortg{ir i global skala. 

Hi1da parter fllrtsiittc.:r att p{1 olika siitt engagera sig i konflikter p{1 olika htill i 

viirldcn . 

.liimsides med beslutsamheten att undvika en direkt militiir konfrontation 

miirks hos supermakterna en till synes växande oro för att den nu riidande 

militiira balansi:n mellan dem pi1 ett avgörande siitt skulle kunna rubbas till 

motpartens fördel genom den snabba vapenteknologiska utvecklingen och 

fortsatta rustningar. Sillunda har de senaste {1rcns uppbyggnad och moder

nisering av de militiira styrkorna i öster skapat farhiigor inom NATO för att 

alliansen skall hamna i ett allvarligt underläge. Denna bedömning har lett till 
politiska beslut om att höja försvarsanslagcn i fasta prisn och att förbereda 

modernisering såväl av Förenta staternas landbaserade interkontinentala 

robotsystem som av NATO:s regionala kiirnvapen i Europa. 

Den snabba militärtekniska utvecklingen leder pf1 det konventionella 

vapenomr;idet till att nya typer av vapen med dscntligt bättre prestanda 

tillförs bi1dc NATO:s och Warszawapaktens förband. Den fortsatta upprust

ning som s;'ilunda sker inom blocken och de risker detta innebär ger 

anledning till betydande oro. 

P{1 försvars- oc.:h utrikesministermiitct i Rrvssel i december l q79 har 

NATO-statcrna. trots bctiinklighetcr friin viss;1 paktmedlemmars sida. 

beslutat anskaffa nva medeldistansrobotar för stationering i Yiisteuropa. 

Beslutet avser dels landbaserade kryssningsrobotar. dds den ballistiska s. k. 

Pershing 2-robotcn. Det har förenats med förslag. till Warszawapaktcn om 

snara förhandlingar om medeldistansrobotar och med erbjudanden om vissa 

styrkereduktioner i Centraleuropa. Införandet av nya medeldistansrobotar 

har av NATO motiverats med att Sovjetunionen redan tidigare.: har vapen 

med motsvarande cllt'r längre räckvidd. avsedda för insats i Europa, 

niimligcn SS 20-roboten och !3ackfire-tlygplanet. Uppfattningen om vad som 

iir ri'1dande balans och vad som iir ny upprustning giir t'mellertid starkt isär 

mellan N,\ TO och Warszawapakten. Inför BryssL'imiitct har SovjetuniLJnen 

med skiirpa varnat för fiiljdern;1 av att införa de nya NATO-robotarna, som 

man har beskrivit som ett flirsök att iindra den militära balansen i Europa i 

viistlig fördel. Friin sovjetisk sida tillkiinnagavs i oktober vissa ensidiga 

tillbakadraganden av militära styrkor. samtidigt som man förklarade sig 

beredd till förhandlingar om medeldistansrobotar, om NA TO avstod från att 
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fatta sitt beslut. Det :ir ännu inte klart vilka forhandlingsmiijligheter som 

föreligger sedan heslutet nu iir fattat. 

Fri\n svensk sida har vi ett starkt intresse av att fi"irhandlingar n:rkligen 

kommer till stiind med syfte att reducera kiirnvapL·nsystemcn i Europa. Detta 

m{1ste ske pä ett s;'1dant sätt att den militiirpolitiska balansen bevaras och 

diirmed avspiinningcn inte siitts i fara. 

Efter sju :'trs förhandlingar kundt• Förenta stall'rna Pch S1.l\'jl'lunioncn i 

juni 1979 underteckna ett andra avtal om begriinsning av sina strategiska 

vapen (SA l.T Il). Avtalet har iinnu inte ratificerats av den amerikanska 

senaten. och det iir f. n. osiik.:rt niir detta kommer att ske. SALT Il kommer 

inte att leda till n:1gon niimnviird minskning av supermakternas Lirnvapenar

senaler eller till att rustningskappliipningen mellan dem hejdas. Diiremot 

stiings vissa omr[1den tkir en fortsatt tivlan hade kunnat ske. Överenskom

melsens hetydclse biir fr:imst ses i politiska termer- snm ett viktigt bidrag till 

avspiinningsproccssen och som en bas för fnrtsatta flirhandlingar om mera 

Emgtgitcnde nedrustningsiitgärder pit Lirnvapcnomriidet. 

När SALT Il har ratificerats avser supermakterna uppenharligen att 

fortsiitta förhandlingarna i ett försök att uppn;i mera I:ingtgående hegrfö1s

ningar av de strategiska vapnen i ett SALT 111-avtal. Dessa förhandlingar 

väntas också komma att beröra medeldistansrobotar nch andra viktiga 

kärnvapenkategorier som hittills har hällits utanför SALT-processen. ehuru 

det är oklart i vilken omfattning detta kommer att ski:. 

Trepartsförhandlingarna mellan Förenta staterna, Sovjetunionen och 

Storbritannien om ett avtal om fullstiindigt förhud mot kiirnvapenprov har 

inte heller under det år som gätt li:tt till någon enighet om ett fördragsutkast 

att föreläggas nedrustningskommitten i Gencve. Ett fullstiindigt provstopp 

skulle innebära ett första steg på vägen mot kärnvapennedrustning. Det 

skulle samtidigt utgöra ett viktigt led i anstriingningarna att förhindra 

spridning av kärnvapen till nya stater. Det iir diirför siirskilt iignat att bcklaga 

att ingen överenskommelse ännu har nfttts, i synnerhet som de tekniska 

problemen i samband med avtalet numera förefaller lösta. 

Inga egentliga framsteg har under dct ar som gått kunnat noteras i 

Wiensamtalen om militära styrkereduktioner i Europa. Även om vissa nya 

initiativ för att föra utvecklingen framåt har ställts i utsikt·- hl. a. i sam hand 

med debatten om begränsning av de regionala kärnvapensystemen i Europa 

- framstår ännu vägen till en första förhandlingsuppgörelse som lång. 

Förberedelsearbetet pågår inför det andra uppfoljningsmöte till den 

europeiska säkerhetskonferensen (ESK). som skall hällas i Madrid hösten 

1980. Frän svensk synpunkt är det angeläget att de förslag som framstiills blir 

så genomarbetade och realistiska att uppföljningsmötet har utsikt att bli 

framgångsrikt samt att åtagandena i friiga om s. k. förtroendeskapande 

[ltgiirdcr kan utvidgas. 

Genom att supermakternas intressen och prestige si'1 ofta iir involverade i 

de mi'mga lokala och regionala konnikter som förekommer pa nlika h[11l i 
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\'iirldl'n. kan iiven gengrafiskt hq!riinsade kriser f;'1 stora internationl'lla 

fiiljdl'r. Bi1da supl'rmaktl'rna har numera resurser att ingripa med militiira 

ml'dl'i i lokala konflikter var dl'ssa än iigl'r rum. Samtidigt leder drn 

industrialiseradl' viirldl'ns bl'rol'ndl' av tillförsel a\' framför allt olja men 

lll'ksi1 av andra ri1varor till en ökad ktinslighct for politisk instabilitet i 

ri1\'arurika utvecklingsliindcr. Omviilvningarna i Iran det senaste iiret och de 

svarigheter för \'iistviirldi:fö oljeforsiirjning spm har uppst[1tt som en följd 

hiirav iir L'tt pi1tagligt L'Xempl'i pii detta. 

DL' mest akuta knnflikthiirdarna finns alltjämt i Mellersta Östern. 

Sydostasien och södra Afrika. Även om den fredsiiverenskommelse som har 

slutits undl'r i'1r I lJ7lJ mellan Egypten och Israel iir ett steg i positiv riktning, 

ter sig en liisning av den arabisk-israeliska knnflikten i dess helhet iinnu 

a\·liigscn. Konflikti:n mellan Kina pii den ena sidan och Sovjetunionen och 

\'iL·tnam pi1 dl'n andra leddl' under ;'1r Jll711 till en viipnad kinesisk aktion mot 

'v'idnam efter det att Vietnam invadnat Karnpuchea. DL· vietnamesiska 

biitllyktingarnas iide och den katastnifala humanitära situationen i Kampu

chea har under ;het engagerat viirldsopinionen och föranlett stora hjiilpin

satser. Framsteg har gjorts mot en pnlitisk helhetslösning i Zimbabwe, men 

elen fortsatta sydafrikanska raspolitiken och ockupationen av Narnihia gör att 

situationen i det r;ivarurika södra Afrika förblir spänningsfylld. 

\'ad viirt eget näromdide hl'triiffar beror den Likade uppmiirksamhet som 

iignas ~nrska ha\'et och Barents hav med kringliggande landomri'iden 

v:isentligen p<'1 supermakternas strategiska intressen. Utvecklingen i omr{1det 

har givetvis still' betydelse för de nordiska ländernas s;ikerhctspolitiska 

situation. Atgiirder \'idtas bl. a. för att stiirka det norska försvaret och för all 

underliitta en snabb tillförsel av NATO-stvrkor till Norge och Danmark i en 

krissituation. Vara grannliindcrs intresse av en fortsatt fast svensk utrikcs

och försvarspolitik. inriktad pii att vidmakthälla stabiliteten i det nordiska 

omradct. framst{ir som ofiiriindrat högt. 

Den storpolitiska utvecklingen stiiller ökade krav p{i elen svenska 

siikerhetspnlitikcn. Ti:ndcnsen inom si1viil NATO som \\'arszawapakten g;'1r 

mot fortsatt kvalitativ upprustning. siirskilt bctriiffande kärnvapensystemen i 

Europa. Samtidigt framhalls fritn häda maktblockens sida att utvecklingen i 

'.'ordl'uropa inte kan ses isolerat fr;'1n utvecklingen i Europa i övrigt. Vära 

grannliinder vidtar [itgiinler for att sUirka sitt försvar. Frirn tlera håll uttrycks 

hekymmcr för att de fortsatta stormaktsmotsättningarna kan komma att 

p;iverka det politiska klimatet iiven i :--;ordeuropa. 

I denna situation miiste vi fr<ln s\'cnsk sida med fasthet uppfylla viira 

siikcrhetspnlitiska förpliktelser i Norden. Vi giir dl't genom en konsekvent 

neutralitetspolitik och gennm det bidrag som v{irt fiirsvar ger till freden och 

stabiliteten i det 1ll1f'diska omr:·idct. 
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Hemställan 

Med hiinvisning. till vad jag mi har anfört hemsliillt:r jag atl regeringe11 

t1eredcr riksdagen tillfälle 

att yttra sig över vad jag har anfört om siikerhcts- och fiirsvars

politiken. 
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3 Det militära försYaret 

3.1 Planerings- och ekonomisystemet 

Liksom min fliretriidarc vill jag till att biirj;1 rned liimna en kort redogörelse 

för försvarl'l~ planerings- och ekonomisystem vad giiller det militiira 

försvaret. Vid rcdogiirelscn anger jag ocksi1 var i propositionen som 

systcml'ls olika delar tas upp. 

Riksdagen bcsliit vid l1J77/7'/I. ars riksmöte (prop. J!!77/7X:l1>. FiiU 

1977/78:9. rskr l!J77/78: 174) ;1tt försvarets planerings- och ekonomisystem 

skall vara det iivcrgripande kdningssystemet frir att styra \'crksamheten i 

fred inom försvarsdepartementets verksam hetsomriide. 

En grundtanke i försvarets planerings- och ekonomisystem iir att särskild 

vikt skall Higgas vid att ange de l;'ingsiktiga mi1kn fiir försvaret. sii att de kan 

tjiina som viiµledning niir verksamheten inom försvarsmakten planeras och 

genomförs. 

Verksamheten inom det militiira fiirsvarct iir inriktad mot att underhålla 

och utveckla ett visst antal förband i krigsorganisationen. Niir den planerade 

verksamheten genomförs cfterstriivas att decentralisera befogenheterna att 

fatta beslut. 

I försvarets planerings- och ckonomisystern indelas verksamheten vid 

rnym.lighctcrna i tre huvudfunktionn. nämligen en operativ funktion. en 

programfunktion och en produktionsfunktion. Den opera t i\' a funk -

t i o n en svarar för det operativa krigsfiirberedelsearbetet. funktionen 

utövas av övcrbcfalhavaren och militiirbefölhavarna. I' ro gram funk -

tio n en svarar tör att formulera m:il för verksamheten. fördela resurser och 

kontrollera alt miilcn uppfylls. Under n:gningcn utövas denna funktion 

främst av överbefälhavaren och försvarsgrcnscheferna. Produktions -

f 11 n k tio n en förfogar över de ekonomiska resurserna och svarar fiir att de 

miil som anges a\· programfunktionen uppfylls i stiirsta möjliga utstriickning 

och pii dd s;itt som iir mest rationellt. Produktionsansvariga myndigheter är 

huvudsakligen försvarsgrcnschefcrna n~ir det giillcr utbildning. försvarets 

materielverk i fo\ga om utveckling och anskaffning av materiel. försvarets 

forskningsanstalt i fr;'iga nm forskning och for1ifika1ionsfiirvaltningcn 11;ir det 

giiller anskaffning av mark och anl:iggningar. 

Utiivcr de n:imnda huvudfunktionerna finns spe c i a I i' t - e 11 er 

fack f u n k t i o ner for verksamhet som bcriir flera pwgram eller produk

tions11111raden nch som kriiver siirskild kompetens. rör fackfunktionerna 

svarar siirskilda fackmvndigheter. Salunda svarar t.ex. fiirsvarets materiel

vcrk fiir fiirradsverksamhet och fllrtifikationsfiirvaltningen för fastighetsför

valtning. 

I planerings- och eknnomisvsteml't utgör kriµsforbanden grunden. [kssa 

fi.irs samman i de I program. Pansarbrigad m. m .. Ubi1tsfi\rhand och 
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Jaktförband iir excmpel pi1 s;'1dana. Delprogrammen l:iggs samman till 

program eftcr tY<i modclkr. Dcn ena !!L'r av\' ii g 11 in g s program och den 

andra o r g a n i sa t o r i s k a h u v u d p ro g r a m. 

Avviigningsprogrammcn iir avsedda att utnyttjas friirmt i den l<ingsiktiga 

planeringen. Jag vill understryka all indelningen i och beniimningL~n p;i 

avviigningsprogrammcn iir fiiriindcrlig nch m:istc anpassas till hchovcn i 

studie- och planeringsverksarnhctcn. Indelningen i organisatoriska huvud

program <iterspeglar ansYarsfiirhallandcna i fredsnrganisationen. 

Överbefälhavaren beskriver i sin programplan för det militiira fiirsvaret 

försvarsmaktens krigsorganisatoriska utvccklinp. inom avviigningsprop.rarn

mcn och inom de fiirsvarsgrcn~inriktade organisatoriska huvudprogram

men. 

Följande figur visar ett exempel p<'1 hur delprogrammen f. 11. förs samman 

till avvägningsprogram och organisatoriska huvudprogram. 

Avväg-
nings-
program 

Delpro
gram 

Organisa
toriska 
huvud
program 

Mark-
strids-
förband 

(s. 3J) 

Arml>
förband 

(s. 95) 

Över- Fjärr-
vattens- strids-
strids-
förband 

(s. 33) 

förband 

(S. 33) 

Marin
förband 
(s. 119> 

Luft-
för-
svars-
förband 

(s. 33) 

Flyi::vapen
förl>and 

(S. 133) 

Operativ Allmän 
lednini; för-
n1.m. svars-

for sk-
ning 

Operativ 
lednmg 
m.m. 
(S. 153) 

Gemen-
samma 
myndig-
heter 
m.m. 

Gemen
sainma 
myndi.g
heterm. m. 
(S. 169) 
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VnksamhL'lL'n innm det militi1ra fiirsvaret indl'las cftn sin karaktiir i 

d L' 1 p r n duk t i o n s <> m r i1 d c n . Dessa fors samman till h u ,. u d p ro -

dukti11ns<1111ri1dcn och a\'\'iignings<>mr:iden L'nligt vad som 

framgitr av fiiljamk figur. 

Huvudproduktionsområden Delproduktionsomraden 

Allmän ledning och för
bandsverksamhet 

Operativ och krigsorga
nisator isk verksamhet 

Le>dning och för- Utbildning till och 
bandsverksamhet ~-----; av fast anställd perso

Materiel
anskaffning 

Anskaffning 
av anläggningar 

Forskning och 
utveckling 

nal m.m. 

Grundutbildning 
av värnpliktiga 

Hepetitionsutbildning 
av v:irnpliktiga 

Centralt vidtaget ma
terielunderhåll m. m. 

Centralt vidtagen ma
terielanskaffning m. m. 

Markanskaffning 

Anskaffning av befäst
ningar m. m. 

F--------1 Anskaffning av kaserner 
Ill.ID. 

lstandsättning av befäst
ningar och kaserner 
m.m. 

Utveckling sarbete 

Grundforskning 

A vvägningsområden 

Vidmakthållande 

Omsättning och 
tillförsel 

lrhklningcn i avviigningsomri1den anv~inds i den lirngsiktiga planeringen 

och indelningen huvudproduktionsomr;iden i den l<"ipande verksamhe-

ten. 

Ans 1 agen till de tre försvarsgrensinriktacle huvudprogrammen och 

huvudprogrammet Operativ ledning m. m. avgriinsas efter indelningen 
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hu\'udprngram och huvudproduktionsomrt1den. Anslagen inom huvudpro

grammet Gemt?nsamma myndigheter m. m. knyter i stort sett an till 

indelningen i delprogram och huvudproduktionsonir;"1den. Anslagsindcl

ningen framg{1r av följande figur. 

Huvudproduk-
lionsom-

råde 

Huvud-
program 

ArmHörband 

Marin!örband 

Flygvapenför
band 

Operativ 
ledning 
m.m. 

Gemensamma 

Ledning och 
förbandsverk-
samhct 

Anslag B 1 
(~. 95) 

Anslag C I 
<s. 119) 

Anslag D I 
(s. 133) 

Anslag E 
<s. 153) 

Anslag 

Matcrielan-
skaffning 

Anslag H 2 
(s. 102) 

Anslag C 2 
(S. 124) 

Anslag D 2 
(S. 139) 

Anslag E 2 
(s. 159) 

Anslag 

Anskalfning 
av anl!igg-
ningar 

Anslag H 3 
(s. !02) 

Anslag C 3 
(S. 124) 

Anslag D 3 
(s. 139) 

Anslag E 3 
(s. 162) 

Anslag 

Forskning och 
utveckling 

Anslag B 4 
(s. 118) 

Anslag C 4 
(s. 132) 

Anslag D 4 
(S. 152) 

Anslag 

myndigheter 
Fl-4 F 3 (s. 191) F 18 (s. 255) F 5 (s. 207) 
(s. 169-207) F6(s.214) F 10 (s. 228) 

m. m. 
F 6 - 17 Fl71s251) F 13 (S. 240) 
Is. 214-255) 

Den indelning i fack som formellt giiller i planerings- och ekonomisys

temet framgår av följande sammanställning där också de olika fackmyndig

heterna anges. 

Fack 

U nderrättclsctjänst 
Personalvård 

llpplysningsvcrksamhct 
Hälso- och sjukvård 
Förriidsvcrksamhct 

Fackmyndighet 

Övcrbcfälha,·arcn 
Chefen för försvarsstabens 

pcrsonalvärdshyrii 
Överbcfiilhavan:n 
Försvarets sjukvårdsstyrelsc 
Försvarets materielverk 

2 Riksdu~en 1979/XO. I suml. Nr /00 Bil. 7 

Behandlas 
på s. 

34 
40.64 

23.173 
23,197 
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Fack 

Förrådsverksamhct hetriif
fande sjukvårdsmatcriel 
och läkemedel 

Verstadsdrift 
Förplägnad 
Materielunderhåll 
Materielunderhåll beträff-

ande sjukvårdsmateriel 
Datamaskindrift2 

Fastighetsförvaltning2 

Rationaliseringsverksamhct 

Fackmyndighet 

försvarets sjukvårdsstyrelsc 1 

Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk 
Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Försvarets civilförvaltning 
Fortifikationsförvaltningen 
Försvarets rationaliserings-
institut 

Behandlas 
på S. 

23 

197 
23. 197 
24. 197 

192 
24, 220 

IX 

1 Ansvaret för den centrala förrådsledningcn av sjukviirdsmatericl har förts över till 
försvarets materielverk genom beslut i juni 197."i. 
~ Ansvarsförhållandcna ses f. n. över. 
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3.2 Verksamheten under del senast förflutna budgetåret (1978/79) 

3.2.1 Myndigheternas årsredovisningar 

Produktionsmyndight:terna har t'nligt utfärdade anvisningar lämnat in 

{1rsredovisningar avsecnck produktionen under hudgeUirct 1 Y78179. Årsre

dovisningarna b<.:'handlar de primiiruppdrag m. m. som har angetts i 

regleringsbrevet för budgeti1ret. De tas därför upp och presenteras under 

resp. anslag. Jag finner dt:t emellertid angeliiget att ocksii lämna en 

sammanfattande redogörelse for hur uppgifterna har genomförts och hur 

tilldelade resurser har anviints samt i förekommande fall orsakerna till 

störningar i verksamheten. Redogörelsen grundas i huvudsak på produk

tionsmyndighetcrnas och överbefälhavarens iirsredovisningar. 

Jag lämnar ocks<'1 en sammanfattning av läget beträffande krigsförbanden 

inom huvudprogrammen Armcförhand. Marinförhand och Flygvapenför

band. 

Vissa fackmyndigheter har vidare lämnat iirsredovisningar avseende sina 

fack. Jag redovisar en sammanfattning av verksamheten inom facken Hälso

och sjukvård. Förrädsvcrksamhet. Förplägnad. Materielunderhåll samt 

Rationaliseringsverksamhet. 

Jag redovisar slutligen den rcvisionsvcrksamhet som har hed rivits inom det 

militära försvaret under budgetaret 1978179. 

Resultatet av 1978179 ars produktion hckriiftar att 1977 <lrS försvarsbeslut i 

vissa avseenden inte kan genomföras som planerat. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Ledning och för -

bands verksamhet har i huvudsak följt fastställda planer. 

Planliiggningen och genomförandet av tidigare beslutade åtgärder vad 

avser avveckling. sammanslagning och flyttning av förband inom armen. 

marinen och flygvapnet har fortsatt under budgetiuet. 

Under budgetåret har överbefälhavaren lämnat in förslag om de centrala 

stabernas m. fl. myndigheters organisation samt förslag till framtida freds

organisation på Gotland. 

Försöken med en gemensam organisation för försvarets tunga och 

marinens lätta helikoptrar har fortsatt. 1 nom flygvapnet har uppföljningen av 

den nya organisationen av flottiljer och skolförhand pågått. Den operativa 

och krigsorganisatoriska verksamheten har kunnat genomföras med gott 

resultat. Tillfredsställande mobiliserings- och kuppberedskap har kunnat 

upprätthållas. Vissa förhand har dock tidigare än planerat fått en sänkt 

mohiliseringsberedskap. Antalet kränkningar av vårt territorium har varit 

förhållandevis stort. 

Antalet anställda inom försvarsmakten var i mars 1979 47 055. vilket 

motsvarar 44 685 hcliirsanställda. Personalstyrkan har från september 1972 
till mars 1979 minskats med ca 4 115 anställda. Detta innebär att personal

minskningsmålet om 3 900 anställda netto under perioden september 1972 
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till september J!J7'J har n{1tts tidigarL' iin vad som rr;·111 hiirjan avs~1gs. Friin 

mars 1978 till mars 1979 har antalet hel<irsanst;illda minskat ml'd ca :'i:'iO. 

U t h i I d n i n g e n t i I I '1 c h ,. i d a r e u t h i I d n i n g e n a ,. a n s t ii I I d 

person a I har i stort sett gL'rwmfiirts planenligt. Dock har den icke 

obligatoriska utbildningen av marinens befäl minskats med hiinsyn till det 

ekonomiska läget. 

Rekryteringen till befälsyrket uppvisar inte nägra större förändringar i 

förhållande till föregående hudgetfir. Inom armen är rekryteringen till 

regementsofficersutbildningen fortfarande för låg. Rekryteringen till reserv

officersutbildningen fortsiitter att förbättras genom den ändrade utbildnings

gangen och högre uthildningspremicr. Inom marinen är rekryteringen 

tillfredsställande utom i fraga om plutonsofficerare. hir flygvapnets del iir 

rekryteringen ocksi1 tillfredsställande utom n;ir det gäller viss teknisk 

personal. Avgången av flygfrirare till civilflyget iir fortfarande ett allvarligt 

problem. 

G r u n d u t b i Id n i n g av v ii r n p I i k t i g a har under budgetåret 

genomförts i följande omfattning. Antalet har avrundats till HUJ-tal man. 

Armen Marinen Flygvapnet Summa 

Totalt antal inryckande 
värnpliktiga 37 xoo 7 ()()() s 100 49900 

Antal värnpliktiga som 
har genomfört 
grundutbildning 34 HUll 5 900 4 700 45 400 

Värnpliktiga i 
handräcknings- och 
inskrivningst jiinst 4 000 800 600 5 400 

Antal värnpliktiga 
som har utbildats för 
krigsorganisationcn 30 xno 5 ]()0 4 100 40 ()()() 

Arbetet med att minska avgtingarna förefaller att ha !!ett resultat. 

Avgångarna är lika !äga som under föregående budgeulr. 

Inom armen har huvuddelen av de utbildade förbanden niitt godkiint 

resultat. Brister finns dock bl. a. i fraga om förmiigan till strid i mörker. 

skydd mot ABC-stridsmedel och fältarbeten. 

Inom marinen har ca 80 '/r av förhanden bedömts anviindbara i sina 

huvuduppgifter direkt efter mobilisering. Personalens utbildning i andra

handsbefattningar och förbandens tilliimpade utbildning har dock inte 

kunnat genomföras i tillriicklig omfattning. 

Inom flygvapnet redovisas brister i fräga nm markstridsutbildningen. 

Rep c t it i o n s ut bi Id ni n gen inom armen och marinen har genom

förts i mindre omfattning än planerat. Flygvapnet har inte genomfört n{1gra 
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krigsförhandsiirningar under hudgetiiret. Detta inneb;ir att .:ndast -14 1100 

v;irnpliktiga har repctitionsuthildats mot 71 ()()t) fiircg<'11.:nde hudget{tr, 90 oon 
budgetCtret 1976/77 och I 0-1 000 budgcti1ret 1975170. Antalet repetitionsut

bildadc v;irnpliktiga fördelar sig p;i följande S:itt. 

------------------------
.'\n1al \"iirnrlikliµ:i 

------ --------

1\ntal I jiin,1g1irinµsdaµar 
(I 000-lal tbgar) 

----------·--·--·------------

Armc'n 
Pbnl'ral 
Utfall 

\brinl'n 
l'l;111na1 
l ltf;dl 

Flvµ\·arnc·t 
l'lan<:rat 
LI fall 

52 (l(l(I 

43 IHl(I 

h X22 
(l l<i2 

Il 

Il 

h77 
S77 

1'7 _,, 
125 

Il 

Il 

---·· ------·-·------

Resultatet av armens och marinens repctitinnsutbildning :ir godtaghart. 

Den minskade repetitionsuthildningen inneb:ir dock att flera förhand inte 

har övats. De har därmed en begränsad användbarhet omedelbart efter 

mobilisering. Överbefälhavaren har sett över principerna för repetitionsut

bildningen. Strävan iir att iika omfattningen sil att hela krigsorganisationcn 

blir anviindhar för sina huvuduppgiftn omedelbart efter mobilisering. 

Restmer för frivillig utbildnin!! har i stort sett kunnat stiillas till förfogande 

enligt organisationernas iinskemt1l. Antalet deltagare har legat på samma 

ni va som föregtiende budget~tr. Den prioriterade utbildningen av B-personal 

h•1r iikat i omfattning. Repetitionsutbildningcn av avtalshundcn personal har 

inte kunnat genomföras i iinskvärd omfattning. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Materie Ians k af f -

ni n g har i huvudsak följt uppgjorda planer. Till armen har levererats 

hauhits 77. utrustning för luftvärnsrobotsystem 70. terrängbilar, automat

k<trbiner och ammunition. 13est;illningarna har av likviditctsskiil begriinsats i 

viss utstriickning. Under hudgct<irct har bl. a. handvagn 206 och nya 

motorcyklar beställts. Till marinen har levererats patrullbi1tar, materiel för 

pt1g;knde fartygsbyggen samt vapenmateriel. Installationen av tunga kustar

tilleribatterier typ ERSTA har fortsatt. Beställningarna har begränsats av 

likviditetsskäl. Fiir flygvapnets vidkommande har anskaffningsprogrammet 

för de olika versionerna av flygplan 37 Viggen i stort sett kunnat följas. 

Vidare har radarstationer samt sambands-. stridslednings- och basmateriel 

levererats. Ytterligare delar av flygplanssystcm 37 Viggen har bcsWllts. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområclct Anskaffning av 

an I ii g g ni n g ar har i stort sett kunnat genomföras pä det sätt som var 
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planerat. Sviirighcter att triiffa frivilliga uppgiin:lscr mcJ marbgare har 

dock medfört all mark inte har kunnat anskaffa~ hdt 1..•nligt planerna. Detta 

för konsekvenser för fredsutbildningen. Under budgetiiret har stiirre 

anskaffning;tr gjorts för de nya skjutfälten vid Rernmene och Uddevalla. 

Mindre markomraden har förvärvats vid bl. a. Kungsängen. Revingc och 

Rinkaby. Totalt har ca 350 ha mark förviirvats med äganderiitt. 

Beträffande anskaffning av befästningar och kaserner har samtliga 

planerade större objekt piihörjats. Dessutom har ett stlirre antal smiirre 

objekt byggts. 

Verksamheten avseende isti\ndsiittning av befastninµar och kaserner 

m. m. har i stort sett genomförts som planerat. 

Verksamheten inom huvudproduktionsomddet Forskning och 

ut veck I in g har i stort sett följt uppgjorda planer. I luvuddclcn av 

utveeklingsarbetct har varit knuten till verksamheten vid försvarets mate

rielverk som ett led i materielanskaffningen fiir krigsorganisationen. Större 

delen av resurserna har diirvid utnyttjats för att ta fram försvarsmateriel vid 

svensk industri. 

Tillämpad forskning och grundforskning har bedrivits friimst av försvarets 

forskningsanstalt. Verksamheten under budgctiiret 1978179 har i likhet med 

det föregående budgetåret påverkats av genomförda och beslutade omloka

liseringar till Linköping resp. Umdt och Botkyrka. Av omlokaliseringarna 

har följt stor personalomsiittning och otillriieklig rekrytering. Viss materiel 

har inte kunnat tas med till de nya lokalerna. Detta har lett till att 

forskningskl1mpetensen inte har kunnat upprätthiillas inom bl. a. omrädena 

radarspaning. kommunikationstcknik. elektroniska grundelcment. prcci

sionsmätteknik. mikrobiologi och hiokemi. Möjligheterna att tillgodose 

totalförsvarsmyndigheternas prioriterade behov av forskning har minskat. 

Jag går s[1 över till redogörelsen för liiget betriiffande krigsfiirhanden inom 

huvudprogrammen Armeförband, Marinförband och Flygvapenförband. 

Krigsorganisationen inom huvudprogrammet Armeförhand har som 

helhet en godtagbar effekt sett mot nuvarande hotbild. Kunskaperna anges 

som godtagbara för huvuddelen av förhanden och tillg{mgen till materiel i 

mobiliseringsförråden är i huvudsak god. Förkortningen av grunclutbild

ningen fr. o. m. budgetåret 1972i73 och försöken med förkortad repctitions

utbildning fr. o. m. budgetäret l 973i7-l har enligt chefen för armen inneburit 

minskad förmiiga att uppträda i bataljonsförband. minskad mimgsidighet och 

därmed sämre uth:lllighet. 

Inom huvudprogrammet Marinförband har krig:organisationcns styrka 

minskats för att skapa utrymme för en hcgr~insad anskaffning: av ny materiel. 

Huvudprogrammets styrka ligger i effektiva torpcdbätar. vissa muderna 

ubåtar samt lätta fasta batterier och rörliga spärrförband. Svagheterna utgörs 

främst av den otillräckliga förbandstillgängen. den höga iildern pä viktig 

materiel, bristen p{1 modern minröjningsmateriel samt den begr;insade 
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tillgirngen till telt:motnH.'lkl. Kunskaperna iir c:nligt chc:fc:n fiir marinen goda 

hos pc:rsllnalen vid de viktigaste nch slagkraftigaste enheterna. 

Huntdprogrammct Flygvapenförband uppvisar i huvudsak en godtagbar 

dkkt i krigsorganisationen. Brister finns dnck enligt chefen för flygvapnet 

betr:iffande delar av stridslt:dnings- och luftbevakningssyst..::met. jaktförban

dens fiirm<°1g;i att lösa andrahandsuppgifter. vissa spaningsförhands förmiiga 

p;l grund av p[1g;'1ende omskolning till flygplan S 37 samt betriiffande 

flygtransportresurserna. Chefen för flygvapnet frnmhåller att insats- och 

mobiliscringsbercdskapen genomgående är hög inom huvudprogrammet. 

Jag behandlar diirefter I:iget inom vissa fack enligt fa<.:kmyndighetcrnas 

red1l\"isningar. 

Fiip,varcts sjukdrdsstyrelsc iir fackmyndighet för facket 11ii1 so - och 

sjuk,. ;i r d. De viirnpliktigas hiilsotillst;·rnd har varit gott under hudgeti1ret 

197X/79. I liilsoviirden inom fi.irsvarsmakten har varit godtagbar. liksom med 

vissa undantag den hygieniska standarden. Större resurser bd1övs enligt 

försvarets sjukv{irdsstyrclse för att rusta upp sjukdrdsenhctcrna. Läkeme

dels- och m<itericlforsörjningen fungerar i huvudsak väl. 

Tj:insterna för militiiromri1desHikare iir besatta men antalet vakanser inom 

sjukviirdsstyrelsen samt bland stabsliikarna vid militäromr?tdcsstaherna och 

förbands- och tjiinstcliikarna iir alltjiimt stort. 

Fiirsöksverksamhcten inom förbandssjukvfirden med egensjukskrivning, 

sjuksköterskev{1rd och plutonsapotek har avslutats och utviirderats. Resul

tatet bedöms som gott. Beslut har därför fattats att nva rutiner skall tillämpas 

för medicinskt omhändertagande och medicinsk hedömning av viirnpliktigas 

förmiiga att tjänstgöra. 

Tandvärden har haft mindre omfattning iin under föregående hudgetår. 

Viirnpliktiga tandliikares medverkan i försvarstandviirden har minskat 

ytterligare. 

Försvarets materielverk är fackmyndighet för facket Förr ä d s v c r k -

sa m h e t . Förutsättningar för en mera systematiserad styrning av förråds

verksamheten har skapats under hudgctäret 1978/79 genom en bättre 

planering på lång sikt. Bl. a. har en fackplan utarbetats. Ca 4 300 anställda är 

sysselsatta med förrådsvcrksamhct inom försvarsmakten. Vissa problem 

finns när det gäller rekrytering av arhetsledare. 

Projektering, nybyggnad och istandsättning av förrad har genomförts 

enligt planerna. En viss eftersläpning av förrådsutbyggnaden finns inom 

flygvapnet. 

Inventering enligt gällande bcstiimmelser har inte kunnat genomföras vid 

alla myndigheter. 

Försvarets materielverk iir ockst1 fackmyndighet för facket F ii r p 1 äg

n ad. Arbetet med en fackplan har hilrjat. I mars 1979 var 2 675 anstiillda 

sysselsatta inom facket. Detta motsvarar 2 221 heltidsanställda. vilket är en 

minskning med 57 i förh~tllande till liiget i mars 1978. Minskningen är en följd 

av en ökad anviindning av bekviima livsmedel. av sjiilvservering samt av ett 
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minskat antal dagsplHti<mcr. lrwm rarm.:n fiir fiirs\·arets förpliignadsutred

ning har verksamhet p;'igiitt för all iika de lokala myndigheternas fi.irmi1ga att 

plarn:ra och leda fiirpliignadstjiinsten. Diirigenom har vissa fiirsiiksförband 

[1stadkommit en avseviird kostnadssiinkning. 

Inom facket :'via ter i e I u n d c r h ii 11 r~~dovisar försvarets materielverk. 

som är fackmyndighet. verksamheten uppddad pi'i arrrn:n. marinen och 

flygvapnet. Inom armens del av facket har rn utredning liimnat förslag som 

syftar till att begränsa kostnadsutvecklingen for armens materiel. Arbete har 

påbörjats för att bl. a. göm reservdelsförsörjningen effektivare. Kravet pä 

besparingar inom försvaret har iikat kran;t pii personalens handhavande och 

v[1rd av materielen. För att tillgodose utbildningshchovet trots minskning av 

den ccntrala utbildningen har flera myndigheter själva bedrivit utbildning. 

De medel som har kunnat avdelas fiir byggnads{1tgiirder inom facket har 

endast medgett i1tgiirder för att tillgodose miljiikrav och skapa utrymmen för 

ny materiel. 

För marinens del a\· facket l\·faterielunderhiill anges att de omplaneringar 

som har gjorts av L'konomiska skiil under budgetiiret 197~/79 har vidtagits 

med kort förvarning. Detta har lett till att resurserna för matericlunderh;'\11 

har utnyttjats mindre rationellt. Underhtillsinsatserna har minskat friimst p{1 

materiel som inte är i bruk. Risken ökar diirmed att mobiliseringshcredska

pen sänks. Materielverket har noterat att den materiella beredskapen fiir 

vissa fartyg har blivit alltför l[1g. En översyn av marinens underhiillsorµani

sation samt en analys av underht1llsbehovl't har pt1börjats fiir att gl' 

förutsiittningar för ett mer rationellt materielunderhtill. 

Vid llygvapnl't visar verksamheten inom facket \fatcrielunderhilll under 

budgc:t[1ret 1978/79 att kostnaderna för personal och materid har i.ikat. 

Vidare har bdiiggningen vid befintliga enhetl'r i underhi11lsorganisati1111L'n 

minskat. Detta kan leda till s\'arighcter att behiilla den tekniska kompeten

sen i organisationen. Materielverket har p{1 uppdrag av chdcn för flygvapnet 

börjat en studie a\' flygvapnets fredsunderh<lll. f-iirslik genomfiirs för att 

priiva möjligheterna att delegera visst ansvar inom flygmaterielomr{1det. En 

grund för försöken iir det datorstödda systern för rnaterieluppföljninµ -

DIDAS FLYG - som har tagits i drift under budget;'iret. 

Inom facket R a t i o n a I i se r i n g s v c r k sam h e t pågfir sedan är 1975 

försök med planering av rationaliscringsvcrksamhetcn inom försvaret. 

Planeringen görs i direkt anslutning till det ordinarie planerings- och 

budgetarbetet vid myndigheterna. Ansvaret för att verksamheten bedrivs 

rationellt ligger sålunda hos de enskilda myndigheterna. Försvarets r;1tiona

liseringsinstitut har i eµenskap av fackmyndighet stiillt samman och 

kommenterat myndigheternas rationaliseringsplaner. Enligt institutet har 

fyra större systcmutvecklingsprojekt avslutats under buclµetfiret. N;"1gra nya 

projekt har inte tillkommit. Det personalminskningsm{d p[I .3 900 anstiillda 

netto från september 1972 till september 1979. som KunµI. Maj:t har 

faststiillt, har natts under budget~iret. 
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Riksrc\'isionsn·rkct har avslutat f ii r va It n i n g s r c \'is i o n a\· en sL'k

torflottilj och a\' den allm:inmilit:ira utbildningen a\· v:irnpliktiga i flyg\'ap

nct. Revisionen av Stockholms kustartillcrifiirs\·ar har i allt \':iscntligt 

gerwmfiirts. Vissa frirl1crcdclser har vidtagits för att gc1111mfilra rc\'ision a\· 

fiirsvarcts materielvnk. Rc\·isinnerna har hl. a. lett till att principL'rna fiir 

uttag nch an\'iindning a\' viirnpliktiga ses ii\'L'r. 

Försvarets ci\·ilfiir\';1ltning. spm har ansvart't fiir redo\' is ni n g s r L' vi -

si Il n en irwm frirs\'aret. anmiilcr att man har strii\'al etter att ge sin 

re\'isions\'erksamhet en stödjande och förebyggande inriktning. Verksamhe

ten under hudget{1ret 147X/7ll har omfattat en mer noggrann granskning iin 

tidigarL' a\· fiirs\·arets bokslut. Dessutom har granskningen Pmfottat intern

kontrollen i ekonomiadministrati\'a rutillL'r samt \'erifikationn. lrl\entering 

;I\ penningmedel <lL'h \'iirdehandlingar har gl'nomfi>rts \'id ett ant;d myndig

heter. Brister har p;italats. Revisionsvcrksamhcten i fiirL·ning med ett 

minskat L'knnomiskt utrymme \'id förbanden har enligt förs\'arets civilfiir

\'altning medfört ett iikat intresse t'iir intern kontroll samt visat p;i dl bcho\' 

av att fiirhiittra rcdo\'isningssystem.:t. 

3.2.2 Drt rkonomiska utfalkt 

Jag giir nu ii\'er till det ekonomiska utfallet t'iir hudgl'li1rct I lJ7X/7l/. 

Utgiftsrarncn for det militiira fiirs\'arct uppgick till 11 51> 74ll llil() kr. i 

prisliiget februari 1977 (prnp. jlJ77.'7X: ]()(I bil. 7 s. 7':.. Fiil' Jl)77/7X: Jll, rskr 

jtJ77/7X:240). Pa grund av prisstegringar skall ramen riikn;1s upp med JlJ.(lll 

~:;..enligt netlt>prisindex. I nlL·ddprisl:iget för budgct:tret \47X/7lJ, dvs. efter 

kompensation för prisökningarna. gick ramen alltsa upp till (I.! t)()t,1 x 

11513741.1 ()()()) avrundat 13 711.7 milj. kr. Detta belopp bör emdlcrtid 

korrigeras enligt följande (I IHIO-tal kr.). 

Avgår: 
Tidigareläggning av imlustribestiillningar 
Vissa avskrivningar 
Årlig ersättning till viss personal vid 
försvarets materielverk 

Tillkommer: 
Underutnyttjande av utgiftsramen för budget
året 1977178 ( prop. 1978179: 100 bil. 7 s. 2-1) 

Kostnader för viss statlig personalutbildning 
(prop. 1978/79:11KI bil. 7 s. 85) 

Anskaffning av utrustning till Stock-
holms datamaskincentral 

Stabsplats 
Anskaffning av datamaskin for försvarets 
fprskningsanstalt (prnp. 1978/7lJ:25 bil. J s. U) 

Siirskild anskaffning 
Ytterligare medel till statens hundskola 
Löner till personal meds. k. NOM-garanti 

Summa korrigering 

-12 500 
-1-1-l 

- -1114 

+58 32-1 

59(1 

+ I H70 
~19 00(1 

5 H25 
+ 6.'ill 
+ 175 
+ J lJ!-(l •8H 417 

-171 3S9 
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Till posterna i s;1mmanst:illninµL·n \'ill ja,l! l;imna fiiljandL· knmml'ntarer. 

(il'nom beslut i kbrnari l'J77 hl'lll\·ndig;1dt• rl'gl'l"ingL·n arbL'tsmarknads

styrelsen att undl'r budgL't;in:n 11176/77 nch 11!77/7S 1;1gga ut industribl'st;ill

ningar i wsscl<ittningsfr;imjande syfte hl. ;1. fiir försvarl'ts r{ikning till ett 

hl'lopp av hiigst 115 milj. kr. Den ma1L'riel som hcst;illdes \·ar planl'rad att 

anskaffas under senare hudget;n. Kostn;1derna fiirskotterades fr:in elfte 

hu\"udtiklns anslag till svssL"l<ittningsskapande atg;irdl'I" 1•rh skulle till 

livl'rv:i~:mde del ;ill'rhl'talas under dL· budgeuir n:ir anskaffningen av de olika 

matericlnbjckten \'ar planerad. Den dd av kostnaderna som h{inför sig till 

budgetiirt.'l 1971'/7'1 har dragits av fran utgiftsramrn genom att prisreglcrings

medlen har minskats. 

Avdraget för \issa avskrivningar avser bl. a. vissa iildre byµgnacler inom 

fiirsvarcts fastighetsfoml ( jlr prnp. 1977/71': 1110 bil. 23). 

Vissa t_jiinstl'miin \·id frirwarets materiel\ erk har nll:dµL'f ts ;irliµ ns:ittning i 

samb;1nd med avµang filre upp11{1dd PL'nsions{lider. Ers:ittningc·n betalas av 

o.;tatens personalpensi1)nsverk. Ett belopp som motsvarar utbetalade ersätt

ningar under hudµeti1ret 1 '171\/79 har d:irfilr dragits a\· tr:rn utgiftsramen 

genom att prisrq!lerinµsmedlen har minskats. 

Unclerutnyttjandet av utµiftsral11L'n flir hudget;.tret 11177!7S skall enligt 

giillande regler liiggas till ramen fi\r hudget{1rl'l 1978/79. Detta har skett 

genom att prisregleringsmecllen har ilkats i nwtsvarande miin. 

Enligt besluta\· ribdagcn \"id l!J77!7S :1rs riksmöte (prnp. 1977/78: IOll bil. 

11. AU 1977i78:29. rskr 1977178:211-1) skall central produktion och distribu

tion 111. m. av generell statlig rersonalutbildning avgiftsfinansieras. Mt·dcl 

fiir detta iindamill anvisades för hudget;iret 11l7S/7l) statens personaluthild

ningsn:imnd ( PUN). statskontoret och riksrevisionsverket under iittonde 

huvudtitelns anslag E 11. Viss uthildningsverksamhet. l\frdlen fördelades 

emellertid i regleringshrev fi.ir hudget{iret p{1 statliga myndigheter m. m. 

under de olika huvudtitlarna. l\lyndighl'ler i1wm utgiftsramen för det 

militiir;i fiirsvarct tilldelades Lbnid )LJ(l llll(J kr. fiir hudgl'ti1ret 1978!79 har 

ramen justerats med mutsvaramk belopp [!ell•llll tilliig[! till prisreglcrings

medlcn. 

Ans\.:.affning ;1v datamaskinutrustning till Stockhnlm!'. datamaskinccntral 

har betalats fr;·m invL'Steringsanslag.:t Anskaffninµ av datamas\.:.iner under 

fiirsvarets delfond a\' qatens datamaskinfond. Viss del av anskaffningen 

motiveras av civila intressen. Ett hL·lopp som nwtsvarar denna del har cliirfi.ir 

lagts till utgiftsramen vid utlallshcriikningen. 

Upplysningar komnll'f att l:imnas riksdagens fiirsvarsutsklltt om posterna 

Stabsplab och Siirskild anskaffning. 

Riksdagen har pi1 tilliiggshudget I till statsbudgeten för hudgl't{1ret llJ78!7lJ 

( prop. 1978179:25. FiiU 1978'79: IO. rskr I 978/7!J:%) anvisat 7 120 000 kr. 

under ;mslagct Statens datamaskinfond: Filrsvarets delfond: Anskaffning av 

datamaskiner. Medlen har anv{ints fiir kiip a\· en datamaskin till försvarets 

forskningsanstalt. :> 825 lHHI kr. av hl'loppet skall inte belasta utgiftsramcn 
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for det milit:ira försvard. Ell motsvaramk helopp har lt:irfiir lagts lill 

ulgiftsramen vid utfallsber:ikningen. 

Statens hundskola har under bud_l!cli'1ret 1978/7'1 tillddats prisn:glcrings

medel. Viss dl'l av bl'loppet har tillförts utgiftsramen genom en iikning a\· de 

sammanlagda prisregleringsmedkn. 

I prop. 1978/7'1: 11111 (bil. 7. fiiU 1'178i7'J:23. rskr 1'17K/7'1:.\D) anliirdc min 

företr:idare att siir>kilda medel inle borde hcdknas fiir pl'rs<inal med s. k. 

N0~1-garanti. I-Ian utgick fr:111 att beriird pcr'>onal skulle kunna timplaceras 

inom Je angivna myndighelL'rna din \·id andra mvndighetcr. 0111 denna 

pmplaccring inte lyckades i ni1got fall bordL' lri"1gan om hur och i vad m;in 

1'ostnaderna skulle tiickas Li omprii\'as niir siikrare underlag för sLillni11gs-

1agande förel;"1g. Kostnader för personal med !\Oi\1-garanti har under 

l1udget[1ret l 'i7X/7lJ uppkommit \'id försvarsstaben_ liir,varl'ls materielverk 

och försvarets forskningsanstalt. Ett hcl<'\11' S<Hll motsvarar n;imnda kostna

der har lagts till utgiftsramen vid ulfallsberiikningen. 

Enlig.I den redogörelse snm jag har bmnat i det fiircg;1ende blir den 

tillgiingliga utg.iftsramen för det milit:ira fiirsvaret bmlgetilret l '178!79 

( 13 7 I I, 7 + 7 I A) I 3 783, I milj. kr. Enligt riksrevisinnsverkcts budget redo

visning uppgick utgifterna under de rambundna anslagen inkl. ianspdktagna 

prisregleringsmedel till avrundat 13 707 mil.i. kr. Utgifterna var alltst1 

(13 783. l - 13 707) 76. I milj. kr. bgn: :in utgiftsramen. Regeringen kommer 

med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1'178/7'1: l!J(I bil. 7 s. XX. FiiU 

1978179:23, rskr 1978179:327) att beakta underutnytt.jandct n;ir utgifterna fiir 

det militiira försvaret för budget~iret 1979/80 prisregleras. 

l följande sammanstiillning redovisas en jiimförelse fiir budgetilret 197K/79 

mellan :1 ena sidan budgeterade utgifter m:h t1 andra sidan av regeringen 

medgiven medclsfiirbrukning efter prisreglering m. m. resp. verkligt utfall. 

De redovisade budgeterade viirdena har i förhi1llandc till statsbudgeten 

justerats med hiinsyn till medgivna orndispPsititiner. Vid jiimflirelsen hiir 

observeras att budgeterade v:irdcn :ir angivna i prisl;iget fchruari 1977. 

medan medgiven medelsförhrukning och utfall redovisas i liipande priser. 

Som jag tidigare har nämnt steg prisniv:m enligt nettoprisindex ml'd 19.tJ'I r:;.. 

från frbruari 1977 till medelprisliiget för budgetitret 1'17X/7lJ. 

Iluvudprogram/huvud- Budget Medgiven me- Förändring Utfall 
produktionsomradc (milj. kr.: delsflirhruk- jiimfört med (milj. kr.: 

prisläge feb- ning (milj. kr.: budget ( ',(·) löpande 
ruari 1977) löpande priser) priser) 

Förs1·arsdcpar11•me111c1 
m.m. 

Ledning och förbandsvcrk-
sam het 36,4 41,J , 13.5 39,6 

Am11'.(örband 
Ledning och förbandsverk-
sam het 2 !\93JJ .1467.lJ -19.'J ."l 452 . .J 

t\1atcrielanskaff ninc 7611.11 l)lJ.J . .I -.111,8 l)l).J.3 

Fiiriindring 
jiimfiirt med 
hudget (r;- I 

- 8.8 

+ llJ • .I 
+311.8 
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I-I 11\·udpr< igra mihuv11d- Budget 11.kdgiven mc- Filr~indring Utfall r<'>r:indring 
pn1dukti<1nsorndde (milj. kr.: delsforbruk- j;irnf<irt med (milj. kr.: j;imfiirt med 

prisliigc fch- ning (milj. kr.: budget ( <;.) liipandc hud[!Cl (':() 
ruan i'J77) löpande priser) priser) 

A11sbff11i11),! av a11liiggni11g-
' 21:u 27:U 273 .. '1 ar-

Forskning neh utveckling 89.(J 95.4 + 7.2 95.4 ... 7.2 

4 015,3 4 830,9 +20,3 4 815,4 ; 19,9 

Marinfiirhand 
Ledning och fiirhandsverk-

samhc.:t 'J71.5 I lWU - 23.3 I 193.5 + 22.9 
Ma teridanskaff ni ng 554.3 640.7 + 15.6 640,(l ... I 5,11 
Anskaffning av anlilggning-

ar1 ]()9. 7 104.7 10'1.5 - 0.2 
Forskning och utveckling 43.0 4lJ,7 • 15,li 44.7 + 15.6 

I 678,5 1 998,2 + 18,9 I 993,3 + 18,8 

!-h·g1·11p<'11./iir/w11d 
Ledning och fiirbandsverk-
sam het I 714. I I 959.4 + 14.3 I 934.8 + 12.'J 

Materielanskaffning I 888.4 2 409.4 +27,6 2 40lJ.0 • 27,6 
Anskaffning av anliiggning-

ar2 16.'-0 163.0 161.2 - I.I 
Forskning och utveckling 392.0 427.0 + 8.'l 427,0 + 8,9 

4 157,6 4 958,8 ; 19,.' 4931,8 + 18,6 

Central och hägr<' regional 
ledning 

Ledning och fiirbundsverk-
samhct 431.7 507.0 + 17.4 498.1 + 15.4 

11.I a tericlanskaffning 34.5 39.1' + 15.4 3lJ.8 + 15.4 
Anskaffning av anl<iggning-

ar2 39,h 3'1,h 38,3 - 3.2 
Forskning och utveckling 3.2 3.8 + 18,8 3,8 ·HU-: 

509,0 590,2 + 15,9 580,0 + 14,0 

Gemc11.1a111ma mrndigheter 
och ji111kti1111er 

Ledning ,ich fiirbandsverk-
sam het 911.h I 033.5 T 13.1 1 018.1 + 11.h 

Materielanskaffning 1 49.0 58.l T 18.h 63.5 + "]_lJ.7 

Anskaffning av anläggning-
ar2 17 .2 17.2 15,4 '• 10,.'\ 

Forskning och utveckling 221.1 25~.2 + 14.I 249.8 + 13.0 

I 199,9 l 361, l ~B.4 I 347,0 "12.3 

Militiirn utgitisramcn 
Ledning och förhandsverk-
sam het 6 959.3 8 207,2 + 18.1.I 8 IV1,ll - 17 ,0 

MalL'riclanskaff ni ng l 3 286.2 4 142.3 ~ 26.1 4 147.2 ~ 26.2 
Anskaffning av anliiggning-

arc 60.'\.0 603.0 597.7 - 0,9 

Forskning och utveckling 748.3 81H. l + 10.7 K25.5 + 10.3 

11 596,8 13 780,6 + 18,8 13 707,0 ~ 18,2 

1 Inkl. anskaffning av datamaskiner. 
: Det hör observeras att huvudproduktionsområdct Anskaffning av anliiggningar enligt de regler som gällde för 
budgctfirct 1978!79 inte tilldelades prisregleringsmedcl. 
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A \' sammanstiillningen framg{1r att de procentuella avvikelserna mellan 

hudgeterade värden och mc::dgiven resp, verklig medelsfiirbrukning liksom 

tidigare budget{tr varierar innm ganska vida grtinser, Detta beror friimst pt1 

den princip som tilliimpas vid prisn:glcring av flirsvarsutgifterna. niimligen 

att prisreµleringsmedlen inte fiirdelas proportionellt till alla anslaµ utan siitb 

in diir behnwn iir störst. 

3.2.3 Jlcmställan 

Jag hcrnstWlcr att regcrinµen bereder riksdaµen tillfolle 

alt la del av 1·ad Jag har anfört om verksamhcll'n inom det militiira 

försvaret under budget;\ret l97k/7'J. 
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3.3 Verksamhekn under innevarande hudgetår (I 979/80) 

\\:rb;1mhetL'n umkr budgetiin:t llJ7<1/Sll hcdril's rnligt de riktlinjer stim 

finns angi\'lla i prnp. Jl>7S/7'J: 1110 (bil. 7. Fiill J<J7S.'7Y:2]. rskr J<J7S!7'1:."127) 

och i rcglcring.-.;hrc\'L'I fiir budget;'irl'I Jl)7L)/SI>. 

Inom huvudproduktinnsumr:1dct L L' d ni n g och f ii r hands verk -

~ a 111 h c t forhiitter str:ivandena att minska kostnaderna. hl. a. genom 

fiirsöksvis avkortade krigsförbandsiivningar och översyn av stridslednings

syst..:mets framtida uppbyggnad od1 personalhd1l1\'. 

Inom huvudproduktionsomri1dct M a te r i e Ians k af f ni n g fortsättt::r 

fiir armen leveranserna av luftviirnsrohohysteme11 70 och 77 samt haubits

system 77. För marinen fortsiittcr leveranserna av patrullbiitar och uh~itar typ 

Niicken. Ett nytt minfartyg iir under bvggnad. Fi.ir flygvapnet fortsätter 

anskaffningen av radarmateriel och samb:rndsutrustningar för att moderni

sera stridsledninµssystemet. Leveranserrw a\· flyµplansystem JA 37 fortsät

ter. 

Inom huvudprnduktionsomr:'idet Ans k af f ni n g av an I ii g g ni n g ar 

ist•\ndsätts befästning.ar och kaserner för sammanlagt 156.S milj. kr. Härav 

avses ]7.S milj. kr. för kasernrennwringar. Investeringarna i mark. byggna

der och anliig.gning.ar beräknas till samm;rnlagt 6115.4 milj. kr. 

Betdffande huvudproduktio1N1mriidc Fors k n in g och ut,. c c k I i -

n g inriktas verksamheten inom arml;n friimst mot att studera framtida 

sambands-, luftvärns- och pansarviirnss~'stcm. Inom marinen fortsiittcr 

studierna av ub{itar. Vidare fortsiitto:r tidip1rc piibiirjad utveckling av 

vapensystem för ytattackforhand och ubt1tsforhand. Inom flygvapnets 

omriidc studeras ett framtida nytt <ittacksystem. 

Hl.'mstiillan 

Jag hemstiillcr att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta dela\' vad jag har anfört om verksamheten inom det militiira 

fiirsvarl'I under hudgctiiret 1979/SO. 
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3.4 Dt>t militära försrnrt>ts fortsatta uh'l'ckling 

3.4.1 InlcdninA 

I det tiilja11dc sammanfattar jag i\\nhdiilh:l\·arl'ns proµrampl:111 fiir dc·t 

militiira fiirs\·arl't. Jaµ tar vidarl' upp i>,·erhdiilhavarens fiir,lag till organi

satiPn a\· dl' CL'ntrala staberna 111. 111., hans ti·irslag nm gl'Tlll'nsamma rL'surscr 

för ut\'eckling rn. 111. a\' datorbaserade infmmatio11ssysll'l11 ul'11 fiirsl;q!L'll nm 

organisationsforiindringar och persnnalminsk11ingar \'id 'issa centrala myn

dighctl'r. Diirdtcr gi1r jag in pii iivcrhdiilha\'arcns rL·do,·is11ing ;1\' pl·rsl•nal

hdwvl'I inom fiirs\'arsmaklen pa 1{1ng sikt. .lag rdnnar ,·idarc hans fiirslag 

om kapitalviirdL·sredo\'isni11g. kns111acbdehitcri11g och anskaffning av :\13D

utrustning. Jag s:1111rnanfattar ocks:·1 Ö\'l'rbdiilhavarcns fiirslaµ till i1ndring i 

systemet fiir rq1ditionsuthildning. Slutligen rL'LhlVisar jag mina stiillninµs

tagamkn till det militiira försvarets fortsatta utveckling. 

3.4.2 ProAramplan för perioden 1980/81 - 198-1/85 

Överbefälhavaren har utarbetat prngramplan fiir det rniliUira fiirs\'aret. 

ÖB X\l-X5. Planeringt·n har genomfllrts mot bakgrund <l\ \lJ77 ap, fiirsvars

bcslut, niirmast före~d1cnde programplan och stats111ak!L'rnas sUillningstag:1n

de till denna samt u1 \iirdering av del nuvarande tillstiimkt inom 

forsvarsmak ten. 

Den planering snm har gennmförts ,·isar enligt iiverbcfiilha\·aren att den 

inriktning och ambitionsniv;i fiir krigsorganisationen som angavs i I 1!77 :°trs 

försvarsbeslut in!L' kan förverkligas. Fiirsvarsmaktcns stvrka och operativa 

effekt minskar snabbare än vad som avs:1gs i försvarshcslu!L't samtidigt sum 

handlingsfriheten för framtiden försiimras. De negativa kPnsl'kwnserna iir 

främst att pansarvärnsfunktioncn försvagas. att oms:ittningl'n :1v minröj

ningsförbanden inte kan pilbörjas, att attacktlygförbanden inte kan omsiitlas 

enligt planerna och att delar av krigsorganisationcn for llL'dsatt krigsduglig

ht:t p{1 grund av inställda repetitionsövningar. 

Vid sin analys av de ekonomiska förutsiittningarna fiir liirsvarsmaktcns 

planering konstaterar överbefälhavaren att den snabba hiijningen av pris

och lönenivirn är en viktig msak till det fiirsiimradc liiget efter 1977 itrs 

försvarsbeslut. En annan orsak :ir att fiirsvarsmaktL'n har alagts uppgifter 

som inte ingick i de beräkningar som liig till grund för försvarshölutet. Bl. a. 

har en ny hdälsordning: införts och omlokaliseringar inom S!l1L·khnlmsom

riidct beslutats. Överbefälhavaren anser :1tt den eknnomiska situationl'n 

skulle kunna förb:ittras genum :1tt statsmakterna omprövar de lokaliserings

politiska beslut som rör forsv:irets forskningsanstalts flyttning till Rotkyrka 

samt förhiggningcn av armens tekniska sk nia oo.:h flirs\'arl'h fiin altningsskl>la 

till Östersund. Dessa omlokaliseringar !cdn enligt iivcrhdiilh;l\·aren varken 

till rationaliseringar i fredsor).!anisatinnen eller upnativa fiirhii1tringar. 

Enligt iiverhefiilhavaren gn det nuvarande prisreµlcringss\·stemi.:t inte 
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tillr;ickliµ kompcn,;1tion tör den verkliµa kostnadsutvccklinµen riiknat i\\'cr 

en liingrL· period. Denna utveckling kan bara delvis n1<iL1s gi:n11111 rati<inali

serinµar. Överhefalha\'aren fiirutsiitlL'r diirfi\r i sin planerinµ att den 

ekonomiska ralllt'll fi1r det militiira fiirsv:1ret utiika..; fr. ''· m. hudµL·t:irct 

I '182.'83 sii att kiipkraften kan behi11las sedan rt'Scrver har avsatts for 

liineut \'(:ek li ngL'll. 

I inledningen a\· förs\'arsbeslutsperiodcn 1977/78 - 1981182 har försvars

makten haft påtagliga problem med likviditeten. De har mast lösas genom att 

hötiillningar av materiel och anliiggningar har uppskjutits och genom 

amhitionssiinkningar på kort sikt inom bl. a. repetitionsuthildningen. 

Överbefälhavaren bedömer att likviditetsproblemen skall vara i\vervunna 

budgetilret 1982/83. 

Försvarsmaktens huvuduppgift är invasionsförsvar. Det centrala i 

försvarsmaktens verksamhet iir enligt överbefälhavaren att uppriitthiilla och 

vidareutveckla krigsorganisationens styrka pi\ kort och lång sikt. Liksom 

hittills hi\r det militiira fiirsvaret grundas p:1 allmiin viirnplikt. Diirigenom 

kan krigsorganisationcn erhiilla personal som i friiga om antal och kvalitet 

svarar mot iilagda uppgifter. Överbefälhavaren ansc:r att rekrytering. 

utbildning till befäl och befälets vidareutn:ckling bör prioriteras. Vidare bör 

handlingsfriheten i frf1ga om försvarets utveckling p<i liingrc sikt friimjas. 

F<'irs\·arsmaktens operativa styrka hcstiims friimst il\' krigsorganisatinnem 

tillg;mg till förhand avso:dda för strid och av förbandens kvalitet. Denna del 

av krigsorganisationen biir diirfiir enligt iiverhefiilhav;1rcn tilldelas största 

möjliga resurser. Överbefälhavaren anser att krigsorganisationen hiir 

utvecklas s:1 att den samlade effekten av samverkande förhand blir si1 hög 

som möjligt. K\·aliteten hos förbandens utrustning och utbildning bi\r 

differentieras med utgangspunkt i de operativa uppgifterna och de tillgiing

liga ekonomiska resurserna. Personalens och matcrielens kvalitet ho~ de 

stridsfiirband som är siirskilt viktiga för vt1r operati\'a stvrka bör enligt 

('iverbefalhavar~·n pri<1riteras och anpassas till utvecklingen i v;ir omviirld. 

Överhdiilh;1varen anfiir att huvuddelen av fiirhanden i krigsorganisatio

nen iir am·ändbara för sina huvuduppgiftcr omedelbart efter mobilisering. 

Den relativt korta grundutbildningen a\ viirnpliktiga i kombination med den 

avkortade eller instiillda rept'litionsuthildningen fiir vissa fi1rhand har 

emellertid medfört att miijlighL'lerna att a1l\'iind:1 personal och fiirhand för 

olika uppgiftn har minskat. För \'issa förband h;1r dt:tta fiirt med sig en 

nedsatt krigsduglighet iiven för huvuduppgiften. (ienom tillförsel av ny 

materiel har flera förhands stridsviirde höjts. Samtidigt har en totalt s<.:tt 

otillriicklig materielanskaffning medfört att vissa förband antingen har mast 

tas ur organisationen eller fatt L'n föritldrad utrustning i förhi1llande till 

stridsmilji\n och sina uppgifter. 

Enligt ii\·erhefalh;l\-;1ren behiiver repetitionsuthildningen ges en s[1dan 

omfattning att den medger att hela krigsorganisatinncn blir anviindbar för 
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sina huvuduppgitkr omedelbart dtc:r mnhiliscring. Ovcrhdiilhavarcn har 

därför sett över principerna för rqwtitionsuthildningcn. i\kd hiinsyn till det 

eknnomiska \;iget har 11tgi111gspunkten \'arit att förbandens andndharhet 

skall begriinsas till de planerade hu\'uduppgifterna omedelbart efter mobi

lisering. hir att ni1 detta m;il umkr programplaneperioden hehiiver 

vttnligarc '.bil milj. kr. omfördelas till repetitionsutbildningen. (>verhdiil

havaren har i sin planering stri1vat efter att successivt i"•ka rcpetitinnsuthild

ningcns omfattning. Inom den givna planeringsramen iir det dock först i 

slutet av pcri<Kkn mtijligt att tillgudosc rcpetitinnsuthildningen i full 

utstrtickning. 

hir inriktningen av a \'vägnings program men giiller enligt 1)\'erbe

fölha\'arcn följande. 

Markstridsfiirhanden blir behiillas i sin nuvarande omfattning och ges en 

fiirbiittrad eldkraft genom pansarv~irnsvapen och vapen fiir indirdt eld. 

I nfanterifiirbanden hör ges en förbiittrad rörli!,!het och eldkraft och ett nytt 

rörligt kustartilleri biir tillföras. I första hand prioriteras brigader och nytt 

rörli!,!t kustartilleri. 

Fiir iivcrvattensstridsförbanden gäller att de hiir kunna verka i flottiljför

band. Sjiiroliotar med medell!'rng riickvidd hiir anskaffas till torpedb;itarna. 

Helikoptrar med särskild utrustning hiir kunna upptiicka och hekiimpa 

uhiitar. Fiir utläggning av minor hiir siirskilda minfartyg. iivriga stamfartyg. 

helikoptrar och civila fartyg användas. Fiirmiigan att röja minor hör sii l{rngt 

det är möjligt vidmakthI11las. Vidare bör dterstriivas en god tillgi'rng till 

minor och en modernisering av dessa. 

Fjiirrstridsförhanden biir bl. a. omfatta attackflyg för bebmpning av saviil 

sjö- som markmiil. Attackflyget bör också kunna liisa uppgifter inom 

luftförsvaret. l fjiirrstridsförhanden bör vidare ing<I uh<itsförband. Ett nytt 

uhätssystem bör utvecklas och anskaffas. 

Inom luftfiirsvarsfiirhandcn bör jaktfiirbanden pi1börja en ombeviipning 

till flygplan JA 37. Vidare bör balans uppriitthallas mellan flygande förband 

samt has-. lufthevaknings- och stritlslc.:dningsfiirband. Antalet luftförsvars

förhand hör i huvudsak hehällas och c:n del av förbanden hiir ges en iikad 

effekt genom att luftviirnsrobot 70 tillförs. Dessutom hör en utveckling 

päbiirjas av ny luftvärnsmateriel med miirker- eller allviiderskapacitet. 

De organ isat o riska huvudprogrammen hör enligt överbe

fälhavaren ges följande inriktning. 

Huvudprogrammet Arme förband hör inriktas st1 att infanteribrigader 

(lB 77). norrlandshrigader och pansarbrigader prioriteras pit bekostnad av 

äldre infanteribrigader (IB 66) och skyttebataljoner. De prioriterade 

förbandens pansarvärnsförmäga och förmäga till strid i miirker hör 

förhiittras. Elva infanteribrigader biir moderniseras och handlingsfrihc:t 

finnas att modernisera ytterligare en infanteribrigad eller organisera 

mc:kaniserade förband. Norrlandsbrigaderna bör moderniseras och tillföras 

nya handvagnar. Handlingsfrihetcn hiir bevaras beträffande utformning av 

den framtida pansarorganisationen i östra Mellansverige. Under perioden 

J Riksdagen /Q79!80. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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kommer förband med tunga pansarviirnsrobotar att organist-ras. Under 

perioden organiseras luftvärnsbataljoner med robot 70 och luftviirnsförband 

med robot 67 moderniseras. Dessutom pi1biirjas en omorganisation av 

fältarbets- och underhållsorganisationen. Den nya underh:'11lsoq!anisationen 

baseras pf1 en utökad samordning med samhällets civila resurser. Försvars

maktens underhållsorganisation minskas till att omfatta de specifikt militiira 

förnödenheter och tjänster som behövs. Sjukvårdsorganisationen förstärks 

när det gäller akut omhändertagande, kirurgisk operationskapacitet och 

transporter. 

Inom huvudprogramml'l Marin f ii r hand planeras en ned1.!ang till tv~1 

ytattackflottiljer och en frist{1ende torpedbiitsdivision. Flottiljerna heviipnas 

med sjörohntar. De sjiirnhntbeviipnade patrullbatsförhanden organiseras 

och ett tredje minfartyg levereras. Minröjningsförhandcn minskas med fyra 

flottiljer och minröjningsfunktionens framtida utformning studeras. Uhi'its

förbanden kommer efter niidv;indiga fi.irliingningar av livstiden att omfatta 

tolv ubt1tar. Under perioden p{1biirjas en mockrnisering av tv[1 tunga rörliga 

kustartilleribataljoner. Marinens lednings-. underhi11ls- och transportorgani

sation samt kustbevakningsorganisationen ses över. Flottans basorganisation 

anpassas till den förändrade krigsorganisationcn och ges en ökad rörlighet. 

Vidare påbörjas omorganisation vid ett antal av försvarsmaktens rörliga 

sjukhus och ett antal sjuktransportfartyg organiseras. 

Inom huvudprogrammet F I y g vapen f ii r han cl piihi\qas en omhcviip

ning av jaktflyg.divisionerna till flygplan JA 37. Anskaffningen inriktas mot 

åtta divisioner. Antalet 1m:deltunga attackdivisioner ;ir llför~indrat fem och 

en halv. Attackflygförbandcns krigsorganisatoriska inriktning beror p;i det 

pågäenck utredningsarhetc:t och statsmakternas beslut. Spaningsfiirhandens 

skyddsförmåga förbättras genom tillfiirsel av jaktrobotar. Antalet flvghas

bataljoncr minskas under perioden. Inriktningen kan komma att för;indras 

beroende pil beslut om framtida flygplansanskaffning. Dessutom kommer ett 

antal sjuktransportförband att organiseras. Planeringen inriktas vidare mot 

att antalet sektorer och sektorstaber minskas till fyra. Nya radarkompanier 

för luftbevakning och stridsledning p{1 hög höjd tillförs successivt kri[!sorga

nisationen. Ett antal förband med äldre materiel läggs ned. Vidare införs i 

krigsorg<misationen i en första etapp en ny ratiar för låghöjds- och 

havsövervakning. Nuvarande krigsorganisation för lufthevaknin!,! och strids

ledning på låg höjd och för övervakning av havsytan kvarstår till slutet av 

1980-talct. 

Fr. o. m. budgetf1ret I 91'0/X l styrs verksamheten inom huvudprogrammet 

0 per a t i v I ed ni n g m . m . genom nya delprogram S(llll niirmast 

beskriver ledningsfunktioner i stiillct för som tidigare organisatoriska 

enheter. Inom delprogrammet Operativ planbggning m. m. skall bl. a. 

genomföras strategiska och operativa studier samt operativ planl;iggning. 

Inom delprogrammet Beredskap m. m. skall bl. a. underriittclse- och 

säkerhetstjänst bedrivas och in rik tas si1 att erforderliga heredskaps;1tgiirder 

hinner vidtas. Fiirsvarsattacheernas verksamhet skall ledas och administrc-
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ras. Den nuvarande insats- och mobiliseringsberedskapen skall uppr;iuh;d

las. kontrnlleras och kontinuerligt anpassas till det r:idande milit;irpolitiska 

liigct. Ingripande skall ske vid brott mot v;tra tilltr;ideshest;immel't'r. Vidarl' 

skall stiirre övningar m. m. planliiggas och ledas samt krigsfiirbandens 

anviindbarhet följas upp. Inom dclprogramml'I Krigsorga1Ji!;ation a\· cen

trala och högre regionala staber m. m. skall bl. a. krigsl•rgani,ationen 

vidmakth:illas och utvecklas si1 att den Pperativa ledni11gen u11der bncdsk<IJ' 

nch krig siike;;rstiills. Inom delprogrammet Gemt:nsamma pn•duktionsresur

ser skall produktionskostnaderna i fred hegriinsas till fiirmi1n fiir nwtniel

anskaffning. operati\'l krigsförberedelsearbete och utbildning. 

Inom huvudprngrammet inriktas planeringen t. v. mot att behidla sex 

militäromri1den. Tekniska försök och studier genomfors l'iir att unders<'ika 

möjligheterna att utnyttja automatisk infnrmationsbehandling och informa

tionsöverföring pi1 den centrala och regionala ledningsnivim. De prioriterade 

ledningsplatsernas skydd förbättras fortliipande. 

Överbefälhavarens planering for krigsorganisationens vikti_l!aslL' fiirband 

framgår av följande sammanställning. 

Förband/enheter 1979/811 IY84!8~ IY8lJ/lJll 

Infanteribrigader (IB 77) 2 Il 11 1 

lnf;111terihrigader ( rn ll(1) 18 l) l)f 

Norrlandsbrigader -I 4 4 
Pansarhrigader 4 4 41 

Fiiltförhand i övrigt 
(ha tal joner) ca 100 ca 120 ca 130 

{ bataljoner ca J()l) ca JOfl ea 11111 
Lokalförsvar kompanier 

(motsvarande) ca 5110 ca 500 ea 5flll 
Ytattacknottiljcr 3 2 2 
Torpedbi1tsdivisioncr 

(sjiilvstiindiga) 
Patrullhf1tsdivisi<iner .1 4 4 
Hcli kopterdivisioner 4 4 4 
Ub<ltar 12 12 12 
Minriijningsnottil jer 14 JO )() 

Minfartyg (stam) 3 3 3 
Kuswrtillcriförband 
(bataljoner eller motsvarandt!) 30 2'! 2l) 

Lednings- och basförband 
(bataljoner) ca 30 ca 311 ca .\l) 

Jaktnygdivisioner 12 -- ' 
Mcddtunga attacknygdivisioner 5.5 5.5 --
Lätta attacknygdivisioncr 5 ' --
Spaningsnygdivisioner Il h -· 
Stridskdnings- och 

hasbataljoncr ca 55 ca 55 

1 Antal och typ av förhand beror pii den framtida inriktningen mnt en 1olf1..: 
infan1erihrigad (IB 77) ell.:r mekaniserade förhand. 
' Det slutliga antalet flyg.divisioner hernr pil kommande beslut. 
1 Det slutliga antalet batal.ioner i1r under utredning. 
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Ön:rhcfalhavan:ns inriktnin!! av frcdsor!!anisationen utgiir fr;111 i'.!77 ars 

lilrsvarsbcsl111 och statsmakternas iivriga beslut om filrs\·arets frc(J-,irgani

satilln. Stvrandc for frcds11rganisati<in.:n-. ut veck lin!,'. iir friimst filr-,\.irsh<.:slu

tL'ts inriktning a\· krigsorganisalitincn. 

Inom fredsorganisationen har omorganisationen a\· den li1gre regionala 

och lokala nivim i huvudsak genomförts. D<.:n nya orµanisatilln<.:n ger en hli,l! 

b<.:rcdskap för iivergi111g till krigsorganisation lld1 överbefiilhavaren bedömer 

att den efter hand kan leda till en effckti\ an: frcdsn:rksamhct. 

En ny hefälsordning införs. Den innehiir en enhetlig rekrytering bland de 

viirnpliktiga av niistan all fas\ anstiilld militiir och civi\militiir personal. Den 

nya hefälsordningcn kommer enligt iiv<.:rhefiilhavaren att ge vidgade· 

mi·ijligheter till utvcckling inom yrket samtidigt snm detta successivt iippnas 

för kvinnor med hörjan inom flygvapnet. 

Övcrbefiilhavaren anser att det riidcr en hristande balans i frt1ga om 

personal mellan olika delar a\· 11rµanisa\i\1nen. Vissa fiirhand har hcsviirandc 

stor personalbrist och ett pressat arhehliige. Diir omorganisation piigi1r stidls 

ocksi1 stora krav p~t personalen. 

Överbefälhavaren anför att mi>jlif!hcterna att hedriva utbildning varierar 

inom försvarsmakten. Vissa förhand saknar tillriickliga iivnings- och 

sk.iutfält. Ny materiel kan medföra att anordningar fiir uthiklnin)!en mf1stc 

ändras. Eftersom huvuddelen av hyggnadshc·sti1ndet iir gammalt. maste 

pilgilende rcnoveringsarhetcn fullfiiljas '>ii att delar av best;111det kan 

avvecklas. 

Överbefälhavaren framh~1ller all kraftfulla i'ttgiirder behövs inom fredsor

ganisationen for att minska driftkostnaderna. l'vl:°1let för utbildningen biir 

dock enligt överbefälhavaren stii kvar. Vidare biir rekryteringen av och 

uthi\dninf!,cn till befäl liksom befälets vidareuthildnin)! prioriteras. Överbe

fälhavaren anser atl kostnadsminskningarna friimst hör avse administration 

och förvaltning samt driftkostnader i iivrigt. Striivan hör vara att finna den 

liigsta kostnadsnivä som ger tillriickligt stiid iit frirsvarsmaktc·n.., verksamhet i 

krig. Personalens möjligheter till rnedinflytande, vidareutbildning och 

personlig utveckling hör heakta~. Överbefälhavaren finner att cl! niira 

samarbete med personalorganisationerna biir cftnstri1vas och att stor 

uppmiirksamhet måste iignas ät de perstlllalproblem som uppstfir vid 

omorganisationer och personalminskningar. 

De förändringar som statsmakterna har beslutat och överbefälhavaren 

planerat innebär att försvarsmakten under perioden liimnar sex fredsanliigg

ningar och bygger upp en ny. De orter där förband läggs ned är Sundsvall ( Lv 

5). Uppsala (S 1/Fo 47/48 och AKS), Västerf1s (F I), Karlskrona (Gräsvik, 

KA 2) och Malmö (Lv 4). Ett nytt fredförhand siitts upp i Arvidsjaur (K 

4). 

Inom armen avvecklas tv[1 regementen (P I och Lv 5) och omlokaliseras 

fyra (del av P 7 samt K 4. Lv 4 och S 1 ). Enligt överbefälhavaren kommer 

vidare A 7/Lv 2 att ingii i armcregementet p{1 Gotland. Vissa skolor skall 
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omorganisi:ras och omlokalisl'ras i samband med iivergilr1gcn till den nya 

befälsordningen. Inom marinen sari10rdnas fredsorganisationerna i Ciiite

horg. Karlskrona och Stockholmsomriidet. Dessutom liiggs vissa anliiggning

ar ned. lrwm flygvapnet avvecklas en flottilj (f' I). 

Armcstahen, marinstabcn och flyg.staben förs över till resp. huvudpro

gram samtidigt som försvarsstaben iivertar vissa av stabernas gemensamma 

uppgifter. I samband med detta omorganiseras staberna och minskar sin 

pcrs11nal. Vidare minskas personalen vid de centrala prnduktions- och 

fackmyndigheterna och vid miliUiromrildesstaherna. 

Överbefälhavaren har pä regeringens uppdrag utrett viss del av försvars

maktens organisation pf1 Gotland och liimnat förslag i iirendct. 

Överbefälhavaren har planerat in översyner av marinens organisation p[1 

ostkusten och {1tgärder för att förbilliga transportflyg- och underhi1llsorga

nisationen inom flygvapnet. 

Sjiibevakningseentralcn i Siidra miliUiromr~1det skall byggas ut och 

cbrmed göra sjöbevakningsorganisationen mer effektiv. 

Föriindringarna i antalet anstiillda enligt överbefälhavarens programplan 

framgf1r av följande tabell (exkl. aspirantanstiillda). 

Pcrs1111alkategori 

Milit;ir och 
civilmilitiir 
personal 
Civil personal 

Antal anställda 
1979-03-31 

19 504 
24 623 

44 127 

Beräknat antal 
anstiillda 
1985-0(1-30 

18 412 
22 074 

40486 

Förändring 

-I 092 
-2 5-19 

--~ 641 

Överbefälhavaren erinrar om att antalet anstiillda i fredsorganisationen 

har minskat med ca 4 100 från år 1972. Den nuvarande inriktningen av 

planeringen innebiir att antalet anställda minskar med ytterligare ca 3 600 

fram till är 1985. Totalt innebär detta att försvarsmakten kommer att ha 

minskat antalet anställda med 15 r;,;, liren 1972 - 1985. Personalminskningar

na bör enligt överbefälhavaren genomföras främst genom naturlig avgång, 

rekryteringsbegränsningar och en effektiv omplaeeringsverksamhet. 

Överbefälhavaren framhåller att en god arbetsmiljö i vid mening är 

betydelsefull för att försvarsmaktens verksamhet i fred skall kunna bedrivas 

effektivt. Planeringen vid försvarets myndigheter bör inriktas mot förebyg

gamlc åtgärder. varvid siikerhetsfriigorna hör prioriteras. För att försvars

makten skall fylla sin uppgift i krig måste man ge avkall pä arbetsmiljökraven 

under delar av striclsuthildningen för att de kunskaper som hehövs för 

krigsuppgifterna skall uppnäs. 

För att förhiittra personalens medbestämmande bör enligt överbefälhava

ren den fast anställda personalen i ökad omfattning ta del i planeringen av 
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n:rksamhL'tL'll och de \';irnpliktiga ges ett ökat inflytande p[1 utbildningen pi1 

plut1ll1S- '1ch knmpaninivi1 samt pä fritidsvcrksamhctcn. 

Förs\ arets blningssystem i fred biir enligt överbefälhavaren vidare

utveckla~ mot en iikad dcci:ntraliscring av beslutsbcfogenhetcr. De regionala 

nch lokal<1 myndigheterna biir ges ett ökat ansvar för produktionsresurserna 

nch deras utveckling. Syftet med detta iir att bättre än hittills ta till vara 

personalens kunskaper och erfarenheter och d~irigenom öka arbetstillfreds

stiillelsen och cffoktivitden. 

Fiir att den planerade utvecklingen av krigsorganisationen skall kunna 

genomföras kriivs enligt överbefälhavaren att kostnadsutvccklingen inom 

hurndprnduktinnsomr;1det Ledning och förbandsverksamhet hålls under 

kontroll. Detta ställer krav pa omfattande förändringar av uppgifter, 

arnbiti1rner t)ch invanda rutiner. P;i alla nivåer och inom alla verksamhetsom

råden i försvarsmakten måste ambitionsnivån och kraven pä resurser 

granskas i syfte att finna mindre resurs- och kostnadskriivande lösningar. En 

ytterligari: överföring av medel till administration och stödfunktioner bör 

enligt överbefälhavaren motverkas. 

Överbefälhavaren har i sin planering utgatt från de operativa krav som 

stiills pii försvarsmaktens utveckling. I Ian har emellertid också redovisat 

vilka konsekvenser de samlade materielbeställningarna får för försvarsindu

strins komretcns. Enligt överbefälhavaren är denna kompetens särskilt 

v:irdefull inom de omrildcn diir vi inte kan förlita oss på utländska marknader 

av sekretesskiil. Det är vidare av väsentlig betydelse för svensk säkerhetspo

litik att vi behilller en egen förmåga att utveckla och producera system som är 

anpassade för svenska förhållanden. Likasi"1 är det väsentligt att kunna 

uppriitthälla en krigsproduktion. Andra industripolitiska hänsyn av t. ex. 

samhiillseknnomisk art kan leda till ökade kostnader vid anskaffning av 

försvarsmateriel. Enligt överbefälhavaren bör dessa kostnader inte belasta 

försvarets utgiftsram. Överbefälhavan.:n anser att de senaste ärens omfördel

ning av resurser fri1n materielanskaffning till fredsdrift och utbildning har 

skapat piitagliga problem för försvarsindustrin. Produktionsvolymen ligger 

inom flera materielområden på en nivå som är kritisk för industrins 

fortlevnad och för en bibehållen förmåga till krigsproduktion. Ytterligare en 

snabb minskning av materielanslagen skulle enligt överbefälhavaren leda till 

en minskad handlingsfrihet att upprätth{illa effekten i krigsorganisationen på 

liingre sikt. 

Övcrbefiilhavaren har begärt att försvarsmaktens ekonomiska ram 

fr. o. m. budget{iret 1980/81 skall ökas i förhållande till vad som angavs i 1977 

,·1rs försvarsbeslut. Ökningen avses för att inom armen och marinen förstärka 

repetitionsutbildninµen och lösa vissa akuta problem inom materielomr{1det. 

Överbefahavaren anmi"iler att han äterkommer beträffande eventuella 

till:iggsyrkanden för flygvapnet i den del av programplanen som han skall 

redovisa senast den I februari J l)80. 
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3.4.3 Försvarsmaktl'ns centrala ll'dning m. m. 

Riksdagen (prop. 197717'/<.:63. FöU l 977f7i(lJ. rskr 197717'1<.: 17--1) beslutade i 

mars 1978 om nya principer för ledningen av försvarsmakten i fred och 

riktlinjer för organisation av försvarsmaktens centrala ledning m. m. 

Beslutet inneb;ir bl. a. att kostnaderna fi.ir de centrala och högn: regionala 

myndigheternas verksamhet skall minskas. fr:imst genom att personalstyr

kan reduceras rned sammanlagt ca 1 850 anst;illda före iir 1985. I samband 

hiirmed skall en ltingtgiiende dccentralisaing av beslutsbefogenheter 

genomföras. 

Den centrala ledningen inom försvarsmakten skall alltjämt organiseras pä 

fyra myndighelt'r - överbefälhavaren med försvarsstahen samt de tre 

försvarsgrenschefcrna med resp. försvarsgrensstab. Även organisationen av 

och ansvarsfördelningen i stort inom de fyra staberna anges. Förslaget att 

stora delar av försvarsmaktens resurser för utveckling av datorbaserade 

informationssystem skall hiHlas samman i en gemensam enhet vid försvarets 

datacentral skulle överviigas i samhand med att forsvarsmaktens centrala 

ledning detaljutformades. 

Regeringen uppdrog i april 1978 {it överhefälhavaren att i samverkan med 

försvarets rationaliseringsinstitut leda arbetet med att omsätta principbeslu

tet om försvarsmaktens centrala myndigheter till konkreta organisationsför

slag m. m. 

Överbefälhavaren har i maj 1979 lämnat förslag till regeringen om 

organisation och lokalisering av de centrala stabt:rna m. m. samt i juni 1979 

med senare kompletteringar förslag betriiffandc övriga berörda centrala 

försvarsmyndighcters organisation m. m. I det följande behandlar jag först 

överbefälhavarens förslag avset:nde staberna och försvarets liiromcdclsccn

tral. därefter hans förslag om resurser för informationssystcmutveckling och 

slutligen hans förslag avseende övriga centrala myndigheter. 

De centrala staherna 

Den organisationsstruktur som har angetts för staberna i riksdagsbeslutet 

har i allt väsentligt varit vägledande vid utformningen av överbefälhavarens 

förslag. Inom försvarsstaben har operativ verksamhet. underrättelsetjänst, 

planering, ekonomisk ledning och uppföljning samt personaltjänst priorite

rats. Inom försvarsgrcnsstaberna har resurserna för ledning av produktion 

och mobilisering samt för personaltjänst tillmiitts särskild betyddse. 

Överbefälhavarens förslag innehär dock i enstaka fall avsteg från riksdags

beslutet. Överbefälhavaren föreslär att de uppgifter som inspektören över 

rikets befästningar har skall behållas inom försvarsstaben och liiggas på en 

sektionschef vid operationslt:dningen. Det iir enligt överbefälhavaren natur

ligt att denne samtidigt är chef för fortifikationskåren. Vidare föresl{1s att en 

siirskild attacheenhet bildas inom underrättelsesektionen. 13etriiffande pro-
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duktioncn av signalskyddshandlingar framh<ills att nuvarandc organisation 

fungcrar viil och att niigra personalhcsparingar ink k.111 erh:1llas genom att 

flytta över denna verksamhet till försvarets matcriclwrk som har angetts i 

riksdagsheslutet. Öwrht:fälhavarcn forcsl:ir diirför att dcnna produktionsen

hct också i fortsättningcn ingiir i försvarsstaben. 

I förslaget till organisation för försvarsstaben har i enlighet med riksdags

beslutct redovisats en sammanslagcn personal- och personalvärdssektion. 

Överbefälhavaren förordar dock att en s;irskild personalviirdssektion organi

seras i planeringsledningen. Skälen iir främst att pcrsonalviirdstjänsten 

fortfarande är under upphyggnad och att dess kontaktvcrksamhet är av 

siirskild betydelse. Mot denna bakgrund bör en fullständig integrering ställas 

på framtiden. En separat pcrsonalviirdscnhct kriiver emellertid något mer 

personal iin den integrerade. Överbefälhavaren föreslår vidare att en 

gemensam bcrcdningscnhct för mark- och hyggnadsfr[1gor bör tillkomma i 

försvarsstaben och ingå i planeringsledningcn, t. v. som en försöksorganisa

tion. 

Överbefälhavaren förcsltir att mobiliscringslcdningcn i armcstaben skall 

ingå i organisations- och materielsektionen och i tlygstabcn i systemsektio

nen i stället för i utbildningssektionen. Det samordnande ansvaret inom 

armcstaben för all produktionsledning av underordnade myndigheter skall 

dock ligga i utbilclningsscktionen. Vid flygstaben har detta ansvar lagts på 

förbandsinspektörcn. Beträffande FN-avdelningen i armestahen iir erfaren

heterna av nuvarande organisation enligt överbefälhavaren så positiva att 

avdelningen även i framtiden bör ingå i personalsektionen och inte som 

propositionen anger vara direkt underställd armcstabschefen. 
Behovet av truppslagsinspektiirer med truppslagsavdelningar inom armc

stahen har undersökts särskilt. Överbefälhavaren föreslår att nuvarande 

organisation för truppslagsinspektiirerna bibehålls. 

I marinstahens organisation ingår i förslaget två produktionsscktioner, en 

för vardera flottan och kustartilleriet. Överbefälhavaren förordar ingen 

sammanslagning av dessa enheter men angcr att en sådan kan aktualiseras 

mot bakgrund av en ökad allsidig befälsutbildning och organisation~föränd

ringar p[1 den lokala nivån. 
För försvarets läromedelscentral föreslås samma lydnadsförhf11lande som 

för försvarets brevskola. vilket innebär att centralen även i fortsättningen bör 

lyda under chefen för armen. 

Den successivt utbyggda organisationen hos statliga myndigheter för 

förberedelser för krig och kris har gjort att militärassistenternas mil efter 

hand har fatt en annan innebörd än den som ursprungligen var avsedd. 

Överbefälhavaren föreslin därför att nuvarande militiirassistentorganisation 

i princip utgår och ersätts med ett mindre antal samvcrkansofficeran: som 

placeras vid vissa myndigheter. 

Överbefälhavarens organisationsförslag innebär att de centrala staberna 
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minskar med ca 500 anställda. Av dessa förs 140 över till andra myndigheter. 

360 tjänster dras in. Överbefälhavaren räknar med att ca 50 anställda ur 

andra myndigheter kommer att tjiinstgiira inom staberna. Överbefälhavaren 

anmiiler att ambitionsniv[1n måste siinkas. eftersom pcrsnnalminskningarna 

är sä stora som ca 30 l;c,. 

Överbefälhavarens förslag till lokalisering i Stockholm innchiir bl. a. att de 

fyra centrala staberna samlas i förvaltningsbyggnaden Bastionen, att fiirvalt

ningsbyggnaden Tre Vapen helt disponeras av försvarets materit:lv.::rk samt 

att bl. a. försvarshögskolan, försvarets liiromedclscentral och försvarets 

rationaliseringsinstitut och några mindrL' stabsdelar förliiggs till militärstabs

hyggnaden. 

Överbefälhavarens förslag till organisation av de centrala staberna m. m. 

innebär när organisationen är genomförd årliga besparingar om sammanlagt 

ca 42 milj. kr. i prisliiget februari 1979. Eng[mgskostnaderna för flyttning och 

viss ombyggnad uppskattar överbefälhavaren till 13.8 milj. kr. i samma 

prisläge. 

Överbefälhavaren föreslår att den nya organisationen i sin helhet skall 

träda i kraft den 1 juli 1981. 

Resurser för informatiomsystemutveckling 

Överbefälhavaren har i samråd med försvarets rationaliseringsinstitut och 

efter samråd med övriga berörda myndigheter utrett och lämnat förslag om 

hur förvarsmaktens och rationaliseringsinstitutets resurser för utveckling av 

datamaskinbaserade informationssystcm skall disponeras, dimensioneras 

och inplaceras i oganisationen. 

Överbefälhavaren har behandlat både personal för utveckling av datasys

tem och personal för underhåll (ADB-teknisk förvaltning) av siidana system. 

Dessa verksamheter har nämligen nära anknytning till varandra och kraven 

på personalens kunnande är likartade. Detta medför enligt överbefälhavaren 

att en och samma person i många fall arbetar med både underhåll och 

utveckling. 

Överbefälhavarens förslag berör försvarsstaben. arrnestaben. marinsta

bcn. flygstaben. försvarets civilförvaltning. försvarets sjukvårdsstyrelse. 

fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk. försvarets forsknings

anstalt, värnpliktsverket, försvarets datacentral och försvarets rationalisc

ringsinstitut. Försvarets radioanstalt har inte omfattats av utredningen. 

eftersom anstalten av sekretesskäl inte kan betjänas av en central enhet. 

Överbefälhavaren redovisar i sin utredning att arbetsinsatserna frim 

anställd personal inom ADB-området vid berörda myndigheter motsvarar 

följande antal personmånader per år. 
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---------------------------------
l\·lvndighet 

Försvarsstaben 
Armestahen 
Marinstabcn 
Flygstaben 
Försvarets civilförvaltning 
Försvaret> sjukv:hdsstyrelse 
Fortifikatiunsfiirvaltningcn 
Försvarets materielverk 
Försvarets fllrskningsanstalt 
Värnpliktsverkct 
Försvarets rationaliseringsinstitut 
Försvarets datacentral 

1 Exkl. personal vid militära vädertjfö1stens centralorgan. 

Personm;lnader 

330 
220 

80 
1801 

760 
20 
15 

990 
90 

150 
195 
185 

3 215 

Överbefälhavaren utövar den övergripande ledningen av informationssys

tcmutvecklingen och datakraftuppbyggnaden. Överbefälhavaren anser att 

de enskilda myndigheterna inom ramen för denna ledning själva skall 

bedöma behovet av och kraven på informationssystem och leda utvecklingen 

av systemen. För detta behöver myndigheterna enligt överbefälhavaren ha 

viss egen personal. Denna personal bör biträda med att utforma resp. 

myndighets mål inom ADB-området och bevaka att myndigheten har 

möjlighet att nå målen. För att lösa dessa uppgifter är det enligt överbefälha

varen inte nödvändigt att personalen är i egentlig mening yrkesutbildad inom 

ADB-området. även om ingående kunskaper om och erfarenhet av system

utvecklingsarbete krävs. Det kan enligt överbefälhavaren vara ändamålsen

ligt att ge intresserad personal vidareutbildning för dessa uppgifter. Överbe

fälhavaren anser det också vara nödvändigt att behålla några personer med 

yrkesinriktad ADB-utbildning vid myndigheter som har en omfattande 

verksamhet inom ADB-omriidet. Denna personal bör biträda vid köp av 

ADB-tjänster. inriktning av projekt m. m. Myndigheter som är ansvariga för 

driften av datorsystem bör enligt överbefälhavaren också disponera ADB

utbildad personal för drift och förvaltning av systemen. 

Beträffande verksamheten inom myndigheterna föreslår överbefälhava

ren att sakavddningar (motsvarande) skall få ett ökat ansvar för utveckling 

av nya system och förvaltning av system i drift. Det är enligt överbefälhava

ren väsentligt att användarna får ett sådant inflytande att deras behov 

tillgodoses. 

Detta leder fram till följande principiella fördelning av uppgifter och 

resurser. 
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Resurser for 

lkdiimning av behovet av 
inform;iti<lnssvsremutwckling 
Fastställamk av krav pii 
informationssvstcm 
Ledning av 
in format ionssyste rn u tveck I ing 
Sriid funktion (konsultationer) 
UtvecklinginHldifiering 

Systernförvaltning 
ADl:l·teknisk förvaltning (cnhl!t) 
Drift !l!nhet) 

Planeras vid 

Enskild myndighet 

Enskild myndighet 

Enskild myndighet 
Enskild stöm~ myndighet 
Enhet som är g.:mcnsam för 
försvarsmakten 
Enskild myndighet (enhet) 
Driftansvarig myndighet 
Driftansvarig myndighet 

Överhefälhavaren fiiresl[1r mot denna hakgrund att staber och vissa 

myndigheter skall disponera egen personal inom ADB-ornriidct for att lösa 

uppgifter som följer av den principiella ansvarsfördelningen. Överbefälhava

ren föreslar därför att endast personal fr[m de centrala staberna och 

försvarets materielverk nu skall föras över till rn gemensam enhet vid 

försvarets datacentral. Sammanlagt skulle s{tledes 73 anställda. varav 34 

sysselsatta med ADB-drift. kunna foras till en gemensam enhet vid försvarets 

datacentral. Övt.:rbcfälhavarcn föreslitr emellertid också att antalet anställda 

inom försvaret som är sysselsatta med ADB-verksamhet minskas med 13 i 

samband med att personalen förs över till försvarets datacentral. Den 

gemensamma enheten bör därför enligt överbefälhavaren bestå av 60 

anstiillda. varav 34 för ADB-teknisk förvaltning. 21 för systemutveckling och 

5 för administration. 

Överbefälhavaren föreslar vidare att den gemensamma enheten skall vara 

intäktsfinansierad och bilda en särskild resultatenhet vid försvarets datacen

tral. Enheten föreslås få kontor i Stockholm. Arboga och Karlstad, dvs. pft 

orter där berörd personal och datacentralen redan nu har verksamhet. Den 

personal som bildar den gemensamma enheten kommer till stor del att arbeta 

i uppdragsgivarens lokaler. Överhefälhavaren anser att personalen dessutom 

måste kunna ges arbetslokaler vid försvarets datacentral. Kostnaderna för 

detta uppskattar överbefälhavaren till 50 000 kr. per år. 

Efter remiss från överbefälhavaren har följande synpunkter liimnats på 

förslaget. Synpunkterna har bifogats överbefälhavarens skrivelse. 

Förslaget om att inrätta en gemensam enhet avstyrks av fclr.1Tarc1s 

civilförvallning och försvare/s civila tjänstemamzaförhund ( FCTF). Fiirs1·a

rets materie/verk, 1•ämpliktsl'erke1 och Ce111ra/orga11isa1io11e11 S1\ CO!SR 

menar att en gemensam enhet kan vara iindamälsenlig för myndigheter med 

ett mindre hehov av ADH-personal. Materielverket och värnpliktsverket 

avstyrker att deras ADB-personal förs över till en gemensam enhet. 

Fortifikatio11.1fön·alt11i11ge11. för.1Tarers forsk11i11gsansta/1 och försvarets radio-
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11m·1a/1 tilbtyrker fi.irslaget. Fiir.1'\'an'l.1 da!afffllml iir positiv till fiirslagL't ml'n 

föresl<lr vissa iindringar vad giilll'r L'nhetcns storlek och siitt att verka. 

fi'h.n-11rc1.1· .1jub·c/rdsstyrclsc och FCTF fiiresliu att fiirsi)ksverksamhet 

genomfors innan beslut fattas och riim11/ik1s1•erke1 fiiresliir att en gemensam 

enhet inriittas för lk centrala staberna och myndighetl'r som intl' anviinder 

ADH i sf1 stor ut.str~ickning. 

Öi·riga centrala 111y11dighcter 

Övcrhefälhavaren har i sitt utredningsarhete undantagit statens fiirsvars

historiska museer och krigsarkivct. Vidare har dl' delar av försvarets 

civilförvaltning, försvarets materielverk och fiirsvarets forskningsanstalt som 

iir intäktsfinansieradc samt försvarets datacentral och statens hundskola 

undantagits fr<in personalminskningar. Försvarets hrevskola har hehandlats i 

samband med förslaget till organisation av de centrala staherna. 

Grundläggande för heslutet om försvarsmaktens centrala ledning har varit 

behovet av att minska försvarets kostnader för lcdningsorganisationen. Lika 

viktigt har varit att ästadkomma en decentralisering av beslutshefogenheter 

till lägre regional och lokal nivå i organisationen. 

Enligt överbefälhavarens uppfattning är en styrning genom pcrsonal

minskningsmal ett alltför trubhigt instrument för att garantera ekonomiska 

vinster under kontrollerbara former niir det gäller ambitionsnivå. service

grad och siikerhet. Deccntraliseringseffekterna blir ocks{1 hegränsade. 

Överbefälhavaren förordar därför i stället mttlstyrning av den totala 

verksamheten för att ge myndigheterna möjlighet att sj;ilva faststiilla 

lämpliga kombinationer av resurserna. 

Enligt riksdagsbeslutct skulle berörda centrala myndighc:t<.:r - utöver de 

centrala staberna - minska~ med sammanlagt ca 1 200 anst;illda, varav 

fortifikationsförvaltningen med ca 150, försvarets materielverk med ca 700 

och försvarets forskningsanstalt med ca 150 jiimfiirt med det bedömda 

personalbget i april 1978. Det faktiska pcrsonalliiget i april J ll78 blev dock 

enligt personalredovisningssystemet LEMA ett annat iin det bedömda för 

vissa myndigheter. Överbefälhavaren tog i sina direktiv det faktiska 

personalliiget som utgt111gspunkt för dessa myndigheter. Detta innehar att 

överhefälhavarrn skärpte minskningskraven p[1 fortifikationsförvaltningen 

och fiirsvarets forskningsanstalt mi::d sammanlagt ett femtiotal anstiillda. För 

andra myndight:ter iin de niimnda har överbefälhavaren sjiilv angett 

minskningsmi1kn med utgängspunkt i det faktiska pnsonalliiget i april 

1978. 

I följande tabell redovisas det faktiska personalliiget i april 1978. 

personalminskningsmiilen enligt riksda!!ens beslut. myndigheternas förslag 

till personalminskningar samt överbefälhavarens förslag till personalminsk-
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ningar för heriirda myndight'ler. Samtliga urrgiftt'r i tabellen avser heriiknat 

antal helticlsanstiillda. 

------·-·--··-·· - - -- ·-··---·-· ·------··-·-·-· 

f\1yndighct Ligel i april Minskning Myndig- Överhela I-
1978 enligt enligt prop. hclernas havarens 
personal- 1'177178:07' förslag fiirslag 
redovisnings-
systemet 
LEMA 

--···· -··--·- ------- - . --

Fonifik;1 t ions- I 204 ·- l'.'iO Kostnader -115 
förvaltningen motsvarande 

150 heltids-
anstiillda 

Försvarets materiel-
verk 3 8-19 - 700 700 -700 

Försvarets forsknings-
anstalt I 324 - l~il ·- 137 -110 +40 1 

Försvarets l·ivilför-
vallning 227 27 - 37 

riirsvarets sjukvårds-
styrelse 88 27' - 20 

Försvarets radinanstalt 17 ,, 
Värnpliktsverket 361 20 - 20 
Fiirsvarcls rationalisc-
ringsinstitut 101 -3 milj. kr. - 20 

Försvarshögskolan 13 - 200 I 
Militiirhögskolan 110 
Försvarets gymnasie-
skola 47 - 47 

Försvarets förvaltnings-
skola 20 

Sammanslagning av 
ADB-resurser 220 3 (-13) 

Försvarets hrcvskola/ 
försvarets läromedels-
central 48 - 301 

-I 200 -I 170 -I 145 +40 1 

1 27 anställda har redan sparats in. Dessutom finns behov av ytterligaro.: 13 tjiinstcr p;i 
grund av omlokaliseringen till Linkiiping. 
~ Av sekrctcsskiil anges minskningen inte. 
-1 Inkl. personal frän staberna. 

Som framgår av tabellen räknar överbefälhavaren med att personalminsk

ningarna i huvudsak skall kunna genomföras. 

Överbefälhavaren anför i sina kommentarer till myndigheternas förslag 

hl. a. följande. 

Försvarets materielverk har planerat in en minskning med 700 heltidsan

ställda. Vissa nya uppgifter kräver dock enligt materielverket i sin tur mera 

personal. Överbefälhavaren tar f. n. inte sUllning till förslaget. 

Fortifikationsförvaltningen förordar att hesparingsmiilct för förvaltningen 

och hyggnadskontorcn utformas s{1 att kostnaderna for den egna personalen 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 7 Ftirsvarsdepartementct 

och köpta konsulttjänster minskas med ett belopp som motsvarar 150 

heltidsanstiillda. Överbefälhavaren finner emellertid att myndigheten måste 

bära sin del av pcrsonalminskning.:·n. Han anser sig dock inte kunna föresb 

en minskning med fler :in 125 heltidsanställda. En kraftigare minskning leder 

enligt överbefälhavaren till en knstnadsökning d:irför att utnyttjandet av 

konsulter iikar. 

Försvarets forskningsanstalt har redovisat tre minskningsalternativ. 

Anstalten anger att allvarliga konsekvenser uppstår för verksamheten i de 

två alternativ där större besparingar eftersträvas. Hur personalminskningar

na efter budgctitrct 1982/t(l skall genomföras kan enligt överbefälhavaren 

avgöras först niir inriktningen av forskningsplancringcn har bestämts i 

samband med s. k. stor rullning av forskningsplancrna. Överbefälhavaren 

godtar att anstalten räknar in en tidigare genomförd personalminskning om 

27 anställda och hävdar att det behövs en förstärkning med LI anstiillda för 

administrativ service pii grund av omlokaliseringen av delar av anstalten till 

Linköping. 

Försvarets civilförvaltning har inte redovisat personalminskningar som når 

upp till det mål som överbefälhavaren har angett. Ett överförande av 

revisionsbyrån till riksrevisionsvcrket. vilket föreslås av civilförvaltningen, 

har överbefälhavaren i detta sammanhang inte räknat som en besparing. 

Överbefälhavaren räknar därför med en niigot större personalbesparing än 

myndigheten. 

Försvarets rationaliseringsinstitut har utrett försvarets sjukvårdsstyrelses 

organisation. Av utredningen framgiir att omkring 20 heltidsanstiillcla kan 

sparas in. Överbefälhavaren föresl{ir d:irutöver vissa tillägg av resurser och 

uppgifter. 

Försvarets radioanstalt redovisar alternativa minskningsnivt1er. Anstalten 

anser att en minskning får allvarliga konsekvenser. Övcrhefälhavaren anser 

dock att försvarets radioanstalt kan minska med 22 heltidsanställda. 

Värnpliktsverkct bc:döms i stort sett kunna genomföra alagd minskning. 

Försvarets rationaliseringsinstitut hecli.imer att det mt1ste genomföra en 

personalminskning som är samstämd med minskningen inom försvarsorgani

sationcn i övrigt. Institutet föreslår i stället för enbart en personalminskning 

att de ekonomiska ramarna minskas i motsvarande mån. Detta ger ökad 

handlingsfrihet att välja den metod som passar bäst i elen aktuella situatio

nen. En ren personalminskning gär i rakt motsatt riktning mot behovsutveck

lingen. eftersom kraven på institutet stiger i samband med övriga myndighe

ters rationalisering. Överhefolhavaren delar i princip institutets uppfattning 

men anser mot bakgrund av statsmakternas beslut att institutets personal bör 

minskas med 20 hcltidsanstiillcla. 

Överbefälhavaren hedlimer att försvarshiigskolan kan minska med en 

heltidsanställd. Försvarets gymnasieskola läggs ned den l juli 1982, vilket 

innebär en personalbesparing pa 47 heltidsanställda. Försvarets förvaltnings-
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skola har utrett konsekvenserna av att den minskar med 5 heltidsanställda. 

Överbefälhavaren ansluter sig till skolans bedömning att en personalminsk

ning leder till uppenbara kostnadsökningar och föreslftr diirför inte några 

personalminskningar. Överbefälhavaren bedömer att dt:t ;ir rationellt att 

sammanföra personal för systcmutvcckling frän staberna och försvarets 

materielverk till en gemensam enhet vid försvarets datacentral. Detta 

medför besparingar om 13 heltidsanstiillda. Genom att Wgga samman 

försvarets brevskola och vissa resurser från de centrala staberna skapas enligt 

överbefälhavarens förslag försvarets läromedelscentral. Detta heriiknas ge 

en personalbesparing om ca 30 heltidsanställda. 

Överbefälhavaren konstaterar att den rollfördelning inom försvarsmak

tens ledningssystem som har angetts i prop. 1977/78:63 om försvarsmaktens 

centrala ledning m. m. behöver preciseras. bl. a. mot bakgrund av det ökade 

samordningsansvar som överbefälhavaren nu fött. Han avser diirför att 

påbörja en studie som bl. a. syftar till att lämna förslag till hur hans 

övergripande och samordnande roll skall utövas i praktiken. Studien skall 

iiven belysa hur denna rollfördelning påverkar ansvarsförhållanden och 

arbetssätt mellan överbefälhavaren. försvarsgrenscheferna. centrala myn

digheter med både produktions- och fackuppgifter samt berörd regional och 

lokal nivå. 

I riksdagsbeslutet angavs bl. a. att huvuddelen av besparingarna skall 

åstadkommas genom samordning. decentralisering och rationalisering. Flera 

myndigheter redovisar åtgärder som syftar till en bättre samordning inom 

myndigheten men även mellan myndigheter. De vinster som kan åstadkom

mas genom ökad samordning är sannolikt mindre än vad som har förutsetts. 

Överbefälhavaren är av den uppfattningen att en ökad samordning f. n. 

knappast är möjlig att åstadkomma. 

Överbefälhavaren anser att det bör vara möjligt att i ökad utsträckning 

decentralisera anskaffningen av viss materiel som används pfi lok;1l nivå. När 

det gäller fackmyndigheterna anför överbefälhavaren att ytterligare decen

tralisering bör kunna åstadkommas. bl. a. genom en minskad detaljreglering 

i fackmyndigheternas föreskrifter, anvisningar m. m. 

Personalminskningarna skall medföra besparingar som kommer krigsor

ganisationen till godo. Myndigheterna föreslår en rad rationaliseringsåtgär

der som enligt överbefälhavaren kan innebära ändrad ambitions- och 

servicenivå. I vissa fall kan detta medföra ambitionssänkningar eller ökade 

kostnader för materiel. 
Delar av försvarsmaktens centrala ledningsorgan har omlokaliserats från 

Stockholm. Föreslagna personalminskningar kommer till en del att medföra 

en minskning av antalet arbetstillfällen i Arboga. Eskilstuna. Karlsborg, 

Karlstad. Linköping, Umeå och Vidsel. Diirutöver kan de orter där 

värnpliktskontor och byggnadskontor ligger komma att beröras. 

Överbefälhavaren framhåller att personalminskningarna maste genomfri-
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ras s~i att konsekvenserna av vidtagna ätgiirder till alla delar kan överhlickas. 

Han förutsiitter vidare att iivertalighetsprohlcmen för lösas genom naturliga 

avgimgar och med en aktiv omplaceringsverksamhet. 

3.4.4 Översyn a\· ön•rhcfälhavarcns personalutredning år 1976 

Övcrhcfiilhavarcn har på regeringens uppdrag utrett och redovisat det 

militiira försvarets liingsiktiga bchov av anstiilld militär, civilmilitär och civil 

personal. Regeringens uppdrag innebar att hehovct av personal skall svara 

mot en viss utveckling av krigs- och frcdsorganisationen pä lång sikt. De 

bindningar som blir följden av att personal anstiills skulle vidare beaktas. 

Överhi.:fälhavaren har lagt den personalutredning som han gjorde år 1976 

till grund för ~in utredning. Arbetet har vidare grundat sig på 1977 års 

försvarsbeslut (prop. 1976/77:74 bil. I. FöU 1976/77:13, rskr 1976177:311). 

beslutet om ny befälsordning (prop. 1977178:24, FöU 1977178: JO. rskr 

1977178: 179), besluten om förhandsnedläggningar grundade på försvarets 

fredsorganisationsutrcdnings förslag (prop. 1977178:65. FölJ I 977178: IL 
rskr 1977178:173 och prop. 1978/79:96, Föll 1978179:27, rskr 1978/79:291) 

samt beslutet om principer för ledning i fred och riktlinjer för organisation av 

försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977178:63, FöU 1977/78:9. 

rskr 1977/78: 174 ). 

Enligt överbefälhavarens utredning kan förutsiittningarna därutöver 

komma att ändras av följande skäl. Behovet av utbildningsbefäl inom armen 

heräknades i 1976 ärs utredning med utgångspunkt i de normer som 

fastställdes år 1960. Utvecklingen har understrukit sviirigheterna att nå upp 

till dessa normer. Detta innebär att normerna senare kan behöva ändras. 

Vidare piigt1r arbetet med perspektivplan del 2 som skall vara ett underlag för 

1982 {1rs försvarsbeslut. Vitt skilda strukturer i olika ekonomiska nivåer kan 

innebiira starkt fiiriindrade behov av befäl. Inom marinen studeras diirutöver 

föriindringar i lednings-, utbildnings- och underhållssystemen. Detta kan 

leda till foriindringar i marinens fredsorganisation. flygvapnets krigs- och 

fredsorganisation kommer att föriindras med anledning av framtida beslut 

om tlygplansanskaffning och underhållsorganisationens utformning. Vidare 

kommer de minskade värnpliktstillgångarna från mitten av 1990-talet att 

påverka behovet av befäl för värnpliktsutbildning. 

Överbefälhavaren anser att det mot denna bakgrund inte är möjligt att nu 

göra en fullständig översyn av hehovct av personal på lång sikt. Den översyn 

som han nu har genomfört har han begränsat till att omfatta förändringar i 

det personalhehov som angavs i l 976 års utredning. Han har därvid beaktat 

heslutadc förändringar i freds- och krigsorganisationen. Han har vidare 

utgått frän riksdagens beslut rörande den nya befälsordningcn som innebär 

att den fast anställda militära och civilmilitära personalen inte får överstiga 

20 200. 
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Överbefalhavan::n betraktar sitt nu framlagda filrslag snm ett underlag for 

att inrikta rekryteringen under de niirmaste budget;iren samt som en 

referensnivi'1 i perspcktivplancarhctet. 

I 1976 itr~ personalutredning arl\'iindes en indelning av krigsorganisatio

nens befattningar i niviierna 1-'J och fredsorganisationcns i niviierna I-V. 

Utifrirn denna indelning utarbetar och faststiiller fiirsvarsgrenscheferna i en 

krigsbcfattningskatalog en förteckning. diir varje befattning hiinfiirs till viss 

nivii. Fn granskning av den forsvarsgrem;visa tilliimpningcn visar enligt 

överbefälhavaren att det i fr[1ga om enskildheter råder olika niviikrav p<I 

liknande befattningar. Personalorganisationerna har vidare ifriigasatt vissa 

kriterier och befattningar. Överbefälhavaren avser pii grund av detta att i 

samverkan med försvarsgrenschcferna och personalorganisationerna inom 

ramen for principerna i den nya bcfiilsordningen närmare wanska den 

tillämpade niv[1grupperingen. bl. a. i syfte att si\ li'tngt möjligt t1stadkormna 

likformighet. 

Liks\1m iir 1976 redovisar försvarsgrenarna enligt överbefälhavaren ett 

stiim.: behov av yrkesofficerare i krigsorganisationen iin vad som kan tiickas 

av fredsorganisationen. Överbefälhavaren anser nu liksom dt1 att behovet i 

nivi1erna 1-4 skall tiickas med yrkcsoffieerare. I övriga nivaer finns ett antal 

s. k. skallbcfattningar som miiste besättas med yrkesofficerare medan 

huvuddelen bemannas med reserv- och värnpliktsbefäl. Överbefälhavaren 

anser att de befattningar som kan bli aktuella for yrkesbefiil inte bör låsas en 

g[mg för alla. Balansen mellan behov och tillgimg vid varje krigsplacerings

tillfälle och den reella kompetensen hos de personer som kan komma i fri1ga 

mitste vara avgörande. Överbefälhavaren framhåller emellertid att befatt

ningarna endast bör bemannas med yrkesbefäl. 

I 1976 {m utredning anmäldes ett behov av fyra befäl per grundutbild

ningspluton. Det bedömdes att bara tre av de fyra befälen stadigvarande 

skulle vara tillgängliga i utbildningsarbetet vid plutonen. Det fjärde befälet 

skulle vara borta på grund av kommendering. sjukdom. semester c. d. 

Det finns enligt överbefälhavaren skäl att ompröva den tidigare beräk

ningsgrunden för det antal befäl som skall finnas i fredsorganisationen för att 

tiicka tillfällig frånvaro från tjänsten. Detta behov har hittills satts till 5 % av 

det framräknade organisationsbehovet för all militiir och civilmilitär personal 

och avsäg friimst att täcka sjukfriinvaro och tillfälliga kommenderingar. 

!'iya lag.ar och avtal kommer enligt överbefälhavaren att påverka den 

tillfälliga frånvaron fr{m tjänsten. F. n. saknas en fullstiindig statistik över 

hur de nya lagarna m. m. har p{1vcrkat bortfallet av personal frim ordinarie 

uppgifter inom försvarsmakten. Tillgänglig statistik pekar emellertid p{1 att 

de 5 % som har angetts är klart otillräckliga. Behovet av statistik har beaktats 

i det personaladministrativa system som iir under införande (PAF). Enligt 

överbefälhavarens mening hör uppbyggnaden av siidan statistik och de fulla 

effekterna av den nya lagstiftningen inväntas innan en ny beriikningsnorm 

4 Riksdaxcn 1979/80. 1 suml. Nr 11111 Bil. 7 
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faststiills. I avvaktan pt1 ett siidant underlag riiknar iivl'rhdiilha\·arl'n 

schablonmiissigt med tidigare norm om 5 ''.( p;i all milit:ir och civilmilitiir 

personal. 

Effekterna av lagstiftningen miiste enligt ÖVL'rbefölhavaren kontinuerligt 

beaktas vid uppföljning och översyner av utbildnings-. stabs- och forvalt

ningsorganisationernas innehf1ll och uppgifter. 

Överbefälhavaren anger att den civila personalen har hiig genomsnittsftl

der. Den civila personaln1 löser viisentliga uppgifter i krigsorµanisationL·n. 

men det antal som behövs för detta är inte stiirrc iin att fredsorganisationens 

uppgifter och utformning blir styrande för behovet av civil personal. Enligt 

överbefälhavaren är det friimst stabs- och förvaltningsorganisationen med 

stödproduktion som kan bli förem[1I för uppgiftsföriindringar och rationali

seringar. Detta leder till att personalminskningarna i stor utstriickning liiggs 

pa den civila personalen. I .den miin behoven inte ocksr1 minskar i 

krigsorganisationen behöver militiir personal som kan fristiillas ur stabs- och 

förvaltningsorganisationen i nuvarande vakansliige omfiirddas till utbild

ningsorganisationen. 

Den civila personalen har uppgifter. som i miinga fall har större koppling 

till yrkesgrupper utanför försvaret i1n till stabs- och förvaltningsorganisatio

nen i övrigt. Det är därför naturligt att det finns ett utbyte mellan fiirsvaret 

och samhället i övrigt niir det gäller civil personal. medan den militiira och 

civilmilitära personalen måste grundrckryteras vid unga iir. 

Nya befattningar för den civila personalen kan bara ilstadkommas genom 

att befattningar som f. n. är avsedda för militiir· personal öppnas oeksi'1 för 

den civila personalen. Mot detta talar enligt överbefälhavaren att behovet av 

yrkesbefäl i krigsorganisationen redan iir större iin fredsorganisationens 

tillgång. Vidare måste balans ri1da mellan antalet befattningar för iildrc 

militär personal i stabs- och förvaltningsorganisationen och yngre personal i 

utbildningsorganisationen. Problem uppstar om ni1gra ~lr p<i grund av den 

nuvarande ålderssammansiittningen hos den militiira personalen. Dessutom 

är erfarenheter av den militiira utbildningsvcrksamheten. av stor betydelse 

för personal som har ledande uppgifter i stabs- och förvaltningsorganisatio

nen. Detta talar också enligt överbefälhavaren mot att flera befattningar 

besätts med civil personal. Det vore dock enligt överbefiilhavaren en stor 

fördel om det iiven fiir den civila personalen kunde i1stadkommas en ökad 

möjlighet till personalutveckling. Överbefälhavaren avser att studera om 

detta kan ske genom en ökad vidareutbildning inom försvarsmakten och 

inom de områden diir vederbörande tjänstgör. 

Överbefälhavaren har redovisat beriikningar av försvarsmaktens limgsik

tiga personalbehov och jiimfört det med programplanen för perioden 1lJ8!1/81 

- 1984/85 enligt vad som framgtir av friljancle tabeller. 
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Försmrsmaktens hchm· a1• militär och ci1·ilmilitiir personal 

Huvudprogram Programplan fiir 
perioden 

l'crsonalheh<1v 

198018 I - I 'JX-1/8.'i 

1480181 19t-\-l!XS 

I. Armdi.irhand 10 1112 9 972 
1 \1arinförhanJ 3 50(1 3 1-18 
3. Flygvapenförband 4 -1118 3 872 
4. Operativ ledning 111. m. 711."i 735 
5. Gemensamma myndigheter m. m. 670 6.)5 

19 571 Il! 3112 

Försvarsmaktens hc/101· lll' cil'il personal 

Huvudprogram 

I. Arme förhand 
2. Marinförband 
3. Flygvapenförband 
4. Operativ ledning m. m. 
5. Gemensamma myndigheter m. m. 

Programplan fiir 
perioden 
I 980i8 J- I 984/85 

1980/81 198418."i 

8 215 7 714 
3 588 3 L12 
4 237 3 9-10 
I 558 1 4XX 

6 570 s 815 

24 170 zz 090 

1 Utgar från förutsättningarna enligt 1977 iirs försvarsbeslul. 

··----

l'JX-l!XS llJX'lflj(I 

1(139) 111 3'15 

·'-' lll 3 .'i IO 

3 98.'i 3 7hll 
7.'1.'i 725 
655 580 

19 21!0 Il! 970 

Prognos 1 

1989/90 

7 500 
2 800 
3 500 
1-toO 
5 400 

zo 600 

Överbefälhavaren jämför vidare tillg{mgen pil militiir och civilmilit:ir 

personal inom resp. försvarsgren med en idealisk befölsstruktur. l"i)r 

marinen och flygvapnet redovisar han därvid ett överskott av äldre personal. 

vissa brister i ett mellanskikt och stora brister niir det gäl kr yngre personal. 

Inom flygvapnet utgör avgångarna av flygande personal i trettiofas{1ldern ett 

särskilt problem. Samtliga tre försvarsgrenar har ett överskott i tildrarna 

mellan 30 och 40 är. Bl. a. på grund av 1972 {irs pensionsiildersreform 

kommer enligt överbefälhavaren detta överskott att skapa ett "'äldrepro

blem"' redan i början på 1980-talct, siirskilt inom armen. Samtidigt kan stora 

brister på yngre personal uppstå om rekryteringen inte kan hMlas p{1 

önskvärd nivå i den nya hefälsordningen eller om förtidsavgångarna av yngre 

personal blir stora. Problemet är också beroende av de variationer i 

personaltillgång som förekommer mellan olika myndigheter. 

Denna situation hör enligt överbefälhavaren mötas genom att personalen 

ges uppgifter i utbildningsverksamhetcn under en längre tid. Detta kriiver 

emellertid också att personalutjämning kan ske mellan olika uthildningsen

heter. Ett annat sätt att miita problemet bör vara att avg{mgar av personal 
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fritn uthildningsorganisationen till specialistk:'trer sker tidigast i 40--45 iirs 

;'ilder. Viss personal för de gemensamma ki1rcrna hehiiver dock fö utbildning 

tidigare. Överbefälhavaren anser att de framtida organisatoriska behoven 

för de gemensamma personalk(m:rna biir bli föremtll för siirskild utred

ning. 

I avvaktan pi1 detta räknar öwrhdälhavaren i enlighet med nuvarande 

förh~1llanden med följande riktviirden för rekryteringen till de gemensamma 

personalkitrerna. 

Fiir nivit 4 För nivii 5 
-· ----·- -------·----

lntendent
kitrcn1 

Ur armen 13 
Ur marinen 4.5 
Ur nygvapnct 4.5 

22 

Fortifikations-
kitrcn 2 

2 
0.5 
0.5 

3 

l Rekrytering sker normalt vid 411-50 års iillkr. 
2 Rekrytering sker i genomsnitt vid 3(1 tirs ålder. 

lntenc.knt- Fortifikations-
karen 1 karen I 

18 5 
(1 2 
6 2 

30 9 

Rekryteringen och vidareutbildningen i den nya bcfälsordningcn hiir 

enligt överbefälhavarens uppfattning ha följande omfattning. 

Skulor 

Officcrshiigskolan 
Årlig antagning 
Andra årskursen 
Årligen utexaminerade 

Krigshögskolan 
Allmän kurs 
Siirskild kurs 
Högre kurs 

Militärhiigskolan 
Allmän kurs 
Högre kurs2 

l Varav 30 nygförarc. 
2 Första iirskurscn. 

Antal elever per ar 

Armen Marinen Flygvapnet 
-----------

670 220 1811 
620 190 170 
57!1 1711 1()(11 

295 85 80 
I IO 35 40 
245 80 75 

nn 45 311 
on 211 15 

Överbefälhavaren framhåller att det inte har varit miijligt att planera in en 

personaltillgiing i programplanen för perioden 1980/81 · 1984/85 som svarar 

mot behoven. I samband med försvarsbeslutet t1r 1982 miiste därför enligt 

överbefälhavaren en inriktning göras som leder till att disponibla resurser 

står i iiverensstiimmelsc med försvarsmaktens uppgifter. Underlag hiirför 

kommer han att redovisa i perspektivplan del 2 och i programplanen för 

perioden 1982/83 - 1986187. 
Den nu genomförda utredningen har inte resulterat i n~1gra förslag, till 
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iindringar av cle principer som har lagts till grund för den nya hefalsordning

en. Atgiirder måste emellertid enligt iivcrhdiilhavaren redan nu vidtas för att 

möta det uppkommande problemet med iildrc persunal. Vidare miiste 

;itgiirder snabht vidtas fiir att motverka avgiingen av personal till den civila 

luftfarten. 

ÖverbdiilhavarL'n avser att i samverkan med fiirsvarsgrenscheferna och 

personalorganisationerna niirmare granska den tilbmpadc nivägruppering

en. Vidare kommer fri1gan om den civila personalens utbildnings- och 

tjiinstgöringsförh~1llanden att studeras. 

3.4.5 Kapitah·ärdcsrcdol'isning, kostnadsdchitcring och anskaffning a\· 
ADB-utrustning inom förs\'arsmaktcn 

Datamaskinutrustning till myndigheter inom fiirsvarsdepartementets 

verksamhctsomdde anskaffas nu över försvarets delfond av statens datama

skinfond. Moderniseringen av det statliga huclgctsystemet innebiir bl. a. att 

kapitalfonderna upphör. Med anledning av detta har iiverbefälhavan.:n på 

regeringens uppdrag utrett oeh liimnat förslag om hur kapitalviirdet av det 

militära försvarets och civilförsvarets datamaskinutrustningar skall redovisas 

och hur kostnader för ADB-verksamhet skall debiteras användarna fr. o. m. 

hudgetiiret 1980/81. Uppdraget skulle lösas i samråd med försvarets 

civilförvaltning, försvarets materielverk. försvarets rationaliseringsinstitut, 

försvarets datacentral, civilförsvarsstyrelsen och statskontoret. 

Överbefälhavaren konstaterar i sin utredning att de senaste anvisningarna 

till försvarsmaktens myndigheter visar att försvarsmaktens planerings- och 

utgiftsram har minskats med kapitalkostnaderna för hl. a. ADB-utrustning. 

Vidare framgår det att sädan ADB-utrustning som f. n. anskaffas över 

försvarets delfond av statens datamaskinfond fr. o. m. hudgctfiret 1980/81 

skall anskaffas över materielanslag inom huvudprogrammen I - 4 och över 

mynclighetsanslag inom huvudprogram 5. Anskaffningen skall genomföras i 

samr[1d med försvarets materielverk och försvarets rationaliseringsinstitut. 

Upphandlingen av s{1dan utrustning skall vidare samordnas med statsförvalt

ningen i övrigt. 

Överbefälhavaren föresU1r emellertid att avsteg görs från regeringens 

anvisningar i friiga om anskaffning för myndigheterna inom huvudprogram 5. 

I lans motiv för detta är att en ökad materielanskaffning inom myndighetsan

slag eller mindre materielanslag ger dålig flexibilitet att möta förändringar i 

planeringen. 

Överbefälhavarens förslag innebiir att ADB-utrustning för försvarsgrenar

nas interna behov bör anskaffas över resp. materielanslag. För gemensamma 

hehov samt för myndigheter inom huvudprogram 5 bör anskaffning ske över 

anslaget E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning. Detta gäller 

dock inte anskaffning av siidan enkel och billig utrustning som genom 

avropsavtal eller liknande kan anskaffas av myndigheterna direkt i samråd 
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med statskont\lret llCh (iver q!na anslag. Fiir vissa mvncligheter. t. ex. 

fiirsvarcts forskningsanstalt och försvarets radioanstalt. blir aktuell tekniskt/ 

vetenskaplig ADB-utrustning ocksi\ anskaffas över myndighetsanslag. 

Ö\·erhd:dhavaren t'liresiiir vidare att den redovisning av kapitalviirdet som 

statsmakterna kan komma att kriiva skall ansluta till det ansvar för 

anskaffning snm han foreslar. dvs. :iligga resp. programmyndighet för 

huvudprogrammen I - 4. för sina egna behov bör varje myndighet därutöver 

frira ett inventarieregister. 

Det iir överbefälhavarens uppfattning att alla nyttjare skall betala 

driftkostnader för det informationsmaterial som erhålls från ADB-system. 

Detta iir niidvimdigt for att fit en kontinuerlig kontroll av att informationen 

verkligen iir efterfr<1gad och viird sitt pris. 

Kapitalkostnader för ADB-utrustning kan enligt överbefälhavaren anting

en betalas genom att myndi)!heten anskaffar ADB-utrustningen inom sitt 

eget anslag eller genom att kapitalavgiften ingår i driftkostnaderna. Om 

anviindarna i sina driftkostnader skall betala sin andel av kapitalkostnaderna 

for ADB-utrustning - en kapitalavgift - måste sådana budget- och redovis

ningstekniska regler skapas att kapitalkostnaderna kan räknas bort niir 

försvarsmaktens planerings- och utgiftsram faststiills. 

Överbefälhavarens förslag innebär att medel för att anskaffa ADB
utrustning skall budgeteras under försvarsgrenarnas materielanslag och 

materidansiaget inom huvudprogram 4. Operativ ledning m. m. 

Eftersom programansvariga myndigheter under huvudprogrammen I - 4 

kommer att anskaffa utrustning för sina egna behov över resp. materielanslag 

behöver driftkostnaderna för denna utrustning enligt överbefälhavarens 

uppfattning inte innehålla kapitalavgifter. För myndigheter inom huvudpro

gram 5 innebiir överbefälhavarens förslag att enkel och billig utrustning skall 

kunna anskaffas över resp. myndighets anslag. För denna typ av utrustning 

gäller samma regler som för anskaffning inom huvudprogrammen I -- 4. Mer 

kvalificerad utrustning bör däremot enligt överbefälhavaren anskaffas över 

ansla)!Ct E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning. För denna 

utrustning föreslt1r överbefalhavaren att myndigheterna inom huvudprogram 

S skall betala kapitalavgifter till det nyss niimnda anslaget. Kapitalavgifterna 

ingär d~t som en del i kostnaderna för att utnyttja den aktuella utrustningen. 

Diiriger1Llm för anslaget E 2 en inkomstpost som måste dras av innan behovet 

av betalningsmcdd fastställs. 
Civilförsvarsstyrelsen och andra kunder som inte ing{n i försvarsmakten 

bör enligt iivcrbefolhavaren liksom hittills betala kapitalavgifter vid nyttjan

de av fi.irsvarsmaktcns ADB-utrustning. 

I svftc att fiirenkla administrationen föresl<°ir överbefiilhavaren ocksit en 

iindrad ansvar-;fordelning vid anskaffning av datamaskinutrustning. Det 

Miggcr nu försvarets rationaliseringsinstitut att gentemot statskontoret 

samordna anskaffning och utnyttjande av datorer för försvaret. Datamaskin

utrustning m. m. fiir försvaret upphandlas av statskontoret i samrf1d med 



Prop. 1979/80: I 00 Bilaga 7 Fiirsvarsdepartcmcntct .'i.'i 

institutd. Övnbef;"ilh;l\·arc11 anser att fiirs\arcb rn:1terielvnk hiir vara 

prod11ktin11smy11dighct for en stor del a\· den datamaskinutrustning som 

anskaffas för försvaret. Undantag hiir end:1st giiras for siidan 11tr11stning som 

myndigheterna efter samr:.id med statskontorl'I kan kiipa sjiilva. Fiirsvarets 

rnatericlverk biir ocksi1 enligt <'ivcrhef;ilhavarens förslag upphandla den 

datamaskinutrustni11g snm intL' statskontllrL'l upphandlar. 

Enligt överhdiilhavarens förslag tar siikdes fiirs\·arets matL'riclvnk iiver 

uppgifterna fr;"1n fiirsvarL'ts rati,inaliseringsinstitut niir dl'! giilkr att samord

na fiirS\"arl'ls datma11skaffning. Fi.irsvarets ratilln:disningsinstitut hör inrik

tas mot att stiidja iiverhefalhavaren <leh systemansvariga myndighL'ter. 

1\v lk myndigheter med vilka överhcfiilha1·aren L'nligt sitt uppdrag skulle 

sa111r;·1da iir det endast försvarl'ls materil'lverk som helt hitriider hans 

stiillningsta!u1nde till fnigan nm kapitah·iirdcsrcdO\"isning. klistnadsdebite

ring och anskaffning av A.DH-utrustningar inom försvarsmakten. 

Förs\·arL'ts civilfiirvaltning ansn att övnhefalhavaren inte har redovisat 

tillriickliga skiil för att göra avsteg fri\n regeringens anvisningar hl'lriiffandc 

anskaffning av ADB-utrustning. 

Vad giilkr iivcrbeUilhavarens förslag 1)m kapitalavgifter anser försvarets 

rationaliseringsinstitut och statsknntnret att <1dana avgifter bör tas ut av alla 

myndigheter. Försvarets civilförvaltning förordar att avgifter endast skall 

debiteras av försvarets datacentral i dess egenskap av in!iiktsfinansierad 

myndighet. Försvarl'ls datacentral anser lhremot all kapitalkostnaderna bör 

beaktas pii likartat siitt niir olika driftalternativ iiverviigs. 

Vissa mynuigheter uttrycker vidare tveksamhet inför överbd:ilhavarens 

förslag <)m iindrad ansvarsfördelning vid anskaffning av datamaskinutrust

ning. 

3 . .i.6 Principer för rcpctitionsuthildning 

Överbefälhavaren anför inledningsvis att krigsfiirhandens och personalens 

fiin11;'1ga att lösa sina uppgifter bör uppriillh<illas genom regelbundet 

återkommande repetitionsutbilclning. Han konstatt::rar att n.:petitionsuthild

ningcn under senare {ir har varit l>tillriicklig. Atgiirder m;lste diirför enligt 

övcrhefälhavarrn vidtas för att iika rept:titionsuthildningens omfattning. 

Som el\ led i denna striivan har övcrbdiilhavaren liitit se över principerna för 

repetitionsutbildningens genomförande. !\led hiinsyn till de ekonomiska 

forutsiittningarna och den sedan hudget:1ret l972i7.\ förkortade grundutbild

ningen miiste millet for grund- och repditionsuthildningen t.v. begriinsas till 

att krigsförbanden skall kunna liisa sina planerade hun1duppgifter omedel

bart efter mobilisering. Till grund for pl:tncringen for perioden 1982/:-:1 -

IY86/87 hör enligt övcrbefiilhavaren liiggas ett repetitionsutbildningssystem 

som iir modifierat i förhi1llande till dL't s. k. VU fiO-svstcmct. 

Det föreslagna modifier;1dc systL'met innehiir att huvuddekn ;1v alla 

krii;sfiirhand liksom tidigare skall genomfiira krigsfiirhandsiivningar med 



Prop. 197'>180: 100 Bilaga 7 Fiirsvarsdcpartemcntct 

fyra {1rs intervall och att vissa förhand lbrutiiver skall genllmgii siirskilda 

iivningar. Rt:pL'titil.lns- och grundutbildningen biir dock -,;1mordna' tidsmi1s

sigt pi1 ett annat siitt iin tidig;1re. Dt:tta hör skc genom att grunduthildnings

kontingenten under slutet av sin utbildning genomför en särskild förhands

övning. Till denna övning inkallas för repet itionsuthildningden personal som 

tillsammans med grunduthildningskontingentcn skall hilda ett krigsförband. 

På så sätt kan krigsfrirhandct i sin helhet övas för sina planerade huvuclupp

gifter. 

Krigsförhandsiivningar bör i regel likspm hittills genomfiiras med 8.S % av 

personalstyrkan. För plutonsbefäl oi:h högre befäl bör cfterstriivas I 00 t;;. 

Övningarnas liingd och omfattning biir \'arieras m<:d hiinsyn till krigsförhan

dens uppgifter, organisatoriska frirh:illanden och ut hildningshehov. l.ed

ningsorgan och högre förhand hör samiiva~ r<:gelhundet men med lägre 

ambition iin vad VU 60-systcmcl fiirulsalte. 

Förbandsomsiittningen genom grundutbildning och rcpetitionsutbildning 

hör enligt överbefolhavaren inplaneras och !!ennmföras sii. att belastningen 

pä fredsorganisatinnen s{1 l~m!!t ckt ;ir möjli!!t utjiimnas inom och mellan 

vcrksamhetsiiren. Friin dessa principer hiir medges vissa undantag beträf

fande typförband som skall övas. iivningsintervall och deltagande personal

styrka. 

Fiirsvarsgrenschcfcrnas ansvar for förbandsproduktionen blir kvarstt1. 

men militärbefälhavarna biir ftl;ig!!a~ ett ökat ansvar för den samlade 

planeringen av grund- och repetitionsutbildningen. De bör !!es stor frihet att 

variera rcpctitionsövningarnas omfattning, bl. a. i fri\!!a 0111 deltagande 

personal och övningstidens bngd mot bakgrund av de olika krigsförhandens 

uppgifter och utbildningsbchov m. m. 

Det modifierade repetitionsutbildningssystemct innebiir enligt iiverbeföl

havaren en biittrc samcirdning av grund- nch rq1etitio11sutbildning<:n och 

medför en effektivisering. ()vningarnas omfattning cich liingd anpassas ocks<'i 

till förbandens olika utbiklnin!!sbehov. 

Främst den förkortad<: grundutbildnin!!en m<:n delvis iivcn den föriindradc 

rcpetitionsutbildningen innebär emellertid enligt iiverbdiilhavaren ockst1 

stora amhitionssiinknin!!ar. Ä wn i fortsiittnin!!en m<iste avkall pii förbandens 

allsidiga operativa nch taktiska andndbarhet godtas. Överbefälhavaren 

framhi11ler att antalet krigsförbanclsövningar i faltförhand enligt förslaget 

kommer att minska för mfrn!!a viirnpliktiga. Den första kri!!sförhandsiivning

cn kommer s{1lunda ofta att infalla först fyra i\r efter grundutbildningen mot 

två iir enligt nuvarande planering. Detta kan ii andra sidan kda till ett 

minskat behov av anstand for studerande viirnplikti!!a nch fo som följd att 

antalet omplaceringar minskar. 

Det modifierade repetitionsutbildningssvstemet innebiir iivcn förre tillfäl

len till samövning av olika förhand under krigsfiirbandsiivnin!! inom avst:dda 

operationsomr~den. för att komprnsera detta fiiresl:ir iiverbefälhavaren att 
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skyldigheten att fullgiira siirskild iirning fiir bi.:f;iJ u1s1r:1cks till att g:ill;1 ;l\L'n 

lokalfilrsvar,fiirband (motsvarande) och vis'a förhand vid marinL'Jl. 1-Uri

gt•nom kan hdiil ur lokalff1rS\·arsförhand med siirskilt stllrt heho\ av 

samverkan inkallas tillsammans med andra fiirhands po:r>onal till gL·mcnsam

ma samvcrkansövningar i de avsedda kri)!supp)!iftcrna. S:irskild iivnin)! fi1r 

hd:il ur lok;dff1rsvarsfiirhand (111otsvar;1ndc) a\'SL'S endast )!L'IH•mföras niir 

kravet p;1 samordning eller milj1'ik;in11cdom iir stort od1 detta inte kan 

tillgodoses under krigsförhandsiirning. Detta innchi1r att ett hc)!r;'insat antal 

viirnpliktsbcfol inkallas till knrtarc tiiinstgiiring vid ytterligare ett par 

tillfolkn. För att detta skall vara möjligt behöver 27 ~ drnpliktslagcn i1ndras. 

rvtoclificringen i iinigt kriivcr inga lagiindring;1r. fk difterentieradt• tiderna 

för rcpctitionsuthildning h;·i11s innm de ramar Slllll viirnpliktslagen uppst:il

ler. 

Det modifierade repetitionsutbildningssysteml'l blir gcnllmfiiras i sin 

helhet fr. o. m. uthildningsi'1rt'! JLJS2-':-:3. Flyg,·aprwt hör doi:k tilliimpa 

svstcml'l fr. o. m. l lJXO/X I. 

3.4.7 Fiiredraganden 

Överbefälhavaren har i sin i1rsn:dllvisning för hudget{iret J lJ7X!7l) an)!L'lt 

att Jen verk~arnhet som förutsattes under periockn llJ77/7S-- 11JSl!S2 i 1977 

{irs försvarslK•slut inte helt kan genomföras under perioden in(lm den 

ekonomiska ram som angavs i beslutet. 1-J;rn anfi\r att hehnvet av 

om planering har varit stort och att minskningar har m;1st vidtas och planeras 

inom omr;"iden diir medel kan frigiiras snabbt. D:in·id har n:petitionsutbild

ningcn och materielanskaffningen drabbats siirskilt h{1rt. 

Mot bakgrund a\' dessa problem har ii\'erbd:ilha,·aren i sin programplan 

för perioden I 9SO!S I - I 9X-k85 bcgiirt att den ckonnmiska ramt'll fiir det 

militiira fiirs\'arC't fr. o. m. hudgetiiret I 48!1/X I skall (\kas i förhiillande till vad 

som angavs i 1977 iirs försvarsbeslut. En siidan \!kning vill i!verbefälha\'aren 

anviinda friimst för att mnt\'erka clc allvarligaste bristerna \'id gi.:rwmf(irandl'l 

uv försvarsbeslutet och för att förh~ittra handlingsfrihetcn inför n~ista 

förs\'arsbcslut. 

Jag vill inledningsvis erinra t>m att l'J77 :'1rs forS\'arsbcslut innehar l'lt 

ställningstagande inte bara till det militiira l'l"irsvarets utvci:kling utan ncks.1 

till elen sven~ka s~ikcrhetspnlitiken neh till grunderna for totalfiirsvaret och 

för totalförs\'arsgrenarnas fortsatta ut\·eckling. 

Som jag har anfört i det forcgåentle st~iller den storpolitiska utvecklingen 

ökade krav på den svenska säkerhetspolitiken. Jag anser dock att grunderna 

for det militära försvarets fortsatta utveckling kan ligga fast. 

Den situation som i.i,·crbdiilhavaren har beskrivit i sin arsrt'lh1,·isning 

inneh~1r enligt min mening att man vid fi>rs\ arsht'slutet ink har I\ t'kats skapa 

balans mellan uppgifter nch resurser fiir dl'! miliLira fiirs\'aret. Det framst:1r 
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nu s1lfll uppcnhart att fiirsvarsbeslutet i flera a\'Se(·111kn innebar en 

ii\'erintcckning i förh~1llande till den ut\'L'ckling som rL·surserna har fiitt. 

Bristen p[1 balans iir s.1 stor att den inte kan hiivas med den iikning av den 

eko111imiska ramen som iiverhcfiilhavaren har fiireslagit i sin programplan. 

Oet iir enligt min mening a\· stor betydelse att balans mellan uppgifter och 

resurser skapas i niista försvarsbeslut. Jag förutsiitter att s{1 sker och att 

överbefolha\'aren noga analyserar bakgrunden till den nu uppkomna 

situationen. Erfarenheterna bör liiggas till grund för planeringen inför niista 

försvarsbeslut . 

.lag anser att det har en siikerhctspolitisk betydelse att det militära 

fiirsvarct kan utvecklas enligt de riktlinjer som angavs i 1977 års försvars

beslut. V[irt lands ekonomiska styrka har emdkrtid oeksii en säkerhetspo

litisk hetydelse. Regeringens budgetförslag priiglas a\' en strävan att stärka 

ekonomin och innebiir en mycket restriktiv prövning av budgetens utgifts

sida. Reala resursminskningar föreslås inom flera områden. 

Med dessa utgiingspunkter iir jag inte beredd att förorda en höjning av den 

ekonomiska planeringsram som angavs i 1977 ärs försvarsbeslut. Jag 

återkommer i det följande (s. 77 och 82) till min beräkning av planerings

ramen för perioden 1980/81 - I 984/85 och utgiftsramen för hudgctåret 

1980/81. 

Överbcfiilhavarens programplan för perioden 1980/81 - 19~4.'85 omfattar 

de tvi.I sista budgct{1ren i den nuvarande försvarsheslutsperiodcn samt de tre 

niirmast följande budgetåren. Jag finner inte anledning att nu ta sliillning till 

planeringen för tiden efter frirsvarsbeslutsperioden. Ställningstagandena för 

innevarande försvarsheslutspcriod hör pr;iglas av en str;ivan att genomföra 

1977 ars försvarsbeslut tlCh att heh;illa handlingsfriheten inför niista 

försvarshcslut. 

I den nuvarande planeringssituationen hör enligt min mening verksamhe

ten under hudgctill'et 1980/81 avviigas pf1 ett nf\got annat s~itt iin vad 

överbefälhavaren har föreslagit. För all fi.irbiittra förutsiittningarna att höja 

beredskapen och för all he\·ara handlingsfrihcten inför niista försvarsbeslut 

förordar jag att viss byggnadsvcrksamhet uppskjuts. Jag anser att de resurser 

som därigenom frigörs bör anviindas for repctitionsuthildning och materiel

anskaffning. Vad jag förordar hetriiffande rcpctitionsuthildningen innebi'ir 

en förstiirkning: i förhallancle till överbefälhavarens förslag. 

Överbefälhavarens programplan omfattar inte flygvapnets materielan

skaffning. Denna del av programplanen skall-enligt regeringens anvisningar 

i april 197l) - redovisas den 1 fchruari 19811 . 

.lag anser att det iir niidviindigt att ta stiillning till försvarsgrenarnas 

materielanskaffning i L'tt sammanhang. Jag förordar cbrför att regeringens 

fiirslag betriiffande berörda anslag föreliiggs riksda!!en i siirskild proposition 

under v;'1ren I 980. I avvaktan pa denna hL·handlar jag inte nu avviignings

programmens utvccklin)! eller de försvarsindustriella fr{1gorna. 
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Diirmed giir jag över till att behandla olika nmriidcn inom det militiira 

försvaret och börjar med V ii r n p I i k t s ll t h i Id ni 11 ge Il . 

Cirundutbildningen av viirnpliktiga har i stort sett planerats enligt de 

principer som lades fast i 1977 i1rs försvarsbeslut. Detta innehiir att den 

försöksvis förkortade grundutbildning som har tilliimpats dter 1972 iirs 

försvarsbeslut alltjiimt ligger till grund för planeringen. 

Repetitionsutbildningen av viirnpliktiga har hittills planerats och genLlm

fiirts enligt principer som har giillt sedan I lJ72 i1rs försvarsbeslut. Övcrbc

fälha\'aren har nu föreslagit ett modifierat system för rcpetitinnsutbildning 

som biittre iin nuvarande system iir anpassat till de ekonomiska förutsiitt

ningama. 

Överbefälhavaren skall i juni 1980 bnrna perspektivplan del 2 till 

regeringen. Jag riiknar med att han i samband med detta kommer att redovisa 

sina erfarenhL'lcr av de hittills tilliimpade principerna för grund- och 

repetitinnsuthildning av viirnpliktiga. 1 avvaktan pi1 iiverbefolhavarcns 

redovisning av erfarenheterna godtar jag planeringen av grundutbildningen 

för budgetiirct 1980/8 I men tar inte stiillning till planeringen för resten av 

programplancperiodcn. 

Betriiffande repetitionsutbildningen vill jag inledningsvis erinra om att det 

gällande systemet för utbildning av viirnpliktiga - det s. k. VU 60-systemet

grundas pit beslut av I 966 ilrs riksdag (prnp. I %6: !06, 2LU 1966:48, rskr 

1966:271 ). Enligt detta system bedrivs rcpetitionsutbildningcn genom en 

komhination av krigsförbandsövningar. siirskilda iivningar. fackövningar. 

siirskilda fackövningar och mobiliseringsövningar. Örningarnas antal och 

längd för de olika viirnpliktskategorierna regleras i 27 § I mom. värnpliktsla

gen ( 1941 :967, omtryckt J l)()lJ:378, ändrad senast I 978:525). Den viirnplikti

ge skall enligt viirnpliktslagen fullgöra högst fem krigsförbandsövningar 

beroende pä vilken försvarsgren den värnpliktige tillhör och i vilken 

befattning han är krigsplacerad. De värnpliktiga genomför normalt tvä eller 

tre krigsförbandsövningar vid fältförband och de återst[1ende vid lokalför

svarsförband eller etappförhand. Under tiden mellan krigsförbandsövning

arna förekommer särskilda övningar för vissa viirnpliktiga. huvudsakligen 

värnpliktiga i chefs- eller andra nyckelbefattningar, som ingår i förband med 

särskilt komplicerad stridsteknik eller utrustning. Dessa övningar genomförs 

vid armen och kustartilleriet med flertalet fältförband. En värnpliktig kan 

enligt värnpliktslagen äläggas att fullgöra högst tre särskilda övningar, vid 

flygvapnet dock högst fem. En särskild övning omfattar högst elva dagar vid 

armen och marinen samt högst fyra dagar vid flygvapnet. 

Med stöd av värnpliktslagen har regeringen i viirnpliktsuthildningsförord

ningen (! 976:394, ändrad senast 1979:918) meddelat niirmare hestiimmelser 

om rcpctitionsutbildningen. 

Överbdiilhavarens förslag till modifierad repetitionsutbildning biir enligt 

hans mening ligga till grund för planeringen för programplanepcrioden. Med 

hiinsyn till den ek,1nomiska situationen anser han att m[tlet för grund- och 
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repetitionsuthildningen t. \'. mi1ste hegriinsas till att krigsfiirhanden skall 

kunna liisa sina planerade huvuduppgiftcr omedelbart efter mobilisering. 

Det nllH.lifieradc systemet innehiir att grund- nch rq1etitionsutbildningen 

samordnas tidsmiissigt p<i ett annat siit t iin tidigare. Grundutbildningskon

tingenten genomför under slutet av sin utbildning en siirskild förhandsöv

ning. Till denna iivning inkallas for repetitionsutbildning den personal som 

tillsammans med grunduthildninµskontingenten skall bilda ett krigsförhand. 

Pii si1 s[itt kan krigsförbandet i 'in helhet övas. Vidare föresl[1s att 

krigsförbandsövningarnas liingd och omfattning differentieras med hänsyn 

till krigsfiirhandens uppgifter. organisatoriska förh{dlanden och utbildnings

hehov. Militiirbefalha\'arna hiir i detta avseende ges iikat ansvar för den 

samlade planeringen. Ledningsorgan och högre fiirhand skall samövas 

regelbundet men med liigre ambition iin vad VU 110-svstemet förutsatte. I 

<"ivrigt skall huvuddelen av all;i krigsförband liksom tidigare genomföra 

krigsförbandsiivning rm:d fyra ~1rs intervall. Diirutiiver skall vissa förhand 

och viss personal fullgöra siirskilda i\vningar mellan krigsförbandsövningar-

na. 

Jag kan i allt viisentligt godta iiverhdiilhavarens förslag till modifiering av 

rcpetitionsutbildningen. Övningarnas längd och omfattning hör anpassas till 

förbandens olika behov. Jag vill i detta sammanhang erinra om att ett system 

med differentinad och avkortad repetitionsutbildning sedan n:'igra iir har 

tilliimpats försöksvis med vissa förband. 

Enligt iiverbdiilhavaren inneb[ir emellertid friimst den avkortade grund

uthildningen men [ivcn den modifierade repctitionsutbildningen ocksi\ vissa 

amhitionssiinkningar. bl. a. genom att avkall mi1ste gi\ras p:i fiirhandens 

allsidiga operativa och taktiska anviindharhet. Antakt krigsfiirbandsövning

ar i fältförband kommer oeksä att minska för mi1nga viirnpliktiga. Den första 

krigsförhandsövningen kommer att infalla först fyra iir efter grundutbild

ningen mot tv:i iir enligt nuvarande ordning. För egen del anser jag att de 

redrn:isade amhitinnssiinkningarna iir niidv::indiga med hiiföyn till den 

ekonomiska situationen och till <it! det modifierade systemet i stort skapar 

hiittre fi.irutsiittningar fi"ir en fiirstiirkning av repetitionsuthildningen. Liksom 

ö\'erbefalhavarcn kon~tatcrar ocks~1 iag att med införandet av den första 

krigsförbandsövningcn först fyra iir efter grundutbildningcn minskar beho

vet av anstånd för studerande värnpliktiga. Därmed kan en bättre 

samordning skapas mellan viimplikt och studier. 

Enligt iivcrbcfiilhavaren inncbiir den modifierade repctitionsuthildningen 

emellertid ocks:i att tillfollena till samiirning av ulika förhand i avsedda 

operationsomr:"1den minskar. Fiir att kompensera denna brist fiin:slits att 

skvldigheten för befäl att fullgiira 'iirskilda i>rningar utstriicks till att giilla 

iiven lokalft1rs\·arsfiirhand och vissa förhand vid marinen. l liirigcnom kan 

befäl ur lnkalförs\"arsfiirband ( mots\'arande) inkallas tillsammans med andra 

förhands personal till gemensamma samverkansövning.ar i avsedda uppgif

ter. Förslaget innebiir att ett hegriinsat antal viirnpliktiga inkallas till siirskild 
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iivning vid ytterligare tv[1 tillföllen. Jag hitriider ii,·erbdiilhavarcns för

slag. 

För att genomföra förslaget till mndificrad rcpctitionsuthildning kriivs 

iindring i 27 * 1 mom. viirnpliktslagen ( 1941 :%7). Jag fiirordar att 

\'iirnpliktslagen iindras sii att viirnpliktiga i hdattningar for plutons- cller 

kompanihefal samt viirnpliktiga i siirskilt kvalificerade befattningar fi_ir 

menig eller grupphefal kan äliiggas att fullgöra hiigst fem siirskilcla 

övningar. Den föreslagna lagiindringen biir förses med en iiverg<·1ngsbestiim

melse av den innebörden att en viirnpliktig som har avslutat grundutbild

ningen före ikrafttriidandet av lagiindrin11en inte for iiliiggas att fullgiira fler 

iin tvii siirskilda övningar utöver det antal som han har att fullgöra enligt de 

nuvarande bestämmelserna. 

Den modifierade repetitionsutbildningen bör bi·irja tilliimpas den 1 juli 

I 980 och i sin helhet vara genomfön.l fr. o. m. budgct<'irct 1982/8:1. Förslag till 

lag om iindring i viirnpliktslagen ( 1941 :%7) har uppriittats inom försvarsde

partementet och bör fogas till protokollet som hilaRa 7.1. 

Överbefälhavaren har planerat in repctitionsutbildningen med en volym 

som under plancringsperiodens tv{1 sista budgctiir stiimmer överens mi:d vad 

han anser förenligt med de ekonomiska förutsiittning:arna i stort. Denna 

planering innebär bl. a. att krigsförbanden skall kunna lösa sina planerad.: 

huvuduppgifter omedelbart efter mobilisering. f-ör periodens tre första 

budget~tr har han emellertid, med hiinsyn till akuta problem friimst inom 

materii:Iområdet. planerat in en avseviirt mindre repetitionsutbildningsvo

lym. 
Jag anser att den planerade repetitionsutbildningen för budget:iret 1980/81 

ligger på en alltför låg nivå för att den skall kunna godtas. Som jag tidigare 

har anfört förordar jag diirför att resurser förs iiver friin andra omrt1den till 

repetitionsutbildningen. Jag i1terkommer till detta i mina st;illningstagandi:n 

under anslagen till ledning och förbandsvcrksamhct för marinen och 

armen. 

Jag tar inte nu ställning till den begriinsning av m[1let för repetitionsut

bildningen som överbefälhavaren av ekonomiska skiil har sett sig nödsakad 

att föreslå. Det bör enligt min mening ankomma pii statsmakterna att i nästa 

försvarsbeslut ta ställning i frågan om dct erfordra~ cb. 

Jag tar inte heller stiillning till den planerade rcpetitionsutbildningsvoly

men under periodens senare del. Jag förutsiitter emellertid att överbefälha

varen i sin programplan för perioden 1981 /82 - 198."i/86 planerar in en 

repetitionsutbildning under budget{iret 198 li82 av minst den omfattning som 

jag förordar för budgetiiret 1980/81. 

Förutsättningarna för att värnpliktsförsvaret skall ge den avsedda effekten 

är att de enskilda. bi1de anställda och viirnpliktiga. aktivt medverkar och tar 

sin del av ansvaret. Jag anser att den utveckling som piig~1r mot ökad 

samverkan och vidgat medinflytande kan förbiittra förutsiittningarna att n{1 

dessa mal. Jag crinrar om att regeringen i mars 1977 tillkallade en kommit te 
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(Fö 1977:01) för att utreda formerna m. m. för de viirnpliktigas medinfly

tandc. Kom111itt0n har i juni 19/lJ avliimnat l"ietiinkandct ( Ds Fö 1979:2) 

Yiirnpliktigas mcdinflytande under grundutbildning. Betiinkandet har remit

terats. Fri1)!an bereds f. n. i regeringskansliet. Kommitten fortsätter sitt 

arbete med bl. a. fr~igan om medinflytande under repetitionsutbildning. Jag 

vill i detta sammanhang peka pa de siirskilda krav som den militiira 

utbildningen i vissa fall stiiller. Utbildningen mii.stc bedrivas med effektivitet 

och realism sii att alla fiir fullt förtroende för sin och förbandets förmiiga att 

lösa uppgifkrna samt först[1else för vilka krav dessa uppgifter ställer i 

krig. 

Inom arm~n d1der brist på riitt utbildade plutonchefer i krigsorganisatio

nen. Fr. o. nl. kalenderii.ret 1978 genomfors diirför försiik med obligatorisk 

1 :'i mimaders grundutbildning av värnpliktiga till kompani be fal. Chefen för 

armen har kommit in med en redovisning av erfarenheterna m. m. av den 

första utbildningsomgiingen. 

De frivilliga försvarsnrganisationerna har stor bt.:tydclsc för totalförsvaret. 

Tillsammans representerar de en omfattande insats fr{111 ett stort antal 

människor och breddar försvarets kontaktyta mot samhället. Organisatio

nerna bör beredas goda möjligheter att verka. Vid resurstilldelning 

prioriteras organisationer som har till iindamål att bedriva fortsatt befals

utbildning eller som rekryterar personal för uppgifter i försvarsmaktens 

krigsorganisation och hemvärnet. 

Jag g{1r nu övertillfreds organisationen och därmed sammanhäng

ande frågor. 

Under 1970-talet har huvudrroduktionsnmrådet Ledning och förbands

verksamhet tagit en allt större andd av försvarsmaktens samlade resurser. 

Denna utveckling har fortsatt trots en fortlöpande rationalisering och trots 

att ambitionerna har siinkts. hl. a. i friiga om utbildningen. Jag anser att 

kraftiga ätgitrder behöver vidtas fiir att motverka kostnadsstegringarna sä att 

en rimlig balans kan h~rnas mellan den fredsnrganisatoriska verksamheten 

och krigsnrganisationens styrka. Inom skilda områden mi1ste si1dana 

lösningar sökas wm ger största möjliga effekt. 

Överbefälhavaren har haft regeringens uppdrag att minska personalen 

under perioden september 1972 till september 1979 med 3 900 anställda 

netto. fram till mars 1979 har nettominskningen varit 4 414 anstiillda. 

Personalminskningsmalct har sMcdes uppn:itts. För att ge en rti!tvisande bild 

av personalliigets faktiska förändring miistc hänsvn emellertid tas till 

genomförda organisationsändringar m. m. Med en slidan omräkning har 

personalliigct inum försvarsmakten under perioden september 1972 till mars 

1979 iindrats enligt vad som framgiir av följande tabell. 
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Tidpunkt 

September 1'172 
Mars 1979 
För;indring 

Antal anst;illda (antal pc·rsonrnanadcr omr:iknat till h<.:ltids
t jimstgörandc I 

l\.liliUira 

16 210 
1(1 265 

55 

CivilmiliUir~ 

4 2K"i 
J 81111 
• 4115 

Civila 

28 305 
24 ()211 

- 3 (1115 

Summa 

..\i'\ 801_1 
44M-i."i 
• 4 115 

Överhefälhavaren har i sin programplan redovisat den utvl'ckling av 

antalet anstiillda som myndigheterna har pi annat och sin egen bedömning av 

denna. Sammanlagt redovisar han en planerad personalminskning av ca 

3 650 ansUillda undl'r perioden mars 1979 till juni 1985. 

Överbefälhavaren har ocksi1 siirskilt redovisat det militiira försvarets 

längsiktiga hehov av militär. civilmilitiir och civil personal. I Ian anger att 

hchovet är ca 39 500 anställda vid slutl't av 1980-talet. Därutöver riiknar 

överhefalhavaren med ca 2 ()(l(l aspirantanstiillda för den nya bcfälsordning

en fr. o. m. budgetitret 198Ii82. Övcrhefälhavaren betraktar de angivna 

l~mgsiktiga behoven av personal som ett underlag för att inrikta rekrytering

en under de närmaste budgetiiren och som en refcrensnivä i arbetet med 

perspektivplanen. 

En del av de personalminskningar som överbefälhavaren har planerat 

uppnas genom olika beslut som riksdagen har fattat. Dit hör heslutet om vissa 

organisationsfrågor m. m. rörande försvaret (prop. 1977i78:65, FöU 1977/ 

78: I I, rskr I 977178: 173 ). Beslutet innebiir att Sundsvalls luftvärnsregemente 

(Ix 5) läggs ned, Skånska luftvärnsregernentet (Lv 4) i Malmö flyttas till 

Ystad för att där samordnas med Södra sk{mska regementet (P 7/Fo I I), Svea 

trängregemcnte (T I) i Linköping förläggs till Livgrenad.iärregemcntets 

(I 4/Fo 4]) och Svea artilleriregementes ( A I) gemensamma anläggningar i 

Linköping och att armens radar- och luftviirnsmekanikerskola (RMSl. med 

ändring av tidigare beslut om lokalisering till Östersund. även i fortsättningen 

skall ligga i Göteborg. Vidare har riksdagen fattat beslut om marinens och 

Oygvapnets fredsorganisation på liigre regional och lokal nivä (prop. 1978/ 

79:96, FölJ 1978179:27. rskr 1978/79:291 ). Beslutet innebär att vissa marina 

förband i Karlskrona och Göteborg slås samman och att Karlskrona 

kustartilleriregementes CKA 2) anläggningar i Griisvik avvecklas samt att 

Västmanlands flygflottilj <F I) i Västerås läggs ned. 

Överbefälhavaren har i juni 1979 lämnat förslag till ändring av försvars

maktens organisation på Gotland. Frågan bereds r. n. i regeringskansliet. 

Riksdagen har iiven fattat beslut om principer för ledning av försvarsmak

ten i fred och riktlinjer för organisation av försvarsmaktens centrala ledning 

m. m. (prop. l977i78:o3. Fi:iU 1977/78:9, rskr 1977171<.: 174). Beslutet innehiir 

bl. a. att kostnaderna for de centrala och högre regionala myndigheternas 
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\'l'rksamhct sLtll minskas, hl. a. )!enom att antall'l hl'itidsanst;illda reduceras 

med sammanl;1)!t ca I 8.'ill. I sam hand d;irmed skall L·n li111gt)!iicnde decentra

lisering av heslubhcfogenhcter gennmfiiras. 

Riksdagen har ncksi1 beslutat att J;igga ned fiirsvarl'ls gvmnasieskola den I 

juli JlJ82 (prop. l1J7lJ/80:7. FiilJ 1979/80:5. rskr llJ79/8!1:.'i0). Beslutet innehiir 

att den kompletterande gymnasieutbildningen i allmiinna iimnen siiviil \'id 

gymnasieskolan som i övrigt inom försvaret skall avvecklas successivt och 

upphöra helt med utgirngen a\· liisiirct I lJ8 Ji82 utom vid armens tekniska 

sk11la och armens stahs- och samhandsskola. diir avvecklingen hör samordnas 

med skolornas utflyttning till Östersund. 

FörS\'arsmaktens ledningsutredning (ri.i 1974:03) har i het;inkandet (SOU 

1978:77) I liign: regional lednin)! liimnat förslag till organisation 111. m. av det 

miliUira försvarets högre regionala ledning i fred. Jag riiknar med att 

re!!eringen under v<'iren 1980 skall bmna förslag till riksdagen med anledning 

av betiinkandet. Lednin!!sutredningen har vidare i hetiinkandet (SOU 

1979:84) Lekmiin i försvaret liimnat förslag om lekmannainflytande p;i högre 

regional och lokal nivå. BeUinkandct har remitterats. Fri1gan bereds f. n. i 

regeringskansliet. 

Överbefälhavaren har i maj 1979 pii regeringens uppdrag och med ledning 

av riksdagens heslut Jiimnat förslag till organisation och lokalisering av de 

centrala staberna m. m. samt i juni l979 med senare kompletteringar förslag 

hetriiffande övriga centrala myndigheters organisation m. 111. 

Överhefälhavarens förslag följer i princip riksdagens heslut om elen 

centrala ledningen inom försvarsmakten. Detta innehiir att fyra myndigheter 

- överbefölha\'arcn med försvarsstaben samt de tre forsvarsgrenscheferna 

med resp. fiirsvarsgrensstah- behiills. Övcrhcfiilhavarens förslag inncbiir en 

heräknad personalminskning om ca 500 heltidsanställda. Resten av personal

minskningen om ca 1 f.:50 heltidsanstiillda fördelas pä de centrala myndighe

terna och den hiigre regionala nivtm med ca 1 200 resp. ca 150 hcltidsanstiill

da. Som jag har anfört tidigare avser jag att i annat sammanhang foreslit 

regeringen att liimna särskild proposition till riksdagen riirande organisation 

av den högre regionala ledningen. Jag fiirutsiitter dock att de krav pi\ 

personalminskningar som regeringen har uttryckt kan realiseras. 

Överbefälhavarens förslag beträffande de centrala stahema avviker frän 

riksdagens beslut i fråga om överhefälhavarens ledning av personaltjänsten. 

FN-avdelningens placering inom armcstahen samt försvarets liiromedcls

centrals lydn;1d~förhiillandcn. Vad giiller ledningen av personaltj;insten 

innehiir riksdagsbeslutet att resurserna for personaltjiinst skall hållas sam

man i en pnsonalenhet som iir direkt undnstiilld chefen för stabsdelen för 

planering och personal. Överbefälhavaren redovisar i sitt org.anisationsför

slag ett sitdant alternativ men fiirnrdar att resurserna frir personalv~1rd bryts 

ut ur personalenheten och organiseras i en siirskild personalvårdssektion. I 

riksdagsbeslutet anges att personalv~1rdsbyriin skall ingi1 i försvarsstabens 
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personalenhet för all diirigenom åstadkomma en angeWgcn rörstirkning av 

överhefålhavares resurser för ledning av pcrsonaltjiinsten. Mot bakgrund av 

de höga krav som måste ställas på den personaladministrativa verksamheten 

anser jag för egen del att det är väsentligt att dess resurser förstiirks och hålls 

samlade. Jag finner därför inte någon anledning al\ förorda al\ riksdagen 

omprövar sitt heslut. 

Rt:tr:-iffande armcstahens FN-avddning innebiir riksdagsheslutct att den 

skall vara direkt unclersliillcl chden för armestahrn. Överbefälhavaren 

föresli·ir att F~-avdelningcn i stället ing~ir i stabens personalsektion, bl. a. för 

al\ avlasta armestabschckn. Jag anser att personalfri1gorna är en arbetskrä

vande del av försvarsmaktens ckltaganck i FN:s verksamhet. Det kriivs 

diirför enligt min mening ett niira samarbete med personalsektionen i 

armestahcn. Jag anser att riksdagsbeslutet bör ompriivas vad giillcr FN

avdclningens lydnadsfiirhällanden. Avdelningen hör enligt min mrning ingå i 

armestahen men inte lyda direkt under armestabschefcn. 

Beträffande försvarets liiromedclscentral anger riksdagsbeslutet att cen

tralen skall vara en självständig myndighet. Överbefälhavaren föreslilf" att 

läromeclelscentrakn fär samma lydnadsförhållanden som nu giiller för 

försvarets brevskola. vilket innebär att centralen skall lyda under chefen för 

armen. Jag finner inte n{1gon anledning att förorda en iindring av riksdagens 

beslut. Uiromcdelscentralen bör således utgöra en självständig myndighet 

inom försvarsmakten. 

I övrigt har överbefälhavaren gjort vissa avsteg friin den principorganisa

tion som försvarsmaktens ledningsutreclning har föreslagit och som jag 

redovisade i prop. 1977178:63 om försvarsmaktens centrala ledning m. m. 

Sålunda föreslår han nu att inspektören för rikets befästningar och den 

personal som är understiilld honom behiills som en särskild enhet inom 

opnationsledningen i försvarsstaben. I sin egenskap av chef för fortifika

tionskåren lyder inspektören under chefen för armen enligt överbefälhava

rens nu framlagda förslag. Vidare föresl{tr han att en siirskild attachcenhet 

bildas i försvarsstaben inom den enhet i operationsledningen som ansvarar 

för underrättelse- och säkerhetsfragor. Han föresliir också att produktionen 

av signalskydclshandlingar behålls vid försvarsstaben. Beträffande arme- och 

flygstaberna föreslår överbefälhavaren att ansvaret för mobiliseringsledning

en skall ingå i organisations- och materielenheten resp. systemsektionen. 

Överhefålhavaren föreslår vidare att det bildas en gemensam beredningscn

het för mark- och byggnadsfrågor inom försvarsstaben och att elen ingår i 

planeringsledningen som en försöksorganisation. Han har också föreslagit att 

nuvarande militärassistenter utgår och att de på vissa myndigheter ersätts 

med samverkansoflicerare. Överbefälhavaren anger i sitt förslag också att en 

sammanslagning på lång sikt kan bli aktuell av marinstabens två enheter for 

ledning av uthilclningen inom flottan resp. kustartilleriet. 

De avsteg som överbefälhavaren nu föresliir i förhållande till den 

principorganisation som försvarsmaktens ledningsutredning har angett och 

5 Riksdagen /979i80. I sam/. Nr 100 Hil. 7 
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som jag redovisade i prop. 1977178:63 om forsvarsmakkns centrala ledning 

m. m. rör i milnga fall detaljer i stabernas nch myndigheternas interna 

organisation. Jag anser att statsmakternas beslut tim stabernas och mvndig

heternas organisation inte biir vara sii detaljerade att det försviirar for 

myndigheterna att inom en given principorganisation fortlöpande anpassa 

den interna organisationen med hänsyn till iindrade uppgifter och förhtillan

den. Enligt min mening bör därför riksdagen ink nu ta ställning till 

huvuddelen av övcrhefalhavarcns förslag. Det hiir ankomma pa regeringen 

att fortlöpande reglera dessa fr{1gor. 

Vissa av de förslag som iiverbdälhavan:n har framfört vill jag dock 

kommentera nägnt. Inspektören för rikets befästningar fördes över från 

fortifikationsförvaltningcn till försvarsstaben ilf 1961. De uppgifter som 

ligger pä inspektören i friiga om operativ planliiggninf:! biir enligt min mening 

h{1llas samlade i försvarsstaben. Diirmed kan iiven ansvaret för personalk[tTs

frågorna för fortifikationsktuen älliggas chefen för denna enhet. Jag ser inte 

nf1got hinder mot att han i detta avseende lyder under chefen för armen. 

Betriiffande förslaget att ta bort militärassistenterna anser jag att den allt 

bättre totalförsvarsplaneringen inom statsförvaltningens civila myndigheter 

har medfört att berörda myndigheter har byggt upp en egen kompetens för 

samverkan med försvarsmakten. Jag delar därför överbefälhavarens uppfatt

ning att befattningarna som militiirassistent kan utgå. Jag anser oeks[1 i likhet 

med överbefälhavaren att det kan behöva placeras samverkansofficerare på 

myndigheter som har en särskilt omfattande kontakt med försvarsmak

ten. 

I prop. 1977178:63 anmälde jag att behovet av truppslagsinspektörer 1m~d 

truppslagsavdelningar borde övervägas i det fortsatta utrcdningsarbetet. .lag 

pekade också pii att det fanns armeinspektörer knutna till militiironuiidcssta

bcrna. Jag anmälde vidare att den verksamhet som bedrivs av arme- och 

truppslagsinspektörcrna borde tas upp i ett sammanhang och diirvid 

behandlas i samband med översynen av den högre regionala ledningen. 

Överbefälhavaren har i sitt förslag till organisation av armcstahen förordat 

att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar liksom i dag bör ingå 

i staben. Enligt min mening bör dock stiillning tas till truppslagsinspektiirer

nas verksamhet m. m. först niir frt1gan om armens uthildningsverksamhet 

och den diirav föl.iande uppgiftsfördclningen mellan olika ledningsniv<ier 

avgörs. Som jag tidigare har framhållit avser jag föreslå regeringen att 

behandla denna fritga i en särskild proposition angående den hiigrc regionala 

ledningen. 

I fråga om marinstabcn innehiir riksdagsbeslutet att staben skall bcstil av 

fem enheter. varav tvä enheter för ledning av utbildningen (en för nottan och 

en för kustartilleriet). Överbefälhavaren anser att en sammanslagning av 

dessa tvf1 enheter kan bli aktuell pii liing sikt. Jag vill i detta sammanhang 

erinra om min företrädares uttalande i prop. 1978179:96 (s. 5) om marinens 

och nygvapnets fredsorganisation pi1 lägre regional och lokal nivil att den 
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ekonomiska utv..:ckling som har ägt rum efter det att 1977 {1rs fiirsvarsheslut 

ilIJtO)!.S S11i}Jcr 1illllll Större krav r<'i besparingar inom förwarsmaktcns 

fn.:dsorganisation iin tidigare. Bl. a. som en följd av dctta uttalande utreder 

chefen för marinen ..:n ökad samordning inom marinen. Han studerar diirvid 

möjligheterna till iikacl samordning elds mellan örlogsbaser och kustartilleri

försvar. dels mellan flottans och kustartilleriets utbildning sfiviil innchi1lls

som lokaliseringsmiissigt. dels vad giiller marinens underh~illsverksamhet. 

Enligt min mening bör en ökd samordning inom marinen eftersträvas. 

Marinstaben bör ges en organisation som underliittar detta . .lag anser mot 

cknna bakgrund att tidigare beslut hör iindras s~i att flottans och kustartilleri

ets produktionsledning h:'ills samman i en enhet. Detaljorganisationen för en 

sådan enhet iir dock beroende av de utredningar som chefen for marinen nu 

genomför. En sammanslagning kan diirför komma att behöva liiggas senare 

än föriindringarna av stabernas organisation i övrigt. Det bör ankomma pii 

regeringen att reglera denna fdga. 

Jag har i det föregående behandlat fr;lgor diir iiven personalens ktlrtillhö

righet kan behöva ses över. Jag vill diirför erinra om att jag i prop. 1977178:63 

om försvarsmaktens centrala ledning m. m. (s. 99) anförde att det i samband 

med genomförandet av elen nya hcfiilsordningcn iir nödviindigt att se över 

personalkårsfragorna i sin helhet inom försvarsmakten. 

Överbefälhavaren har vidare himnat förslag om hur resurserna för 

utveckling av ADB-system skall disponeras, dimensioneras och inplaceras i 

organisationen. Förslaget innebär i stort att den personal för utveckling och 

modifiering som nu finns vid de centrala staberna och försvarets materielverk 

samlas till en enhet vid försvarets datacentral. Enligt förslaget skall dock de 

enskilda myndigheterna själva ha resurser för att bedöma behovet av och 

leda utvecklingen av informationssystem samt för att ha systemansvar för de 

egna systemen. Myndighet som ansvarar för den ADB-tekniska förvaltning

en och driften av systemen skall ocksii ha egen personal för denna 

verksamhet. 

Överbefälhavarens förslag innebär vidare att enheten för systemutvcck

ling skall omfatta oO anställda. Detta innebär en minskning med 13 anställda 

av den personalstyrka som nu finns. Enheten föreslås fo kontor i Stockholm, 

Arboga och Karlstad. dvs. på orter där berörd personal och försvarets 

datacentral redan nu har verksamhet. 

Enligt min mening är det angeläget att försvarsmaktens egna resurser för 

utveckling av ADB-system utnyttjas i första hand. De för dock inte blir så 

stora att övertalighetsproblem uppstår. Jag delar därför överbefälhavarens 

uppfattning att ca 60 anställda kan vara en lämplig personalstyrka för en 

gemensam enhet mot bakgrund av den ADB-verksamhet som pågår och 

planeras inom försvarsmakten. I samband med att den gemensamma 

enheten bildas bör behovet av personal för ledning m. m. av informationssys

tcmutvecklingen vid de enskilda myndigheterna beaktas. Det hör dock 

fortlöpande prövas om inte personal friin andra myndigheter inom försvars-
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departementets verksamhetsområde också kan föras till försvarets datacen

tral. Enhetens storlek hör diirför enligt min mening kunna variera med 

hänsyn till efterfrågan på dess tjiinster nu och i framtiden. Jag återkommer 

senare till ytterligare frågor som heriir ADB-verksamheten. 

De organisationsföriindringar som jag har föreslagit vid de centrala 

staherna m. m. hör i princip giilla fr. o. m. den I juli 1981, mt'n de bör 

genomföras under en överg[111gsperiod. Organisationsföriindringarna kan i 

vissa fall komma att medföra prohlem fi.ir personalen vid de berörda 

myndigheterna. Jag förutsätter att dessa problem begriinsas si1 l{111gt det iir 

möjligt. bl. a. genom att föriindringarna genomförs i niira samarbete mi.:llan 

de berörda myndigheterna. försvarets personalniimnd. statens arbetsmark

nadsniimnd och berörda personalorganisatiuner. Personalminskningarna 

hör genomföras i samband med naturlig avg{111g och i förening med en 

effektiv ompl;1ceringsvcrksamhet. Jag vill i detta sammanhang framhålla vad 

jag tidigare har anfört att en personalminskning pi1 central och högre regional 

nivå hör möjliggöra att viss militär personal omfördelas till förmiin för 

utbildningsverksamheten på lägre regional och lokal nivtt. 

Vad gäller försvarsmaktens systemutvecklingsresurser bör diirutövcr gälla 

att en övergång sker efter hand till de nya verksamhctsformerna i nära 

samarbete mellan berörda myndigheter och personalorganisationer. Den 

personal som förs över bör vid behov fa hehiilla sina arbetsuppgifter för att 

minska övcrg<1ngsproblcmen för myndigheter och berörd personal. Försva

rets datacentral bör dock svara för personalens utbildning m. m. Di.:t biir 

ankomma pä centralen att närmare utforma organisation och verksamhet 

samt leda övergången enligt nyss angivna principer. 

Enligt min mening ankommer det pa regeringen att ta stiillning till 

enskildheterna i de föreliggande organisationsförslagen. Jag avser diireftcr 

att uppdra i1t statens arbetsgivarverk att i den utstr;ickning som behövs 

förhandla om avtalsbara anställnings- och arbetsvillkor för personalen. 

Den personalminskning om ca I 200 heltidsanställda som iivcrbefälhava

ren har föreslagit inom huvudprogram 5. Gemensamma myndigheter m. m. 

fördelar sig på berörda myndigheter m. m. enligt vad som framgi1r av 

följande tabell. 

Myndighet 

Fort i fika tinnsförva I tni ngc n 
Försvarets materielverk 
Försvarets forskningsanstalt 
Fi.irsvari:ts l'.ivilfi>rvaltninµ 
Försvarets sjukdrdsstyrelse 
Försvarets radioanstalt 
Yärnpliktsverket 
Försvarets rationaliseringsinstitut I 

Minskninµ 
enligt 
prnp. 
l\177171-::()J 

- 150 
700 

- 150 

Övcrhd:il-
hava rens 
fiirslaµ 

- 125 
- 700 
- 110 +..\()I 

37 
~() ,, 
20 
20 
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Mvndighet 

-- ·------·----

1:iir,var,hiigsk1 ibn 
I\ I i I it ;i rhiigs1'< 11 an 
hirsvarl'ts gvmn:1sil'skula 
h1rsvarl'h lnn·:ilt ning,sknla 
Sammanslagning av :\DB-r<:sursn 
fiirs\'ari:ts hri:vsk11laihirsvari:ts 
l:in 1111c·,klscentral 

Su111111a 

l\linskning 
L'llligt 
pwp. 
I lJ77/7X:'1J 

- 2tlfl 

-I 200 

( )\'L'fhd:il-
ha\'ar<:ns 
f<irslag 

47 

-' (-Ul 

302 

- I 135 - 40 1 

1 27 ansLtlilb har rc·Jan sparats in. DL'ssutnm finns L'll hi.:huv av vtterligarc 13 tj;rnstcr 
p:i grunda\· urnlnk:tlisningrn till l.inkiiping. 
2 Inkl. pL'rs.•nal lr:in stahl'rna. 

(Jverbefalhavarens förslag utgar fr:i11 det faktiska personalliiget i april 197~ 

och inte frön <.kt bedömda personalHiget vid samma tidpunkt som li1g till 

grund för riksdagens beslut. 

De personalminskningar som överbefälhavaren har angett niir inte helt 

upp till de viirden som skulle efterstriivas enligt prop. 197717~:63. De 

föreslagna personalminskningarna medför enligt övnhcfiilhavaren iiven 

vissa ambitionssiinkningar och i vissa fall iikade kostnader för materiel. 

Jag anser att - utiiver de rationaliseringar som gennmfiirs inom försvaret -

ambitionssiinkningar inom delar av myndigheternas verksamhetsomr{iden 

måste godtas för att tillräckliga besparingar skall kunna göras. Ambitions

siinkningarna får dock enligt min mening inte drivas så långt att kostnaderna 

för nödvändiga verksamheter totalt sett ökar. Jag är därför beredd att godta de 

något lägre personalbesparingar som överbefälhavaren har föreslagit. Bespa

ringarna bör därvid fördelas på berörda myndigheter i enlighet med 

överbefälhavarens förslag. Jag återkommer senare under vissa berörda anslag 

till frågor som hiinger samman med kostnadsminskningarna . 

.lag delar överbefälhavarens uppfattning att möjligheterna bör tas till vara 

att ytterligare decentralisera ansvar och befogenheter till lokal nivii. 

Överbefälhavaren har särskilt framhållit detta i fråga om anskaffning av viss 

materiel som används pi1 lokal nivi\. Jag anser att en sådan decentralisering 

bör överviigas inom alla verksamhetsomriiden. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad min företrädare i prop. 

197~/79:100 (bil. 7 s. 72) anförde om försvarets köp av tjiinster. Dessa köp 

har under senare iir ökat pa bekostnad av verksamhet i egen regi. bl. a. som 

en följd av personalminskningar. De personalminskning.ar som skall genom

föras på den centrala niv{m för inte innebiira att myndigheter löser samma 

uppgifter som tidigare genom att utnyttja konsulter. Planerings- och 

budgetarbetet inom försvarsmakten mfiste fortlöpande genomföras sii att 

man klarliiggcr vilka uppgifter som skall !i.isas och ilstadkommer en liimplig 
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balans mellan uppgifter och resurser totalt och vid olika myndigheter. D:irvid 

biir principen vara att endast i begriinsacl utstrilckning och i speciella fall 

utnyttja externa tjiinster för uppgifter som kommer att hchiiva lösas under 

liing tid inom försvaret. 

De personalminskningar som jag har förordat i det föreg[iendc komma till 

en del att beröra myndigheter som nyligen har omlokaliserats eller som skall 

omlokaliseras. Jag vill hiir erinra om att inrikesutskottet år 1973 i samband 

med riksdagshehandlingen (prop. 1973:55, lnU 1973:22. rskr 1973:220) av 

förslaget till omlokalisering framhöll att det angivna antalet anställda skulle 

uppfattas som preliminärt och att det kunde komma att iindras b[1de uppåt 

och nedåt. Det rationaliseringsarhete som har påbörjats inom myndigheter

na borde enligt utskottet fortsätta. Detta innebiir - som jag tidigare har 

framhållit som svar på en fråga i riksdagen - att det angivna antalet anställda 

för de olika mottagarorterna inte får tolkas som en garanti om minimiantal 

som <illtid skall finnas vid de omlokaliserade myndigheterna. De berörda 

myndigheterna kan därför inte undantas från kravet pii personalbesparing-

ar. 

De personalförändringar vid de gemensamma myndigheterna som jag har 

förordat hör enligt min mening ha genomförts före budgetåret 1985/86. Jag 

förutsätter att personalen minskas genom naturlig avgång och i förening med 

en effektiv omplaceringsverksamhet i likhet med vad jag tidigare har anfört 

om de centrala staberna m. m. 

Jag går nu över till att behandlar a tio n a I is c rings verksamheten 

inom försvaret. 

Enligt min mening fordras utöver de förslag som jag nu har redovisat 

ytterligare kraftfulla åtgärder för att minska driftkostnaderna inom fredsor

ganisationen. Försvarets myndigheter måste själva åstadkomma rationalise

ringar, var och en inom sitt område. Detta underlättas enligt min mening av 

att rationaliseringsverksamheten i betydande grad har inordnats i den 

ordinarie planeringsverksamhetcn. 

Rationaliscringsverksamheten inom försvarsdepartementets verksam

hetsomri1de syftar till att inom givna ekonomiska ramar höja effektivitl.!ten 

inom fredsadministrationen så att frigjorda resurser kan investeras i materiel 

och personal för krigsorganisationen. Gällande metoder vid organisations

förändringar hindrar emellertid i viss utsträckning myndigheterna att 

anpassa sig till ändrade förhållanden. Den nuvarande ordningen innebär att 

hade omfattande och mindre omfattande organisationsbeslut förbereds 

under lang tid. Besluten fattas dessutom som regel av regeringen hl. a. efter 

förhandlingar med personalorganisationerna. Allt detta medför en betydan

de stabilitet i organisationen men även betydande nackdelar. De negativa 

effekterna av denna metodik iir så starka att jag anser det vara nödvändigt att 

en ändring kommer till stånd. Det gäller att finna former som underlättar att 

med kort förberedelsetid anpassa organisationen till lokala förhållanden och 

ändrade uppgifter. allt inom de ramar som statsmakterna har beslutat. 
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Regeringen har under ~ir 1979 beslutat om en försiiksverksamhct vid 

armcförbanden inom Nedre Norrlands militiirnmr;ide i syfte att decentralise

ra ansv<tr och beslutsbdogenhcter till lokala chdcr och öka personall'ns 

medinflytande for att skapa förutsiittningar för kostnadsbesparingar genom 

iikad rationalitet och stlirre arbetstillfredsstiillclse. Riksdagen (FöU 1978/ 

79::23. rskr l!J78i71J:327) har med anledning av prop. 1978179: 1110 (bil. 7) 

uttalat att dessa försök är angeliigna. Försöksverksamheten skall genomföras 

sä att viljan och förmågan att arbeta i en flexibel organisation utvecklas hos 

chefer. anstiillda och personalförctriidarc på alla nivåer. Det iir mot denna 

bakgrund som jag i samband med förslagen om de centrala stabernas 

organisation har förordat att statsmakternas beslut endast skall ange ramar 

for organisation. personalstyrka och verksamhet. Hiirigenom kan också 

möjligheterna att förlägga tyngdpunkten i de anstiilldas medbcstiimmande 

till lokal nivå öka. Överbel1ilhavaren kommer under budgetåret 1979/80 att 

liimna förslag om hur försöksverksamheten skall kunna utökas till att 

omfatta iiven förband ur marinen och flygvapnet. 

Försvarets rationaliseringsinstitut har i försvarets rationaliseringsplan 

sammanställt och kommenterat den rationalisering som p[1giir och har 

planerats inom försvaret. Enligt överbefälhavarens direktiv skall myndighe

terna planera för en fortlöpande rationalisering som ger kostnadsbesparingar 

om i genomsnitt J % per budgetår. Institutet konstaterar att myndigheternas 

planer iir biittn: än föregående års. men ocksi\ att det för huvuddelen av 

försvarsmaktens myndigheter fortfarande saknas genomarhetade analyser 

som syftar till att klargöra kostnadsutvecklingen för t. ex. olika delar av 

produktionen. Vidare finns enligt institutet knappast några åtgiirdsprogram 

som utgär friin de ekonomiska behoven av rationalisering. 

Enligt min mening mäste alla myndigheter inom försvarsdepartementets 

verksamhetsomräde själva ta ansvar för att begränsa kostnadsutvecklingen 

och hålla sig inom angivna ramar. Det blir dii nödvändigt för varje myndighet 

att noggrant beakta kostnaderna för de olika delar som ingår i produktionen 

och deras förändring. Myndigheterna hör vidare fortlöpande utvärdera 

effekterna på kostnadsutvecklingen av de atgärder som redan har genom

förts. För detta behövs bl. a. en systematisk uppföljning. Det arbete som har 

påbörjats för att öka möjligheterna till uppföljning och analys måste enligt 

min mening bedrivas med hög prioritet. 

Kostnadsstegringarna för underhåll av hl. a. arme- och flygmateriel har 

under en stor del av 1970-talet varit ungefär dubbelt så stora som 

prisstegringarna enligt nettoprisindex. Det är enligt min uppfattning nödvän

digt att kartlägga orsakerna till de kraftiga kostnadsstegringarna och vidta 

ii.tgärder för att hegriinsa de framtida kostnaderna. 

Jag finner att försvarets underhall av materiel mii.ste ses över s[1 att god 

effekt i1staclkoms till rimliga kostnader. En klarare inriktning och samord

ning av utredningsarhetct inom facken Materielunderh{11l, Verkstadsdrift 

och Förr{1dsh;Jllning biir diirfrir komma till ständ. 
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Regeringen beslutade i juni I 978 att en fackplan fiir facket :vtatericlunder

hiill skulle siindas in till regeringen. Försvarets materielverk liimnack i 

september I 979 fackplan för perioden 19811/8 I - 198..J/85. l\latcrielverkct 

framhMlcr att denna plan iir behiiftad med vissa ofullknmligheter. bl. a. 

t'ftersom den iir den första i sitt slag sedan fockrollen preciseradL~S i prnp. 

1977!78:63 om försvarsmaktens CL'ntrala ledning m. m. Det iir enligt min 

mening angebget att fackplanen vidareutvecklas. De informationssystem 

som f. 11. byggs upp inom underhtillsomri1det hör enligt min uppfattning 

förbättra den framtida planeringen. 

Även inom de övriga fackomri'1dena saknas L'llligt försvarets rationalise

ringsinstitut som regel ännu {1tgiirdsprogram som kan ge ek lokala myndighe

terna en samlad information om vilka konkreta åtgiirdcr som behiiver vidtas 

inom resp. fack. Enligt min mening m{1stc fackmvndigheterna i ökad 

utstriickning vara beredda att stödja de lokala mymligheternas rationalise

ringsarbete genom att bl. a. utveckla metodn som kan utnvttjas för 

föriindringar p{1 lokal nivå. 

Jag kommer senare under berörda anslag att siirskilt belysa s{1dana 

rationaliseringsprojekt som jag anst:r angeliigna. 

Jag gar nu över till att behandla den del av rationaliseringsvcrksamhetcn 

som innehär utveckling av datamaskinstiidda informationssystem. 

För budget{1ret 1980/81 har iiverbefalhavaren beräknat ca 36 milj. kr. för 

systemutveckling och ca 62 milj. kr. för anskaffning av datamaskinutrustning 

m.m. 

För perioden 1980/8 l - l9X4/X5 har övcrhcfä\havaren bcr;iknat följande 

medel för informationssystem och datakraft (prisläge februari 1979; 

milj. kr.). 

Y.:rksamhet (motsvarande) 

Systemutveckling 
Datamaskinutrustning 
Hyggnadsiitgi·irdcr 
Drift och undcrhiill 

lkr:iknad 1-.ostnad 

!05 
1'15 
65 

:'50 

915 

Jag iir inte beredd att nu ta ställning till hela den datakraftutbyggnad som 

framgår av överbefälhavarens plan men kommer under berörda anslag att ta 

upp vissa större ADB-system. Jag anser cmclkrtid att ställning bör tas 

fortlöpande till större och viktigare projekt och till anskaffning av utrustning. 

Det ankommer i första hand pi\ regeringen att fatta siidana beslut. Jag avser 

diirför föresli'i regeringen att utfärda anvisningar som [tläggcr myndigheterna 

inom försvarsdepartementets verksamhetsomräde att inh~imta regeringens 

godkännande beträffande både utveckling och införande av st..:irre datorstöd

da informationssystem. 

Jag vill i detta sammanhang ocksi:i beröra ansvarsförh~11landena inom 

försvarsmakten i fraga om utveckling. drift och underhi11l av ADB-system. 
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Datall'kniken :ir ett hj;ilpmedc:l i myndigheternas arhell'. Investeringar i 

informations~ystem och utnytt.iande av datakraft m;1ste d:lrför \'itgas mot 

andra s:itt att liisa samma uppgifter. Planering nch styrning a\' informatinns

systemutvecklingen och datakraftanvhndningen biir st1ledes enligt min 

mening i princip ligga hus 1kn myndighet som har ansv:1ret för den 

verksamhet tbr datakraftt:n utnyttjas. Planeringen l11<
0

tslL' emellertid sam1ird

nas si1 att datorutrustning. pni)!ramvaror. samband. skydd. lokakr. drift- och 

underhtilborganisation m. m. blir integrerade fr:'111 biirjan. I vissa tall kan 

detta fiirankda att :iven annan myndighet iin den som jag nyss har angett for 

samordningsansvar. 

Övc:rbd:ilhavarrn har ett iiver)!ripande ansvar for fiirsvarsmaktens 

utveckling och a\\·:igning p;i lt1ng sikt. För att tillgod1isL' be ho\' som finns av 

planering od1 sanwrdning ,·id utveckling av informationssystem samt 

anskaffning och utnyttjande av ADB-utrustning frir fiirsvarsm<1ktL'n har 

iivcrbefä1J1;1varen utarbelt't t'll informatinnssvstern- och datakraftplan. DL·n 

bygger p:·i ett regeringsbeslut :·ir 11!75. I planen har överbefälhavaren satt upp 

mitl för utbyggnaden av försvarets datakraft under den n:irmaste tioärsperin

den. Planen har legat till grund för myndigheternas programplaner och 

anslagsframstiillningar. Försvarets rati11naliseringsinstitut har snm fackmyn

dighet ymat sig över överbefälhavarens plan. Vidare har institutet i 

försvarets rationaliseringsplan stiillt samman och bediimt bl. a. de stiirre 

ADB-projekll'n. Min företrädare har tagit stiillning till hur J;ingt vissa 

projekt för utvecklas innan regerinµen pä nycc skall ha tillfälle act ta st:illning 

till en eventuell fortsatt utveckling. Jag arher att regeringen hiirigcnom fiir 

möjlighet att i erforderlig omfattning styra utvecklingen a\' flirs\'arsmaktefö 

informationssystern och datakraft och i de fall tbr det iir möjligt och liirnpligt 

inordna den i samh:illets totala datakraftstruktur. 

Eftersom ADB-vcrksamh..:ten iir en viktig stödfunktion vid myndigheter

na miiste det. Sl>m jag tidigare har framh;illit. ankomma p{1 resp. myndighet 

att sjiilv bt:döma behovet av ADB-system och vilka kra\' som skall sUillas pil 

dessa. Myndigheterna hör ocksii fa ekonomiska rt:Surscr för att utveckla 

informationssysll'm. Personal för svstemkonstruktinn och programmering 

behöver däremot inte finnas vid myndigheterna. Det viisentliga iir att 

utvccklingsarhetct genomförs så att erfarenhetsutbyte friimjas och dubbclar

bete undviks. Om det dessutom ställs krav pa kostnadstäckning för bestiillda 

arbeten kommer ett ökat kostnadsmedvetande att uppni1s hos bestiillande 

myndigheter. Mot denna bakgrund har jag tidigare förordat att huvuddelen 

av försvarets systemutvecklinf!sresursa skall hallas samman som en intiikts

finansierad gemensam enhet \'id försvarets datacentral. 

Den ADB-tekniska förYaltningen. dvs. ansvaret för att vidta ;itgiirder si1 

att ett ADB-system tekniskt och ekonomiskt uppfyller angivna krav. kan 

antingen liiggas p:'1 drn systemansvariga myndigheten eller p[t driftmyndighe

ten. För egen del anser jag att den ADB-tekniska förvaltningen har ett niira 

samband med systemkonstruktionen och driften av systemen. Jag har diirfiir 

tidigare förordat att viss personal för ADB-teknisk förvaltning ock<t hör 
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foras till en gemL·nsam enhet\ id förs\·arets datacentral. hir vissa sys!L'm som 

iir baserade p;'1 mindre datorer kan dct dock vara en fiirdel ;1tt llirliigga det 

ADB-tekniska flirvaltningsansvarct till andndarmyndighL'ten som d{1 ocksi1 

hiir disponer;1 pnsonal för dl'tta iindam~1l. 

Vid försvarL'ts myndigheter biir kom1x:ll'nsen fiir ADl3-vnksamhet i 

iivrigt i princip endast omfatta pcrsonal för att ta initiativ till och lcda 

systemutveck ling samt. i den m~·lll driftansvaret har lagts pti annan myndighet 

iin försvarets datacentral. iivcn personal for drift av systcmcn. 

Niir det giiller ansvarsfördelningen vid anskaffnin,l! och upphandling av 

/\DU-utrustning har överbefälhavaren fiireslagit att det ansvar som försva

rets rationaliseringsinstitut nu har niir det giiller att samordna verksamheten 

gentemot statskontorct hör föras över till försvarets materielverk och 

statskontoret. Jag :ir inte beredd att nu ta st:illning till överbefälhavarens 

förslag om en iindrad ansvarsfördelning inom fiirsvarsmaktcn utan vill först 

avvakta rt:sultatet av utredningen (8 1979:09) rörande samordning av 

anskaffningen av utrustning för automatisk databehandling. 

Jag vill i detta sammanhang ocks[1 beröra fragan om vilka ADB-system 

som m{1ste vara i drift under beredskap och krig och vilka krav detta ställer på 

drift och underhiill av systemen. De rcsurser som finns i den egna 

organisationen kan normalt utnyttjas för sysll'mövervakning. rutinmiissigt 

förebyggande underh:ill och enklare felavhjiilpande underhilil. Niir det giillcr 

större åtgärder måste antingen utrustningsleverantlirer eller fristiiende 

underhållsleverantörer anlitas. Av dessa har utrustningsleverantörerna de 

största resurserna och förutsättningarna för att finna och avhjiilpa fel. Bl. a. 

har si1rbarhetskommitten (Fö 1977:02) i sin lägesrapport - ADB och sam

hiillcts silrbarhct - konstaterat t:tt allt större utlandsheroende hos utrust

ningsleverantörerna. Jag anser det diirför vara angeläget att kartliigga vilka 

resurser som finm tillgängliga i fred. under beredskap och i krig samt om 

dessa resurser iir tillriickliga för att hi1lla i gimg s{1dana system som 111{1ste vara 

i drift. 

I samband med att kapitalfonderna upplöses den I juli 19HO kommer den 

nuvarande ordningen for försvarets del. som innebiir att utgiftsramarna 

belastas med investeringar, riintor och avskrivningar. att upphöra. Jag har 

diirför, som ja_g i1terkommer till i min ramberäkning. minskat utgiftsramen 

med ctt belopp som motsvarar kapitalkostnaderna. Det :ir dock enligt min 

mening angel:iget att försvarets innehav av ADB-utrustnin_g kan redovisas. 

Jag avser föresl[1 regeringen att utfärda anvisningar som ;iläggcr myndighe

IL'rna inom fjiirde huvudtiteln att föra ett inventarieregister i"iver sin 

ADB-utrustning. Jag har vidare i mina beriikningar av anslagen för 

budgctiiret l 1JSO/S l utgiill fri111 att ADB-utrustning skall anskaffas iiver 

berörda anslag. Enligt min mening iir det ocks:i angeliiget att nyttjare av 

ADB-system hl'lalar kostnaderna för den information som bcgiirs fr:'m 

systcmcn. Detta iir nödvi·indigt för att fä cn fortlöpande knntwll av att 

informationen iir efkrfriigad och viird sitt pris. 
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Överbdiilhavaren har föreslagit att kapitalavgifter endast tas ut tör viss del 

av den ADB-utrustning som anskaffas för huvudprogrammen 4 och :'i. Enligt 

min mening mi1ste de beriiknade kapitalkostnaderna beaktas n:ir det 

ö\·c::rviigs att lösa en viss uppgift med hjälp av ADB. Kapitalkostnaderna 

beräknas <farvid vid behov med ledning av invcntariefiirteckningcn. Diirav 

följer att myndigheh:r i framtiden kan viilja mellan att utnyttja försvarets 

datacentrals kapacitet eller sjiilva inom sina anslag avsiitta medel för en 

investering i s;klan utrustning. 

Enligt min mening bör de ADB-system som iir i drift eller planeras inom 

försvarsmakten i första hand utnyttja försvarsmaktens ADB-utrustning. Det 

åli!!ger överbefälhavaren att inom ramen för den övergripande ledning av 

informationssystcmutvecklingen och datakraftupphyggnadcn som han utö

var se till att myndigheternas anskaffning och utnyttjande av datakraft sk.:-r sa 
att största möjliga effekt erhiills av de investeringar som görs. Det i\liggcr 

vidare försvarets rationaliseringsinstitut att inför varj.:- beslut om att föra in 

datorstödda informationssystem pröva om detta är den bästa lösningen eller 

om verksamheten kan bedrivas pii ett annat och mera rationellt sätt. Jag 

finner därmed inte någon anledning förorda att ersiittning för kapitalkostna

der betalas mellan myndigheter inom försvarsmakten. Endast i de fall där 

tjänster erbjuds kunder utanför försvaret bör kunderna betala crsiittning för 

kapitalkostnader. Jag har mot denna bakgrund minskat de av myndigheterna 

begiirda anslagen med de belopp som motsvarar beriiknade kapitalkostna
der. 

Jaggår diirmed över till att behandla personalfrägorna. Enligt min mening 

påverkar den anställda personalens arbetstillfredsställelse möjligheterna att 

lösa de uppgifter som har lagts på försvarsmakten i fred. Jag vill understryka 

betydelsen av att den anställda personalen ges goda utvecklingsmöjligheter. 

Överbefälhavarens studier, som syftar till en ökad vidareutbildning av civil 

personal. anser jag vara viktiga i detta sammanhang. Jag vill också erinra om 

att riksdagen vid 1977178 års riksmöte beslutade om riktlinjer för en ny 

befälsordning för det militära försvaret (prop. 1977/78:24, Föll 1977/78:10. 

rskr 1977178: 179). Beslutet innebär att den nya befälsordningcn skall 

genomföras så att den första omgangen yrkesbefälsaspiranter skall kunna gå 

igenom officershögskolan åren 1981-1983. Dessförinnan skall de under ca ett 

år ha genomfört sin grundutbildning som värnpliktiga tillsammans med 

övriga värnpliktiga. De första ansökningarna om antagning som yrkeshcfäls

aspirant har skett under år 1979. 

Jag vill också erinra om att riksdagen vid 1978/79 ärs riksmöte har beslutat 

(prop. 1977/78: 185, FöU 1978179: l. rskr 1978/79:2) att kvinnor i princip skall 

få möjlighet att anställas som befäl inom det militiira försvaret på samma 

villkor som män. I en första etapp öppnas huvuddelen av hefattningarna för 

yrkcshefäl inom flygvapnet för kvinnor. Beredningen för det fortsatta 

arbetet om kvinnan i försvaret (Fö 1975:01) har i uppdrag att föreslå en 

fortsatt utveckling mot ett könsohundet befölsyrke. 
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Den Jl\'a hefalsllrdningen och reformen om möjlighl'IL'n för k\'innllr att fa 

an,tiillning som befäl inom dL'I militära fiirwarL't skall gennmfiiras samtidigt. 

1 den fi1rsta omg:;'ingen yrkeshdiilsaspirantc:r inom flygvapnet som gi1r 

igenom offin:rshiigskolan im:n I 9fi \-I l.>X:; skall diirför iiven kunna ingå 

kvinnor som under i1ren 19:-:IJ- I 91\ I frivilligt har genorng,~1tt en militiir 

grundutbildning:. Denna utbildning skall ha samma innchi11l od1 längd som 

grundutbildningen enligt viirnpliktslagen ( 1941:967) av motsvarande katego

ri viirnpliktiga. 

Överbefalhavaren har fått i uppdrag av rq!eringen ;1tt inom försvarsmak

ten led;t genllmiiirandL'I av den nya bdiilsordningen. Diirvid skall reformen 

om anstiillning a\ k\'in1wr som hefal inom det milit:ira fiirsvarct gerlllmfiiras 

Slllll ett kd i (h:n nya bef:ilsordningen. 

I prop. I 97f.!7.'\:24 anmiildc jag ( s. h I) att utbildningen fi_ir den nya 

hdiilsordningen medför i.ikade knstnadLT och att en m1).!gran11 heriiknin,l! kan 

göras först nar uthildningssyslL'met m. 111. har utfllrmats i detalj. Inom 

mvndighcterna pi1gitr ett omfattande arbete under i.iverbefälhavarens 

kdning för att genomföra den nva hefalsnrdningen . .lag kan med tillfreds

~tiillelse konstatera att arbetet med den nva reformen hitintills har följt 

uppgjorda tidsplaner. Jag beriiknar diirfiir att de tider som .iag tidigare har 

niimnt för att genomföra reformerna skall kunna h~tllas. Myndigheterna har i 

arets pwgramplancr avsatt niirmare 2tl0 milj. kr. för att genomföra den nva 

befalsonlningcn. Detta \'iirde stiimmer i stort sett överens med \'ad 'om 

angavs i propositinnen. Det forhatta arbetet ger naturligen t'tt förhiittrat 

heriikningsunderlag men jag bediimcr att de av myndighL'tcrna inplanerade 

rcsursnna för att gcnomfiira den nya bdiilsordningen i hu\'udsak iir 

tillriickliga. 

Jag vill hiir ocksii beröra avg;1ngen av tlvgf'iirarc. Chefen !lir flygvapnet har 

i skrivelse till regeringen anmiilt att avgangt'n av tlygforare nu är s;\ stor att 

miijlighelL'rna att pi·1 li111g sikt tillfredsstiillande leda och utbilda de 

krigsflvgfiirband som iir utrustade med flygplan 37 iir i fara. fortsatta 

avgirngar inger ii,·en allvarlig oro for rniijligheterna att fr:in mitten av 

19SO-talct ha kvar ett tillriickligt antal regementsofficerare för att besiitta 

di\'isionskdningarna. Ersiittare frir bl. a. nuvarande divisionschefcr och 

deras stiillförctriidare kan komma att saknas. Flygsiikerhcten samt flygfor

lrnndens effekt kan diirvid äventyras. Chden för flygvapnet hemstiiller 

diirför l'lll snabba ;1tgiirder för att mCita avg;ingcn av förare fr;in tlygvap

net. 

Vissa {1tgiirder har vidtagits. bl. a. har en rcscrvotliccrslinje i flyg,förar

tjiinst infrirts. 

Ett införande a\' en ci,·il pilotskola rn. m. har ocks;i fiirL'slagits av 

pilotutbildningsutredningen i dess hL'liinka11de (Ds K 1979:.'i) Rckrvtering 

,1ch utbildning av flygfrirarL' till den civila luftfarten. Rctiinkandet bered; f. n. 

inom regeringskansliet. Fi1r egen del anser jag att det iir ni1dviindigt att vidta 

iitgiinler fiir att erbjuda civila flvgfliretag annat rekrytcringsunderlag iin 

flygvapnets piloter. 
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Dessa ittgiirder syftar till att tillgodnsl' den civila lutHarkns bchPv a\' 

piloter pa andra vägar iin hittills. Jag ansa emelkrtid att iitgiirderna mi1stc 

knmph:tteras sil att llygvapnets personal aktivt p~1vcrka' att stanna i 

flygvapnet. 
Jag vill avslutningsvis hl'i1a11dla pla11eri11gsrame11 fiir Jet militiira fiirs\'a-

ret. 

JlJ77 <'irs filrsva rsbesl ut ( prnp. I 97hn7: 7-l bi I. I s. 1>7. hiU I lJ7<1!77: L~. rsk r 

1976/77:311) innl:biir bl. a. att planeringen flir dl't militiira fiirsvan:ts 

fortsatta utveckling under pcrillckn I 977n'ti - I 9X I /S~ biir ske med 

utgirngspunkt i en plancringsram nm tlltalt :'i I S75 milj. kr. i prisliigl't februari 

197ti. Ramen iir hurisontell. vilket innehiir ett ba,helnpp for \·arje budgetar 

a\' 1\1375 milj. kr. i samma prisliigc. 

Vidare skall enli!,!t fiirsvarsheslutet utgiftsraml:ll fiir det milit<ira försvaret 

kompenseras fiir den allmiinna prisut\·L·cklingen l:llligt nettoprisindex. I den 

mirn siidana viirnpliktsförn1;.111er sPm inlL' kan siigas i egentlig mening vara 

fiircm{il fiir pris- och löneut\'L'ckling. utan bl:stiirnda genom siirskilda beslut 

av statsmakterna. mcdt'i.ir utgiftsiikningar utöver vad !lL'ttoprisindex ger 

kompensatilrn fiir skall utgiftsramen justeras i motsvarande rnhn. Ramjus

teringen skall för varit: budgeti1r ske i efterhand. Planeringsramen skall 

fortlöpande anpassas till hiir avsedda föriindringar i planeringsforutsiittning-

arna. 

Mcde!sförbrukningen inom utgiftsramen fiir det militiira fi>rsvarl't har for 

budget<\ret J 977/7S minskats med 150 milj. kr. ( prop. 1976177: J :'ill bil. 2. hiU 

1976/77:2y. FiU 1976177:30. rskr 1976'77:3-12). För att planeringsrnmL'll 

enligt 1977 i1r~ försvarsht'slut skall uppniis m~iste de medel som hiills inne 

under budgetiiret 1977178 iiterfi1s. Riksdagt:n (prup. 1977178: ltllJ bil. 7. FiiU 

Jl>77/78: 19, rskr 1977178:2-10) har godtagit att beloppet far iitatas med en 

tredjedel under vart och ett av budget:ircn 1979/80. IYSWSI och ]LJl-:l/S2. 

varvid beloppen skall prisomriiknas med ncttoprisindex. 

Med h~insyn till det statsfinansiella liiget under de niirmastc hudgetarcn ser 

jag mig nödsakad att förorda att det system for siirhehandling av vissa 

värnpliktsförmimcr som riksdagen antog i 1977 iirs försvarsbeslut och som jag 

har berört i det foregiit:mk inte skall f<"1 p;iverka försvarsutgifterna under 

budgetåren 1980/81 och 1981 !82. I enlighet hiirmcd riiknar jag inte upp 

basbeloppet för hudgetf1rct llJ8ll/8l med hiin.,yn till detta system. 

Som framgår av det följande (s. 82) beräknar jag hashcloppet och 

utgiftsramen för budgetftret 1980/81 till 13 623 resp. 13 <i81' milj. kr. i prisliiget 

februari 1979. Totalt innehär detta en planeringsram fiir perioden 1980/ 

81-1984/85 ol11 68 247 milj. kr. i prisliiget februari 1979 enligt fliljandt: 

tabell. 

Budget;'ir 1'180!X1 

----·--------
Basbelopp 
Återtagning 
Övrigt 
Planeringsram 

13 623 
+ 67 

13 61111 

13 623 
fl7 

13 690 13 623 13623 

198·l185 Summa 

13 623 

68 115 
~ 134 

2 
61! 247 
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Stahiliteten i försvarsplaneringen beror i betydande utstriickning p:'t de 

planerings- och budgetrutiner som tilliimpas. Genom l 'J77 i1rs fiirsvarsbeslut 

iikades miijligheterna att under p:iföljande budget<ir titerfä s{1dana medel 

inom utgiftsramarna som inte har utnyttjah under det fiiregi'1cnde budgct

ilret. Upp till 2 c; a\' hashelnppet flir ett budgetilr f:°ir föras över till niiqa 

budgeUir. 

3.4.8 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föresliir riksdagen att 

I. godkiinna de riktlinjer fiir det militiira försvarets utveckling som 

jag har angett i det föreg:'1ende. 

,., antaga förslaget till lag om iindring i värnpliktslagen 

(1941:%7). 

3. g<xlkiinna vad iag har förordat om repctitionsutbildning av 

viirnpliktiga. 

4. med ändring av sitt tidigare beslut angiiende principerna för 

organisation av försvarsmaktens centrala ledning m. m. god

känna vad jag har förordat i friiga om FN-avdelningens 

lydnadsförhallandcn och produktionsledningen inom marinsta

ben. 

5. bemyndiga regeringen att vidta de övcrgängsiltgiirdcr och 

iitgiirdcr i övrigt som behövs for att genomföra vad jag har 

förordat. 
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3.5 Förbättrade \'ärnpliktsförmåner m. m. 

lnkdningsvis vill jag erinra om att regL·ringL·n i juni l'J7S har uppdragit ;it 

iiverbdiilh;1varen att i s;1marhl'te rned statistiska ce11tralhy1;111 undersöka 

viirnpliktigas ekonomiska fiirhi1llandL·n undn grunduthildning. Resultatl't 

av undersiikninl,!,en skall redovisas for regeringen senast i mitten av 

september J 980. 

Ett nytt förmiinssystem fiir viirnpliktiga 111. fl. infiinks under hudget;iret 

J<J7t1/77. Det nya systemet innehiir bl. a. att det under grunduthildning utgi1r 

kontant ersiittning i form av en fast ersiittning - dagersiittning - samt tilliigg 

till dagersiittningen. Under repditionsuthildning utg[1r en dagpt·nning som i 

princip motsvarar hel sjukpenning enligt den allmiinna sjukfl\rsiikring.en. 

Jag förordar att dagersiittningen hiijs fri111 I 5 kr. till 1(1 kr. Detta innehiir att 

den sammanlagda ersiittningen - dagersiittning 11ch tilliigg till dagersiittning

en- hlir ( 1<1+15)31 kr.fr. n. m.23l:at. o. m.300:etjiinst).!iiringsdagen. Fiir 

tj~instgiiringstid diirefter blir den sammanlagda ersiittningL'll förda!! ( 111 + 
30) 411 kr. 

Även de familjesociala förmiincrna biir forbiittras. Maximiheloppen för 

familjepenning iir f. n. l 020 kr. för m{111ad fiir maka och 480 kr. för mi111ad 

för barn. Jag förordar att dessa belopp höjs. l\faxirnibeloppen för familje

penning bi\r höjas till l 140 kr. för miinad för maka och till 510 kr. för miinad 

för barn. Genom dessa höjningar kommer familjepenningen fiir maka att 

ligga över det grundbdopp som nu utg/1r till cns;1mst~it::nde enligt social

hjiilpsnormen i Stockholms kommun och familjepenningen för barn att ligga 

över nuvarande nid för bidragsförskott och harnpcnsion. 

Om viirnpliktig för anviinda annat färdmedel iin allmiint kommunikations

rnedel vid fri resa har han riitt till resekostnadsersiittning. Resekostnadser

siittningen utgår f. n. med 32 iire per kilometer jiimte siirskild ersiittning med 

fem öre per kilometer for varje medresandc \'iirnpliklig wrn har riitl till fri 

resa. Mot bakgrund av kostnadsulvecklingen förordar jag att ersiittningen 

höjs till 50 öre per kilometer jfönte siirskild ersiittning med fem öre per 

kilometer för varje medresande värnpliktig som har ri"itt till fri resa. 

Premierna för utbildning till reservofficl'f vid armen. kustartilleriet och 

flygvapnet höjdes den I juni 1978 (prop. 1977i78: 151. Föll 1977178:25. rskr 

1977178:352). Premierna fr\r reservofficl'fskurs I vid armen och kustartilleriet 

höjdes från() 000 kr. till 7 sno kr. samt vid flygvapnet friin 4 llilll kr. till 5 5011 

kr. Premierna för reservofficcrskurs Il höjdes fritn 6 000 kr. till I() 000 kr. 

I liijningarna motiverades bl. a. av att det fiireliig brist p;i \'iirnpliktiga som 

var villiga att genomgt1 reservofficersutbildning. friimst inom arrnL'n. 

Premierna. som är skattefria, syftar till att stimukra rekryterin!!en av 

viirnp\iktiga för utbildning i kvalificerade befattningar samt att sii l:ingt 

miijligt ge ekonomisk kompensation fiir det merarbete och den liingre 

utbildningsticl m. m. som det fri\·illiga iitagandet innehiir. 

!\.fotsvarande premil'f utg;lr inlc vid utbildning lill reservofficer vid tlnttan. 
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Detta har bl. a. mnti\'(Tats mL·d att n:servnfficersaspirantcrna vid flottan till 

skillnad friin andra resen·,,fficcrsaspiranter ansLills som fänrikar i reserven 

under den fortsatta utbildningen till liijtnant i re'>L'noen nch s{1h:des avliinas 

under den fortsatta utbildningL'll. rJnttans rescr\'111licerare har emellertid 

den liingsta uthildninµstiden. hade till fänrik och totalt sett. För att 

kompL·nscra den liingre uthildninµstiden och för att vidmaktht1lla ett gott 

rekrytningsliige anser jag att det iir bcfugat att infiira en premie för 

utbildning till rcscrvnfficer vid flottan. Jag förordar ;1tt en premie om 7 500 

kr. införs för rcservofficersaspirant \'id flottan som med godkiinda vitsord har 

genomg<itt kadettkurs 4 (RK 4) samt kadettkurs sjii period 2 (BK sjii 2) pä 

reservlinje B. dvs. när utnämning till fänrik i reserven sker. 

Jag vill i detta sammanhang anmiila att en beredningsgrupp inom 

försvarsdepartementet har granskat administrationen m. m. av värnplikts

resesystemet. Granskningen har syftat till att inom ramen för nuvarande 

resesystem finna förenklingar si1 att kostnaderna minskar. Bercdningsgrup

pen har liimnat förslag som bl. a. innebär slopande av vissa blanketter. 

förenklingar av administrativa rutiner m. m. Förslagen kriiver bl. a. ändring

ar av heriirda myndigheters verkställighetsföreskriftcr samt smärre författ

ningsändringar. 

De föreslagna förbättringarna av värnpliktsförmånerna hör genomföras 

den I juli 1980 och i tilliimpliga delar också gälla andra som avlönas enligt 

samma grunder som de värnpliktiga. Förbättringarna kriivcr ändring i 

familjebidragslagen ( 197S::'i21l). Förslag till lag om iindring i familjcbidrags

lagen har upprättats inom försvarsdepartementet och bör fogas till proto

kollet som bilaga 7.2. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till 

regeringen med förslag till övriga författningsändringar. 

Ht:mstiillan 

l\ted hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

förcsl;ir riksdagcn att 

I. antaga förslaget till lag om iindring i famil.jehidragslagen 

( JLJ7S::'i20) . 

.., godbnna vad j;1g har förordat om fiirm;iner ilt värnpliktiga 

111. Il. 
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J.6 Ramheräkning för budgetåret 1980/81 m. m. 

3.6.1 ()\•crhcfiilha\'arcn 

Överhefälhavarens yttrandl• iiver m~·ndigheternas anslagsframställningar 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframstiillningar för hudget{1rct 

I l)X0/81 tar iiverhefölhavaren upp bl. a. vissa siirskilda plancringsfn\gor. 

Enligt övcrhefiilhavaren har reserwr avsatts fiir att tiicka en bcdiimd 

skillnad mellan kostnadsutvccklingcn fiir pcrsonaL materiel och ;mliiggning

ar och prisutvecklingcn enligt nettnprisindex, Knstnadsutvecklingen inom 

byggnadsomritdet har bedömts fiilja prisutvecklingen enligt nettnprisindex. 

Nagra gt:nerclla reserver har diirfiir inte avdelats inom hurndproduktions

nmriidet Anskaffning av anbggningar. 

()vcrbefiilhavarcns yttrande över myndigheternas anslagsframstiillningar 

grundas. vad hL't riiffar personal ut vecklingen under budget{1ret 19811/X I. pit de 

stiillninµstagandcn Slllll har gjorts i iivcrbefälhavarcns förslag till organisa

tion av de Cl'ntrala staberna och de gemensamma mvndigheter som beriirs av 

pc rsnnal mi nsk ni ngsm<'1 len, 

l'v1yndighctcrnas anslagsframstiillningar överskrider enligt överbefälhava

ren anvisade ramar med ca 30-l milj, kr. Av iiverskridandL't utgör ca 30 

milj. kr. kostnader för genomförandet av omlokalisl'ring och ca 44 milj. kr. 

knstnad(·r fiir investeringar som enligt tidigare beslut skall bekostas utanför 

den militiira ramen, 

Av resterande överskridanden om ca 2.\0 milj. kr. redovisas ca 217 

milj, kr. som tilliigg till anslagsframstiillningarna inom huvudprogrammen 

I -· 4 och något mer iin JO milj, kr. som tilliigg inom huvudprogram 5. 

I iivrigt tar överbefälhavaren upp en rad detaljfrf1gor under de olika 

anslagen, I dessa delar fiir jag hiinvisa till överbefälhavarens yttrande som i 

kopia har överliimnats till riksdagens försvarsutskott. 

Öwrhcfiilha\'arcns ramberäkning 

Med utg;rngspunkt i basbeloppet för budgetåret J 979/80 beriiknar överbe

fälhavaren utgiftsramen for det militiira försvaret till 13 772 I hh 11011 kr. enligt 

följande sammanställning. 

Basb.:lopp I prislii!!c februari I 97X) 

Tillk11111111cr: 
Prisornriikning februari I 'J7X - kbruari l '179 
Kostnadsöknin!!ar utöver nc.:ttoprisindex for vissa vi1rnplikts
f1irmiinc.:r (prop. J<J7N77:74 bil. Is. IJX. FiiU llJ7h!77:13. rskr 
1'17fr'77:11 I) 

,.J,·går: 
Kapitalkostnader för anl:iggningar och cl:itamaskinc.:r 
Basbelopp ( prislii!!C februari I lJ7<J) 

h Riksdagen !979i80, I sam/, ,Vr /Il() Rit. 7 

13 1127 l)(l) IKKI 

2571X11011 

2:?.11737 tllttJ 
u 652461 000 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 7 Fi.irsrnrsdcparkml•ntct 

Ii'/ I komma: 
Atcnagning av en trcdjl'dL'I a\· 'k nwdcl S<>111 innl'!Hills 111Hkr 
hudgetiirct I 'J77'7S 
lnvcst.:rinµar fiir K .J i ,.\n·icbjaur 
(ic·n•1111fiira11Lk ;I\· ,1111l11kali,ni11g 
S;irskild inwstning 

.41·g<ir: 
Äterhctalning av tid1g;1rL"lagda inch1s1rihcs1;illni111,'ar 

Utgifisram (prisl:igc· khru;iri l'.17'1) 

(l() 711711(1(1 
-l Sllll 01111 

2:'\ .Jlll (1(1(1 
.J-11111(1(1(1(1 

21 272 (1(1(1 

U 772 IM 000 

c•" '"-

Övcrbef:ilhavaren har liimnat folianck kommentarer till ramhcräkning:

en. 

Kostnaderna fiir g:cnomförandt· av omlokalist•ring fiirdclar sig med .'i() OlJO 

kr. pft försvarets civilfiin·altning. 1-1 88.'i IJIJ() kr. pa fortifikationsfiirvaltning

cn och lO -17.'i O!HI kr. pii försvarets forsk11ingsanstall. 

Övcrhdiilh;l\·arcn fi>ruts;itlcr att kostnader för investering i anliigg:ningar 

för K 4 i Arvidsjaur och för förs\·arcts forskningsanstalt i Cirindsjiin betalas 

fr:in tolfte huvudtiteln. Vidare riiknar han med att kostnader for llincr till 

personal meds. k. N0:\·1-g:aranti t:icks i sam hand med Lkn slutliga prisreg:le

ring:en för hudg:t'liiret I 1JX0!8 I. 

3.6.2 Föredraganden 

Ramberäkning 

I enlighet med gällande metod för ramhcriikning:arna ( prop. I '174: I hil. h s. 

60. FöU 1974:19. rskr 1974:190) oeh med utg{mµspunkt i hasheh1ppet för 

nuvarande plancringsram (prop. J!J78.179: J(Jfl bil. 7 s. 81. HiU 1978179:2>. 

rskr 1978179:>27) beriiknar jag utgiftsramcn för det militiira försvaret till 

13 68S 160 000 kr. i prisliigct februari 1979. Till detta kommer 2 llJO milj. kr. i 

beräknad kompensation fi.ir pris- och liinchöjning:ar. Hcriikningarna framg:iir 

av följande sammanställning. 

Bash~lopp ( pristiµe khruari I '17X) 

Tillkom111cr: 
Prisomriiknini,: khruari I '17~ - khru;iri I '!7'l 

A1•g1ir: 
Kapitalkostnader fi>r anliigµningar od1 data
maskiner 

Statt:ns hunuskola (iiverliiring till kmk hu
rndtitl'ln) 

Kostn:1d.:r fiir nt:drust ning 111. 111. I i1verli>-
ring 1ill trt:djc hun1dtitl'ln J 

Bashclnpp ( pri,1;1gc' khruari 197'1) 

Ti///,;,,,11111cr: 
Atcrtagning a,· m.:ckl som hiills inne· 11ndn 

hudgcti1r<:t I 1177!7X 

13 027 <Jtl:" ()(ltl 

- 23 I .\.111 1H111 

7'11111(111 

I .\tl."11110 

13 t1B OSS 000 
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Omlt1kaliseringsknstnaJcr fin vissa rnyndig
h<:tt'f 

Flvttning,k<>stnader. fiirmimcr m. m. vid K 
4 i Arvidsjaur 

lnvc·stc:ringar fiir fiirsvarets forsknings.111-
'talt 

A1·giir: 
Aterh~talning av kostnader för 1idigarL"lag

d;1 industrihc·stiillningar 

Utgilhrarn (prisläge khruari 1'17'1) 

Tillko111mcr: 
Heriiknad priskompensation fl'bruari l'J7lJ 
- m.:clelprisli1gct I '>ROiR I 

lkriiknat utfall den 30 iuni l'ISI 
-----------

- 12.Jnll111111 

+ -' .1111111011 

I anslutning till ramberiikningen vill jag anföra följande. 

SI> 37~ 111111 

21 27111)1111 

u 6118 160 000 

' 2 1111111(111 ()()() 

15 7HH 160 000 

Enligt nuvarande regler betalas bi1de investeringar i anliiggningar och 

datamaskiner samt kapitalkostnader för dessa i form av riintor och avskriv

ningar friin den militära utgiftsramcn. Detta ingick som en förutsättning i 

1977 ars försvarsbeslut. Genom hudgetreformcn (prop. 1976177:130, FiU 

1977178: J, rskr 1977178: 19) har kapitalbudgeten avskaffats. För det militära 

försvarets del kommer kapitalkostnader inte liingre att belasta utgiftsramen. 

Bashcloppet bör därför sänkas med 231 330 OOU kr. hudgetårct 1980/81 i 

prisläget februari 1979. 

Med anledning av prop. 1976177: 157 om inriktning och organisation av 

försvarets hundskolas verksamhet uttalade försvarsutskottet (Föll 1977/ 

78: 1) att det är naturligt att hundskolan förs över från försvarsdeparkmentet 

till annat departement, eftersom endast en mindre del av skolans produktion 

i framtiden kommer att levereras till försvarsmakten. Riksdagen (rskr 

1977178:40) godtog detta uttalande. Efter samråd med statsrådet Elisabet 

Holm förordar jag därför att verksamheten vid nuvarande statens hundskola 

den I juli 1980 förs över till femte huvudtiteln. Basbeloppet hör minskas med 

ett helopp som motsvarar försvarsmaktens bidrag till verksamheten riiknat i 

prisläget februari 1979. 

Efter samråd med chefen för utrikesdepartementet förordar jag att alla 

kostnader för bl. a. det seismologiska laboratoriet i Hagfors som nu betalas 

fran anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning i fortsättningen bt::talas fr{m 

tredje huvudtitelns anslag E 5. Vissa åtgärder för rustningsbegrän~ning och 

kontroll. Basbeloppet hör minskas med ett helopp som motsvarar ifr[1gava

randc kostnader räknade i prisläget februari 1979. 

Medclsförbrukningen på anslagen inom utgiftsrarncn fiir det militiira 

försvaret minskades under budgct{1ret 1977178 med 150 milj. kr. (prop. 

1976/77: 150 bil. 2 s. 7, FöU I 976/77:2y, FiU 1976177:30, rskr 1976177:342). I 

prnp. 1977/78: IOO (bil. 7 s. 71) förordade jag att bcloppl'I skulle fo ;ltcrtas 

med en tredjedel under vart och ett av budgctiircn 1979/80, 1980/81 och 
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l'J8li82, var\'id beloppet skulle prisPmr;iknas med ncttnprisindL'X. Riksda

gL·n (FiiU l'J77i78: l'.1. rskr 1')77/78:240) godtog fiirsla),!l'l. llt!,!iflsramen hir 

hudget;irel 1')80/81 hiir diirfiir tillfalligt hiijas med L'll tredjedel av l:'iO 

milj. kr. hn;iknad i prisbµL't kbruari l'J?tJ. 

Kosln;1derna fiir invcstL:ringar. flyttningar och siirsl..ilda fiirm;.1ner till 

personakn i samband med att vissa myndi),!heter innm fiirsvarsmaklen 

omlokalisera~ skall enli!,!t riksdagens beslul ( prnp. I lJ72: I hil. 6 s. 11. FöU 

197'2.: 17. rskr I '172:2~ 1) hcriiknas utanför utgiftsramen. Fiir niista hudgetilr 

har jag heriiknat kostnader av denna art for fiirsvarcts civilförvaltning, 

fortifikationsförvaltningen och försvarets forskningsanstalt till ett samman

lagt belopp av 12 46!1000 kr. Utgiftsramen hiir tillfölligt höjas med motsva

rande belopp. 

Sådana flyttningskostnader, fiirrn;iner till personalen m. 111. vid Norrlands 

dragonregcmente ( K 4) i Arvidsjaur som direkt hiingcr samman med 

omlokaliseringen frtm Umeii bör inte belasta utgiftsramen for det militiira 

försvaret. Ramen biir diirfiir tillfalligt hiijas med ett belopp som motsvarar 

ifriigavarande kostnad.:r under huclgctfiret 1980/81. 

Utgiftsramrn bör tillfölligl hiijas med den del av kostnaderna Hlr 

investeringar för försvarets forskningsanstalt i Grindsjiin som iir en direkt 

följd av regeringens beslut att förbgga forskningsanstalten till södra delen av 

Stock hol msomrtidet. 

Genom beslut i februari 1977 bemyndigade regeringen arhetsmarknads

styrelsen att under hudgetaren 1976177 och 1977178 liigga ut industribestiill

ningar i sysselsiittningsfrämjande syfte bl. a. fiir försvarets räkning till ett 

belopp av högst 65 milj. kr. Den materiel som bestiilldes var planerad att 

anskaffas undn senare budget[1r. Kostn;1derna förskotterades frirn clflL· 

huvudtitelns anslag till sysselsiittningsskapancle iitgiirder och skulle till 

överviigande del illerbetalas under de budgetiir niir anskaffningen av de olika 

materielobjekten var planerad. Utgiftsramen hiir tillfiilligt minsbs med den 

del av titerhetalningcn som faller pii hudget{iret 198(1181. 

Medel for syssds:ittningsstimulerantk åtgiinlcr under tolfte huvudtitl'ln 

har under en följd av ilr i vissa fall stiillts till ff>rfogandc fiir att betala 

byggnadsarbetcn. materiel 111. m. för liirsvarsmakten. Efter sarnr:1d med 

chefen för arbetsmarknadsdepartementet fiirutsiitter jag att s;idan;1 medel 

för disponeras utiiver utgiftsramen till ett hdopp a\' 20 milj. kr. Av medel 

under tnlfte huvudtiteln kommer diirutiiver 16, I milj. kr.att disponeras 

under budget{iret 1980/81 fiir investeringar fiir K 4 i Arvidsjaur i enlighet med 

riksdagens beslut iir I 1J73 (prop. 1973: 135. FiiU J lJ73:211. rskr I •J73: 182 ). 

Diirmed har sammanlagt 177 .9 milj. kr. am·isats under tolfte huvudtiteln för 

inveskringarna i Arvidsjaur. 

För budgetim:t I 97'J/80 har riksdagrn vid I 978i79 iirs riksmöte ( prop. 

J<J78/79: \()(J bil. 7 s. 88. FiiU 1978i79:23. rskr JlJ78/79:327) bemyndigat 

regeringen att justera utgiftsramcn för det militiira försvaret dels mccl hiinsyn 

till prisutvecklingcn enligt nettnprisindex. dels med den del ;iv i·ikade 
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kllstnader fiir vissa a\· de \'iirnpliktigas fiirmi1ner Slllll iivcrstiger vad 

nettoprisindex ger. Med hiinvisning till \'ad jag har anfört under avsnittet 3.4 

Det militiira försvarets fortsatta utveckling (s. 77) förordar jag att regeringen 

inhiimtar ett bemyndigande att justera ut1:tiftsramc11 fiir det militiira försvaret 

fiir budgctiiret 1980/81 med hiinsyn enbart till prisutvccklingen enligt 

nct tuprisindex. 

Jag ,·ili \'idarc erinra \llll vad jag anfiirdc i prop. llJ7h/77:74 (bil. Is. 138. 

FiiU 197(,/77:13, rskr 19711/77:311) om \'issa tekniska fiiri111dringar vid 

hcriikning av prisreglering umkr liipande budgl'li1r. 

Genom nyssniimnda bL·slut har riksdagen \'idare bemyndigat rcgningen 

att justera utgiftsramen fiir det militiira försvarL'I fiir budgct~irct llJ7l)/XO pi1 

grunda\' iivcr- eller undcrutnyttjandc a\' ramen flir budgl'1{1ret 1978/79. Jag 

förordar alt regeringen inhiimtar bemyndiganlk fiir budget aret 1980/8 I 

enligt samma principL·r. 

fiir budgct(1rct I 1J7LJ/8(1 har riksdagen genllm niimnda beslut vid I 978/79 

~irs ribmiite iiven bemyndigat regeringen att av konjunkturskiil medge 

iivcrskridande a\' utgiftsramcn fiir det militiira försvaret. Ett si1dant överskri

dande regleras genom motsvarande _justering av utg.iftsramen för ett eller 

flera eftnfiiljandc budgi:'lar. Ett mots\'arandc bemyndigande fi.ir regeringen 

lwhii,·s oL'ksii for hudgL't<lret 1980/81 och biir diirfiir inhiimtas. 

Fiir h11dg.cti1ret 1979/8() har riksdag.en vid 1978/79 iirs riksmölL' (prop. 

JlJ7X/7lJ: llJO bil. 7 s. XX, FiilJ JlJ78!79:23. rskr 19781711:327) bemyndigat 

regeringen att iiwrskrida utgiftsramL·n fiir det militiira fiirsvart'l om bered

skapsbudgeten fiir totalförsvaret siitts i kraft. dvs. vid krigsfara eller krig. 

Hemrndigamkt att överskrida utgifhramcn omfattar ocksii bcredskapsiit

giirder i andra situationer iin direkt krigsfara eller krig. I liir avses s:idana 

<°1tgiirder som att viimpliktiga a\ beredskapsskiil kallas in till krigsförbandsöv

ning L'llcr bcrcdskapsövning eller att andra siirskilda [itgiirdcr m~1ste vidtas av 

<.;11nma skiil. Ett motsvarande bt·myndigandc behiivs för budget;'iret 1980/8 I. 

Jag förordar diirfi.ir att regeringen inhiimtar riksdagens bemyndigande att 

överskrida utgiftsramen for det militiira ffirsvarct. om det behiivs av 

bcredskapsskiil. 

För att de nyss niimnda ht·myndigandcna att öwrskrida utgiftsramen av 

konjunktur- eller heredskapsskiil skall kunna utnyttjas för anskaffning av 

materiel 111. m. behövs iin:n ett bemyndigande att iiverskrida liirnnade 

bcstiillningshemyndiganden. Jag förordar att regeringen inhiimtar ett s(1dant 

hcmvndigandc hos riksdagen. 

Uthrytningspunktcr 

Beredning.en av anslagen 13 2. Armeförband: Materielanskaffning. H 4. 

Armefi\rhand: forskning och utveckling. C 2. Marinförband: Materielan

skaffning. C 4. Marinförband: Forskning och utveckling. D 2. Flygvapen

förband: Materielanskaffning och D 4. flygvapL'nförband: Forskning och 
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utveckling har som tidigare (s. 58) nämnts inte kunnat slutföras. D:irfiir hiir 

dessa anslag t. v. föras upp med her:iknade belopp. 

Hemställan 

Med h:invisning till vad jag nu har anfc'irt hemstiillcr jag att regeringen 

fiin:sl;ir riksdagen att 

I. för hudgett1ret 198(1!81 fastsUlla utgiftsramen för det militiira 

försvaret till 13 688 160 000 kr. i prisläget februari 1979, 

2. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för det militära 

försvaret för budgetäret 1980/81 med h:insyn till prisutveckling

en enligt nettoprisindex, 

3. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för det militära 

försvaret för budgetfirct 1980/81 på grund av över- eller 

underutnyttjande av utgiftsramen för budgetåret 1979/80, 

4. bemyndiga regeringen att under budgetiirct 1980/81 medge 

överskridande av utgiftsramen för det militära försvaret samt av 

l:imnade hcstiillningsbcmyndiganden, om det behövs av kon

junktur- eller bercdskapsskäl. 
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3.7 Anslagsfrågor för hudgrtårrt 1980/81 

Betriiffandl' anslagshl'riikningarna m.m. fiir hudgl'larl't 19'1'.0/Xl vill jag 

anföra följande. 

De anslag S\ll11 jag i det fiiljande fiirL'sli1r rq!L'ringL'n att frireliigga riksdagen 

har bcr;iknats i prisl;igct t".:bruari 1979 och 1979 ~1rs löncl;igc inkl. Yl ''.( 

liinc k ostnadsriil iigg. 

Enligt överhcUilhavarL'llS dirL'ktiv har myndighelL'rna riiknat med att en 

rL'serv behövs för niista b11dgeti1r fiir att miita pris- och liinl'iikningar som inte 

tiicks av prisrcgleringsmt'del. Vissa myndighetn tilliimpar L'tt systl'm ml'd 

iiverplanl'ring. fag har funnit det liimpligt att göra en sammanviigd 

bedömning av rl'serv för pris- och liinci.ikninµar samt iiverplanning. 

Rl'sultatet av dl'nna sammanviigda hcdiimninµ kallas i redovisningen undl'r 

anslagen för överplanering, resl'rver 111. m. 

Summan a\' de föreslagna anslagen irwm utgiftsramcn fiir det militiira 

försvaret uppg~ir till 13 1188 lh!J 1100 kr. 1-liirtill kommer ett prisregleringsan

slag om 2 1011000 000 kr. Sammanlagt hcg;irs all1'[1 ( 13 n8R 160 0110 + 
2 1!10 OOl) 000) 15 788 160 000 kr. för det militiira försvarl't. 
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Fjärde huvudtiteln 

A Försvarsdepartmentet m. m. 

A I. Försvarsdepartementet 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Fiirslag 

21298857 

20 900 ()\)() 

23 400 000 

/1: osrnacler och mecle/shehol' (I 000-tal kr. J 
----------·--------------------
Primäruppdrag m. m. 

försvarsdepartementet 

Tillkommer I lll')!.år: 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Prrsonal 

Personalkategori 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1978179 

Planerat 

19 860 

+2 040 

21 900 

1978179 

Utfall 

21 299 

21 299 

Antal anstiillda 

Planerat 

88 
42 

BO 

Utfall 

88 
42 

BO 

1979/80 

Planerat 

20900 

20 900 

1979/80 

Planerat 

88 
42 

BO 

1980/81 

Föredra
ganden 

23 400 

2J 4011 

1980/81 

Antal 
t.iänster 

Beräknad 
ändring 

of. 
or. 
of. 

---------·· ----·----------------

Med hänvisning till sammanställningen herliknar jag anslaget till 23,4 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Fr"irwur.\c/c>par1111e11rc•r för budgetåret I 980/8 I anvisa ett 

förslagsanslag av 23 400 000 kr. 
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A 2. \'iss:i nämnder 111. 111. 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgili 

Anslag 

Fiirslag 

12 211 243 
12 700 ()()() 

13 550 000 

Fri111 anslaget tiicks utgifter fiir \'apenfriniimnden. \'iirnpliktsniimnden. 

tota I fiirs\'a reh uppi vsni n!!sn;i m nd. fiirs\'a ret s fast ighl'lsniim nd. fiirsva rl'ls 

pcrsnnal niimnd. riksviirderingsniimnden. de lokala \'iinkringsniimnderna. 

försvarets skaderegkringsn;imnd. fiirsvarets pcrs1maldnlsniimnd. försva

rets skoJn;imnd. sakkunniga för rilllgivning i puhlicitetsfragor. miliUira 

arbl·tstidsdelegat ionl'll. totalforsvan:h ch..:fsniimnd. fiskcskyddsniimnder 

i1wm fiirsvarsdcpartemcnkts verksamhetsomrtidc. fiirsvarets arhetstids

niimnd. försvarets unLkrriittclscniimnd. militiirlednin!!cns r<idgivamk 

niimnd och fiirsvarets centrala fiirslagskommittc. 

Fr{111 anslaget utg{1r vidare hidra!! till Centralförbundet Folk och fiirsvar 

och till Stiftels..:n G;illiifsta kurscentrum. 

/\"11s111ader och mt'dcl.~hehor (I IJIJIJ-/(// kr.) 

Primiiruppdrag m. rn. 

I. Vapcnfriniirnnden 
2. Viirnplil\1sniirnnden 
l Försvarets centrala 

foretagsniimnd och 
försvarets arhcts-
miljöl\omrnitte 

4. Totalförsvarets upp
lysningsnii rnnd 

"· Fiirsvarets fostighets
niirnml 

6. l'örsvarcts pcrs11nal-
närnnd 

7. Övriga niimmler 

Bidrag till 
8. Centralförhundet 

Folk och Försvar 
9. Stiftelsen Gällöfsta 

kurscentrum 

Kostnader 

Tilll.11111111<'r I u1·g1ir: 
Ccntralförhundct Folk 
och Fiirsvar. medlems-
avgifter och sk rirtcr 
m.m. 

Stiftelsen Giillöfsta kurs
centrum. Jrifiintiil\tcr 
m. rn. 

Medgiven prisrcglcring 

!\kdelshehov 

1978/79 

Planerat Utfall 

070 4 804 
')()() 972 

925 457 

1 330 I 709 

485 450 

345 414 
.uo 485 

I 654 I 603 

4378 4675 

14 717 15 569 

2(N - 158 

-2 688 --3 200 

+I 165 

12 9115 IZ 211 

1979/80 1980/81 

Planerat Niimndcn Föredra-
gandcn 

4910 5 390 5 300 
l 020 l 086 l 075 

760 

I 050 I 417 I 240 

520 53() 530 

450 495 4()5 

515 815 I 100 

2 008 ]234 2 158 

4 805 5 304 5 170 

16 0311 17 271 17 0611 

37J -- JT}. - Jn 

-2 965 -3 145 J 145 

12 700 n 1:-:i 13550 
-·----·------
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Pl'l'.\'Olllll 

----------------
Personalkategori 1978179 1'179/80 Beräknad iimlring 

! 980/81 

Antal anstiillda Antal tjiinstcr 

Planerat l.ltfall Planerat Nämnden Föredra-
ganden 

I '111w11/i-i11ii11111de11 
I landliiggande personal 18 18 17 of. of. 
Övrig personal 5 5 (l of. of. 

I 'iimp/iÅ I 1·11d11111(/l'11 

Handliiggande personal 3 J J uf. of. 
Övrig personal 4 4 4 of. of. 

Fiir.warcr.' centrala /lire-

/<1grniim11d och /iirs1·ar1'/.1 
arh!' 1.1111i/jiik111111111111' 

1-landl:iggande personal J J 
Övrig personal 2 2 

Försvarets fasti1:Ju·tI-
nämnd 

J landliiggandc personal of. of. 
Övrig personal of. of. 

f'iirS\'ll/'C/S {Jl'/'.\'lillllfllä/11171/ 

Handläggande personal 2 2 2 of. of. 
Övrig personal of. of. 

40 40 35 of. of. 

I. Vapcnfri11iim11dc11 

a) Pris- och löncomräkningcn medför att kostnaderna ökar med l)() 000 

kr. 

b) För att genomföra ett ökat antal utredningar behövs ytterligare 300 ()()() 

kr. 

c) För personalförstiirkning. och vikarier kriivs ytterligare 7':-i ()()() kr. 

d) för personalutbildning behövs ytterligare 15 noo kr. 

2. Viimplikts11ä111ndm 

a) Pris- och löncomriikningen ökar kostnaderna med 57 000 kr. 

b) För personalutbildning behövs ytterligare 9 000 kr. 

3. Totalfår.1·1 ·arcts llf'fll_\'s11i11g.1·11,/111ml 

a) Pris- och löncomriikningen mcdfiir att kostnaderna ökar med 15 000 

kr. 
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h) Pä grund av ökade kostnader för annonsering i telefonkatalogen behövs 

ytterligare 182 000 kr. 

c) För att möjliggöra en fastare planering hd1i.iver n:imnden vtterligare 

50 ()(I() kr. 

d) För tryckning (Kh distributi1'n av årlig tota\förw;nsinformation till 

kvinnor hehövs 120000 kr. 

4. F1."ir.1Tarets ji1stighetrniimnd 

a) Pris- och liincomriikningcn likar kostnaderna med 10 (l(J() kr. 

5. f("irSl'llrl'tS pcrsonafniimnd 

a) Pris- och löneomriikningen medför att kostnaderna iikar med 45 OOU 

kr. 

6. Örriga nämnder 

a) Pris- och löneomräkningcn ökar kostnaderna med lil 000 kr. 

h) För civil övningsledning heräknas ytterligare 222 000 kr. 

c) För försvarets centrala förslagskornmitte, som tidigare inte ingick 1 

i.ivrig•i niimnder. beriiknas 60 000 kr. 

7. Centra/ji)rf>undet ri1lk och Förs1-·ar 

a) Pii grund av pris- och löneomräkning hör hidraget till förbundet ökas 

med 126 000 kr. 

h) För att kunna genomföra erforderlig försvarsinformation hehövs 

ytterligare 100 ()()() kr. 

8. Stiftelsen Giillöfsta kurscentrum 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 15(1 000 

kr. 

b) För att kunna anställa ytterligare en uthildningsintcndcnt hehiivs 

i.:n ooo kr. 

c) För att kunna genomföra tre kurser om skolan och försvarsfrågorna 

hchÖ\'S ytterligare 36 000 kr. 

d) För nybyggnad av hotellflyglar och kurslokaler behiivcr stiftelsen 

medgivande att liina ca 5 milj. kr. 
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hirctlmga11d!'11 

!\1ed h{invisning till sammanställningen över kostnader och medebbehov 

beriiknar jag anslaget till Ll .'i.'ill 1111(1 kr. I min hniikning ingi'tr bl. a. meckl för 

ett ökat antal utredningar fiir vapenfriniimnden. Fiir gemensamma lednings

iirningar p;'i hiigrc· regional nid har jag under posten Övriga niimnder räknat 

med en i.ikning till 314 000 kr. lJmler denna post har jag vidare beräknat 

2811 ()()() kr. för en delegation fi.ir efterforskning av krigsfangar och 

civilinternerade. 

Jag hemsttillcr att regeringen fiiresli'tr riksdagen 

att till Vissa ntlmndl'r 111. 111. för budgetftret 1980/81 anvisa ett 

fiirslagsanslag av Ll .'i.'ill 000 kr. 

A 3. Kommittrer m. m. 

1978/79 

llJ71J/8() 

1980!8 I 

lJtgift 

A11slag 

Fiirslag 

:'i 233 616 1 

4 JO() (I()() 

4 (l()(I 000 

I Varav L7 milj. kr. i prisrc.:gkring.smcud. 

Med hiinsyn till 1.kn beriiknade uiredningsverksamheten hör anslaget föras 

upp med 4.6 milj. kr. 
Jag hemstiiller att regeringen fiireslitr riksdagen 

att till Kom111i1tfrr 111. 111. för hudgetiiret I ~>80/X I anvisa ett 

fi\rslagsanslag av 4 (100 1100 kr. 

A 4. Exlra utgifter 

11178/79 Utgift 863 172 Reservation h 76 ()()() 

llJ7lJ/XO An siaµ I 0110 OOl 1 

I lJXl>.'XI Fiirslag 7511 111111 

Anslaget bi.ir fiiras upp med 750 111111 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen fiirL·sl;"1r riksdagen 

att till Lrtra utgifil'r för hudgeti1ret I LJX0/8 I anvisa ett rcsnvations

anslag av 7.'ill IHlO kr. 

A 5. Ref!lt'rinf! a\· prisstl'gringar för dt'I militära fiirsrnret 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Fiirslag 

_I 

I 400 000 000 

2 I 00 000 000 

I l l1girtcrna redovisas under öniga anslag mom utgiftsramcn for dr1 militiira 

försvaret. 

Anslagen i1wm utgihsramcn för det militiira försvaret iir för budgditrct 

I 9811/X I baiiknade i prisliiget februari 1979 och 1979 ;irs liincliige. Anslaget 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 7 Fiirsrnrsdcpartcnll'ntl'l 

Reglering av prisstcgringar fiir det milit:.ir;1 fiirsqret iir ;1vsctt all tiicka 

si1dana pris- och lönciik ningar snm int riiffar fran februari 1 <J7ll intill utgi111gcn 

av hudgetarct 1Wmi81. Dclla inncbiir all ungefär tvii i1rs pris- och 

liineökningar riiknas in i anslaget. Anslaget iir cl\ s. k. Lickningsanslag som 

inte skall hclastas. 

BudgL'li1rel J97ö/79 

Ribdagcn har fi.ir budget{1n.:t l<J7f;/7<) anvisat 2 O~O milj. kr. till reglering 

av prisstcgringar för det militiira forsrnrl't. Beloppet avsi1g kompensation h1r 

prisstegringar enligt nettoprisindex ('.'JPI) friin prisliil,!Cl i februari 1977 till 

medelprisliigct fiir hudl,!ctiirct 1978!7<.J. 

Prisreglering av de ramrel,!lcra<k utgifterna fiir det militiira fiirsvarl't sker i 

enlighet med riksdagens beslut (prnp. 1909: 1 bil. <is. 14. SU l(J(1<J:4. rskr 

19n9:4) fr.o.m. hudgetiiret 1%9/70 pil grundval av NPI. Prisrq.!kringen .'ibll 

motsvara 1/100 av summan av de pi1 driftbudgeten och kapitalbudgeten 

uppförda anslagen med undantag av prisreglcringsanslaget och anslag som 

har heriiknats utöver raml'n multiplicerad med skillnaden mellan NPI i 

februari J<J77 och genomsnillsinclex för budgetiiret 1978/79. I pris- och 

löncliiget februari 1977 var summan av dessa anslag 11 513 740 (){)() kr. 

Resultatet av heriikningarna av NPI fiir budgctiiret J<J78!79 framg{ir av 

följande sammanställning (khruari 1977 = 100). 

Augusti 
!97S 

November 
197X 

---------
115.51) 117,64 

Februari 
19711 

120.'.'0 

Maj 
]<179 

122.h2 

l'vkdeltal 
197X.:711 

\]l)Jl9 
----------···-----· ----·· --------

Fiir prisreglering av de rambundna anslagen disponerades allts{1 (0, 1909 x 

11 SJJ 740 000) 2 197 973 000 kr. f'riin detta belopp skall emellertid dras 

4 297 ()()() kr. enligt följande samrnanstiillning. 

Återbetalning av kostnader liir 
tidigarelagda indust rihestiillningar 

Överskridande av förslagsanslagen 
F 4. Fiirsvarets materielverk 
f' 10. Militärhiigsknlan 
F 16. Statens försvarshistoriska museer 

Medels!Orhrukning utiiver anslag p;\ k<111i1alhudge1cn 
Il 5. Gemensamma myndigheter m. m .. Ansbll· 

ning av anliiggningar for forS\'arcts forsk
ningsanstalt 

111 1. Armeforhand: Anskaffning a\' anhiggningar 
111 2. l'v1arinfiirhand: Anskaffning av <1nliiggning<1r 
1111 Hyg\'apenliirhancl: .Anskaffning av anlägg-

ningar 

375 ()()() 
18000 
50 000 

40 ()()() 
2333(1()()() 

2 100 000 

15 500 ()()() 

12 SIH)(HMI 

443 000 
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111 4. Central nd1 IHigrc regional ledning: Anskaff-
ning i.I\' anl~iggningar 

IX I. An,bffning a\' datamaskiner 

A\'skri\'ning a\' <>rcgkrade kapitalmcdclsforluster enligt 
prop. 1'!78i79: J(lll (bil. 2.'\ s. 2) 
Arlig crs;ittning till viss personal i frirsvareh materiel
verk 
Anskaffning a\' datamaskin for fiirs\'arets forskningsan
stalt 

A1·gar: 
Linderutnyttjamk av utgiftsramen fiir hudgetiirct 1977; 
78 (prnp. l97X.7<J:IOO bil. 7 s. 2-1) 
Kostnaikr for \'iss personalutbildning (prop. I 97t:\i 
79: 100 bil. 7 '· K'iJ 
s;nskild anskaffning 
Tillsk<.>tt till statens hundskola 

Totalt 

J 'JXll 000 
29(111011 

-1-14 1111(1 

4 114 (11)(1 

1 29'i ()(I() 

64 036 000 

-58 32-1 (111(1 

590 000 
n50 ooo 
175 000 

-59 739 000 

4 297 000 

94 

Fiir prisrc:glcring disponerades pii dl'tta siitt totalt (2 197 973 000-

4 297 000) 2 193 676 ()()()kr. 

Regerin!,!en har i mars och maj 1979 heslutat om överskridanden av vissa 

anslag på grund av pris- och löneökningar m. m. Genom besluten har 

sammanlagt 2 183 758 000 kr. stiillts till förfogande för iindamal som avses 

med resp. anslag. 

BudgeLiret 1979/80 

Hittills heriiknade indextal for NPI ( kbruari J 978 = ](JO) utgör för augusti 

1979 111 ,46 uch for november 1979 J 13,96. Under budgct[lfct skall indextal 

beriiknas iin:n for khruari och maj 1980. 

Det tillgiingliga materialet beträffande prisutvecklingen pekar mot att de 

anslagsiivcrskridandcn som kommer att behöva medges p[1 grund av 

föriindringen av NPI kommer att överstiga det prisregleringsanslag om I 400 

milj. kr. som har anvisats för budgcti1ret 1979/80. Anslaget beräknades på 

grundval av ett antaget NPI-medeltal pil ca I 0,8 c,:;-, för tiden februari 1978 till 

medelkostnadsltiget för budget<iret 1979/80. 

Budgetiiret 1980/XI 

Under avsnittet Ramberiikning för budget{trd 1980/81 m. m. har jag 

an!!elt hur jag har beriiknat kompL~nsationl'n för pris- och liinl'stegringar för 

niista bud!,!eti\r. l\1ed hiinvisning till vad jag har anfört diir hemsUller jag att 

regeringen föreslar riksdagen 

att till Reglering m· prisstcgringar får del militära försvaret för 

budgett1ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 100 UOU 000 

kr. 
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B Armeförband 

Chefen fiir armen ;ir proµrarnmyndighet filr huvudprogrammet Armcfiir

hand som omfattar följande delprogram. 

I. I Fördelningsförband rn. 111. 

1.2 Infanteribrigad rn. m. 

1 . .3 Norrlandsbrigad m. m. 

1.4 Pansarbrigad rn. m. 

l .5 Centrala och högre regi1mala lednings- och undcrhi11lsförband 

J .6 Lokalfiirsvarsförhand 

I. 7 Hemviirnet 

1. 94 Gemensamma produktioföresurser 

Armens fredsorganisation hestftr i stort av följande staber och förband m. 

m. 

Armc'staben 

f örs\·arsom d1dessta h 

20 försvarsomri1desförhand 

29 övriga förhand 

27 uthiklningsanstalter som är understiillda eller lyder under chefen för 

armen. 

Lokaliseringen av armens fredsfiirhand m. 111. frarng{1r av följande karta 

(intagen på s. %). Verksamheten leds centralt friin armcstahen och regionalt 

av militärbefälhavare (ses. 154). 
Verksamheten undn huvudprogrammet Arml'fiirhand budgeteras p~1 ett 

antal primLiruppdrag inom huvudprnduktionsomr[1dena Ledning och fiir

bandsvcrksarnhet. Materielanskaffning. Anskaffning av anliiggningar samt 

Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras fr[m följande anslag. 

I3 1. Armeforband: Ledning och förbandsverksamhet 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

B 3. Armcförhand: Anskaffning av anbggningar 

B 4. Armeförband: Forskning och utvecklinµ 

R 1. ArmHörband: Lednin~ och förbandsn•rksamhet 

Jq78/79 

J<l79/80 
Jq80/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 504 593 167 1 

3 460 800 0001 

3 628 300 000 
1 Anslagen BI. Armcforband: Ledning och förhandsverksa111het och E 2. Armcsta
hcn. 

Under anslaget bedrivs dels allmiin ledning och fi.irhandsverksamhcL 

operativ och krigsmganisatorisk verksamhet. utbildning till och av fast 
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anställd personal m. fl. samt grunduthildning och repctitionsutbildning av 

värnpliktiga inom armen. dels allmiin ledning och förhandsverksam het inom 

hemviirnct. 

I 'erkmmhctcns om/alfning 

Verksamhet 1978179 1979/80 

Planerat Utfall Planerat 

Antal utexaminerade 
officerare exkl. reservof-
ficerare 435 486 450 

Grun<lutbildning av 
värnpliktiga 
Antal man 35 460 37 800 36 470 
Antal tjänstgöringsdagar 
(I ()(Kl-tal dagar) 9 170 9 312 9 669 

Repe1i1ionsu1bil<lning 
Antal man 52 600 43 000 79 990 
Antal tjänstgöringsdagar 
(I 0()()-tal dagar) 677 577 I 186 

Kostnader och mcdclsbl'hOI' (/ 000-tal kr.)' 

Primäruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall 

Armeforband: 
Allmän ledning och 
förbandsverksamhel 992 011 I 119 797 

Operativ och krigsor-
ganisatorisk verk-
sam het 101 364 109 577 

Utbildning till och av 
fast anställd personal 
m. n. 260 697 316 223 

Grundutbildning av 
värnpliktiga I 291 647 I 348 497 

Repetitionsutbildning 305 440 226 420 
Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 
för delprogrammet 
Hemvärnet 65 807 82 858 

Kostnader 3 016 966 3 203 372 

Tillkommer I ai•går: 
Kostnader som belas-
tar andra anslag I 683 

Gemensamma kostna-
dcr - + 167 493 

7 Riksdagen f')79!HO. 1 suml. Nr 100 Rit. 7 

Planerat Chefen 

984 303 

107 329 

316 218 

I 575 324 
482 202 

80601 

3 545 977 

2 460 

för 
armen 

I 169 625 

131 373 

325 621 

1614532 
442 050 

91 980 

3 775 181 

1980/81 

Chefen för 
armen 

390 

36 300 

9629 

65 030 

904 

Föredra
ganden 

1162 260 

131 370 

320 790 

1 625 280 
416 330 

91 130 

3 747 130 
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Primäruppdrag m. m. 197817'1 

Planerat U1fr1ll 

1979/80 1980/81 

Planerat Chefen 
för 
armen 

Föredra
ganden 

-------------------·----·-------·---
Skillnad mellan faktis

ka kostnader och in
ternpriser 

Förskott 
Gemensamma intäkter 
Utbetalningar föran-
ledda av före budget
året genomförd verk
samhet 

Beräknade utbetal
ningar efter budget
året 

Medgiven prisreglering 
Överplanering, reser

ver m. m. 
Inkomster 
Medelsbehov 

1 Inkl. armestaben. 

- +29I875 
- + 1 603 
- - I59750 

+ I7 540 -

- I6 730 
+ 582 040 

- 77 418 
350 

3 520 365 3 504 593 

+ I6 730 + I5 800 + 15 800 

I 5 800 - 14 300 - 14 300 

83 297 - 151 681 - 120 360 
350 

3460 800 3 625 ooon 3 628 300 

2 Inkl. 4 800 som har begärts utöver överbefälhavarens ram för K 4 i Arvidsjaur. 
3 Inkl. 40 200 som har begärts utöver överbefälhavarens ram for rcpctitionsutbildning. 

Pl'rsona/ 1 

Persona I kategori 1978179 1979/80 Beräknad iindring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjiinster 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
for gandcn 
armen 

Militär personal 
Regementsofficerare 2 931 2 942 2 943 or. of. 
Kompaniofficerare I 938 I 937 I 977 of. of. 
Plutonsofficerare m. Il. 4 458 4 480 4 552 of. of. 

Cirilmilitiir perso11al 
Teknisk personal I 109 I 114 I 121 of. or. 
Läkare (vetcriniirer) 21 22 21 of. of. 
Övrig personal 7 7 7 of. of. 

Pensionerad militär perso-
nal i a1<•odestjä11sr 

Regementsofficerare 86 48 65 - 25 - 25 
Kompaniofficerare 50 39 20 - 5 5 

Civil personal 
lfandläggandc personal 350 354 354 of. of. 
Övrig personal 7 754 7 727 7 565 - 81 - 81 

Il! 654 18 670 Il! 604 -1112 -11 I' 

1 Inkl. armestaben. 
2 Antalet anställda beräknas minska med 121. 
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Budgetiiret 1978/79 

Chefen för armhz anger i sin tirsre<lovisning för hu<lgetitret 1978179 att <len 

slutligt planerade verksamheten har kunnat genomföras inom ramen för 

disponihla resurser. Många kostnadsbesparande åtgiirder har vidtagits. 

Dessa har i vissa fall påverkat utbildningsresultatet negativt. 

Utbildningen till och av fast anställd personal har i huvudsak genomförts 

som planerat. Rekryteringen till regementsofficer iir dock fortfarande 

otillräcklig. Arhetet inför övergången till den nya hefiilsordningen har varit 

intensivt, främst på central niva. 

Grunduthildningcn av värnpliktiga har i allt väsentligt genomförts som 

planerat. Väsentliga hrister förekommer dock, bl. a. till följd av knappa 

resurser. Ca 700 värnpliktiga utöver det antal som angavs i reglcringshrevet 

har piibörjat grunduthildning. Orsaken till detta är bl. a. minskad heniigen

het att söka anstånd. 

Repetitionsuthildningen har i huvudsak genomförts enligt giillande 

planering. Denna innebär dock att ett stort antal förhand av ekonomiska skiil 

inte har kunnat genomföra krigsförhandsövningar i ordinarie rytm. Genom 

rationellare förbandsomsättningsplaner har antalet värnpliktiga som genom

fört krigsförbandsövning kunnat reduceras något i förhiillande till vad som 

angavs i regleringsbrevet. Chefen för armen har under i1ret deltagit i 

överbefälhavarens översyn av repetitionsuthildningen. 

Budgetåret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978/79: 100 bil. 7 (FöU 

1978179:23, rskr l 978179:327) och rcgleringshrevct för budgetåret 1979180 

bedöms i allt väsentligt kunna fullföljas. 

Nuvarande fredsorganisation behålls i stort sett under budgcti1ret. 

Verksamheten vid P 1 läggs ned och verksamheten vid K 4 i Arvidsjaur 

påbörjas inför utbildningsåret 1980/81. 

36 770 värnpliktiga beräknas bli utbildade. I förhållande till det antal 

värnpliktiga som anges i regleringshrevet kommer ytterligare ca 300 

värnpliktiga att inkallas till grundutbildning av arbetsmarknadsskäl. Utbild

ningen inriktas så att samövade enheter kan föras över till krigsorganisatio

nen och efter mobilisering vara direkt användbara i sina huvuduppgifter. 

79 900 man beräknas genomföra repetitionsutbildning. Utbildningen 

inriktas så att de förband som repetitionsutbildas kan lösa sina huvudupp

gifter omcdclhart efter mohilisering. 

Budgetåret 1980/81 

Chefen för armen anför heträffande hudgetärct 1980/81 all verksamheten 

inriktas p<I att i första hand säkerställa förhandsproduktionen. Kraftfulla 
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iitgärder i form av en omfattande rationaliscringsverksamhet skall vidtas for 

att minska kostnaderna för fredsdriftcn. 

Uthildningcn av fast anstiilld personal skall säkL·rst;illa att kompetens 

crhillls för att lösa avsedda uppgifter i krigs- och frcdsorganisationen. Den 

ickc-ohligatoriska vidarcuthildningen skall bcgriinsas av ekonomiska skiil. 

Den första omgtmgcn yrkcsbcfalsaspiranter i den nya bcfälsordningen 

p[1börjar sin utbildning under budgetaret. Övcrgängsutbildning av plutons

officerare skall därvid påbörjas. 

Mi'ilct för grundutbildningen av värnpliktiga är att i princip alla skall kunna 

krigsplaccras i brigader med erforderliga lednings- och stödförhand. 

Av ekonomiska skäl maste repctitionsuthildningen begränsas under 

budgetåret. Besparingen sker i huvudsak genom att krigsfiirbandsövningar 

inställs. 

Förändringarna i förhiillande till hudgetiirct 1979180 detaljmotiverar 

chefen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löncomräkning 

Pris- och löncomräkningcn innebär att kostnaderm1 ökar med 358 936 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Överföring av armcstahcn från anslaget E 2 ökar kostnaderna med 

51 626 000 kr. 

2. Verksamheten vid K 4 i Arvidsjaur innehiir en merkostnad för hyror om 

15 720 000 kr. 

3. Övcrgångsuthildning av plutonsofficerare, Hiraruthildning och arbets

grupper på grund av den nya befälsordningen ökar kostnaderna med 

3 713 ()()() kr. 

4. Fler kompanienheter ökar kostnaderna för ammunition med 400 000 

kr. 

5. Personalen minskas med ca 160 anställda, vilket minskar kostnaderna 

med 16 422 000 kr. Civil personal vid K 4 i Arvidsjaur ökar kostnaderna med 

2.5 milj. kr. Övriga personalförändringar ökar kostnaderna med 3 825 000 

kr. 

6. Förändrad övnings- och tjänstgöringsdagsvolym för repetitionsutbild

ning med ca 14 850 värnpliktiga resp. ca 167 000 tjänstgöringsdagar minskar 

kostnaderna med 67 585 000 kr. 

7. Övriga volymförändringar minskar kostnaderna med 13 599 000 kr. 

8. Undcrhäll av förrådsställd materiel ökar kostnaderna med 2.9 

milj. kr. 
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9. Rationaliseringar minskar kostnaderna med 108 761 000 kr.,varav för 

repetitionsutbildning 41) 117 ()()()kr. motsvarande 115 001) tjiinstgiiringsdagar 

llCh fiir grundutbildning av viirnpliktiga 57 880 000 kr. 

10. Viss byggnadsverksamhet inom Nedre Norrlands militiiromriide förs 

över friin anslaget B 3 vilket ökar övriga kostnader med 5,5 milj. kr. 

11. Cht:fen för armen iiskar 40.2 milj. kr. utiiver av överbefälhavaren 

anvisad ram för fiirstiirkning av repetitionsutbildningen. 

12. För ökade kostnada i samband med lokaliseringen av K 4 till 

Arvidsjaur begiir d1efrn för armen 4,8 milj. kr. utöver den ram som 

övt:rbefälhavaren har anvisat. 

f"iircdraganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 

för jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet 3.4 Det militära 

försvarl'ts fortsatta utvt:ckling (s. 57-78). Under detta avsnitt har jag anmält 

de ätgiirder som krävs för att verkstiilla riksdagens beslut om försvarsmak

tens centrala ledning m. m. (prop. 1977178:63, FöU 1977178:9, rskr 

1977178: 174). Under budgetilret 1980/81 kommer den omorganisation av 

armcstaben som jag diir har redogjort för att påbörjas och flyttningen till 

förvaltningsbyggnaden i kvarteret Bastionen att förberedas. 

Jag kan i huvudsak godta chefens för armen förslag till uppgifter under 

budgetåret 1980/81 liksom hans beräkning av kostnaderna under primärupp

dragen.Jag har dock, bl. a. med hänsyn till utfallet under budgt!tåret 1978179. 

beriiknat något högre lönekostnader än vad chefen för armen har gjort. Jag 

har vidare tagit hänsyn till att kostnaderna för viss byggnadsverksamhet 

försöksvis skall belasta detta anslag. 

Under primäruppdraget till allmiin ledning och förbandsverksamhet har 

jag heriiknat medel för engångskostnader, förmåner och hyror samt vissa 

tjänster som avses för Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur. 

Under primiiruppdraget Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. 

har jag beräknat medel för iivergångsutbildning av plutonsofficerare m. fl. i 

samband med den nya befälsordningen. 

Vad gäller repetitionsutbildning har jag beräknat medel för en verksamhet 

som motsvarar ca 960 000 tjänstgöringsdagar. Detta innebiir en minskning 

med ca 226 000 tjänstgöringsdagar jiimfört med vad som har planerats för 

hudget<lret 1979/80. Genom de rationaliseringsvinster som chefen för armen 

har redovisat har minskningen av övningsvolymen under budgetåret 1980/81 

kunnat begränsas något. 

Jag har inte n{1got att erinra mot chefens för armen förslag betriiffande 

primäruppdragen till operativ och krigsorganisatorisk verksamhet samt 

hemvärnet eller beträffande primäruppdragsgruppen till grundutbildning av 

viirnpliktiga. 
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f'vlin bcriikning av det totala meJclsbehovct framg~tr av sammanstiillningen 

över kostnader och medelsbchov. 

Jag ht.?mstiillcr att regeringen föresliir riksdagen 

att till :\mtt;fi"irhand: Ledning ocli förba11dswrksamhct för budgct

{irct 19:-iO/X I anvisa ett fiirslagsanslag av 3 628 300 000 kr. 

B 2. Armfförhand: !\latrriclanskaffnin~ 

Med hiinvisning till vad jag har anfört under avsnittet 3.6 Ramberäkning 

för budgt.?t{trct 1980/XI rn. m. (s. 85) hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att. i avvaktan p:I silrskikl proposition i limnet. till Amu'fnr/Jand: 

M11rcric/1111ska(fi1ing för budget{1rct 1980/81 beräkna ett för

slagsanslag av ')511 ilUO ()00 kr. 

B 3. Armcförband: Anskaffning m· anläggningar 

1978179 Utgift 273 263 937 1 

l'J79i80 Anslag 3Jl) 7()0 {)()()I 

1980/81 Förslag 412 800 ooo: 

I Anslagen B 3. Armfforbam.I: Iståndsättning av befästningar och ka.<;emer samt Ill l. 
ArmefOrband: Anskaffning av anläggningar. 
2 I beloppet ingår kostnader för experter och konsulter som gör utredningar om 
planerade byggnadsföretag och om fOrvärv och försäljning av mark samt kostnader for 
projektering av byggnadslörctag. Tidigare har kostnaderna för utredningar betalats från 
anslaget F 3. Fortifikationsforvaltningen och kostnaderna för projektering fr1m ansla
get VII I. Vissa projektcringskostnadcr. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad och iståndsättning av 

lokaler m. m .. befästningar och ammunitionsförråd för armen samt mark

förvärv för dösa iindamiil och för övnings- och skjutfält m. m. 

A."os111adN och ml'dl'lsbcho\' (I 000-ra/ kr.) 

Primiiruppdrag m. m. 1978179 1979/80 J 980/81 

Chefen för Föredra-
armen ganden 

Armefiirband: 
Markam.kaffning fiir delprogram-
men 

1.obl fi>rsvarsfi.irh<1 ncl 100 ](10 1(1(1 IOtJ 
Gemensamma prndukti<rnsresur-

ser lo 700 22 400 2(1 000 26 000 
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PrimiiruppJrag 111. m. 

-·- -·····--· .. --·-------
Anskaffning av befästningar m. m. 

fiir ddprogrammen 
Fiirdelningsförhand m. m. 
Infanteribrigad m. m. 
[_okalförsvarsförhand 
Anskaffning av kasl'rner m. m. för 
delprogrammet 

Gemensamma produktionsrl'sur
scr 

lst;lmlsiillning av bcfiistningar och 
kaserner för ddprogramm.:n 

L< >kal fors va rsfiirba nd 
Gemensamma produktinnsresur

s..:r 

Summa 

Reducering p;I grund av överpla
nering 

Ikriiknal mcdclsbchnv 

Budgetiiret 1978179 

I 'J7Xi79 I ll79!80 I 'J81 li8 I 

Chefen riir Fiiredra-
armen gamkn 

2110 

I 200 '150 

270 
l 000 

2811 340 2~2 nOll 323 130 

I 000 I 050 

o 7 lJ50 8X 65() l l l oOO 

367 490 396 000 462 100 

-20 41(1 

347 080 396 000 462 100 

270 
I 000 

303 030 

9X 500 

428 900 

428900 

Fortifikations[ örw1/t11i11ge11 anmäler i sin iirsredovisning för budgetåret 

1978179 att mark inte har kunnat anskaffas i planerad omfattning. Under 

budgetåret har större markområden anskaffats för det nya skjutfältet vid 

Uddevalla och för övningsfältet vid Rinkaby. Mindre kompletteringar av 

fastighetsbestiindet har skett pii ett flertal platser, bl. a. i Revinge, Sollefteå 

och Kungsängen. Totalt har ca 350 ha mark anskaffats. 

Befiistningsobjekt har anskaffats enligt planerna. Detsamma giiller i stort 

sett anskaffningen av kaserner m. m. En tygverkstad och ett verkstadsförråd 

vid I 2 i Karlstad. en motorprovanläggning vid P 4 i Skövde. en värmecentral 

vid S 2 i Karlsborg, en skolbyggnad vid Lv 3 i Norrtälje, en smörj- och 

tvätthall vid InfSS i Kvarn och ett krigssjukhus i Arvidsjaur har blivit färdiga. 

Iståndsättning av befästningar och kaserner har också kunnat genomföras 

enligt planerna. Renovering av en kasern vid vardera I 11 i Växjö, I 17 i 

Uddevalla och S 2 i Karlsborg har avslutats. Garnisonshotellet vid S 2 i 

Karlsborg har byggts om och iståndsatts. Renovering av en kasern vid P 4 i 

Skövde, fem kaserner vid P 7 i Revingehed och sju kaserner vid Lv 3 i 

Norrtälje har påbörjats liksom om- och tillbyggnad av sjukhuset vid A 6 i 

Jönköping. I avvaktan på beslut om större ombyggnad eller nybyggnad har 

mindre istiindsiittningsarheten utförts bl. a. i matinrättningarna vid I 3 i 

Örebro. K I i Stockholm och P 18 i Visby. Till följd av organisationsändringar 

har förråd och stabs- och förvaltningslokaler iständsatts bl. a. vid I 2 i 

Karlstad. I 13 i Falun. I 22 i Kiruna. Ing 2 i Eksjö och A 9 i Kristinehamn. 

Tekniska försörjningsanordningar har ist[mdsatts bl. a. för värmeförslirj-
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ningen vid I 12 i Eksjö och T 3 i Solleftd1, för clförsiirjningen vid A 6 och vid 

A 9 i Villingshcrg och för vattenförsörjningen vid I 14 i Giivle, I 15 på Tiinga 

hed, P I 8 och vid T 2 i Skövde. Vägar och planer har iståndsatts bl. a. vid I 21 

och T 3 i Sollefteå och vid P 2 i Hiissleholm. 

Budgetåret 1979/80 

Anskaffning av mark kommer att pfihörjas för de nya övnings- och 

skjutfälten för I 2 i Värmland och I 16 i I lalland och för ett nytt skjutfält för 

Skövde garnison. Mark kommer ocks<°1 att anskaffas i bl. a. Uddevalla, 

Rinkahy och Örehro. Svårigheter möter vid förviirv av mark för försvaret. 

Detta kan komma att medföra att markanskaffningen inte kan genomföras i 

planerad omfattning. 

Den planerade anskaffningen av befästnings- och kasernohjckt heriiknas 

kunna genomföras. Bl. a. beräknas påg[iendc tillbyggnad av matinr;ittningen 

vid I 2 i Knrlstad, nybyggnad av en militäromd"1desverkstad och ett 

verkstadsförråd vid I 5 i Östersund, om- och tillhyggnad av en smörj- och 

tvätthall vid I 17 i Uddevalla, nyhyggnad av pjäshallar vid A 1 i Linköping, A 

4 i Östersund och ArtSS i Älvdalen, tillbyggnad av markenteriet vid Lv 7 i 

Luleå och nybyggnad av en militärrestaurang vid I ng 3 i Boden bli färdiga. Av 

de större ohjekt som beräknas kunna påbörjas kan nämnas nyhyggnad av en 

tygverkstad och ett verkstadsförräd vid I 11 i Växjö. nybyggnad av en 

militiirrcstaurang vid I 15 i Borås. om- och tillhyggnad av matinriittningen vid 

I 16 i Halmstad, nybyggnad av ett garage m. m. vid I 17. om- och tillbyggnad 

av gymnastikbyggnaden vid P 7 i Ystad, utbyggnad av värmeförsörjningen 

vid P 10 i Striingnäs, nyhyggnad av en pjäshall vid A 9 i Kristinehamn, 

nybyggnad av en stabsbyggnad m. m. vid Fo 67 i Kalix och nybyggnad av 

marketenteri och fritidslokaler vid ArtSS. Pjäshallen vid A 9 beräknas bli 

färdig under budget<°1ret 1979/80. Nybyggnaderna av en gymnastik- och 

samlingshall vid I 11 och pjäshallar vid A 6 i Jönköping och A 8 i Boden samt 

utbyggnaden för A TS i Östersund som planerades starta under budgetåret 

1979/80 kommer av olika skäl att uppskjutas. 

Befästningar och kaserner beräknas kunna iståndsiittas i planerad 

omfattning. Bl. a. beräknas pågående renovering av en kasern vid P 4 i 

Skövde och om- och tillhyggnad av sjukhuset vid A 6 bli avslutade. 

Ombyggnad av kanslihuset vid I 2 i Karlstad och av kanslidelen av 

kanslikasernen vid K 3 i Skövde påhörjas. Ombyggnad av ett garage vid P 6 i 

Kristianstad, gymnastikbyggnaden vid P 7 i Ystad och marketenteriet vid Lv 

7 i Luleå genomförs. 
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Budgetåret 1980/81 

Chefen för armh1 

Mcdclsbchovet för buclgct{1ret 1980/81 beriiknas till 446 milj. kr.. varav 

26, I milj. kr. för markanskaffning. I 270 000 kr. för anskaffning av 

befästningar m. m., 307 mn ()()()kr. för anskaffning av kaserner m. m. och 

111,6 milj. kr. för isttmdsättning av befästningar och kaserner enligt följande 

sammanställningar. Diirutöver beriiknas 16.1 milj. kr. fä disponeras fri'tn 

tolfte huvudtitelns anslag till sysst'lsättningsskapande Mgiinkr för fortsatt 

utbyggnad för K 4 i Arvidsjaur. 

A. Afarka11skqtfi1ing 

Ohjekt m. m. 

l.<>kalförsvarsförhand 
I. Mark för fördd samt diverse mindre markfiirviirv och 

oförutsedda utgifter 
Gemensamma produktionsresurser 
2. I 2. Nytt övnings- och skjutfält i Värmland 
J. I 16. Nytt övnings- och skjutfält i llalland 
4. Nytt skjut falt för Skövde garnison 
5. P 6. Utvidgning av övningsfältet vid Rinkaby 
6. Diverse mindre markfiirv;irv och oförutsc.:dda utgifter 

Bc.:riiknat medclsbehov 

l'vkd.:lsbchov 
(I 01111-tal kr.) 

!011 

k (J(j{I 

6 (1()(1 

71100 
I 000 
4 (11)11 

26 100 

1. För att uppföra ammunitionsförriid kan i vissa fall mark behöva 

förvärvas rned äganderätt. Den närmare omfattningen av s[1dana förviirv kan 

f. n. inte bestämmas. Medel har beräknats för behövliga markanskaffningar 

för ammunitionsförråd och andra anläggningar för samtliga delprogram 

inom huvudprogrammet samt för smiirre kompletteringar av armens 
hefästningsfastigheter. 

2. Riksdagen har vid 1978179 års riksmöte (prop. 1978179:5, FöU 

1978179:9, rskr 1978179:56) beslutat att ett nytt övnings- och skjutfält skall 

anskaffas för I 2 ca fem mil norr om Karlstad. Fältet omfattar ca 3 700 ha. 
Markanskaffningen har påbörjats. 

3. Riksdagen har vid 1978179 års riksmöte (prop. 1978179:70, Föll 

1978179:20, rskr 1978/79:236) beslutat att ett nytt övnings- och sk_jutfält skall 

anskaffas i Halland för I 16 och lnfKAS. Fiiltet omfattar ca 3 300 ha. För att 

förvärva erforderlig mark m. m. har utsetts en särskild delegation. M:i

stockadelegationen. som har påhör_jat sitt arbete. 

4. Riksdagen har vid 1978179 års riksmöte (prop. 1978179:5, föll 

1978179:9, rskr 1978179:56) beslutat att ett nytt skjutfält för Skövde garnison 

skall anskaffas i anslutning till garnisonens övningsfält. Skjutfältet omfattar 
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ca I 900 ha. För att förvärva erforderlig mark m. m. har utsetts en särskild 

delegation. Skövdedelegationen. som har pf1börjat sitt arbete . 

.'i. 1971 ärs riksdag (prop. 1971: I 10, FöU 1971 :9. rskr 1971: l 40) beslutade 

att övningsfältet vid Rinkaby skall utvidgas med ca 6110 ha. Markförvärven 

m. m. sköts av en särskild delegation, Rinkabydclegationen. Inom det 

beslutade utvidgningsomr~\det är markförvärven slutförda. I enlighet med 

rik~dagcns beslut förvärvar delegationen även sådan mark som ligger i 

omedelbar anslutning till utvidgningsomrädet och frivilligt bjuds ut till salu. 

Hittills har sådan mark förvärvats för i runt tal 10 milj. kr. 

6. För diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter beräknas ett 

medclsbchov av 4 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Medlen avses för förvärv 

av vissa mindre objekt som i varje särskilt fall beräknas kosta högst 400 000 

kr. Medlen avses vidare för smärre kompletteringar av armens fastighetsbc

stånd. oförutsedda utgifter i samband med att beslutade förvärv genomförs 

samt för mindre utgiftsrester för vissa inte helt avslutade markförvärv 

m.m. 

Il. Anskaffning a1· befäs1ningar m. m. 

Objekt m. m. 

Fiirdclningsförband m. m. 
Företag 111•.mfda art påbörjas /980181 
I. Bc:tongförri1d för ammunition 

Infanteribrigad m. m. 
f<)retag a1·s~dda au pii/1iirja.1· 1980181 
2. Bctongfiirriid fiir ammunition 
Bt!riiknat medclshchov 

C. Anskaffning m· kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Gc:111ensamma prnduktiunsresurser 
Företag p1/bi.irjwlc(iire 1979-07-01 
l. I\...\. Utbyggnad i Arvidsjaur 
1 A 8. Nyhvggnad a\' en militiirrc:staurang 

3. S I. Utbyggnad i Enkiiping 
..\. Skövde garnison. llthv!!gnad fiir forb<tnd och skolor 

(etapp I) 
5. Utby)!gnad av fiimid m. 111. till följd av organisationsiind

ringar (etapp 3) 

Mcdclsbchov 
(I 000-tal kr.) 

270 

I 000 
I 270 

Medclsbehov 
(1 000-tal kr.) 

16 !()() 

7 :iuo 
h2 400 

25 0011 

7 IOO 
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Objekt m. m. 

Uin•rag ptll>1:irjadc eller u1·wddu 11rr pd/li"irjus i'J7'F80 
6. I It. Nybyggnad av en tygverkstad 1>ch ett vcrbtadsf<irr;id 
7. I 15. Nvbyggnad av en militiirrestaur;mg ( l'tarr I) 
X. 1 In. Om- och tillbyggnad av mat1nr;i11ningen 
9. 1 17. Nybyggnad av ett garage 111. 111. 

111. P 7 Y. Om- och tillbyggnad av gymnastikbyggnaden 

11. P 10. Omhvggn;1d av en viirmeccntral m. m. 
12. Fo 67. Nyl;}~ggnad av en stabshyggnad m. m. 
13. ArtSS. Nybyggnad av m;1rkd,,n1eri od1 fritidslokalcr 

Fiirctug tl\'S<'dda att /1tthrirj<1.1 Jt.J8(Ji8l 
14. I 14. Nybyggnad av en viirmcccntral 
I:'. I 14. Nybyggnad av en smiirj- od11,;;11hall m. 111. 

In. I 20. Nybyggnad av tvi1 fiirliiggningsbarackn 
17. P 2. Nybyggnad av en v;irmecentral m. m. 
IX. I' 7. Utbyggnad till fiil_jd "' flyttningl'n av L.v 4 
19. P 10. Nybyggnad av en militiim:staurang 
20. A 4. Nybyggnad av en milit;irrestaurang 
21. A 4. Utbyggnad flir mottagning av fjiirrviirme 
22. Lv 3. Lv 7 och I 21. Byggnadsillgiinkr till fi>ljd av ned-

läggningen av Lv 5 
23. ATS. Utbyggnad i Östersund 
24. M,1bilis.:ringsförrad 
25. Tekniska fiirsiirjningsanordningar 
26. Nybyggnad av skjutbanor 
27. Utbyggnad av Ugn 
28. Diverse objekt 
29. Diverse smiirre byggnadsf(irctag 
30. Utrednings- och projl'ktcringsknstnader fiir hyggnadsfi.ire

tag mt:d bcri1knad byggstart I lJH I .X~ nch senare 

Rcriiknat medelsbclmv 

Mc1.klsbehov 
t 1 111111-tal kr.) 

X hlJlJ 
13 .\0() 
2 ()()0 

2 201) 
KlJO 

2 5111) 

lJllOll 

3 4110 

:i 2tll) 
(i 500 
4 JOO 
(i 200 

24 000 

IJ 000 
'1500 
..\61)0 

l)()()() 

JO 000 
L\ .'iOll 

()()()() 

3 ()!)Il 
5 4110 
li (1.1(1 

4 .'iOO 

11 ()!)() 

323 IJO 

llJ7 

1. Behovet av hyggnadsåtgiirder i Arvidsjaur för K 4 har senast anmälts för 

riksdagen i prop. 1978179:100 (bil. 7 s. 264). Kostnaderna för uthyggnaden i 

Arvidsjaur heräknas nu till 227.4 milj. kr. enligt prisliigct den I februari 1979. 

varav 36,5 milj. kr. inom utgiftsramen för det militära försvaret. Angivna 

kostnader innefattar kostnaderna för nyhyggnad av ett repetitionsövnings

liiger som beräknas bli färdigt under budgetåret 1981/82. Den övriga 

utbyggnaden beräknas vara avslutad under budgetåret 1980/81. 

2. 6. 7. IL 12 och 13. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvalt

ningen att låta utföra nybyggnad av en militiirrestaurang vid A 8 i Boden, en 

tygverkstad och ett verkstadsförriid vid I 11 i V:ixjö. en militärrestaurang vid 

I 15 i Boras, en stabshyggnad m. m. vi Fo 67 i Kalix. marketenteri och 

fri tidslokaler vid ArtSS i Älvdalen och omhyggnad av en viirmecentral vid P 

10 i Striingniis. 

3. lkhovet av byggnadsätgiirclt.:r fiir S I vid nuvarandt' I' 1 i Enköping har 

senast anmiilts för riksdagen i prnp. 1978/79:100 (bil. 7 s. 264-265). 

Regeringen uppdrog i juni 1979 [1t fortifikationsförvaltningcn att l{1ta utföra 
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nybyggnad <L\ L'n skulhvggnad och L'll stahshallsbygg11ad i Enkiiping nd1 l'll 

matinriittning i Skogs-Tibble inom t'n sammanlagd kostnadsram a\' 

8() 515 ()()()kr. enligt prishigct den I februari I lJ7S. \·ilket nwtsvarar 85 35ll tl()tl 

kr. enligt prisli·igct den I februari I lJ7tJ. 

Kostnaderna för erforderliga byggnads:.ltgiirder för S I i Enköping 

beriiknas nu till sammanlagt 214.4 milj. kr. enligt prisläget den I februari 

197lJ, varav 39.4 milj. kr. avses betalas av medel undn delproduktionwm

rädct Ist~indsiittning av befästningar och kaserner och 175 milj. kr. av medel 

under förevarande ddprodu ktionsomr{1de. 

4. Behovet av utbyggnad för förhand l>Ch sknlor inom Skiivde garnison till 

följd av organisationsiindringar har SL'nast anmiilts för riksdagen i prop. 

1978179: 1110 (bil. 7 s. 265). Rt'geringen uppdrog i juni J<J79 åt fortifikations

förvaltningen att li1ta utföra tillbyggnad av matinriittningen samt nybyggnad 

av en spolhall och ett vcrkstadsförri1d m. m. vid P 4 inom en sammanlagd 

kostnadsrarn av 13 190 000 kr. enligt prisliiget den I februari 1978. vilket 

motsvarar 14 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1979. Regeringen 

uppdrog vidare i augusti 1979 <'it fortifikationsförvaltningen att !;'1ta utföra 

nybyggnad av en skolbyggnad och viigar och planer vid P 4 inom en 

sammanlagd kostnadsram av 3 270 000 kr. enligt prisWget den I februari 

1978. vilket motsvarar 3 470 000 kr. enligt prisliiget elen I februari 1979. 

Fortifikationsforvaltningen har redo\'isat förslag till hyggnadsprogram för 

nybyggnad av en mekanikerskola och om- och tillbyggnad av militäromra

desverkstaden vid P 4 och för nybyggnad av en gymnastikhall med bastu vid 

K 3. Regeringen uppdrog i maj 1979 i1t fortifikationsförvaltningen att 

utarbeta huvudhandlingar för dessa byggnadsförctag. 

Kostnaderna for den första etappen av utbyggnaden i Skiivde uppskattas 

nu till sammanlagt 89.5 milj. kr. enligt prisliigct den I februari 1979. 

5. Behovet av att bygga fredsfiirr<'1cl m. rn. till fiiljd av organisations:in

clringar (etapp 3) har senast anmiilts för riksdagt'n i prop. 1978/79: 100 (bil. 7 

s. 265). Kostnackrna för etapp 3 uppskattas nu till 133.2 milj. kr. enligt 

prisliiget den I februari 1979. varav 7. I milj. kr. bL'hövs under budgL·t~tret 

1980/81 för byggnadsiitgärcler friimst vid A 8 i Boden. 

8. Behovet av om- och tillbyggnad av matinriittningen vid I 16 i Halmstad 

har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1978/79: llJ(I (bil. 7 s. 266 ). 

fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för bvggnadsfö

retagct. Regeringen uppdrog i oktober 1979 t1t fortifikationsförvaltningen att 

li1ta utföra om- och tillbyggnaden inom en kostnadsram av 5 milj. kr. enligt 

prisläget den I februari 1978. vilket motsvarar 5.3 milj. kr. enligt prisliiget 

den I februari 1979. Hiirav avser 4.6 milj. kr. tillbyggnaden. 

lJ. Behovet av ett nytt garage med utrymme även för transportcentralen vid 

I 17 i Uddevalla har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1978179: HJO (bil. 7 

s. 266). Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för 

byggnadsföretaget. Regeringen uppdrog i augusti 1979 i1t fortifikationsför

valtningen att hita utföra nybyggnaden inom en kostnadsram av 5 8511 0011 kr. 
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enligt prisHiget den 1 februari 1978, vilkcl motsvarar h,2 milj. kr. enligt 

prisliiget den I februari 1979. 

10. Behovet av om- och tillbyggnad av gymnastikhyggnadL·n vid P 7 i 'i'st;1d 

har tidigare anmiilts fiir riksdagen i prop. 1978/79: IOll (bil. 7 s. 2hh). 

Fnrtifikati1H1sförvaltningen har rednvisat huvudhandlingar filr byggnadsfll

rclaget. Regeringen uppdrog i augusti 1979 iit fortifikatiunsfiirvaltningen att 

l{1ta utfi.ira om- och tillbyggnaden inom en kostnadsram av 2 680 000 kr. 

enligt prisliiget den 1 februari 11J78, vilket motsvarar 2 8-lfl OOfl kr. enligt 

prisliiget den J februari 1979. I liirav avser I 840 !J()(J kr. tillbyggnaden. 

1-1. Vid I 14 i Ciiivlc hehiivs en ny viirmecentral. Värmeförsiirjningcn sker i 

dag fri'u1 tolv mindre, fasta viirmccentrnler och tvii lransportahla si1dana. För 

att rationalisera driften och för att pii li\ng sikt kunna tillgodose behoven vid 

fiirhandct hiir dessa ersiittas med u1 nybyggd viirmecentral. Fortifikations

förvaltningen har redovisat förslag till hvggnadsprogram fiir nybyggnaden. 

Kostnaderna uppskattas till J-1.3 milj. kr. enligt prisbget den l februari 1979. 

varav 11, 7 milj. kr. under förevarande delproduktionsomriicle. 

15. Vid I 14 behövs vidare en ny smörj- och tviitthall m. m. De nuvarande 

anläggningarna iir omoderna och uppfyller inte kraven enligt gällande 

normer, varken i friiga om utrymme eller tekniska anordningar. Fortifika

tionsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad 

av en smörj- och tvätthall. ett varmgarage med motorlektionssal, en 

drivrncdclsanläggning och yttre viirdanordningar (smörj- och tv1ittplatser). 

Regeringen uppdrog i december 197~ ;'it fortifikationsförvaltningen att 

utarbeta huvudhandlingar för byggn<idsfi.irctaget. Sädana handlingar har 

sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beriiknats till 11 750 000 kr. 

enligt prisläget den I februari 1979. 

16. Vid I 20 i Umeå behövs tvii nya förliiggningsbaracker för att tillgodose 

de lokalbehov som övergi\ngen till en ny befälsordning medfiir. Kostnaderna 

för nybyggnaden har uppskattats till 4,:1 milj. kr. enligt prisliiget den I 

februari 1979. 

17. Vid P 2 i Hiissleholm behövs en ny viirmecentral. Viirmeförsiirjningen 

sker i dag från en äldre fast värmccentral och två transportabla värrnccen

traler. Den gamla viirmeeentralen är starkt nedsliten och dess kapacitet iir 

otillfredsställande. Centralen kan inte utökas. De personal- och verkstads

lokaler som finns i byggnaden är otillriickliga för den fasta maskintjänsten. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 

nybyggnad av en värmecentral och ombyggnad av den äldre viirmecentralen 

till personal- och verkstadsbyggnad. Regeringen uppdrog i maj 1979 <'it 

fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföre

taget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid 

beräknats till 13 850 000 kr. enligt prisliiget den I februari 1979, varav 

11 250 000 kr. avser nybyggnaden. 

IX. Vid P 7 i Ystad och Revingched krävs vissa byggnadsatgärder för att 
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tillgodose det lokal be ho\· ~om uppst;ir vid den beslutade flyttningen av Lv 4 

från Malmö till 'Ystad. fortifikationsfiirvaltningen har redovisat förslag till 

byggnaclsprograrn för nybyggnad av garage i Ystad och Revingehed, en 

luftvärnshall i Ystad och en smörj- och tviitthall. en stabshyggnad. tv{1 

värmecentraler. en personal- och vcrkstadsbyggnad. en förliiggningskasern 

och en skolbyggnad i Revingehcd samt tillbyggnad av militärrestaurangen i 

Ystad. Kostanaderna har diirvid upskattats till sammanlagt 81070000 kr. 

enligt prisläget den I februari 1979. Regeringen uppdrog i september. 

oktober och november 1979 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta 

huvudhandlingar för byggnadsföretagcn. Den totala kostnadcn för den 

utbyggnad som krävs vid P 7 med anledning av Lv 4:s ilyttning uppskattas till 

100.4 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1979. 

19. Matintättningcn och marketenteriet vid P 10 i Strängnäs är hiirt slitna. 

Personalutrymmena är för sma och oliimpligt bdiigna. Förrf1dslokalerna för 

livsmedel iir inrymda i källaren och pi\ vinden i matinrättningen. Hanteringen 

iir besvärlig genom att hiss saknas i byggnaden. Regeringen uppdrog i 

oktober 1975 åt fortifikationsförvaltningen att redovisa förslag till byggnads

program för nybyggnad av en militärrestaurang innehållande lokaler för alla 

de funktioner som enligt gällande normer skall ing<i i en fullständig siidan. 

Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid 

uppskattats till 36 050 000 kr. enligt prisläget den I fchruari 1979. Regeringen 

uppdrog i december 1979 ill fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvud

handlingar för byggnadsföretaget. 

20. Behovet av en ny militärrestaurang vid A 4 i Östersund har tidigare 

anmälts för riksdagen i prop. 1977/78: 100 (bil. 7 s. 286-287). Kostnaderna 

uppskattas nu till 37, I milj. kr. enligt prisliiget den I ft:bruari 1979. vawv 21.2 

milj. kr. hiinför sig till lokalbehovet för armens tekniska skola och försvarets 

förvaltningsskola. 

21. Behovet av en förbättrad viirmeförsörjning vid A 4 i Östersund har 

tidigare redovisats för riksdagen i prop. 1975:1 (bil. 6 s. 345). En utredning 

har visat att det är lämpligare att ansluta förbandet till kommunens 

fjärrvärmcniit iin att bygga en ny värmccentral. Kostnaderna för anslutning

en uppskattas till 12 milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1979, varav 7.4 

milj. kr. hänför sig till värmeförsörjningen av armens tekniska skola och 

försvarets förvaltningsskola. 

22. För att kunna genomföra den beslutade nedHiggningen av Lv 5 i 

Sundsvall kriivs vissa nybyggnads;11gärder vid Lv 3 i Norrtälje. Lv 7 i Lulea 

och vid I 21 i Sollefteii. Kostnaderna hiirför uppskattas till 27.l milj. kr. enligt 

prisliiget den I februari 1979. 

23. Behovet av utbyggnad av lokaler i Östersund för armens teknisk<t skola 

tlCh försvarets förv;tltningsskola har senast anmiilts för riksdagcn i prlip. 

J 978/79: JO() (bil. 7 s. 268). Kostnaderna för utbyggnaden för skolorna 

uppskattas numera till 233.2 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1979. 
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Diirutöver kan kostnaderna för de båda skolornas lokalbehov den 

planerade nyhyggnaden av en militiirrestaurang vid A 4 och for anslutning av 

A 4 till kommunens fjärrvärmenät bcriiknas till sammanlagt 28,6 milj. kr. 

D. /ståndsiillning m· befäsmingar och kast'rner 

Objekt m. m. 

Gemensamma produktionsresurser 
Före/ag påbörjade före /'179-07-01 
I. Kasernrenoveringar 

Företag påhiirjade eller ai·scdda all päbärjlls /979i80 
2. Kasernrenoveringar 
3. I 2. Ombyggnad av kanslihuset 
4. K 3. Ombyggnad av kanslidelen av kanslikasernen 

Furclag al'.H'dda au påhårjlls /980181 
5. Mindre iståmlsättningsarbeten på befästningar m. m. 
6. Kasernrenoveringar 
7. Iståndsättning av matinrättningar 
R. I 14. Ombyggnad för värmeförsörjningen 
9. P 2. Ombyggnad av en värmecentral 

10. P 7. Ombyggnadsarbeten till följd av flyttningen av Lv 4 
11. S I. Ombyggnadsarbeten i Enköping 
12. S 2. Ombyggnad av tygverkstaden 
13. Diverse objck t 
14. Vissa tekniska försörjningsanordningar 
15. Mindre ist~lndsällningsarbctcn pil byggnader, utbildnings

anordningar m. m. 
16. Vissa rationaliserings:ttgiirdcr i matinrättningar m. m. 
17. Utrednings- och projcktcringskostnadcr för byggnadsfiirc

tag med beräknad byggstart 19Hl/82 och senare 

Beriiknat mcdclsbehov 

Medclsbeh<W 
(I 000-tal kr.) 

9 300 

700 
1 150 
1 030 

800 
35 700 

4 oou 
2 600 
2 600 
2 500 

18 000 
5 450 
5 350 
6000 

8 320 
2 100 

(i O(Hl 

111 600 

1. 2 och 6. F. n. pågår renovering av kaserner vid P 4 i Skövde. vid P 7 i 

Revingehcd och vid Lv 3 i Norrtälje. För fortsatta renoveringsarheten vid P 7 

och Lv 3 och för att påhörja renovering av tre kaserner vid I 20 i Umei1, 

kanslikasernen vid K I i Stockholm, tre kaserner vid P 2 i Hässleholm, tvii 

kaserner vid A 6 i Jönköping och tre kaserner vid Lv 6 i Göteborg beräknas 

ett mcdelsbehov av 45,7 milj. kr. för hudgeti.'lrct 1980/81. 

3. Behovet av att bygga om kanslihuset vid I 2 i Karlstad har tidigare 

anmiilts för riksdagen i prop.1977178: 100 (bil. 7 s. 104). Regeringen uppdrog i 

juni 1979 åt fortifikationsförvaltningcn att !{1ta utföra ombyggnaden inom en 

kostnadsram av 4. 7 milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari 1978. vilket 

motsvarar 4 950 000 kr. enligt prisliiget den I februari 1979. 

4. Behovet av att bygga om kanslidelen av kanslikasernen vid K 3 i Skövde 

har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1977178:]()0 (bil. 7 s. 104). 
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Regeringen uppdrog i juni 1979 ät fortifikationsforvaltningen att !äta utföra 

omhyggrwden inom en kostnadsram av 3.8 milj. kr. enligt prisläget den I 

februari 1978. vilket motsvarar 4 030 0110 kr. enligt prisliiget den 1 fchruari 

1979. 

7. Behovet av att istimdsiitta matinriittningar vid armens förband har 

tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974:1 (hil. 6 s. 84). För budgetilret 

I 9XW8 \ hcräknas ett medelshehov av 4 milj. kr. för detta ändamål. 

8. Vid I 14 i Giivk: behövs en ny värmccentral. Medel för detta ändam{1l har 

tagits upp umler delproduktionsomrildet Anskaffning av kaserner m.m. I 

anslutning hiirtill hehöver det befintliga värmesystemet hyggas om. Fortifi

kationsförvaltningcn har redovisat förslag till hyggnadsprngram för ombygg

nadt::n. Kostnaderna har därvid upp~kattats till 2.6 milj. kr. enligt prisläget 

den I februari 1979. 

9. Vid P 2 i Hiisslcholm behövs en ny värmccentral. Medel för detta 

iindamäl har tagits upp under delproduktionsomritdet Anskaffning av 

kaserner m. m. I amlutning hiirtill hehliver det befintliga värmesystemet 

byggas om och den gamla värmccentralen byggas om till personal- och 

verkstadsbyggnad för den fasta maskintjänsten. Regeringen uppdrog i maj 

1979 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för bygg

nadsföretaget. Sadana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna 

för ombyggnadsarbetena har diirvid beriiknats till 2.6 milj. kr. enligt 

prisläget den l februari 1979. 

10. Vid P 7 i Ystad och Rcvingd1ed kriivs vissa ombyggnadsåtgärder för att 

tillgodose det lokalbehov som uppstär vid den beslutade flyttningen av Lv 4 

från Malmö till Ystad. Kostnaderna härför har uppskattats till 6 450 000 kr 

enligt prisläget den I februari 1979. 

11. Behovet av byggnadsiitgärder för S 1 vid nuvarande P I i Enköping har 

senast anmälts för riksdagen i prop. 1978179: 100 (bil. 7 s. 264-265 ). 

Kostnaderna för byggnadsatgärderna beräknas nu till sammanlagt 214.4 

milj. kr .. varav 175 milj. kr. avses hetalas av medel under delproduktions

omrädct Anskaffning av kaserner m. m. och 39,4 milj. kr. av medel under 

förevarande delproduktionsområde. 

12. Tygverkstaden vid S 2 i Karlsborg behöver byggas om. Fortifikations

förvaltningcn har redovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. 

Enligt förslaget omfattar ombyggnaden byggnadens norra flygel. i vilken 

inreds kontorsutrymmen. maskinavdelning. plåt- och svetsavdelningar och 

reparationsplatser för pjäser. fordon och andra större reparationsobjekt. 

Dessa funktioner är nu lokaliserade till ett flertal byggnader. Regeringen 

uppdrog i september 1978 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvud

handlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redo

visats. Kostnaderna har därvid beriiknats till 5 450 000 kr. enligt prisläget elen 

I februari 1979. 

14. För vissa tekniska försörjningsanordningar bcriiknas ett meclclsbehov 
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av ft milj. kr. för nästa budgetilr. Medlen behövs för att bygga om och 

modernisera installationer och anläggningar för värme- och elförsörjning, 

iståndsätta vägar och planer samt fiir att byta ut dlcr kompkttera 

vattenlednings- och avloppsnät. 

!."i. Fiir mindre istandsättningsarbelt'n pii byggnader, utbildningsanord

ningar m. m. beräknas ett medclsbehov av 8 :rn1000 kr. för budgetiird 

1980/81. Medlen behövs for att genomföra vissa planerade ombyggnads- och 

isttmdsättningsarheten avseende bl. a. mohiliseringsförri1d. läger och skjut

banor samt för att kunna disponera om och anpassa befintliga byggnader till 

de ändrade krav som kan komma att föranledas av smärre organisations- och 

personalförändringar. Kostnaderna för dessa objekt beräknas var för sig till 

högst I milj. kr. 

16. För vissa rationaliscrings{Hgiirder bl. a. i matinriittningar i syfte att 

minska personalkostnaderna ber:iknas ett medelsbehov av 2.1 milj. kr. för 

budget{iret 1980/81. Medlen behi.lvs bl. a. for ätgiirder i samband med 

övergång till lokalvimi med löneplansanstiilld personal. självtagningssystem i 

matsalar, försök med automatiserat diskningssystcm m. m. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har räknat med att 16, 1 milj. kr. tillförs 

anslaget från tolfte huvudtitelns anslag till syssclsättningsskapande åtgärder 

för fortsatt utbyggnad för K 4 i Arvidsjaur. Vidare har jag räknat med att 

några medel inte behövs för budgetåret 1980/81 för nybyggnad av en 

milit:irrestaurang vid P 10 i Strängnäs, för renovering av kanslikasernen vid 

K 1 i Stockholm och för ombyggnad för värmeförsörjningen vid I 14 i Gävle. 

Jag förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet av 

de nya byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om 

riksdagen inte har något att erinra bör det få ankomma p{1 regeringen att, 

efter prövning av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som 

riksdagen anvisar. besluta om de redovisade byggnadsföretagen skall 

utföras . 

.Jag vill erinra om att ifrågavarande investeringar inte Hingre skall avskrivas 

och förräntas mot statsbudgeten. I försvarets interna planerings- och 

ekonomisystem skall emellertid resp. primäruppdrag belastas med kostnader 

för utnyttjande av investerat kapital. Det ankommer p{1 överbefälhavaren att 

besluta om hur sådan kostnadsfördelning skall ske. 

8 RiksdaMrn J97<J!80. I sam/. Nr 100 Hit. 7 
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A 11ska[fi1ing.\p/a11 (! OOfJ-ra/ kr. J 

Objekt Kostandsram Mcdelsfcirbru kni ng Rygg- Eirclig-
start stiil-

Faktisk Bcr~ik nad för I ande 
t.o. m. 

78-02-01 79-02-01 79-06-30 1979/80 1980/81 år-mån. år-mån. 

A. Markanskaffning 
Delprogram 1.6 

I. Mark för förråd samt diverse 
mindre markförvärv och oför-
utsedda utgifter 20(1 21lll 100 100 
Delprogram 1.99 

2. I 2. Nytt övnings- och skjutfält 
i Värmland 18 000 18 000 6 ()(Ml 8 000 

3. I 16. Nytt övnings- och skjut-
fält i Halland 2011()(1 20 000 5 000 6000 

4. Nytt skjut fält för Skövde gar-
ni son 25 llll(I 25 000 9000 7 000 

5. P 6. Utvidgning av övningsfal- ej l.!J 
tet vid Rinkaby beriiknad hcriiknad 11 IK'i 300 I OOll 

6. Diverse mindre markförvärv 
och oförutsedda utgifter 8 ~l."l 6 l\10 2 100 4000 

Summa A 71500 69300 Il 11!5 22 500 26 100 

n. Anskaffning a1· befästningar m. m. 
a. Företag päbörjade före !979-117-0I 

Delprogram 1.6 
I. Betongförråd för ammunition 550 500 250 250 

Summa a 550 500 250 250 

b. Företag påbörjade ellf'r m·sed-
da au påbörjas I CJ7CJl80 
Delprogram 1.1 

2. Betongförrild för ammunition 2511 250 250 
Delprogram 1.6 

3. Betongförri1d för ammunition 840 71\U 700 

Summa b I 090 950 950 

c. Företag avsedda all på/liirjas 
1980181 
Delprogram 1 . I 

4. Hetongförri1d ft>r ammunition :no 270 
Delprogram 1.2 

5. Bctongfiirråd för ammunition I 000 I 000 

Summa c I 270 I 270 

Summa B la-c) 1640 2 720 250 1200 I 270 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 115 

··-·-··---- -

Objekt Kostnadsram M..:delsfiirbruk ni ng Hyg~- Fiirdig-
start st:d-

Faktisk lkrakn;1d fiir bnck 
!. O. lll. 

7X-IC-lll 7'1-02-01 74-06-30 )'l7l)i8(1 l '!XtL'X 1 ar-rn;'rn. ;ir-mi111. 

c. Anskafji1ing a1· kaserner m. m. 
/I. Företag på/Jörjadc fört· /979-07-11/ 

Delprogram 1.99 
1. I 2. Tillbyggnad av matinriitt-

ningcn 7 ()(It) 7 320 () 220 1 It It I 78-07 7'J-OX 

2. I 5. Nybyggnad av en milo-
verkstad och ett vcrkstadsfiir-
räd 33 ltlO 37 100 l'J 11211 rn 080 78-07 811-011 

3. I 17. Om- och tillbyggnad av 
en snHirj- och tviitthall m. m. 2 500 2 700 )()() 2 20!1 7lJ-Oh 811-llh 

4. K 4. Utbyggnad i Arvidsjaur 219 (10{) 227 400 14'! 81ltl 47 500 lh HJO 76-ltl 82-llh 

5. A I. Nybyggnad av en pjiishall 4 500 4 300 7011 3 (100 7'!-11.5 80-()(1 

6. A 4. Nvbyggnad av en pjäshall 4 200 4 170 2 8'!11 I 280 7K-l l Kll-tlh 

7. A 8. !\iybvggnad av en militiir-
restaurang 24 h()() 25 780 4 'IXll 13 500 7 3011 7'1-02 81-tlt) 

8. Lv 7. Tillbyggnad av marke-
tcntcriet I 8lltl 2 180 780 1 400 7'1-05 79-111 

9. lng. 3. Nybyggnad av en mili-
tiirrestaurang 15 430 15 650 14 6611 990 77-12 7'1-11 

10. S 1. Utbyggnad i Enköping 177 600 175 OOtl 33 000 52 600 62 900 77-111 82-0'.i 
11. ArtSS. Nybyggnad av en pjäs-

hall 5 300 5 460 4 410 I 1150 78-11 7lJ-!tl 
12. Skövde garnison. Uthyg,l!nad 

för förband och skolor (etapp 
!) 44 400 89 500 4 2(1(1 15 800 25 000 78-0'1 82-011 

13. Utbyggnad av förråd m. m. till 
följd av organisationsiindringar 
(etapp 3) 137000 133 200 1 L1 8011 12 300 7 1011 

Summa a 676 430 729 760 355 020 171 400 118 400 

b. Föreiag ptlhörj11de eller avsed-
da all påbörjas 1979180 
Delprogram 1.99 

14. I 11. Nybyggnad av en tygverk-
stad och ett vcrkstadsförriid 17 500 18600 10000 K hOll 79-!tl 81-0h 

15. 115. Nyhyggnad av en militär-
restaurang (etapp I) 22 190 23 5110 10000 13 300 79- lll XI-I I 

16. I 16. Om- och tillbyggnad av 
matinrättningen 4 340 4 600 2000 2 600 79-10 811-09 

17.117. Nybyggnad av ett garage 
m.m. 5 850 6200 4 (1(10 2 200 7')-11 80-11 

18. P 7. Om- och tillbyggnad av 
gymnastikbyggnaden I 740 I 850 I 050 800 79-10 811-10 

19. P 10. Ombyggnad av en värme-
central 4 800 4 000 2 hOO ::' 5011 79-ltl K0-1!1 

20. A 9. Nybyggnad av en pjäshall 5 JfK) 5 400 5 400 7'1-1!1 f:tl-0~ 

21. fo 67. Nybyggnad av en stabs-
byggnad 111. m. lh JOO 17 000 8000 <) 11011 79-IO 81-113 
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·------- -- -·-------- ---------------
Objekt K<1'tnadsram Medc:lsfilrhruk nii1g Bygg- Lirdig-

-- ··-------- .'1 art stiil-
Faktisk Bc:riiknad for lamk 
t.o.m. 

78-02-01 79-112-111 7'!-06-311 197918() I CJX0/8 I ;1r-rn[111. i1r-111~l 11. 

----·-----------------
22. ArtSS. Nybyggnad a\' markc-

tenteri och fritidslokaler 6 soo 6 900 3 son 3 400 80-03 81-114 
2J. Mobiliscringsförri1d IS 000 IJ flllll D tKlO 
24. Tekniska forsörjningsanord-

ningar 9 soo 12 630 12 630 
25. Nybyggnad av skjutbanor 2 4lHl 6030 60JO 
26. Utbyggnad av läger 9 700 11 4!Hl Il 400 
27. Diverse objekt lll 100 lll 7011 10 700 
28. Diverse srniirre byggnadsföre-

tag 1.1 200 ](l 890 JO 890 

Summa b 144 020 152 700 111 200 42 41Hl 

c. Fårl'Wf!, m·sedda 1111 påhårja.1· 
/98(1181 
Delprogram I. 99 

29. I 14. Nybyggmid av en värme-
central 11 7011 2 6!K) 81-02 82-02 

30. I 14. Nybyggnad av c:n smörj-
och tviitthall m. m. 11 7.'iO 6SOO 80-10 82-02 

31. I 20. Nybyggnad av td för-
läggningsbarackcr 4 300 4 300 80-07 82-02 

32. P 2. Nybyggnad av en viirmc-
ccniral m. m. 11 2SO 6 200 80-IO 81-10 

33. P 7. Utbyggnad till följd av 
nyttningen av Lv 4 100 400 24 000 80-09 82-llh 

34. A 4. Nybyggnad av en militiir-
restaurang 37 100 10000 81-02 82-07 

35. A 4. Utbyggnad for mottag-
ning av fjärrvärme 12 000 9 600 80-10 81-10 

36. Lv 3. Lv 7 och I 21. flyggnads-
atgärder till följd av ncdl:igg-
ningcn av L\' S 27 000 <1000 80-lll 85-tl() 

37. t\TS. Utbyggnad i Östersund 220 soo 23.~ 2011 20000 80-10 84-ltl 

38. Mobiliscringsforritd D5llll 13 5\Hl 

39. Tekniska försörjningsanord-
ningar 6 llOO 6000 

40. Nybyggnad av skjutbanor 3 ()(I() 3 000 

41. Utbyggnad av läger 5 40tl s 400 

42. Diverse objekt 6 6JO 6 (JJ!) 

43. Diverse smiirrc byggnadsföre-

tag 4 500 4 SO\l 

44. Utrednings- och projekterings-
kostnader for byggnadsföretag 
med beriiknad bygg.start 1981/ 
82 och senare 110011 Il 000 

Summa c 220 500 498 730 142 230 

Summa C: (a-cl 1040950 I 381 190 .l55 020 282 600 303 030 
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Objekt Knstnalbram Mcdclsfiirhrukning Bygg- Fiirdig-
start stiil-

Faktisk B.:r;iknad för I ande 
t. 0.111. 

78-ll2-0I 7\1-112-01 7'.l-OA-.111 1'179/80 1'1811/81 ;ir-mim. ar-rnan. 

ll. /st1/11dsiit111i11g al' hcf<ist11in)i<1r och 
kaserner 

Il. l'i'irctag pilhiirjadt' Ji'irt' /979-117-11/ 
Ddprogram I . 99 

I. Kasernrenoveringar 54 5011 48 100 l2 IOIJ 24 (1()(1 '1300 
2. lstiimb:ittning av sjukhus 5 870 h 2110 2 ()0() 3 6110 
3. l\·lindrc isti\ndsiittningsarhctcn 

pii hyggnadt:r. uthildningsan-
ordningar m. m. .moll 3 ()()() I 1100 2 (_)()() 

Summa a 6J.no 57 JOO 15 700 29 600 9 JOO 

h. /-i'irctag pJhiirj111le e/la in·scd-
da au pilhiirjas / 1J7<il!i0 
Dt.:lprogram l .h 

4. lstands;ittning av arrm:hattcri-
<:r I 1150 I 050 I 050 
Dt:lprogram 1.99 

5. Mindre i,tf111ds;ittningsarhctcn 
pit hdiistningar m. m. 650 650 650 

h. Kasernrenoveringar 2 500 2 51Hl I 800 700 79-10 80-09 
7. htåndsiittning av matinrätt-

ningar 6000 6 300 6 300 
8. I 2. Ombyggnad av kanslihuset 4 700 4 950 3 800 I 150 79-09 80-07 
'!. K 3. Ombyggnad av kanslide-

len av kanslikasernen 3 800 4 030 3 ()()() I 030 79-10 80-07 
10. P 6. Ombyggnad av ett garage 

m.m. 2 500 2 650 2 650 79-10 80-05 
11. P 7. Ombyggnad av gymnastik-

byggnaden 940 I l()O I HJO 79-10 80-06 
12. Lv 7. Ombyggnad av marke-

tcnteril.!t 800 9fl() 9fHI 79-10 80-06 
13. Skövde garnison. Omhygg-

nadsarbcten till följd av orga-
nisati1msiindringar 7 400 7 800 7 800 

14. Iståndsättning av förråd och 
stabs- och förvaltningslokalcr 
till följd av organisationsän-
dringar 3 200 3 400 3 4(KJ 

15. Mindre iståndsättningsarbeten 
på byggnader. utbildningsan-
ordningar m. m. 14 060 11 150 11150 

16. Vissa rationaliseringsåtgärder 
i matinrättningar m. m. 2 HXl 2 200 2 200 

17. Vissa tekniska försörjningsan-
ordningar 13 500 14 300 14 300 

Summa b 63200 62980 60 HJO 28110 
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Uhjckt Kostnadsram Mcdclsförbrukning 

Faktisk Hcr:iknad för 
t. 0.111. 

78-02-01 74-02-01 7'1-IJ(i-30 1'179/80 l'J80iXI 

c. hirctag m·s1·dda all pähörjus 
l'i80!81 
De!progr;rn1 l.'l'.J 

18. Mim.In: isttind<1ttningsarbeten 
p:1 bcfostningar m. m. 800 8(Kl 

14. Kasc·rnrcnoveringar 74 750 27 700 
20. lstambiittning a\' matinriitt-

ningar 4 000 4 000 
21. P 2. Ombyggnad av en värme-

central 2 600 2 600 
22. P 7. Ombyggnadsarbeten till 

följd av flyttningen av Lv 4 b 450 2 soo 
23. S I. Ombyggnadsarbdcn i En-

köping 39 40(1 180110 
24. S 2. Ombyggnad av tygverksta-

den 5 450 2 950 
25. Diverse objekt 5 350 5 350 
26. Vissa tekniska försörjningsan-

Prdningar 12 (}()() 6 000 
27. Mindre ist:indsiittnings:irhcten 

pä byggnader. utbildningsan-
ordningar rn. m. !U20 8 320 

28. Vissa rationaliscringsiitgiirdcr 
i matinrättningar m. m. 2 100 2 100 

29. Utrednings- och projekterings-
kostnader fiir byggnadsföretag 
med her:iknad hvggstart 1981/ 
82 och senare (i 000 6 ()(~) 

Summa c 167 220 86 320 

Summa f) (a-c) 126 570 287 500 15 700 89 700 98 500 

Totalt A-D I 240 660 I 740 710 382 155 396 000 4211900 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Armeförhand: Anskajjizing av anläggningar för hudgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 412 800 000 kr. 

B 4. Armcförband: Forskning och utveckling 

Med hänvisning till vad jag har anfört under avsnittet 3.6 Ramheräkning 

för hudgetåret 1980/81 m. m. (s. 85) hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Armeförhand: 

forskning och ur1·eckling för budgetåret 1980/81 heräkna ett 

förslagsanslag av 97 400 000 kr. 

------

Bygg- Färdig-
starl st:il-

!ande 

itr-rnän. :lr-rnlin. 

80-10 81-06 

80-04 82-0(1 

80-09 82-05 

81-02 81-10 
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C Marinförband 

Ch..:f..:n fiir marinen :ir programmyndighet för huvudprogrammet l\farin

fiirband snm omfattar följande ddprogram. 

2.1 För flera delprogram gemensamma lednings-. bas- och underhtillsför

band m. m. 
, 1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

I lelikopterförband 

Ytattackförband m. m. 

llh<itsforband 

Minröjningsförband 

Fasta kustartillerifi.irband 

Rörliga kustartilkriförband 

2.lJ9 Gemensamma produktionsresurser 

Marinens fredsnrganisation best:ir i stort av följande förband m. m. 

Marinstaben 

3 örlogsbaser 

2 marina bevakningsområdcn 

5 kustartilleriförsvar. varav tvii tillika försvarsomraden 

7 iivriga förband (kustflottan, 5 regementen. I helikopterdivision) 

4 utbildningsanstalter som :ir underst:illda eller lyder under chefen för 

marinen. 

Lokaliseringen av marinens fredsförband m. m. framgfir av följande karta 

(intagen på s. 120). Verksamheten leds centralt frän marinstaben. 

Verksamheten under huvudprogrammet Marinförband budgeteras på ett 

antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdcna Ledning och för

bandsverksamhet. Materielanskaffning. Anskaffning av anliiggningar samt 

Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras frän följande anslag. 

C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

C 3. Marinförhand: Anskaffning av anliiggningar 

C 4. Marinförhand: Forskning och utveckling. 

C I. Marinförband: Ledning och förbandsvcrksamhct 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 236 344 6701 

] 120 100 000 I 

1 188 300 000 
1 :'\nslagcn C I. MarinforbanJ: Ledning och förbandsverksamhct och E 3. Marinsta
ben. 

t:nder anslaget bedrivs allmän ledning och forbandsverksarnhet, operativ 

och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anstiilld 



Prop. 1979/80: 100 Bilc1ga 7 Ftirsvarsdcpartcmcntet 120 
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personal m. Il. samt grundutbildning och repctitionsuthildning av viirn

p\iktiga inom marinen. 

Verksa111hete11.111n1/ätt11i11g 

Verksam hel 

Antal utexaminerade 
oflicerare exkl. reserv-

1978179 

Planera I 

officerare 287 
Grundutbildning av 

drnpliktiga 
Anlal man 6 854 
Antal 1jänstgöringsdagar 
(I 000-lal d;igar) I 963 

Repe1i1ionsutbildning 
Antal man 6 822 
Antal 1jiins1göringsdagar 
(I 000-tal dagar) 137 

Utfall 

351 

6 847 

I 910 

6 162 

127 

Kos111ader och medelsbchuv (] 000-w/ kr.) 1 

Primiiruppdrag m. m. 

Marinförband: 
Allmiin ledning och for
bandsverksamhet 

Operaliv och krigsorgani
satorisk verksamhet 

Utbildning 1ill och av fas1 
ansliilld personal m. n. 

Grundulbildning av 
värnpliktiga 

Repc1itionsu1hildning 

Kos1nader 

Tillkommer I avgår: 
l111äk1er av isbry1arverk-
sam het 

Övriga intiiktcr/utgiflcr 
Utbetalningar föranledda 
av före budgctårel 
genomförd verksamhet 

Hcräknadc utbetalningar 
efter huclgctårct 

Medgiven prisrcglcring 
Överplanering. reserver 
m.m. 

Mcdelsbchov 

1 Inkl. marinslahen. 

1978/79 

Plancral Utfall 

458 502 501 087 

72 565 97 609 

131 985 142 667 

356 385 392 253 
48 345 47 975 

1067782 1 181 591 

- 16 500 - 18 054 
- 20 410 + 72 808 

+ 19 500 -

- 19900 
+ 232 180 

- 20 937 -

1 241 715 1236345 

l97l//80 

Planera! 

353 

6 902 

I 969 

2 292 

33 

1979/80 1980/81 

1980/81 

Chefen for 
marinen 

236 

6 650 

I 907 

3 371 

55 

Planerat Chefen Förcdra-
för ganden 
marinen 

460 080 489 471 487 599 

101 600 105 301 104 239 

133 800 128 743 128 743 

409 100 440412 437 523 
28 000 30 200 37 200 

1 132 580 1 194 127 1195 304 

- 19()()() - 20 200 - 20 200 
+ 880 + 23 427 - 7 523 

+ 19 900 + 20 100 + 20 100 

20000 - 20 200 - 20 200 

+ 5 740 - 10000 + 20 819 

I 120 100 1 187 254 1 188 300 
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Pcr:>ona/ 1 

Personalkategori 1978/79 1979/80 lkriiknad iindring 
1980/81 

Antal anstiillda Antal tjiinster 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
ITiarinen 

Milirär personal 
Regementsofficerare 810 758 787 of. of. 
Kompaniofficerare 894 891 899 - 42 - 42 
Plutonsofficerare m. fl. I 961 2 171 I 990 + 42 + 42 

Cirilmilirär personal 
Teknisk personal 100 122 117 of. of. 
Likarc (vetcriniirer) 25 23 22 of. of. 
Övrig personal 6 3 2 of. of. 

l'c11sio11crad mili1iir pcrso-
11111i11rl"odes1j1ins1 

Regementsofficerare 8 13 7 of. of. 
Kompaniofficerare 4 3 I of. of. 

Civil personal 3 671 3 679 3 648 -60 --60 

7 479 7 663 7473 -603 ~ 

I Inkl. rnarinstaben. 
2 Omfördelning av tjänster i samband med avvecklingen uv den särskilda staten för 
övertaliga kompaniofficerare vid flottan. 
3 Antalet anställda beräknas minska med 198. 

Budgetåret 1978/79 

Chefen för marinen anger i sin arsredovisning för budgetåret 1978179 att 

planewd verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. om än med vissa 

brister. Organisationsarhetet med marinens fredsorganisation i Göteborg 

och Karlskrona. marinstahens omorganisation, ny organisation för försva

rets tunga helikoptrar m. fl. projekt har krävt stora resurser saviil centralt 

som lokalt. Detta har bl. a. negativt pi\verkat den operativa och krigsorga

nisatoriska verksamheten. Utbildningsområdet har ocksii m{1st vidkännas 

ingrepp som har inneburit en kraftig reducering i den tillämpade förbands

utbildningen. 

Budgetåret 1979180 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978/79:Hl0 bil. 7 (FöU 

1978179:23, rskr 1978179:327) och regleringsbrcvet för budgetäret 1979180 

hcräknas i stort sett kunna fullföljas. 
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Verksamheten inriktas främst mot att genomföra förhandsproduktionen 

och mobliseringsheredskapen för prioriterade förband. Vakansläget är 

besvärande, varför utbildningen till och av fast ansUilld personal prioritt:ras. 

De värnpliktigas grundutbildning inriktas på att personalen skall vara 

krigsplaceringsbar vid utbildningens slut och anviindbar i huvudtjiinst direkt 

efter mubilisering. Jiimfört med prop. 1978179: 100 bil. 7 har en reducering av 

repetitionsutbildningen måst godtas. 

Budgetåret 1980/81 

Chef en för marinen 

Chefen för marinen anför bl. a. följande motiveringar för den föreslagna 

verksamheten under budgetilret 1980/81. 

Verksamheten skall genomföras så all den utbildade personalen kan lösa 

de uppgifter som kriivs i den planerade krigsorganisationen. Förbandspro

duktion och mobiliseringsheredskap för prioriterade förband skall genom

föras. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1979/80 detaljmotiverar 

chefen för marinen på följande sätt. 

A. Pris- och löncomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 103.1 milj. 

kr. 

B. Uppgiftsföriindringar 

1. Organisatoriska förändringar minskar medelsbehovet med 18.5 milj. 

kr. främst beroende på planerade personalminskningar och minskning av 

antalet plutonsofficerselever. 

2. Övnings- och utbildningsverksamheten höjer kostnaderna ( + 3.7 milj. 

kr.), främst beroende på en viss ökning av rcpctitionsövningarna. 

3. Antalet generalöversyner ökar i förhållande till budgetåret 1979/80 

vilket medför ökade kostnader ( + 2. I milj. kr.). 

4. Rationaliseringar och fortsatta ansträngningar att förbilliga verksam

heten beräknas medföra en minskad kostnad (- 3.2 milj. kr.). 

5. Ambitionerna för den militära sjökartläggningen sänks (- 500 000 

kr.). 

6. Budgettekniska förändringar innebär främst en justering av tidigare 

underbalanserade primäruppdrag ( + 13 milj. kr.). 
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J-iirtdr11g1111ill'11 

lktriiffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 

fiir jag hiinvi~a till vad jag har anfört under avsnittet 3...1 Det militiira 

försvarets fortsatta utveckling (s. 57-78). Undt>r detta avsnitt har jag anmiilt 

dl' [ttgiirder som krävs fiir att vcrksUilla riksdagens beslut om försvarsmak

tens centrala ledning m. m. (prop. 1977178:63, FöU 1977178:9, rskr 

1977/78: 174). Under budgctiirct l'JXtl/81 k<111m1er den omorganisatiL1n av 

marinstabcn som jag där har redogjort för att pttbiirjas och flyttningen till 

förvaltningshyggnaden i kvarteret Bastionen att förberedas. 

Jag kan i huvudsak godta chekns för marinen förslag till uppgiftn under 

budgetäret 198()181 liksom hans beriikning av kostnaderna under primärupp

dragen. vilken har genomförts enligt särskilda anvisningar. Liksom chefen 

för marinen har jag riiknat med reducerade kostnader till följd av minskad 

rekrytering av plutonsofficersclever i samband med övergiingen till ny 

befälsordning. 

Vad giillcr repetitionsutbildning har jag beräknat medel för en verksamhet 

som motsvarar 68 Otl(l tjänstgöringsdagar. Detta innebiir en ökning med ca 

35 OUtJ tjiinstgöringsdagar jämfört med vad som har planerats för hudgeti1ret 

1979/80. 

Min beräkning av det totala meddsbehovet framgi1r av sammanställningen 

över kostnader och medelsbclwv. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Marinförba11d: Ledning och förbandsvcrksamhct för hud

geti\rct 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 188 300 000 kr. 

C 2. Marinförhand: MatcrielanskalTning 

Med hiinvisning till vad jag har anfört under avsnittet 3.6 Ramberäkning 

för hudget{1ret 1980/81 m. m. (s. 85) hemstiiller jag att regeringen fiiresliir 

riksdagen 

att. i avvaktan pä siirskild proposition i iimnet. till 1Hari11fiirhand: 

J!a1eriela11ska.ff/1ing för budget~lrct 198()!8 I beriikna ett för

slagsanslag av 691 ()()() 000 kr. 

C 3. Marinforhand: Anskaffning aY anläggningar 

1978/79 Utgift J(Jl) 5()7 5()() I 

I 97lJ/8() Anslag 124 850 ()( 111 1 

l 'J8tl/81 Fiirslag 1114 800 ()()()~ 

I Anslagen C 3. Marinförband: Istiindsiittning av befästningar och kaserner samt 111 2. 
Marinforhand: :\nskaffnin)! av anhi)!)!ningar. 
: I beloppet ingt1r kostnader för expertc.:r nch konsulter som giir utredningar <llll 

planerade.: byggnadsfiirctag och om fiir\'iirv och fiirsJljning av mark samt kl>Slnader för 
projektering a\· byggnadsförctag. Tidigare har kostnaderna fiir utredningar betalats 
fdn anslaget F 3. Fortifikationsfiirvaltningen och kostnaderna fiir projektering fr;'m 

anslaget VII I. Vissa projckteringskostnader. 
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J\o.1·11111dcr och mcdc/shcho1· I I OOO-tul kr. J 

Prirn:iruppJrag rn. 111. 1474iXtl 

Chdc11 för h>rL·dra-
rnarinen µandL'n 

----------------- ----------

l\larinfiirhand: I\ 1arkanskaffning 
för dclpmgrarnrnL·n 

Fasta kustartilkrifiirhand 
(iL'rnl'nsamrna produk ti11nsn:sur

SL'r 

Ansbffning av hefiistningar m. m. 
för Jclprograrnrnen 

För ni:ra delprogram i.:cmcnsarn
ma kdnings-. has- och under
hallsforhand rn. m. 

Fasta kustartilkriliirhand 
(i.:mcn~amma pnK\uktion~n.:sur

'.',l?f 

Ansbffning av kaserner m. rn. fiir 
delprogrammet (icmcnsamma 
pnidukti( insresursl'r 

Istiindsiittning a1· hdiistningar och 
kaserner för ddprogrammen 

Fiir ner delprogram gemensamma 
lednings-. bas- och underhi1llsfor
hand m. m. 

fasta kustartillcriforhand 
(iemensamrna proJuktinnsresur

scr 

Summa 
Reducering pi1 grund av överpla

nering 

Hcriiknat medebhl'lwv 

Budgetåret 1978179 

Xllll 

22 OIJO 
..)O 21111 

28 \)()() 

5 (i()() 

22 ()()() 

120 150 

-IO -150 

!09 700 
------· 

\)()() 750 

(1511 7511 

21 2011 11 700 11 7110 
-17 6511 -17 XII() -15 SOll 

~1111 :1110 

29 211() 211 )1111 2h )1111 

I 100 
7 7011 () 550 () 550 

1(1 ..)5(1 12 4511 12 ..))Il 

12.J !!50 IO(d!OO !041100 

12.J !!50 !061100 I0-1 !!00 
----- ·····----

Fortifikatiu11sfiin,altni11grn anger i sin ilrsredovisning for budget{m:t 

1978179 att verksamheten i stort sett har kunnat genomföras enligt planerna. 

En dykericentral vid Vitså, ett förriid vid KA :\i F~1rösund och lokaler m. rn. 

för sjöfartsverket pii Mus kö har bli\'it färdiga. Nybyggnad av en viirmeccntral 

vid Berga örlogsskolor och ombyggnad av kockskolan vid Sydkustens 

iirlogsbas i Karlskrona har påbörjats. Tekniska försörjningsanordningar har 

iståndsatts bl. a. för värmeförsörjningcn vid Sydkustens örlogsbas och vid 

sjökrigsskolan Näsbypark och för elförsörjningen vid Nya varvet i 

Göteborg. KA I i Vaxholm och KA 3 i hirösund. 
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Budgetåret 1979/80 

Fiir att inom marinens utgiftsram ge ökat utrymme for materielanskaffning 

måste de till detta budgctt1r planerade hyggstarterna för nybyggnad av en 

skolbyggnad vid KA 3 i Fi\rösund och om- och tillbyggnad av kanslihuset vid 

KA 5 i Hiirnösancl uppskjutas. Nybyggnad av tre förliiggningsbyggnader och 

ett sanitctshus vid kustartilleriets ytterförliiggning på Mcllsten inom Östra 

militiiromri1det piibörjas. 

Rudget{1ret 1980/81 

Chef en för marinen 

Medclsbehovct för hudgetfiret 1980/81 beräknas till 106.8 milj. kr., varav 

1.5 milj. kr. för markanskaffning. 59.8 milj. kr. för anskaffning av befäst

ningar m. m .. 26.5 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. och 19 

milj. kr. för iståndsättning av befästningar och kaserner enligt följande 

sammansUillningar. 

A. Markrm.1kaff11ing 

Objekt m. m. 

Fasta kustartilleriförhand 
I. Mark för kustartilleribatterier samt diverse mindre mark-

förvärv och oforutsc:dda utgifter 
Gemensamma pniduktionsresursc·r 
2. Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 

Reriiknat medclsbchn1· 

Medl'lshehov 
(I OOll-tal kr.) 

750 

750 

I 500 

1 och 2. För att anlägga kustartilleribatterier hehöver i vissa fall mark 

förvärvas med iiganderätt. Den närmare omfattningen av s{1dana förvärv kan 

f. n. inte best:immas. Medel har vidare beräknats för erforderliga markan

skaffningar för befästnings- och andra anläggningar inom övriga delprogram 

inom huvudprogrammet samt för smiirre kompletteringar av marinens 

kasern- och befiistningsfastigheter. oförutsedda utgifter i samband med 

redan be~lutadc markförvärv samt för mindre utgiftsrestcr för vissa inte helt 

avslutade markförvärv. 
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B. Anskaff'ning m· hefästningar m. m. 

Objekt m. m. J\kdelshehov 

För flera dclpropram gcmL"nsamma lednings-. bas- och underhillls

förband m. m. 
Före/ag pclhörjadc j('ire /979-07-01 

(I 111111-tal kr.) 

I. Ammunitionsforräd 11 700 

Fasta kustartilleriförband 
Förcwg pclhörjade fdre 1979-07-111 
2. Kustartillcribatti:ri<:r I X 8Sll 

Förc111i: pclbörjade eller m·sedda all påb<irjas 1479180 
3. Kustartilleribatterier 21 2011 

Fiirelag m•scdda au pti/>iirjas 1980!8 / 
4. Diverse objekt 3 IOO 
5. Smärre objekt 4 6511 

Gemensamma produktionsresurser 
h. Utrednings- och projekteringskostnadcr för byggnadsföre-

tag med beräknad byggstart 1981/82 och senare 31111 

Beräknat medelsbchov 59 800 

C. Anskaffning ar kaserner 111. m. 

Objekt m. m. 

Gemensamma produktionsresurser 
Företag påbörjade före 1979-117-01 
I. BÖS. Nyhyggnad av en värmeccntral 

Förclllf!. påbörjade e/11•r m•sedda a11 påhörj11s 19791811 
2. KA I. Nybyggnad av ytterförläggning p[1 Mellsten 

Förelllg avsedda all påbörjas /()80181 
3. KA 2. Nybyggnad av en artillerihall 
4. KA 2. Nybyggnad av lokaler för motorutbildning 
5. KA 5. Om- och tillbyggnad av kanslihuset 
h. Tekniska försörjningsanordningar 
7. Diverse smärre byggnadsförctag 
8. Utrednings- och projckteringskostnader för byggnadsförc

tag med beräknad byggstart 1981/i:C och senare 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbchov 
(I t.lOO-tal kr.) 

2 700 

:-1700 

3 600 
3 100 
5 )()() 
3 ()()() 

4 200 

700 

26 500 

127 

l och 2. Regeringen har uppdragit itt fortifikationsförvaltningcn att It1ta 

utföra nybyggnad av en viirmccentral vid Berga örlogsskolor och av tre 

förläggningsbyggnadcr och ett sanitctshus vid kustartilleriets ytterförlägg

ning pa Mcllstcn inom Östra milit;iromradct. 

3. Vid KA 2 i Karlskrona behövs en hall för utbildning av personal i 

artilleritjänst. Vid förbandl:'t utbildas centralt för kustartilleriet ca 170 
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personer per iir pa faltpjiist:r. Utbildningen iir huvudsakligen förlagd till 

vintcrhalvt1rt:t. Uimpliga lokaler för utbildningen saknas. rnrtifikationsfi\r

valtningcn har redovisat fiirslag till byggnadsprogram for nybyggnad av en 

artillt:rihall. Kostnaderna har diirvid uppskattats till 4.1' milj. kr. enligt 

prisliiget dm J februari 1978. vilkl'l rnotS\"arar 5,1 milj. kr. enligt prisläget 

den I februari 1979. Regt:ringen uppdrog i april 1979 at fortifikationsför

valtningen att utarh~·ta huvudhandlingar för byggnadsfiiretaget. 

4. Vid KA 2 i Karlskrona behiivs vidare lokaler for motoruthildning. Vid 

förbandet bedrivs kvalificerad motorutbildning av personal ur marinen. 

Utbildningen skt:r huvudsakligen under vinterhalvi1ret dt1 viiderlcken som 

regel är ogynnsam för lektioner utomhus. Limpliga lokaler saknas. 

fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 

nybyggnad av en motorlcktionshyggnad. K<)Stnaderna har d;irvid uppskat

tats till 5 650 000 kr. enligt prisbget den J februari 1979. Regeringen uppdrog 

i oktober 1979 iit fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar 

for byggnadsforetagct. 

5. Behovet a\' om- och tillbyggnad av kanslihuset vid KA 5 i I liirnösand har 

senast anmiilts för riksdagen i prop. 1978179: 100 (bil. 7 s. 276). Regeringen 

uppdrog i juni 1979 at fortifikationsförvaltningcn att lilla utföra byggnads

företaget inom en kostnadsram av I U,8 milj. kr. enligt prisliiget den l 

fehruari 1978. vilket motsvarar 11 450 000 kr. enligt prisläget den I februari 

1979. Med hiinsyn till det ekonomiska läget har chefen för marinen tvingats 

överväga avseviirda ambitionssiinkningar. Efter utredning och om projekte

ring bedöms kostnadsramcn kunna minskas till 7 .5 milj. kr. enligt sistnämn

da prisliige. 

/J. Js1åndslit111i11i; ai· befiis111i11gar oclt kasc'm('r 

Objekt m. m. 

Fiiretag pdhiirjade dia m·.1.,-dda all pil/>iJrjas /474i811 
Fasta k w;tart illeri fiirhand 

Medelshdwv 
(I 0110-tal kr.) 

I. Ombyggnad llch is1:111d<ittning av ett kuslartillcrihattcri 2 (il)() 

Gemensamma produktionsresurser 
2. Di\'crsc objekt I 5011 

Företag a1·sedd11 a11111lborj11s 1981!!1.il 
Fasta kustartilkrifi>rhand 
·'· !Vlindre istandsiittning,arheten pi1 bdas111ingar m. m. 

Cicmen,amma pn1dukti1>11srL'Surser 
-l. \1indre istimd,:ittningsarhctcn pii h\'ggnader. utbildnings-

a11urd11i11~ar 111. 111. 

5. Vi"a tckni,ka fiir,iirjninpanurdningar 
(1. l ltrednings- och prn.ickteringskostna,kr fiir hyggnadsfim·

la!,! m('d hn:ikn<1d hyggstart Jl.1Xl!S2 lll'h senare 

Bcr:iknat mcdelsheho\' 

3 11)11 

(1 150 
-10110 

XOll 

19000 
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I. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att lata utföra 

ombyggnad och istiin<lsiittning av ett kustartilleribatteri. 

4. För mindre istiindsiittning~arbetcn på byggnader, utbildningsanord

ningar m. m. beriiknas ett mcdelsbehov av 6 150 000 kr. för budgetåret 

1980/81. Medlen bd1iivs bl. a. för att kunna disponera om och anpassa 

befintliga byggnader till de iindrade krav som kan komma att föranledas av 

smiirrc organisations- och personalföriindringar. Kostnaderna för dessa 

objekt beriiknas var för sig till högst 1 milj. kr. 

5. Fiir vissa tekniska fiirsörjningsanordningar beräknas ett medclsbehov 

av 4 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Medlen behövs för att bygga om och 

modernisera installationer och anliiggningar för värme- och elförsörjning. 

istandsiitta vägar och planer samt för att byta ut och komplettera 

vattenlednings- och avloppsniit. 

ri'ircd rag lllld {'!I 

Min beriikning av medclsbchovct framgär av sammanstiillningen över 

kostnader och medclsbehov. Jag förordar att medel anvisas enligt följande 

anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet av 

de byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen 

inte har något att erinra bör det fä ankomma på regeringen att, efter prövning 

av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvisar, 

besluta om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. 

Jag vill erinra om att ifrågavarande investeringar inte längre skall avskrivas 

och förräntas mot statsbudgeten. I försvarets interna planerings- och 

ekonomisystem skall emellertid resp. primäruppdrag belastas med kostnader 

för utnyttjande av investerat kapital. Det ankommer på överbefälhavaren att 

besluta om hur sådan kostnadsfördclning skall ske. 

Amkq(fningsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Mcdclsforbrukning 

Faktisk Beräknad for 
l.O. 111. 

Bygg
start 

Färdig
stäl-
I ande 

78-02-01 79-02-01 79-06-30 1979/80 1980/81 år-mån. år-mån. 

A. /lf11rk11nskaff11i11!i 
Delprogram 2.6 

I. Mark fiir kustartilleribatterier 
samt diverse mindre markför-
v~irv nch oförutsedda utgifll:r I XOO lJ()O 7'.'0 

Delprogram 2. 'I') , Diverse mindn.: markfiirv~1rv 
och oförutsedda utgifter I 4tKI h5() 750 
Summa A 3 200 I 550 I 500 

9 Riksda!ie11 197918(). I .111111/. Nr 1110 Bil. 7 
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Ohjd;.t K< ''t nadsram ivlL-JL·isfcirhru k 11i11g B~·~µ- F;irdif!-
----·-·· stan stiil-
Faktisk lkr;iknad fiir I ande 
t. u. m. 

7X-tl2-0I 7'!-112-111 7'1-llh-30 l'J7'J!Xll I <JX!J;X I iir-1nan. i1r-1n~1n. 

-----·- -- ---- --- -- ·-·. ··-· ---·--· -

R. Anskilf.fiii11g 111· />cjii.1mi11gar m. 111. 

il. Fiif<'tag ptlhlirjildc (öre /97'!-117-0/ 

Delprogram 2.1 
I. Ammuniti<insfiirriid 71 2110 hl 'lllll 20 700 22 0011 11 700 

Delprogram 2.li , Kustartilkribat tcrier 1(1.'i IOll 1(12 8511 4'1 1011 27 4110 IX X.'itl 

Summa a J7(i 300 H14 7SO 69 800 49400 30 sso 

/>. FiiT<'tug pd/>iirjildc eller m·.1<'<1-
du all påbt)rjils 19791811 
Delprogram 2.6 

J. Kustartilleribal tcricr t>5 IOO hX 21!0 1.14110 21 2011 
4. Diverse objekt 2 8.'ill .\ 01111 .\01111 
5. Smiirre objekt 4 (Jl)(J ·' 0.'ill 3 050 

Summa h 71 950 74 2SO 19 4SO 21200 

c. Fiirtltlg m·s1·ilda all påhiirjas 
1980!81 
Delprogram 2.(, 

6. Diverse objekt .\ 1110 .1 11111 
7. Smiirrc objekt -1 h511 2 11511 

8. Utrednings- och projekterings-
kostnader fiir hyggnadsfiirc1ag 
med bcriiknad hyggst;1rl i'IXI! 
82 och senare 300 .1llll 

Summa c 8 oso 6 oso 

Summa B (a· c) 248 250 247 050 6'> 800 (18 8SO S7 800 

C. A11skaf.!i1i11g cl\' kasl'rrl<'r 111. 111. 

il. Fiirt•tag pilhii1jadc jiirc /<i7'J-f17-0I 
Delprogram 2.9'1 

I. BOS. Nybyggnad av en viirmc-
central 8 11111 H 511ll '11111 4 <Jllll 2 71111 7'1-11.1 Xl-112 

Summa a 8 IOO 11 sno 900 4 900 2 700 

/>. Företag f'åhiirjadc cl/a 111·sc•d-
da illl pill>c>rjas /97<i!Xll 
Delprogram 2.9'1 

2. KA I. Nybyggnad a\· yttcrliir-
liiggning p<i Mcllstcn h.'illll (1 111111 .1 21111 ·' 71111 7'1-(11 81-11) 

3. Diverse objekt l)llll " 111 I() ~ 111111 

4. Tekniska forsörjningsanmd-
ningar -1 51111 2 111111 2 111)(1 

5. Diverse sm;im: hyggnadsfilre-
tag ~ 111111 ' 11111 _, Il HI 

Summa b IS 900 17 000 IJ .100 _17110 
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·----·---- ·-

Ohjekt 

c. Fiirctag m·sedda all pti/>'irjas 
198081 
Dc:lpnigram :.lJ1J 

<i. KA 2. Nybyggnad av c:n artilk
rihall 

7. KA 2. Nybyggnad av il1kaler 
kir mntorutbildning 

~- KA 5. Om- och tillbyggnad av 
kanslihuset 

'I. Tekniska för,ilrjningsanord
ningar 

IO. Diversc smiirrl' hyggnadsfiirl'
tag 

11. Utrl'dnings- och prnjcktcrings
kostnadn for hyggnadsfiirctag 
med beräknad byggstart 1981/ 
82 och senare 

Summa c 

Summa C (a-c) 

D. /s11/11dsii1111i11g i/I" />cfäst11i11gar och 
kaserner 

a. /-i"irctag 1>1lliiirj11dc j("irc 1974-07-01 
Delprogram 2. 9'1 

I. (JrlilS. Om- ,1ch tillhyggnad 

Kostnadsram 

7S-02-0I 

lll800 

101100 

341100 

7'1-02-01 

5 IOll 

5 6511 

7 500 

;\1)1)11 

.J 200 

71l0 

26 150 

51 650 

av kockskolan .J h.JO 5:Wi 

Summ;i a 

/l. hiretaR på/>örjade cl/a aned
Ja all pä/>iirjas I 979/HO 
Delprogram 2.1 
Ombyggnad a\' cll skyddsrum 

Delprngram 2.6 
3. Omhygg.nacJ och isU111dsiittning 

av ett kustartilleribatteri 
4. Diverse objekt 
5. Mindre iståndsiillningsarbekn 

pa befästning.ar m. m. 

Delprogram 2.99 
6. Diverse objekt 
7. Mindre istiindsiittningsarhetcn 

pil byggnader. utbildningsan
ordning:1r m. m. 

8. Vissa tekniska fiirsörjningsan
ordningar 

Summa b 

4 640 

I 100 

4 ."lOO 
2 900 

2 ()()() 

2 7110 

6 'J511 

5 1100 

251150 

5 345 

I 150 

4 .'illO 
.1 100 

2 650 

2 100 

5 5011 

9 23.'i 

28 235 

---------· ----

ML·tklsfiirbrukning 
---------·---

Hygg
starl 

raktisk 
I. o. m. 
79-011-.111 

lkriiknad liir 

900 

4 2,11) 

4 230 

1'17'1/8(1 

18 200 

1 115 

I 115 

1 l.'iO 

19(11) 
>I()() 

2 (J)f) 

(ll)(I 

5 5011 

24 135 

l'JSll/SI :ir-mi111. 

.\ Nlll Sll-12 

3 lflll Sll-12 

5 51111 Hll-12 

·' (I()() 

4 21111 

71111 

20 100 

26 500 

79-112 

7<1.10 

2 61111 7lJ-lll 

1 51l!l 

4 100 

L1rdi~

,1:il
landl' 

~lf-111:111. 

Sl-12 

X2-tl.' 

7'l-lll 

Xll-1)(1 

Sl-11:' 
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--------------

lh:riiknad fiir 
t.11.111. ----- --

7S-fl2 -0 I 7'1-02-11 I 7'1-llh-.10 I '17lJ!SI I i'ISll.SI 

-----------------
c. /-i)rc/llg 111·s1·ddt11111 p1)hiirf11s 

/<il\(i/81 

Ddprngram 2.11 
'I. Mindrl' isti°mdsiittningsarhi:ten 

p:'1 hdastningar rn. nL 

Delprogram 2.44 
111. :\lindrc istiindsiittnmgsarhcren 

pa hyg.gnadcr, uthildningsan
ordningar rn. m. 

11. Vissa tekniska forsiirjningsan
ordningar 

l2. Utrednings- och proj<:kt<:rings
kostnader för hvggnadsfrir<:tag 
med heriiknad hyggstart l'lsli 
82 och senare 

-' 9)0 3 IJ50 

(i ):'Il (>)~Il 

.tOOfl ~ IMMl 

81111 Xllfl 

Summa c 

Summa D ( a-c) 

Totalt A-D 

14 900 

30 490 4114110 

313 540 350 3110 

4 230 25 250 

74 930 1131150 

14 900 

19000 

1041100 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Marinfiirhand: Anskaffning <H' a11/iiggni11gar för hudgetiiret 

1980/81 anvisa ett fiirslagsanslag a\' 104 XOll Ollll kr. 

C 4. Marinförhand: Forskning och utveckling 

Med hänvisning till vad jag har anfört under avsnittet 3.o Ramberäkning 

för budgetåret 1980!81 m. m. (s. 85) hemställer jag att regeringen forcsliir 

riksdagen 

att, i avvaktan pi1 särskild proposition i iimnet. till Mariflfijrf>i/lul: 

Forskning och utvcckliflg för hudgct{1rct 1980/81 hcriikna ett 

förslagsanslag av 52 000 000 kr. 

By)!~

q;irt 

Fardi~

'>t:il-
I ande· 

:1r-rn:in. ;ir-man 
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D Flygvapenförband 

Chefen för flygvapnet iir programmyndighl'l för hurndprograrrnm:t 

Flygvapenförhand som omfattar följande delprogram. 

3. J hir flera delprogram gemensamma lednings- och strilfiirband 

3.2 .laktfiirhand 

3.4 Attackförband 

3.5 Spaningsfiirband 

:U1 Fl~'gtransportförband 

3. 7 Basförband 

3.l)l) Gemensamma produktionsresurser 

Flygvapnets fredsurganisation best;\r i stort av följande staber och förband 

rn. rn. 

Flygstabcn 

1 eskaderstab 

7 sektorflottiljer 

3 övriga förhand (flottiljer) 

..\ utbildningsanstalter som är din:kt undl'fstiillda chefen för flygvapnet 

Lokaliseringen av flygvapnets fredsförhand m. m. framgar av följande 

karta (intagen pä s. 13..\). Verksamheten leds centralt friin flygstahen och 

regionalt av militiirbefalhavare (ses. 15..\) och i vissa fall av chefen för första 

llygeskadern. 
Verksamheten under huvudprogrammet Flygvapenförband budgeteras pä 

ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsomriidena Ledning och 

förhandsverksamhet. Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar 

samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras friin följande 

anslag. 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

D 2. Flygvapenförhand: Materielanskaffning 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

D ..\. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förband..'il'erksamhet 

1978179 

1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1987226 312' 
1 928 500 (){)()I 

2 180 000 000 

1 Anslagen DI. l'lygvapcnllirbaml: Ledning och flirbandsvcrksamhct och E 4. Flyg
stabcn. 

Under anslaget bedrivs allmiin ledning och förhandsverksam het, operativ 

och krigsorganisatorisk verksamhet. utbildning till och av fast anställd 
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KARLSBORG 

O=jakt Q=attack 

= militärområdesgräns 

LULEÅ 

ÖSTERSUND 

IJÄSlE!IÅS• 

- =Spaning C=:J =utbildningsförband m.m. 

@I = sektorflottilj 
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personal m. Il. samt grundutbildning och rcpctitionsutbildning av viirn

pliktiga inom flygvapnet. 

1··crksa111hc1<'11s 011?/atrning 

Verksamhet I '178179 1979/80 

Planerat l ltfall Planerat 

Antal llygtimmar 108 850 Wl050 95 800 
Antal utexaminerade 
Regemcntsolfa:erare 29 22 28 
Kompaniofficerare 20 22 JO 
Plutonsofficerare 35 34 47 
Fiiltllygare IO 14 12 

(irundutbildning av viirnpliktiga 
Antal man 5 043 4 880 4 691 
Antal tjiinstgiiringsdagar 
(I ()till-tal dagar) 1 651 I 604 I 535 

Repctitionsuthildning 
Antal man 8 870 
Antal tjänstgöringsdagar 
(I 000-tal dagar) 82 

Kosrnadcr och mcddshchm· (I 000-tal kr.Jl 

Primiiruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för flyg-
vapnet 

flygvapenförhand: 
För flera delprogram ge-
mcnsamma lednings-
och strilförhand 235 070 237 470 274 919 2% 1.16 

Jakt förband 248 590 239 698 257 098 327 785 
Attal·kforhand 162 100 141 742 172 896 20') 388 
Spaningsforhand 74 790 56 914 74 134 87 581 
flygtransportförband 44 280 51 986 49 586 58 564 
Basförband 422 610 499 116 483 209 525 375 
Gemensamma produk-

tionsresurscr 535 2<Xl 571 211 603 043 (>l)l) h41 

Kostnader I 722 640 I 791! 317 I 914 885 2 114 470 

ll/lkommcrl m•gdr: 
lntiikter 5 730 - 7 620 - 5 800 - 8 000 
Skillnad mellan hudgete-

radc kostnader och be-
hov av hetalningsmedel + 22 860 + 195 752 + 85 

Medgiven prisreglering + 2'.'2 490 
Överplanering, reserver 

m.m. + 18 760 - + 19 330 + 39 930 
förskott - + 777 

Medclsbchov 2 011 020 I 987 226 I 921! 500 2 146 400 

I Inkl. llygstabcn. 

1980/81 

Chefen för 
flygvapnet 

97 300 

28 
J(I 

30 
12 

4 716 

I 501 

7 280 

56 

föredra-
ganden 

29.1 '198 
325 901 
208 580 

'l'.7 072 
58 262 

521 595 

602 292 

2 097 700 

- 8 000 

+ 90 300 

2 11!0 000 
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Persona/I 
------------···-·------------·- ·--- - ---

Pcrsonalkateg<)ri 

Afi/iriir personul 
Regcmcntsotlicerare 
Kompaniotliccrare 
Plutonsotliccrarc m. tl. 

Cirilmililiir personal 
Teknisk personal 
Llikarc m. tl. 
Övrig personal 

!'l'nsionerad militär perso
nal i armclesrjii11s1 

Rcgcmentsotliccrarc 
Kompaniofficerare 

Ciril pcr.1011al 

llnkl. flygstaben. 

Antal 

1978179 

Antal anstiillda 

Planerat Utfall 

715 671 
857 878 
630 708 

1 998 1 945 
8 7 

354 32.1 

19 17 
3 2 

4 679 4 487 
9 263 9038 

2 Antalet anstiillda bcriiknas minska med 257. 

Budgctftrct 1978.'79 

1979/8() 

Planerat 

6)9 
901 
759 

I 929 
6 

328 

14 
2 

4402 
9000 

lkriiknad iindring 
1980/81 

-··------------
Antal tjänster 

Chefen Föredra-
för flyg- ganden 
vapnet 

- 39 - 39 
- 81 -- 81 
- 49 - 49 

--221 -221 
1 I 

- 35 - 35 

2 - 2 
of. of. 

-249 - 249 
-6772 -6772 

Chefen för flygl'l1pnc1 anger i sin iirsn:dovisning för hudgct:het l 97S/79 att 

krigsflirbcredelscarhetet. förhandsproduktionen och incidcntberedskapcn i 

stort sett har kunnat genomföras. Belastningen pii personalen har dock varit 

hlif!. Grunduthildningen av viirnpliktiga har genomförts enligt planerna. 

Översynen av det framtida stridskdningssystcmets uppbyggn:1d och 

personalbehov har fortsatt. 

Äldre radarmateriel har avvecklats. Utbildning har bcurivits för att stiirk.a 

kunsbperna och färdigheterna och for att ersätta personalavg~rngarna inom 

jaktflygsystemen J 35 D och J 35 F, inom tlygspaningsystemcn S 35 E och S 37 

samt viu transportflyg- och helikopterförbanden. Övningar har geiwmförts 

och det taktiska upptrLidandet har vidareutvecklats. Anpassningrn av 

bassystemet och omskolningen av personal till flygplan 17 har fortgMt. Td 

divisioner J 35 F. tv(1 fredsdivisioncr S 35 och fyra baskompanier har 

avvecklats. En fredsdivision av flygplan S 17 har tillförts spaningsflygsyste

met. Den planerade provdriften av det datorstödda ledningssystemet ATLE 
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har fiirsl'nats. Transportflygningar har µcnomfiirts. hl. a. fiir fiirsvarsmaktcn 

och FN. Flygriiddnings- och transporttjiinst har bedrivits vid helikoptcrfiir

handen. Den nya flottiljorganisationen. som infördes den 1 oktober 1977. 

har följts upp. Fiirbereddserna fiir att dra in t\'ii flottiljadministrationer har 

fortsatt. 

Budget ~iret l lJ7lJ/lrn 

I fiirh:'illande till prop. llJ78/7ll: lllll hil. 7 (FiiU l'J78/7ll:n. rskr 197~/ 

79:327) och i regleringsbrevet fiir hudgetaret JLl7LJ;8() har inga viisentliga 

iindringar gjorts i planeringen a\· verksamheten inom hun1dprmluktionsom

riidet LL·dning och fiirhandsvcrksamhet. De energihcsparalllk ;itgiinler som 

har föreskrivits kan dock komma att pt1verka miiiligheterna att fullf'iilja den 

planlagda verksamheten. 

Översynen av stridslcdnings- uch lufthevakningssyskmets framtida 

utbyggnad och personalbehov fortsiittcr enligt planerna liksom fi'irbercdcl

searhetet för att sl{1 samman sektorerna S I. S 2 od1 W 2 till en gemensam 

sektor S (SYD). Avvecklingen av iildre radarmateriel fortsiitter liksom 

11ppsiittni11gen av radariivningskompanier 860 vid r 13 och F 17 samt 

radarskolavdelning vid F 18. 

Fi.irsbg till ny fredsorganisalion med lyra 111ftff>rsvarssek1orer 11\arbe

tas. 

Utbildning bedrivs for att fiirbiittra och befästa kunskaperna och 

färdi.gheterna samt ersätta personalavg:\ngarna. Tvi1 divisioner J 35 F och tv:'1 

stationskompanier avvecklas. Anpassningen av bassystemel nch omskol

ningen av personalen till llygplan 37 fortµiir. Vidare avslutas omhedpningen 

till flygplan S 37 och fiirhercddser vidtas fiir omheviipning till flygplan JA 37. 

Det datorstödda ledningssystemet ATLE prova,. SuL'L'L'Ssiva fiiriindrinµar av 

basorganisationen genomförs med hiinsyn till rcsultalc:'n av basstudier. 

p{1g{1ende operativa studier och fredsnrganisatl>riska fiiriindrinµar. r I I och F 

I~ avvecklas slutligt. Försök betriiffande bC\'akning.stj:insten pföiir.ias vid 

ytterligare ett förband. 

Budgetiiret 1980/81 

Chefen för .flyg 1 ·apnet 

Chefen för flygvapnet anför fiiljande hurndmotiv.:ring.ar fiir den fiireslag

na verksamheten under hudgeti1rct 198()!8 I. 

Plancringsarhell't med en nv fredsorµanisation fiir sektt>r S samt samman

slagning av sektorerna 0 I och 0 .'i till sektor M (l\llTf) fortsi1tter s~i att 

flirslag kan liimnas hetr:iffande Il\' lredsorµanisation att giilla fr;1n den l juli 

I lJ8 I. Vid 17 4 och F 21 organiseras radariirningsknmpanier 8(i0. 

Anpassningen a\· hassvstemet fortgi1r liksum omskolningen lill flygplan 37. 
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Det taktiska upptriid;mdet vidareutvecklas och utbildningen inriktas mot att 

fördjupa och befästa systemkunnandet, bibehålla stridsförm[1gan samt 

ersiitta pcrsonalavg;lngarna. Den pi1blirjadc utveeklingcn av det datorstödda 

ledningssystemet ATLE fortsiitter. Flygtransport- och tlygriiddningstjänsten 

uppriitthalls för att lösa iilagda uppgifter. Successiva föriindringar av 

basorganisationen sker med hänsyn till resultaten av basstudier, pf1giiende 

operativa studier och frcdsorganisatoriska förändringar. Fredsorganisatio

nen kommer att anpassas mcd ledning av resultaten fr<'in genomförda 

utredningar rörande flottiljorganisationen, undcrhållsverksamheten samt 

bevaknings- och förpliignadstjänsten. 

Förberedelserna fortsätter för att dra in F I :s flottiljadministration och 

föra över förband och ansvar från F l till främst F 16. Underlag för framtida 

ra tionaliseringsi nsatscr utarbetas. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1979/80 detaljmotiverar 

chefen för flygvapnet pil följande siitt. 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och löneomriikningen innehiir att kostnadcrna ökar med 239.1 

milj. kr. 

B. Fiiriindringar cnligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut. 

I. Flygstaben förs över till anslaget ( + 52 milj. kr.). 

2. Antalet tjänstgöringsdagar för grundutbildning av viirnpliktiga minskar 

p~1 grund av i första hand minskad organisation (- 1.7 milj. kr.). 

3. Förhandsindragningar medför minskade underhällskostnadcr (- 12 

milj. kr.) och minskade övriga kostnader (- 3.7 milj. kr.). 

-1. I liijning av pensionsitldern medför ökade kostnader ( + 900 000 kr.) 

5. Organisationsföriindringar. främst förbandsindragningar, minskar 

antalet anstiillda (- 19,6 milj. kr.). 

6. Införandet av ny hefälsordning (NBO) medför ökade kostnader(+ 9,3 

milj. kr.) 

C. Uppgiftfiiriindringar 

I. /..Idre radarmateriel avvecklas. vilket mcdför minskade underlii'llls

kostn;1der (- 3.5 milj. kr.). 

2. Datorprojekten SEFIR, ATLF orh FOSIF I-I minskar utvecklingskost

nadcrna (- 3.4 milj. kr.). 

3. Kostnaderna för ökad clrivmedelslagring beriiknas till 25.5 milj. kr. 

f'iiredmga11de11 

Betriiffande inriktningen av verksamheten undcr programplaneperioden 

för 1ag hiinvisa till vad _1ag har anfört under avsnittet 3.4 Det miliUira 
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försvarets fortsatta utveckling (s. 57-78). Under detta avsnitt har jag anmiilt 

de åtgärder som kriivs för att verkst;illa rikstlagens beslut llll1 föp;varsmak

tens centrala ledning 111. 111. (prop. llJ77!78:63. riiU llJ77!78:9. rskr 

1977178: 174). Under budget{1ret 198(}!81 kommer dm omorganisation av 

flygstaben som jag diir har redn)!jort för att pi.ihiirjas och flyt tningcn till 

förvaltningsbyggnaden i kvarteret Bastionen att förberedas. 

Jag kan i huvudsak godta chefens för flygvapnet fiirslag till uppgiftL'r under 

budget<"1ret 1980/81 liksom hans beriikning av kostnaderna under primiirupp

dragen.Jag har dock riiknat med en n!igllt mindre kostnadsiikning iin chefen 

för flygvapnet vad beträffar underh{1ll men en större kostnadsökning vad 

giiller flygdrivmedel. .lag har iiven riiknat med en iikad lagring av 

flygdrivmedel samt minskade kostnader för utveckling av datamaskinstiidda 

informationssystem. 

Min beräkning av det totala 111edl'lsbehowt framg~ll' ;I\ s;umnanstiillningen 

över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslar riksdagen 

att till Flygvapenförband: l.edninK oclz förband.1·1wk.rnmlze1 för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 180 000 OOll 

kr. 

D 2. Flygvapenförband: MaterielanskafTnin~ 

tvkd hänvisning till vad jag har anflirt under avsnittet 3.6 Ramberäkning 

för budgetåret 1980/81 m. m. (s. 85) hemställer jag att regeringen föresl;'tr 

riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i iirnnet. till Flygl'llpenför

l>and: Malerielanskaffning för budgctiiret 19~0!81 beräkna ett 

förslagsanslag av I 924 000 000 kr. 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

161 158 659 1 

171 000 ()()() 1 

19 3 400 0002 

1 Anslagen D 3. Flygvapenförband: Ist{mdsiittning av befastningar och kaserner samt 
llI 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anliiggningar. 
2 I beloppet ingf1r kostnader för experter och konsullc'r som giir utrc·dningar om 
planerade hyggnadsförctag och om fiirv<irv och fiirs;iljning av mark samt k11stnader for 
prujektcring av byggnadsföretag. Tidigare har kllstnadc·rna fiir utredningar betalats 
fr[rn anslaget F 3. Fortifikationsfiirvaltningen och kostnaderna för projektering fr:in 
anslaget VII I. Vissa pn.i_jcktcringskostnadcr. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad och istiindsiittning av 

lokaler m. m .. befästningar. flygfält nch ammunitionsförrad för flygvapnet 

samt markförvärv för dessa iindam{1l och för övnings- och skjutfält. 
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Vnksamhl'tl'n omfattar vidare· k11n1pll'ttningsarbl'll'n m. 1i1. p;1 dll'r i 

anslutning till hl'fintliga tlyghaser. anl:iggningar for el- uch lek-utrustning vid 

baserna samt inliiscn av flygbullerstiirda fastighetl'r. 

1\.11.1·1!11/lla och 1111·t!t'lshclwl' I I 0011-lil/ kr. J 

- ----·-··---·---· ---- ·-----
l'rirniiruppdrag 111. 111. l 117K'7<1 11171/iXll I 981J/8 I 

Chekn r<ir Fiirc:dra
nygvapnc:r gandc:n 

- .. - ·--·-·--- ···--------·--··--------·-···--·· --- ---

FlvgvapL·nft.irband: 
f\·larkanskallning fiir d<:lpn>gram-

lllL'n 
F1ir flera ddprogram gemensam

ma lc:dninµs- och slrilfiirhand 
Basr1irhand 
(ic·n11:11sam111a pn1duk1i1•11'resur

'.'.Cr 

Anskaffning av hdiistningar 111. 111. 
fiir dt'lprogra111111c:n 

Fiir riera delprogram gc:mc:nsam
ma lc:dnings- och slrilfiirhand 

Basfiirhand 
(ic:mensan11na produkti11nsn:sur

ser 
Anskaffning a1· kaserner 111. 111. fiir 
di:lpn>grammet (icmL·nsamma 
pn >duk l ionsrcsu rsc:r 

lst;indsiillning av hl'fiistningar och 
kaserner ftir d<:lprogrammen 

Basflirhaml 
Gc·mc·n~amma pn 1duk ti<>nsröur

ser 

Summa 
Redm·cring p;'1 grund il\" 1·"·npla-

11cnng 

lkr:ik11at mc1klsbL'11m· 

H u d g c· t i1 r e t 1 lJ 7 8 ! 7 'J 

2011 
.'tlO 

I 21HI 

X 5011 

-'<> llltl 

88 JtHI 

2 11011 

:N1!0ll 

17<> 200 

·-11171111 

165 sno 

21HI 
3110 

I tH Ml 

l.J 2110 
."\IJ .\011 

S5 llllll 

.J.:'011 

3.5 51111 

171 000 

171 000 

2110 
.It Ml 

I :'itHI 

22 .JIHI 
:n 500 

2 800 

101 .JIMI 

.j 51111 

55 .500 

212 100 

212 100 

2tKI 
3tHI 

I :'il.Kl 

IX 41111 
22 IJIHI 

2 XIH) 

8S 2011 

.J.500 

'i:' 500 

193..JOO 

193.JOO 

For1(fik111io11sfi'in·a/111i11gc11 anmiikr i sin :irsredovisning för hudget:°1ret 

1'178/79 att hehllvet av mark har varit hegr:insat. Uppkomna ht.:hov har i 

huvudsak kunnat tillg()d()ses. Anskaffning av befästningar m. m. har i stort 

sett genn111fiirts L'nligt planl'rna. Anskaffningen av kaserner m. m. har 

kunnat hl'drivas planenligt. En \·:irmecl'ntral vid F -I i Ös!L'rsund samt en 

v:irml'central. en llygvcrkstad och en hangar vid F 6 i Karlsborg har hlivit 

fiirdiga. 

Aven istiindsättningen av befästningar och kaserner har i huvudsak kunnat 

gl·nomföras enligt planerna. Renovering av en kasern vid F 17 i Ronnebv och 
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omhyggnad av en hangar vid F 7 i Såtcniis har avslutah. Renovering av sju 

kaserner vid F 5 i I .junghyhed. umbyggnad a\· en hangar vid F <i i Karlsborg 

llCh flygverkstaden vid F ..i pii Friisiin har pf1hiirjats. Mindre istimdsiittnings

arbetcn har bl. a. utfiirts i matinriittninl!arna vid F 5 i 1 .. jungb~·hcd lleh F 13 i 

Malmsliitt. i miisshyggnadcn vid F ti i Karlsborg nch hangarerna vid F 13 i 

~orrkiiping. Viktiga tekniska fi.>rsiirjningsanllrdningar har isU111dsatts vid 

fyra flllttiljer. 

B ll d g L' t ii r e t I 9 7 !) I 8 n 

Markbehovet bedöms bli av begriinsad omfattning. 

Planerad anskaffning av bdiistnings- och kasernobjekt beriiknas kunna 

genomföras. En militiirrestaurang vid r .t i Östersund. en viirmecentral, ett 

avloppsreningsverk och en aggregat- och fordonswrkstad vid F 7 i Sföeniis, 

en aggregat- och fordonsverkstad vid F 13 i Norrkiiping. ett kont mil torn vid 

r 13:s detachement i Malmsl;i1t sam! l'll tlygvcrkstad nch L'n flygdrivmt•lkls

anbggning vid F 17 i Ronneby heriiknas bli färdiga. Bland de stiirre objekt 

som beriiknas kunna piibiirjas finns nybyggnad av en flygtjfö1stbyggnad och 

tillbyggnad av ett förri1d vid r 5 i Ljungbyhed. nybyggnad av ett trupp- och 

mobiliseringsserviceförr[1d vid F 13 i Norrköping, nybyggnad av en 

skolbyggnad och tillbyggnad av ett garage vid F l.t i Halmstad samt 

nybyggnad av en viirmecentral vid r 17 i Ronneby. 

Planerade iståndsiittningst1tgärdcr beriiknas kunna genomföras. HI. a. 

beräknas renovering av kaserner vid F 14 i Halmstad kunna piibiirjas. 

B11dgett1ret 1980/81 

Chefen för flygl'll{llll'l 

Medclsbehovet för bud11eti1rct 1980/81 beriiknas till 212, I milj. kr., varav 2 

milj. kr. för markanskaffning . ..!8,7 milj. kr. fi\r anskaffnin!! av befästningar 

111. m., JO 1.4 milj. kr. för anskaffning av kaserner 111. m. och (10 milj. kr. för 

iståndsättning av befästningar och kaserner enligt följande sa111manstiillning

ar. 

A. Markanskaffning 
----··--·-·------·-

Objekt m. m. 

------·---··-----------
fiir flera delprogram gemensamma led11ing,. och '1rilfnrhand 

Mcddshchov 
(I IHlll-tal kr.) 

I. Mark fiir strilanliiggningar m. 111. 21111 
Basfi>rhand 

2. Mark fiir krigsflvgfiilt samt divcr'c mindre markfiln'iir\' nch 
fi>rut>cdda utgillcr 31111 

Gc111L'llsamma produktion,rcsurscr 
3. Diverse mindre markfiir\'iin· och of1irn1snlda 111giftcr I )1111 

lkr;iknat mcclelshchnv 2 000 
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2. För att komplettera bdintliga krigsflygfiilt kan dl't vissa fall bli 

niidviindigt all förvärva mark ml'd iiganderätt. Medel kan iiven behövas för 

att skaffa mark for befästnings- od1 andra anliiggningar inom övriga 

delprogram inom huvudprogrammet samt för smiirre kompletteringar av 

flygvapnets befiistningsfastigheter och oförutsedda utgiftl'r i samband med 

redan beslutade markfiirviin". 

~. l\frdl'l har beriiknats for att lösa in flyghullerstörda fastigheter, för 

smiirre kompletteringar av flygvapnets kasernfastigheter od1 för oförutsedda 

utgifter i samband med redan beslutade markforviirv. 

B. A 11sk11//i1i11g al' hc:fäs111i11gar 111. 111. 

Objekt m. m. 

För nera delprogram gemensamma lednings- od1 strilfi:irband 
Förerag 11åh1ir111de eller ill'Sl'dda arr ptihiirias 1979/80 
I. Radaranliiggningar 

fi'ircwg lll'St'dcla all pdbiirias 1981118/ 
2. Raclaranliiggningar 
J. Smiirre objekt 

Basllirbaml 
Fiirerag pd/liiriacll'fiirc 19 N-0 7-0 I 
.+. Lagringsanliiggningar for drivmcdd 
5. El- och tcleanliiggningar 

Fiirc/i/g ptihii1/acle eller m·wdda 1111p1ihiirjas19791811 
h. Markundersiikningar vid huvudbaser 
7. Fiilthangarcr 
8. El- och telcanl:iggningar 

fiin·rag u1·sn/cl,1 arr 111ihiirias 19811/SI 
9. Anpassning till ny basfilosofi 

10. Fälthangarer 
11. l.lppstiillningsplallor 
\ 2. Devicringsplattor 
13. Smiirrc ob,ickt 
14. FI- och telcanliiggningar 

Delprogram 3.99 
15. Utrednings- och projektcringskostnader för hyggnadsförc

tag med benik nad byggstart I '181 /82 och senare 

Bcr:iknat medelshchov 

Mcdclsbchov 
(! ()(lO-tal kr.) 

12 800 

(i 900 
2 700 

2 700 
:wo 

.~00 

tiOO 
(i 260 

6 800 
50ll 

1 (ltJ(I 

100 
1 500 
3 35tl 

2 800 

411700 

1. Heho\'el a\ att bygga ut radaranljggningar har tidigare anmiilts för 

riksdagen i prop. llJ78!7'J: 100 (bil. 7 s. 282). Regeringen uppdrog i juni l'J7lJ 

{Il fortifikationsförvaltningen alt utföra ny- och ombyggnad av tvi1 radarsta

tioner irlllm t•n kostnadsram av 18 115fl 000 kr. enligt prisl;iget elen I februari 

1978, vilkl't motsvarar 211.J milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari 1979 . 

., Regeringen har uppdragit iit fnrtifikationsfiirvaltningen att utarbeta 
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huvudhandlingar för ny- och ombyggnad av ytl<:rligare tvii radarstationer. 

Kostnaderna för byggnadsfiiretagen har i förslag till hyggnadsprogram 

uppskattats till I ~.I milj. kr. 

C. Anskaffning a1· kascma 111. 111. 

---- ---·----- -- ----------- ---·--

Objekt m. m. 

-------·-- ------
Gcrnc·nsarnma pn1duk I ionsrcsu r.,cr 
Fiircrng ptl/iiirjadc eller 111·sNld11 1111 />cihorjas /<J7<ii80 

I. F 5. l\ybyggnad av en flv!,!1j;i11s1hvgg11ad 
1 F 5. Om- och tillbyggnad av ett forriid 
3. r 13. Nvhy!,!gnad ;,~:';:tt trupp- nch mobilis<:ringss.:rvil'c

f1irr:'1tl 
.J. r 1-1. Nyhyg!,!nad av i:n sknlbvgg11atl 
:'i. F 17. Nybyggnad av t'n vi1rrnl'L'L'ntral 111. m. 

Fiircrng 111".l"l'clcla 1111 pclhc'i1j11s f'J811/8/ 
1,_ r 5. Tillhyggnad av en hangar 
7. F 5. Nybyggnad av en v;irmec·L'ntral 
8. F !J. Nylwg!,!nad av i:n skollwg!,!natl fi"ir underrätti:lsi:en

heten 
9. F !J. Uthv1!gnad av en drivrncdelsanliiggning 

JO. F 1-1. Till-· ;,:.h ombyggnad av i<ibkr fiir flvµvapni:ts flyg-
mati:rielskola OL'h tekniska skola 

11. F 15. Tillbyggnad av tillsynsv.:rkstadi:n 
12. F 17. Nvhvggnad av en hangar 
IJ. F 21. o"m: ;,~-h tillbyggnad ,;v tillsynwerksladc·n 
14. F 21. Nvhyggnad av i:n hangar 
15. RfN. Nvl;~~ggnad av ett lruJ1p- och mnbibcringsscrvil'e-

förri1d 
Il>. Uppruslning a,· m{1lplatser 
17. T ckniska fi>rsörjningsanordningar 
18. Tekniska bevakningsanonlningar 
14. Diversi: smiirri: obj<:kl 
211. Utrc·dnings- och projcktcringsko,,.tnad<:r fiir hyµgnadsf<in:

lag med her;iknad byggstart 1'181/1{:! och senare 

Bcr;1knat medclshchov 

Mc•tk lshch< "' 
(I 11011-tal kr.) 

(11111 

711(1 

I ~1111 
2 (11)() 

2 11110 

.\Jll(I 

81111(1 

-I 2011 
5 (l()IJ 

3 51)(1 
-~ 1)1)(1 

111 IJll() 

21 .~011 

Jtl()(I() 

:i IJO() 
I 51)(1 
)()(Il) 

~ (JIJll 
K ()(111 

.j 51)(1 

IOI 400 

I - 5. Regeringen har uppdragit [1t fortifikationsförvaltningen att låta bygga 

u1 flygtjänstbyggnad och utföra om- och tillbyggnad av ett förr[1d vid F 5 i 

Ljungbyhed. ett trupp- och mobiliseringsscrvicdiirräd vid F 13 i Norrköping, 

en skolbyggnad vid F 14 i Halmstad och en värmecentral jiimte ombyggnad 

av befintlig central vid F 17 i Ronneby. 

6. För hastjiinsten vid F 5 i I .jungbyhcd hchiivcr en hangar byggas till med 

lokaler för personal, expedition och förri'td. Fortifikationsförvaltningen har 

redovisat huvudhandlingar fiir byggnadsförctagct. Kostnaderna har diirvid 

bcriiknats till 3.3 milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1979. 

7. Viirmdiirsörjningen vid F 5 sker f. n. friin flera otidsenliga mindre 

centraler av fast eller transpnrtabcl typ. En ny vi1rmccentral planeras diirför 
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all uppfiiras. DL'n hniiknas kunna fi"irsiirja s;1viil befintlig som phncrad 

hc:byggc:be pi1 ett mera ekonnmiskl siitt i111 de nu\"arandc: centralerna. 

Fortifikationsfiirvaltningen har retlo\"isat fiirsla!! till byg!,!nadsprngram för 

lwggn<1dsfiirl'laget. Kostnadc:rna har uppskattats till 13.3 milj. kr. enligt 

prisliigL't dc:n I februari I lJ71J. Regeringen uppdrog i maj I lJ7lJ iit fortifika

tionskirv;iltningen att utarbeta hu\"udhancilingar filr byggnadsforetaget. 

8. l. inderriittelseenhctcn vid I' 13 i Norrkiiping bedriver f. n. sin 

vc:rksamhl't i oliimpliga lokaler. I samband med nnlliiggningen av r 11 i 

Nykiiping kPllllllCf belastningen pa underriittclsel'nht'len vid r 13 all öka. 

hir att miijliggi>ra en rationell vcrksamhl't vid enheten hehiiver uppfiiras en 

ny sknlh\ggnad som iir anpassad till verksamhetens speciella karaktiir. 

Fnrtifikationsfhrvaltningen har n:duvisat förslag till byggnadsprogram fiir en 

si1dan nybyggnad. Kostnaderna har cbrvid uppskattats till 5 650 000 kr. enligt 

prisliigct den I fl'hruari I lJ7t!. 

4. Vid F 13 i 'Jorrkiiping behiivs en tillbyggnad till dt:n centrala 

drivmeddsanliiggninµcn som inte iir tillriicklig sedan flygplan 37 tillförts 

förbandet. Fnrtifikatinnsfiirvaltningen har n:cl11visat fiirslag till byggnads

prngram för en utbyggnad av anliiggningen. Kostnaderna har uppskattats till 

5.6 milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1979. Regeringen uppdrog i april 

J lJ7l) <it fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för hygg

nadsfiirctagd. 

I 0. De nuvarande utbildningslokalerna fiir flygvapnets flygmateriefskola 

och tc:kniska skola vid F 14 i Halmstad iir utspridda inom olika delar av 

kasernomrf1det. hir all rationalisera utbildningen planeras att genom om

och tillbyggnad koncentrera utbildningen till tvi1 intilliggande byggnader. 

Fortifikationsfi.irvaltningen har red1ivisat förslag till hyggnadsprogram fiir 

hyggnadsfiiretaget. Klistnaderna har uppskallah till 5.4 milj. kr. enligt 

prisliiget den I februari I lJ7lJ. Regeringen uppdrog i augusti I 97tJ at 

fnrtifikatinnsforvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföre

taget. 

11. Tillsynsvcrkstaden vid F 15 i Söderhamn har otillriicklig kapacitet 

sedan flolliljcn utrustats med flygplan 37. Den hehiiverdiirför byggas till med 

tv~1 tillsynsplatscr for flygplan samt med utrymmen för motorer m. m. 

fortifikationsforvaltningen har redovisat förslag till hyggnadsprogram för 

byggnadsfiiretaget. Kostnaderna har uppskattats lill 4 480 01111 kr. enligt 

prisliiget den I februari IlJ7lJ. Regeringen uppdrog i april 1979 i·it 

fortifikationsforvaltningen all utarbeta huvudhandlingar för byggnadsfiire

taget. 

l 2. F 17 i Ronneby utrustas f. n. med flygplan 37. Den mest ekonomisk<t 

lösningen fiir att bereda de nya flygplanen ett godlaghart brandskydd iir att 

bygga en ny hangar vid fiirhandet. Fortifikationsfiirvaltningen har redovisat 

frirsbg till hyggn<1dsprogram fiir en siidan nybyggnad. Regeringen uppdrog i 

januari JlJ7lJ iit fortifikationsfiirval!ningen all utarhc:ta huvudhandlingar för 
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byggnadsförctagct. Sådana handlingar har sedumcra redovisats. Kostnader

na har dtirvid beriiknats till 19 050 000 kr. enligt prisl:iget <.len I februari 

1979. 

13. Tillsynsverkstaden vid F 21 i Luleå behöver om- och till byggas för såväl 

flygvapnets som armens behov. Verkstaden har tidigare anviints endast for 

iiversyn av flygplan men skall i fortsiittningen utnyttjas även för översyn av 

helikoptrar. Den nuvarande hclikoptcrverksta<.len är för liten för den 

framtida verksamheten. Den saknar tillfre<.lsställande möjligheter till tillsyn. 

modifiering och reparationer. I flygverkstaden räder brist på tillsynsplatser 

för flygplan. Dessutom saknas detaljverkstiider och normenlig siikerhets

materielverkstad. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till bygg

nadsprogram för erforderlig om- och tillhyggnad. Kostnaderna har uppskat

tats till 35 560 000 kr. enligt prisliiget den I februari 1979. Av kostnaderna 

kommer ca 40 lJ'(, att belasta anslaget Armdörband: Anskaffning av 

anläggningar. Regeringen uppdrog i juni 1979 at fortifikationsförvaltningen 

att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 

14. F 21 utrustas f. n. med flygplan '37. En utredning har visat att det är 

ekonomiskt lönsamt att bygga en ny hangar för de nya planen i stället för att 

bygga om en befintlig äldre hangar. Denna avses bli använd för bl. a. 

radarutbildning. Fortifikationsförvaltningcn har redovisat huvudhandlingar 

för nybyggnad av en hangar. Kostnaderna har därvid beriiknats till 

22 050 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1979. 

15. Förrådsverksamhetcn vid RFN i Vidsel bedrivs f. n. i ett flertal äldre 

byggnader. många på stort avstånd från förhandets huvuddel. För att få en 

tillfredsstiillande arbetsmiljö och en rationell hantering av materielen 

planeras verksamheten koncentreras till ett centralt förräd med varm- och 

kalldel. Ett sådant förråd måste därför nybyggas. Fortifikationsförvaltningen 

har redovisat förslag till hyggnadsprogram samt huvudhandlingar för 

hyggnadsförctaget. Kostnaderna har därvid heriiknats till 8 850 000 kr. enligt 

prisläget den I februari 1979. 

D. lstdndsäflninK m• b~/iistninKar och kaserner 

Objekt m. m. 

Basfiirh<1nd 
Fiiretag avsedda au pilbörjas 1980181 

I. lståndsiittning. av Oygfiilt 

(irn1cnsamma produktionsresurser 
Företag påbörjade fiire 1970-07-01 
2. Kasernrenoveringar 

hiretag päh1>rjadc eller a1.·scdda all pclhärjas 1979180 
3. Kascrnrcnovcring<1r 

111 Riksdagen /<179/HO. I sam/. Nr 100 Rit. 7 

Mcdclsbchov 
(I 000-tal kr.) 

i; 500 

6 500 
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----·-··----------

Objekt nL TIL Ml'dclshehnv 
(I 111111-tal kr. l 

--------------- ----------- ----- -
Fiirc1ag m·sedda ull f"ll>iirj11s f'-J80/S/ 

4_ Mindre istiindsiittningsarheten p;i hdiistninµar nL n1. 
5. Kasernrenoveringar 
(>_ F ()_ Ombyggnad ,,ven hangar 
7_ F 7_ Omhyggnad ;1v tillsynsvc.?rkstadc.?n 
r:_ F 14. Omhvggnad av en hangar till ulhildninµslc1kakr 
'). F 17_ Ombyggnad av l'n flygn~rkstad till liirr;id 

)()_ Diverse uhjckt 
11. Mindre iståndsiittningsarhcten p;'i byggnader. uthildnings

anordningar m_ 111. 

11. Vissa tekniska försörjningsanordninµar 
13. Ulrednings- och prnjektcringsk<lstnadn fiir hyggnadsfiirl'

tag mc.?d hcriiknad hyµgslart I Cl:-; I !1'2 och senare 

Beräknat mcdclsbehnv 

2 :'illfl 
_1 (1(1(1 

4 11\ttl 

2 1511 
.1 950 
4 <)(il I 

2 000 

9000 
h ()()() 

3 (1(1() 

60 000 
----------------------------------

1. För iståndsättning av flygfält hcriiknas ett medelsbdiov av 4.5 milj. kr. 

för budgetåret 1980/81. Medlen behövs fiir att bygga om vissa rullbanor. taxi

och flygplanvägar. fälthangarer och klargöringsplatscr. 

2. 3 och 5. F_ n. pågår renovering a\' kaserner vid F 5 i Ljunghyhed. Under 

budgetåret 1979/80 avses renovering av kaserner vid F 14 i Halmstad 

påbörjas. För fortsatta renoveringsarbctcn vid F 5 och F 14 och för att 

påhörja renovering av kaserner vid F I() i Ängelholm beräknas ett 

medelsbehov av 18 milj. kr. för budgetåret 1 l)8tl/H1-

6. Vid F 6 i Karlsborg behöver en hangar byggas om till inkgrerat förråd 

och lokaler för teknisk utbildning. Fnrtifikationsförvaltningcn har redovisat 

förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden_ Kostnaderna har diirvid 

uppskattats till 8.3 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1979. RcgcringL'n 

uppdrog i mars 1979 iit fonifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhand

lingar för byggnadsföretaget. 

7. Vid F 7 i Siitcniis behöver tillsynrn:rkstaden byggas om för att tillgodose 

miljökrav och möjliggöra installation av ny apparatur. vilket medför iindring 

av rumsytor och installationer. Fortifikationsförvaltningcn har redovisat 

förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. Kostnaderna har diirvid 

uppskattats till 2 150 000 kr. enligt prisläget den I februari 1979. RegeringL'n 

uppdrog i september 1979 ;°11 fortifikationsförvaltningen att utarbl'ta huvud

handlingar för byggnadsfiiretagct. 

8. En hangar vid F 14 i Halmstad behiiver byggas om till skolbyggnad för 

flygvapnets flygmatcriclskola och tekniska skola. Skol(>fllas nuvarande 

lokaler är otidsenliga och utspridda inom olika delar av flottiljomrLidet. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 

ombyggnaden. Ko~tnadcrna har diirvid upp~kattats till :\3 milj. kr. enligt 

prisläget den 1 kbruari 1979. Regeringen uppdrog i augusti 1979 il! 
fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för hyggnadsförL'

taget. 
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9. Vid F 17 i Ronneby avses byggnad nr 111. som tidigare har använts som 

flygverkstad, byggas om till integrerat förråd. Fortifikationsförvaltningen 

har redovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. Kostnaderna 

har därvid uppskattats till 8,9 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1979. 

Regeringen uppdrog i maj 1979 ät fortifikationsförvaltningen att utarbeta 

huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 

11. för mindre ist[mdsiittningsarbeten p[1 byggnader, utbildningsanord

ningar m. m. beräknas ett medelsbehov av 9 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Medlen behövs bl.a. för att kunna disponera om och anpassa befintliga 

byggnader till de ändrade krav som kan komma att föranledas av smärre 

organisations- och personalförändringar. Kostnaderna för dessa objekt 

heriiknas var för sig till högst I milj. kr. 

12. för vissa tekniska försörjningsannrdningar beräknas ett medelsbehov 

av 6 milj. kr. Medlen behövs för att bygga om och modernisera installationer 

och anliiggningar för värme- och elförsörjning, iståndsiitta viigar och planer 

samt för att byta ut eller komplettera vattenlednings- och avloppsniit. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelshehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelshehov. Jag förordar att medel anvisas enligt följande 

anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya 

hyggnadsohjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte 

har något att erinra bör det få ankomma på regeringen att, efter prövning av 

huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvisar, 

besluta om de redovisade hyggnadsföretagen skall utföras. 

Jag vill erinra om att ifrågavarande investeringar inte längre skall avskrivas 

och förräntas mot statsbudgeten. I försvarets interna planerings- och 

ekonomisystem skall emellertid resp. primäruppdrag belastas med kostnader 

för utnyttjande av investerat kapital. Det ankommer på överbefälhavaren att 

besluta om hur sådan kostnadsfördclning skall ske. 
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.411skqffi1i11g1pla11 (I 000-ta/ kr.) 

---------------------- --------------- ----------
Ohjekt Kostnadsram Mcdclsforhrukni ng Bygg- hirdig-

-------------- start st~il-

faktisk Beräknad for I ande 
t. o. m. --- ---··----

78-02-01 79-02-01 79-06-30 1979/80 \'J80/8l år-mån. år-man. 

A. Marka11skajf11ing 
Delprogram 1.1 

I. Mark för strilanläggningar 
m. m. 41Hi 200 2lX) 

Delprogram J. 7 
2. Mark för krigsnygfalt samt di-

vcrsc mindre markförvärv och 
oförutsedda utgifter 6011 100 J(Hl 

3. Delprogram J. 99 
Diverse mindre markförvärv 
och ofi\rutscdda utgifter 2 500 lWO I 51Wl 

Summa A 3500 1500 2000 

/J. Anskajfninf! a1· befästni11gar m. m. 
{/. Fiirrt11g påbiirjade före /979-07-01 

Delprogram J. l 
I. Luftbevakningstorn I ("JO I rnMJ 500 5rnl 
2. Stridsledningsradaranliiggning-

ar 800 (jfH) 4011 500 
J. Radioliinkstationer och ut-

punkter 1 800 I 000 200 800 

Delprogram 3. 7 
4. Anpassning till ny basfilosofi 4 040 2 75 11 I 827 932 
5. Komplettering pa tlygbaser for 

anpassning till flygplan 37 2 800 3 085 2 865 220 
6. Komplettcringsarhetcn pi"1 be-

fintliga baser 6 500 4 474 2 959 I 515 

7. Smärre objekt 250 367 242 125 
8. Rarackcr 8tMl I 412 512 900 

9. Lagringsanläggningar för driv-
medel 11 050 11 218 4 231 4 287 2 700 

10. El- och tclcanl:iggningar l'.'i 068 16 2117 10645 4 685 J<IO 

Summa a 44108 42 512 24381 14464 3 090 

/J. Fiiretag pii/Jdrjade eller m-·s<'d-
da all påhiiri11.1 1979180 

Delprogram J. I 
11. Radioliinkstatiuncr och ut-

punkter 5011 5011 soo 
12. Luftbevakningstorn 500 500 500 

13. Stridslcdningsradaranliiggning-
ar (kompletterande {1tgiinlcr) 8\X) 81111 800 

14. Radiostationer (luftopcrati\'a 
nätet) 2 200 2 200 2 200 

15. Radaranläggningar 18 1100 20 J()(I (1 300 12 ~00 

16. Smärre objekt -' 700 2 J()O 2 100 
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. ··----·--· -----·-· ··----··-

( lhj,·k1 K' ,~tnadsrarn Medebfiirhrukning Bvgg- F;irdig-
start stiil-

Faklisk Ber:iknad fiir I ande 
I. O. m. 

78-02-01 7'J-02-111 79-0t>-JO l'J7lJ!8() l '181l/8 I iir-n1i1n. [1r-111[1n. 

Delprogram "!>. 7 
17. lkto11gfiirri1d fiir ammunition I 11rn1 I 000 I 0011 
18. Sm;im: <lhjl'kt (hdiistningar) 111011 I 0110 I 0011 
1'1. Anpassning till ny basfilosofi 4 2)11 450 450 
211. l\farkumkrsiikningar vid hu-

vudh;iser 8011 800 3110 300 
21. Flytsyreanliiggningar 711 70 70 
22. Baracker 8(>() lJ(IO l}(HI 

2.'.\. Fiilthangarer I 500 l 500 lJ(HI (100 
24. Smiirrc objekt (nvgfiilt) 2 hOO 4 300 4 JllO 
~5. Grupperingsplatser för under-

riittclsepluton vid huvudhast:r 1110 11111 llHI 
2<1. L1gringsanliiggningar för driv-

mcdd 3(HI 3!H) 
27. El- och tekanliiggningar ltl 440 16 638 8 316 6 260 

Summa b 49 220 53 258 30036 19 960 

(. l-i"irc111g 1/l'.H'dd11 1111 pähärjas 
/<i81h8/ 

Ddprogram 3.1 
2~. Radaranliiggningar 18 1()0 2 9lHI 
2lJ. Sm;irrc· objekt 2 7<HI 2 700 

Delprogram 3. 7 
.111. Anpassning till ny basfilosofi (1800 5 ](Kl 

31. Fiilthangarer 500 5lHI 
J2. l;ppstiillningsplattor 2 lllHJ I O(HI 
33. Dcvicringsplattor 4(HI llHl 
.'.\4. Smiirrc objekt I 5(H) l 500 
3). El- och teleanläggningar I I 680 3 350 

Delprogram 3.99 
36. Utrednings- och projekterings-

kt>stnadcr för byggnadsföretag 
med hcriiknad byggstart 198 I/ 
82 och senare 2 800 2 800 

Summa c 46 480 20 150 

Summa B ( a--c) 93 328 142 250 24 381 44 500 43 200 

c. Anskaffnini; al' kcLl"c:rner m. m. 
a. filretui; pc1började före: 1979-07-01 

Delprogram 3.lJ9 
I. F 4. Nybyggnad av en militär-

restaurang 21 ')20 2.'.\ 7(KI 20 870 2 830 77-12 79-10 , F 7. Nyhvggnad av en viirme-
central 11 700 I I) l<HI 2 8tKl 7 3(HI 79-02 80-02 

J. r 7. Nybyggnad av ett avlopps-
reningsverk 2 800 3 I JO 2 5(1() 550 78-1 I 79-0lJ 

-1. F 7. Nvhyggnad av en aggre-
gat- tich fordonsverkstad 5 7UO :'i 030 4030 I 000 79-02 80-03 
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---------- - ---------------·-·· ---------- ·--------- ··--·-·---

OhjL·kt K<htnad,rarn Medebf,:irhrukning Bygg- fii1dig-
·--------------- S\Ml st; il-
Faktisk U<: r;i k nad for lamk 
t. o. m. 

78-112-lll 711-02-lll 79-06-.\fl !979iKO lllXll/81 ~1r-n1~in. [ir-m[1n. 

---------------

5. F Ll. Nvbvggnad av en aggrc-
gat- och fortlnnsverkstad med 
srni"irj- nd1 l\'iilthall 7 200 6 400 J 2011 J 200 79-05 80-03 

()_ F IJ. M. Nvhyg!!nad av ett 
knntrolltllrn 8 4(XI 9 400 4 ()(Ml 5 4lHl 78-12 80-03 

~ 1-· 17. Nybyggnad av en flyg-(_ 

wrkstad 22 000 21 240 18 750 2 490 78-05 79-09 
8. F 17. Nybyggnad a,· en flyg-

d rivmL'dL' lsanliiggni ng s 000 3 2JO 2 5(10 no 78-10 71.1-10 

Summa a 11472{) 82 210 58 710 23500 

I>. Förl'tag pclhörjwlc cl/er uvsed-
c/11 1111 på/Jiirjus J<J79!80 
Delprogram 3. 99 

l) F 5. Nybyggnad av en llyg-
tjiinstbyggnad 4 720 5 000 4 400 6(KJ 79-10 80-10 

10. F 5. Om- och tillbyggnad av ett 
förrfid 2 650 2 800 2 100 700 79-12 80-08 

11. r 1.1<. Nybyggnad av L'tt trupp-
och mobiliseringsserviccförrt1d .'i 250 5 600 4 400 I 2011 79-12 80- ](I 

12. r 14. Tillbyggnad av ett garage 3 'J80 4 400 4400 7<1-08 80-06 
13. F 14. Nyhyggnad av en skol-

byggnad 8 150 8 600 6 lllKl 2 600 79-(Jl) 80-10 
14. F 17. Nyhyggrwd av en viirme-

central m. rn. lJ 100 lJ 700 800 ()l)(}(J 2 000 7<1-07 XIJ-10 
15. Diverse objekt 2 600 7000 7 000 
It>. Tekniska fiirsörjnings<mnrd-

ningar 4 200 J 050 3 050 
17. Diverse smiirre byggnadsfore-

tag I." 000 C) 750 l) 750 

Summa h 55 650 55 900 1100 48 000 7 100 

c. Fiircwg a1·sC'dclc1 t1// på/>ijrjas 
198011'11 
Delprogram 3.99 

18. F 5. Tillbyggnad av c::n hangar 3 31.JO 3 3()() 80-IO 81-0(1 
19. F 5. Nybyggnad av en viirme-

central 13 300 8 ono 80-10 81-10 
20. F IJ. Nybyggnad av en skol-

hyggnad för undcrriittelsccn-
hc::ten 5 65() ..\ 200 80-10 81-10 

21. F 13. lJthyggnad av en drivme-
ddsanliiggning 5 600 5 ()()() 80-10 Xl-08 

22. F 14. Till- och ornhyggnad a\' 

lokaler för flygvapnets flyg-
materielskola och tekniska 
skola 5 400 -' .'iOO 80- 10 81-10 

23. F 15. Tillhvggn;1d av tillsyns-
verkstaden ..\ 500 J Il()() 80-1() 81-11 

24. F 17. Nybyggnad av en hangar 190."0 0 .~00 81-02 ~2-flX 

25. F 21. Om- och tillbyggnad av 
tillsyns\'erkstadcn 21 300 11 800 Xl-02 82-0X 
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--·· ---·----· --·--- -- -- -------------·-----
Ubj.:kt KustnaJsram \kdc·hl1 irhruk11111g Bygg- Fiirdig-

----------- - ---··--------- start sti1I-
Faktisk lkr:iknad fcir I ande 
l. (.). lll. 

7X-01-lll 79-112-lll 711-1111-311 lll7'U.:o l<JXO/SI ~lr-n11.ln. iir-mim. 
----------·- --·-·-

2r,_ r 21. Nybyggnad :1v en hangar 22 11511 l()IJIJll Hll-10 Hl-11 
27_ RFN_ Nvhyggnad av ett trupp-

c1d1 mohilisc·ringsscrviccfiirrad X S511 5 1111() Xll-Oll Hl-111 
28. Upprustning av mitlplatser I 5110 I 500 
2CJ_ ·1 cknisk;1 fiir":irjningsanorcJ-

ningar 5 t)tltl 5 ()()il 
:lll_ Tekniska bevaknings~111nrd-

nin~ar 2 ()()Il 2 ()till 
3J. l)in:rsc s111~·irTt' hyggnad~fllrL'-

lag X tlUIJ X 11011 
3~. Utrc·dnings- od1 pnijddnings-

kostnader fiir bygg11;1dsfiirctag 
mccJ hcriiknad bvggsiart l 'IX L' 
K2 och senare .j 51111 .j){)(J 

Summa c 130 000 81 IOO 

Summa C (a-c) 140 370 268 110 59 5IO 71500 88 200 

[)_ ls1tlndsiittni11g lll' l>cjiistningar och 
kaserner 

"- F<iretag ptlhiirjadl' _{iirc /<)74-07-01 
Delprogram >.lJlJ 

]_ Kasernrenoveringar lH 011 16.JOll 2 .Jll() 5 5011 8 5(1() 
2. F --I_ Omlwggnad av en flyg-

verkstad 5 9511 6 30() l '150 --1 :.so 79-02 Hli-01 
F li_ Omhyggnad av en hangar 
(byggnad nr 83) 7 770 (il)!)() 5 --170 I --130 7'!-01 79-IO 

--I_ Diverse objekt I hllll I 9115 I 3211 SK'\ 
5. Vi>sa tekniska försör_jningsan-

ordningar J 11110 -' 0110 I 125 I X75 
Sumn1a a 36 331 34 505 12 265 13 740 8 500 

b. Fcirctag p,/bc)rjadc ellt'T u1·sed-
da au pclbörjas 1979/81! 
Delprogram J_ 7 

o. lstiln<lsättning av flygfält --1500 --15011 --I 5UO 
Delprogram J_99 

7_ Mindre istiindsättningsarhcten 
pi1 befästningar rn_ rn_ 211011 2 (11111 211(1() 

8. Kasernrenoveringar l) 500 
l)_ Mindre ist[mdsättningsarhetcn 

l'l'J(ll) 5 3110 b 5110 

p{1 byggnader. uthildningsan-
ordningar m_ rn_ 1--ll)tJtl JI) 335 JO 335 

JO_ Vissa tekniska fi>rsörjningsan-
ordningar (10110 --1 125 --1 125 
Sun1ma b 36 000 401160 26 260 6 500 
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. ·-------------
Ohjekt Kostnadsram Mc·dc.:lsförbrukning 

-
faktisk Ber;iknad för 
l. 0.111. 

78-04-01 79-04-0\ 79-06-30 1'>7'J/80 I '181JiX I 

c. Fiirerag m·sedda alf påhiirjas 
JWi0/81 
Delprogram 3.7 

11. lstiindsäuning av flygfält 4 500 4 500 

Delprogram 3.99 
\2. Mindre ist{rndsättningsarbetcn 

på befiistningar m. m. 2 51Kl 2 500 

13. Kasernrenoveringar 14 :\Oo ·' 000 
14. F 6. Ombyggnad av en hangar 

(byggnad nr 8 I) 8 300 4000 
15. F 7. Ombyggnad av tillsyns-

verkstaden 2 150 2 150 
l(i. F 14. Ombyggnad av en hangar 

till uthildningslokalcr 5 300 3 950 
17. F 17. Omhyggnad av en llyg-

verkstad till förråd 8 900 4900 

IR. Diverse objekt 2 O<Kl 2 000 
19. Mindre iständsättningsarbcten 

på byggnader. uthildningsan-
ordningar ni. m. 12 700 9 IHMl 

20. Vissa tekniska försörjningsan-
ordningar 6 400 <i tMlO 

21. Utrednings- och projekterings-
kostnader för byggnadsföretag 
med ber(iknad hyggstart 1981 ! 
82 och senare 3 000 3 tHHl 

Summa c 70 050 45 000 

Summa D (a-c) 72 331 145 415 12 265 40 000 60000 

Totalt A-D _,O<i 029 559 275 96156 157 500 193 400 

Jag hemställer att reg.eringen föreslår riksdagen 

att till Flyg1·apenfi.irband: Anskaffning al' anliiggningar för hudget

året 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 193 400 000 kr. 

O 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

Med hiinvisning till vad jag har anfört under avsnittet 3.6 Rambcriikning 

för budgetåret 1980/81 m. m. (s. 85) hemställer jag att regeringen forcsli'ir 

riksdagen 

att. i avvaktan pä särskild proposition i ämnet. till Flygl'l1p<'tzför

ha11d: Forskning och 11t1'('Ck!i11g för budgetåret 198(1!8 J beriikna 

ett förslagsanslag av 397 969 000 kr. 

Bygg- Fi1rdig-
start stiil-

\ande 

iir· rnän. :ir-m:·111. 

80-ll Xl-tl'I 

80-09 81-02 

80-10 Xl-119 

80-12 XI-I I 
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E Operativ ledning m. m. 

Överbefälhavaren iir programmyndighet för huvudprogrammet Operativ 

ledning m. m. som omfattar följande dclprngram. 

4.1 Operativ planliiggning m. m. 

4.2 Beredskap m. m. 

4.3 Krigsorganisation av centrala och hiigrc regionala staber m. m. 

4. 99 Gemensamma produktionsresurser 

J luvudprogrammd omfattar i fred i stort följande staber m. m. 

Försvarsstaben 

li milit:iromri\dcsstabcr med förvaltningar 

militärkommandostab med förvaltningar 

Ll'kaliscringen av nämnda staber m. m. framgilr av följande karta (intagen 

på s. 154). 

Verksamheten under huvudprogrammet Operativ ledning m. m. budge

teras p{1 ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning 

och förbandsverksamhct, Materielanskaffning samt Anskaffning av anlägg

ningar. Verksamheten finansieras från följande anslag. 

E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet 

E 2. Op~·rativ ledning m. m.: Matt:riclanskaffning 

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anliiggningar 

E I. Operath· ledning m. m.: Ledning och förhands,·erksamhet 

1978179 Utgift 421 444 884 1 

1979/80 Anslag 422 315 000 1 

1980/81 Förslag 44 7 800 000 
1 Anslagen E I. Försvarsstaben. E 5. Militiiromriidesstabcr m. m .. En. Kri!!son~anisa
tion för vissa staber m. m.: Ledning och förbam.lsvcrksamhct. F 17. Anskaff~in~ av 
fortifikatorisk materiel m. m. (primiiruppdragct 51711).F20. Insatshercdskap rn~ m. 
och F 21. Viss gemensam verksamhet (primiiruppdragen 52111. 52112.1. 52112.2 och 
52122. l samt Hyror till FortfF). 

Under anslaget bedrivs dels allmiin ledning och förbanclsverksamhet, dels 

operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 
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Kostnader och medelsbehoi' ( 1 000-tal kr. i 

Primäruppdrag 

Operativ ledning m. m.: 
Operativ planläggning 

m.m. 
Beredskap m. m.: Sär-
skild verksamhet vid 
försvarsstaben 

Beredskap m. m.: Insats-
beredskap 

Beredskap m. m.: Bered-
skapsåtgärder vid SJ 
m.m. 

Krigsorganisation. för-
r[1dshållning, drift. öv-
ningar m. rn. 

Försvarsstabens och mili-
tärområdesstabernas 
fredsorganisation m. m. 

Borttagande av pansar-
hinder o. d. 

Kostnader 

Tillkommerla1'går: 
Intäkter 
Överplanering reserver 
m.m. 

Mc<lelsbehov 

Personal 

Personalkategori 1978179 

Antal anställda 

Planerat Utfall 

Militiir personal 
Rc ge rne ntsofficc rare 464 443 
Kompaniofficerare IJ6 133 
PI u tnnsofficc~ rare 41 29 

Cil'ilmilitär personal 
Teknisk personal 50 47 
Liikare 20 18 

197'1/80 1980i81 

Planerat Över- Föredra
ganden 

48 900 

22 090 

47 110 

8 655 

105 430 

189 850 

650 

422 685 

+ 4 060 

422 315 

l'J79i80 

Planerat 

44'1 
136 
29 

47 
18 

befäl
havaren 

51 120 

23 ](JO 

51 3112 

9 205 

111 865 

201 135 

4 190 

451 917 

- 4 670 

+ 5 853 

453 100 

48 493 

23 J()(J 

50 975 

9 005 

Il I 279 

199 590 

4 175 

446 617 

- 4 670 

+ 5 853 

447 800 

Rer:1knad iindring 
1980/81 

Antal tjiinstcr 

Över- Föredra-
befäl- gan<len 
hava ren 

- 7 ~ 7 
+ 5 5 

2 

of. nf. 
of. ,,f. 
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-------- -- ------- ---· 

Pcr:-.onalkah:gori 197X!79 

Antal anstiillda 

l'J7'l!Xll lkri1k11ad :imlring 
l lJXO/X I 

Antal tj;instcr 
--------------------
Planerat Utfall Planera! ()vcr-

hd;ii
ha\·arl.'n 

Fiin:dra
gandcn 

----------- -·------- ·----. 

f'l'11sio11crad militär per

.rnnul i un·o1frstjii11.1·1 

Rq,'.Cnll:ntsofficerarc 
K<1mpaninfficcrarl' 

Ci1·il f'<'r.\'Onu/ 

39 
24 

I '.'i06 

45 
16 

I 55X 

2 280 2 289 

1 Antalet anstiillda hcriiknas öka med .11. 

Budget<'tret 1978/79 

VI 
Ll 

I 544 

2 275 

- 7 - 7 
- 3 - 3 

12::! +22 

-<-261 +26' 
--·-·------

Ö1·crln:fi'ilhm·arc11 anger att redovisningen av verksamheten under hudgct

i1ret I 978179 förs dras av att det nya hurndprogrammet 4 Operativ ledning 

m. m. saknar tidigare motsvarighet. I iirsredovisningen för de tidigare 

delprogram som nu ingiir i huvudprogram 4 anför iiverhdiilhavaren hl. a. att 

verksamheten i stort sett har kunnat'genomfiiras enligt planerna. Militiirh<.:

fölhavarna har dock anmiilt att resurserna inom militiiromr{tdesstab<.:rna inte 

riicker till för det ökade arbetet med tr;msportplanliiggning och att bristen p;'\ 

medicinal personal har varit hesviirande. 

Budget[1ret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. I 97'11./7l): I 110 bil. 7 ( FiiU 

J 478.'71>:23. rsk r 1978179:327) och regkringshrevd fiir budgct{m.:t I <)7lJ/8U för 

de delprogram 111. m. som nu ing;'\r i anslaget heriiknas i stort sett kunna 

fiiljas. 

Detta innehiir bl. a. att försvarsstaben skall medverka i och liirnna 

underlag till )1178 ~trs försvarskommitte m. fl. utredningar. Arbetet med 

perspektivplan fiir perioden 1982/83 - 19%/97 skall fmtsiitta. 

lnformationssystemutveeklingen inom försvarsmakten skall sarmndnas. 

En gemensam personalpolitik fiir fiirsvarsmakten skall utarbetas l•Ch fritgor 

om arbetsmiljö och medbestiimmancle samordnas. fiirs\·arsstahen ~kall 

vidare medverka i utformningen och infiirandet a\· den nya hdiilsordning

en. 

Dessutom skall fiirbamlsproduktionen stiidjas. ml'dvcrkan ske i piig~iende 
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nmnrganisationer pii liign: regional och l<lkal ni\·ii samt vcrksamhL'IL'll imim 

de civila delarna av tntalfiirwaret sti\dps 1>ch sam<lrdnas med fiirs\'arsmak

tem vnksamhet. 

Uthildning av fast ansliilld civil. civilmililiir och militiir personal vid resp. 

mililiiromriitks (militärkommandos) stab. materidfiirvaltning samt vcrks

ta<l~forvaltning jiimte viss gemensam utbildning inom militiiromri'1dcl skall 

planeras. ledas och genomföras. Vidare ~kall frivilligutbildningen ledas. 

B u d g e t :I r L' t l 9 X l) i 8 l 

Utiivcr vad som framgiir a\· redogiirelscn for programpl;111en anfiir 

ii\·erbcfälhavarcn följande huvudmntivcringar för den fiireslagna verksam

he!L'n under budget{1ret 1980/81. 

Verksamheten inriktas pi1 att i fiirsta hand siikerstiilla den operativa 

ledningen under beredskap och krig. 

Striivan skall vara all bcgriinsa produktionskostnaderna till fiirm:in för 

krigsorganisationens materielinneh[1ll. operativt k rigsförberedebearhetc 

och utbildning. 

Omorganisationen av försvarsstaben piibiirjas och flyttningen till fiirvalt

ningsbyggnaden i kvarteret Bastionen förbereds. Omorganisation av den 

högre regionala kdningen fiirbereds. Vidare förbereds genomförandet av 

den andra etappen i omorganisationen av Gotlands militiirkommandostab 

med förvaltningar. Staben med fiirvaltningar skall kunna foras över till 

huvudprogram 1 den I juli 1981. 

Som L'tt led i strävan att minska personalkostnaderna fortsiiller försiiken 

med integrerade tyg- och intendenturförvaltningar samt med regionala 

motorford1 l!l sfö rnid. 

f-öriindringarna i förhållande till budl:!etiiret I 'J7lJ/811 det al jmotin:rar 

iiverhcfalhavarcn på följande siitt. 

A. Pris- och löncomriikninl:! 

Pris- och löneomriikningen inncbiir att kllstnadl'rna iikar med 23.8 

milj. kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. l\.faj:ts/regeringens beslut 

Omorganisationen av fortifikations- och byggnadsverksamhl'ten vid 

(iollands milit;irkommandnstab medfiir att kostnaderna fiir anslaµet iikar 

med 3 5-15 0011 kr.. varvid 91 Il 0110 kr. fiirs över fr:"m anslaget ll I. 

Armdörhand: Ledning och förband~verksamhct od1 2 635 000 kr. frän 

anslagl'I F 3. f-ortifikationsfrirvaltningcn. 
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C. Uppgiftsföriindringar 

I. Plancradc pasonalminskningar innchär att kostnackrna minskar med 

3 450 ()()() kr. 

2. För att plancra och genomföra omorganisationen och flyttningen av de 

centrala staberna krävs ytterligare medel ( + 595 000 kr.). 

3. I samhand med de centrala stabernas flyttning till Bastionen år 1981 

kommer vissa dubbelkostnader för den lokalanslutna servicefunktionen att 

belasta anslaget ( + 3.2 milj. kr.). 

4. Kostnaderna för hyra ökar utiiver normal prisuppriikning med 

5 850 ()()() kr. på grund av att anslaget belastas med hyreskostnader för såväl 

Bastionen som militärstahshyggnaden under flyttnings- och ombyggnadsti

den. 

5. Gotland~ militärkommandostab skall omorganiscras enligt regeringens 

beslut i juni 1977. Staben skall hiirvid flytta till en ny stabsbyggnad. 

Flyttningen ökar kostnaderna med 1,6 milj. kr. 

6. För miliUrbefälhavarnas ledning av större övningar, krigsplanläggning, 

viss hefälsuthildning m. m. hör 1350000 kr. föras över från huvudprogram

men I - 3. 

7. För utbildning av viss personalvardspersonal och genomförande av 

vissa kurser bi.ir 250 000 kr föras över friin huvudprogram 1. 

8. Främst med anledning av det utökade territorialhavet ökar beredskaps

kostnaderna med 232 000 kr. 

9. Kostnaderna för utveckling och drift av t>tt datorstött informationssys

tem för operativ ledning (LEO) minskar med 500 000 kr. 

JO. För att avveckla mark och byggnader enligt överbefälhavarens 

uppdrag till fortifikationsförvaltningen ökar kostnaderna med 3.5 

milj. kr. 

11. Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar för primär

uppdraget 40211 kommer att liimnas riksdagens försvarsutskott. 

Föredraga11dc11 

Betriiffande inriktningen av wrksamheten under programplaneperiudcn 

för jag hänvisa till vad jag har anfört under av~nittet 3.4 Det militära 

försvarets fortsatta utveckling (s. 57-78). Under detta avsnitt har jag anmält 

dc åt).!iirder som krävs för att verkställa riksdagens beslut om försvarsmak

tens centrala ledning m. m. (prop. 1977178:63, FöU 1977178:9. rskr 

JlJ77178: 174 ). Under budgetåret 1980/81 kommer den omorganisation av 

försvarsstaben som jag där har redogjort för att piibörjas och flyttningen till 

förvaltningshyggnaden i kvarteret Bastionen att förberedas. 

Jag kan i huvud~ak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksam

heten undt.:r budget:'.\rl:l l 98W81 liksom hans beriikning av kostnaderna under 

primiiruppdragcn. I min beriikning ing<h medel för att förbereda och 

genomföra omorganisationen av Gotlands militärkommandostab med för-
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vallningar, men inte några medel för att genomföra flyttning till en ny 

stabsbyggnad. 

Mot bakgrund av dels försiik p{1 militäromritdesniv;i, dels regeringens 

uppdrag i sepkmher 1979 iit iiverbefalhavaren att redovisa olika alternativ 

att använda datorstöd i den operativa verksamheten avser jag att under 

hudgetitret 1980/81 ta stiillning till fortsatt utbyggnad av informationssystem 

för den operativa ledningen. Jag har nu godtagit överbefälhavarens 

kostnadsberäkningar för budgetåret J LJ80/8 I men vill anmäla att bl. a. valet 

av systemutvccklingsmctodik kan komma att pitverka kostnaderna for 

utveckling och drift av systemet. 

Till följd av inrättandet av försvarets centrala förslagskommittc hudgcll'

ras medel fiir vissa tjiinster under detta anslag i stiilkt för under anslaget A 2. 

Vissa nämnder m. m. 

Kostnaderna för gemensam utbildning i arbetarskydd. vilka hittills har 

budgetl'rats under anslaget F 22. Vissa ersättningar m. m. budgeteras i stiillet 

fr. o. m. budgetitret 1980181 under detta anslag. 

Min beriikning av det totala medelsbehovet framgitr av sammanstiillningcn 

över kostnader och mcdelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen förcsliir riksdagen 

att till Operativ ledning m. m.: Ledning och fiirbandsverksamhc1 

fiir budgetiiret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 447 800 000 

kr. 

E 2. Operati\' ledning m. m.: MatericlanskafTning 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

55 008 2971.2 

71 635 ()()() 1 

72 600 000 

1 Anslag<'n E 7. Krigsorganisalion för vissa stah.:r rn. m.: Materielanskaffning m. 111., 

r 17 Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. (primiiruppdraget 51722) och r 21. 
Viss gemensam verksamhet (primiiruppdraget 52122.2). 
~Varav 5,9 milj. kr. i prisregleringsmcdcl. 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av datahchandlings

utrustningar med indikatorer och telemateriel, uppbyggnad av signalförbin

delser samt anskaffning· av krigskartor och fortifikatorisk materiel. 

Verksamheten inriktas med heställningshemyndiganden medan takten i 

beställningarna bestäms av medelstilldclningen. 

Bemyndigandeskulden hänför sig till det tidigare anslaget Krigsorganisa

tion av vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. Skulden var den 30 

juni 1979 ll8 001 744 kr. För hudgetiirct 1979/XO har riksdagen under anslaget 

Krigsorganisation a\· vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. liimnat 

ett beställningsbcmyndigande om 52.9 milj. kr. och anvisat ett anslag om 

69.9 milj. kr. Den pil detta sätt beriiknade hemyndigandeskulden den 30 juni 

1980 blir ( 118 Ull! 744 + 52 900 OllO - b2 900 000) 108 001 744 kr. 
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lkrnll/11i11g1hc111v11dig1111dc11 och hctu/11i11gm1ulel (I 000-111/ kr.) 

l'rimiiruppdrag m. m. 11>71)/80 llJ80!81 

Överhcfiilhavan:n 

Hem. Het. !km. Bet. 

fiircdragan
den 

Hem. Uc:t. 
-----···----- ---------·------------·-------------------
Operativ ledning 111. m.: 
Matl·riclanskaff ning: 
lkrccbkap m. m. 
Krigorganisation a\' hilgrc regionala 
stahnm. m. 

Uppbyggnad av signalfiirhindi:lscr 
"11111 anskaffning av datamaski

ner och signalskyddsmaterid 

Anskaffning av krigskartor 
Anskaffning av fnrtifikatnrisk 

materiel 
Gemensamma produktionsresurser 

Datamaskiner m. m. 
Tckmatcril'I 

Kostnader 

Prisrcgkring 
Inkomster 

1-.kdelsbehov 
Bcmyndigandi:hehtiv 

B u d g c t ii r c t I 9 7 8 I 7 9 

52 l)()f) 

860 

53 760 

53 760 

6~ !JIKI 

2 9HS 

5 750 

71 635 

71 635 

8 500 I 500 

Fiir.warc/s matcric/1·crk anger i sin {m;rcdovisning för anslaget Krigsorga

nisation fiir vissa staber m. m.: Makrielanskaffning m. m. att den materiel

anskaffning som var planerad för budgetåret 1978179 i stort sett har kunnat 

genomföras. 

Budgetåret 1979/80 

Bcmyndigandeplaner för anslaget Krigsorganisation för vissa staber 

m. m.: Materielanskaffning m. m. har fastställts i regkringsbrev för budget

[iret 1979/80 och iindrats genom beslut den 8 november 1979. Planerna 

innebär bl. a. att verksamheten under budgetitret främst inriktas mot en 

fortsatt anskaffning av materiel och installationer för förwarsmaktens 

gemensamma sambandsniit och samhandsniitet fi.ir vissa staber. 

13 u d ge t it r c t l 9 8 Il i X I 

Ö1whcfiilha1·arc11 

Verksamheten under budgetåret omfattar anskaffning av materiel och 

installation för 

8 500 I )(HI 
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-- sjiihevakningscentraler i södra rnilitiiromr{1dct 

- försvarsmaktens gemensamma staber och samband för vissa staber 

- datamaskinstödda informationssystem samt anskaffning av krigskartor 

och viss fortifikatorisk materiel 

Anslaget b(ir föras upp med n 530 000 kr. och ett beställningshemyndi

gall(le om 153 003 ()()() kr. inhiimtas. 

Av begiirda bemyndiganden avser 22 321 000 kr. prisrcglering. Beloppet 

har beräknats enligt följande. 

I. Omräkning a\' bemyndiganden för nya beställningar under budgett1ret 

19X0/81 frirn prisliigct februari 1979 till prisHigct februari 1981 enligt bediimd 

prisutveckling med 18 601 000 kr. 

2. Omriikning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1980 

till prisbget februari 1981 enligt bedömd prisutvcckling med 8 520 000 kr. 

3. Överskott av prisrcglcringsbemyndiganden fr~111 budget~lret 1978/79 till 

etl belopp av 4.K milj. kr. 

Fiiretlragt1111ien 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och mcdelsbehovet framgar 

av sammanställningen över bcstiillningsbemyndigandcn och betalningsmc

dcl. Jag har inte riiknat med ni1gra bemyndiganden och hctalningsmedcl för 

att anskaffa datamaskiner till gemensamma myndigheter. Bemyndiganden 

och medel för detta ändamål har i stället budgeterats under anslagen till resp. 

myndighet. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen blir 

hemyndigandeskulden den 30 juni 1981 144 691 744 kr. Detta belopp hör 

emellertid justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisreg

leringsmedcl för budgetåren 1979/80 och 1980/81. Den på detta sätt 

beriiknadc bemyndigandcskuldcn den 10 juni 1981 blir ca 130 milj. kr. 

Liksom tidigare hör det få ankomma på regeringen att ta ställning till vilka 

anskaffningar m. m. som hör ske inom ramen for det beställningsbemyndi

gande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. för operativ ledning m. m. får läggas ut inom en 

kostnadsram av 109 290 000 kr., 

2. till Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 72 600 000 kr. 

11 Uiksdagm J979i80. I sam/. Nr 1110 Hil. 7 
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E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

1978/79 Utgift 53 4hl 2.S2 1 

1979/8() Anslag 67 8111) ()()() 1 

1980/81 Förslag 58 .S70 ()()()~ 

1 Anslagen EX. Central och hiign: rc:)!ional kdning: lstiind<ittning ;I\· hcfi1stningar "d1 
kasernc:r. F 21. Cicmc:nsamma myndighc:tc:r m. m.: lst;indsitttning av hefiistningaroch 
kasc:rner. 111 4. Central och hi·igre rc:gional kdning: Anskaffning a\ anl;iggnin)!ar och 
111 5. Gemensamma rnynJigheter m. m.: Anskaffning av anliiggnin)!ar. 
c 1 beloppet ingar k(lstnaJer for experter och konsulter som gör ulrL·Jningar om 
planerade byggnaJsfim:tag och om fiirviirv och fiirsiiljning av mark samt kostnader for 
projektering av byggnaJsförctag. Tidigare har kostnaderna l"ir utredningar betalats 
frän anslaget F 1. Fortifikatinnsfiinaltningen och kostnaderna f1ir projektcrin)! friin 
anslaget VII I. Vissa projcktc:ringsk"stnadc:r. 

Verksamheten under anslaget omfattar nyhyggnad och ist;indsiittning a\' 

lokaler m. m. och befästningar för hu\'udprogrammcn Opcrati\· ledning 

m. m. och Gemensamma myndigheter 111. 111. samt markfiin·iirv fiir dessa 

ändamiil. 

Kostnader och medelshchol' (I 000-tal kr. I 

Primäruppdrag m. m. 

Operativ ledning m. 01.: 
Markanskaffning fi.ir delprogrammet 

Krigsorganisation för centrala och 
högre regionala staber m. m. 

Anskaffning av befästningar m. 111. för 
delprogrammet Krigsnrganisation för 
centrala och högre regionala staber m. m. 

Anskaffning av kaserner m. m. for 
delprogra~mct Krigsorganisation for 
centrala och högre regionala staber m. m. 

Iståndsättning av befiistningar och 
kaserner för delprogrammen 

Krigsorganisation för centrala och hiigrc 
regionala staber m. m. 

Gemensamma produl\lionsrcsurscr 

Beräknat medelshehov 

Budget;lrL'l 1980/81 

Ö1·er/Jefiillw1·arc11 

1980/81 

Överbefäl
havaren 

600 

63 430 

28 9.'l'i 

2 150 
11 55'.'i 

106 670 

Fiiredra
gandcn 

600 

l'i 330 

2 150 
11 '.'i'i'i 

SR S70 

Medclshchovet fi)r huclµet{iret 19811.181 heriiknas till lllh h7tl tlllll kr .. ,·ara,· 

600 ()()() kr. för markanskaffning. (13 430 ()()(I kr. fiir anskaffning ;1v befäst

ningar m. m , 28 'B.S ()()() kr. fiir anskaffning ;I\· kaserner n1. 111. och 

13 705 ()()()kr. för isti1ndsiittning av befästningar och ka~erncr enligt fiilj;1nde 

sammanst~illningar. 
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A. Markanskaffning 

Ohjekt m. m. Medclshchov 
( HKJO-tal kr. l 

Krigsorganisation fiir centrala och högre regionala staher m. m. 

I. Divc:rse mindre markförvärv 400 
2. Diverse mindre markförvärv fiir försvarets radioanstalt 200 

lkriiknat medclshchov 600 

l. för att kunna bygga befiistningsanliiggningar för delprogrammet 

Krigsorganisation för centrala och högre regionala staber m.m. behöver i 

vissa fall mark anskaffas med äganderiitt. Medel kan ocksä behövas för att 

anskaffa mark för befästnings- och andra anläggningar inom andra delpro

gram inom huvudprogram 4 och delprogram inom huvudprogram 5. 

B. Anskaffning av befästningar m. m. 

Ohjckt m. m. 

Krigsorganisation för centrala och högre regionala staber m. m. 
1-i"ireta{i påhiirjadt' elll'T avsedda au påbörjas 1979180 
I. Militiiromri1desförr[1d för drivmedel 
2. Stahsplatser 

Företag a1·sedda att påbörjas 1980181 
3. Trupphefästningar m. m. 
4. FRA-anläggningar 
5. Smärre objekt 
6. Utrednings- och projektcringskostnadcr för byggnadsföre

tag med hcräknad byggstart 1981/82 och senare 

Beräknat medelshehov 

Mcdclsbehov 
(I 000-tal kr.) 

2 JO() 
44 000 

11 600 
3 200 
I 830 

700 

63 430 

1 och ::?.. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att li'1ta 

utföra nybyggnad av tre förriidsenhcll:r fiir drivmedel och en stabsplats. 

3. För truppbefästningar, fiirbindelscarbcten och förstöringsarbeten 

behövs 11,6 milj. kr. för budgctärct 1980/81. 

4. En ny anläggning för försvarets radioanstalt behöver byggas. Fortifika

tionsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram fiir nybyggna

den. Regeringen uppdrog i augusti 1979 ät fortifikationsförvaltningen att 

utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har 

sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 7.9 milj. kr. 

enligt prisläget dcn I februari 1979. 
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C. J\nskafji1ing m· kaserner m. m. 

Objekt 111. m. Mcdclsbchnv 
(JlllXl-tal kr.) 

-------·---·- - ____ .. ____ ---------------
Gemensamma produktionsresurser 
1-örctag påhiirjadc eller a1·scdda all påhii1jas 1979/XO 

1. MKG. Nybyggnad av en stahs- och fiirvaltningsbyggnad 
, MFÖ och VFÖ. Nybyggnad av en förvaltningsbyggnad 
3. FortF. Nybyggnad av .:n administrationsbyggnad 111. m_ vid 

försiiksstationen i Märsta 
4. FMV. Nybyggnad av en kiildprovanläggning vid provnings

centrakn i Karlsnorg 

Före/ag lll·'.ffdda au pubörjas 1980/H/ 
5. Fst. Tillhyggnad av fiirvaltningsbyggnadcn Bastionen i 

StockhPlm 
6. FMV. Nybyggnad av en apteringsvcrkstad m. nL vid prov

ningsccntralen i Karlsborg 
7 _ Diverse smiirre byggnadsförctag 
8. Utrednings- och projcktcringskostnader för hyggnadsförc

tag med beriiknad hyggstart 1981/82 och senare 

Beräknat mcdclsbeh1w 

11 hllll 
2 61111 

hOO 

2 300 

4 0110 

4 2011 
3 135 

)!Ml 

2H 935 

164 

1. Behovet av en ny stahs- och filrvaltningshyggnad filr ( intland~ 

militärkommandostah i Visby har tidigare redovisats fiir riksdagen i prop_ 

1978179 (hil. 7 s. 2!12). Fortifikatiunsförvaltningen har rL'dm·isat ett nytt 

förslag till hyggnadsprogram för nybyggnaden. Regeringen uppdrog i 

oktober 1979 iit fortifikationsftirvaltningen att utarbeta hurndhandlin!!ar for 

hY!!!!naclsföretaget enligt det nya förslaget. Siidana handlingar har sedermera 

redovisats. Regeringen uppdrog i december 1979 iit f(lrtifikationsfiir\'altning

cn att l~'\ta uttlira nybyg!!riadcn inom en kostnadsram :I\· l'J.2 milj. kr. enligt 

prisliiget den I fehruari 1979. 

2. :'\och 4. Regcrin!!Cn har uppdragit iit fortifikationsfi-!tsaltningcn att bta 

utföra nyhyggnad av en förvaltningsbyggnad för Östra miliLiromr<idets 

materielförvaltning och verkstadsfiirval t ning. en administrationsbyggnad 

m.m. vid fortifikationsfilrvaltnin!!ens fiirsöksstation i M:irsta och en hild

provanläggning vid försvarets materielverks prnvnin!!scentral i Karlsborg. 

5. Vid fiirvaltningsbyggnaden Basti!lncn i Stockholm bchiiver en tillbyg!!

nad giiras som inrymmer lokaler fiir en sambandscentral. Denna hehilvs for 

de militära staber som kommer att flytta in i Bastionen. Kostnaderna för 

tillbyggnaden har bedömts till 4 milj. kr. enli!!t prisliiµet den I februari 

1979. 
6. Vid försvarets materielverks provningsccntral i Karlsbor!! behiivs nya 

lokaler för arnmunitionshantering. De nuvarande lokalerna :ir omodnna och 

fyller varken kraven pi'1 arbetsmiljö eller siiknhet enli!!t giillandc fiireskrif

ter. De iir dessutom bcliigna inom riskomri1dct vid skjutnin!! mL·d modern 

ammunition. vilket medför att de måste utrymmas niir siidan skjutning p:1!!ar. 

Fortifikationsförvaltningcn har redovisat for~lag till bv!!µnadsprngram for 
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nybyggnad av en aptcrin)!S\'L'rkstad. en gods!L'rminal nL"h en personalbygg

nad. K11stnadcrna har diirvid uppska!lals till h .. 1 milj. kr. enligt prisliigct den 

I februari l1J79. RcgeringL'n uppdrog i oktohn 1979 {1! fortifikationsfiirvalt

nin)!en alt utarbeta h11n1dhamllingar fiir bvggnadsfiirctaget. 

!>. fs1t/11c/siillllillg lll" h1'.fiisl11i11gar <><"il /.:.a.\C/"lll'r 

Ohji:kt 111. 111. 

Krigorg;1ni~at i1 lll flJr l'L'lll rala 1 ll'h hitg.1 t· rL·µinnala 1.;tahcr 111. 111. 

Fiir<'lclg 111·.1nldc1 c111 /1tlhiiri11s i'JSl/.'8/ 

I. lstand<ittni11g av stahsplatsn 
2. r-.li11dri: isti111d<itt111ni;,arhl'tl'n pi1 hdiistningar 111. 111. 

( ie111ens;1111111a pn iduk I i< 111sr.:su rser 
Fiil'<'lc1g pcih<irrai/1• c//("I' i11·wildt1 1111 111ihiirfas /97'1.1811 
:l. t>lirnlri: ist;rn,lsiil\ningsarlKten pi1 hvggnadn m. m. 

/·i'in·1c1g t11·scdda c11111iihi1rj11s /<J80!8/ 

4. Omhvggnad :11· fiirvalt11ingshvgµn:1dc·n BastillllL'll i Stod~
hol111 

'i. Mindre istan1biittningsarheten pii byggnader 111. m. 
6. Utrednings- och prujd,tningskPstnader fiir hyggn:uJsfiire

tag rm·d heriiknad hvggst~1rt I 111' I /K2 llch sL·nan: 

BL'riik11at lllL'<klshchnv 

r-.1 L"dl'ishL' IH "' 
( 1111)11-tal k1 .) 

I ()()(I 

I !Stl 

!i 7011 
4 tlll:'i 

)()() 

13 705 

I. En stabsplats behiivcr isti.rndsiittas. Fortifikationsförvaltningen har 

rcd11visat fi.irslag till byg)!nadsprogram for ist;indsiittningen. Regeringen 

uppdrog i mars 1979 t1t fortifikationsfiirvaltningcn att utarbeta huvudhand

lingar fiir byggnadsföretagct. S{1dana handlingar har sedermera redovisats. 

Kostnaderna har diirvid heriiknats till ..!.lJ milj. kr. enligt prisliige den I 

februari 197lJ . 

..i. Fiirvaltningsbyggnaden Bastionen i Stockholm hehiiver byggas om för 

att ge lokaler till försvarsmaktens centrala stahsorganisation. Fortifikations

förvaltningen har redovisat förslag till hyggnadsprogram för omhyggnadcn. 

Kostnaderna har diirvid uppskattats till 11 J(l() 000 kr. enligt prisläget den I 

februari 1979. varav 7 360 000 kr. hiinför sig till förevarande delproduktions

omriide och ..i milj. kr. till delproduktinnsomriidct Anskaffning av kaserner 

m. m. Regeringen uppdrog i decemhcr I lJ71J iit fortifikationsförvaltningcn att 

utarbeta huvudhandlingar för byggnadsfiiretagct. 

hirt'clrag11111icn 

Min hcriikning av medelshehovet framg{1r av sammanställningen i.iver 

kostnader och medl'lsbeho1-. Jag förordar att medel anvisas enligt följande 

anskaffningsplan. 

hirtifikati1lllsfiirvaltningcn skall redovisa huvudhandlingar för de nya 
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hyl,!l,!lladsohjekl som finns intal,!na i anskaffningsplanen. Om riksdagens inte 

har 11<"11,!ol alt erinra hiir dL'l fii ankomma pii n:geringcn att. dter priivning av 

huvudh;111dlinµarn;1 uch inum ramen fiir det anslag som riksdagen anvisar. 

besluta 1>m de redovisade hvggnadsföretagen skall utföras. 

Jag vill erinra om att ifrågavarande investeringar inte längre skall avskrivas 

och förriintas mot statsbudgeten. I försvarets interna planerings- och 

ekonomisystem skall emellertid resp. primäruppdrag belastas med kostnader 

för utnyttjande av investerat kapital. Det ankommer på överbefälhavaren att 

besluta om hur sadan kostnadsfördelning skall ske . 

.41/.\k11/ji1i11g1p/1111 (I 000-tal kr.) 
·-----

Objekt Kostnadsram Mcdo:lsfiirhrukning 
··---·-

Faktisk lkriiknad fiir 
t. \). !Il. 

78-112-01 711-02-01 7'1-0h-30 1'174/8() l'IXOiXI 

A. Markanskaffning 
Do:lprogram 4.3 

I. Diverse mindre markförvärv 2400 2 ()()() 400 
2. Diverse mindre markförvärv 

för försvarets radioanstalt 400 200 200 

Summa A 2 800 2200 600 

R. Anskaffning al" befästningar 
m.m. 

a. Företag påhårjade före 1979-
07-01 
Delprogram 4.3 

I. Militiin.>mrådesförråd för driv-
medel 6500 7 740 6000 l 740 ,, 
Smärre objekt I 240 1 340 890 450 

Summa a 7740 9080 6890 2190 

b. Fiirt>taf( påbörjade eller avscd-
da all påbiirjas 1979/XO 
Delprogram -1.3 

3. Militäromr[1desförrad för driv-
mc:del 5 000 7900 5 800 2 100 

..\. Stabsplatser 1-l )(){) 15 ()()() 15 000 
5. FRA-anliiggningar I 400 1500 I 500 
6. Truppbefiistningar m. m. 9150 9 150 9 150 

7. Smärre objc:kt 2 900 210 210 

Summa h 32 550 33 760 31660 2100 

(. Fi.irewg al"Si'dda all påbörja.I" 
1980/ö/ 
Delprogram 4.3 

8. Trupphefästningar m. m. 11600 9 600 
9. FRA-anliiggningar 7 900 1 oOO 
10. Smiirrc objekt 1 830 I 330 
11. Utrednings- och projekto:rings-

kostnader för byggnadsföretag 
med hcriiknad hyggstart 1981/ 
82 och c.;enare 7(Kl 700 

Summa e 22 030 13230 

Summa B(a-cl 40 290 64870 6890 33 850 15 330 

13ygg- Fiirdig-
si art stiil-

landc 

tir-rn~ln. iir-miin. 
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Objekt Kosrrwdsram Mcddsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

Faktisk [kriiknad för I ande 
t.o.m. 

78-02-01 79-02-01 79-0h-30 197<J/80 1 '180/81 år-man. år-mån. 

c. A11skujji1i11g ui· k11semer m. m. 
a. Fiiretug på/)(irjade fiire /979-

07-0J 
Delprogram 4.99 

I. FMV. Nybyggnad av lokaler i 
Linköping (1600 n 630 5 83tl 800 78-05 80-06 

Summa a 6 600 6 630 5830 1!00 

h. Ft1rr·1ag pilhörjad1· <'ller avsed-
Ja 1111 pähiirjas /97<J/80 
Delprogram 4. 99 

2. tvi KG. Nybyggnad av l'n stabs-
och fiirvaltningsbyggnad 17 550 19 200 7 O<Ml 12:200 80-02 81-06 

-'· MFÖ och VFÖ. Nybyggnad av 
en förvaltningsbyggnad 7 350 7 900 5 300 2 600 79-10 80-10 

4. FortF. Nybyggnau av en admi-
nistrationsbyggnad m. m. vid 
försiiksstationen i Märsta 3 450 3 650 3 050 600 79-10 81-01 

5. FMV .Nybyggnad av köldprov-
anläggning vid provningsccn-
tralen i Karlsborg 6100 65011 4 200 2 3!Kl 79-09 81-04 

6. Diverse objekt I 500 1500 1 500 
7. Diverse smärre byggnadsfiire-

tag 6 450 3 600 3 600 

Summa b 42 41HI 42 350 24650 17700 
c. Förewg avsedda all ptl/>iirja.1· 

1980181 
8. Fst. Tillbyggnad av förvalt-

ningsbyggnadcn Bastionen i 
Stockholm 4 000 4 ()()() 80-10 81-04 

9. FMV. Nybyggnad av en aptc-
ringsverkstad m. 11'. vid prov-
ningscentralen i Karlsborg 6 300 

10. Diverse smärre byggnadsförc-
4 200 80-09 81-09 

tag 2 535 2 535 
11. Utrednings- och projekterings-

kostnader för byggnadsförctag 
med beräknad byggstart 1981/ 
82 och senare 500 5(KJ 

Summa e 13 335 11235 
Summa C(a-c) 49 IHIO 62 315 5830 25 450 28935 

D. lstämlsiitmirrg 111· hefä.wringar 
och kasemer 

b. Fiiretag påbörjade eller m·sed-
da au pål>örja.1· N79i80 
Delprogram 4.3 

I. Mindre is1;indsättningsarbeten 
på bdiistningar m. m. I 450 I 450 1450 
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Objekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning 

2. 

(. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Faktisk Ber;iknad fiir 
t.o. m. 

78-02-01 79-02-01 79-06-30 197'1/80 1980/81 

Delprogram 4.99 
Mindre iståndsättningsarbcten 
på hyggnadcr m. m. 5 350 5 700 5 350 350 

Summa b 6 800 7 150 6800 350 

FörctaK ai·sedda att påbörjas 
!WiOI~/ 

Delprogram 4.3 
lstfmdsättning av stabsplatser 4 800 I llOO 
Mindre istånds;ittningsarheten 
på hdästningar m. m. 1 150 I 150 
Delprogram 4.99 
Ombyggnad av förvaltnings-
byggnaden Bastionen i Stock-
holm 7 360 6 700 
Mindre istfmdsättningsarhctcn 
på byggnader m. m. 4 455 4005 
Utrednings- och projekterings-
kostnader för byggnadsfiiretag 
med beräknad bygg.start 1981/ 
82 och senare 500 50(1 

Summa c 18 265 13 355 

Summa D (b--<:) 6800 25 415 6800 13705 

Totalt A-D 96090 155 400 12 720 68300 58 570 

Jag hemställer att regeringen förcslttr riksdagen 

att till Operati1· ledning m. m.: Anskaffning a1· anltlggningar för 

budgeti'tret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 58 570 000 kr. 

Bygg- Färdig-
start stiil-

I ande 

år-mån. ar-mim. 

80-10 81-09 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 7 Fi)rsvarsdepartementet 

F Gemensamma myndigheter m. m. 

Ftirsvarets civilförvaltning 

försvarets civilförvaltning leder och övervakar fiirs\'arsmaktens avlö

nings- och kassaviisende och ansvarar för ekonomisk redovi~ning och 

redovisningsrevision vid samtliga myndigheter m. m. inom försvarsdeparte

mentets verksamhetsomr{1de. Civilförvaltningen svarar ocksii för skaderL'g

lering och indrivning av fordringar, hcvakar statens rätt i övrigt inom 

försvaret samt iir försvarets patentorgan och försvarsmaktens expertmyndig

het i förvaltningsrättsliga friigor. Dessutom är iimhetsn·rkL't tilbynsmyndig

het för familjebidragsverksamheten. Ci\'ilförvaltningen svarar även för viss 

verksamhet med anledning av skadcL'rsiittningar. ersiittning i anledning av 

kroppsskada, förslagsverksamhet och tiickandc av vissa mL'delsbrister. 

Chd för civilförvaltningen iir en generaldirektiir. \.'tyndighetcn bestiir av 

fyra hyriler, lönehyr<'m. kamcralbyrfö1, revisionsbyr:m och juridiska hyriin 

samt en patentenhet och en för verket gemensam ci:ntralenhet. 

Huvuddelen av försvarets civilförvaltning ligger i iimhctsbyggnaden 

Karolinen i Karlstad. Patentenheten ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet budgeteras på tvit primiiruppdrag 

inom delproduktionsomrildet Allmän ledning och förbandsvcrksamhet, 

nämligen ett för försvarets civilförvaltning och ett för vissa ersiittningar 

m.m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvalt

ning. Som uppbiirdsmedel redovisas bl. a. inkomster av viss avlöningsutriik

ning och av tjänster inom ekonomi- och patentomrädena. 

Planering för perioden 1980/81 - 198-'/85 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fiir.1·1•11rets cil'ilförmlt

ning hl. a. följande. 

Delprogrammet bör i förhållande till programplanen för perioden 1979/80 

- 1983/84 i stort sett ha en oförändrad inriktning. Civilförvaltningens roll som 

försvarsmaktens expertmyndighet i bl. a. förvaltningsrättsliga, civilrättsliga 

och ekonomiadministrativa fr{1gor kommer att priigla verkets handlande 

under perioden. Verksamheten inom förm;'ms- och patentomr<'1dena samt det 

allmiint juridiska onu[1det kommer alltjämt att inriktas pt1 att tillgodose 

rättssäkerhetskrav och krav pii en tillfredsställande service. Mii_jligheter till 

rationalisering skall tas till vara inom samtliga nmriidt·n. 

Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 

civilförvaltning framgår av följande sammanstiillning (prisbgc februari 1979: 

1 000-tal kr.). 
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1979/801 1980/81 1981 /82 1982/83 1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

88 974 97 080 96 581 96 563 96 889 97 456 484 569 

I Prisliige februari 1978. 

Planerad pcrsonalutveckling (antal anstiilldaJ inom försvarets civilförvalt
ning framgår av följande sammanställning. 

I 97Q/80 1980/81 1981/82 

232 212 210 

F I. Försvarets ch·ilförrnltning 

1978179 

1979/80 

1980/8 l 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8921959}1.2 

88 974 0001 

l)2 100 000 

1982/83 1983/84 1984/85 

205 203 203 

1 Anslagen F 1. Försvarets civilförvaltning och F 22. Vissa ersättningar m. m. 
2 Inkl. primiiruppdraget Familjebidrag som fr. o. m. budgetäret 1979/80 i sin helhet 
finansieras frim försvarsgrenarnas anslag till ledning och fiirbamlsverksamhct. 

Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 
----------------------·--

Primiiruppdrag m. m. 

Försvarets civilförvalt
ning: Allmän ledning 
och förhandsverksam
het 

Försvarets civilförvalt
ning 

Vissa ersiittning:u m. m. 

Kostnader 

Tillk11mmr·rla1·går: 
A vlöningsutriikning för 

vissa myndigheter 
Externa t_jänstcr 
Tjiinster för militära 

myndigheter 
Med!!ivcn prisreglcring 
Överplanering. reserver 
m.m. 

1\kdclsbchov 

1978179 

Planerat Utfall 

36 755 
43 079 

79834 

-1 185 
- 550 

~l) 650 

+ 130 

!18 679 

42 238 
50 139 

92 377 

-2 4<12 
-- 665 

!19 220 

1979/80 1980/81 

Planerat Försva- Föredra-

44 086 
48 424 

92 510 

-2 541 
- 515 

- 480 

!18 974 

rcts civil- gandcn 
förvalt-
ning 

47 949 
514% 

99445 

-1 955 
- 410 

97 0!10 

43 167 
51 298 

94465 

-1 955 
- 410 

92 100 
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Personal 

Pcrsnnalkatcgori 1978179 1979/80 Bcr:iknad iindring 
1980/81 

----------------------·· --- --

( 'il'ii f'l'/'.\Olllli 

Handläggande personal 
Ovrig personal 

Antal anst:illd:i 

Planerat lltfoll 

94 
146 

240 

112 
115 

227 

Antal tjänster 

Planera! Försva- Förcdra
rcts civil- ganden 
mrvalt-

113 
119 

BZ 

ning 

- 8 
-12 

-20 

- R 
-12 

-20 
--------------------

Budgetiiret 1978/79 

För.1T11rets civi/ji'irw1/t11i11g anger i sin iirsredovisning för hudget[1ret 1978179 

hl. a. att civilförvaltningens flyttning till Karlstad har kunnat genomföras 

planenligt. Efter omlokaliseringen har personalomsättningen normaliserats. 

Stora resurser har dock fått avsättas för uthildning och inskolning av nya 

medarbetare. 

Under budgetåret har löneuträkningssystmet F/SLÖR införts vid samtliga 

myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsomriide. Systemet 

har iiven införts inom polisviisendet. Det system som har införts är en 

konverterad version av det av statskontoret utvecklade systemet SLÖR. Den 

egentliga försvarsanpassningen återstår att utföra. 

System FIS har införts vid försvarets materielverk och försvarets forsk

ningsanstalt. Materielverkets tillämpning begriinsas dock till extern redovis
ning. 

Budgetäret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop 1978179:100 bil. 7 (Föll 

1978179:23. rskr 1978179:327) och regleringshrcvet för budgetåret 1979/80 är i 

stort sett oförändrad jämfört med föregiiencle hudgctiir och bedöms kunna 

fullföljas. 

Budget[1ret 1980/81 

Försvarets cil'ilfiirl'llltning 

h:iriindringarna i förhilllande till budgetiiret 1979/XO motiverar försvarets 

civilförvaltning pi1 följande sätt. 
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A. Pris- Pch liincomr;ik11ing 

Pris- och liinconiriikningcn innchi1r att kostnadcrna ökar 1m:d h 210 lllltl 

kr. 

B. hiriindringar cnligt Kungl. :Vlaj:ts/regcringcns beslut 

Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringcn minskar rrn:d 75 OUO 

kr. 

C. Uppgiftsföriindringar 

Medel behövs för en utredning om inriktning mot en moderniserad teknik 

för drift av civilförvaltningens datasystem ( + 800 000 kr.). 

r()redraga11de11 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. Under avsnittet 3.4 Det militiira fl'irsvarets forbatta utveck

ling (s. 68) har jag anmiilt de iitgiirder som krävs för att v..:rkstiilla 

riksdagens beslut om försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prnp. 

1977178:63, FöU 1977178:9. rskr 1977/78:174). Under budgetiiret l~IX0/81 

pttbiirjas den personalminskning vid försvarets civilförvaltning som jag där 

har redovisat. 

Min beriikning av medelsbehovet framgttr av sammanstiillningcn i.iver 

kostnader (lCh meddshch(lV. I min heriikning ingiir ett engi"tngsbelopp lllll 

100 000 kr. för <mskaffning av viss datamaskinutrustning. Innan jag tar 

stiillning till fr{1gan om medel för att utreda förutsiittningarna att anviinda nya 

!t'kniker för drift av civilförvaltningens datasystem vill jag avvakta resultatL't 

a\· den förstudie som civilfiirvaltningen gcnomför under hudget;.iret I lJ7l)/ 

80. 

Jag hcmstiiller att regeringen fiiresEtr riksdagen 

att till /-i"ir.1Tc1rcts ciri~fl"irl'Cilt11i11g för budget~tret 1980!8 I anvisa ett 

förslaµsanslag av 92 100 000 kr. 

Förs,· arets sjuk vårdsst~-relse 

Försvarets ~jukvirrdsstyrelse leder försvarsmaktens hiilso- nch sjukvirrd 

och iir central fi.irvaltningsmyndighet för sjukviirdsfiirniidenhcter inom 

försvaret. 

Chd för försvarets sjuhiudsstyrelse Lir l~ll generalliikart'. Styrelsen iir f. n. 

orµaniserad p[i en centralplanering. en hiilsov[irdshvr{t, en sjukv;irdshyrit. en 

rnaterielhyr;i, cn specialmedicinsk och en administrativ sekti!.ln samt en 

farmaceutisk enhet. Inom styrelsen finns en medicinalkilrcxpedition. Denna 
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lydn under gcncralliikaren i hans egen~kap a\· chd fiir fiirsvarL'ls medici

nalkiir. 

hirs\'ard~ sj11kvt1rdsstyrdsc liggn i iimhehhyggnadcn Karnlinen i Karl

stad. 

Verksamheten 1111<.kr delprogrammet Fiirs\'arcts sjuk\'iirdsstvrclse budge

teras f. n. pii trl' primiiruppdrag inom dl'lprnduktionSllflHadena Alhil:in 

ledning och förbandsverksamhl'I. Utbildning till och av fast anstiilld personal 

m. fl. och Utvccklin!!sarbl'IL'. 

Vcrksamhl'ten finansieras fran fiirslagsanslagl'I hirsvarets sjukviirdssty

rdsc. 

Planl'ring l'iir perioden 1980/81 - 1984185 

lktriiffande utvceklingen a\· delprogrammet anfiir.fiir.l'l'1m·1s si11kl'1inls.H1·

n•/.\'l' hl. a. följandl'. 

Llndn pnigramplancpcrioden kommer st~Tclscn att omorganiseras. 

Verksamheten i iivrigt kommer friimst att inriktas mot att med\'crka vid 

gcnnmförandet av beslutade fiiriindringar hetriiffande försvarsmaktens 

hiilso- och sj11kv:1rd i krig och fred, att med (ivriga totalfiirs\'arsmyndighetcr 

genomföra samordnade sjukvi1rdsst11dicr samt att se över och 11tvl'ckla det 

medicinska innehiillet i liiromcdcl for sj11kdrdstjiinst, fälthygien och 

livsmedelshygien. 

Den av sjukviirdsstyrelsen heriiknade utvecklingen av anslaget Fiirsvarcts 

sjukvilrdsstyrelse framgar av följande sammanst:illning ( prisliige fchruari 

1979; I 000-tal kr.). 

1979/801 1980/81 1981/82 1982/8.1 1983/84 1984/85 Summa 
1980/8.'i 

-----·-·--· 

20 000 21 670 21 740 21 370 20 780 20060 105 620 
--·-------- ·---·----

I Prisläge februari 1978. 

Planerad personalutvcckling (antal anstiillda) inom sjukvårdsstyrclsen 

framgår av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 

81 81 80 

F 2. J<'örsvarets sjukvårdsstyrt'lsc 

197fl./79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

19 556 Otto 
20 ()(I(} 000 

20 4 70 ()()() 

1982/!U 1983/84 1984/85 

77 68 
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Kostnader och mcdc/shehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1978"7'1 1979/80 1980/81 

Planera I Utfall Planerat Försva- Föredra-
rcts sjuk- gandcn 
vi1rds-
styrelse 

Försvarets sjukvardssly-
relse: 

Allrn:in kdning och för-
handsvcrksamhet 16 814 17 701 18 196 21 844 20 502 

Utbildning till clch av fast 
anställd personalm. Il. I !Il) 816 1 099 

Utvccklingsarbctc 1 212 I 039 1 154 

Kostnader 19145 19 556 20449 21844 20 502 

Tillkommer/m•~tlr: 

Medgiven prisrcglering +I 1(1(1 
Överplanering. reserver 

m.m. - 135 - 449 - 174 32 

Mcdelsbclwv 20 170 19 556 20000 21 670 20470 

Personal 

PcrsonalkategNi 1978!79 1979/RO Tkriiknad iindring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjänster 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra-
rcts sjuk- gandcn 
vårds-
styrelse 1 

Militär pcrso11al 
Regementsofficerare H 6 6 - 3 
Kompaniofficerare ~ 2 2 1 

Ci1•ilmili1ilr p!'r.\"01111/ 
Läkare. vcteriniirer. 
tandliikare 12 10 Il - 2 

Pensionerad mili1ilr per-
sona/ i arl'(>di:stjäns/ 

Kompaniofficer 2 

Cil'il personal 
I landläggande personal 24 26 27 - 1 
Övrig personal 41 3'1 J5 -2h 

88 83 81 _352 

I I avvaktan pi1 kommande omorganisation har sjukviirdsstyrdsen inte lämnat n:"1got 
förslag. 
2 Avser fiiriindringar i fiirhf1llande till antalet tjiinster som var 101 den I juli 1979. 
Antakt ansliillda ber<iknas vara pfiir:indrat. 
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Budgetiiret 1978179 

Fiir.1·1•fircts sjukvtlrdsstyrel.1·1' anger 1 Sill ;irsredovisning fiir budgetåret 

1978179 att planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Arbetet i 

samband med styrelsens omorganisation har dock medfört en viss ambi

tionssänkning. Vissa uppgifter samt vissa mindre projekt har mi1st utgi1 eller 

uppskjutas. Underlag betriiffande försvarsmaktens hdwv i fred av liikarin

satser pf1 lägre regional och lokal nivii har tagit~ fram och liimnats till 

utredningen Hiilso- och sjuk viird i försvaret. 

Ett första utkast till fackplan för hälso- och sjukvard i fred har tagits fram. 

Introduktionsutbildning för nyanställda mililiirområdesliikare har genom

förts. 

Budget;Jret 1979/80 

Den inriktning som anges i n:gleringsbrevet for hudgetiiret 1979/80 

beräknas i huvudsak kunna fullföljas. Verksamheten kommer främst att 

inriktas mot förberedelser för övergirng till en ny fredsorganisation. 

Rekrytcringsåtgiirder planeras. bl. a. för att fylla liikarvakanserna. Inom det 

personaladministrativa omriidet pt1hörjas vidareutbildning och omskolning 

för att ni1 personalminskningsmålet. 

Budgetiiret 1980/81 

Förs1·arcts sj11k1•ärdsstyrelse 

Föriindringarna i förh<'illande till budget{irct 1979/80 motiverar försvarets 

sjukvärdsstyrelse pii följande sätt. 

A. Pris- och löncornräkning 

Pris- och löneomriikningen innebiir att kostnaderna ökar med 1 808 500 

kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringen~ beslut 

Deltagande i kursvcrksamheten vid SJ PU ökar kostnaderna med 35 21111 

kr. 

C. Uppgiftsföriindringar 

1. Personalminskningar enligt överbefälhavarens direktiv minskar kostna

derna med 575 noo kr. 

2. Den höjning av kompetensen i sjukv!1rdsstyrelsens nya organisation som 

försvarets rationaliscringsinstitut har föreslagit ( + 5110 ()()() kr.) innebiir en 

kostnadsökning budgetiiret I lJ80/Xl med 275 00!1 kr. 
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3. Omskulnings;itgiirdn i samband llll'd omplacering av viss övertalig 

personal - som enligt rationaliseringsinstitutet beräknas kosta sammanlagt 

3flll (Hlll kr. - innehiir fiir hudgctiirl'I ll)80/8l en kostnadsiikning med 75 000 

kr. 

Ö1·crsy11 ai· förs1·arct.1· sjukl'årdsstyrc/scs organisation m. m. 

l. Inledning 

l december ILJ7R uppdrog regeringen i1t försvarets rationaliseringsinstitut 

atl se över försvarets sjukv;irdsstyrelst~s nq~anisation. Översynen skulle ske 

pi1 grundval a\ riksdagens beslut om försvarsmaktens centrala ledning m. m. 

(prop. 1977178:61, FiiU 1977/78:'). rskr 1977178:174) och regeringens 

uppdrag i april 1978 till iiverlwfalh;1varen med anledning av riksdagens 

beslut. Rationaliscringsinstitutl'ts arbete skulle vid;m; grundas p{1 de 

allmiinna direktiv som i·ivcrhcfalhavaren gett i juni 1978 med anledning av 

regeringens uppdrag. Arbetet skulle ocksi1 samordnas tidsmiissigt med de 

organisationsiivcrsyner i övrigt som föranlett~ av det tidigare nämnda 

ri hdagsbesl u tel. 

Försvarets rationaliseringsinstitut iiverliimnade i april 1979 till överbefäl

havaren en rapport med förslag om iindrad organisation. ändrade arbets

uppgifter och nytt namn for försvarets sjukviirdsstyrelse. Till rapporten var 

fogat ett yttrande frän sjukviirdsstyrclsen över förslagen. Överhefälhavaren 

övcrliimnade därefter med eget yttrande rationaliseringsinstitutets och 

sjukv<°mlsstyrelsens material till regeringen. 

Efter remiss har yttranden över organisationsförslaget vidare avgetts av 

försvarets materielverk. socialstyrelsen. statskontoret, riksrevisionsverket, 

civilförsvarsstyrclsen, Karlstads kommun. Viirmlandsdclegationen. Central

organisationen SACO/SR (SACO/SR). Tjänstemiinnens Centralorganisa

tions statstjiinstemannasektinn (TCO-S). Statsanställdas förbund (Sf) och 

Apoteksholaget. 

2. Grundläggande beslut 

I luvuddragcn i nuvarande organisation tillkom efter beslut av 1969 års 

riksdag (prop 1969: 110. SU 1969: 105. rskr 1969:249). Förslagen i proposi

tionen byggde pil resultaten av en utredning om försvarssjukvårdens ledning 

(FSU 62) som i betiinkandct (SOU 1966:35) Militärsjukviirden hade lagt 

fram förslag i organisatinnsfriigan. Detta överarbetades av överbefälhavaren 

som i november 1968 lade fram förslag rörande militiirsjukvilrdens centrala 

och regionala ledning. Riksdagens beslut ansluter niira till överbefälhavarens 

förslag. 

De grundläggande dragen i beslutet var att sjukv<lrdsstyrclsen skulle ha ett 

i princip odelat ansvar och gemensam ledning för bi1de sjukviirdsförvaltning-
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en (förnödenhctsförsörjningen) och den medicinska verksamheten inom 

försvarsmakten. Vissa uppgifter enligt 1969 års heslut fördes över från 

försvarsgrenscheferna till sjukvårdsstyrelsen och till chefen för den nyinrät

tade försvarets medicinal kår. I sam hand med att militärapoteket avvecklades 

enligt heslut vid 1973 års riksdag (prop 1973:75, FöU 1973: 16, rskr 1973: 195) 

fördes även ansvaret för den militiira läkemedelsförsörjningen över till 

sjukvårdsstyrelsen. I samband härmed tillfördes styrelsen särskild farma

ceutisk expertis. 

Sjukvårdsstyrelsen ligger sedan april 1976 i Karlstad. 

3. Nuvarande organisation och verksamhet 

Försvarets sjukvårdsstyrelsc lyder som central fackmyndighet under 

regeringen men är skyldig att följa direktiv och anvisningar frän överbefäl

havaren och försvarsgrenscheferna i vissa hänseenden. Det åligger styrelsen 

att hålla överbefälhavan:n och försvarsgrenschcferna med medicinskt. 

tekniskt och ekonomiskt underlag för deras verksamhet. Sjukvårdsstyrclsen 

skall enligt sin instruktion leda försvarsmaktens hälso- och sjukvård och vara 

central förvaltningsmyndighet för sjukvärdsförvaltningen inom försvaret. I 

styrelsens uppgifter ingår hl. a. att ha tillsyn över den medicinska verksam

heten vid försvarsmaktens förhand och uthildningsanstalter, över försvarets 

tandvård och över den militärfarmaceutiska verksamheten och att efter 

samråd med berörda myndigheter planlägga och förbereda hälso- och 

sjukvården inom försvarsmakten vid krig eller krigsfara. Sjukvårdsstyrelsen 

leder den hygieniska livsmcdelskontrollen inom försvarsmakten. Sjukvårds

styrclsen skall vidare anskaffa sjukvardsmateriel och andra förnödenheter, 

främst läkemedel. för försvarsmaktens hälso- och sjukvård. 

Sjukvårdsstyrelsens nuvarande organisation framgår av följande hild. 

Chef 
(General-
läkare) Veten-

skapligt 
råd 

I I I 
Central- Hälso- Sjukvårds- Special-

medicinsk 
planering vårdsbyrå byrå 

sektion 

Materiel- Farmaceu- Medicinal- Admini-

byra 1•isk enhet kärexpedi- strativ 
tion sektion 

12 RiksJagl'n 1979/HI!. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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Chefen för sjukvimlsstyrelsen. generalliikaren. ;ir civilmilitiir och samti

dig_! chef för försvarets medicinal kar. S_iukvi1rdsstyrcbcn lyder direkt under 

regeringen. Som chef för mcdicinalkiircn iir gcncralliikarcn undcrstiilld 

överbefälhavaren. 

Centralplaneringen svarar fiir l;mgsiktsplancring liir fiirsvarsmaklL'ns 

hälso- och sjukv;ird i krig. flir miil nch inriktnin!! under proµramplancpnin

den samt för den [1rliga anslagsframstiillningL·n till rcgcrinµcn. 

Hiilsovårdsbyrtrn handliiggcr fr;'ignr sammanhiing;mdc med att ~jukvi1rds

styrelsen är försvarsmaktens tillsrnsmyndighct for hiilso- och miljiivardslag

stiftningen och livsmeclelslagstiftningen 111. 111. 

Sjukvårdsbyri\n ansvarar för hiilsn- och sjukvi1rdsvt:rksamheten samt 

tandvården vid förband och skolor i fred samt krigsförberedcbearbctc för 

motsvarande arbetsomr~idcn i krig. 

Specialniedicinska sektionL'll ansvar;1r fiir dl'l mt:dicinsb arbetar~kyddet 

samt handlägger fragor riirandt: extrema arhetsmiljiicr inom liirsvaret. t. ex. 

flygning, dykning, arbete i ubiitar. fartyg. bdiistning;1r och stridsfordon. 

Materielbyrån anskaffar. tillhanclahaller och redovisar den sjukvi1rds

materiel som försvaret behöver för sin verksamhet i fred och krig. Byr[111 skall 

vidare tillse att den sjukv{irdsmateriel som skaffas nch stiills till bl. a. 

mobiliseringsmyndighcternas förfogande brukas. underhttlls och om~;itts pi1 

ett rationellt sätt. 

Farmaceutiska enheten fullg<:ir uppgifter avseende fi\rsvarsmaktens fiir

sörjning rned l~ikemedel samt utövar tilbyn iivcr den farmaceutiska 

verksamheten. Enheten ombesörjer genom bl. a. knntrakt med Apoteksbn

laget att läkemedel anskaffas. tillhandah:1lls. rednvi~as <>ch omsiitts för 

försvarets behov i fred och krig. 

Inom styrelsen finns en medicinalkarexpcditinn snm lyder undn )!L'tll'ral

läkaren i hans egenskap av chef fiir försvarets medicinalkar. Chefen för 

medicinalJ.;{1ren utövar under iiverbcfalhavarcn ledningen a\· 111cdicinalki1-

ren. som iir en för försvarsm;1kkn gemensam pcrsonalbr för liikare och 

veterinärer. Medicinalkärchefen ;iliggt:r siirskilt hl. a. att siirja fiir rekryte

ring till medicinalki1ren. att anordna utbildning nch ii\·ningar fiir kitrL·n~ 

personal nl. m. 

Administrativa sektionen är i huvudsak ett serviceorgan för fackbyr{ierna. 

Sektionen ansvarar bl. a. för fr[1gor av allmän juridisk natur. personaladmi

nistration. kamerala ärenden m. m. samt elen centrala expeditionstjiins

ten. 

Personalstyrkan vid sjukviirdsstyrclsen vid tiden niirmast f<irc flyttningen 

till Karlstad var ca I 111 personer. 1 anslutning till flvttningL'n till Karlstad 

sjönk emellertid antalet anstiillda. 1mars197:-\ \·ar ;rnt;1let :-\:-\ JlL'rS1Hl<°1r. vilkl'l 

enligt direktiven till försvarets rationalisningsinstitut skulle utgiir;111tg:111gs

punkt för anbefallda personalminskningar. 
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Verksamheten vid s_jukv{1rdsstvrelscn finansieras fr{rn förslagsanslaget F 2. 

Försvarets sjukviirdsstyrelse. Till detta anslag anvisades för budgetiiret 

1979il\O 20 milj. kr. Anskaffningsverksamheten finansieras fr{111 försvarsgre

narnas materielanslag, där verksamhell'n redovisas under särskilda primiir

uppdrag. Sammanlagt anvisade~ för budgettm:t 1979/80 37 -~ milj. kr. i 

betalningsmedel för anskaffning av sjukvårdsmatcricl. 

4. Försvaret~ rationaliseringsinstituts övcrsynsrapport och förslag 

Översynsarbetet har bedrivits inom en projektgrupp vid rationaliserings

institutet med institutets chef som projektledare. Utformningcn av rappor

tens förslag har di~kuterats med en referensgrupp ur sjukv{irdsstyrclsen samt 

med vissa andra myndigheter och utredningar. Projektledningen har vid tvft 

tillfallen haft iivi:rliiggningar med företriidare för de centrala arbetstagaror

ganisationerna. 

Ratinnaliseringsinstitutet samnwnfattar i sin rapport vissa kritiska syn

punkter vad giiller sjukvårdsstyrelsens nuvarande organisation. Sjukv{Hds

styrelsen anses i viss mf111 ha bristande kompetens för sina huvuduppgifter. 

Enligt 1969 lirs organisation sammanfördes huvuddelen av den medicinska 

kompetensen inom försvarsmakten till sjukvårdsstyrelsen. Tanken var att 

styrelsen skulle kunna ge erforderligt stöd till de försvarsmyndigheter som 

var i behov av medicinsk ri1dgivning. En allmiint utbredd uppfattning är att 

styrelsen under de senaste iiren inte har kunnat fullgöra vissa av dessa 

uppgifter. Som en följd av detta har vissa av sjukvårdsstyrclsens uppgifter 

förskjutits till försvarsgrensstaberna. Styrelsens fack- och produktionsupp

gifter anses vidare vara sammanblandade på ett oliimpligt siitt. Styrelsens 

fack uppgifter har fatt en alltför liten roll jämfört med produktionsuppgifter

na. De sistnämnda anses överdimensionerade. Det väsentligaste anses vara 

att styrelsen liimnar fackmässigt underlag i fråga om sjukvårdsmateriel och 

läkemedel. Kritiken vad gäller sammanblandningen anses hänga samman 

med den bristande tillgången på läkare. Denna har medfört att den 

medicinska styrningen av förnödenhetsanskaffningen i vissa fall har blivit 

otillräcklig. Ansvars- och uppgiftsfördclningen mellan sjukvårdsstyrelsen 

och andra försvarsmyndigheter anses oklar och olämplig. År 1969 reglerades 

ansvarsförhållandena mellan överbefälhavaren, försvarsgrenscheferna, 

sjukvårdsstyrelsen, chefen för medicinalkåren och värnpliktsverket. Det 

anses olämpligt att håde sjukvårdsstyrelsen och försvarsgrenscheferna har 

ansvar och resursi:r för det specialmedicinska omriidet, främst naval- och 

flygrnedicin. Det anses ocksä mindre lämpligt att sjukvärdsstyrclsen eller 

chefen för medicinalkåren uppträder som uthildningsproducent. Inom 

förnödenhetsområdet uppfattas rollfördelningen mellan sjukvårdsstyrelsen 

som fackmyndighet. försvarsgrenscheferna som programmyndigheter och 

sjukvfmlsstyrelsen som produktionsmyndighet som i viss miln oklar. Vad 
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giilkr förhiillandet mellan sjukvimlsstyn:lsen och iivcrbcfiilhavaren råder 

oklarhet i ansvarsförhällandena friimst i arhctsmiljiifragor. Sjuk värdsstyrel

sen hävdar att den till följd av en överenskommelse med arbetarskyddssty

relsen har fatt sig ;!lagd vissa uppgifter avseende försvarsmakten i dess 

helhet. Samtidigt har överbefälhavaren det totala ansvaret för ledningen av 

försvarsmakten. Det är därför naturli!!t att det anknmmcr p{1 iivcrhefälha

varcn att företriida försvaret som arhdsgivare i arhetsmiljiifrägor. Slutligen 

är uppgiftsfordelningen mellan styrelsen och chefen för medicinalkitrcn i 

flera avseenden oklar. Det gäller framför allt anordnandet av utbildning och 

övningar för medicinalkårcns personal. 

Allmiint kan ocksa hävdas a\\ styrelsen inte i tillriicklig utstriickning har 

anpassat sig till försvarets planerings- och ekonomisystem. Det stora antalet 

enheter liksom oklarheterna i ansvarsfiirdelningcn mellan dem anses bidra 

till bristande intern samordning och sv;irigheter att leda och prioritera 

sjukv[1rdsstyrclsens verksamhet. Liikarhristen har undan riir undan ökat 

oklarheterna och förskjutningarna mellan enheterna. De som förfogat över 

liikarkompetens har i vissa fall tagit pii sig uppgifter som eljest borde ha lösts 

inom andra enheter. 

Mot bakgrund av bl. a. de kritiska synpunkter som har riktats mot 

sjukvårdsstyrelsen redovisar försvarets rationaliseringsinstitut i sin rapport 

synpunkter och förslag beträffande inriktningen av styrelsens framtida 

verksamhet. Rationaliscringsinstitutet bedömer att man häst främjar en god 

hushållning med de resurser som försvarsmakten satsar på hälso- och 

sjukvården genom enhetlighet i behandlingsmetoder. utrustning. organisa

tion och utbildning för hälso-och sjukvårdsfunktionen inom försvarsmakten. 

Försvarsmaktens hiilso- och sjukvårdsorganisation bör dessutom anpassas så 

att vård och behandling så långt som möjligt kan samordnas med samhiillets 

hlilso- och sjukvård. Dessa syften anser institutet bäst bli tillgodosedda om 

den centrala. fackmässiga styrningen av hälso- och sjukvården inom försvars

makten utövas samordnat med produktionen av förnödenheter och personal. 

Institutet ser därför bestämda fördelar med nuvarande organisation, diir 

försvarets sjukvårdsstyrclse förenar uppgiften som central fackmyndighet 

med vissa produktionsuppgiftcr. Institutet understryker dock att ställningen 

som självständig myndighet främst motiveras av uppgifterna inom den 

fackmässiga styrningen i medicinskt hänseende av försvarsmaktens hälso

och sjukvård. 

Att styrelsen f. n. upplevs som mindre kompetent för sina fackmässiga 

uppgifter kan hl. a. förklaras av att bara två heltidstjilnstgörande liikare -

utöver verkschefen - har funnits i sjukvärdsstyrelscn under det senaste äret. 

Detta kan jiimföras med en heriiknad tillg<mg p;i ca 12 liikare enligt den 

formellt giillande tjiinstcförteckningcn. Skall styrelsen kunna fullgöra sina 

huvuduppgifter är det diirfiir ofr[mkomligt att iika antalet Hikarc och 

medicinskt skolad personal i övrigt i organisationen. Även ekonomiskt 
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skolad personal bd1i_ivcr tillfiiras, om stvrclsens fackroll skall kunna utövas 

mer aktivt. 

Kritiken mot att fack- och produktinnsuppgiftc:r blandas riktas fr;imst mot 

anskaffningen av sjukvårdsmatcriel. som ombesörjs av den nuvarande 

materielhyrt1n. Försvarets rationaliseringsinstitut anser att dctskulle innebii

ra fiirdelar om försvarets materielverk övertog objektansvaret för viss 

sjukv~irdsmateriel, för vilken kravet p[1 medicinsk medverkan iir ringa. 

Materielverket bör ocks[1 ta (iver uppgifter inom redovisningsomr<°idct. 

l lurnddden av sjukvi\rdsmaterielen liksom I:ikemedlrn iir emellertid av 

siidan karaktiir, att medicinsk medverkan behövs under hl'la anskaffnings

prncesscn. Anskaffningen av sj11kvi1rclsmateriel och liikemedd biir tbrfiir 

ligµa kvar hos sjukviirdsstyrelsen. Endast där kan en ur rt•surssynpunkt 

angeliigen integration mellan materiel- och liikemedelsanskaffningcn iistad

komrrn1s. Institutet bedömer diirför att bara en mindre del av sjuk v{mlssty

relscns uppgifter pa fi_irniidcnhetsomriidet liimpligcn biir foras över till 

materielverket. I sammanhanget fiiresl~ir institutet vidare att sjukdrdssty

rclscns uppgift som särskild fackmyndighet för undcrh{11l av sjukviirdsmate

riel upphör. 

Ä n:n om arbetsfördelningen mellan myndigheterna i stort är riktig, 

beh1:ivs enligt rationaliseringsinstitutets mening vissa för:indringar i uppgifts

och ansvarsförhiillandena mellan sjukvårdsstyrelscn {1 ena och chefen för 

mcdicinalkårcn. övcrbdälhavarcn och försvarsgrenscheferna i\ andra sidan. 

l'ackmyndigheten sjukvärdsstyrelsen hör enligt institutet tillhandahålla 

medicinskt underlag för och stilla krav pi1 inriktningen i medicinskt avseende 

av utbildningen för all personal inom försvarsmaktens hiilso- och sjukvård. 

Anordnandet av utbildning bör som regel ankomma pi1 försvarsgrenschefer

na. Chefens för medicinalktuen åligganden bi.ir begriinsas till personaladmi

nistrativa uppgifter avseende kårens personal. Cheferna för marinen och 

flygvapnet bör enligt rationaliseringsistitutet var för sig ftt det fulla ansvaret 

för specialmedicinska frågor inom naval- resp. flygmedicin. varför sjukvårds

styrelsen inte bör ha resurser för ändamftlet. Sjukvimlsstyrelsens tillsynsupp

gifter avseende speciell naval- och tlygmedicinsk verksamhet kan därvid 

ocksä upphöra. 

Sjukvilrdsstyrelsen skall som fackmyndighet tillhandahiilla iiverbefälhava

rcn underlag i medicinskt hänseende m. m. för dennes ledningsuppgifter. 

Sjukvärdsstyrelsen bör t. ex. handliigga arbetsmiljöfrågor endast avseende 

sin egen personal. Institutet anser ocksä att det ingär i sjukv:irdsstyrelsens 

uppgifter som fackmyndighet att bitriida med medicinskt underlag för 

överbefälhavarens studieverksarnhet. 

hirs\arets rat1onahserirnrs111stitut har prövat fr<'igan om en eventuell 

iiverflyttning av vissa av sjukviirdsstyrelscns uppgifter till civila myndigheter 

och organ. Institutet har inte kunnat finna niigra ekonomiska eller andra 

fiirdclar för fiirsvaret med en sådan överflyttning. Däremot anser institutet 
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att en samvnkan med landstingen vid anskaffning av sjukv{irdsmatcrid 

skulle kunna vara fördelaktig. 

l\lot bakgrund av redovisade synpunkter på sjukvårdsstyrelsens nuvaran

dt• llfganisation och verk~amhet och förslagen om framtida inriktning uttalar 

rationaliseringsinstitutet att styrelsens organisation bör ändras så att 

ledningen av verksamheten underlättas. Organisationen bör byggas upp med 

utg{mgspunkt i fyra internprogram, nämligen Hälso- och sjukvård i krig, 

Hiilso- och sjukvård i fred. Förnödcnhetsförsörjning och Personalförsörj

ning. De två första internprogrammen innefattar därvid fack uppgifter och de 

två senan: produktionsuppgifter. 

Institutet formulerar fyra delmi1l för sjukviirdsstyrelscn, vilka svarar mot 

de flireslagna internprogrammen. Styrelsen skall för det första medverka till 

att fiirsvarsmaktens hälso- och sjukv.:ird i krig kan lösa sina uppgifter i 

samverkan med det civila samhiillets resurser för ändamiilet. Styrelsen skall 

fiir det andra medverka till att hiilso- och sjukviirden inom försvarsmakten i 

fred bedrivs pt\ ett sätt som är godtagbart fri\n medicinsk synpunkt och ger 

lägsta möjliga kostnader. För det tredje skall sjukvårdsstyrclsen på uppdrag 

av försvarsgrenschefcrna se till att försvarsmaktens sjukvårdsorganisation 

förses med iindamMscnliga och brukbara förnödenheter. Slutligen skall 

styrelsen rekrytera och vidmakth(11la kompetent medicinsk personal till 

hälso- och sjukvården i försvaret. Planering, ledning och administration bör 

enligt institutet betraktas som stödfunktioner vilkas kostnader fördelas på 

berörda internprogram. 

Rationaliseringsinstitutets förslag till intern organisation bygger pil den 

föreslagna programstrukturen. Under verkschefen skall återfinnas ansvariga 

för var och en av de fyra funktionerna hälso- och sjukvård i fred och krig samt 

personal- och fiirnödcnhctsfiirsörjning för försvarsmaktens hälso- och 

sjukvftrd. Vidare skall det finnas en administrativ enhet. I en sadan 

organisation med fem chefer, direkt underställda verkschefen, säkerställs 

kravet pä klara och entydiga ansvarsförhållandcn samtidigt som antalet 

organisatoriska enheter minskar. För att fi1 en ur rekryterings- och 

arbetsfördclningssynpunkt liimplig fördelning av ärenden mellan olika 

enheter bör dock enligt institutet till personalförsörjningsenhetcn föras 

sjukvårdsstyrelsens uppgifter avseende utbildningsfrågor för personal inom 

facket Hälso- och sjukvård. Vidare hör man enligt institutet föra samman de 

fackmässiga ledningsfunktionerna för hälso- och sjukvård i krig och fred till 

en organisatorisk enhet, förslagsvis benämnd sjukvårdsplaneringen. I 

sjukvi1rdsplaneringen hör finnas två huvudmän, var och en ansvarig för sitt 

program. Vilka resurser i övrigt som hör satsas på vardera programmet bör 

beslutas budgetårsvis samband med verksamhetsplaneringen. 

Resursutnyttjandet måste enligt institutet principiellt bli bättre i en 

projektorganisation där man på detta sätt kontinuerligt omprövar beho

ven. 
Institutet förordar en organisation för sjukvårdsstyrelsen som kan 

ask~tdliggiiras pä följande siitt. 
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A\' befiniliga enheter 111ohvar;1s sjukv;irdsbvr;in. hiilsovarJsbyr;in och 

specialmedicinska sektionen a\· SJub·{irdsplancringL'll. medicinalk[ircxpedi

tioncn av enhe!L'n för pers<>nalförsiirjning. matcriclhyri1n oeh huvuddelen av 

farmaceutiska enht'len av enheten för förni.idenhetsfiirsiirining och adminis

trati\'a sektionen av administrativa enheten. Centralplaneringen saknar 

motsvarighet i lkn föreslagna organisationen. 

Styreben blir enligt rationaliseringsinstitutct alltjiimt vara organiserad 

som t'll s. k. enriidighetsverk. Verkschefen bör s{11cdes i allmänhet ensam 

fatta beslut. Institutet anser inte att det finns motiv att införa en politiskt 

samrnansatt kkmannastyrclse i sjukvi\rdsstyrclsen. Inte heller finns det skäl 

att införa en styrelse med företriidare för överbefälhavaren och försvars

grenschefcrna. eftersom deras inflytande tillg1>doses genom Jirektiv- och 

anvisningsriitt. Ett vetenskapligt ri1d hör alltjiimt finnas i sjukvån.Jsstyrcl

sen. 

Ledningen av sjukviirdsstyrelsen utlivas av verkschefen. Denne skall f. n. 

alltid vara bkare - tjänstclieniimning generalbkarc ·- och han iir samtidigt 

chef för medicinalbren. Rationaliseringsinstitutet anser att tjiinsten som 

chef för sjukv[irdsstyrelsen biir kunna tillsiittas oberoende av personalkate

gori, Emellertid är det en fördel om verkschefen har kompetens inom 

sjukvilfdsstyrelsens fackområde. Är verkschefen inte liikare iir det därför 

liimpligt att sUillföretriidaruppgiften utövas av enhetschef som är läkare, 

liimpligen en av huvudmiinnen i sjukvi"1rdsplaneringen. 

En konsekvens av rationaliseringsinstitutets förslag att skilja verkschef

skapet fri111 chefskapet för medicinalkåren blir att en siirskild tjänst måste 

avses för sistniimnda uppgift. Limpligen placeras denne som chef för 

enheten för personalförsörjning i sjukvarclsstyrclsen. I sin egenskap av 

kiirchef hör han i i\vcrensstiimmclse med vad som f. n. giiller lyJa under 

överbefälhavaren. 

Sjukdrdsplaneringen iir i institutets orga11isati11nsförslag den enhet som 

har att handliigga de fiir st~Telsen centrala styrnppgifterna avseende den 

fackmiissiga ledningen av försvarsmaktens hiilso- och sjuk vard b:ide i krig 

c1ch fred. Till krigsuppgifterna hör att wara frir den medicinska kompetensen 

inom försvarsmakten. Denna kompetens bör ses som L'll vidare begrepp. som 
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iiven inrymm.:r sidok,impetcnser inom t.ex. d.:t farmaceutiska din vctcri

närmL'dicinska omri1dct. I uppgifterna ing.{1r ocksi1 att ge prugrammyndighe

terna undcrla):! för planeringen av försörjningen med sjukvi\rdsmateriel och 

liikcmedel. Även uppgiften att hitriida civilförsvarsstyrclsen med medicinsk 

sakkunskap bedömer institutet främst tillhöra krigsuppgiftcrna. Fredsupp

gifterna kan sammanfattas under sjukviirdsstyrelsens Migganden som central 

fackmyndighet för facket Hiilso· och sjukv:'.ird. Hiiri ing{ir uppgifter som 

tillsynsmyndighet för försvarsmaktens hiilsovård, tillsyn enligt livmedelsla

gen och tillsyn över den medicinska verksamheten inom forbandssjukvår· 

den. En viktig uppgift i framtiden kan enligt rationaliseringsinstitutet hli att 

stiidja flirbandschefcr i förhandlingar med sjukvårdshuvudrniinnen om 

liikarmedverkan i försvarets forhandssj11kv{1rd. hl. a. i syfte att h{1lla 

kostnaderna pä en rimlig nivå. 

Löpande driftfr{1gor inom förhand~sjukv[mlen hör decentraliseras till 

förhandscheferna. 

Sjukvärdsstyrelsens uppgifter niir det gäller hiilsoviird och livsmedelskon

troll bör behållas. 

Ledningen i sjukvårdsplaneringen hör utövas av två huvudmiin. en för krig 

och en för fred, båda läkare. En av dem hör svara för ärenden som är 

gemensamma för sjukvårdsplaneringen. 

Personalförsiirjningsenheten hör enligt institutet i första hand fungera som 

chefens för medicinalkåren stab. Kärchefens uppgift bör begränsas till 

personaladministrativa frågor. På enheten bör också ankomma frågor om 

fördelning av personal inom totalförsvarets hälso- och sjukvårdsfunktion 

mellan försvarsmakten, den civila hälso- och sjukv{mlen och civilförsvaret 

liksom vissa utbildningsfrägor. Två hefattningshavare vid denna enhet hör 

vara läkare. En av läkarna - chefen för medicinalkåren - föreslås vara chef 

för enheten. I sin egenskap av enhetschef skulle han vara underställd chefen 

för sjukvårdsstyrelsen och ingå som tjänsteman i styrelsen. Som kårchef 

skulle han däremot vara direkt underställd överbefälhavaren. 

Enheten for förniidenhetsförsörjning bör enligt institutet i första hand 

svara för anskaffning av sjukvårdsmatcricl och liikemedel. Häri ingår frågor 

om förnödenheternas fördelning, underhåll, vård, omsättning m. m. Viss 

del av anskaffningsprncessen kan enligt institutet knytas närmare till 

försvarets materielverk. Detta gäller friimst i fråga om objekt som är mindre 

specifika för sjukvård. Beträffande medicinskt specifika artiklar hör ett ökat 

samarbete med hl. a. Värmlands läns landsting komma i frilga. Institutet 

förutsätter vidare att materielredovisningen samt viss ADB-verksamhet förs 

över till materielverket resp. försvarets datacentral. För kvarvarande 

uppgifter inom ADB-området. främst systemering m. m., räknar institutet 

med att enheten skall svara för det verksgemcnsamma resursbehovet. I friiga 

om läkemcdelsförsörjningen har institutet förutsatt att Apoteksbolaget iiven 

i fortsättningen skall tillhandahålla tjänster i enlighet med löpande avtal. 
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Den administrativa enheten skall svara fiir gemensamma stiid- nch 

scrviccfun k tioncr i s jukv{1rdsstyre Isen. 

För sjukv;lrdsplaneringen har rationaliseringsinstitutet riiknat med ett 

hehov av 20 personår, för personalförsörjningsenheten 8 pcrson{1r. för 

enheten för förnödenhetsförsörjning 26 personiir och för administrativa 

enheten 8 pcrsonår. 

Enligt direktiven för rationaliseringsinstitutets översyn skulle verksamhe

ten vid sjukvärdsstyrclscn fr. o. m. år 1985 hedrivas inom en ram av 65 

personar. Institutet har i översynen jiimkat ramen till 63 person{1r. 

Sammanlagt tre personår har räknats hort för iivcrföringar till en enhet med 

gemensamma resurser för ADB. till försvarets materielverk och till 

gemensamma administrativa funktioner i ämbetsbyggnaden Karolinen. A 
andra sidan har institutet pMört ramen avrundat ett pcrsonär för medicinskt 

stöd till civilförsvarsstyrelsen. Vid bedömning av personalbehovet har 

institutet räknat med de förändringar i s_jukv{mlsstyrelscns arhetsuppgiftcr 

m. m. som tidigare angetts. Institutet har vidare försökt att ta hiinsyn till de 

förändringar i anspråken p{1 sjukv;lrdsstyrelsens resurser som kan bli en följd 

av att den militära fredstandvården avvecklas och att dess uppgifter förs över 

till de civila sjukvårdshuvudmännen (prop. I 976i77: HJO bil. 7. Föll 

1976177:9, rskr 1976/77:154). att företagshälsovården och sjukviirden för 

försvarets anställda personal utformas enligt denna princip ( prop. 1975/ 

76: 100 bil. 2. InU 1975/76:34, rskr I 975/76: 168) samt att förbandssjukvården 

organist:ras på grundval av beslut vid riksmötet 1977178 (prop. 1977/78:U9, 

FöU 1977178:27, rskr 1977178:354). 

Det totala personalbehovet. 63 personår. understigt:r utgiingsliiget i mars 

1978 med 25 pcrsonår. Detta är dock t:n nettosiffra. I institutets förslag har 

framför allt den medicinska kompetensen förstärkts. Ökningen. totalt drygt 

tio person år, omfattar bl. a. fem läkare. tre sjuksköterskor och en apotekare. 

Den sammanlagda minskningen i förhållande till utgångsläget. 88 personår. 

blir därför ca 35 personår. Minskningen är resultatet av att vissa uppgifter 

faller bort. vissa förs över till andra myndigheter eller decentraliseras samt att 

rationaliseringar och ambitionssänkningar företas. 

Rationaliseringsinstitutet räknar med att en ny organisation för sjukvards

styrelsen bör kunna tillämpas fr. o. m. budgetåret 1980/81. Anpassning till 

den förordade personalramen förutsätts ske successivt fram till den 1 januari 

1985. Avvecklingen av personal hör ske genom naturlig avgång eller 

omplacering inom statsförvaltningen. Institutet förutsätter att omplacering 

skall ske under hänsynstaganden till den enskildes förhållanden varför 

myndigheter i Karlstadsområdet friimst syns aktuella. Institutet föresltir i 

detta sammanhang att 300 000 kr. anslås för olika omsUillningsåtgärckr i 

samband med personalavvecklingen. 

Institutet bedömer att de årliga kostnaderna för sjukvårdsstyrelsens 
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verksamhet fr. "'· m. hudgeti1ret 1984/85 minskar med ca 2,5 milj. kr. om äret 

i fast pris- och löncliige. Sjukviirdsstyrclsens förmåga att fullgöra sina 

uppgifter hi.ir enligt institutet förbiittras genom den föreslagna omstrukture

ringen av pcrsonalsammansiittningen. 

Rationali~cringsinstitutet anser att dl'! finfö skal att klart markera att 

hetydelsdulla förändringar sker i friiga om inriktning. uppgifter och 

sammansiittning. Institutet föreslill' bl. a. av detta skäl att myndighetens 

namn iindras frtrn försvarets sjukv<irdsstyrelse till försvarets sjukvårds

niimnd. 

5. Remissyttrandena 

Av de myndigheter som har yttrat sig allmänt om översynsrapporten 

instiimmer fiirsrnrcts .1j11kvtlrdss1yrl'lsl' i institutets förslag till inriktning av 

styrelsens framtida verksamhet och iindring av dess organisation. Liknande 

uttalanden görs av .för.1·1'llffls llllllericl1·erk och riksrevisio11.1·1·crkc1. Kritiska 

synpunkter anförs av SA CO!SR som anser att en omorganisation av 

sjukvfmlsstyrelsen bör skjutas p;i framtiden. 

S1a1sko111orc1 pekar p~1 att institutet i sin översyn inte har diskuterat vad 

som mera konkret motiverar en särskild myndighet som f0rsvarcts sjukvårds

styn:lsc. Statskontoret 1rn:nar för sin del att storleken pii uppgifterna inte: kan 

vara tillräcklig grund fiir att ha en siirskild central sjukvitrdsmyndighet inom 

försvaret. Den grundHiggande tanken bakom c:n siirskild myndighet skullt: 

snarare vara att kuncentrera medicinsk expertis inom försvaret. Sjukvi\rds

styrelsen har dock enligt statskontoret inte lyckats p[1 denna punkt cftt:r 

flyttningen till Karlstad. En ändrad intern organisation torde inte göra det 

liittarl' att rekrvtera läkare till styrelsen. Statskontorct bedömt:r att 

arbetsmarknaden för liikare inom överskiidlig tid kommer att vara s~idan att 

det blir mycket sviirt för sjukviirdsstyrclsen att rekrytera den sökta 

personalen i Karlstad. Oberoende av vilka organisatoriska i1tgiirder som 

vidtas kommer styrelsen diirmed enligt statskontnret att fä svi1rt att uppni1 

den kompetens som behövs friratt lösa huvuduppgifterna pil ett tillfredsstiil

landc siitt. Statskontoret anser diirför att det friin ratiunaliseringssynpunkt 

finns sbl att iiverviiga om inte sjuk\';irdsstyrelsen pa n<igra firs sikt bör 

avvecklas som frist;lt:nde myndighet. Fackuppgifterna skulle därvid succes

sivt kunna föras (iver till de centrala staberna och produktionsuppgifterna till 

försvarets materielverk. Diirigenom skulle enligt statskontort:t siikerstiillas 

att ledningen av hiilso- och sjukviirden blir en integrerad del av försvarsled

ningen. att flera griinsdragningsproblem kommer att undvikas och att 

miijligheterna att anskaffa medicinsk kompetens forbiittras. 

:Vhtkt att minska sjukviirdsstyrelsens personalstyrka fd111 ~8 person{ir till 

(1) persun~1r. dvs. med 23 personfir, turde enligt ö1•crhe(ii/lwl'(l/"1'/1 kunna nas. 

Överbcfalhav;1ren menar dock att ytterligare tre tj:inster hör finnas vid 

styrelsen. Tv<"1 ;1\· dessa skulle vara liikartjilnster med innehavarna placerade 
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fiir att fullgiira uppgiftn \'id fl"irs\'arsstahen. PasonalrL"du,·eringL"n biir 

s;"dunda L"nligt övcrbef;iJha\'arL"n bcgr;insas till 20 pcrsoni1r. Ovt:Thef;iJha\'a

ren anser vidare att materielfiirsiirjningssidan skulle kunna minskas ni1gnt till 

förmiin fi.ir de administrativa upp,!!iftL"rna. Vad betriiffar pL"rsonalstyrkan 

anser sjuk1·1/rd1strrd1l'll att myndigheten hehöver 6 ·· :-: tjiinster utöver vad 

institutet har förölagit. Ungefar samma bedömning av personalbehovet 

framförs av TCO-S som dock samtidigt framhiiller att personalbd10vet kan 

bli störr,· beroende pit \"ilken service som kan komma att lxhöva ges till andra 

totalforsvarsmyndigheter i framtiden. SF menar att hesparin,!!arna inom 

försvaret inte en hart skall giiras genom personalreduceringar. S.·1 CO!SR 

anser att n[1gon personalminskning inte hiir vidtas f. n. \'iir111/u11dsdell'gatio-

111·11 och Karlstads kommun framför inviindningar mot att personalstyrkan vid 

sjukviirdsstyrelsen föresli1s minskad. !\fan ptipckar hl. a. att Karlstad f. n. 

endast har fött 90() av tidigare beslutade J 100 statliga ornlokaliseringstjiins

tcr. Diirför miiste enligt delegationen och kommunen ytterligare statlig 

verksamhet lokaliseras till Karlstad. 

Fär.1Tarets matericli·crk godtar institutets förslag att föra öwr vissa 

uppgifter friin sjukvi1rdsstyrelsen till makriclverket. Dock krävs en dctalj

genomg<1ng när det gäller uppgiftsövcrföringen som enligt materielverket 

bör leda till att tv{1 tjänster tillförs verket. Även socialstvrel.l't'n stöder 

förslaget om uppgiftsföriindringar men pekar samtidigt på att socialstyre ben 

och sjukvardshuvudmännen ligger niirmast till för ett samarbete i frtiga om 

specifik medicinsk materiel. 

Förslaget att sjukviirdsstyrclscn i huvudsak skulle svara för medicinskt 

underlag för sjukv;irdsutbildningcn irwm försvaret medan sjiilva utbildning

en i regel skulle skötas av försvarsgrenschefcrna tillstyrks av ö1•er/Jcfi'ilhm·a

rc11. Han tillstyrker tiven att ansvaret för naval- och tlygmedicin flyttas över 

till resp. försvarsgrcnschef. 

Försmrer.1· materie/verk godtar inte förslaget att sjukv~mlsstyrelsen skulle 

handlägga arhctsmiljöfrägor enbart för den egna personalen. Verket menar 

att styrelsen hör ha ansvar för arbetsmiljöfr{1gor med tanke p[1 de specifika 

miljöer i vapenbärare m. m. som förekommer i försvaret. Ö1·crbcfiillw1·are11 

godtar dock att de övergripande arbetsmiljöfrfagorna {tliiggs honom men 

anser att en läkartj{inst för ändam[tlct hör finnas vid sjukv~trdsstyrclscn med 

innehavaren placerad vid försvarsstaben. 

I fräga om själva organisationsförslaget knyter sig remissinstansernas 

intresse främst till sjukviirdsplaneringen och den farmaceutiska verksamhe

ten. Ö1·ahefiilhm·c1rc11 och TCO-S avstyrker förslaget om en gemensam 

sjukvårdsplanering med interna program och huvudmiin för krigs- resp. 

fredssjukvarderi. Riksrl'risio11.1'\'1'rket och soci11/styrclsc11 kan godta en 

samm<1nh;11Jcn krigs- uch sjukviirdsplancring men pekar p;i olika probkm 

som kan uppst{1. Riksrevisionsvcrket men;1r att en eventuell lösning av detta 

slag miiste fiiljas upp för att se om den fungerar v:il efter viss tid. 

Socialstvrclsen framhilller s;llunda att fredssjukv;mlsuppgifterna inte far 
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inkriikta pit krigssjukviirdsverksamhcten. Att sjuk\'itrdsstyrclsens l•rganisa

tinn bi!r inneh;illa en siirskild farmaceutisk cnhl'l hiivdar .\'IJcia!stvrel.l'l·n. 

Si\COISH. och Ap111cksl>olagc1. hir Lldta talar bl. a. t:rfarcnhc:terna av 

hittillsvarande nrganisation. 

Öralwfillh11rnre11 menar att en liikartjiinst hi!r inriittas vid sjukdrdssty

rt:lsen mt!d innd1avaren placerad vid försvarsstaben för medverkan i studie

och planerings\aksamhetcn. 

Förslaget att chefrn for personalförsörjningscnhcten samtidigt skulle vara 

chef för medicinalkttrcn ifriigasiitts av socia/strrel.H•n, som ser sv{1righeter i att 

innehavaren skulle vara understiilld dels sjukv[mbstyrelsens chef. dels 

iiverbefiilhav;1ren. 

Ciri/förs1·ars.m•rdse11 finner det tillfredsstiillande att institutet föreslår att 

sjukv{1rdsstyrelsen skall avsätta ett personitr för medicinskt stöd till 

civilförsvarsstyrelsen. Styrelsen anser det angcliig.L'l att en a\· Ukarna vid 

sjukViirdsstyreben for till siirskild uppgift att iigna sig itt civilfiirsvarsfr{1gor 

pch att denne tjiinstgiir till tn: fjiirdedelar vid civilfiirsvarsstyrelsen och 

rt•sterande tid \·id sjukdmlsstyrelsen. 

Den föreslagna tidsplanen för omorganisationen tillstyrks av ~jukwlrd.wy

rclsen och socialstvrelscn. Sjukvtirdsstyrelsen menar dock liksom TCO-S att 

övertaligheten iir 198.'i inte kan nå ned till den niv;\ som rati,inaliseringsin

stitutet har beräknat. TCO-S förutsätter att nuvarande personal omplaceras 

till de föreslagna tjänsterna vid myndigheten. 

Öl'(•rb1fii/hal'llrt'll och Apoteksholag('/ avstyrker förslaget om en iindring 

av sjukvårdsstyrelsens namn. 

Föredraganden 

Under avsnittet 3.4 Det militiira försvarets fortsatta utveckling (s. 68) har 

jag redovisat vilka åtgärder som har vidtagits och f. n. pilgär för att 

genomföra riksdagens beslut (prop. 1977178:63, Föl' 1977178:9, rskr 

1977178:174) om försvarsmakh:ns ci:ntrala ledning m. rn. 

Jag tar nu upp det förslag som försvarets ratillnaliseringsinstitut inom 

ramen för detta arbete har lagt fram l)lll iindradc uppgifter. iindrad 

(lfganisation och nytt namn för försvarets sjukv{1rdsstyrclse. Fiirslaget och 

remissyttrandena har redovisats i det föregiicnde. 

Niir försvarets sjukvt1rdsstyrelsc t1r 1969 fick sin nuvarande organisation 

bcsliimdes att myndigheten skulle ha ett odelat ansvar för si1viil försörjningen 

med sjukvilrdsfiirnlidenheter som den medicinska verksamheten inom 

fiirsvarsrnakten. Till styrelsen knöts ocks{i uppgifter som avsag den 

nyinr~ittade förs\'arcts medicinalbr. Senare har sjukv;\rdsstyrclsen ocksä 

fatt ansvaret för försvarsmaktens liikcrncdclsförsiirjning i samband med att 

milit;irapotcket avvecklades. 

Fiir att lösa uppgifterna behövde sjukv<irdsstyrelsen en organisation med 

relativt många enheter. Under verksledningen generalliikaren - finns 
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sitlunda en centralplanering. en h~ilso\';irdsbyri\. en sjukv:irdshyrii. en 

materielbyra, en specialmedicinsk sektion. en farmaceutisk enhet, en 

administrativ sektion samt medicinalkiirens expL·dition. lndelninµen i 

cnhet<:r iir till sin huvuddel fastlagd i instruktionen ( 1%lJ:411.1) for försvarets 

sjukvardsstyrelsl'. 

Genom senare iindringar har verksamheten inom sjukv;mb111aterielomr{1-

det delvis lagts över p~t försvarets materielverk. Vidare har avtal slutits 

mellan styrelsen och Apoteksholaget om att bolaget skall ombesörja 

omsättning m. m. av försvarets liikemedcblagl'r. Den specialmedicinska 

verksamheten har fortliipande kommit att förskjutas till filrsvarsgrensstabcr

na. r.1yndighetens omlokalisering till Karlstad har hittills innl.'hurit sviirighe

ter att rekrytera viss personal. friimst liikare. SjukviirdsstyrelsL·ns uppgiftn 

och faktiska verksamhet har till fiiljd av bl. a. dessa förh:.tllanden 

minskat. 

Försvarets sjukvardsstyrelse ingick bland de törsl'arsmyndigheter. vilkas 

personalstyrka enligt riksdagens beslut (prop. JlJ77!7X:o1. FiiU 1977!78:9. 

rskr I lJ77!7X: 174) skall minskas i kostnadshesparande syfte. Försvarets 

rationaliseringsinstitut har haft regeringens uppdrag att i anslutning till 

personalminskningen se över sjukvilfdsstyrclsens organisation och undersö

ka om vissa uppgifter kan föras över till andra myndigheter. 

Mot bakgrund av sina överväganden hiivdar rationaliseringsinstitutet i sin 

rapport att en god hushållning med försvarsmaktens hälso- och sjukvårds

rcsurser biist främjas genom enhetlighet i behandlingsmetoder. utrustning, 

organisation och utbildning. Försvarsmaktens hälso- och sjukvitrdsorganisa

tion bör dessutom anpassas si'i. att vård och behandling så långt det är möjligt 

kan samordnas med samhällets hälso- och sjukvtird i iivrigt. Institutet anser 

att dessa syften blir bäst tillgodosedda om den fackmässiga styrningen av 

hälso- och sjukvården inom försvarsmakten utövas av en siirskild myndighet 

och samordnas med produktionen av sjukv{irdsförnödenhetl'r och utbildad 

sjukvårdspersonal. Institutet ser bestämda fördelar med nuvarande ordning, 

där försvarets sjukvärdsstyrclsc förenar uppgiften som central fackmyndig

het med vissa produktionsuppgifter. Jag kan ansluta mig till detta grundläg

gande synsätt på hälso- och sjukvårdsfunktionen inom försvarsmakten. 

Liksom institutet finner jag att sjukvårdsstyrelsens ställning som sjiilvstiindig 

myndighet främst motiveras av uppgiften att styra försvarsmaktens hiilso

och sjukvård i medicinskt hiinseende. Detta innebär att vissa produktions
uppgifter kan föras över till andra myndigheter. Jag aterkommer till detta i 

det följande. 

f\.·fin grundsyn pi\ ~jukviirdsstyrelsens roll och uppgifter innehiir att jag intL' 

kan ansluta mig till statskontorets tanke att sjukvi1rdsstvrelscn pi1 ni1gra ars 

sikt blir kunna avvecklas som fristi1emk myndighet och att fackuppgifterna 

diirvid skulle kunna föras i.iver till de centrala staberna och produktionsupp

gifterna till försvarets materielverk. Jag anser att ucn föreslagna organisa

tionen är tillriickligt stor och att rrn)jligheterna att i fortsiittningen rekrytera 
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liikare iir tillriickligl goda för att sjukvimbstyrclscn iivcn i framliden skall 

ku1111a fun_l!cra som l'll frist;iende central mvndighL·t inom försvarsmaktens 

llr_l!anisalion. 

Som ja)! nyss har ni1mnt hcdilmer jal,! i likhet med försvarets rationalise

rinl,!sinstitul att vissa produktionsuppgifter kan fiiras över till andra 

myndigheter. Dt'lta l,!iiller i första hand anskaffningen av sädan sjukvårds

matcriel där kravet pt1 medicinsk medverkan i anskaffningsprocessen är litet. 

Denna uppgift biir överföras till försvarets materielverk liksom styrelsens 

uppgifter inom matcridrcdovisningsomr:°1det. Ansvaret för att anskaffa mer 

specifik sjukv[1rdsmatericl och läkemedel bör. som rationaliseringsinstitutet 

föresli1r. ligga kvar hos sjukv;1rdsstyrelsen. 

Försvarets rationaliseringsinstitut har föreslagit att cheferna för marilll:n 

och flygvapnet hiir fa ansvaret fiir specialmediciniska fraµor inom naval

resp. flyg.medicin. Ett par remissinstanser har framfört inviindninl,!ar mot 

detta. f\fan anser att sjukv[1rdsstyrelsen hiir ha det centrala ansvaret för all 

medicinsk verksamhet inom försvarsmakten. Jag anser för egen del att 

praktiska sbl talar för en lösning enligt institutets förslag. I konsekvens 

härmed kan sjukvimlsstyrclsens tillsynsuppgifter avseende speciell naval

och flygmedicinsk verksamhet avvecklas. 

Finslagt:t till programindelning av och mål för sjukv;'\rdsstyrclsens 

verksamhet finner jag i allt viisent!i)!t kunna utgöra grund fiir uppbygµnaden 

a\' styrelsens organisation. 

Det finns sbl som talar för att, som rationaliseringsinstitutct föreslår, 

hålla samman enheterna för hälso- och sjukvård i krig och hälso- och 

s.iukvärd i fred i en gemensam sjukvardsplanering. För egen del vill jag 

samtidigt betona vikten av att hiilso- och s_jukvården i krig far de resurser och 

den stiillning inom myndigheten som behövs for att urrrätthiilla en 

kontinuerlig verksamhet inom detta viktiga omr{1de. Detta bör {1terspeglas i 

den nya or)!anisati<men. 

Försvarets rationaliseringsinstitut har föreslagit att farmaceutisk personal 

skall ing:i dt:ls i cnhdcn fi'ir h~ilso- och sjukviird i krig. dels i enhc.:tcn for 

förniidc.:nhetsflirsörjning. Vissa remissmyndigheter har framfört invändning

ar mot detta och fi.irt:slagit att en siirskild farmaceutisk enhet iiven i 

fortstittningen skall finnas i sjukvärdsstyrclsens orl:!~lllisation. Fiir egen del 

an~cr ja)! att fördelarna med att renodla fack- och produktionsurpgifterna 

iiven pi1 det farmaceutiska omr;"1det uppviigcr de nackdc.:lar som rc.:missmyn

dighctc.:rna har pekat pft. Jag bitriider diirför institutets förslag till organisa

tion fiir den farmaceutiska verbamhctcn. 

Fiirslaµet alt skilja vc.:rkschefskapet fdn chdskapet för fiirs\·arets medici

nalkar inneh~1r enligt rationaliseringsinstitutet att en siirskild tjiinst behövs 

fiir den sistniimnda upp!!iften. hg fönirdar fiir min di.:I att sjukvanbstyrcl

scns chef -- som hiir \'ara liikare - iivcn fortsiittninµsYis iir chd frir frirsvarets 

medicin;llk:'ir. 
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Sjukvårdsstyrclsen hör hehillla sitt namn och iiven i fortsiittningen vara en 

myndighet cWr verkschefen ensam fattar hl'slut. Organisationen biir minskas 

i huvudsaklig iiverensstämmelsc med rationaliseringsinstitutets förslag. 

Liksom försvarets rationaliseringsinslilul anser jag att den iindrade 

organisationen bör kunna tilbmpas fr. o. m. hudgl'liiret 1980!81. 

Anpassningen till den nya persnnalramen biir som institutet fiiresl:ir 

genomföras steg\'is fram till början av <lf J <J85. Avvecklingen av pcrsnnal hiir 

ske genom naturlig avgiing och en effekti,· omplaceringsverksamhet. 

Särskilda överg{111gs[1tgiirder kan komma att behii\'as för alt omorganisa

tionen skall kunna genomföras. Regeringen bör bemyndigas att vidta dessa. 

Ansvaret för att genomföra omorganisationen bör ligga hos sjukvardsstyrel

sen. 

Det ankommer p{1 regeringen att ta ställning till detaljerna i nrganisations

förslaget. 

Jag g[1r därmed över till att behandla sjukvimlsstyrelsens anslagsframstiill

ning för budgetäret 1980/81. 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under prngram

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammansUillningen över 

kostnader och medclsbehov. 

Jag hemställer att regeringen fiiresliir riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer for försvarets sjukviirdsstyrelses organi

sation som jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att vidta de överg[111gsiitgiirder som 

behövs för att genomföra omorganisationen. 

3. till Fiir.1Taret.1· .1j11k1·ärdsstrrclsc för budgeti1ret l lJSW81 anvisa ett 

förslagsanslag av 20 -PfJ !HJO kr. 

Fortifikationsfön'altningen 

Fortifikationsförvaltningen är crntral fiirvaltningsmyndighet för fortifika

tions- och byggnadsväsendet inom försvarsmakten. I förvaltningens uppgif

ter ingi1r också att för försvarsmaktens räkning svara för markfriignr. 

Fortifikationsförvaltningen skall i fred organisera byggnads- och reparations

bercdskapcn. 

Chef för fortifikationsförvaltningen iir en gcneraldirekti'\r. Verket iir 

organiserat på åtta enheter. befästningsenheten. kasernenheten, drift- och 

fackenheten, forskningsenheten. markenheten. administrativa enheten. 

byggenheten och enheten för central planering. I fnrtifikationsförvaltningen 

ingår även chefen för byggnads- och reparationsbcredskapen samt hyggnads

och reparationsbercdskapens centralkontor. Sex hyggnadskontor. ett i varje 

militäromriidc, lyder beträffande bl. a. byggkdning och komroll vid större 

ny-. till- och ombyggnadsarbeten under fortifikationsfiirvaltningen. 
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Fortifikationsfiirvaltningen ligger f. n. i Stockholm. Den kommer att 

omlokalisera~ till Eskilstuna iir 1980. 

Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsforvaltningen hudge

tc:ras pli tva prirniiruppdrag inom delproduktionsomr<idena Allmiin ledning 

och förhandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning rn. rn. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Fortifikationsförvaltning

cn. 

Planerin~ för perioden 1980/81 - 1984/85 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fnrtifikationsförvalt· 
nin~en hl. a. följande. 

Verksamheten under programplanepcrioden skall i huvudsak ha samma 

inriktning som hittills. Behovet av resurser för att förbereda och genomföra 

heslutad personalminskning vid och omlokalisering av ärnhetsverket skall 

om möjligt i första hand tillgodoses genom omfördelning av arbetsuppgifter. 

Ökad uppmärksamhet mäste ägnas den interna organisationen och uppgifts

fördclningen mellan och inom olika enheter. Efter genomförd personal

minskning och omlokalisering skall förvaltningen fortsiitta att vara program-, 

produktions- och fackmyndighet. 

Byggnadsplanerna för perioden omfattar ny-, till- och ombyggnadsarheten 

för ca 4 000 milj. kr. Mark heräknas komma att anskaffas för ca 100 milj. kr. 

och försäljas för ca 25 milj. kr. 

Generalplanerna för fiirsvart:ts anläggningar samt det normerade projek

teringsunderlaget för olika slags lokaler och andra utrymmen kommer att 

revideras i enlighet med uppgjorda planer. 

Samverkan inom fastighctsforvaltningsomriidet med hyggnadsstyrelscn 

kommer att intensifieras under perioden. 

Den av fortifikationsförvaltningen heräknade utvecklingen av anslaget 

Fortifikationsförvaltningen framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1979; I 000-tal kr.). 

1979/801 1980/81 

76 100 82 385 

1 PrisJ;ige februari 1978. 

1981/82 1982/83 

66 650 64690 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

61 450 61 450 336 625 

Planerad personal ut veckling (antal anställda) inom förvaltningen framgår 

av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

I 067 1 047 1 025 978 927 927 
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F 3. Fortifikationsförvaltningen 

1978179 Utgift 72 184 470 

1979/80 Anslag 76100 000 

1980/81 Förslag 79 700 000 

Kostnader och mcdclsbchov (/ 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Foni!i- Föredra-
kations- gandcn 
förvalt-
ningen 

Fortifi kationsförvalt-
ningen: 

Allmän ledning och för-
bandsvcrks,1mhel 63 725 69 214 73 514 80 895 78 210 

Centralt vidtagen mate-
riclanskallning m. m. 3 160 2 970 2 300 I 200 I 200 

Kostnader 66885 72 184 75 814 82 095 79410 

Tillkommer I 01•i;år: 
Medgiven prisreglering + 9 860 
Överplanering, reserver 
m.m. + 255 + 286 + 290 + 290 

Medels behov 77000 72 184 76100 82385 79700 

l'ersona/ 

Personalkategori 1978179 1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjänster 
·-----· 

Planerat Utfall Planerat Fortifi- Föredra-
kations- ganden 
förvalt-
ningen 

Militär personal 
Regementsofficerare 18 19 20 of. of. 
Kompaniofficerare 2 2 2 of. of. 

Pensionerad militär 
personal i arl'Ode.\"fjämt 

Regementsofficer of. of. 
Kompaniofficer 

Cil•i/ personal 
1 landliiggande personal 433 437 4(1l) - 5 - 5 
Övrig personal 639 628 545 -15 -15 

I 094 I 088 I 067 -20 -20 

D Riksdagen 1979180. I sam/. Nr JUO Bil. 7 
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Budgetåret 1978/79 

Fortifika1iomfiirl'{l/fningc11 anmäler i sin iirsredovisning för budgetilrct 

1978/79 att antalet anställda i stort sett har minskat planenligt. Sviirij:!hett•r 

har uppstått på grund av förvaltningens kommande omlokalisering som har 

medfört att personalomsättningen ökat. Framför allt har det visat sig sv{1rt att 

kunna nyanställa tekniskt utbildad personal. Omlokaliseringen och en 

förbättrad arbetsmarknadssituation har i hög grad försviirat rekryteringsar

betet. 

Förberedelserna för omlokaliseringen till Eskilstuna har genomförts i 

planerad omfattning. Byggnadsarbetena för den nya förvaltningsbyggnaden 

har fortsatt enligt planerna. 

Samverkan med byggnadsstyrelsen avseende samordning av den statliga 

fastighetsdriften har fortgått planenligt. 

De fortlöpande och omfattande strukturförändringarna inom byggnads-, 

anläggnings- och installationsbranscherna har medfört en fortsatt eftersläp

ning i verksamheten inom byggnads- och reparationsberedskapcn p;1 grund 

av otillräcklig ledningsorganisation. 

Mark har inte kunnat anskaffas i planerad omfattning p[1 grund av 

svårigheter att träffa frivilliga uppgörelser med markägarna. Anskaffningar

na i övrigt har liksom iståndsättningar och forskning i huvudsak kunnat 

genomföras enligt planerna. Verksamheten inom facket Fastighetsförvalt

ning har genomförts i planerad omfattning. 

Budgetåret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978/79: 100 bil. 7 (FiiU 

1978179:23. rskr 1978179:327) och i rcglcringsbrevet för budgetåret 1979180 

beräknas i stort sett kunna följas. Vakansläget bediims dock bli ytterst 

besvärande och kan komma att i negativ riktning påverka den ambitionsniv:'1 

som återspeglas i propositionen och regleringsbrevet. 

Budgetåret 1980/81 

FortifikatioflSf örvaltni11ge11 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1979/80 motiverar fortifika

tionsförvaltningen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3 393 000 

kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

1. Kostnaderna för att förbereda omlokaliseringen till Eskilstuna beräk

nas minska (- 430 000 kr.). 
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2. Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringen till Eskilstuna heräk

nas öka(+ 9,5 milj. kr.). 

3. Beslutad organisationsändring. varigenom hyggnadskontorct på Got

land utgar ur organisationen, medför ett minskat medelshchov (- 2 635 000 

kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Övnings- och uthildningsverksamhcten inom hyggnads- och repara

tionsbercdskapen måste öka ( + 910 000 kr.). 

2. På grund av den fortlöpande ökningen av vakanser inför iimbetsvcrkets 

flyttning till Eskilstuna minskar personalkostnaderna (- 2 milj. kr.). 

3. Planerad personalminskning medför att lönekostnaderna minskar 

(-1060000 kr.). 

4. Målsättningen för materielanskaffningen inom byggnads- och repara

tionsberedskapen innehär fr. o. m. hudgetåret 1980/81 ett minskat medcls

behov (- 1,1 milj. kr.). 

5. Ersättning från andra myndigheter för lönekostnaderna på intendent

kontoret för tiden fram till flyttningen till Eskilstuna minskar medelshehovet 

(- 293 000 kr.). 

I och med utgången av budgetåret 1979/80 upphör -som en konsekvens av 

den av riksdagen beslutade omläggningen av budgetsystemet (prop. 1976/ 

77: 130, FöU 1977/78:1, rskr 1977178: 19)- den särskilda redovisning som har 

skett för försvarets fastighetsfond. Det förslag till inkomst- och utgiftsstat för 

fastighetsfonden som har förelagts riksdagen ersätts av en resultaträkning i 

anslutning till redovisningen för resp. fastighetsförvaltande myndighet. 

Chefen för budgetdepartementet har denna dag vid sin anmälan av punkt JO i 

För flera huvudtitlar gemensamma frågor mera utförligt redogjort för de 

frågor som hänger samman med omläggningen av budgeten. 

För förvaltningen av försvarets fastigheter beräknas följande resultaträk

ning. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Fortifika- Föredra-
tionsför- gandcn 
vallningen 

Inkomster 
Ersättning för lokaler som upp-

låts till statsmyndighcter 926 454000 --610 734 000 -MO 734 <KKJ 
Hyror och arrenden för lokaler 
och markområden som upplåts 
till enskilda 12 650 000 + 2 350000 + 2 350 fXKJ 

Inkomster av övnings- och skjut-
fält JO 000000 500000 - 500000 

Diverse inkomster 12 300000 ... 2 300 000 ... 2 300000 

Summa inkomster 961404 000 --611 184 000 --611 184 000 
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1'171!/Xll 

----·-·-··-

Utgijin 
Reparations- och undcrhälls-
kostnader m_ m_ 674 XoO 000 

I lyres- och arrendeutgifter 69 600 000 

Utgifter för övnings- och skjul-
fält 22 700 000 

Avskrivningar 42 xoo 000 

Summa utgifter 809 960000 

Överskott att tillfiiras statsbud-
gctcn 151444000 

Fiiredrai::anden 

---- -· ------

lkriiknad iindring I '!XI l.'X I 

Fortilika
tlt,nshn
valtnin!!Cll 

-41X 210 0011 
- 3 030 IHHI 

4 300 mo 
- 42 800 ()()() 

-459 740 000 

-151444000 

ft\rl'dr;1-
g,nukn 

-4182111000 
- 3 030 IMIO 

4 3tHl ()()() 

- 42 XOll IKIO 

-459 740 000 

-151444 000 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under rrogram

planeperioden. 

Under avsnittet 3.4 Det militiira försvarets fortsatta utveckling (s. 68) har 

jag anmält de ätgiirder som krävs för att verkställa riksdagens beslut om 

försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977/78:63. FöU 1977178:9. 

rskr 1977178: 174 ). Under hudgctiiret 1980/81 piihörjas den personalminsk

ning vid fortifikationsförvaltningen som jag där har redovisat. 

Min beriikning av medelsbehovct framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelshehov. I beräkningen ingi1r 275 000 kr. för att 

förbereda fortifikationsförvaltningens omlokalisering till Eskilstuna och 

11 815 000 kr. för att genomföra omlokaliseringen samt 8110 000 kr. för 

anskaffning av ADB-utrustning. 

Min beräkning av medelshchovet för förvaltning av fastigheter framgih av 

den tidigare redovisade sammanstiillningen. Den kraftigt minskaue omslut

ningen beror bl. a. på att den hyra som försvarets myndigheter skall betala till 

fortifikationsförvaltningen fr. o. m. budgettlret 1980/81 inte skall innefatta 

kostnader för fastighetsdrift eller kapitalkostnader. Detta medför ocks(1 att 

medel för avskrivningar saknas och att n[1got överskott inte kan redovi-

sas. 

Jag hemstiiller att regeringen förcslitr riksdagen att 

1. godkiinna den av mig bcriiknade rcsultatriikningen för förvalt

ning av fastigheter för försvarsmakten. 

2. till For1(fikmin!l.lfii1wi/111ingc11 för budget[irct 198(1/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 79 700 000 kr. 
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Försrnrets materielverk 

Fiirsvarets materiel\'erk iir central t'lir\'altningsmyndighet fiir matcrielfiir

\';tltningt'n inom fiirsvarsmakll'n utom i fri1ga l>m sjukv;irdsmatericl och 

fortifikatorisk materiel. Materielverket svarar vidare fiir anskaffning av vissa 

fiirniidcnhctcr till myndigheter utanfiir fiir<.,v;m.maktcn. 

Mataielvcrkct leds a\' en styrelse. Chef för verket iir en generaldirektiir. 

Verksamheten iir organiserad p:i en cnlK·t för central planering och km 

huvudavdelningar. niimligen huvudavdelningarna för armemateriel, m:irin

matniel och tlygmatcricl, huvudavdelningen i Karlstad samt huvudavdel

ningen fiir :1dministration. 

Den centrala planeringen och huvuda\'dclningarna for armematericl, 

marinmatcriel, tlygmatericl och administration ligger i huvudsak i förvalt

ningsbyggnadcn Tre VapL'n i St1>ekholm. medan huvudavdelningen i 

K:1rlstad iir lokaliserad till förvaltningsbyggnaden Karolinen i Karlstad. 

Andra delar av ma!L'rielvnkct liggn i bl. a. Linkiiping. Arboga. Karlsborg 

och Vidsel. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgeteras 

pi1 ett primiiruppdrag inom delproduktionsomr;idet Allrniin ledning och 

fiirbandsvcrksamhct. 

\\:rksamhetcn finansieras fr;in förslagsanslaget Försvarets materiel

\'erk. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

BetrMfande utvecklingen av delprogramrm:t anför fiirsvare/s matericf1·erk 

hl. a. följande. 

hirsvarets materielverk har program- och produktionsansvar för delpro

grammet Försvarets materielverk samt produktionsansvar för materielan

skaffning och för forskning och utveckling. Verket har dessutom fackansvar 

för materielunderh[iil, frirr:ids\'l'rksamhct. verkstadsdrift och förplägnad. 

Materielverket har överliimnat förslag till iindringar i nuvarande organi

sation och arbetssiitt nch cle iivriga i1tgiirder som iir niidviindiga för att 

genumfi.ira den minskning med 700 heltidsanstiillda fram till utgången av år 

\ 4X4 som vt:rket har {1lagts. 

Grunclliiggande för iiversynen a\' vnkcts organisation och arbetssätt har 

varit den bedömning a\· framtida arbetsuppgifter som har erhiillits genom 

iiverbefa\havarens direktiv för verkets organisationsarbetc och frfm gällande 

program- och perspektivplann samt erfarenheter friin p:°1g{1ende perspektiv

planearbete. Analysen av niimnda underlag samt resultatet av övrigt 

utri.:dningsarbetc tyder pi1 att \'erkets arbetsuppgifter kommer att hesta och 

att sortimentet av produkter sanrl\llikt kommer att iika till följd av den 

vapentekniska utvecklingen. Mot denna bakgrund har verket föreslagit att 

materielanskaffning och vidmakthilllandc iiven i fortsättningen genomförs av 

stridsrnil jöinriktade huvudavdelninµar fiir att siikerstilla systemsammanhi11l-
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ningcn av st<irrc objekt. f-iir de fall diir samordningen inte liiscs i 

grundorganisatio111:n har verket föreslagit förstiirkning av verksledningcns 

hercdni11!!~"rg;111 s;1mt inriittandct av siirskilda samordningsgrupper. 

MatcriL'lvnket har gc11L1mfört en översiktlig studie av samarhctct mellan 

verket t>ch industrin m.m. Verket har för avsikt att fördjupa denna studie 

under perioden för att klarliigga möjliga förbättringar dels i verkets 

l;"1ngsikti)!a inriktnin)! gentemot den svenska försvarsindustrin, dels i 

avviigningcn av arhctsfördelning och resursutnyttjande siiväl vad avser 

industrin som utnyttjandet av iivriga externa resurser sä att de totala 

kostnaderna för framtagning och vidmakthiillande av materiel blir s[1 låga 

som miijligt. 

Den av matcril'lvaket ber~iknade utvecklingen av anslaget Försvarets 

materielverk framg:ir av fiiljande sammanställning (prisliige fehruari 1979; 

1 ooo-tal kr.). 

1979/8()1 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

455 600 476 400 477 000 473 ()()() 469 000 468 000 2 363 400 

I Prisläge februari 1978. 

Planerad personalutveckling (antal anställda) inom materielverket framgår 

av följande sammanställning. I sammanställningen ingår 47 anställda för 

verksamhet som har förts över från Swedair AB samt en föreslagen ökning 

med 26 anstiillda vid förvaltningskontoret i Karolinen. 

1979/80 1980/81 1981/82 

3 683 3 593 3 503 

F 4. Försl·arets materielverk 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

488 977 521 
455 600 ()()() 
473000 ()()() 

1982/83 1983/84 1984/85 

3 373 3 248 3 208 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 7 t'örsvarsdcpartcmcntet 199 

Kostnader och mede/shchvv (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra-
rets mate- ganden 
riclverk 

Försvarets materielverk: 
Allmän ledning och för-
bands verksamhet 437 325 490 913 455 095 481 922 475 572 

Kostnader 437 325 490913 455 095 481922 475 572 

Tillkommer I avgår: 
Intäkter av extern prov-
ning - I 900 - I 300 - I 300 - I 300 

lnliikter av a<.lministra-
tion av ackordhästorga-
nisationen 35 35 35 35 35 

Medgiven prisreglering +58 060 
Överplanering, reserver 

m.m. - 5 615 - 1 840 - I 237 - I 237 

Medels behov 488 219 488971! 455 600 479 350 473000 

Personal 

Personalkategori 1978179 1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjänster 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra-
rcts mate- gandcn 
riclvcrk 

Militär personal 
Regementsofficerare 154 147 147 
Kompaniofficerare 18 20 20 

Civilmilitär personal 
Teknisk personal 111 95 95 
Läkare och veterinärer 2 2 2 of. of. 

Övrig personal 3 

Pensionerad militär per-
sona/ i an•odestjänst 

Regementsofficer 

Civil personal 3 498 3 429 3 417 +26 of. 

3786 3 695 3683 +261 or.t 

1 Antalet anställda heräknas minska med 90. 
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Budgetiirt:t 1117X/7lJ 

Försl'llrcts 11u11crie/1·cr/.:. anger i sin iirsredovisning att den verksamhet som 

var planerad fiir hudget:."iret 197X/79 i allt viisentligt har genomförts. 

Matniclan~kaffning samt forsknings- och utvecklingsarhek har i huvud

sak genomförts enligt uppgjorda planer. Vad avser armens matcridanskaff

ning har vissa hestiillningar uppskjutits pi1 grund av medclshrist. Ett 

omfattande underlag inför heslutct i flygplansfr~1gan har tagits fram pi1 

uppdrag av överhefölhavaren. 

Verket har pi1 uppdrag av iiverhefiilhavaren genomfört och redovisat en 

studie av hur de totala kostnad..:rna för materidanskaffning skall 

minskas. 

Inom fackvcrksamheten har uppgifterna i huvudsak genomförts enligt 

uppställda miil. 

För hela försvaret FPE-anpassade godstransportavtal har träffats under 

året. Avtalen ger möjlighet till en minskning av kostnaderna för köpta 

transporttjänster med upp till 35 <;; .• vilket innehiir ca 11 milj. kr. per 

huclgetär. 

För samordning av huvudavdelningarnas verksamhet har plann för 

inriittande av samordningsfunktioner inom vissa verksamhetsområden -

bl. a. inköp. kvalitetskontroll och samhandsfrågor - tagits fram. Samordning 

av robotanskaffningen har piibi.irjats. 

Utredningar med anledning av prop. 1977178:63 om försvarsmaktens 

centrala ledning m. m. har genomförts och förslag till verkets framtida 

organisation och arbetssätt har insänts till regeringen via överbefälhava

ren. 

Omlokalisering av viss del av materielverket till Linköping har påbörjats i 

slutet av juli 1979 till en för ändamålet nyuppförd byggnad i Malmslätt. 

Berörda enheter har \arit teklaboratoriet samt del av driftbyriins miit- och 

datasektion. bilda inom provningsanlelningen vid huvudavdelningen för 

flygmateriel. 

Budgetåret 1979/80 

Den inriktning som anges i prop. llJ7X/79: HJ(l bil. 7 (Föll 1978179:23. rskr 

1978179:327) och i regleringsbrevet för budgetiiret 1979/80 beriiknas i stort 

sett kunna följas. 

Verksamhcten inom myndigheten inriktas mot fördjupade studier i fdga 

om verkets samverkan med industrin och utnyttjandet av externa resurser. 

utveckling av samordningsorgan inom vissa funktioner och tekniska tilliimp

ningsomrilden samt planering för verkets kompetensutveckling. 
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13udgctärct l 1180/8 l 

Fiir.1·1·arcts matcril'l··crk 

röriindringarna i förhttllande till hudgethct l ll7Xf7lJ motiverar fiirsvarets 

materielverk p;I följande siitt. 

A. Pris- och löncomriikning 

Pris- och liineomriikningen innehiir att kostnaderna ökar med 29 7-18 tlOO 

kr. 

B. Fiiriindringar enligt Kungl. Maj:ts/rcgcringens beslut 

l. P<"t grund av heslut om att fiira iiver viss verksamhet vid försiiksplatserna 

i Vidsel och Karlsborg fr~m Swedair AB till materielverket ökar kostnaderna 

med 2.2 milj. kr. 

2. De belopp som har budgeterats under hud):!etäret 1979180 för 

förberedelser och genomförande av omlokalisering kan minskas för hudget

i1ret 1980/81 (- 18 000 kr. resp. - -1563 UOO kr.). 

3. För löner till NOM-garanter behövs ytterligare 750 000 kr. 

C. Uppgiftsföriindringar 

l. På grund av den personalminskning som {1ligger materielverket att 

genomföra minskar medelsbehovet för budget;'lret 1980/81 med l(l,3 

milj. kr. 

2. Kostnaderna för systemdrift heriiknas minska. tdmst på grund av slutlig 

driftsättning av tvii system (- 1.6 milj. kr.). 

3. Kostnaderna för sjukv11Td beriiknas minska till följd av den planerade 

personalminskningen (- 20 000 kr.). Samtidigt bi.ir sjukvtmbkostnaderna för 

provningsavdelningen i Malmsliitt. som hittills har belastat anslaget D -1. 

Flygvapenförband: Forskning och utvlTkling. fr. o. m. budget<'tret 1.980/81 

föras över till förevarande anslag ( + 75 onn kr.). 

-1. Efter hand som verkets omlokaliseringar genomförs minskar behovet av 

medel för flyttningsersättningar och anständstraktamenten (- 50 ono kr.). 

5. För en utredning inom facket Förplägnad har medel ber~iknats för 

budgetåret I 979/80. För budgetåret 1980/81 kan dessa medel minskas 

(- 25 000 kr.). Inom facket hehövs. för utbildning av kiiksförestiindare. en 

engångsanvisning om 60 000 kr. 

6. För utveckling av informatinnssystem för forniidenheter (TOR) och för 

vidareutveckling av reservdclssystem (H.d/FG MOD) behövs clrvgt 5 milj. kr. 

Samtidigt minskar medelsbehnv med mer iin 1.5 milj. kr.. friirnst till fiiljd av 

att vidareutvecklingen av produktionsplaneringssystemd avslutas under 
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budget;°1Tl't 1979/80. Ncttoiikningen för rationaliscring utgör sitledes 3.5 

milj. kr. 

7. Praktikvcrksamhctcn vid verket kan utilkas. om medel st:ills till 

förfogande ( + 130 000 kr.). 

K. Knstnadcrna för annonser beräknas minska (- fi\l 000 kr.). 

D. Förslag till ändrad organisation 

Materielverket föreslår att anskaffning och vidmakthållande av materiel 

:iven i fortsättningen genomförs av stridsmiljöinriktade huvudavdelningar 

som vänder sig mot försvarsgrenarna. För att nödvändig teknisk och 

kommersiell samordning trots detta skall möjliggöras h{1de externt, mot 

hl. a. regeringen. överbefälhavaren. försvarsindustrin och forskningsorga

nen. och internt krävs siirskilda samordningsatg:irder friin verksledningens 

sida resp. mellan herörda enheter inom verket. 

Förslag lämnas om att inrätta särskilda samordningsorgan bl. a. för inköp. 

kvalitetskontroll. matericlunderhilll och sambandsmateriel. Motsvarande 

organ kan enligt verket behöva inrättas även inom andra sektorer. 

Samordningsorganen tiör ledas av centralplaneringen. Verket föreslår 

därutöver att fastare riktlinjer. regler och rutiner för intern produktionssam

ordning tillämpas. 

Genom perspektiv- och programplanering för försvarsgrenarna och 

huvudprogram 4. Operativ ledning m. m. fastläggs arten och omfattningen 

av materielverkets produktions- och fackansvar under kommande budgetår. 

Därvid förändras myndighetens verksamhet gradvis över tiden. Detta bör 

återspeglas i organisationsändringar. omfördelning av främst personal samt 

förändring av verkets kompetensprofil. Denna förändringsprocess bör ha 

minst samma tidsperspektiv som programplanerna för huvudprogrammen 

och återspeglas i materielverkets heskrivning av delprogrammet 5.4 Försva

rets materielverk i den gemensamma programplanen för det militära 

försvaret. Verkets programbeskrivning förutsiitts därvid hl. a. mynna ut i 

förslag till ekonomiska och personella resurser för överhefälhavarens 

avvägning. Programheskrivningen utgör styrelsens och generaldirektörens 

bedömning av verkets inriktning, resursfördelning och verksamhet. Den 

ligger sedan till grund för anslagsframställningar. verksamhetsinriktning, 

rationaliseringsplanering och interna heslut om förändringar. För att skapa 

ett fastare samband mellan verkets uppgifter och dess behov av resurser samt 

för uppföljning, analys och revision föreslås att centralplaneringens kompe

tens förstärks. Centralplaneringens nya organisation föreslås träda i kraft 

den 1 juli 1980. 

Härvid föreslas centralplaneringen ( FM V-CP) organiseras p{1 en chef samt 

enheter för studier och forskning, produktion och fack, ekonomi. industri 

och inköp. program och revision samt kansli. Detta inne här en utökning med 

två enheter i förhallande till nuvarande organisation. Personalstyrkan 

föreslås minska från 38 till 35 helårsanställda. 
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Inom huvudavdelningen för armemateriel (FMV-A) fiiresbs en minskning 

frän 906 till 690 helårsanställda. Hiirvid föresbs bl. a. att vapen- och 

ammunitionsavdelningarna förs samman och att provningsenhcten i Karls

borg (A:AP) förs över till provningsavdelningen vid huvudavdelningen för 

flygmateriel. Den senare åtgärden bedöms medföra en minskning med 25 

anställda i Karlsborg. I övrigt sker en allmiin uttunning av persnnalstyr

kan. 

Huvudavdelningen for marinmateriel (PvlV-M) föresliis hli n:dueerad 

friin 490 till 415 hclilrsanställda genom att pl'rsonalstyrkan vid avdelningens 

olika enhl'ter tunnas ut. 

Inom huvudavdelningen för flygmall'riel (FMV-F) föresltis en minskning 

fran I 444 till I 305 helärsanstiillda. fr:imst genom en allm;in uttunning av 

personalstyrkan och genom att den allmiinna l'nheten avvecklas och inordnas 

i planeringsenheten. Inordningen föreslås triida i kraft den l juli lWm . 

Huvudavdelningen i Karlstad ( FMV-K) föres kis bli reducerad friin 310 till 

270 helärsanställda. Häri ingfa en ökning av det för flera myndigheter i 

Karolinen gemensamma förvaltningskontorets (K: FK) personalstyrka med 

26 heliirsanställcla. Detta beror på den utökade beläggningen i förvaltnings

byggnaden Karolinen. 

Inom huvudavdelningen för administration (FMV-B) föreslås en reduce

ring från 661 till 493 helårsanstiillda genom att personalstyrkan tunnas ut. 

Särskilt omfattande föreslås personalminskning.en bli inom normalieavdel

ningen. Försvarets materielverk avstyrker överbefälhavarens förslag att 

verkets ADB-personal tillsammans med andra myndigheters personal av 

motsvarande slag skall samlas till en gemensam resurs för försvarsmak

ten. 

Föreslagna personalförändring.ar framgtir av följande tabeller. 

Enhet Helårs- Personal- Uppgifts- Helårs-
anställda minskning förändringar anstiillda 
den I april den 3 I december 
1978 1984 

FMV-A 906 151 A:AP till FMV-F -75 690 
Kontrollpersonal 
i Karlskoga + 7 
Tvätterienheten + 3 

FMV-M 490 71 Kontrollpersonal 415 
i Karlskoga - 4 

FMV-F 1 444 258 A:AP , 75 I 305 
Personal från 
Swedair AB +47 
Kontrollpersonal 
i Karlskoga - 3 
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------------··--·· -·--------·-----·--·----· 
Enhet lklilrs

anst:illda 
den I april 
1978 

Personal- l!rpgihs-
minskning för;indringar 

---·----------------
Fl\IV-K ·'!Il 4'1 

FMV-B 542 1.'4 

Lok;i!v;ird 119 .14 

FMV-CP :IX J 
3 849 7tHJ 

Försvarets 
bok- och 
hlankcttfiirr;ld 
till (Jstra 
milit:iro111r:1des
stahcn 
Utiikning av fi1r

v;1ltnin!!'kontn
rct i Karoli-
nen 

-17 

'26 

.59 

Helilrs
anst;il!da 
den J I dccemhcr 
1984 

2711 

41lX 

H5 

~5 

3 208 

1978!79 1979/80 1980!8 I 1981182 1982183 1983184 1984/85 Totalt 

125 90 '10 90 90 125 50 7tKl 

Försvarets materielverk har redovisat sin hed1)mning av vilka k1msekvcn

ser som den i'ilagda personalminskningen medför. Minskningen medför 

konsek\-cnser för försvarsdfckten. för försvarets ekonomi. fi\r den adminis

trativa siikerhcten och fi\r verkets rers1l!lal. l'vlakrielverket bedömer 

konsekvenserna sum allvarli).!a. 

Föredraganden 

llnder avsnittet 3.4 Det militiira försvarets fortsatta utveckling (s. 68) har 

jag anmiilt de [itgiirder som krävs för att vcrkstiilla riksdagens beslut om 

försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977/78:6.1. FiilJ 1977178:9. 

rskr 1977178: 174 ). Under budget<~1ret 1980/81 fortsiitter den personalminsk

ning vid försvarets materielverk som jag tfär redovisat. 

f\·lin friretriidarL· tillkallade i juni 1'179 en kPmmitte (hi 1979:02) som skall 

behandla vissa fri1gor riirande den rnilitiira llygindustrins framtida struktur 

m. m. Av direktiven frarngi1r att ansvars- och arbetsfördelningen ·mellan 

my11dighetern;1 0L'11 industrin bn hehiiva 1impri.ivas inff1r perspektivet av 

minskande utn:cklingsresurscr inom industrin. I samband med sina ö\·crvii

gandcn skall kL1mmittcn undcrsiika miijlighcterna till kostnadsbesparande 

<'1tgiirder inom hniinla rnymligheter. friimst fiirsvarets materielvL·rk. försva

rets forskningsanstalt och flygtckni~ka fiirsiiksanstalten. Kommittens fiirslag 

planeras bli redovisat senast den 15 september I 'IX!l. 

Regeringen be1nyndigade vidare min forctri\clare att tillkalla en S:irskild 
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utredare ffii 1979:03) med uppgift att utreda vissa fri1µor ri>rande fiirwarets 

matniclvcrks uppgifter och organisation m. m. Utredarens fi.irslag planeras 

bli redo\"isat i sin helhet senast i auµusti I 'J8 l. 

Jag anförde i prop. J l)77/78:h3 om försvarsmaktens celllrala ledning m. m. 

att behm·L·t av besparingar ;1r myrkct stort inom hela den militiir;1 

organisationen. Trots att betydande pers1malminskningar har genomfiirts 

utgiir liinekostnaderna enligt min lllL'ning alltjiimt en alltför stor andel av dct 

militiira forsvarch utgiftsram. Det finns emellertid vis-;a griinser fiir hur liingt 

personalminskningarna kan drivas. De h>kala fiirhanden svarar för utbild

ningen av personal till krigsorµanisationen och har lkt umedelhara ans\·arL't 

fi.ir mohiliseringsfiirberedebL'!"na. Vnbamhcten innm denna dela\· organi

sationen pi1verkar ytterst heredskapL·n och krigsliuglighctcn hos kr igsfiirhan

den 11eh hiir d;irfiir prioriteras. A\· detta sLil hiir de fortsatta persunalminsk

ningarna i ökad ntstr;ickning genumfiiras \·id myndigheter i ckn centrala och 

hiigre regionala organisationen. 

Som jag har anfiirt under avsnittet .\ . ..\ Det rnilit;ira fiirs\"arets fortsatta 

utveckling (s. 57-78) har inte ni1gonting intriiffat som förändrar den 

bedi)mning som jag gjorde i prop. ll.J77!7X:h3. De kostnadsstegringar som 

har skett efter 1977 iirs försvarsbeslut understryker snarare behovet av 

besparingar. Jag finner det diirför viirdefullt att en kommittc granskar 

materielverkets roll och darmed organisation och personalbehov inom 

flygomradct och att en särskild utredare granskar verkets uppgifter och 

organisation i ett vidare perspektiv. Det minskningsmill som nu redovisas av 

försvarets materidvcrk utgiir diirför inte ni\got definitivt slutmi1l. T. v. 

godtar jag det dock som en planeringsinriktning. I de fall verkets uppgifter 

blir föriindrade skall detta givetvis pilverka personalstyrkan. De foriindringar 

inom materielverket som jag nu förordar biir diirför tillämpas i avvaktan pä 

kommande utredningsförslag. 

Försvarets materielverk föreslitr- fiir att skapa ett fastare samband mellan 

verkets uppgifter och dess behov av resurser friratt liisa uppgifterna samt for 

intern uppföljning, analys och revision - att CL'ntralplaneringens kompetens 

fiirstiirks. Det behövs vidare centrala resurser för den interna samordningen 

av verkets anskaffnings- nch faekverksamhct fiir att uppn:"i ett enhetligt 

uppträdande utiit. bl. a. gentemot övriga myndighetl'r. forsvarsindustrin och 

försvarsforskningen. Som ett led i denna striivan avser verket bl. a. att 

genomföra en samordning av kontrollrt·surserna i Karlskoga. Verkets 

interna produktionssamnrdning föreslils bli utiikad genom att siirskilda 

samordningsorgan bildas under ledning friimst av centralplaneringen och 

genom tiWimpning av fastare riktlinjer. regler och rutiner. 

I en organisation av materielverkets storlek finns betvdande mi>jligheter 

till eflektivisL'!"ing genom samordning av olika slag och pii olika niviicr. En 

siidan samordning kan cnligt min lllL'ning ;istadkommas dels med hj:ilp av 

olika iivergripamk samordningsorgan. dels genom en fortlöpande organisa

tionsutveckling. Det iir hiirvid viisentligt att generaldirektiiren och verksled-
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ningen har ett organ till sitt förfoj.!ande som kan leda denna verksamhet. Jag 

delar d:irför uppfattningen att centralplaneringens kompetens skall förstär

kas . 

.lag förordar att crntralplaneringen försöksvis forst:irks i enlighet med 

materielverkets förslag fr. o. m. den I juli 1980. Jag tillstyrker materielver

kets förslag vad giiller en allmän uttunning och omnrganisation av de olika 

huvudavdelningarna. Jag noterar att personalminskningarna i Karlsborg från 

164 till 139 helarsanstiillda kommer att drabba en ort med ett besvärligt 

sysselsättningsbge men ser mig. pa grund av det ekonomiska Higet inom 

försvarsmakten, nödsakad att tillstyrka förslaget. Av samma skäl och i 

avvaktan på fortsatt utredning vill jag dock inte nu ta stiillning till föreslagna 

investeringar for väg och administrationsbyggnad i Karlsborg. 

Jag förordar att vapen- och ammunitionsavdelningarna vid huvudavdel

ningen för arrncmatericl slås samman försöksvis den I april 1982 samt att 

allmänna L'nheten vid huvudavdelningen fiir flygmateriel försöksvis inordnas 

i plancringscnhctcn fr<'m den I juli 1980. 

Försvarets materielverk föreslår att huvudavdelningen i Karlstad skall 

minskas frän 310 till 270 helärsanställda. I denna beräkning ingår en ökning 

av förvaltningskontorets personal med 26 hclårsanställda, betingad av den 

ökade beläggningen i förvaltningsbyggnaden Karolinen. Materielverket har 

utgått från att verket fär öka sin personal med anledning av uppgiftsföränd

ringen. I avvaktan pä den utredning rörande dimensioneringen av för

valtningskontorct som överbefälhavaren har aviserat är jag inte beredd att nu 

ta ställning till denna ökning. 

Försvarets materielverk föreslår att huvudavdelningen för administration 

minskas fdn 661 till 493 heUirsanställda. I minskningen har inräknats 

lokalvårdare. Jag tillstyrker den angivna personalminskningen men vill i 

avvaktan på fortsatt utredning inte nu ta stiillning till föreslagna investering-

ar. 

Jag kan inte godta vad försvarets materielverk har anfört mot inrättandet 

av en för försvarsmakten gemensam systemutvecklingscnhet. Jag har under 

avsnittet 3.4 Det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 67) förordat 

inrättandet av en sådan enhet. 

försvarets materielverk planerar att införa ett datamaskinstött informa

tionssystcm för förnödenhetsredovisning (TOR). De totala utvecklings- och 

investeringskostnaderna beriiknas i verkets rationaliseringsplan till drygt 58 

milj. kr. för fredssystemet. I avvaktan pi1 erforderligt beslutsunderlag har jag 

för budgetiiret 1980!81 under detta anslag budgeterat 4,8 milj. kr. för 

systemutveckling och 9.7 milj. kr. för att anskaffa datamaskiner till detta 

system m. m. Bemyndigande bör inhämtas att för niista budgetår medge 

beställningar av datamaskinutrustning för systemet inom en kostnadsram av 

33,6 milj. kr. Det bör fä ankomma pa regeringen att ta stiil\ning till vilka 

anskaffningar m. m. som nör ske inom ramen för det beställningsbemyndi

gande som rik~dagcn kan komma att lämna. 
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Liksom föregående budgeti1r hör n:gningcn inhiimta riksdagens hemyn

digandc att medge att förnödenheter för fredsuthildningcn inom dct militiira 

försvaret fortlöpande ft1r bestiillas sä att vid varje tillfälk en kostnadsram av 

650 milj. kr. inte överskrids. 

Min beräkning av det totala mcdclshchovet framgiir av sammanstiillningen 

över kostnader och mcdelsbehov. 

Jag hcmstiiller att regeringen fiiresltir riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att för hudget{1ret l 9RWR I 

förnödenheter för fredsutbildningen far hestiillas sf1 att vid varje 

tillfälle en kostnadsram av 650 000 000 kr. inte överskrids . 

.., bemyndiga regeringen att medge att datamaskinutrustning får 

bestiillas inom en kostnadsram av T~ 600 000 kr.. 

3. till För.ff<m'ts matcriefl·crk för hudget{irct 19:-iO!Rl anvisa ett 

förslagsanslag av 473 000 000 kr. 

Gemensam försvarsforskning 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar forskning för 

totalförsvarsändamål främst inom de naturvetenskapliga. tekniskt-veten

skapliga. medicinska och beteendevetenskapliga forskningsgrenarna. Verk

samheten är indelad i tio programelement (forskningsprogram). nämligen 

A-skyddstcknik. B-skyddsteknik och C-skycldsteknik. ammunitions- och 

vapenteknik. informationsteknik. fordons- och farkostteknik. människa

miljö, övergripande studier och utredningar. fortifikatorisk forskning samt 

övrig försvarsteknisk forskning. 

Försvarets forskningsanstalt är programansvarig myndighet för delpro

grammet och har också produktionsansvar för huvuddelen av den forskning 

som bedrivs inom delprogrammet. Anstalten leder den tillämpade psykolo

giska verksamheten hos de myndigheter som hör till försvarsdepartementet. 

Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvaret för den fortifikatoriska 

forskningen och försvarets materielverk har motsvarande ansvar för övrig 

försvarsteknisk forskning. 

Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsanstal

ten är en generaldirektör. Anstalten är organiserad på ett centralt kan~li för 

planering och administration och fem huvudavdelningar. Huvudavdelning 1 

svarar för forskning avseende planeringsmetodik m. m .. för den operations

analytiska verksamheten inom totalförsvaret och för samordning av forsk

ningsanstaltens medverkan i studier och utredningar inom totalförsvaret. 

Forskningen avser vid huvudavdelning 2 huvudsakligen konventionella 

vapensystem och vissa frågor rörande skyddet mot kärnvapen. vid huvud

avdelning 3 system och metoder för teknisk informationsbehandling. vid 

huvudavdelning 4 skydd mot A-. B- och C-stridsmedel och vid huvudavdel

ning 5 människans betingelser i totalförsvaret. 
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Delar a\' forskningsanstalten har lH11lokaliserats. Siilunda har enheter ur 

huvudavdelnin)! 'i förlagts till Karlstad. hu\'uda\'dt'lning :I till Linköping och 

huvucla\'delning ..i till Umdi. K\'arvarande ddar i Stnekholmsomri1det 

kommer att i mittrn av 1980-talet fiirliiggas till 13otkyrka och vissa mindre 

delar till fiirsiiksstatitnien pit Siidertiirn (Grindsjön). 

Verksamheten finansieras friin förslagsanslaget Gemensam försvarsforsk

ning. 

Planering för perioden 1980/81 - 19114185 

Betriiffande utvecklingen av delprogrammet anför jör.l'l'arcts forsknings

a11.1w/1 bl. a. följande. 

De fortlöpande bq!riinsningarna a\' forskningsanst~dtcns resurser under 

I tJ70-talet och störningar genom llmlokaliseringarna har medfört en rad 

\'iisentliga hrister i delprogrammet. Diirigennm finns det risk for att man inte 

i tid observerar iindrinµar i tekniskt-vetenskapligt avseende som har 

hetydebe för v<h siikerhetspnlitik. En stabilisering med möjlighet till 

[tlerhiirntning i forskningsverksamheten är önskvärd. 

Med utgiingspunkt i utrcdningsdirektivcn om försvarsmaktens centrala 

ledning m. m. har överbcfälha\'arcn angett en plancringsram snm enligt 

anstalten leder till alltför kraftiga inskriinkningar i forskningsverksamheten 

efter budgetiiret 1982/83. Anstalten har diirfiir. i avvaktan pi1 statsmakternas 

beslut. rlanerat för en niigot Higre personalminskning under de två senaste 

hudgetitren än vad överbefälhavaren förutsätter. 

I avvaktan pi1 en swr "rullning" av forskningsplanerna hudgeti1ret 1980/81 

har resursminskningen för budgctiiren 1983/84 och 1984185 preliminärt 

fördelats p<i forskningsprogrammen ammunitions- och vapenteknik. infor

mationsteknik. iivergripande studier och utredningar. fortifikatorisk forsk

ning samt övrig försvarsteknisk forskning. De övriga forskningsprogrammen 

förutsätts kunna behiillas pii den nivi1 som planeras för budgeti1ret 

1982/83. 

Den av forskningsanstalten hcräknade utvecklingen av anslaget Gemen

sam försvarsforskning framgtir av följande sammanstiillning (prisliige februa

ri 1979: I 000-tal kr.) 

l<l79/80 1 1980/81 

235 700 246 600 

1 Prisliigc februari 1978. 

1981 /82 1982/83 

247 850 253 030 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

249 180 262 230 l 258 890 

Planerad personal ut veckling (antal anställda) inom delprogrammet 

Gemensam försvarsforskning framgår av följande sammanställning. 
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1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

I 245 I 278 I 289 I 273 I 267 I 266 

F 5. Gemensam försvarsforsknin~ 

1978179 Utgift 247 543 571 
1979/80 Anslag 235 700 000 
1980/81 Förslag 241 800 000 

A"osrnad('r och mede/sbehov (1 000-ral kr.) 

l'rimiiruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rcts forsk- gandcn 
nings-
anstalt 

Gemensam försvarsforsk-
ning: 

Tillämpad forskning 
inom försvarets forsk-
ningsanstalt 156 560 185 285 178 035 197 460 187 520 

Grundforskning inom 
försvarets forskningsan-
stalt 65 325 72 059 70 210 76 858 72 990 

Tillämpad forskning for 
programelementet For-
tifikatorisk forskning 3 515 4064 3 825 4 315 4 260 

Grundforskning for pro-
gramelemcntct Fortifi-
katorisk forskning 620 715 675 760 750 

Tillämpad forskning for 
programelementet Övrig 
försvarstcknisk forsk-
ning 2 700 3 175 2 950 3 150 3 110 

Grundforskning for pro-
gramclementet Övrig 
forsvarsteknisk forsk-
ning 4 615 5 275 5 050 5 350 5 280 

Kostnader 233 335 270 573 260 745 287 893 273 910 

Tillkommer I avgår: 
Intäkter av betald upp-
dragsverksam het -22 275 -22 330 -26 045 -30818 -32 I JO 

Medgiven prisreglcring +30 920 
Överplanering, reserver 

m.m. + I ()(JO + I 000 

Medclsbehov 242 980 247 544 235 700 257 075 241800 

14 Rik1·da1-:e11 1<>79180. I sam/. Nr/{)() Hi/. 7 
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Personal 

Personalkategori 1978179 1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjänster 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra-
rets forsk- ganden 
nings-
anstalt 

Cil'il personal 
Handläggande personal 600 661 713 - 3 - 3 
Övrig personal 640 566 532 -19 -19 

12401 I 2271 I 2452 -22 -22 

1 Härutöver är 110 personer sysselsalla inom utrikesdepartementets verksamhetsom
råde och med intäktsfinansierad verksamhet. 
2 Härutöver är 115 personer sysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhetsom
råde och med intäktsfinansierad verksamhet. 

Budgetåret 1978/79 

Försvarets forskningrnnstalt anger sin iirsredovisning för hudgcti1ret 

1978/79 att verksamheten i stor utsträckning har pf1verkats av den beslutade 

omlokaliseringen till Linköping och Umeå samt förliiggningen inom Stock

holmsområdet. Personalomsättningen har sedan hudgeti!n::t 1977/7'1{ mer iin 

treduhblats vid huvudavdelning 3. som har omlokaliserats till Linköping och 

mer än fördubblats vid huvudavdelning 4. som har omlokaliserats till Umeå. 

Vakansläget vid dessa huvudavdelningar iir hcsviirandc för produktionen. 

Omlokaliseringen har medfört minskad produktion och kraftigt stegrade 

driftkostnader. Totalförsvarsmyndighetcrnas prioriterade forskningshehov 

har inte kunnat tillgodoses under budgettiret. 

Budgctäret 1979/HO 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 197'1{/79: 100 bil. 7 (FöU 

1978179:23. rskr 1978179:327) och regleringsbrevet för hudgetilret 1979/HO 

bedöms i stort sett kunna fullföljas. Den inriktning som fastställdes genom 

1977 års försvarsbeslut innebär en hegriinsning av verksarnhden. Personalen 

minskar under budgetåret med ca 20 anstiillda. Trots en minskning av 

produktionen stiger kostnaderna. bl. a. p[1 grund av ökade hvror m. m. 

samband med omlokaliseringen. 

Budgetäret 1980/81 

Försvarets f orskningrnnstalt 

Förändringarna i förhållande: till budgetitret 1979/'1{0 motiverar forsvarl'ts 

forskningsanstalt på följandl' s~itt. 
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A. Pris- och liineomräkning 

Pris- och löneomräkningcn inncbiir att kostnadcrna iikar mcd 1692ti11110 

kr. 

B. Föriindringar enligt Kungl. Maj:ts/regcringcns beslut 

I. Kostnaderna för att förbereda omlokalisering av dclar a\' forsknings

anstalten uppgår budgetåret 1980/81 till 325 000 kr. (- 226 0011 kr.). 

2. För att genomföra omlokaliseringen till Linköping och Umci1 bcriiknas 

för budgetåret 1980/81 JO 475 000 kr.. varav för utrustning 9 880 000 kr. 

(+ 4 675 000 kr). 

C. Uppgiftsiindringar 

Ramen för utlandsresor. exkl. resor till de nordiska bnckrna. biir höjas till 

2.2 milj. kr. 

Forskningsanstaltens bemyndigande att utöver anvisade medel liigga ut 

bestiillningar av materiel bör ökas till 8 milj. kr. 

D. Personalminskning 

I sitt uppdrag till överbefälhavaren angäende förs\'ar~maklcns centrala 

ledning m. m. angav regeringen inte n{1gra organisationsförändringar \'id 

försvarets forskningsanstalt. Enligt riksdagens beslut skall emellertid forsk

ningsanstalten fram till år 1985 minska antalet heltidsanstiillda med 150 

jämfört med det beräknade antalet anstiillda i april 1978. Överbcfiilhavarcn 

har härutöver angett att ett alternativ som innebär en minskning med 225 

anstiillda skall belysas. 

I överbefälhavarens direktiv till forskningsanstalten angavs att anslalten i 

sitt översynsarbete skall beakta vissa förutsättningar. t. cx. flyttningen till 

Botkyrka. eventuell förekomst av dubbclarbete mellan forskningsanstalten 

och andra myndigheter samt ökningen av den intiiktsfinansierack \'crksam

heten. Försvarets forskningsanstalt har i sitt förslag till personalminskning 

tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Anstalten har också anmiilt en striivan 

att utöka den civilt finansierade uppdragsforskningen. bl. a. för att uppn;i de 

av statsmakterna uppställda malen för antal arbetstillfällen till följd av 

omlokaliseringen. 

Dessutom har forskningsanstalten förutsatt att den avviigning som gjPrdes 

i programplanen för perioden 1978/79 - 1982/83 skall giilla t. o. 111. 

budgetaret 1982183. Denna avviigning stär i överensstiimmclse mcd de av 

övcrbcfälhavan.:n i samr{td med civilförsvarsstyrelsen. övnstyrelscn fiir 

ekonomiskt försvar och socialstyrclsen utgivna rekommendationerna för 
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inriktning av forskningsvcrksamheten. I dessa n.:kommcndationcr priorite

ras forskningsprogrammen ammunitions- och vapenteknik. informationstck

nik. människa - miljö samt iivcrgripande studier och utredningar. 

För tiden efter juni 1 wn har en prcliminiir fördelning. av pnsonalminsk

ningen föreslagits i avvaktan pii s. k. stor rullning av forskningsplanerna 

under hudgcttirct 198(1181. Under denna rullning beslutas den framtid;1 

inriktningen av forskningsanstaltens verksamhet. Vid fiirdelningen har 

h:insyn tagits till :ltt A-skyddsteknik. R-skyddsteknik. C-skyddsteknik samt 

fordons- och farkostteknik mot slutet av pro!,!ramplaneperioden har minskat 

till en bedömd miniminivi1. 

Med utgångspunkt i dessa föruts;ittningar redovisar fnrskningsanstalten 

tre minskningsaltcrnativ som kallas FOA(-150). ÖB(-150) och ÖB(-225). 

I alternativet F0/\(-150) utgiir anstalten fr;'in det antal I j;instcr som finns 

inr:ittade vid myndigheten och som finansieras fdn anslaget under hudget

:irct 1977/78. Alternativet inneh:ir att forskningsanstalten tir 1985 har 1 134 

heltidsanst:illda. 

Minskningen av antalet tjiinster tas t. n. m. budgetiirct 1982/83 ut i enlighet 

med inriktningen i programplanen för perioden 1978/79 - 1982/83. Den 

minskning som ätcrst:ir efter hudg.cttirct J!J82/83 ta;. ut inom programmen 

ammunitions- och vapenteknik. informationstcknik s;unt övergripande 

studier och utredningar. 

I alternativet ÖB(-150) utgi1r anstalten fdn antalet anstiillda med liin frim 

fiirsvarets forskningsanstalt exkl. det antal anställda som är sysselsatta med 

int~iktsfinansieraJ verksamhet. Alternativet inneb:ir att forskningsanstalten 

år 1985 har 1 125 heltidsanställda. Personalminskningarna föresl~1s drabba 

samma forskningsprogram som i alternativet FOA(-1.'iO). 

Forskningsanstalten har i en kiinslighetsanalys belyst konsekvenserna av 

en minskning med ytterligare 50 '.:; .. , dvs. en total minskning med 225 

anställda. Hela den ytterligare minskningen liiggs sii att forskningsprogram

men ammunitions- och vapenteknik samt informationsteknik drabbas 

hitrdast. För att klara detta alternati\· måste forskningsanstalten tillgripa 

anställningsstopp. övcrtalighctsförklaring och entlediganden. Ett anstiill

ningsstopp anses medföra särskilt allvarliga konsekvenser fiir verksamheten i 

Umd. 
Överbefälhavaren utgår i sina övcrviiganden fr?in att utgiingsliiget för 

personalreduceringarna skall vara antalet heltidsanstiillda i mars 1978 enligt 

personalredovisningssystemet LEMA. Eftersom antalet sysselsatta i civil 

intäktsfinansierad verksamhet har dragits av. blir utgf111gsliigct cnligt 

överbefälhavaren I 211 heltidsanställda. 

MinskningsmMet för forskningsanstalten är 150 heltidsanstiillda. Vid 

omlokaliseringen av huvudavdelning 3 till Linköping tvingades emellertid 

anstalten förstärka den administrativa servicen mcd 13 anstiillda. Överbe

fälhavaren finner övertygande skäl tala för att omlokaliseringen har mcdfiirt 

ett ytterligare behov av administrativ service och förcsliir att minskningsmi1-
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kt fiir fllrskningsanstalten reduceras med I.I till 137 heltidsanst;illda. 

(h-L·rhdiilhavaren finna Pcksit att personalminskningen vid anstalkn fram 

till mars llJ78 har genPmfiirts i hiigre takt iin vad som har planlagts tidigare. 

I-Ian finner att forskningsanstalten har minskat personakn med 27 personfir 

utöver planerna. Pt1 grund av detta kan mi'1kt fi_ir fiirsvarl'ls forskningsan

stalts pL·rsnnalminskning reduceras med vttcrliµarc 27 personiir. Totalt biir 

anstalten salcdes minska med 11 () personftr trän I 211 anstiillda i mars 

197X. 

Övnbefölhavaren finner det liimpliµt att antalet heliirsanstiillda minskas 

nwd J:~ t. n. m. budgetiiret 1982/X:l. lh·stcrande 77 anstiillcla minskas 

diirefll'r i iivcrensstiimmelse med den inriktning av forskningsverksamhekn 

som fastliiggs i den stora rullningen av forskningsplanerna under hudgetitret 

IYXll!Xl. 1 januari llJX:'i skall antalet helarsanstiillda silledes vara I 101. 

Fiircdragu11dc11 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

plam:periodcn. Under avsnittet 3.4 Det militära försvarets fortsatta utveck

ling (s. hX) har jag anmält de {1tgärder som kriivs för att verkstiilla riksdagens 

beslut om försvarsmaktens centrala ledning m. rn. (prop. 1977178:63, FöU 

JlJ77!78:9, rskr 1977178:174). Jag bitriidcr öwrbefölhavarens förslag till 

omfattning. inriktning och tidsmässig fördelning av personalminskning.en vid 

forskningsanstalten. 

Min beräkning av rnedelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Forskningsanstalten har begiirt medel utanför 

utgiftsramen för det militiira försvaret för att bl. a. bestrida kostnader för 

utrustning i samband med anstaltens omlokalisering till Linköping och 

Umeå. Medel har beräknats för dessa ändamål tidigare budgetår. Jag har för 

budgcttiret 1980/81 inte beräknat nägra medel avseende dessa kostnader, 

dtcrsom omlokaliseringen till Linköping och Umeii miiste anses genom

font. 

Som jag har anfört under avsnittet 3.6 Ramberiikning för budgetåret 

JlJX0/81 m. m. (s. 8]) bör alla kostnader för bl. a. det seismologiska 

laboratoriet i I lagfors i fortsättningen betalas fr{m tredje huvudtitelns anslag 

E 5. Vissa ätgärder för rustningsbegriinsning och kontroll. lntiikterna under 

rubriken betald uppdragsverksamhet har därför riiknats upp med 1,3 

milj. kr .. vilket svarar mot dessa kostnader riiknadc i prisläget februari 1979. 

Full kostnadstiickning bör erht1llas för verksamhet som bedrivs med anslag 

utanför försvarsdepartementets verksamhetsom räde. 

Rcgningcn bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge bestiillning

ar av materiel fiir furskningsiindami1l utöver anvisade medel. Kostnadsramen 

biir hcstiimmas till 7 milj. kr. 
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.L1g lwmstiilkr att regeringl'n fiiresl:"1r riksdagen att 

I. till Gnnc11s11111 fiir.1Tarsfiirsk11ing för budgl'tiiret 1980/81 anvisa 

ett flirslagsa11slag av 241 XOO ()()() kr.. 

~ hl'my11diga regl'ringen att under budgctäret 1980/81 medge att 

matl'riL'l kir forskningsiindami1l bestiills inom en kostnadsram 

a\' 7 ()()Il ()(JIJ kr. 

Ftirsvarcts raclioanstalt 

hirs\·arcts radioanstalt ll'ds av en generaldirektör. Anstalten är organise

rad p[1 en produktionsavdclning. en administrativ enhet. en teknisk enhet, en 

utbildningsL·nhL'l nch ett planeringssekretariat. 

Radioanstaltens huvuddel ligger i Stnckholmsomriidet. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras 

pii tv{1 primiiruppdrag inom delproduktionsomri1dena Allmän ledning och 

forbandsverksarnhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras fr{1n förslagsanslaget Försvarets radioanstalt. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

l.!tiiver den av i:ivcrbl'f:.ilhavaren angivna plancringspcrioden för delpro

grammL'l h>rsvarets radioanstalt har radioanstaf/en anmält behov av 

ytterligare mL·del fiir förrekrytering av personal, materielanskaffning m. m. 

Planeringsramen och det av radioanstaltcn föreslagna tillägget framgår av 

följande tabell (pris!iigi;: februari 1979: I OOfJ-tal kr.). 

1979itl(ll 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Plan.:ring~ram 115 800 125 400 123 350 122 800 122 100 
Tilliigg h 320 6 790 7 280 7 790 

131 720 130 140 130080 129 890 

I PriskigL' februari 1978. 

I övrigt är verksamheten av sådan natur all närmare redogörelse inte bör 

lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer an lämnas 

riks<fogcns försvarsutskott. 

F 6. Försrnrets radioanstalt 

1978179 
1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

123 975 065 
115 800 000 
131 750000 

1984/85 Summa 
1980/85 

120 850 614 500 
7 820 36000 

128 670 650 500 
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Kostnader och mcdclshC'hOI' (I 000-tal kr. I 

l'rimiirurpdrag m. m. l'J78/79 1979/80 1980/81 

l'lanl'ral Utfall Planerat Förs va- föffdra-
rels ganden 
radio-
ans1al1 

Fiirsvarets radiuanslalt: 
Alhniin ledning och fiir-
b;rndsverksamhct 8h 143 95 701 94 li(J(J I00 887 98 916 

Central! vidtagen mat.:-
riclanskaffning m. rn. 18 527 2S 274 21 349 30 428 32 428 

Kos1na1.kr 104 670 123 975 115 415 131.H5 131 344 

Tillkomm<'rla•',f,:<lr: 
Medgiven prisrcglcring +19 170 
Överplanering. rcserv.:r 

rn. m. + 330 + 38) 405 + 406 

l\'lcdclsnehov 124 170 123 975 115 800 131 720 131 750 

Fiirsi•arcts raclioanstalt 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och löneomriikningen innebiir att kostnaderna ökar med 9 580 000 
kr. 

H. Uppgiftsförändringar 

Upplysningar hetriiffande föreslagna uppgiftsföriindringar kommer att 

liimnas riksdagens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsföriindringarna att 

kostnaderna ökar med 6 320 000 kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av mcdelsbehovet framgår av samrnansWllningen över 

kostnader och medelshehov.I heriikningi:n ingår 8 milj. kr. för anskaffning 

av ADB-utrustning. 

Regeringen har tidigare under anslaget IX 1. Statens datamaskinfond: 

Försvarets delfond: Anskaffning av datamaskiner gett hl. a. försvarets 

radioanstalt bi:myndigande att anskaffa viss datamaskinutrustning. Bemyn

digandeskuldcn den 30 juni I 9XO för försvarets radioanstalt heräknas uppgå 
till 11.5 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresbr riksdagen 

att till Försl'llrcrs radioansta/r för budgetiiret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 131 750 oon kr. 
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Värnplikts,·crket 

Viirnpliktsverket iir flirvaltningsmyndighet för inskrivning och pt•rsllllal

redo\·isning inom försvarsmakten. I verkt:ts uppj!,ifter inj!,ilr hl. a. att leda 

andra inskrivnings- och pcrsonalredovisningsmyndighell'rs verksamhet, att 

dter samr{1d med heriircla myndighl'ler ansvara fiir och meddela föreskrifter 

om tillhi\righet. uttagning. fördelning och inkallelse av viirnpliktiga, att i 

samri1d med heriirda myndigheter samordna pt:rsonalprövning och hediim

ning av viirnpliktiga. att samordna personal redovisningen inom försvarsmak

ten och ansvara for den centrala registreringen av försvarsmaktens personal, 

att föreslii överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna s{1dana anvisningar 

om krigsplacering som har samband med personal redovisningen. att besluta i 

:irenden om befrielse från eller anst:ind med viirnpliktstjiinstgiiring samt att i 

i\vrigt bitriida försvarsmaktens myndigheter i fr:lgnr om inskrivning och 

personalrcdovisning. 

Viirnpliktsverkct iir program- och produktionsmyndighet för delprogram

met Värnpliktsverket. Verksamheten är indelad i internprogrammen Perso

nalplanering. Personalredovisning, Inskrivning och Gemensamma stödfunk

tioner. Internprogrammen Merspcglas i verkets organisation centralt och 

reµionalt. 

Verket leds av en verkschef med huvudkontor i Karlstad. Den regionala 

verksamheten bedrivs militäromd1desvis av sex under verkschefen direkt 

lydande värnpliktskontor niimligen södra värnpliktskontorct (VKS) i Kris

tianstad, västra värnpliktskontoret (VKV) i Säve/Göteborg. iistra viirnplikts

kontoret (VKÖ) i Solna. Bergslagens värnpliktskontor (VKB) i Karlstad. 

Nedre Norrlands viirnpliktskontor (VKNN) i Östersund och Övre Norrlands 

värnpliktskontor (VKÖN) i Boden. 

Verksamheten under delprogrammet Viirnpliktsvcrket budgeteras pil ett 

primäruppdrag inom uelproduktionsomr[1det Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras friln förslagsanslaget Värnpliktsverket. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför vämp!ikts1·erkl't bl. a. 

följande. 

Inom verket pf1går planering för en systemomliiggning till en ny 

datakraftstruktur. I samband därmed modifieras och rationaliseras nuvaran

de informationssystem. Omliiggningen som berör alla internprogram beriik

nas vara genomförd budgctilret 1983/84. Pilotförsök genomförs under 

budgetåren 1980/81 och 1981!82. 

Under perioden kommer redovisningen av personal som är truppregistre

rad vid marinen att föras över frim rnarinstaben till viirnpliktsverket. Ett 

marint värnpliktskontor kommer att upprättas. Inskrivning och registrering 

av kvinnor för officersuthildning kommer att p{1börjas. 
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'.\ktoder för ett mera rationellt tillvaratagande av den pers<>nal som tillförs 

genom den allmiinna viirnplikten kommer att utvecklas. Statistikutveekling

en forts;itter i syfte att utveckla produktionsanalysen. 

Det stiirrt' antalet inskrivna under perioden kommer att medfiira en iikad 

belastning p;I st1viil inskrivnings- som redovisningssidan. I samband med 

stora pensionsavgimgar för militiir personal under perioden kommer 

systematisk utbildning att genomföras i samband med nyrekrvtering. 

Den av viirnpliktsvcrket beriiknade utvecklingen av anslaget V;irnplikts

verkct framgi'tr av följande sammanst;illning ( prisWgc februari 1979: l UOU-tal 

kr.). 

1979/801 1980/81 1981/82 

63 800 69 000 69600 

I Prisläge februari 1978. 

1982/83 

69 250 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

68 750 68 750 345 350 

Planerad personal ut veckling (antal anställda) inom värnpliktsverket fram-

går av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

370 365 361 357 354 354 

F 7. Värnpliktsverket 

1978179 Utgift 65 797 479 
1979/80 Anslag 63 800 000 
1980/81 Förslag 67 800 000 

Kostnader och nwdelsbehov (I (}()0-ral kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Värn- Föredra-
plikts- ganden 
verket 

Värnpliktsverket: 
Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 56 880 65 797 63 626 69000 67 605 

Kostnader 56880 65 797 63626 69000 67605 

Tillkommer I avi:år: 
Medgiven prisrcglering + 9060 
Överplanering, reserver 

m.m. + 170 + 174 + 195 

Medels behov 66110 65 797 631!00 69 000 67 800 
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Personal 

Personalkategori 1978179 1979/80 Bcriiknad ändring 
1980/81 

Alllal anställda Antal tjänster 

Planerat Utfall Planerat Värn- Föredra-
plikts- ganden 
verket 

Milirär personal 
Rcgementsoflicerare 43 43 44 +I +I 
Kompaniolliccrarc 30 27 28 +2 +2 
Plutonsoflicerare 12 12 12 of. of. 

Pemioncrad militär perso-
nu/ i an·odes(iänsr 

Regcmentsoflicerare 10 10 9 of. of. 
Kompanioflicerare 2 2 I of. of. 

Ciril personal 
Handläggande personal 112 104 112 of. of. 
Övrig personal 163 163 164 +4 +4 

372 361 370 +7 +7 

Budget~1ret 1978179 

Personalplanerin)!en har genomförts enligt planerna. Värnpliktsverkct har 

rnedvcrkat i den av överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen påhör

jade utredningen om totalförsvarets personalbehov. Personalrcdovisnings

föreskriftcr har prövats i samband med övningar. Registrering av hemviirns

och frivillig.personal har fortsatt planenligt. 

Personalredovisningen har fungerat enligt uppgjorda planer. Bristande 

balans har riitt mellan uppgifter och tillgiinglig personal. Siirskilda tjänster 

tör krigsplaeering och inkallelse av värnpliktig medicinalpcrsonal har inte 

funnits. Arbetssituationen har varit pressad trots tillgången p[1 kvarstående 

övertalig personal. Begriinsningcn av repetitionsutbildningens omfattning 

har bidragit till att arbetsläget har kunnat balanseras. Ca 300 arbetslösa 

viirnpliktiga har utöver planerad grundutbildningskontingent inkallats för 

grundutbildning 1979/80. Förutsiittningarna för redovisning av FN-pcrsonal 

har studerats. 

lnskrivningsvcrksamheten har i huvudsak kunnat genomföras tillfrcdsstiil

lande. Det stora antalet läkarvakanser har varit besvärande. Fr. o. m. 

J.;alenderi\ret 1979 blodgrupperas alla inskrivningsskyldiga genom viirnplikts

vcrkcts försorg. Planering för att möta den stora ökningen av antalet 

inskrivningsskyldiga - från ca 52 UOO till ca tllJ 000 inskrivningsskyldiga - har 

genom förts. 

Inom internprogrammet Gemensamma stfalfunktioner har administration 

och databehandling fungerat tillfredsstiillandc. 
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Budgct<ht:t 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978/79: 1 (I() bil. 7 ( fiiU 

l 978f7lJ:23, rskr 1978179:327) och rcgleringsbrcvet för hudgl'tiirct l lJ7l)/8(1 

heriiknas i stort sett kunna följas. 

Viirnpliktskontoren i Boden t:>ch Östersund har flyttat in i nya lokaler. 

Budgetar.::t 1980/81 

l'ämplikts1'erk<'t 

förändringarna i förh[11landc till hudget{1ret 1979/80 motiverar viirnplikts

vcrket p{1 följande siitt. 

A. Pris- och löncomriikning 

Pris- och löncomräkningen innebiir att kostnaderna ökar med 5 .f6.f 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

En personlig tjänst för vaktmästare i befordringsgång 1 C bör inrättas 

( + 87 000 kr.). 

C. Uppgiftsändringar 

J. Sju tjänster föreslås bli inrättade och övergångsvis kvarstående 

personal minskas med motsvarande antal ( + 662 000 kr.). 

2. Personalen minskar med fem anställda (- 373 000 kr.). 

3. 1 lyrcskostnaderna för Nedre Norrlands och Övre Norrlands värnplikts

kontor minskar (- 410 000 kr.). 

4. Ytterligare resurser behövs för systemomläggning av datakraften 

( + 519 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

plancperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgiir av sammanstiillningen över 

kostnader och meddshehov. 

Riksdagen hesliit i maj 1976 om ny organisation för värnpliktsverket efter 

förslag i prop. 1975176: 143 (Föll ! 97517td2, rskr 1975176:173 ). Det har visat 

sig att den personalvolym som dit h.::slutades för den regionala organisationen 

inte iir tillräcklig. Värnpliktsverket har stora sv~1righeter att lösa sina 
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uppgifter h:1r;1ffamk krig,pl;1ccring. rcdm·isning m. 111. Jag har d;irför 

hcriiknal mcdd fiir yllcrligarL' sju t_i;inskr vid \'Crkd. a\'scdda för den 

regionala (irg;misationcn. V :irnrlik tsvnkL'ls li111gsik tiga pcrsonalminsk

ningsm;i1 hör dock st:'t fast enligt vad jag har anm:ilt under avsnittL'l 3.4 Det 

militiira förwarcts fortsatta utveckling (s. 6S) anl:!t1ende de iltf:!iirder som 

kr;ivs for att verkstiilla riksdagens beslut om försvarsmaktens centrala 

kdning rn. m. (prop. 1977/78:t13. hiU 1977/78:9. rskr 1977178:174). 

.lag hcmstiilkr at\ regeringen fi\resliir ribd;1gen 

att till Vamplikt.\'\'crkC'I fiir budget:1ret I l/SIJ/81 anvisa L'lt fiirslags

anslag a\' fl7 800 {)()() kr. 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Fiirs\'arcts rationaliseringsinstitut iir central flir\'altningsmyndighct fiir 

ratinnaliseringsverksamheten itwm den del av statsförvaltningen som hör till 

försvarsdepartementets verksamhetsomriide. I institutets urp!!ifter ingilr 

bl. a. att fi.ilja och samordna rationalisningsvcrksamhetcn samt att ta 

initiativ till rationalisl:ringsi1tgärder. planliigga och efter samriid med berörda 

mvmlighcter utföra eller medverka vid rationaliseringsundersiikningar. 

utbilda personal i rationalisering. medverka vid bedömnin!! av lokalbehov 

samt att gcntl·mot statskontoret svara för att anskaffning och utnyttjande av 

datamaskiner samordnas. 

P<'1 grund av att statens datamaskinfond upphör kommer institutets roll i 

fraga om datamaskinanskaffning att fiiriindras. lnnebiirden av foriindringen 

kommer att klarbggas under hudgeUiret 1979/811. 

Institutet leds ;n· en stvrelse. Chef för institutet iir en i"ivcrdirektör. Vid 

institutet finns dessutom en samr;'1dsdclegation med företriidare fiir de 

centrala pnsonalorganisationerna. 

Rationali~eringsinstitutct ligger i frihamnsomri1det i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet försvarets rationali>eringsinstitut 

budgeteras p<'1 ett primiiruppdrag inom de\prod11kti1msomri1det Al\miin 

ledning och förhandsverksam het. 

Verksamheten finansieras huHlsakligen friin fiirsla)!sanslaget hirs\'arets 

rati1rnaliseringsinstitut. Medverkan i myndigheternas rati11naliseringsarht:>te 

kan i \'issa fall finansieras genom medel fran resp. mvndighcts anslag. 

Planering for pcriodt•n 1980/81 - 1984/85 

lktr;itfande utvccklingen av delprogrammet anför fi'.ir.l'l'ar<'ls ratio1111/i.ff

ri11gsi11s1i1111 bl. ;1. följande. 

Den inriktning som institutets verksamhet nu har och som i stort sett 

ofiiriindrad avses bihehällas under programplaneperioden stiimmer viil 

överens med s;°1vii\ statsm;1ktern;1s som överhefa\havarens intentioner. 

Institutet tolkar de under perioden sjunkande plancringsramarna och 
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föreslagna personalminskningarna pr1 cirka 20 r·.; "1m ett uttryck filr att dess 

verksamhet kvantitativt skall minskas. Fttersom forsvar ... nrganisationen 

iiven i framtiden ko111111cr all \·ara utsatt for L'n kraftig ckonornisk press med 

~itfoljandc behov a\' rationalisning hL·diiml'r doL·k institutct att dtcrfr;igan 

p;i instit11tl'ts tjiinstcr kan komma att iika. En iinnu h;irdare prinrill'ring 

mäste diirfiir göras inom institutet. 

lk fiirhercdande u1red11ingarna mastc hi1llas pii cn rimlig nivii under hela 

pcriodcn. Det iir diirfiir niid\'iindigl att det praktiska rationaliseringsarhetet 

förskjuts till myndigheterna sjiilva. Denna t'iirsk.iutning. kan innebiira 

problem pii grund av övriga mvndigheters minskade resurser. Statsmak

ternw; beslut enligt prnp. 1478/79: 121 nm ;rn,·iindningt'JJ ;1\· ADB i 

statsfiirvalt11i11g.cn innebiir alt rnctnd- och teknikstild i ADB-arhl'tct ;ignas 

iikad uppmiirksamhet. 

Den intiiktsfinansieradc vcrbamhctcn bcdiim.., ligga k\·ar pa ungefiir 

ofiiriindrad niva under perioden. 
Institutets medverkan i myndighetns rationaliscringsplancring fiirutses 

iika nägot ulldl'r pcriodL·n. i för..,ta hand fiir att tillgodosl' bchovct av 

analyspersonal vid civilfiirsvarsstyrelsl'n. 

Över tv{1 tredjedelar av institutets totala resurser anviinds fiir utformning 

av rationaliseringsförslag. De pag;iendc studicrna inom fackfunktionerna 

kommer att slutfilras. Stiid ges till lokala myndigheter inom ramen för en 

decentraliserad rationalisering. En stor del av resurserna bedöms liksom f. n. 

behöva satsas p;I utveckling av datorstiidda informationssystem. 

Verksamheten kommer att piiverkas av att stall'ns datamaskinfond 

upphör. Den niirmare inriktningen iir f. n. oklar. 1 nstitutet bedilmer dock att 

dess faktiska medverkan i anskaffningsprncessen i huvudsak kommer att 

vara av oförändrad omfattning. Oen tekniska utvecklingen inom datornm

r~1dct kan ocksf1 mcclfiira att likade insatser m<lsk göras. bl. a. for att 

begriinsa systcmutvecklings- och 11ndnhi11lslws1naderna. 

Den av rationaliseringsinstitutet hcriiknade utvecklingen av anslaget 

Försvarets rationaliseringsinstitut framgilr av följande sammanst:illning 

(prisliiµe februari 1979: l llOll-tal kr.). 

1979/801 1980/81 

26 900 22 650 

I Prisläge februari 1978. 

1981/82 1982/83 

22 150 22 450 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

21 650 20 900 109 800 

Planerad pcrsonalutveckling (antal anställda) inom rationaliseringsinstitu

tet framgår av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

101 97 93 85 81 77 
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F 8. Fiirsrnrets rationaliseringsinstitut 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

26 554 489 

26 900 000 

21600000 

A.'ostnader och mcdelshehov (i 000-tal kr.) 

Primtiruppdrag m. m. 

Försvarets rationalise
ringsinstitut: Allmän 
ledning och förbands
verksamhet 

Kostnader 

Tillkommerlal'går: 
Upphördsmedel från för
svarets delfond av sta
tens darnmaskinfond 

Försä I j ningsin tii k ter 
Intäkter från andra myn

digheter for ut förda 
tjiinstcr 

Medgiven prisreglering 
Överplanering, reserver 

m.m. 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Aiili1är personal 
Regementsofficerare 

Cil'il personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1978179 

Planerat Utfall 

25 453 

25453 

- 440 

+1480 

- 213 

26 280 

1978179 

26 959 

26 959 

- 405 

26 554 

Antal anställda 

Planerat Utfall 

5 

45 
51 

101 

5 

61 
35 

101 

1979/80 1980/81 

Planerat Försvarets Föredra
rationali- ganden 
serings-

27 462 

27 462 

- 500 

62 

26900 

institut 

24 184 

24184 

- 1110 

-I 500 

+ 66 

22 650 

23 134 

23 134 

- 100 

-1 500 

+ 66 

21600 

1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal tjänster 

Planerat Försvarets Föredra
rationali- ganden 
serings-

5 

61 
35 

IOl 

institut 

of. 

-I 
-3 

-4 

of. 

-I 
-3 

-4 
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Budgethet 197t'/79 

För.1Tarets ratio11aliscri11g1·i11sri1111 anger i sin <'trsrcdovisning fiir budgetiiret 

1978179 att rersonal har tj:instgjort vid centrala staber i planerad omfattning. 

Den externa rationaliseringsutbildningcn har omfattat ca 2 000 ut bildnings

dagar. Liksom tidigare har anvisningar för ratinnaliseringsplanering getts ut 

och försvarets rationaliseringsrlan producerats. 

Tvä förstudier om materielunderhåll har avslutats under hudgeti1rct. 

Institutets medverkan i försvarets förrbgnadsutredning har fortsatt likstlm 

medverkan i viirnpliktsverkets systemomläggningsrrojekt. En översyn av 

försvarets sjukviirdsstyrelse har genomfiirts. Datorstöd för planering. 

budgetering och urpföljning har införts vid armcförbanden. Rationalise

ringsarbetet inom transportsektorn har resulterat i handböcker och försök 

med ny transrortorg<rnisation. 

Ett personaladministrativt informationssystem har införts inom ytterligare 

några myndigheter. Försök med terminalstöd har påbörjats inom personal

administration och förnödenhetsredovisning. Friin den pågående översynen 

av långsiktig inriktning av utvecklingen av försvarets datorstödda informa

tionssystem har under året successiva redovisningar lämnats till överbefäl

havaren och civilförsvarsstyrelsen. 

Datamaskiner har anskaffats för bl. a. försvarets forskningsanstalt och 

försvarets datacentral. En utredning om försvarets systemdriftkostnader har 

gjorts. Fiirsök med sm[idatorer vid F 1 och llygstaben har avrapporterats. 

Budgeti1ret 1979U.:O 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978/79: !llO bil. 7 (FiiU 

1978179:23. rskr 1978179:327) och regleringsbrcvet för budgeti1ret 1979/80 

bedöms kunna fullföljas. Detta innebiir att verksamheten i stort sett iir 

oförändrad jämfört med föregi1ende budget[1r. Bl. a. ges stöd ät lokal 

rationalisering inom samtliga försvarsgrenar. Underlag för beslut om 

införande av system TOR redovisas. Regeringens uprdrag om översyn av 

den långsiktiga inriktningen av informationssystemutvecklingen avrapporte

ras. Experimentella metoder för utveckling av datorstödda inforrnationssys

tem tas fram. 

Budgetåret 1980/Rl 

Fiir.1Tarcts rationaliseringsi m1i1111 

För:indringarna i förht1llande till budgett1ret 1979/80 motiverar försvarets 

rationaliseringsinstitut pii följande s:itt. 
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;\. Pris- llch kin(•omr;iknin!! 

Pris- lH:h l\inL"omriikningen inrn.:b;ir att knstn;1derna iikar mL'd I 8\J4 t)I)() 

kr. 

l. Den perstlllalminskning snm fiirutsattes i prop. 1978179: IOO bil. 7 (FöU 

l IJ?X/79:23. rskr J lJ78/79:327) hör ittertas, vilkL't medför ökade personalkost

nader ( + 1710000kr.J. 

2. En personalminskning enligt överbefälhavarens förslag medför att 

kostnaderna minskar med 481-: !100 kr. 

3. Arbetet med att utveckla systemen TOR och PAF avslutas. Detta 

medfiir minskade kostnader (- 7 445 ()()() kr.). 

4. l.Jpphi'irdsmedlcn friin datamaskinfonden bortfaller i och med att 

fonden avsk;1ffas. Eftersom uppgifterna och kostnaderna i samband med 

datamaskinanskaffningen k\·arstilr. behövs ökade resurser ( + 500 000 

kr.). 

5. Amhititinssänkningar medfiir att kostnaderna minskar mt:!d 549 000 

kr. 

Föredraganden 

Jag.kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten umfrr program

planeperiodcn.Under avsnittet 3.4 Det militära försvarets fortsatta utveck

ling (s. 68) h;ir jag anm:ilt de åtgärder som kriivs för att verkstiilla riksdagens 

beslut om försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977178:63, FölJ 

1977178:9, rskr 1977178:174). Under budgetiirt:!t 1980/81 päbörjas den 

pt:!rs<malminskning vid försvarets rationaliseringsinstitut som jag där har 

redovisat. 
Min heriikning av medelsbehovet framg{ir av sammanstiillningen över 

kostnader och medelshehov. Eftersom arbetet med att utveckla svstcmen 

TOR och PAF i huvudsak avslutas under hudgctftrct 1979/80, har jag riiknat 

med en kostnadsminskning om 8 275 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föresliir riksdagen 

att till Försmrets ratio1111/i.1·<·ri11)isinstit111 för budgct{tret JQ80/81 

anvisa ett förslagsanslag a\· 21 600 ()()() kr. 

f'örsvarshiigskolan 

fiirsvarshi.igskolan har till uppgift att ge högre miliUir, eivilmilitiir och civil 

personal utbildning fiir verksamhet i lt:!dande befattningar inom totalförsva

ret. Dellagarna i högskolans kurser skall umlt:!rvisas om totalförsvarets 

uppgifter. organisation och verksamhet samt ges insikter i det totala krigets 

problem. Siirskilcl vikt skall fiistas vid samverkan inom totalförsvaret. Det 
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åligger vidare försvarshögskolan att. enligt föreskrifter som överhefälhava

ren utfärdar efter samr{1d 1m:d berörda myndigheter. studera frilgor som riir 

totalförsvaret. Försvarshögskolan skall iiven. om det kan ske utan att den 

egna verksamheten dtersiitts. biträda andra myndigheter i fr{1gor som rör 

utbildning och studier inom totalförsvaret. 

Försvarshögskolan är organiserad p{1 en chef. en liirarstab och en 

administrativ enhet. 

Försvarshögskolan ligger i militiirstabsbyggnaden pi1 Östermalm i Stock

holm. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarshögskolan budgeteras pi\ 

ett primäruppdrag inom delproduktionsomrädet Utbildning till och av ·fast 

anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras fran förslagsanslaget Fiirsvarshi'igskolan. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försrarshö~skolan 

bl. a. att skolan årligen skall anordna en chefskurs om ca åtta dagar och två 

allmänna kurser om vardera elva veckor. Diirutöver skall anordnas 

specialkurser avsedda för deltagare från de civila delarna av totalförsva

ret. 

Det beräknade elevantalet för vart och ett av budgetåren 1979/80-1984/85 
framgår av följande tabell. 

Elevantal 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

En chefskurs 35 35 35 35 35 35 
Två allmänna kur- 80 80 80 80 80 80 
ser 
Övriga kurser! 35 35 35 35 35 35 

150 150 150 150 150 150 

I Antalet kursdeltagare är preliminärt. 

Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars

högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1979; 
I 000-tal kr.). 

1979/8()1 1980/81 1981/82 1982/83 

2 320 2 450 2 550 2600 

I Prisläge februari 1978. 

15 Riksdagen llJ7lJ/XO. I sam/. Nr/()(} Ril. 7 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

2 650 2 700 12 950 
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Planerad personalutveckling (antal anställda) inom försvarshögskolan 
framgår av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

13 13 

F 9. Försvarshögskolan 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

13 

2 553 046 
2 140 000 
2 400 000 

13 

Kostnader och medelsbehov (J 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarshögskolan: Ut
bildning till och av fast 
anställd personalm. n. 

Kostnader 

Tillkommer I av~år: 

1978179 

Planerat Utfall 

1 932 

I 932 

2 553 

2 553 

Medgiven prisreglering + 490 
Överplanering, reserver 
m.m. 

Medels behov 

Personal 

Personalkategori 

Mililär personal 
Regementsofficerare 
Plutonsofficer 

Pensionerad militär perso-
nal i arvodesl)änst 

Regementsofficer 
Kompaniofficer 

Civil personal 
Lärare 
Övrig personal 

+ 8 

2430 

1978179 

2 553 

Antal anstiillda 

Planerat Utfall 

4 
1 

3 
3 

13 

4 
1 

3 
3 

13 

13 13 

1979/80 1980/81 

Planerat Försvars- Föredra
högskolan ganden 

2 131 

2 131 

+ 9 

2 140 

2 450 

2450 

2450 

2 394 

2394 

+ 6 
2400 

1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal tjänster 

Planerat Försvars- Föredra
högskolan ganden 

4 
1 

3 
3 

13 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
of. of. 

of. of. 
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Budget[1ret 1978179 

Förs1•arshögskol1111 anger i sin årsredovisning för budgetåret 1978/7') att 

mMet för högskolans verksamhet var att utbilda ca 185 kursdeltagare. Totalt 

har under budgetåret utbildats 195 personer. Differensen återspeglar friimst 

ett iikat antal deltagare i skolans chefskurs. Skolans personal har vidare 

deltagit i bL a. övningar och spel pii central och regional nivå. 

Budgetåret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som angavs i prop. 1978179: 100 bil. 7 

(FöU 1978/79:23. rskr 1978/79:327) och rcgleringshrevct för budgetåret 

1979/80 bedöms kunna fullföljas. 

Budgetåret 1980/81 

Försvarshögskolan 

Under budgetåret planeras ytterligare en specialkurs med huvudsaklig 

inriktning mot administrativ beredskap och totalförsvarssamverkan. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1979/80 detaljmotiverar 

försvarshögskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löncomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 210 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Ytterligare en specialkurs, anskaffning av en kopieringsapparat samt 

ökade kostnader för resor med förhyrda färdmedel m. m. innebär ett ökat 

mcdclsbehov av 1()0 000 kr. 

Föredraganden 

Under avsnittet 3.4 Det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 69) har 

jag anmält de åtgärder som krävs för att verkställa riksdagens beslut om 

försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977178:63, FöU 1977/78:9, 

rskr 1977178: 174). Med den inskränkning som följer av vad jag där har anfört 

om personalminskning vid försvarshögskolan kan jag godta den planerade 

inriktningen av verksamheten under programplancpcrioden. 
Min beräkning av medelsbehovct framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbchov. Medel har beriiknats för hl. a. ytterligare en 

specialkurs vid högskolan. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslär riksdagen 

att till Fiirsl'llrslzögskolan för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 400 000 kr. 
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Militärhögskolan 

Militiirhögskolan har till uppgift att ge regementsofficerare pii aktiv stat de 

kunskaper som behövs för tjiinstgöring i regementsofficershcfattningar pii 

bataljonschdsnivii (obligatoriska kurser) och i kvalificerade befattningar vid 

hiigre staber och förvaltningar, i särskilt kvalificerade brarbcfattningar eller 

som chder för hiigre förband (högre kurser). Militärhögskolan genomför 

ocksii annan högre utbildning som beordras av överbefälhavaren. t. ex. 

administrativ chefsutbildning samt kurser i ADB och ledarskap. Militärhög

skolan ät ar sig vidare uppdrag från andra myndigheter, t. ex. kurser för 

brigadchefer, försvarsområdesbefälhavare m. fl. Militiirhögskolan svarar 

slutligen för den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad p{i en stab och tre linjer. nämligen arme-, 

marin- och flyglinjerna samt en särskild linje för armens allmiinna kurser. Till 

högskolan är knuten en militiirhistorisk avdelning. 

Militärhögskolan ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Militiirhögskolan budgeteras pil tvii 

primäruppdrag inom delproduktionsomriidena Utbildning till och av fast 

anställd personal m. fl. samt Grundforskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Planering för perioden 1980/8 J - 1984/85 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militärhögsknlan bl. a. 

följande. 

Några större förändringar förutses inte under perioden. Undervisningens 

form och innehåll ses fortlöpande över. De vapentekniska och ingenjörstek

niska kurserna vid armclinjen bör enligt militärhögskolan sliis samman. 

Högskolans verksamhet är prioriterad av överbefälhavaren. I gällande 

försvarsbeslut uttalas att skolan även i fortsiittningen hör ges möjligheter att 

genomföra en dfektiv utbildning. 

Antalet heltidsanställda lärare är otillräckligt. bl. a. mot bakgrund av att 

antalet elever har ökat under senare är. Dessutom har iimnesomriiden 

tillkommit eller utvidgats. 

Den nya befälsordningen paverkar f. n. militärhögskolans verksamhet 

endast i begränsad omfattning. Skolan medverkar i planeringsarbetet. 

Antalet elever vid de allmänna kurserna kommer att vara mycket högt de 

första åren men minskar fr. o. m. budgetåret 1983/84. Den allmiinna kursen 

är obligatorisk för regementsofficerare. Elevantalet iir sa ledes en direkt föl.id 

av hur många elever som utexaminerats vid krigsskolorna. 

Om ett system med frivillig ansökan till högre utbildning skall fungera i 

framtiden mastc elevernas ekonomiska förhiillanden siirskilt uppmiirksam

mas. 
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Dd elevantal som nu kan fiirutses vid de ordinarie allmiinna och högre 

kurserna framgår av följande sammanstiillning. Elevantakt kan Jock bli 

högre i slutet av perioden iin vad som anges eftersom hiinsyn inte har tagits till 

de sneddningsmöjligheter som ges nuvarande kompaniofficerare i den nya 

befölsordningen. 

Elevantal 

1'179/80 1980/81 1981/82 llJ82/83 1983/84 1984/85 

.~//111ii111111 kurser 
Armen 161 170 160 140 110 105 
Marinen 40 42 43 42 38 42 
l'lyp apnet 23 32 32 28 32 30 

224 244 235 ZIO 180 177 

//iigrl' kursl'r 
Armen 105 123 121 116 116 116 
\farinen 36 36 37 38 38 38 
flygvapnet 23 25 30 30 30 30 

164 184 1111! 184 184 184 

Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF) har en siirskild 

framstiillnin)! anfört att man med nuvarande anslag inte har någon möjlighet 

att fylla sin uppgift som ett sammanhållande och ri1dgivande organ för 

militärhistorisk forskning. Delegationen har därför hemstiillt att anslaget 

successivt höjs för att dels återställa delegationens reella resurser till den nivå 

som förutsattes år J 962 dä DMF inriittadcs, dels tillgodose det behov av 

ökade resurser som föranleds av att den forskning delegationen skall stödja 

numera bedrivs i projektform. 

Den av militärhögskolan (MHS) beräknade utvecklingen av anslaget 

Militiirhögskolan och det av delegationen för militärhistorisk forskning 

bedömda medclsbchovct framgar av följande sammanstiillning (prisläge 

februari 1979; I 000-tal kr.). 

1979/801 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

MHS 21 550 26990 26 855 27 439 28 204 28 189 137 677 
DMF 250 350 450 550 650 750 2 750 

21800 27 340 27 305 27 989 28854 28939 140 427 

I Prisläge februari 1978. 

Planerad personalutveckling (antal anställda) inom militärhögskolan fram

går av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

121 128 128 128 128 128 
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F IO. Militärhögskolan 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

22 346 074 
21 800 000 
24 400 000 

l\osmader och medelsbehol' (I 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Militärhögskolan: 
Utbildning till och av fast 

anställd personalm. fl. 
Grundforskning 
Varav delegationen rör 

militärhistorisk forsk
ning 

Kostnader 

Tillkommer/avgår: 
Medgiven prisreglering 
m.m. 

Överplanering, reserver 
m.m. 

Medelshehov 

Personal 

Personalkategori 

Milirär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficer 
Plutonsoflicerare 

P('llsio11erad mili1är perso-
11al i arl'udesl)äns1 

Regementsofficerare 
Kompanioflicer 

( 'iri/ personal 
l landläggande personal 
Övrig personal 

1978179 

Planerat Utfall 

18 930 
I 211 

(200) 

20 141 

+I 628 

+ 59 

21 828 

1978179 

21 160 
1 186 

(200) 

22 346 

22 346 

Antal anstiillda 

Planerat Utfall 

67 
I 
8 

3 

4 
37 

121 

64 
1 
6 

4 
40 

116 

1979/80 1980/81 

Planerat Militär- Föredra-

20 376 
1 345 

(250) 

21 721 

+ 79 

21800 

högskolan ganden 

25 835 
I 505 

(350) 

27 340 

27 340 

22 990 
1 410 

(300) 

24400 

24400 

1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal tjänster 

Planerat Militär- Föredra-

68 
I 
8 

4 
39 

121 

högskolan ganden 

+6 
of. 
of. 

-2 

+l 
+2 

+7 

+3 
of. 
of. 

-2 

of. 
of. 

+I 
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Budget{1ret 1978179 

Militiirhiigsko/1111 anger i sin ;·1rsredl>\'i~;ning för hudgetaret I lJ78/79 att 

mitlen för verksamheten har n<°1tts. Tilldelade ekonomiska resurser har varit 

tillriickliga. friimst berocmk p;·i att ett antal vakans..:r har medfört att vissa 

omfördelningar har kunnat ske. 

Den militära personalens lönenivå har visat sig mindre konkurrenskrnftig, 

särskilt betriiffand..: liinu..:. En viss förbiittring skedde dock genom 1978 års 

avtalsförhandlingar. Sv[1righeter har ocksi\ förelegat att rekrytera och 

behälla befattningshavare i tjiinster för plutons- och kompaniofficer. 

Sammanlagt har 214 elever fullfi'iljt den allmiinna kursen och 84 elever 

avslutat den högre kursen. Elva andra kurser har genomfiirts. Inom den 

militiirhistoriska forskningen har projekt Carl X Clustaf fortsatt men inte 

kunnat avslutas med ett band som behandlar kriget mot Polen. 

Budget~1ret 1979/80 

Den inriktning som anges i prop. 1978179: 100 bil. 7 (FöU 1978179:23. rskr 

1978179:327) och i regleringsbrevet för budget[tret 1979/80 bcriiknas i stort 

sett kunna följas. Det iir viktigt att vakansläget förbättras. Det kan bli 

nödvändigt att giira betydande ambitionssiinkningar för att minska kostna

derna. Närmast övervägs minskning av ett antal fältövningar. Under 

budgetåret skall chefens for armen nya taktiska riktlinjer tillämpas i 

undervisningen vilket kommer att kriiva extra resurser vid armetinjcns högre 

och allmiinna kurser. 

Budgetåret 1980/81 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan förutser inte nf1gra större förändringar jämfört med 

föregående budgetår. Med anledning av S 1 :s flyttning till Enköping kommer 

stabstjänstövningarna för armens högre od1 allmänna kurser att förläggas i 

anslutning till S 2 i Karlsborg. 

Forskningen om lantförsvarets utveckling under 1930-talct slutförs genom 

publicering av ytterligare en volym i serien "Militiirhistoriska studier". 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1979/XO detaljmotiverar 

militärhögskolan pii följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen inncb;ir att kostnaderna ökar med > 070 000 

kr. 
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B. Uppgiftsfiiriindringar 

I. I liigskolan f1".iresliir att följande tjiinster inrättas. 

a) En tjiinst fiir huvudliirarc i undcrriittdsctjiinst ( + 147 000 kr.). 

h) En tjiinsl för hitriidande liirarc i ADl3 (+ 141 000 kr.). 
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c) En tjiinst för hirare i strategi vid armens allmiinna kurser ( + 141 000 

kr.). 

d) En tjiinst för biträdande liirare i fortifikationsteknisk kurs ( + 141 000 

kr.). 

c) Två tjiinstcr för aktiv regementsofficer, eftersom tvä arvodestjänster för 

pensionerad regementsofficer blir vakanta. 

f) En tjiinst för kansliskrivare/assistent vid kameralenheten ( + 87 O!IO 

kr.). 

g) En extra tjänst för kontorist avsedd för en arkivarbetare som är placerad 

vid skolan ( + 85 oon kr.). 

h) Omvandling till reguljära tjänster av sex tjänster pft särskild stat för 

regementsofficerare ur armen och marinen ( + 847 000 kr.). 

2. Viss materiel behöver bytas ut i samband med renovering av en 

samlingssal ( + 300 000 kr.). 

3. Vissa övningar bör flyttas frän Enköping till Karlsborg ( + 200 000 

kr.). 

4. Giillande taktikexempel behöver iindras ( + 120 000 kr.). 

5. Kostnaderna för utlandsresor ökar ( + 36 000 kr.). 

6. Kostnaderna för hyra av lokaler för fysisk träning ökar ( + 80 lll.lO 

kr.). 

7. Med anledning av en militiirhistorisk kongress behövs medel för 

utlandsresor ( + 5 000 kr.). 

8. För publicering av militärhistoriska studier behövs ytterligare medel 

( + 30 ()()() kr.). 

9. Tryckning av Aktuellt och I listoriskt ökar medclsbchovct med 10 000 

kr. 
10. För utbyte meJ universitet och högskolor behövs ytterligare JO 000 

kr. 

Delegationen för militärhistorisk forskning 

Uppgiftsföriindringar 

För att kunna stödja olika forskningsprojckt kr:ivs ytterligare 100 llOO 

kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

plancperioden. 
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1\-lin heriikning av medelsbelwvet framgi·1r av sammanstiillningen iiver 

kostnader och medelsbelwv. I beriikningen har jag beaktat medelsbehovet 

för en tjiinst som huvudliirare i unLlerriittelsctjiinst. Jag har vidare beriiknat 

ytterligare 50 000 kr. för stöd iit militiirhistoriska forskningsprojckt genom 

delegationen för militiirhistorisk forskning . 

.Jag hemstiiller att regeringen fliresl{1r riksdagen 

att till Alilitärhiigskolan för budgct{1ret I l_l80/X 1 anvisa ett fiirslag~

anslag av 24 400 000 kr. 

Försvarets gymnasieskola 

Försvarets gymnasieskola har till uppgift att meddela fast anstilld militi1r 

och civilmilitär personal samt viirnpliktiga den kompletterande allmänna 

skolutbildning som kriivs för anställning i militär eller civilmilitiir t_jiinst pii 

aktiv stat. Efter regeringens bestämmande för iiven annan undervisas vid 

skolan. 

Gymnasieskolan leds av en styrelse. Undervisningen vid skolan bedrivs på 

tvaärig social samt pit treårig naturvetenskaplig och samhiillsvetcnskaplig 

linje. Dessutom anordnas vissa kornpktteringskurscr. 

Försvarets gymnasieskola ligger i Uppsala. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets gymnasieskola budgete

ras p[1 ett primiiruppdrag inom delproduktionsomri'tdL'I Utbildning till och av 

fast anställd personal m. tl. 

Verksamheten finansieras frän förslagsanslaget Försvarets gymnasie

skola. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försrarcts /!.Ylllnasie

skola bl. a. följande. 

Försvarets gymnasieskola föreslås i prop. 1979180:7 om gymnasial 

utbildning för försvaret bli nedlagd den I juli 1982. Intagning till den första 

årskursen på den treåriga linjen kommer därför inte att ske läs;'tret 1979/80. 

Den sista intagningen till första årskursen p{1 den tvilf1riga linjen blir troligen 

liisåret 1980/81. Elever som redan har påbörjat sina studier vid skolan 

kommer att få slutföra dem där. Skolan räknar med att kompletteringsut

bildning för offieersaspiranter kommer att genomföras under hela program

plancpcrioden. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets gymnasie

skola framgår av följande sammanställning (prisHigc februari 197t): l 000-tal 

kr.). 
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1979/801 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

3 300 3 843 3 100 2400 2 400 2400 14 143 

I Prisläge februari 1978. 

Planerad personalutvcckling (antal anställda) inom försvarets gymnasie

skola framgår av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

26 23 16 8 

F l 1. Försvaret~ gymnasieskola 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 176 443 

3 300 000 

2 950000 

Kostnader och medelshehov ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets gymnasie
skola: 

Utbildning till och av fast 
anställd personal m. Il. 

Kostnader 

Tillkommer I avgår: 
Medgiven prisreglering 
Överplanering, reserver 

m.m. 

Medels behov 

Personal 

Personalkategori 

Civil 1wr.wnal 
Lärare 
Övrig personal 

1978179 

Planerat Utfall 

3 903 5 176 

3 903 5 176 

+ 580 

+ 17 

4500 5 176 

1978179 

Antal anställda 

Planerat Utfall 

19 19 
5 5 

24 24 

8 8 

1979/80 1980/81 

Planerat Försvarets Föredra
gymnasie- ganden 
skola 

3 286 J 843 2950 

3 286 3843 2950 

+ 14 

3300 3843 2950 

1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal tjänster 

Planerat Försvarets Föredra-
gymnasie- ganden 
skola 

21 -3 -3 
5 of. of. 

26 -3 -3 
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Budgetärct 1978179 

Fiirsrarcts {!.ymnasicskola anger i sin [trsredovisning for budgd~iret I 978/7lJ 

att det under ht)stterminen 1978 fanns km klasser med gymnasiekurs fi\r 

plutonsofficerare som hade armcclcvcr triin hela landet. Samtidigt genom

fördes den sista pähyggnadsuthildningen fiir plutonsofficerare. En markant 

ökning av studicr<idgivning och distansundervisning i enstaka ämnen har 

skett. 

Budgetåret 1979/80 

Den inriktning av verksamhden som anges i prop. 1978179: lllll bil. 7 (_FiiU 

1978.179:23. rskr 1978179:327) och i rcgleringsbrevet för budgetåret 1979/80 

beriiknas i stort sett kunna följas. Skolan striivar efter att uppn;i en stor 

flexibilitet med avseende pi1 speciella kurser för elever med begränsat 

kompletteringsbehov i civila ämnen. 

Budgetåret 1980/81 

Förs\'arets gymnasieskola 

Den planerade avvecklingen av det treiiriga gymnasiet fullföljs. Antalet 

lärartjänster beräknas minska med tre. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna iikar med 103 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. För en gymnasiekurs för plutor_::-:9fficerare behövs ytterligare 770 000 

kr. 

2. Personalen minskar med tre lärare (- 330 000 kr.). 

Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut (FöU 1979/80:5. rskr 1979/80:50) med anledning 

av prop. 1979/80:7 om gymnasial utbildning för försvaret skall försvarets 

gymnasieskola läggas ned den I juli 1982. Jag förutsätter att skolan 

förbereder en successiv avveckling i enlighet med beslutet. 

Min beräkning av mcdclsbehovet framg{ir av sammanstiillningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försl'{lrcts g_1·1111wsicsko/a för budget{tret 1980/H I anvisa ett 

förslagsanslag av ~ 950 000 kr. 
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Fiirsl·arl'ts förvaltningsskola 

Fiirsvarets fiirvaltningsskola har till uppgift att utbilda personal för 

forvaltningsverksamhet inom ff1rsvarsmakh:n i den mi111 s[1dan utbildning 

inte ankommer p[1 annan myndighet. Annan utbildning i fiirvaltningst_jiinsl 

far ocksi"1 anordnas. om utbildning av personal för fiirvaltningsverksamheten 

inom försvarsmakten inte eftersätts. Skolan skall vidare friimja samordning 

av utbildning i fi"1rvaltningstjiinst mL'llan myndighL'ler oc:h pil uppdrag av 

centrala myndigheter genomfora utredningar. studier och försök inom 

verksamhctsomriukn som berör skolan. 

Försvarets förvaltningsskola leds av en styrelse. Chef för skolan iir en 

skolchef. Verksamheten är organiserad pil en administrativ enhet och en 

uthildningsenhet. 

Försvarets forvaltningsskola ligger t. 11. i Solna men knrnmer att flytta till 

Östersund iir I 9H·L 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets förvaltningsskola budge

teras pä ett primäruppdrag inom delproduktionsomri1det Utbildning till och 

av fast anställd personalm. fl. 

Verksamheten finansieras fr[m t"iirslagsanslagct Försvarets förvaltnings

skola. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

l::kträffande utvecklingen av delprogrammet an for för.l"l'arets fiirrnlt11i11g1·

skola hl. a. följande. 

Förvaltningsskolans verksamhet kommer friimst att pt1verkas av skolans 

flyttning till Östersund sommaren 1984 samt tillkomsten av personaltjiinstut

bildningen. 

Under perioden beriiknas skolan överta utbildningen av kompanioffice

rare i fortifikationstjiinst. I samband med kursplanens omstrukturering 

kommer uthildningsplancrnas innehiill och de olika kurserna~ benämningar 

att ses över. 

Under programplancperioden bediims skolan kunna ta fram utbildnings

paket avsedda for regionala och lokala myndigheter. Förslag kommer att tas 

fram betriiffandc samordning av förvaltningsuthildningen mellan olika 

myndigheter. 

Regeringen har i mars I 97H föreslagit att förvaltningsskolan skall överta 

ansvaret för utbildning i personaltjänst och administrativ utbildning av högre 

chefst.iiinstemiin inom sin planerade organisation och i de planerade 

lokalerna. Förvaltningsskolan har med anledning hiirav i mars 1979 

inkommit med förslag till åtgiirder. bl. a. hetriiffande förläggning av 

personaltjiinstutbildningen till skolan. För denna utbildning mi1ste skolan 

tillföras vissa resurser. bl. a. tre heltidsanställda liirare. vilka bör tillföras 

skolan friin de myndigheter som nu ansvarar för motsvarande utbildning. 

Viss upprustning av skolans administrativa resurser behövs ocksi1. 
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Om sitviil utbildning i fortifikations- och hyggnadsfilrvaltning som 

personaltjänst skall genomföra~ vid skolan m:1ste b;lde antalet liirarl' och den 

administrativa personalen utiikas. 

Vad betriiffar den administr<1tiv:1 chefsutbildningen avvaktar skolan 

p[1gi1ende utredningar och studier i iimnl'l inom dl'n övriga statsfiirvaltningl'11 

samt den utbildning som gl'nomflirs pii militiirhiigskulan innevarande 

budgetilr innan skolan avger förslag. 

Den av skolan beriiknadl' utvecklingen av anslagl'l försvarets fiirvalt

ningsskola framgär av följande sammanställning (prislilge februari l'J79; 

1 !)(10-tal kr.) 

1979/801 1980/81 1981/82 

4 450 6 644 6 354 

I Prisliige februari 1978. 

1982183 

6 354 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

6 354 8 254 33 960 

Planerad personalutvcckling (antal anställda) inom förvaltningsskolan 

framgår av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

24 30 30 

F 12. Försvarets förvaltning.~skola 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 096 370 
4 450 000 

5 200 000 

30 

Kostnader och medelsbehm• (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets forvaltnings
skola: 

Utbildning till och av fast 
anställd personalm. n. 

Kostnader 

Tillkommer I avgår: 
Medgiven prisreglering 

1978179 

Planerat 

4 135 

4135 

m. m. + 790 
Överplanering, reserver 

m.m. 

Medels behov 

+ 10 

4935 

Utfall 

4096 

4096 

40961 

30 

1979/80 

Planerat 

4 437 

4 437 

+ 13 

4 450 

1 Enligt fiirvaltningsskolan är det verkliga utfallet 4 923. 

1980/81 

Försvarets 
forvalt-
ningsskola 

6 626 

6626 

+ 18 

6 644 

1984/85 

25 

Föredra-
gamlcn 

5 200 

5 200 

5200 
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Personal 

Personal kategori 1978179 1979/80 Bcriiknad ändring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjänster 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
förvalt- ganden 
ningsskola 

Militär personal 
Regementsofficerare 13 Il 13 +2 of. 
Kompaniofficerare 4. 3 3 +2 +I 

Civil personal 
Handläggande personal I I I +I of. 
Övrig personal 7 7 7 +I of. 

25 22 24 +6 +I 

Budgetåret 1978179 

Försvaretsförvaltrzi11gsskolu anger i sin årsredovisning för budgetåret 1978179 

att antalet kurser har minskats i förhållande till det planerade, dels av 

kostnadsskäl, dels på grund av för ni anmälda elever. Sammanlagt har 361 

elever utbildats vid 17 kurser under 245 kursveckor. Ca 50 c;~. av lektionerna 

har genomförts med hjälp ca 600 externa liirare och experter. De resurser 

som har frigjorts genom inställda kurser har utnyttjats för en genomgripande 

omplanering av undervisningen inom facken kameral verksamhet och 

förrådsverksamhet. 

Budgetåret 1979/80 

Möjligheterna att ni\ uppstiillda utbildningsmt1l kan komma att pilverkas 

av kostnadsUiget för utbildningen. Av rekryteringsskäl kommer två kurser i 

förrådstjiinst för kompaniofficerare att genomföras, vilket innebär att tio 

kortare kurser måste inställas. 

Budgctaret 1980/81 

Försvarets f örl'(l/tningsskola 

Inför budgetåret 1980/81 har önskemiilen om utbildning överskridit 

skolans resurser. Skolan har tfarfi:ir i remiss till berörda myndigheter 

föreslagit att vissa kurser skall fä anstå. 

Friigan om den framtida fi.irliiggningcn av fortifikationsutbildningen är 

ännu inte li.ist. I avvaktan p{t detta kommer en kurs för kompaniofficerare i 

fortifikationstjiinst att genomföras vid skolan under hudgetiiret 1980/81. 
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Som en ny verksamhet kommer skolan att pi1 iiverhefalhavarens uppdrag 

utbilda chefer för planerings- och ekonomienheter vid lokala myndighe

ter. 
För att förhercda övertagandet av personaltjiinstutbildningrn mäste de tre 

liirarna som är avsedda härför disponeras vid skolan fr. o. m. den 1 januari 

1981. 

Förändringarna i förhällande till hudget;'lret 1979/1'0 detaljmotiverar 

försvarets förvaltningsskola på följande sätt. 

A. Pris- och löncomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebiir att kostnaderna ökar med 294 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. För att genomföra uthildning i fortifikationstjänst krävs att en tjänst för 

lärare som enligt regeringens beslut har hfölits vakant får tillsättas ( + 110 000 

kr.). 

2. Två tjänster för regementsofficer avsedda för lärare i personaltjänst. en 

civil lärare i personaltjänst, en tjänst för kompaniofficer. avsedd för lärare i 

kamcraltjänst. och en tjänst för kontorsbiträde/assistent behövs ( + 450 000 

kr.). 

3. Under budgetåret hehövs inredning av omklädnadsrum för kvinnliga 

elever ( + 10 000 kr.) och iståndsättning och inredning av uthildningslokaler 

( + 230 000 kr.). 

4. För utarbetande av uthildningspaket behövs ytterligare 50 000 kr. 

5. För ett utökat antal kurser behövs ytterligare 650 000 kr. 

6. För att nå uppställda utbildningsm~tl måste kostnaderna för bl. a. 

studietjänstgöring räknas upp med 382 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medclshehov .I beräkningen har jag beaktat medclshehovet 

för en tjänst för lärare i fortifikations- och byggnadsförvaltning. Regeringen 

avser att senare fatta beslut om personaltjiinstuthildningens förliiggning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvaret.i· förvalt11i11Ksskola för hudgetäret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 5 200 000 kr. 
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Ftirsvarcts brevskola 

Försvarets hrcvskola har f. n. till uppgift att ge befäl på aktiv stat och i 

reserven m. fl. korrespondensundervisning i militiira och tekniska ämnen, 

sprf1k. totalförsvarsfrågor. ämnen som behandlar samhällsfri1gor och utrikes

politiska friigor m. m. Skolan skall vidare utveckla och framställa utbild

ningshjälpmedcl för försvaret och i samband hiirmed bedriva tillämpad 

forskning inom det uthildningsteknologiska området. 

Försvarets brevskola är organiserad på en skolledning, en produktionsav

delning. en administrativ enhet och en enhet för forskning och utveckling 

m.m. 

Försvarets hrevskola ligger i Stockholm. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försmret.1· brnskola 

bl. a. följande. 

Försvarets hrevskolas framtida verksamhet kommer i hög grad att 

påverkas av regeringens ställningstagande till överbefälhavarens förslag om 

organisation av försvarets läromedt!lscentral. 

Förslaget innebiir att försvarets läromedelscentral får ett vidgat ansvars

område jämfört med försvarets brevskola. Överhefälhavaren har diirför 

föreslagit att finansicringsfd\gan närmare utreds före den I juli 1981. 

Med hiinsyn till pågående arbete med försvarets Hirometlelscentrals 

detaljorganisation och i syfte att effektivisera verksamheten vid försvarets 

brevskola för att anpassa denna till olika uppdragsgivares behov kan vissa 

förändringar behöva vidtas vid myndigheten fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

Detta förutsätts kunna ske inom de medelsramar som överbefälhavaren har 

tilldelat skolan. 

Planeringen vid försvarets brevskola inriktas på en i huvudsak oförändrad 

ambitionsnid för budgetåret 1980/81. För budgetåren l 981/82 - 1984/85 

finm. inte några säkra grundv[irden förrän regeringen har tagit ställning till 

överbefälhavarens förslag om försvarets liiromedelscentrals organisation och 

finansiering m. m. Utvecklingen kan endast beskrivas i de planeringsramar 

för perioden som överbefälhavaren har angett. 

Den av brevskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 

brevskola framgår av följande sammanställning (prisHige februari 1979; 

1 000-tal kr.). 

1979/801 1980/81 

2 550 2 700 

I Prisläge rebruari 1978. 

1981/822 1982/83 

2 700 2 700 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

2750 2750 13600 

2 Fr. o. m. budgetåret 1981 /82 avses försvarets läromedelscentral. 
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Planerad personalutveckling (antal anställda) inom brevskolan framgår av 
följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

45 45 50 50 

F 13. Försvarets brevskola 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

2 563 512 
2 550 000 
2 700 000 

Kostnader och medelshehol' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag rn. rn. 1978/79 

Planerat Utfall 

Försvarets brevskola: 
Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 7 055 7049 

Tillämpad forskning 101 115 

Kostnader 7 156 7164 

Tillkommer I mgår: 
Intäkter av uppdrags-
verksamhet -4 884 -4600 

Medgiven prisreglering + 355 
Överplanering, reserver 
m.m. + 18 

Medels behov 2645 2564 

Personal 

Personalkategori 1978179 

Antal anställda 

Planerat Utfall 

Militär personal 
Regementsofficerare 2 2 
Civil persona/I 
Handläggande personal 28 26 
Övrig personal 15 15 

45 43 

1 Jnkl. personal för uppdragsverksamheten. 

In Uiksdagen 1979!/:W I sam/. Nr 100 Bil. 7 

50 50 

1979/80 1980/8 I 

Planerat Försvarets Förcdra
brevskola ganden 

7 318 7451 7 469 
110 125 125 

7428 7 576 7 594 

-4900 -4 900 -4900 

+ 22 + 24 + 6 

2 550 2 700 2 700 

1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal tjänster 

Planerat Försvarets Föredra-
brevskola ganden 

2 of. of. 

28 of. of. 
15 of. of. 

45 of. of_ 
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Budgetåret 1978/79 

Försvarets brevskolu anger i sin årsredovisning för budgetåret 1978179 att 

den verksamhet som planlagts för budgetåret har kunnat genomföras. 

Budgetåret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978179: 100 hil. 7 (Föll 

1978179:23, rskr 1978179:327) och i reglcringsbrevet för budgetåret 1979/80 

bedöms kunna genomföras. 

Budgetåret 1980/81 

Försvarets brevskola 

Verksamheten kommer att bedrivas med samma hurndinriktning och 

ambitionsnivå som tidigare budgetår. Regeringens direktiv med <tnledning av 

överbefälhavarens förslag om försvarets liiromedelsccntral k<tn dock komma 

att återverka på verksamheten. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1979/80 detaljmotiverar 

brevskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär <tlt kostn<1derna ökar med 172 000 

kr. 

Föredraganden 

Under avsnittet 3 .4 Det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 65) har 

jag anmält de åtgärder som krävs för att verkställa riksdagens beslut om 

försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977/78:63. Föll 1977178:9. 

rskr 1977178:174). Under budgetåret 1980/81 påbörjas den omstrukturering 

av försvarets brevskola till försvarets läromedelscentral som jag där har 

redovisat. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksd<1gen 

att till Försvarets brevskola för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 700 000 kr. 
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Krigsarkivet 

Krigsarkivd leder och iiwrvakar arkivtjiinsten hos myndigheter inom 

försvarsdepartementets verksamhetsomriide. Arkivet iir arkivmyndighet 

och arkivdep[1. Det skall verka för en tidsenlig organisation och utveckling av 

arkivviisendct. främja en ändam{tlscnlig gallring.av arkiv. friimja vetenskap

lig forskning m. m. 

Chef för krigsarkivct iir en krigsarkivarie. Arkivet iir organiserat p{1 sex 

sektioner. nämligen fyra för arkivmyndighets- och dcpt1iirendcn. en fiir 

administration samt forskningsservicc och utredningsverksamhct m. m. och 

en för gallringsutredningar. Vidare finns ett bibliotek. 

Krigsarkivct ligger i anslutning till förvaltningshyggnaden Tre Vapen på 

Giirdet i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras pii ett 

primiiruppdrag inom dclproduktionsomd1det Allmiin ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras friin förslagsanslaget Krigsarkivet. Som upp

hördsmedel redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Betriiffande utvecklingen av delprogrammet anför /.:.rigrnrkivct bl. a. 

följande. 

Myndigheternas krav på omfattande arkivleveranser kräver avsevärt 

ökade förvaringsutrymmen. dels genom att befintliga hyllor och skap 

fortlöpande ersätts med tätpackningssystem. dels genom inredning av nya 

magasin. För att myndigheternas instruktionsenliga uppgifter skall kunna 

lösas måste antalet tjänster utökas. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivet framgår 

av följande sammanställning (prisläge februari 1979; I 000-tal kr.). 

1979/801 1980/81 1981/82 

4400 4 880 4 755 

1 Prisläge februari 1978. 

1982/83 

4 855 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

4 755 5 105 28 750 

Planerad personal utveckling (antal anställda) inom krigsarkivet framgår av 

följande sammanställning 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

32 34 34 34 34 34 
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F 14. Krigsarkivet 

1978179 Utgift 4 633 385 
1979/80 Anslag 4 400000 

1980/81 Förslag 4 450 000 

Kostnader och medefsbehm• (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Krigsarkivet: Allmän led-
ning och förbandsverk-
sam het 

Kostnader 

Tillkommer I w•går: 
Inbetalningar för kopie-

ringsverksamhet 
Medgiven prisreglering 
Överplanering, reserver 

m.m. 

Medels behov 

Personal 

Personalkategori 

Cil'il personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1978179 

Planerat Utfall 

3 865 4660 

3865 4660 

- 25 - 27 
+ 655 

+ 85 

4 580 4 633 

1978/79 

Antal ansliillda 

Planerat Utfall 

15 
17 

32 

15 
17 

32 

1 Antalet anställda hcräknas öka med två. 
2 Antalet anställda hcräknas vara oförändrat. 

Budgetåret 1978179 

1979/80 1980/81 

Planerat Krigs- Föredra-
arkivet ganden 

4 429 4 907 4 477 

4429 4907 4477 

- 29 - 27 - 27 

4400 4 880 4450 

1979/80 Beräknad ändring 
1980181 

Antal tjänster 

Plannat Krigs-

15 
17 

32 

arkivet 

+l 
+2 

+31 

Föredra
ganden 

of. 
+] 

+ ]2 

Krigsarkivet anger i sin årsredovisning för hudgo:tiiret 1978i79 att arkivet i 

huvudsak har uppfyllt de krav som har ställts pä myndigheten. Krigsarkivet 

framhåller dock bl. a. att de resurser som har kunnat avdelas till orclnings

och förteckningsarbcte har varit otillfrcdsstiillandc. Omorganisationer och 
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rationaliseringar liksom den pi1g;\ende omlukaliseringen av myndigheter 

inom försvarsscktorn ställer ökade krav pii krigsarkivet. bl. a. i fråga om 

översyn av arkivbildning och leveranser till arkivet av inaktuellt arkivmate

rial. Krigsarkivct saknar resurser att i tillfredsstiillande omfattning tillgodose 

dessa mycket triingande behov. 

Budgctiiret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. FJ78/79: 100 hil.7 (FöU 

1978/79:23, rskr 1978179: 327) och regleringshrevet för hudgeti1ret 1979180 

bedöms i huvudsak kunna fullföljas. 

Ordnings- och förteckningsarbetct planeras bli genomfört i oförändrad 

omfattning. Forsknings- och utn:dningsverksamheten {it allrniinhet och 

myndigheter kan tillgodoses endast i bcgriinsad omfattning. Förfrågningar 

fri1n myndigheter prioriteras. Mottagandet av leveranser fr[111 försvarets 

myndigheter kommer att ske i ofiiriindrad omfattning. Konventionella 

arkivhyllor och äldre kartskiip kommer att ersättas i n;igot ökad omfattning. 

En utökning av säkerhetsfilmningen planeras. En omarbetad upplaga av 

Arkivinstruktion för försvarets myndigheter kommer att utges. 

Budgetaret 1980/81 

Krig.rnrkii·er 

Föriindringarna i förhilllandc till hudgct<iret 1979/80 motiverar krigsarki

vet pt1 följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneornräkningen innebiir att kostnaderna ökar med 53 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Medel för ytterligare tre tjänster beräknas till 285 000 kr. 

2. För diverse engångsanskaffningar behövs 470 000 kr. 

3. För engångsanskaffning budgetåret 1979180 avgår 330 000 kr. 

Föredraganden 

.lag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperiodcn. 

Min beräkning av medclsbchovct framgilr av sammanställningen över 

kostnader och mcdclsbchov. Jag har bl. a. beräknat medel för en tjänst för 

fotograf samt 240 000 kr för engångsanskaffningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Krig.rnrkin•t för budgctftret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 4 450 000 kr. 
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Statens försvarshistoriska museer 

Statens försvarshistnriska museer iir gemensam myndighet för armemu

seum. marinmuseum och flygvapenmuseum. 

Förs\"arsmuseerna har till uppgift att licvara förcmiil av lictydelse för 

kunskapen om det svenska försvarets verksamhl't och utveckling genom 

tiderna. Försvarsmusecrna skall iivcn verka för att information om försvaret i 

iildre tider och dess roll i samhiillsutveeklingen sprids. Om det kan ske utan 

att övrig verksamhet eftersätts. skall försvarsmuseerna ge stöd till museer 

och samlingar av militär eller kulturhistorisk art inom försvaret och museer 

och samlingar av militär art utom försvaret. 

Försvarsmuseerna leds av en styrelse. Varje museum förestf1s av en chef 

som samtidigt är huvudföredragande styrelsen iirenden som gäller 

museet. 

Armcmuseum ligger i Stockholm, marinmuseum 1 Karlskrona och 

flygvapenmuseum i Linköping. 

Verksamheten under delprogrammet Statens försvarshistoriska museer 

budgeteras på fyra primiiruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän 

ledning och förbandsverksamhct. ett för resp. museum samt ett för den 

centrala administrationen. 

Verksamheten finansieras fr[m förslagsanslaget Statens försvarshistoriska 

museer. Som uppbördsmedcl redovisas inkomster av inträdesavgifter. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Beträffande utvecklingen av dclprogrammd anför statem)i)r.1·1·arshistoris

ka museer bl. a. följande. 

Den insamlande verksamheten skall ytterligare systematiseras samtidigt 

som ökad satsning sker på kontinuerlig vård av samlingarna. Basutstiillningar 

skall successivt anpassas till modern museipedagogik. 

Den av statens försvarshistoriska museer beräknade utvecklingen av 

anslaget Statens försvarshistoriska museer framgår av följande sammanställ

ning (prisläge fehruari I 979; I (UIO-tal kr.). 

1979/801 1980/81 

6 700 8 146 

1 Prisläge februari 1978. 

1981/82 1982/83 

8 336 8 443 

1983/84 1984/85 Summa 
1980/85 

8 552 8 659 42 136 

Planerad personal ut veckling (antal anställda) inom museerna framgår av 

följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

48 53 53 53 53 53 
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F 15. Statens försvarshistoriska museer 

1978179 Utgift 6 946 382 

1979/80 Anslag 6 700 000 

1980/81 Förslag 7 300 ()()() 

Kostnader och medclshehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Statens Föredra-
försvars- ganden 
historiska 
museer 

Statens försvarshistoriska 
museer: Allmän ledning 
och förbandsverksamhet 

Central ledning 312 347 340 
Arme museum 3 712 4 458 3 893 4659 4 270 
Marinmuseum I 165 I 522 1407 1830 1415 
Flygvapenmuseum 823 I 026 1 113 1296 I 260 

Kostnader 5 700 7006 6725 8132 7 285 

Tillkommer I argår: 
Inträdesavgifter vid 
a) Armemuseum 3 
b) Marinmuseum 25 - 60 - 25 - 25 - 25 
c) Flygvapenmuseum 
Medgiven prisreglering +I 125 
Överplanering, reserver 

m.m. + 18 + 40 
Av regeringen medgivet 
överskridande + 50 

Mcdelsbchov 6865 6 946 6 700 8 I07 7 300 

Personal 

Personalkategori 1978179 1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjänster 

Planerat Utfall Planerat Statens Föredra-
försvars- ganden 
historiska 
museer 

Central ledning 

Ci<'il per.wnal 
Handläggande personal 0.5 of. -0,5 
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Personalkategori 1978179 1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjänster 

Planerat Utfall Planerat Statens Föredra-
försvars- ganden 
historiska 
museer 

Armemuseum 

Militär personal 
Regementsofficer of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 4 .'i 4 +2,5 +! 
Övrig personal 21 22 22 ~1 of. 

Marinmuseum 

Ch·il personal 
Handläggande personal 2 2 2 +2 of. 
Övrig personal 9 9 10 of. of. 

Flygvapenmuseum 

Civil personal 
Handläggande personal 2 of. of. 
Övrig personal 4 3 6 of. of. 

42 43 47,5 ;5,5 +0,5 

Budgetåret 1978179 

Statens försvarshistoriska museer anger i sin iirsrcdovisning för hudget{1rct 

1978179 att den verksamhet som redovisades för första {1ret i programplanen 

för perioden 1978179 - 1982/83 har genomförts. Armcmuseum och marin

museurn har under budgetåret haft 66 040 resp. 44 900 besök. Eftersom 

lokaler saknas vid flygvapenmuseum. har någon basutstiillning inte kunnat 

anordnas där. Antalet besök har dock uppgått till ca 10 000. 

Budgetåret 1980/81 

Statens försvarshistoriska museer 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1979/80 motiverar statens 

försvarshistoriska museer på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 711 000 

kr. 
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8. Uppgiftsföriindringar 

1. Vid armcmuscum föresläs en halv tjänst för hyri'1dirdtör. en tjiinst för 

intendent, en tjiinst för fotograf och en tjiinst för amanuens ( + 348 UUll kr.). 

För extra kostnader i sam hand med B-avdrag för studier, pcrsonalutbiklning 

m. m. begiirs ytterligare 88 IJOO kr. 

2. Vid marinmuseum förcsli1s en tjänst för intendent och en tjiinst för 

amanuens ( + 206 000 kr.). Övriga förändringar vid marinmuseum innebiir 

att kostnaderna ökar med 33 000 kr. 

3. För flygvapenmuseum och den centrala administrationen begiirs 

sammanlagt ytterligare 21 000 kr. 

Fiiredragandrn 

Jag har inte niigot att erinra mot den planerade inriktningen a\ 

verksamheten under programplaneperioden. 

Min beriikning av medelsbehovet framg{1r av sammanstiillningen över 

kostnader och medelsbehov. Medel har beriiknats hl. a. för en tjänst för 

handliiggare med administrativa uppgifter vid armemuseum med tjänstgö

ring även vid det centrala kansliet. 

Jag hemställer att regeringen föreslfa riksdagen 

att till Statens försl'Clrshistoriska m11sc1'r för hudgettm:t 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 7 300 nuo kr. 

Frivilliga förs\'arsorganisationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har till uppgift att i samråd med 

berörda myndigheter bedriva upplysnings- och rekryteringsverksamhet, 

medverka vid utbildning av frivillig personal som leds av myndighet, li.:da 

sådan uthildning av frivillig personal som inte anordnas av myndighet samt 

teckna avtal med och svara för registrering och krigsplan:ring av personal 

som står till förfogande för tillfällig tjänstgöring inom totalförsvaret 

(H-pcrsonal). 

Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer 

m. m. budgeteras pä två prirniiruppdrag inom delproduktionsområdena 

Allmän ledning och förbandsvcrksamhet samt Utbildning till och av fast 

anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras fran förslagsanslaget Frivilliga försvarsorgani

sationcr m. m. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Betr~iffande utvecklingen av delprogrammet anför iii'erbefiilhm·aren bl. a. 

följande. 
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De organisatiom:r som rekrytnar och utbildar personal för uppgift1.:r i 

försvarsmaktens krigsorganisation och hemviirnet skall prioriteras. Siirskild 

uppmiirksamhet skall iignas [1t att repetitionsutbilda personalen, bl. a. 

genom att ordna kurser och annan utbildning som ersiittning för uteblivna 

krigsforbandsövningar. 

Utbildning m. m. bi:drivs huvudsakligen i:nligt de grunder som har 

föreslagits av 1%b f1rs viirnpliktskommitk. 

Den av överbefälhavaren beriiknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 

fiirsvarsorganis;1tinner m. m. framg[ir av följande sammanstiillning (prisliige 

februari 1979: 1 000-tal kr.). 

l'J79i8()1 l<J80!81 1981182 1982iK3 198.~/84 1984/85 Summa 
1980/85 

---------
50 600 53 800 53 800 53 800 53 800 53 800 269 000 

1 Prisl:igc februari 1978. 

F 16. Frivilliga förs,·arsorganisationer m. m. 

1978179 Utgift 45 811 007 

1979/80 Anslag 50 600 000 

1980/81 Förslag 53 400 000 

Kostnader och medelsbelwi• ( 1 0()0-tal kr.) 
- -----· -----· 

Prim;iruppdrag m. m. 1978179 1979/80 191\0/81 

Planerat Utfall Planerat Över- Föredra-
be föl- gandcn 
havan:n 

Frivilliga försvarsorgani-
,;ationcr m. m.: 

Allmän ledning och fiir-
handsvcrksamhct 16 567 16 567 18 147 14 374 19 374 

Utbildning till och av fast 
anstiilld personal m. n. 24 008 29 244 32 453 34 426 34 026 

Kostnader = rncdclshe-
ho\' 45 575 45 811 50600 53 800 53400 

BudgL·t;'iret 1978/79 

Ö1wl><:fi'ilhm·an•11 anger i sin fasredovisning för budget~iret ! 978i79 att 

planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Utbildningen av A

och B-personal har haft tillfredssUillande omfattning. 
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Budget[1ret 1979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978/71!: 100 bil. 7 ( FöU 

1978179:23. rskr 1978179:327) och regleringshrevet för hudget{iret 1979/80 iir i 

stort sett oförändrad jämfört 1m:d fiireg{1ende hudgd<'ir och hediims kunna 

fullföljas. 

Budget;het 19811/81 

Ö1·crbefillha1·aren 

Föriindringarna i förh{illande till hudget~iret 1979180 nwtiverar överbdiil

havaren pä följande siitt. 

Pris- och löncomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3.2 milj. 

kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under prngram

planepcrioden. 

Min beräkning av medclsbehovct framgår av sarnmanstiillningen över 

kostnader och mcdelsbchov. 

Jag hemstiiller att regeringen fiiresEir riksdagen 

att till Fri1·illiga försvarsorganisationer m. m. för hudgetf1ret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 53 400 000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral skall på uppdrag utföra foimst administrativ 

databehandling åt myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhets· 

område. Datacentralen skall vidare svara för beredskaps- och krigsplanlägg· 

ning i fråga om driften av den datamaskinutrustning som ställs till centralens 

förfogande. I den mån det kan ske utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts 

får datacentralen iiven ta uppdrag fr{rn uppdragsgivare utanför försvarsde

partementets verksamhetsområde. 

Försvarets datacentral leds av en styrelse. Chd för centralen iir en 

direktör. Inom datacentralen finns ett centralt Of!!an. driftledningen 

bestilcnde av enheter för administration, teknik neh produktion samt 

prnduktionsorgan för databehandling. 

Driftledningen iir i huvudsak lokaliserad till Stockholm. Produktiunsor

g:anen ligger i Stockholm. Arboga. Karlstad. Kristianstad och Östersund. 
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\\:rksamhet<:n inom delprogrammet Fiirsvan:ts datacentral hudgetnas 

för hudget:iret 1980!8 I p:\ tvii primiiruppdrag inom dc:lproduk1innsomri1dena 

Allmiin ledning 11ch förbandsverksamhet och Central! vidtagen matericlan

skallning m. m. 

Verksamhetcn under primiiruppdraget Försvarets datacenlral:Allmiin 

ledning och förbandsvcrksamhel redovisas som splvhiirande. 

Planering för perioden 1980/HI - 19H4/H5 

Uetriiffande utvecklingen av delprogrammet anför fiirsmrcts de1111rcntral 

bl. a. följande. 

Fiirsvarets datacentrals framtida verksamhet iir helt avh:ingig den data

kraftstruktur som skall giilla och de uppgifter som datacentralen tilldelas 

inom försvarets ADB-verksamhet. Överbefälhavarens informationssystem

och datakraftplan iir ett viiso:n!ligt underlag för den l{mgsiktiga planering

en. 

Den av dataco:ntralen beräknade {1rsomslutningen under anslaget Försva

rets datacentral (exkl. primäruppdraget Försvarets datacentral: Centralt 

vidtagen materielanskaffning m. m.) framgttr av följande sammanställning 

(prisläge februari 1979; I 000-tal kr.). 

197lJ/8ll1 1980/81 1981/82 1982/83 l 'J83i84 llJl'4/85 Summa 
1980/85 

64 475 54 900 54 050 53 750 48 500 48 500 25') 700 

1 Prisläge februari 1978. 

Planerad personalutveckling (antal anstiillda) inom datacentralen framgår 

av följande sammanställning. 

1979/80 1980/81 1981/82 

234 234 230 

F 17. Försvarets datacentral 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 000 

1 000 

1401 000 

1982/83 1983/84 1984/85 

227 205 205 
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Restiillningsbt.'myndigandcn och hcta/11i11gsmcdcl (I 000-tal kr.) 

Primiiruppdrag 111. 111. 1979/8() 1980181 

Försvarets 
datacentral 

Fiirsvarcts datacentral: 
Allmän ledning och forbandsverk

samhet 
Centralt vidtagen materielanskaff

ning m. m. 

Kostnader 

Tillkommcrfa1·11år: 
Rörelsekapital 
lntiiktcr 
Medelsbehov 
Bemyndigandebehov 

Bem. 

Utgifter och medelsbehor (I 000-tal kr.) 

Utgifter/inkomster 1978i7'! 
för primiiruppdragct 
försvarets datacentral: Planerat Utfall 
Allmän ledning och 
förbandsvcrksamhet 

I ngäcndc balans den 1 
juli resp. år 885 885 

Utgifter on 486 58 757 

Summa utgifter 59 601 571172 

Tillkommeria1•går: 
Inkomster -58 600 -64 912 
Utgående balans den 30 
juni resp. [ir I 000 + 7 041 

Mcdclshchov 

Bet. 

64 026 

64026 

+ 450 
-64 475 

1 

1979/80 

Planerat 

- 7 041 
67 517 

60476 

-61 475 

+ 1 000 

Ikm. 

11 ()()() 

Il 000 

Il 000 

1980/81 

Försva-
rets data-
central 

- 1 000 
55 901 

54901 

-54 'JO() 

0 

Anm: Ackumulerat rörelsekapital per den 3(} juni 1979 5 633 000 kr. 

54 l)()] 

114011 

64 301 

-54 !)()() 
9401 

Föredra-
ganden 

-1 000 
55 901 

54 901 

-54 900 

(I 

Föredraganden 

Hem. Het. 

54 901 

l 4011 

56 301 

-54 !)()(I 
1401 
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PC'rsonal 

Personalkategori 1978179 1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal anställda Antal tjiinstcr 

Planerat Utfall Planerat Försva· Föredra-
rets data- ganden 
central 

Civil pl'Tsonal 
Handläggande personal 34 37 37 of. of. 
Övrig personal 199 201 197 of. of. 

233 238 234 of. of. 

Budgetåret 1978/79 

Fiirsl'llrets d111acr11tral anger i sin firsrcdovisning för hudgetilrct 1978179 att 

i11erst<'1endc SAAB- och IBM-utrustningar har avvecklats. Produktionserfa

renheterna av Univacdatorcrna iir i stort sett goda. Terminalwrksamhetcn 

har iikat i betydande omfattning. Bel;iggningen på Univacdatorerna i 

Karlstad och Arhoga har varit hiig, medan driftenheten i Stockholm har haft 

viss överkapacitet. 

Burrnughsdatorernas tillgiinglighet har varit tillfrcdsstiillande. Bcbgg

ningcn har varit ojiimnt fördelad mellan driftenheterna. varvid främst 

Östersund har haft liverkapacitct. 

Datainsamlingsbehovet har minskat. dock inte i så stor omfattning som har 

beriiknats tidigare. 

Drifbystemen pil Univac-utrustningarna har stabiliserats. vilket ni1got har 

minskat belastningen pil driftenheternas tekniska grupper. Vakanssituatio

nen inom driftledningens tekniska enhl"l har försvära! samordningen av 

verksamheten. 

Genom ett ökat utnyttjande av tj[insterna inom Univacdriften och en 

fortgående produktivitetsökning har datacentralens försäljningspriser totalt 

sett kunnat siinkas niigot under f1rct. 

Budgetiiret J 979/80 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1978179: 100 bil. 7 ( FiiU 

1978179:23. rskr 1978/79:327) och regleringsbrevet för budget{1rct 1979/80 

bedöms kunna fullföljas. 

Datacentralens verksamhet kan bli föremäl för prövning beroende pii 

regeringens beslut om förs\·arsmaktens centrala ledning. 
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Budgetf1ret 1980/81 

fi)rS\'arct.1· datacentral 

En utvidgning av datacentralens vcrksamhetsomri1de i förhiillande till 

dagsläget verkar trolig. Detta giiller främst tillkomsten av gemensamma 

systcmutvccklingsrcsurser. 

Avvecklingen av statens datamaskinfond med utg<'ingen av hudget;irct 

1979180 medför ändringar vad avser stwiil finansiering av datorutrustning 

som ansvarsfördelning vid anskaffning av s{1dan utrustning. Datacentralen 

föreslår att utrustning som skall disponeras av centralen anskaffas över 

datacentralens myndighetsanslag. Datacentralen hcgär därför ett bcställ

ningsbemyndigande för anskaffning av datorer om 11 milj. kr. och ett anslag 

för iindam~llet av 9.4 milj. kr. 

forcdmK<mden 

I enlighet med vad jag anfört under avsnittet 3.4 Det militära försvarets 

fortsatta utveckling (s. 6 7) bör huvuddelen av försvarets resurser för 

systemutveckling och.för viss ADB-teknisk förvaltning föras samman till en 

gemensam enhet vid försvarets datacentral. Förberedelser för att leda och 

genomföra detta skall påbörjas under budgetåret 1980/81. 

Min beräkning av medelsbehovet framgar av sammansUillningcn över 

beställningsbcmyndiganden och betalningsmedel resp. utgifter och medels

behov. Jag har därvid räknat med 1.4 milj. kr. för anskaffning av viss 

datorutrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvaret.i· datace/lfraf för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av I 401 000 kr. 

F 18. Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

1978179 
1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

284 098 1 

7 ooo 0001 

14 sno ooo 
I Anslaget Il 5. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar for 

försvarets forskningsanstalt. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. för 

försvarets forskningsanstalt. 
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Kostnader och mrdclshchol' (I (100-w/ kr.) 

l'rimiiruppdrag 111. m. 

An,kaffning av kaserner m. m. 
for delprogrammet 
Gemensam försvarsforskning 

Beräknat medclshchov 

Rudgcthrct 1978/79 

!<J71:t79 

2 211) 

2 210 

!<i7<J/k(J 

7 ()()l) 

7000 

I 91-:0/81 

Försvarels Föredra· 
forsknings- gandcn 
anstall 

·-----

14 500 14 500 

14500 14 500 

Planerad lokalanpassning för forskningsanstalten inom kvarteret Garniso

nen har inte kunnat genomföras på grund av att hyggnadsstyrelscn tvingats 

infoga ;:ivsedda arhcten i en större omhyggnad för G;:irnisonen med försening 

som följd. 

BudgeUiret 1979i80 

Planerad verksamhet heräknas kunna genomföras. Uthyggnaden vid 

försiiksstationen i (irindsjön piiblirjas. 

Budgetåret 1980/81 

Försvarets forsk11i11gsa11stal1 

Medelsbehovet för budgt.:tiirct 1980/81 hcräknas till 14,S milj. kr. enligt 

följande sammanställning. 

Objekt m. m. 

Gemensam forsvarsforskning 
Fiirewg påhiJ~iade eller m·sedda arr påbii~jas 1979/RO 
l. Smärre objekt 
2. Grindsjön. Om- och nybyggnad av lokaler 

Förewg avsedda air påbörjas 1980181 
3. Smärre objekt 

Beräknat medelsbchov 

Medelshehov 
(I 000-tal kr.) 

500 
13000 

1 000 

14 500 

2. Vid för~varcts forskningsanstalts försöksstation i Grindsjön behöver 

vissa hyggnadsåtgiirder vidtas dels för att tillgodose krav pii förbättrad 

arbetsmiljö och förhiittrat arhetarskydd, dels pä grund av den beslutade 

omlokaliseringen till Botkyrka och Grindsjön av den del av forskningsanstal

ten som hlir kvar i Stockholmsområdet. Byggnadsstyrelsen har redovisat 

förslag till byggnadsprogram för erforderliga hyggnadsåtgiirder i Grindsjiin. 
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Kostnaderna har diirvid uppskattats till 53 milj. kr. enligt prisläget den I april 

1977. vilket motsvarar 65 milj. kr. enligt prisläget den I april 1979. Enligt 

förslaget skall nybyggnad av lokaler med en rumsareal av 4 950 m2 

genomföras och elva byggnader byggas om. Dessutom skall 35 byggnader av 

baracktyp med en sammanlagd rumsareal av 2 2IO m2 rivas. Regeringen 

uppdrog i mars 1979 åt byggnadsstyrelscn att utarbeta systemhandlingar för 

hyggnadsföretagct. Av den medclsförhrukning som beräknas för budget aret 

1980/81 hiinför sig 3 850 000 kr. till byggnadsåtgiirder som är betingade av 

omlokaliseringen av forskningsanstalten inom Storstockholmsområdct. Des

sa kostnader hör inte belasta utgiftsramen för det militära försvaret. 

Fiiredrnxandt•n 

Min heriikning av medclshchovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. I enlighet med vad jag har förordat under 

avsnittet 3.6 Ramberäkning för hudgetåret 1980/81 m. m. (s. 84) bör 

3 850 000 kr. som avser byggnadsätgiirder vid försvarets forskningsanstalts 

försöksstation i Grindsjön - betingade av den beslutade omlokaliseringen till 

Botkyrka och Grindsjön av den del av forskningsanstalten som blir kvar i 

Stockholmsområdet- inte belasta utgiftsramen för det militära försvaret. Jag 

förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. 

Jag vill erinra om att ifrågavarande investeringar inte längre skall avskrivas 

och förräntas mot statsbudgeten. I försvarets interna planerings- och 

ekonomisystem skall emellertid resp. primiiruppdrag belastas med kostnader 

för utnyttjande av investerat kapital. Det ankommer på överbefälhavaren att 

besluta om hur sådan kostnadsfördelning skall ske. 

Anskaffningsplan (I 000-tal kr.) 

Ohjckt Kustnadsram Mcdclsförhrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 

78-04-01 79-04-01 79-06-30 1979/80 1980/81 

A. l111skaff11ing aF kaserner m. m. 
belprogram 5.5 

a. röretag påbörjade före 
1979-07-01 

I. Smärre objekt 2 210 

Summa a 2 2JO 

h. Fiiretag påhörjade eller avsed-
da au påhörjas 1979180 

~ Smärre ohjckt 
3. Grindsjön. Om- och tillhygg-

nad av lokaler 

Summu h 

17 Riksdagen 1979!80. 1 sam/. Nr lOU Hi/. 7 

2 210 

2 2JO 

l 500 

65 000 

66 500 

284 

284 

1 926 

1926 

1 000 

4 000 

5000 

500 

13 000 

13500 

Hygg- Färdig-
start stäl-

lamk 

år-mån. år-mitn. 

81-02 89-06 
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Objekt Kostna<.bram Mcdclsförhrukning 

c. 

4. 

Faktisk Beräknad fiir 
t.o.m. 

78-0-t-lll 79-0-t-OI 79-06-30 1979180 1980!81 

För<'fag Ol'Sedda afl påhii~ias 
1980181 
Smärre objekt I 600 I 000 

Summa c 1600 I 000 

Summa A(a~) 2 210 70 310 284 6 926 14500 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Anskaffning m· anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

för hudgetaret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 14 500 000 

kr. 

Bygg.- Eirdig.-
start sliil-

I ande 

år-n1:ln. år-män. 
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4 Civilförsvaret 

4.1 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (]978/79) 

4.1.1 Civilförsvarsstyrelscns årsredovisning 

Den verksamhet som planerades för hudgetäret 1978179 har i stort sett 

kunnat genomföras. Civilförsvarsstyrclscn har under budgetiirct varit inne i 

ett skede av betydande föriindringar i frf1ga om b[1de den skadcförebyggande 

och skadeavhjiilpande verksamheten. Personalomsättningen i civilförsvars

styrelscn har pit grund av omlokaliseringen varit hög men mot slutet av 

budgetim:t stannat vid en normal omfattning. Vid de regionala skol- och 

förri1dsanliiggningarna har pcrsonalomsiittningen varit hiigre iin normalt. 

Under budgcti'trct har arbetet med överg[mgen till den beslutade nya 

krigsorganisationen fortsatt. Genomförandet sker fortlöpande under perio

den 1977178- 1980/81. Omorganisationen har slutförts helt i sju liin och delvis 

i ytterligare tre hin. Under budgetåret har föreskrifter för planläggning av 

krigsorganisationens verksamhet samt funktions- och enhctsinstruktioner 

för de olika enheterna utarbetats. 

I samband med övergången till ändrad krigsorganisation införs ett nytt 

utbildningssystem. Den nya grundutbildningen infördes under hudgetiiret 

1977178. Under budgetåret 1978179 har det nya övningssystemet börjat 

tillämpas. Kurser och övningar i det nya systemet har utvecklats, prövats och 

utvärderats. 

Åtgärder för att pt1 lång sikt tillgodose krigsorganisationens personalbehov 

har genomförts. Civilförsvarsstyrclsen har medverkat i den av överbefälha

varen och arbetsmarknadsstyrelsen ledda personalbchovsutredning.en. En 

utredning avseende riktlinjer för rekrytering och tjänstgöring av hefälsan

ställda i civilförsvaret har påbörjats. 

Undt:r budgt:tii.ret har principerna för dimensionering av krigsorganisatio

nen samt utbildning.ssystemet och organisationen vid de regionala skol- och 

förr{1dsanliiggningarna setts över. Syftet med översynen har varit att anpassa 

verksamhetens inriktning till den givna ekonomiska ramen. Detta innebiir 

kraftiga begränsningar i förhållande till målsättningen i 1977 års försvarsbe

slut. Resultatet av översynen, som redovisas i särskilda rapporter, har till 

stora delar inarbetats i styrelsens programplan för perioden 1980/81 -

1984/85. Översynen har krävt avsevärda personalinsatser, vilket har medfört 

vissa ambitionssänkningar inom andra områden. 

Under budgetåret har arbetet med att ta fram operativa riktlinjer för 

civilförsvarets verksamhet vid beredskap och i krig påbörjats. Härvid har den 

principiella inriktningen av planering och ätgärder för utrymning fastställts. 

Civilförsvarsstyrelsens egen krigsorganisation har setts över i fråga om 

uppgifter. upphygg.nad. rekrytering och beredskapsvcrk. 

I fritga om studier och limg.siktsplanering har rapporter som ing.iir i 

perspektivplaneringens första del behandlat bl. a. riktlinjer för utrymning 
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och !lyktingmnttagning, samvnkan mellan civilfi"irsvar och k<>mmunal 

verksamhet. niirskyddsomhud och iar1'pri1k1agandc a\' \'iirnplik1iµa i civilfiir

svaret. 

De uppsUillda produktionsmiilen inorn omriidena ulhildning av ci\·ilfi\r

S\'arspliktiµa. utbildning a\' allmiinhcten. materielanskaffning. anskaffning 

av utbildnings- och förri1dsanliiggningar samt anskaffning av anliiggningar till 

krigsorganisatiorn:n har i stort set! uppniitts. 

Under hudget{iret har grundutbildning av personal i dd allmänna 

civilfiirsvaret och vcrkskyddet samt övningar genomförts. Övningsverksam

heten har varit starkt hegriinsad pi1 grund av den ekonomiska ramen för 

verksamheten. Det antal personer som har genomg{1tt grundutbildning 

under hud!_!etilret var ca 11 Jll(J och antalet iivade ca 27 6011. Antalet 

elevdagar var sammanlagt ca I XlJ 000, dvs. 9 0110 !ler iin under budgetåret 

1977178. Ca 211 (HJO personer har utbildats i sjiilvskydd. Oetta är ca 2 400 

färre iin under budgctihet 1977!7X. 

Fiirvallning samt underhi'tll och förriidsverksamhct har genomfiirh enligt 

planerna. f<ortsatt förnyelse av förri'1dshestiindet har iigt rum. Besluten i 

förriidsiirenden har i betydande utstriickning delegerats till den regionala 

organisationen. 

Planerade: materielleveranser för de olika delprogrammen har genom

förts. Ul. a. har kvererats 310 000 skyddsmasker. brandmateriel. larmaggre

gat och skyddsutrustning till personalen i krigsorganisatiunen. Anliiggningar 

för civilförsvart'ls krigsorganisation har anskaffats i planlagd omfattning. 

Bl. a. har en ny ledningscentral för Norrköpings civilförsvarsomriide 

färdigstiillts. 

Förberedelserna för att tilliirnpa det nya skyddsrumssystemet har slutförts 

under budgctitret. Förberedelserna har bl. a. omfattat rutiner och bestiim

melscr för det nya systernel. utbildning for tilliimpning av nya tekniska 

bestämmelser for skyddsrum. skyddsrumsstatistik samt driftsättning pil 

försök av ett datasystem fiir skyddsrumsverksamheten. Grundliiggande 

utredningar för senare produktion av skyddsrum i vissa större ~ti\ders 

innernmriiden har piibörjats. 

Ueslut om skyddsrum för vilka ersiittning skall betalas av statsmedel har 

enligt 32 *och 40 * civilförsvarslagen ( 1960:74 J fattats inom en kostnadsram 

av 199 milj. kr. Bidrag till skyddsrum i skolor och i statligt hcl[made 

flerfamiljshus och pä grund av avtal med fastighctsiigare har enligt 

iivergångsbestiimrnclser till de iindrade reglerna utgiitt med 21.4 milj. kr. 

under budgetftret. 

4.1.2 Det ekonomiska utfallet 

Betriiffande det ekonomiska utfallet för budgeU1ret l lJ7X/79 vill jag ant'iira 

följande. 

Utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum - exkl. investeringar för 
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hist{rnds- och katastrofutbildningcn -- \'ar i prisliiget februari 1977 

207 I)()()()() kr. Utt:r omriikning till medclsprislägt:t for hudgt:t;irt:t t:nligt 

11ct1!1prisindcx mots\'arar detta ( Ll'J09 x 207 150 0011) avrundat 246.7 

milj_ kr_ Dt:tta bdopp skall minskas mt:d () 2:13 IJ()() kr. som har innehiillits vid 

tilldelningen av prisregleringsrnedt:l för att tiicka Ö\'t!rskridandet undcr 

hudget(tret 1977178. Ramen skall iikas med.:\.\() 11110 kr. fiir inwstt:ringar for 

bist{mds- och katastrofuthildningt:n i Sandii och IN 000 kr. för viss statlig 

pnsonaluthildning (jfr prop. 1978171>: J()() bil. 7 s. 84 och .I.\ I). Det 

tillgiingliga utrymmet inom utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum 

budgt:tåret 1978179 var allts[1 (246.7- ti.2 + 11,4 + 0.1) 241 milj. kr. 

Enligt riksrt:visi<1nsvcrkl'ls hudgetredovisning uppgick utgifterna inom 

utgiftsramt:n för civilförsvar utom skyddsrum till 243.7 milj. kr. Utgifterna 

var alltsil 2.7 milj. kr. hi.igre :in den tillgiingliga ramen. Regeringt!n kommer 

med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1978/79: )()(I bil. 7 s. 333. Föl.J 

1978179:23. rskr 1978179:327) att beakta överskridandet n:ir utgiftsramen för 

civilförsvar utom skyddsrum för budgetiiret 19791811 prisreglcras. 

Utgiftsramen för skyddsrum uppgick budget;'tret 1978179 till 40,2 milj. kr. i 

prisliigt:t februari 1977. Efter omräkning till mcdelprisliigct för budgetåret 

enligt nettoprisindcx motsvarar detta ( 1.1909 x 40.2) avrundat 47,9 milj. kr. 

Enligt riksrevisionsverkets hudgetredovisning uppgick utgifterna inom 

utgiftsramen för skyddsrum till 39.6 milj. kr. Utgifterna var alltså 8,3 

milj. kr. lägre än den tillgiingliga ramen. Med hänsyn till nu tillgängliga 

prognoser för belastningen p;J skyddsrumsramen budgctaret l 979/80 räknar 

jag inte med att det blir nödviindigt att ta i anspråk riksdagens bemyndigande 

(prop. 1.978179: 100 bil. 7 s. 333, FiiU 1978/79:23, rskr 1978/79:327) att justera 

utgiftsramen för budgetåret l 979/80 p{1 grund av det nämnda underutnytt

jandet. 

I följande sammanstiillning l:imnas en j:imfiirclse mellan budgeterade och 

verkliga utgifter för budgeti'trct 1978179. Vid jiimfiirelscn bör ohscrveras att 

budgeterade värden är angivna i prisliiget februari 1977, medan utfallet anges 

i löpande priser. Som jag har redovisat tidigare steg prisnivån enligt 

ncttoprisindex med JlJ,09 '.'i från februari 1977 till medelprisliiget 197H/ 

79. 

I luvudprogramiproduktions<>rnr[1de Budget Utfall Fiir;indring 
(milj. kr.: (milj. kr.: jiimfiirt 
prisbgL' kh- liipamh: rm:d 
ruari 1977) priser) budget ( r() 

-·--------
( 'iYilförsvar utom skvddsrum 
Fiirvaltning 32.9 3'1.'I ; 21 .. 1 

L'thildning :1\' ci,·ilf<irs,·ars-
personalm. 111. (l2,9 74.7 + 11-\.H 
Civilfi.irwarsuthildning av allm:inht:ten 7.8 l-\.1 ~ .1.8 
Undt'rhi1ll och liirri1dswrksamhet 27.4 31.li -15 .3 
:\fatcriclanskaffning m. m. J2.~ 411.11 ,22.0 
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I luvudpn•gram/pn1duktionsomr[1de Budget 
(milj. kr.; 
prisläge feb
ruari 1977) 

Anskaffning a,· fiirriids- och ulbildnings- 1().31 

~1nliigµningar 

Anskaffning av anli1ggningar 
for civilf1\rsvarcts krigs
organisation m. m. 
Forskning. försök och utveckling 

Skyddsrum 
Skyddsrum fi1r befolkningen 

31.5 
2.U 

207,6 

41.1.2 
247,H 

Utfall 
(milj. kr.; 
löpande 
priser) 

37.6 
2.4 

243,7 

.W.6 
2H3,3 

Fiiriindring 
jiimfört 
med 
budget ( r;;.) 

- X.7 

• 19.4 
+20.0 

+ 17,4 

u 
-14.3 

1 Vann .no 000 kr. för invcslcrin~ar för bistirnds- och katastrofuthildninl!. 
"Varav '135 000 kr. för investeringar fi\r hist~mds- <>ch katastrofuthildninµ. 

Medclsförhrukningens procentuella fördelning på produktionsomr;\dcn 

under budgetåren 1974/75 - 1978/79 framgår av följande tabell. 

Pniduktionsomriiden 1974175 1975176 1976177 1977178 1978!79 
( ~.;..) ('.:;..) ('T) n) (':(.) 

Förvaltning 19.8 HU 16.0 13.2 14.1 
Utbildning av civilför-
svarspersonal m. m. 17.3 18.n ln.n 25.t> 2h.4 

Civilförsvarsutbildning 
av allmiinhetcn 1.9 2.8 2.4 2,7 2.'J 

Undcrhall <>ch förriids-
verksamhet 13.3 12.0 11.8 11.3 I I. I 

Materielanskaffning m. m. 21,9 20.6 17.2 15.5 14.1 

Anskaffning av förriids-
och uthildningsanliigg-
ningar 3.9 6.0 4.4 5.4 3.3 
(varav for bist~mds- <>ch 
katastrof utbildning) (0.2) (3.3) ( 1.2) (0.1) (0,3) 

Anskaffning av anh1gg-
ningar för civilforsva-
rels krigsorganisation IU,.J HU 17.5 14.4 LU 

Forskning. fi\rsök och 
utveckling u 1.1 I. I 1.0 0.8 
Skyddsrum f<ir befolkningen 10.2 HU 13.0 IO.'J 14.0 

100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.1.3 Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom rivilförsva

ret under budgetåret 1978/79. 
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4.2 Verksamheten under innevarande hudgctår ( 1979/80) 

V.:rksamhcten under hudget;·1ret 1979/80 b.:drivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1978/79:100 bil. 7 (Föll 1978/79:23. rskr 1978/79: 

327). 

Omliiggningen av krigsnrganisation.:n fortsiitt.:r .:nligt planerna inom 

ytt.:rligare ett antal bn. I samband med omorganisationen bggs den materiel 

som behövs för den nya organisationen in i förr;id. 

Grundutbildning och övningar genomförs inom ram.:n för anvisade 

resurser. Det sammanlagda antalet elevdagar fär uppgii till högst 187 OlJO. 

dvs. ungefär samma antal som under föregäende budgetiir. Ca 11 500 

personer heräknas gcnomgft grunduthildning och ca 36 000 personer avses 

delta i övningar. Civilförsvarsstyrl'lsen ser f. n. öwr det utbildnings- och 

övningssystem som tillämpas i syfte att rationalisera verksamheten och 

anpassa till;impningen till de l.'konomiska ramar som giiller. 

Resurser skall mot l.'rsiittning som ger full kostnadstäckning ställas till 

förfogande för biståndsutbildning vid skol- och förr{tdsanliiggningcn i Sandö. 

Information och utbildning i självskydd för allmiinheten bedrivs i huvudsak i 

oförändrad omfattning. 

Materielanskaffningen är friimst inriktad på skyddsutrustning för allmän

heten. sambands- och alarmningsmateri.:1 samt fortsatt komplettering av 

utrustningen för civilförsvarets krigsorganisation. 

Utbyggnaden av ledningscentraler och andra anliiggningar för krigsorga

nisationen fortsätter planenligt inom ramen för anvisade hcmyndiganden och 

betalningsmedel. Ytterligarl.' anläggningar projekteras s{t att arbeten skall 

kunna sättas i giing av konjunktursk;il. 

Nya regler för skyddsrumsbyggandet tilliimpas enligt tidigare beslut av 

riksdagen fr. o. m. den 1juli1979. Regeringen har meddelat verkställighets

föreskriftcr i skyddsrumsförordningen ( 1979:90). I denna ges föreskrifter om 

kommunernas skyddsrumsplancring. utformning av skyddsrum, kommuner

nas prövning av vilka byggnader skyddsrum skall anordnas i samt beräkning 

av ersättning till dem som bygger skyddsrum. Vidare anges i förordningen 

vilka tätorter och platser som skall vara skyddsrumsorter. Civilförsvarssty

relsen har till ledning för skyddsrumshyggandet utarbetat erforderliga 

planeringsanvisningar och produktionsbestiimmelser. 

Besked om att skyddsrum skall finnas lämnas under budgct;iret till dem 

som avser att uppföra nya byggnader inom ramen för de bemyndiganden som 

riksdagen har beslutat. Enligt statsmakternas beslut betalas vidare bidrag till 

skyddsrum som under en övergångstid före de nya reglernas tilbmpning har 

anordnats i bostadsfastighdcr m. m. 81.'griinsade ätgiirdcr vidtas för att 

avhjälpa brister i skyddsrumstillgi\ngL'n inom omriiden som tidigare har varit 

undantagna från skyldighet att anordna skyddsrum. 
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Jlemställan 

Jag hem!'t;iller att regeringen bereder riksdagen tillfölk 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsva

ret under hudgetfirct l 979180. 



Prop. 1979/80: 100 Hilaga 7 Flirsrnrsdl'partmwntct 

4.3 Civilförsrnrets fortsatta ut\'cckling 

4.3.1 Inledning 

Innan jag behandlar civilfiirwarL'b l'ortsa11;1 utvcl'l...!i11g. vill jag. liksom min 

fiiretriidare liimna en kort översikt i"ivn hur försvarets planerings- och 

ekOJll'misystcm tilliimpas inom civilför<.vareb verksamhcts1imr:°1d.:. 

Grundtanken i systemet iir att siirskild vikt skall liig.g.as vid all ange de 

liing.siktiga m{llcn. sii att de kan t_iiina som v;igil'dning vid planering. och 

genomförande av verksamheten. 

Planering.en inom civilfiir<.\'aret iir inriktad del-; [lit all undcrhalla och 

utveckla enheter i krigsorganisationen fiir ledning och undsiittning m. 111 .. 

Jcls p<i att vidta i1tgiirdcr i fiircbyggandc syfte. friimst genom ;111 bygga 

skvddsrum. Vid gcnomfiirande\ av den plancradt· vnksamhctcn skall 

eftersträvas att delegera besluten si1 li1ngt ned i organisationen som 

möjligt. 

Liksom i det militiira försvaret utgörs huvudfunktionerna i civilförsvaret av 

en operativ funktion. en programfunktion och en produktionsfunktion. Den 

operativa funktionen utgörs av det operativa krigsförbcrcdelscarbe

tet. Inom civilförsvaret utförs detta arbete i civilförsvarsstyrclsen samt hos 

civilbefälhavare och liinsstyrelser. Arbetet bcstiir till stor del av planliiggning 

för att genomföra utrymning och inkvartering av befolkningen. anviindning 

av tillg:ingliga skyddsrum. alarmering m. m. P ro g r a rn funktionen -

som avser ansvaret för att formulera 111{1) för programmen. fördela resurser 

och kontrollera att miilen uppfylls- utövas under regeringen av civilförsvars

styrelsen. P ro du k tio n c n utförs huvudsakligen under ansvar av civilför

svarsstyrelsen och liinsstyrclserna samt vad giiller skyddsrum även av 

kommunerna. 

Civilförsvaret bildar ett huvudprogram. Inom detta finns delprogram 

för Ledning i krig. Skydd för allmiinheten, Undsiittning och Allmiin 

administration. Delprogrammen är i första hand att betrakta som av v ii g -

ni n g s program som främst används i den J;.rngsiktiga planeringen och vid 

avviigningsdisk ussioner. 

Verksamheten i civilförsvaret indelas i följande produktions om r ii -

den. 

Förvaltning 

Utbildning av civilförsvarspersonal m. m. 

Civilförsvarsuthildning av allmiinheten 

Underhåll och förradsvcrksamhet 

Materielanskaffning m. m. 

Anskaffning av förråds- och utbildningsanliiggningar 

Anskaffning aY an\iiggningar för civilförsnrets krigsl)rganisatinn m. m. 

Skyddsrum för befolkningen 

Forskning.. försi\k och utveckling 

I den f;'mgsiktiga planeringen sker en a\Yiigninµ mellan produktionwm

ddcna enligt indelning.en Vidmakth;illandc (huvudsaklig.en Fi"\rvaltning. 
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samt Undcrh;'dl och fi>rri'tdsvnksamhct ). OmS:ittning och tillförsel samt 

Fnrskning och utveckling. 

AnslagL'n till civilförsvaret :ir följande. 

G 1. Civilförsvar 

G ::?.. Civilförsvar: Anskaffning: av anläggningar 

(1 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

I det följande sammanfattar jag först civilförsvarsstyrelsens programplan 

fiir huvudprogrammet. Den har utarhetats p:1 grundval av regeringens 

anvisningar. Jag iivergi1r lHirefter till att redovisa mina stiillningstaganden till 

programplanen. 

4.J.2 Civilförsvarssl}Tclsen 

Den ht.:dömning av den internationella utvecklingen och den svenska 

samh:illsutvecklingen som gjordes i programplanen för perioden 1979/80 -

1983184 .diller ocks:1 för pt.:rioden 1980/81 - 1984/ti.5. 

Civilförsvarsstyrelsens programplan för perioden 1980/81 - 1984/85 

grundas pi'1 stiillningstagandena i 1977 års försvarsheslut. Enligt försvarsbe

slutet skall en ny krigsorganisation för civilförsvaret vara införd vid periodens 

slut hudgetäret 1981/82. Civilförsvarsstyrelsen har i tidigare programplaner 

anmiilt att detta mål inte kan nås inom de ekonomiska ramar som gäller. Det 

har varit ofrånkomligt att begränsa verksamheten. friimst inom produktions

omddena Utbildning av civilförsvarspersonal m. m. och Anskaffning av 

anUiggningar för civilförsvarets krigsorganisation m. m. 

Civilförsvarsstyrclscn har med h:i!1syn till de ekonomiska förutsättningar

na sett över principerna för dimensionering av krigsorganisationen och 

uthildningssystemet. Översynen har syftat till att söka handlingslinjer som 

för perioden 1480/81 - 1984/~5 ger en balanserad uppbyggnad av krigsorga

nisationen i friiga om personal. materiel och anliiggningar. Syftet med 

iin:rsynen har vidare varit all inom giillande ekonomiska ramar fortsätta 

anpassningen till 1977 [1rs förs\'arsbeslut samt att sii bngt möjligt beh[11la 

handlingsfriheten inför 1982 firs förs\'arsbeslut. 

Ökad vikt har lagts vid åtgiirder som förbiittrar krigsorganisationens 

fiirmiiga att siikerställa skyddet av befolkningen. friimst genom alarmering, 

biittre utnyttjande av befintliga och planerade skyddstillgilngar samt - da 

skyddstillgiingarna iir otillräckliga - utrymning a\' befolkningen i riskområ

den. Inriktningen av den skadeförehyggande verksamheten kommer häri

genom att biittre iiverensstiimma 1111.:d försvarsbeslutet. D:iremot kommer 

organisationen för undsiittning all begriinsas i fiirhitllande till vad som hittills 

har eftersträvats. Denna begriinsning gör det möjligt att minska insatserna 

för utbildning, materielanskaffning och förrådshållning. Vid iiversynen har 

vidare priivats i1tgiirder t'iir att begriinsa investeringarna i anliiggningar för 
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krigsorganisationcn. Vissa amhitionssiinkningar p;i kort sikt har gjorts inom 

llmri1dcna sjukdrdstjiinst och ABC-skydd. där det finns en hctvdande 

osiikcrhct om den framtida inriktningen och utwcklingcn. 

Inriktningen av krigsorganisationcn och dess uppbyggnad innch;ir att 

civilförsvarets ~irliga utbildningsproduktion i ett utbyggt system minskar fr{rn 

avs..:dda 2Y(I 000 till 2\10 000 elevdagar. D;irvid blir det niidviindigt att ändra 

utbildningssystemd. Civilförsvarsstyrdscns avv~igning utgär fran att nu 

giillande principer för utbildningsproduktionen behi1lls i miijligaste 111~111. 

Cirundutbildningen av befäl genomfors i huvudsak med nuvarande inriktning 

och omfattning. Förändringar vidtas friimst inom övningsverksamheten. hir 

huvuddelen av civilförsvarets krigsorganisatinn byts nu\'arande cnhetsöv

ningar vart fjärde fir för all krigsplacerad personal ut mot hefölsiivningar for 

det krigsplacerade bdiilet. Den del av krigsorganisationen som diirigenom 

varken för grundutbildning eller övning kommer alt nh;illa en orientering 

om civilförsvaret vart i1ttonde år. Den avviigning av utbildningen som 

fi.iresl!is i programplanen leder till att lcdningsförmt1ga och insatshcr~·dskap 

förbättras för en mindre del av krigsorganisationen. En l:igre mllbiJiscrings

bercdskap till{1ts för huvuddelen av krigsorganisationen. 

Utbildningen kan ökas utan omfattande och tidskriivande förberedelser. 

om de ekonomiska förutsättningarna förbättras. Civilförsvarsstyrclsen 

erinrar om att riksdagen (prop. 1974:75, Föll 1974:20. rskr 1974:191) 

tidigare har beslutat att utbildningen skall genomföras vid fem skol- och 

förr{1dsanläggningar. Därvid har utgångspunkten varit att det nya uthild

ningssystemet fullt utbyggt skulle motsvara en produktion av ca 290 000 

elevdagar. 

Enligt riksdagens beslut vid 197~/79 ilfs rihmöte ( prnp. J 97N/79: I 00 bil. 7. 

FiiU I 978/79:23. rskr 1978/79:327) är det mot bakgrund av de ökade 

kostnaderna för utbildning och övningar angeliiget att alla möjligheter tas till 

vara att ytterligare rationalisera verksamheten inom bl. a. grundutbildnings

och övningsområdet samt i förrådsverksamhetcn. Vidare skall civilförsvars

styrclsen i sitt arbete med att ta fram hyggnadsprogram för den nya skol- och 

förri1dsanläggningen i västra Sverige beakta resultatet av utbildningsöversy

nen. 

Civilförsvarsstyrelsen har nu prövat olika alternativ beträffande antalet 

utbildningsanläggningar. Utg<1ngspunktcn har varit en utbildningsverksam

het om 200 000 elevdagar per är i ett utbyggt system. Det ur ekonomisk 

synvinkel mest rationella alternativet ~ir att utbildningen bedrivs vid tre 

fullstiindiga anläggningar och ett övningsfält. För att kunna genomföra 

utbildningen behövs dock kompletterande investeringar vid de tre fasta 

anbggningarna Rosersherg. Rcvingeby och Sandö. Vidare m:hte ett 

övningsfält anskaffas i viistra Sverige för övningsverksamheten inom detta 

upptagningsomriide. De olika alternativens konsekvenser för förr<°1dsverk

samheten har in!l' prövats ingående. 
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0111 uthildnings\'erksamhel skall bedrivas \·id fkr anliiggningar ;in de 

11ii1111td<1. innchiir dl'l antingen en liigre uthildningspwduktinn inom den 

ekonomiska ram som nu finns elkr hdin\· a\' ytkrligare medel för att 

uppriitthalla en pniduktion om 21ll1 IHHI elevdagar. En sadan li1sning innebiir 

ocksii att uthildningskapacitcten vid de tre fasta anliiggningar som nu finns 

inte utnyttjas helt. Mot denna halq~rund borde fr[m strikt ekonomiska 

svnpunktcr med nu giillande plancringsram den provisoriska skol- och 

t'i1rri1dsanliiggningcn i Katrineholm avvecklas snarast miijligt genom en 

stegvis minskning av uthildningsvcrksamhctcn under hudgetären 1980/81 

och 1981/82. 

Cvivilfiirsvarsstyrelsen finner emelkrtid en siidan lösning otillfredsstiillan

de fr<'m miinga synpunkter. Under programplaneperiodcn kommn ett nytt 

försvarsheslut att fattas. varvid bl. a. nya principer for totalförsvarets 

pcrsonalförsiirjning kan komma att fastlägg<is. De nu giillandc grunderna för 

att hestiimma civilförsv<tn:::ts framtida behov av utbildningsanliiggningar kan 

diirfor knmma att i"ir1dras redan inom tv~1 är. niir anvisningar bmnas för 

programplancperitlden 1982183 - 1980187. Innebörden av det kommande 

fiirsvarsheslutet kan sjiilvfollet inte förutses nu men en inriktning av 

civilförsvaret och L'n rekrytering - hl. a. ett ökat utnyttjande av vapenfria 

tjiinstepliktiga -- som motiverar en utbvggnad av utbildningsorganisationen 

till den omfattning som angavs i l974 {1rs riksdagsbl'slut kan inte uteslu

tas. 

Civilförsvarsstyrelsen anser att nuvarande underlaµ iir alltfiir osiikert för 

ett beslut som har J;:ingsiktig karakliir. som heriir en betydande del av 

civilförsvarets fredsorganisation nch som skulle kunna medfiira icke iinskviir

da samhiillsekonomiska och personalsociala konsekvenser. En eventuell 

framtida permanentning av Katrineholmsanliig!!ningen och en fullständig 

utbyggnad av Skiivdeanliiggningen iir enligt civilf\irsvarsstyrclsens uppfatt

ning starkt beroende av den framtida utformningen och finansieringen av 

utbildningen av vapenfria tjiinstepliktiga och eventuellt iindrade principer 

för totalförsvarets personalfi.irsörjning. 

Civilförsvarsstyrelsen anser diirfiir att det iir angeliiget att i prugramplanen 

for perioden l l1811-'8 l - 19841:-:5 skapa fiirutsiittningar för ett slutligt förslag om 

anliiggningen i Katrineholm i det kommande fiirsvarsbeslutet. Detta innebiir 

att anliiggningen - om den behövs d;i - kan omvandlas till en fast anliiggning 

med utnyttjande ;1v nuvarande personalkader. 

Med de ekunomiska förutsiittningar som giillcr för programplanen fiir 

perioden 1980/8 J -- 1984/85 och med hiinsvn till resultatet av utbildnings

övcrsynen mastc t·mellertid civilförsvarsstyrelsen plarK'ra fiir en senare 

avveckling av anbggningen i Katrineholm. För att skapa önskad handlings

frihet har avvecklingen i planen fiirutsatts ske under hudget;iren 1982/83 och 

1983/84. Förskjutningen av avvecklingen innehiir vissa iikningar av utbild

ningskostnaderna snm m:lste kompenseras genom en minskad uthildnings

volym de niirmasll' tvt1 budget;1ren. 
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Civilforsvarsstyrelsen utarbetar I. n. en samlad plan fin rationaliserings

verksamhelL'n. Denna skall inrikt;1s mot omr{idena utbildnings-. umkrh(1lb

och filrri1dsverksamhet samt planerini::. kdning och uppfoljning m· vcrksam

hclL'n. Ön.:r\";igandena i prngramplanen har priigl;1h a\· i1tcrh;illsamhct i 

fri1ga om fredsnrganisatinnen. Styreben anser att det I. n. inlL' iir miijligt att 

minska utnyttjarnkt av konsulttjiinster. l:ktydandc· bl'lwv a\· konsulttj;inster 

finns, friimst inom omriidena skydd. samband och alarmering. anliiggningar 

fiir krigsorganisationen samt inom omri1ckt administrativ utveckling. 

Civilfiirsvarsstyrelsen har liksom i förcg;iendc pnigramplan bediimt att 

prisiikningarna inom omrfidena liincr, ersiittning till civilfiirsvarspliktiga nch 

anskaffning av anliiggningar till civilförsvarets krigsorganisation kommer att 

bli stiirre iin ökningen av nettoprisindex. I planen har diirfi.ir avsatts en reserv 

pit 1.5 r; utiivn ncttoprisindex inom dessa omriidc·n fr. o. m. hudgL·tiiret 

I 9S l!K2. Detta in nebii ren total reserv fiir hela programplanepcrinden a,· 14 .fi 

milj. kr. 

Civilförs\"arsstyrl'lsen har i programplanen iikat den ekonomiska ramen 

for skyddsmaskproduktion under periodL·n i syfte att kunna na ett 

jiim,·iktsliige i anskaffningen sii att skyddet fiir barn inte blir eftersatt. I 

början av perioden utreds hur en produktionssammansiittning fiir skydds

masker och iivrigt skydd bör se ut for att man p[1 li1ng sikt skall fo en 

balanserad uppbyggnad av de olika typerna ;iv skydd. 

En betydande del av krigsorganisationens fiirr:'tdsstiillda utrustning 

anskaffades under I 960-talet. Eftersom en stor del av utrustningen har en 

livsl;ingd p;'1 20 {1r finns ett stort omsiittningshehov under 191-:0-talct. Brister i 

krigsorganisationens utrustning finns inom samtliga materielomr;1dcn. För 

att kunna hegriinsa nmsiittningsbehoven och prioritera hristtiickningen 

genomförs i början av programplaneperioden en särskild materieliiversyn. 

74 ',:·( av det tillgängliga planeringsutrymmet fiir materielanskaffning iir 

bundet för anskaffning av skyddsmasker och brandslang. Prioriterad 

anskaffning av alarmerings- och sambandsutrustning fiir krigsorganisationen 

tar i anspråk 23 'li· av planeringsutrymmet. Endast 3 r;; av planeringsutrym

met kan saledes anviindas för att tiicka bristerna i undsiittningsorganisatio

nens utrustning samt för att omsiitta iildrc materiel. 

Den redovisade inriktningen av krigsorganisationcns uppbyggnad inneb;ir 

begränsningar i den planerade produktionen av anliiggningar fiir civilförsva

rets krigsorganisation. Resurser och iltgiirder för att siikerstiilla ledningsför

mt1ga och insatseffekt har prioriterats framför enheternas skydd. Bl. a. 

bcgriinsas produktionen av ohservationsplatser nch skydd för framsk_jutna 

enheter. l\foderniscring av iildre anliiggningar p:'.1hiirjas i slutet av program

planeperioden men måste till sin huvuddel liiggas utanför denna. I biirjan av 

perioden finns starka bindningar i planeringen. Föriindringen kan därför 

genomföras först i mitten av perioden. Medel omfördelas da till utbildning 

och materielanskaffning. 
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Civilfiirsvarsstyre\sen har mot bakgrund av vad som har angetts i 

fiirsvarshesluten ;'1ren l 972 och 1977 samt i regeringens operativa anvisningar 

för de civila delarna av totalförsvaret utarbetat en iindrad grundsyn pil 

fiirhilllandet mellan skydd och utrymning. Avsikten med utrymning enligt 

dennagrundsyn iir att skapa biista miijligaskvdd för befolkningen genom god 

balans mellan dem som iir kvar efter mobilisering och utrymning och 

tillg<'111gen till fysiskt skvdd i anslutning till bckiimpningsmiil. Detta avses 

kunna niis genom ut rymningar som iir tämligen begränsade. b{1de till 

omfattning och avstånd. 

Övergtmg:en till en utrymnings- och inkvarteringsplanbggning: enligt den 

nva grundsynen planeras ske med början under budgetåret 1982/83. 

Förutsiittning:arna för att civilförsvaret skall kunna anpassas till den nya 

inriktningen är att resurser avsätts för planering:. grundutbildning och övning 

av personal pf1 de nlika ledningsniv[1erna. Medel har avsatts för detta 

ändamål under programplaneperiodcn. 

Sjiilvskyddsutbildningen beriiknas ha en oföriindrad inriktning och omfatt

ning under perioden. 

Under budgetåret 1978179 har den hittills bedrivna försiiksverksamheten 

med utåtriktad information om civilförsvaret utvärderats. Resultatet av 

utviirderingen är positivt och motiverar enligt civilförsvarsstyrelsens uppfatt

ning: en utökning av verksamheten i enlighet med styrelsens ursprungliga 

förslag. Styrelsen har under perioden planerat en ökning frän de nuvarande 

två regioner cbr försöken har genomförts till en verksamhet för hela landet 

omfattande ätta regiontr. Utbyggnaden föreslt1s ske med en till tv<l regioner 

per budgett1r. 

Under programplaneperioden tilliimpas det nya skyddsrumssystemct. 

Samtidigt måste i1taganden frän det gamla skyckbrumssystcmet fullföljas. I 

det nya systemet skall besked om skyddsrumsbyg:gande lämnas till dem som 

avser att påbörja ny- eller tillbyggnad av hvg:g:nader eller anliiggningar. För 

detta iindamiil behövs bemyndiganden som motsvarar hctalningsmedlen 

under knmmande hudgetf1r. 

Beräkningarna av medelshehovet för att förse nya byggnader i skydds

rumsorter med skyddsrum visar att den i försvarsbeslutet angivna planerings

ramen om 199 milj. kr. i prisliiget februari 197lJ inte kommer att riicka till för 

att skvddsrum skall kunna produceras i takt med nybyggnationen i 

skyddsrumsorterna. För att undvika att nya bristomr;iden skapas och diirmed 

dyrare lösningar p;i l[mg sikt föreshlr civilförsvarsstyrclsen att bemyndigan

det fiir budgetiiret 1980/8 I och i1terst[1ende budgetår under perioden blir 

minst 315 milj. kr. för budgetiir vad avser skyddsrumsproduktion i samband 

nll'd nybyggnad. Utöver detta krävs bemyndiganden för bristtäckning, 

kontroll a\ sk~ddsrum samt utformning av nya tekniska best;immelser. 

Civilförsvarsstvrelsen redovisar följande planeringsinriktning för skydds

rum för perioden 1980/81 - 191-1-1/85 (prisliige februari 1979: milj. kr.). 
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1'180/81 19!W82 1982!8J l'J~J/84 l'J84!8'i Summa 
1980/X'i 

--------·-
Besked enligt 315.0 ·'15.0 ."115.0 315.0 .11.".0 I 575.11 

32 ~ civilrör-
svarsl;1gc:n 
(skyddsrum i 
samlxmd med 
nv- och till-
byggnader) 
Åtg:irdcr utan 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 55,0 

samh<md med 
nybyggnad 
( åtg:mlcr som 
ankornmer rt1 
k<>mrnuncrna) 
Skyddsrum,kon- 3.7 3.2 2.7 2.7 

, .., 
15.0 -·' 

troll rn. m. 
333,7 3211,2 327,7 327.7 327,7 1645,0 

Till qatsbidrag för skol- och trafikskyddsrum enligt de iildre reglerna 

behövs övergångsvis ett sammanlagt bemyndigande av 12.5 milj. kr. under 

de tre första budgetåren i perioden. 

Civilförsvarsstyrelscns fördelning av kostnaderna pit delprogram framgiir 

av följande tabell (prisläge februari 1979; milj. kr.). 

Delprogram 198018 I 1981/82 1982183 1983184 

Ledning i krig 59 63 6., 57 
Utrymning 4 4 5 5 
Skydd för allmänheten 

Civilförsvar utom skyddsrum 36 36 41 44 
Skyddsrum 107 183 227 301 

Unds:ittning 141 132 11'1 119 
Allm:in administration 40 40 40 40 

Kostnader 3117 4511 494 566 

Justering på grund av -27 -24 -20 -17 
överplanering m. m.1 

Bctalningsmedel 360 434 474 549 

I Avs.:r annan verksamhet än skyddsrum. 

Civilförsvarsstyrelsens fördelning av betalningsmedcl pi1 anslag framgär av 

följande tabell (prisläge februari 1979; milj. kr.) 

1984/8) Summa 
198tJi85 

'il) 301 
5 23 

48 205 
325 I 143 
109 620 
40 200 

587 2 492 

-14 - \tl2 

573 2 390 

Anslag 1979/8()1 1'180/81 1981/82 1982183 l'18.V84 1484/85 Summa 
ll)811i8'.' 

·-------. 
G I. Civilförsvar 217 237 227 235 2J<> 2-15 180 
(i 2. Civilförsvar: Anskaffning 18 14 24 13 13 3 67 
av :rnliiggningar 
GJ. Civilförsvar: Skvddsrum 61 107 183 227 301 325 I 1-1.1 

2% 3511 434 475 !'i50 573 2 390 

1 Prisläge februari 197H. 
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Jag \'ill eri11r;1 om att gru11dLTna fiir ci\'ilfiirs\'arl'ls utveckling har lagts fast 

genom lll77 i1rs fiirsvarsheslut (prop. J<J711!77:7..\ bil. I. FiiU 1976177: 13. rskr 

l'J7h/77:J 11 ). Civilfilrsvarsstyrelo;en har i sin programplan för perioden 

l 'JXO/X I - 198..\/K.'i utgi1tt fri111 denna liiruhi1ttning. Tyngdpunkten har liksom i 

niirmast fiireg[1endc pwgramplan lagh pi1 fi1rl'l1ygganJe i'Hgiirder, friimst 

skyddsrum. sjiilvsk ydd. sk yddsmaskn 11d1 förberedelser fiir utrvmnin!,!. samt 

i1tgiirdn fiir att kunna undsiitta miinniskor som har drabbats av stridshand

lingar. Fr<igor som har en mera liingsiktig inverkan pi1 civilfiirsvarets 

utveckling fi'iljs f. n. upp vid den perspektivplanering som regeringen har 

uppdragit {11 civilförsvarsstyrelsen alt utföra. Vid planeringen skall bl. a. 

civilförsvarets frirheredelser samordnas med annan verksamhet som rör 

totalfiirsvaret och med det fredstida samhiilkts utveckling. 

Av programplanen framg{1r all de mttl som satles upp 

försvarsbeslut inte kan nils i alla avseenden. 

1977 iirs 

Det har varit ofri111knmligt att hegrimsa verksamheten. främst i fri\ga om 

grunduthildnings- och övningsverksamhl'l och anskaffning av anliiggningar 

för civilförsvarets krigsnrganisatinn . .Ätgiirdcr snm tillgodosn miijligheterna 

att siikerstiilla skyddet av befolkningen genom utnyttjande av ~kyddstillg~mg

ar har getts företriidt· framfiir i1tgärder som ökar beredskapen hos 

unclsä t In i ngsorgan isa tione n. 

Jag kan i princip g<>dta den avvägning sn111 civilförsvarsstyrdsen har gjort i 

niimnda avseenden i sin programplan. Strii\'an hiir dock alltjiimt vara att i 

största möjliga mf111 heh~11la den inriktning av verksamheten som förutsattes i 

1977 i1rs försvarsbeslut. 

Civilfiirsvarsstvrelsen har med hiinsyn till de ekonomiska förutsiittningar

na för planeringen sett i"ivn krigsorganisatinnt"ns uppbyggnad och tilliimp

ningen av de regkr som giiller riir grunduthilclning och övning. Översynen 

har syftat till att ni1 ha lans i krigsorµanisationcn i triiga 0111 personal. materiel 

och anliiggningar och att i mi·ijligaste m;in heh;illa handlingsfriheten inflir 

I '.lX2 ;irs fiirsvarsheslut. 

Översvnen har lett till att programplanen för pl'rioden 1'!80/81 - 19X..\/X.'i 

upptar en :hlig grundutbildning nch iivningsverksamhL'I om ca 200 000 

elevdagar i en utbyggd organisation i stiillet för de ca 290 000 som angavs i 

försvarsbeslutet. fkgriinsningen av verksamheten innebiir i huvudsak att 

förut planerade enhetsövningar vart fjiirde ar fiir all kriµsplacerad personal 

ersätts a\' örningar som hiills enbart med dl'l krigsplacerade befälet. 

Enhl'tsiivningarna hehi1lls dock för de enheter i organisatinnen som skall 

kunna muhiliscras snabbast och iiven i övrigt ha den högsta beredskapen. 

dvs. fiir i runt tal en rjiinkdel a\· organisationen. Övrig personal Sl.lm iir 

krigsplacerad ges endast en kortare orientering om sina uppgifter. De 

krigsplacnade hl'riiknas kunna fft en siklan orientering vart ;'ittonde i1r. Dessa 
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begriinsningar i friimst <ivningsverksamhctcn innebiir all en liigrc mobilise

ringsbcredskap t. \'. tillilts för huvuddelen av undsi1ttningsorganisationen. 

Med det underlag för beriikningarna som civilförsvarsstyrcben har redovisat 

i fd1ga om grundutbildning och övningar godtar jag att verksamheten 1. v. 

inriktas mot ca 2()() ono utbildnings- och iivningsdagar per hudgeti1r under 

perioden med i huvudsak det innehall som styrelsen har angett. 

Liksom min företrädare (prop. 1978179: 100 bil. 7 s. 323) anser jag det vara 

angeläget att alla möjligheter tas till vara att rationalisera verksamheten, inte 

minst med hänsyn till de ökade kostnaderna för främst grundutbildning och 

övningsverksamhet. Civilförsvarsstyrelsen utarbetar f. n. en samlad plan för 

rationaliseringsverksamheten. Rationaliseringarna avser bl. a. planering, 

ledning och uppföljning av programutveckling och produktion. informa

tionssystem för personalredovisning och matericlförsörjning. underhiills

vcrksamhe t. informationssystem för verksamheten under bcredskapstill

stånd och krig samt s. k. vardagsrationalisering. Inriktningen skall vara att ge 

länsstyrelserna och den regionala utbildningsorganisationcn stöd i deras 

verksamhet och att genom rationalisering och datorstöd göra verksamheten 

mer effektiv i fråga om både det fredstida arbetet och ledningen av 

civilförsvarsverksamheten under beredskapstillstånd och i krig. Vad jag har 

anfört under avsnittet 3.4 Det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 70) 

om ansvar m. m. för planering och genomförande av rationaliscringsprojekt 

bör ha motsvarande tilliimpning på civilförsvaret. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att civilförsvarsstyrelsen i sin 

programplan har redovisat förslag till en väsentligt ökad utbildning i 

civilförsvaret av vapenfria tjänstepliktiga. Den föreslagna utbildningen 

omfattar årligen, när den är fullt utbyggd fr. o. m. budgetåret 1988/89, s. k. 

korttidsutbildning om sex veckor för 2 150 vapenfria tjänstepliktiga och s. k. 

långtidsutbildning om 45 veckor. varav större delen praktiktjänstgöring. för 

300 vapenfria tjänstepliktiga. Behovet av investeringar för att genomföra 

förslaget anges till ca 160 milj. kr. De årliga driftkostnaderna beräknas till ca 

40 milj. kr. 

Frågan om civilförsvarsutbildning av vapenfria tjänstepliktiga är starkt 

kopplad till civilförsvarets personalförsörjning i sin helhet. Vapenfria 

tjänstepliktiga för placering i civilförsvaret utbildas f. n. i begränsad 

utsträckning. Ca 700 vapenfria tjänstepliktiga (25 000 ekvdagar) kan årligen 

ges korttidsutbildning inom den kostnadsram för utbildning av civilförsvars

pliktiga som nu gäller. Civilförsvarsstyrelsen har vidare fått i uppdrag att 

bedriva försök med långtidsutbildning under budgetåren 1979/80 och 

1980/81. Avsikten med försöksverksamhctcn är bl. a. att få erfarenheter som 

kan tillgodogöras i försvarskommittcns arbete. Jag vill även erinra om att 

totalförsvarets chefsnämnd har uppdragit åt överbefälhavaren och arbets

marknadsstyrclsen att i samverkan med bl. a. värnpliktsverket och civilför

svarsstyrelscn se över totalförsvarets personalbehov. Vissa riktlinjer för 

översynen har famnats av 1978 års försvarskommittc i betänkandet (SOU 

11' Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100 Bil. 7 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 7 Försvarsdepartementet 27-1 

1979:42) Vi\r siikerhetspolitik. En samlat! bild av fönklningl'n av personal

tillgi111gar och av civilförsvarets utbildningshehnv föreligger niir dessa 

arbeten iir avslutade. Civilförsvarsslyrelscns nu framlagda förslag lill 

liingtidsutbildning m. m. av vapl·nfria tjiinstepliktiga hör enligt min meninL: 

prövas i ett sådant senare sammanhang. 

I den nämnda översynen av utbildnings- och i.ivningsverksamhcll'n har 

bl. a. ingätt att klarlägga vilken uthildningsorganisation som är mest lämplig 

för den verksamhet som föresli1s samt att pröva behovet av investeringar i 

skolanläggningar. Översynen har visat att det fran ekonomisk synpunkt är 

mest rationell! att genomföra den planerade verksamheten om 200 000 

elevdagar vid de tre fasta anläggningar som finns i Rosersberg. Revingehy 

och Sandö samt vid ett nytt övningsfält som inriittas for verksamheten i viistra 

delen av landet. Civilförsvarsstyrelsen riiknar med att ca 67 milj. kr. 

(prisläget februari 1979) behöver investeras under programplaneperioden 

för kompletterande anordningar vid de fasta anliiggningarna och för det nya 

övningsfältet. 

Jag har inte niigot att erinra mot att utbildningsorganisationcn under 

perioden utvecklas med den inriktning som civilfiirsvarsstyrelen har föresla

git. 

Behovet att på liingre sikt öka kapaciteten för utbildnings- och (ivnings

verksamheten beror, som civilförsvarss1yrelsen har framh<'dlit. till stor del pii 

hur civilfiirsvarets personalförsiirjning kommer att ordnas i framtiden. Vad 

de utredningar som pågår om detta leder till för civilförsvarets del kan inte 

överblickas nu. Inte heller är det möjligt att förutse vilka utbildningsanord

ningar som kan behövas eller att ange lämpliga platser för en eventuellt 

ändrad utbildnings- och övningsverksamhet. Fragorna behandlas f. n. av 

civilförsvarsstyrelsen under den nämnda perspektivplaneringen. Ett hiittre 

underlag för att kunna ta ställning till civilförsvarets utbildningsorganisation 

pi'i längre sikt kommer att finnas i de förslag som försvarskommitten senare 

lägger fram. 

Mot denna bakgrund bör omfattningen av civilförsvarets utbildningsorga

nisation t. v. grundas på det behov av grunduthildning och iivning som nu kan 

överblickas för programplaneperioden. Enligt min mening bör inriktningen i 

första hand vara att få till stånd ett övningsfält som behövs i västra delen av 

landet. Enligt tidigare beslut skall fältet ligga i Skövde. Behov av att behålla 

verksamheten vid den provisoriska civilförsvarsskolan i Katrineholm finns 

inte. Denna verksamhet bör därför avvecklas. Med hänsyn till de ekono

miska förutsättniniwrna för civilförsvarets utveckling under de närmaste 

budgetåren bör avvecklingen inte uppskjutas. Den hör ske stegvis genom att 

verksamheten vid skolan minskas med början redan under budgetåret 

1980/81. Avvecklingen bör vara genomförd den I juli 1982. Besparingar som 

erhålls genom åtgärden - av civilförsvarsstyrelsen beräknade till drygt 8 

milj. kr. under en tviiårsperiod - bör användas för angelägen grundutbild

ning och övningsverksamhet och för materielan~kaffning. När det gäller 
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möjligheterna att hålla verksamheten i Katrineholm i g:ing iinda fram till 

nedliiggningstidpunkten vill jag erinra om de siirskilt avtalade förmi1ner som 

under viss tid utg~tr till anställda som har omstationerats men fortsiitter att 

tjänstgöra på den ort fr;Jn vilken de har flyttat. 

Jag förutsätter att de problem som kan uppstå för personalen begriinsas så 

l[mgt det iir möjligt. De förutsatta personalminskningarna hiir. genomföras i 

samband med naturlig avgång och i förening med en effektiv ornplacerings

verksamhet. ArhelL't härmed hiir skt: i niira samverkan mellan civilförsvars

~tyrelsen. statens arbetsmarknadsniimnd. försvarets personalnämnd och 

berörda personalorganisationer. 

Huvuddl:kn av den matcril'I som f. n. anskaffas till rivilfiirsvaret utgiirs av 

skyddsmasker samt brandslang och alarmerings- och samhandsutrustning till 

krigsl1rganisationen. Endast ett obetydligt ekonomiskt utrymme finns f. n. 

för anskaffning av annan materiel till organisationen. Civilförsvarsstyrelsen 

avser att i början av programpJ;lllL'perioden SL' över matcricföget fiir att fa 

ökad klarhet om vilka anskaffningar som är mest angl'liigna. Översynen skall 

vidare närmare klarlägga behovet av underh[1ll och den omfattning i vilken 

civilförsvarets materielbehov kan tillgodoses genom resurser som redan finns 

i samhället. Jag har inte något att erinra mot att en sådan översyn görs. Det är 

också angeHigct att. som civilförsvarsstyrelsen har föreslagit. anskaffningen 

av skyddsmasker planeras så att barnens skydd inte blir eftersatt. 

Jag har inte heller någon erinran med anledning av den planering som 

redovisas i programplanen i fräga om anskaffning av anliiggningar till 

civilförsvarets krigsorganisation och för fredorganisationen. Jag riiknar dock 

med att byggnadsverksamheten vid civilförsvarsskolan i Rosersberg av 

konjunkturskäl förliiggs till en senare tidpunkt under perioden iin planerat. 

De medel som frigörs på grund av detta bör användas for annan angeliigen 

verksamhet som är planerad. framför allt för anskaffning av materiel till 

krig~organisa tiom:n. 

Jag vill här erinra om att 1978 5rs försvarskommitlt' i bctiinkandct (SOU 

1979:42) Vftr säkerhetspolitik har framh[tllit att det iir angel~1get att fil till 

st{md ökade förutsättningar för att samordna civilförsvaret med den 

verksamhet som kommunerna bedriver. Enligt försvarskommittens uppfatt

ning hör det vara möjligt att förbättra samordningen om man liigger ett ökat 

ansvar på kommunerna för den lokala ledningen av civilförsvarets verksam

het i krigstid och om viss planliiggning för detta fogas in i kommunernas 

fredstida förberedelser. Försvarskommitten avser att fortsätta utredningsar

hetet i dessa fri1gor. Enligt de anvisningar som regeringen har meddelat bör 

civilförsvarsstyrclsen i sin planering beakta vad försvarskommitten har 

anfört i denna fri"lga. 

Självskyddsutbildningen av allmiinheten bör i huvudsak ha en oföriindrad 

inriktning under perioden. Medel bör planeras för en verksamlK·t av ungefär 

samma omfattning som den nuvarande. I frfiga om informationsverksamhet i 

(ivrigt kan de pagiiende försöken p[1 regional nivi1 fortsätta. Jag anser 
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emellertid inte att denna verksamhet bör ges en iikad omfattning innan man 

har fött erfarenheter av fiirsiikcn och det ytterligare har priivats vilka 

informationsviigar som iir l~impligast fi\r att nii ut till allmiinhcten med 

upplysning om civilförsvaret nch totalfiirsvaret i övri).!t. 

Civilförsvarsstyrelscn framh{iller i sin programplan vikten av att hefolk

ningen i krigstid kan ges skydd i skyddsrum i s{1 stor utstr;ickning som möjligt. 

I 1977 ars försvarsbeslut. liksom i 1972 ~1rs beslut. betonades detta. I dag finns 

i landet ca 5.3 milj. platser i skyddsrum. De skyddsrumsplaner som 

kommunerna nu har upprättat visar pi1 ett sammanlagt behov av ca 8,5 milj. 

platser. Bristerna finns f. n. siirskilt i de s!lirre stiiclernas inre omri\den. som 

under en följd av iir har varit undantagna fdn skyldighet att anordna 

skyddsrum, och i srnähusomr:1den vilka ocksi1 har varit undantagna enligt de 

förutvarande reglerna. Planeringen avser skyddsrumsbyggande både p{1 

grund av den fortlöpande byggnadsproduktionen och till följd av brister i 

redan bebyggda områden. 

Fr. o. m. den I juli 1979 giiller nya regler för skyddsrumshyggandet. 

Reglerna innebiir sammanfattningsvis att alla inom skyddsrumsorter som 

avser att bygga nya hus eller bygga till s<ldana först m{1ste viinda sig till 

kommunen för att rn besked 0111 skyddsrum skall finnas i byggnaden eller 

inte. Kommunerna beslutar i vilka byggnader som skyddsrum skall finnas 

och hur stor:i de skall vara. Den som :'iläggs att inriitta skyddsrum far 

ersättning av statsmedel för de merkostnader som skyddsrummet orsakar. 

En viktig princip vid planering och byggnation är att skyddsrum om miijligt 

skall inrättas i sådana lokaler som änd~t skall finnas i byggnaden för fredstida 

ändamM. Skyddsrumsplaner finns f. n. i 203 kommurn:r. Planerna har 

upprättats enligt skyddsrumsförordningen (1979:90). 

Civilförsvarsstyrclsen grundar sin bcriikning av bemyndigandebt=hovet p{1 

den granskning av skyddsrumsplanerna som länsstyrelserna har gjort. 

Kommunernas sammanlagda behov av bemyndiganden för att kunna liimna 

besked om skyddsrum till dem som skall bygga uppgär enligt länsstyrelsernas 

sammanställningar redan för budgetåret 1979/80 till 368 milj. kr. Av detta 

framgar att skyddsrumsbyggandet har en fast anknytning till kommunernas 

planering av bebyggelsen och till prövningen av byggnadsärcnden. I stor 

utsträckning styrs därigenom skyddsrumsbyggandet av den löpande bygg

nadsproduktionen. Kommunernas beslut om skyddsrum beror dessutom pi\ 

om medel finns tillgängliga för att ersätta dem som bygger. Det har förutsatts 

att kostnadsramen för skyddsrumsbyggandet skall prövas [1rligcn av riksda

gen. 

Jag vill erinra om att kostnaderna för att först~ nya byggnader med 

skyddsrum enligt planerna och att i samband cUrmed avhj{ilpa bristen p;i 

skyddsrum i omkringliggande bebyggelse hittills inte har kunnat anges med 

säkerhet. Osiikerheten gäller framför :illt den genomsnittliga kostnaden för 

en skyddsrumsplats. skyddsrumsplanernas innehall och bedömningen av 
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hyggnadsverksamhetcn i or!L'rna. Det hcriikningsundcrlag som civilfiirsvars

styrelsen nu har lagt fram i sin programplan iir i fler;1 avseenden biittre iin 

tidigare. iiv~·n om viss osiikerhet alltid finns i hediimningen av hyggnads

verksamhl'len. Det {1tcrsti1r emellertid att ytterligare granska skyddsrums

planernas inneh~tll och att med ledning av detta ut\·iirdera behovet av nya 

skvddsrum. 

Jag kommer i annat sammanhang att fiiresl[1 regeringen att 1975 i1rs 

skyddsrumsutredning fär i uppdrag att - i1lllm olika skyddsrurnsramar och 

med utgi1ngspunkt i nuvarande normer och planeringsulllkrlag - liimna 

förslag 0111 vilka tiitor!L'r och platser som i fortsiittningen friimst bör komma i 

fr:iga flir skyddsrumsbyggande med hiinsyn till bedömda risker frir strids

handlingar. Jag riiknar med att ett s:'1dant underlaµ för beriikning av 

skyddsrumsbyggandets omfattning kan fi.irebgµas l '17:-i ;\rs fiirsvarsk\1mmitte 

för att beaktas av kommitten vid övervägandena om civilfiirsvarets inriktning 

flir tiden efter budget~1ret l ll:-12/83. 

Jag anser emellertid att det i1r angeliigct att skyddsrum i miijligaste man 

kan anordnas i anslutning till att nya byggnader uppförs i skyddsrumsorterna 

och att de skydd~rumsplaner som kommunerna har gjort upp p~i sä siitt kan 

förverkligas. Jag fiiresl~ir diirför att bemyndigandet för skyddsrumsbyggande 

under budgetåret 1980/81 ökas till 250 milj. kr. i prisliiget februari 1979. Jag 

kan inte nu ta stiillning till bemyndigandenas storlek under dt' rbrpä följande 

budget:iren. 

Som framgår av avsnittet 4.4 Ramberäkningar för budget{tret 1980/81 

m. m. (s. 279) kommer jag med hiinsyn till det statsfinansiclla läget att 

förorda att utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum tillfälligt minskas 

med 7 milj. kr. för budgctttret 1980/81. 

Jag beriiknar planeringsramen för civilförsvar utom skyddsrum med 

utgfmgspunkt i basbeloppet fiir buclgt'titret 1980/81. Vad jag har anfört om 

civilförsvarets utveckling under perioden 1980/81 - l l/84185 innebiir en 

planeringsram om totalt 1 234.5 milj. kr. i prisläget februari 1979 för 

verksamhet utom skyddsrum. Basbeloppet för budgeti1ret 1980/81 blir 241.3 

milj. kr. i samma prisläge. Ramen bör som hittills pris regleras pli grundval av 

nettoprisindex. För att främja stabiliteten i planeringt'n bör liksom f. n. 

medel i begränsad omfattning kunna föras över mellan budgetiiren. 

Med hänsyn till de nya reglerna för skyddsrummens finansiering och 

tidigare ätaganden på grund av de äldre reglerna räknar jag för budgetåret 

1980/81 med en utgiftsram om 105 .5 milj. kr. för skyddsrum. Ramen bör som 

hittills prisregleras på grundval av nettoprisindcx. 

4.3.4 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört ht>mstiiller jag att regeringen 

föresliir riksdagcn 

att godbnna de riktlinjer för civilförsvarets fortsatta utveckling 

som jag har angett i det friregilende. 
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4.4 Ramberäkningar för budgetåret 1980/81 m. m. 

4.4. I Ch·ilförsrnrsstyrclscn 

Civilförsvarsstyrclscn hcriiknar ut.[!iftsrarnarna för civilförsvaret till 

359 280 (lt)l) kr. enligt följande. 

Ci1•ilförsvar Lllan skyddsrum 

Civilforsvar~ram enligt budget
direktiven (prisliigc februari 
1'!78) 

Tillkommer: 
Prisomriikning februari 1978-
februari 1979 

!\kddsb.:hov utanför civilfiirsvars
ramcn 

Utgiftsram (pnsliigc 1979) 

23'.i 700 ()()() 

+ 14 'J'Jl ()()(} 

+ 1 48911001 

252 180 0002 

I 29 000 kr. i kostnader för genomförande av omlokalisering och I 4ti0 000 kr. för 
utökad utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. 
: Exkl. investeringar för histiinds- och katastrofuthildning. 

Skyddsrum 

Basbelopp (prisliige februari 1979) 
Utgiftsram (prisliigc februari 1979) 

4.4_2 Föredraganden 

107 100 000 
107 100 000 

Utgiftsramarna för civilförsvar utom skyddsrum och skyddsrum för 

budgetåret 1980/81 beräknar jag med utgiingspunkt i hasbeloppen för 

nuvarande plancringsramar (prop. 1978179: !(JO bil. 7 s. :Bl. FöU 1978179:23. 

rskr 1978/79:327) till 236 860 UOO kr. resp 105,5 milj. kr. i prisläget februari 

1979. Till detta kommer beräknad kompensation för pris- och löneökningar 

med 37,5 milj. kr. för civilförsvar utom skyddsrum och 17_5 milj. kr. för 

skyddsrum. Beräkningarna framgär av följande sammanställningar. 

Ci1•ilförsvar wom skyddsrum 

Basbelopp (prisläge februari 1978) 

Tillkommer: 
Prisomriikning februari 1978 -
februari 1979 

A1•går: 
Kapitalkostnader för anläggningar 

Basbelopp ( prisliigc februari 1979) 

23:\ 60.'i f)(J(I 

• 14 857 000 

- 7 126 000 

241336000 
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7i//ko111m1•r: 
Atertagning av medel som hiills inne 
under budgetåret I 977/78 
Ornlokaliseringskostnadcr fiir 
ci vi I fiirsvarsst yre Isen 
Investeringar för histirnds- och 
katastrofuthildning 

A1·g1ir: 
Ramreducering 

Utgiftsram (prisläge februari I 979) 

Tillkommer: 
Beriiknad priskompcnsation fchr11:iri 
I 979 - rm:delprisliigct 1980/81 
BL'riiknat utfall den 30 juni 1981 

Skvddsrum 

Bashelnpp (prisläge februari 1978) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari I 978 - februari 1979 

Basbelopp (prisläge fchruari 1979) 

Tillkommer: 
Bc·talningsmedclsanpassning 

Utgiftsram (prisliige februari 1979) 

Tillkommer: 

-2 22:; noo 

2'! 000 

+ 270 {l(l(l 

B('riiknad pris kompensation februari I 979 - mcdclprislägct 
11180/81 

B('räknat utfall den 30 juni 1981 

' 2 524 (J(I() 

- 7 000000 

236 860 000 

.. 37 500 0110 
21.i 360 000 

52 327 000 

+ 3 328 000 

55 655000 

.. 49 845 (K)() 

105 500 000 

• 17 500 000 

123 000000 

Liksom basbeloppet för det militära försvaret (s. 83) bör basbeloppet för 

civilförsvar utom skyddsrum sänkas med ett belopp som motsvarar kapital

kostnaderna för civilförsvarets anläggningar. 

I likhet med utgiftsramen för det militara försvaret hör utgiftsramen för 

civilförsvar utom skyddsrum tillfälligt höjas med en tredjedel av det belopp 

som hölls inne under hudgetiiret 197717'1'. beräknad i prisbget februari 

1979. 

Utgiftsramcn för civilförsvar utom skyddsrum bör tillfälligt hi\jas med ett 

belopp som motsvarar kostnaderna under budgct<'iret 19.S0/81 för civilfor

svarsstyrclsens omlokalisering till Karlstad. 

Liksom under hudgetäret I 979/80 hör utgiftsramen för civilförsvar utom 

skyddsrum tillfälligt höjas med ett belopp som svarar mot planerade 

investeringar för hist~mds- och katastrofutbildningen i Sandii. Medel för 

investeringarna anvisas av praktiska skiil under civilförsvarets invöterings

anslag men skall enligt riksdagens beslut ( prop. 1973: I bil. 6 s. 44, FiiU 

ILJ73: 16. rskr 1973:95i inte hela'1a civilförsvarets utgiftsram. 

Utgiftsramen för hudgctt1ret 19XWSI hör tillfälligt minskas med 7 milj. kr. 
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av statsfinansiclla sLil. 

Utgiftsramen fiir skvddsrnm hiir iikas s~t att ramen anpassas till det 

beriiknade hdalningsmedelshehuvet hudget~tret I lJ80i8 I. Jag vill erinra om 

att ramen iindit kommer att ligga avseviirt under den planeringsram snm 

giiller lrrnp. J97h/77:74 bil. J. FiiU JlJ7(J/77: 13. rskr ILJ7Ci/77:3! 1 ). 

Liksom för det militära forsvaret biir som jag tidigare har anfört medel för 

syssclsiittningsstimulcrande {1tgiirdcr under tolfk huvudtiteln stiillas till 

förfogande för att betala hyggnadsarbeten. materiel m. m. för civilförsvaret. 

Efter samräd med chefen för arhetsmarknadsdcparternentL'l fi.irutsiitter jag 

att s{tdana medel far dispnneras utiivcr utgiftsramama till ett belopp av 5 

milj. kr. 

För budget:'lret 1979/80 har riksdagen vid 1978/79 iirs riksmöte (prop. 

1978/79: 100 bil. 7 s. 333, FöU l 978/7l):23. rskr I Y78i79:327) bemyndigat 

regeringen att justera utgiftsramarna för civilförsvaret med hiinsyn till 

prisutveeklingen enligt ncttoprisindex . .Jag förordar att regeringen inhiimtar 

ett motsvarande bemyndigande för budget{1ret 1980/81. 

Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen 

att justera utgiftsramarna för civilförsvaret för budget{1Tet 1979/80 pil grund 

av över- eller underutnyttjande av utgiftsramarna för budgetåret 1978/79. Jag 

förordar att regeringen inhämtar bemyndigande för båda utgiftsramarna för 

budgetåret 1980/81 enligt samma principer. 

För innevarande hudgctiir har riksdagen genom niimnda beslut vid I lJ78!7Y 

iirs riksmöte iiven bemvndigat regeringen att av konjunktursLil medge 

överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret. Ett s{idant övt:rskridande 

regleras genom motsvarande justering av utgiftsramarna for ett eller flera 

efterföljande budgetär. Ett motsvarande hemyndigande för regeringen 

behövs för bada utgiftsramarna för budgt:tiiret l 91'Ui81 och hör diirför 

inhiimtas. 

I samband med ramberäkningarna för det militära försvaret (s. 85) anförde 

jag att riksdagen för budgetåret l 979i80 vid 1978/79 års riksmöte (prop. 

1978/79: 100 bil. 7. Föll 1978179:23. rskr 1978179:327) bemyndigat regeringen 

att överskrida utgiftsramen för det militära försvaret om beredskapsbudge

ten för totalförsvaret sätts i kraft, dvs. vid krigsfara eller krig. Ett 

bemyndigande av samma innebörd gavs också för civilförsvaret. Ett 

motsvarande bemyndigande behövs för budgetiiret 1980/81. Jag förordar 

därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att överskrida 

utgiftsramarna för civilförsvar. om det behövs av beredskapsskäl. 

Liksom för det militära försvaret (s. 85) förordar jag slutligen att 

regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att överskrida lämnade 

beställningsbemyndiganden om det behövs av konjunktur- eller beredskaps

skäl. 
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4.4.3 Hemställan 

Med hiinvi~ning till \'ad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

före-;lar riksdagen att 

!. flir hudget:irct l 9NWS I faststiilla utgiftsramen for civilf'iirs\'ar 

utom skvddsrum till 23(1 )-;()() ()()() kr. och utgiftsramen fiir 

skyddsrum till 10.'i .'.illll Ullll kr.. h<ida i prisliigo:t kbruari llJ7lJ. 

~ bemyndiga regeringen all jusll'ra utgiftsra111arna fiir civilfiirs\'a

ret for hudgct{m:t I 9HWS l med hiinsrn till prisutvecklingcn 

enligt ni:ttoprisindex, 

3. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för civilförsva

ret för budgctäret 1980/81 pa grunda\' iiv~·r- ·~ller undcrutnytt

jande av utgiftsramarna för budgetiiret I 979/80. 

4. bemyndiga regeringen att under budgct{irct l lJ8(1f8 \ medge 

överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret samt a\' 

liimnade bcstiillningsbemyndiganden om det bet1<ivs av kon

junktur- eller bercdskapsskäl. 
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4.5 Anslagsfrågor for hudgctåret 1980/81 

De am;lag si 1111 jag i det fiiljandl· fiircsltir rt>geringen all fi"irl'l:igga riksdagen 

har hcriiknats i prisbget februari I l)7lJ ueh I lJ7LJ :hs h1nl'i:ige inkl. YJ ''i 

ltinekl 1st nadsp:il:igg. 

Summan av de föreslagna anslagen inom utgiftsramarna fi\r civilförsvaret 

uppgf1r till 3--12 _,(10 ()(Il) kr. I liirtill kommer ett prisreglningsanslag om :'i:'i 

milj. kr. Sammanlagt bcgiirs alltsi\ (3--12 3110 000 + :'i.5 OOll OIHI) 397 3(111000 

kr. för civilfiirsvart'I. 
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Fjärde huvudtiteln 

G Civilförsvar 

Civilförsvarsstyrelsen iir prugrammyndighl'I och central fiirvaltningsmyn

dighet för civilförsvaret. 

Civilförsvarsstyrclsen kds av en styrelse. Chef för civiltiirsvarsstyrelsen iir 

l'll generaldirektör. Till vcrkslcdningcn iir knutna en infnrmationscnhct. en 

militärassish:nt samt riksnämndens för kommunal beredskap sekretariat. 

Under verksledningen iir verket indelat i en planningsenhet. en produk

tinnsavdclnin)! samt en administrativ byd. Inom prnduktions;1vdelningen 

finns tre byråer. nfönligen organis;1tions- och matericlbyrim. utbildningsby

ri\n samt skyddsrums- och anläggningsbyr{m. Vidare finns fyra regionala 

skol- och förrt1dsanliiggningar samt en provisorisk förr~1dsorganisation för 

viistra Sverige. Vid anliiggningarna grundutbildas och övas personal för 

civilförsvarets krigsorganisation. Diirifriin sköts ocks;I förr[1dshtillningen av 

ci vi I f(\rsvarsma te rie len. 

Civilförsvarsstyrelsens centrala del ligger i iimbetsbyggnaden Karolinen i 

Karlstad. 

Lokaliseringen av civilförsvarets skol- och förriidsanläggningar framgi\r av 

följande karta (intagen på s. 284). 

Verksamheten under huvudprogrammet Civilförsvar budgeteras p:\ ett 

antal primiiruppdrag inom dclprnduktionsomriidcna Förvaltning. Utbild

ning av civilförsvarspersonal m. m .. Civilförsvarsutbildning av allm:inheten. 

Underhåll och förrt1dsvcrksamhct. Materielanskaffning m. m .. Anskaffning 

av förråds- och utbildningsanläggningar. Anskaffning av anl:iggningar för 

civilförsvarets krigsorganisation m. m .. Skyddsrum för befolkningen samt 

Forskning. försök och utveckling. 

Verksamheten finansieras frim följande anslag. 

G I. Civilförsvar 

G 2. Civilförsvar: An!'kaffning av anliiggningar 

G 3. Civilförsvar: Skvddsrum 

G I. Civilförsvar 

1978179 

1979/80 

!980i81 

Utgift 

Anslag 

F\.irslag 

234 337 885 

2 I 7 390 000 

230 (1(1() (I()() 

lkmyndigandeskulden för anskaffning av civilfilrsvarsmatericl var den _,Il 
juni 1979 68 833 000 kr. För hudgetilfet 1979/80 har riksdagen l:imnat ett 

beställningsbemyncligande om 36 mil.i. kr. och anvisat 41 828 llOO kr. i 

bctalningsmedel. Den p{1 detta sätt beräknade hemyndigandcskulden den 30 

juni 1980 blir (68 833 000 + 36 ()()() ono - 41 828 ()()()) 63 005 000 kr. 
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KARLS1AO • 

CFS övningsfält 
BRÄNNEBRONA e 

GÖTEBORG • 

• CFS förråds-
anläggning 
HÄLLINGSJÖ 

MALMÖ • e CUFA REVINGEBY 

=civilomrädesgräns 

• l<RAMFORS 
e CUFA SANDÖ 

• UPPSALA 
e CUFA ROSERSBERG 

e • STOCKHOLM 
.CUFA KATRINEHOLM 

.· länsgräns 

284 

Tidigare fttaganden hetriiffande statsbidrag till anskaffning av anbggning

ar för civilförsvarets krigsorganisation m. m. motsvarade en bemyndigan

deskuld den 3U juni 1979 av 51 U50 UOO kr. fiir budget{1ret 1979/80 har 

ribclagen liimnat dt bestiillningsbemyncligande om 35.5 milj. kr. För 

samma budget:'tr har 30.3 milj. kr. anvisats i betalningsmeclel. Med 

utnyttjande av angirna belopp blir bemyndigancleskulden den 30 juni 1980 

(51 050 ()()() + .i:'i 500 (I()() - 30 3()() 0011) 56 250 000 kr. 
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Per.1·01wl 

l'crs11nal kategori 1978179 1'!791811 

Antal anstiillda 

Planerat Utfall Planerat 

----
Handläggande personal 189 1'15 195 
C:ivi I försvarsliira re 81 67 67 
Övrig personal 311 318 318 
Arv<1desanställd:1 2tl 21 21 
Tillfiilligt anst;illda 

civi I fiirsva rslä rare 11 :?.6 26 
Tillfälligt anst;ilJda 

fiirrf1dsm;in 25 25 25 

637 652 652 

I Antalet anstiillda beräknas öka med fem. 

Budgetf1ret 1978/79 

Ucriiknad iindring 
1980!81 

Antal tjänster 

Civil- Föri.:dra-
fiirsvars- gamkn 
styrelsen 

f 8 of. 
of. of. 
+ 10 of. 
of. of. 

+ 181 of.1 

Ci1•ilfi.ir.n·arss1vrelse11 anger i sin {1rsredovisning för budget{1ret 1978179 att 

planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. 

Verksamheten har präglats av övergängen till den nya krigsorganisationen 

samt införandet av ett nytt Ö\'llingssystcm och ett nytt system för skydds

rnrnsplanering. Principerna för di1m:nsi<1nering av krigsorganisationcn och 

utbildningssystcmet har ocks<"t setts iiver. 

Civilfiirsvarsstyrelsens omlokalisering till Karlstad har bidra).!it till en hlig 

personalomsiittning under budgetiiret. 

De planerade prnduktionsm{tlen inom omr{1dena utbildning, materielan

skaffning samt anskaffning av anliig).!ningar fiir civilförsvarets kri).!sorganisa

tion har i stort sett uppnfllts under budgetäret. 

Budgetåret 1979/80 

Den inriktning som anges i prop. 1978179: Hlfl bil. 7 ( FöU 197W79:23, rskr 

I <i7Xf7<J:T27) och regleringshrevet för budget<het 1979/80 bedöms i huvudsak 

kunna fullföljas. Detta inneh:ir bl. a. en fortsatt striivan att fi.irb:ittra det 

fiirehy).!gande skyddet för befolkningen. Under budgetåret tilliimpas och 

utvecklas det nya systemet for planering och produktion av skyddsrum. En 

anpassning till den föriindrade inriktningen av utrymningsplanliiggningen 

kommer ocksi1 att p:lbörjas. 

Infiirandet av en ändrad organisation för ledning a\' civilförsvaret i krig och 

för undsiittnin)! av nödstiillda fortsiitter. Grundutbildning och Ö\'lling av 
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civilförsvarspliktiga genomförs enligt det nya uthildningssystcml'I anpassat 

till den fi_iriindrade krigsorganisationen. Piibörjacle foriindringar av nuvaran

de rekryto.:ringssystem i syfte att nii en fulltalig krigsorganisation med 

frirhiittrad kvalitet skall fullfiiljas. 

11udgetilret 1980/81 

Ci 1 ·i lf'ii rs 1 •a rssty rcls1' Il 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen (s. 266) anför 

civilförsvarsstyrelsen följande huvudmotiveringar för den föreslagna verk

samheten under hudgetiirct 1980/81. 

Införandet av en ny krigsorganisatinn fortS:itter liksom cn vidareutveck

ling av dc datorhaseradc informationssystemen. Cirunduthildningcn nd1 

övningen av civilförsvarsplikt iga beräknas fä ungcfar samnrn omfattning som 

under hudgetiiret l <i79/80. Materielanskaffningen och anskaffningen av 

anliiggnin!!ar för civilfiirsvarets krigsorganisation minskas i viss miin. 

Reduceringarna på dessa omriidcn !!Örs för att bch~lla handlingsfriheten 

avseende utbildnings- och fiirrt1dsanliiggningen i Katrineholm intill nästa 

försvarsbeslut. Utbildning i nya utrymnings- och alarmeringssystem kommer 

att genomföras. 

För~indringarna i förh{tllande till hudgetaret 1979/8() detaljmotiverar 

civilförsvarsstyrelsen pii följande siitt. 

A. Pris- och kineomriikning 

Pris- och löncomriiknin!!en innd1iir att kostnaderna ökar med Il) %8 OOll 

kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Kostnaderna för att genomföra styrclscns omlokalisering till Karlstad 

minskar (- 51 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

1. Förvaltning 

a) För information på regional niv:I om civilfiirsvaret bör en tredje av iitta 

planerade regioner bildas. För en l'l'gioninformatör samt kurser. konferL'nser 

m. m. behövs 207 000 kr. 

h) En överg:"mg till L'n ny utrymnings- och inkvarteringsplanUggning 

planL'I"<IS ske fr. o. m. budgct:'.tret ll!82/83. Personal som skall genomföra 

planUiggningen hehöver utbildas under hudgct~\rct 1980/81 ( + 601 OllO 

kr.). 
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c) Fiir att hitriida ml'd samorJning av produktinnsplanerin)!Cn behövs L'n 

handbggare placerad direkt under produktionschefcn ( + 1<18 OOll kr.). 

d) Konsulter behöver anlitas for utredning om en ny vcrkskyddsradio 

samt om civilförsvarets alarmeringsfunktion ( + 290 000 kr.). 

e) Kostnaderna för konsulter och tillfällig personal för samordningsiitgiir

der mellan flvgvapnets stridslednings- och luftbevakningssystem samt 

civilförsvarets alarmeringssystcm ökar med 148 ()()() kr. 

f) En tjänst för skyddsingenjör beh0vcr inrättas, främst för skol- och 

förrådsanläggningarnas behov ( + 130 000 kr.). 

g) Ytterligare en tjiinst behövs för driften av informationssystemet för 

kommunal skyddsrumsplanering ( + 128 OIJU kr.). 

h) Fem knntoristtjiinster behöver inriittas (+ 393 000 kr.). 

i) En tjiinst behiivs för att bitriida med administrativ service ( + 87 000 

kr.). 

j) Tvä tjänster behöver återbesiittas sedan två personliga tjänster har 

inrättats(+ 216000 kr.). 

k) Kostnaderna för styrelsens rationaliseringsverksamhet ökar med 

4U(I 000 kr. 

1) Med anledning av att nya datasystem tas i drift budgetåret 1980/81 ökar 

kostnaderna med 100 000 kr. 

m) Styrelsen bedömer att IOO ()()() kr. för utrikes resor är ett minimibt.:

lopp. om meningsfulla kontakter mt.:d civilförsvar i andra länder skall kunna 

uppriitthållas. Styrelsen anser vidare att beloppet för representation. som har 

varit oförändrat under el! antal år. bör räknas upp till 4 000 kr. Detta ökar 

kostnaderna med sammanlagt 38 OUU kr. 

2. Utbildning av civilförsvarspersonal m.m. 

a) Antalet extra ordinarie tjänster för eivilförsvarslärare budgetåret 

1979180 iir 67. Härutöver disponerar styrelsen medel för 20 extraanställda 

lärare. För att planerad utbildningsproduktion skall kunna genomföras 

under budgctaret 1980/H I krävs medel för ytterligare sex extraanställda 

civilförsvarslärarc ( + 635 850 kr.). 

b) För att kunna bibeh<°tlla verksamhetens omfattning vid den provisoriska 

regionala anläggningen i Hriinnebrona samt för en föriindrad alarmerings

och stabsutbildning behöver tjänster för en skolchef och tvä handläggare 

inriittas ( + 39U 400 kr.). 

c) En översyn av skol- och förr{ldsanläggningarnas organisation. dimen

sionering och arbetsrutiner har genomförts. Styrelsen förcsbr att tjänster 

inriittas för en servicechef i Rosersbcrg samt för en handläggare i Revingeby. 

Hiirutöver fiiresl~ts en extra tjiinst för lokalviirdare i Revingeby ( + 314 300 

kr.). 

d) Styrelsen tillstyrker en uppräkning enligt nettoprisindex av bidraget till 

Kungliga svenska aeroklubben för budgetåret 1980/81. Eftersom någon 
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riksUi\'ling i Fri\'illiµa flygkiirens reµi inte genomförs detta iir minskar det 

L'rfnrderliga belorrct med 101 ooo kr. 

c) För fortsatt försöksvcrksamhet m<.:d fackutbildning i civilfiirsvar (Föll 

lll76!77: 13, rskr 197<1177:311 och regeringsheslut i januari JlJ7:-:) hehiivs 

under hudget:iret I lJ80/X I I 75 ()()0 kr.. vilket innchiir en kostnadsökning med 

I 00 000 k r. 

f) Fortsatt anskaffning av inredning och iivrig utrustning till nyurpförda 

lokaler behöver genomföras ( + I I 27 11()(1 kr.). 

g) Arbetsmiljöanpassad personlig utrustning behöver anskaffas för 

uthildningsverksamhcten ( + hO!I 0011 kr.). 

h) Anskaffningen av fordon för utbildnings- uch förri1dsverksamhetcn 

iikar ( + 195 nno kr.). 

i) Utbildning och iirning behöver ske betriiffande alarmeringssystem 80 

( + 465 ()()() kr.). 

j) Fr. n. m. budgetitret llJ80:XI genomfiirsen successivt utiikacl utbildning 

av vap<.:nfria tjiinstepliktiga. Omfaltningen budgl'liiret llJXWXI iir 9 600 

ckwlagar. Styrelsen föreslt1r att <.:rforderliga medel tilldela~ utanför civilför

svarsramcn ( + I 460 000 kr.). 

3. Civilförsvarsutbildning av allmänheten 

Pa grund av medelsbrist kan styrelsen endast tillstyrka höjningar enligt 

ncttoprisindex av bidragen till Rikskommitten för självskydcl samt Sveriges 

civilfiirsvarsförbund. 

4. Unclerhiill och förråclsvcrksamhct 

a) P[1 grund av ökad verksamhet vid skol- och förriidsanläggningen i 

Sandii behöver ytterligare en verkmiistartjiinst inriittas ( + 94 000 kr.). 

b) En tjänst för bilförare vid skol- och förri\dsanläggningen i Sandö bör 

föras iiver till biständsuthildningsnämndcn (- 87 1100 kr.). 

c) Tvä lastbilar behöver anskaffas ( + 222 000 kr.) . 

.S. Materielanskaffning m. m. 

a) Uppgiftsändringar föreligger för materielgrupper som anskaffas under 

hudgetftrct (- 4 343 000 kr.). 

b) 1 beloppet för materielanskaffning har budgeterats .500 000 kr. för 

siirskilda utredningar inom ett matcriclöversynsprojekt. 

6. Anskaffning av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation 

m.m. 

Fiir budget~trct 1980/R 1 behövs bemyndiganden till ett belopp av 44 ,8 

milj. kr. och betalningsmedcl till ett belopp av 30,3 milj. kr. Bemyndigan

dena behövs för att bygga lcdningsccntraler. observationsplatscr. skyddsrum 

för framskjutna enheter och krigsbranclclammar. 

l'I Riksdagen J<J79181!. I sam/. Nr /111! Ril. 7 
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Av begiirda bemyncliganckn avses 11 7hll ()()() kr. for prisregkring. 

Beloppet har beriiknats enligt följande. 

l. Omriikning a\ bem~'1llliganden tiir nya bestiillningar under hudgel<°irl'l 

1980/81 friin prisl:iget februari 1979 till prisliiget februari 1981 rnligt bediimd 

prisutveckling med (1 (ilfl 000 kr. 

2. Omräkning a\· den beräknade bcmyndigandeskulden den 30 juni 1980 

till prisliiget februari 1981 enligt bedömd prisutveckling med 5 150 000 kr. 

7. Forskning. försök och utveckling 

Forskning som underlag för studier och planering kommer att bedrivas i 

något större <'mfattning iin under budgetiiret 1979/8(1 ( + 118 000 kr.). 

Ön~rfiirin[J m· cit·il(ör.1T11rcts ordnin[Js- och bcl'akningsuppgifter till andra 

my11dighe1er 

1. Inledning 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag i juli 1977 en 

särskild utredare 1 (Fö 1977 :04) för att utreda frågan om överföring av vissa av 

civilförsvarets ordnings- och bevakningsuppgifter till andra myndigheter. 

Utredningen har i december 1978 Himnat betänkandet ( Ds Fö 1978:9) 

Överföring av civilförsvarets ordnings- och bcvakningsuppgifter till andra 

myndigheter. 

Efter remiss har yttranden över betiinkandet inkommit foln riksf1klagarcn. 

Göta hovrätt. hovriitten för Övre Norrland, rikspolisstyrelsen. överbefälha

varen. chefen för armen. försvarets civilförvaltning. försvarets materielverk. 

värnpliktsverket. civilfiirsvarsstyrelsen. bcrcdskapsnämnden för psykolo

giskt försvar. försvarets rationaliseringsinstitut. värnpliktsnämndcn. social

styrelsen. riksförsiikringsvcrket. postverkct. televerket. statens järnvägar. 

statens viigverk. sjöfartsverket. luftfartsverket. statens krigsskadcnämnd. 

statskontoret. riksrevisionsvcrket. statens jordbruksniimnd. överstyrelsen 

för ekonomiskt förs\ar. arbetsmarknadsstyrclsen. statens vattenfallsverk. 

riksniimndcn för kommunal beredskap. länsstyrelserna i Stockholms. 

Östergötlands, Kronobergs. Malmöhus. Jiimtlands och Norrbottens Hin. 

civilbefälhavaren i Västra civilomddet.1975 {irs polisutredning. folkriitts

kommitten Sveriges Radio AB. Sveriges Riksbank. Centralorganisationen 

SACO/SR (SACO!SR), Tjänstcmiinnens centralorganisations statstjiins

tcmannasektion (TCO-S). Statsanstiilldas förbund (SF). föreningen Sveriges 

länspolischefer, föreningen Sveriges polischefer. Svenska arbetsgivarcförc

ningen (SAF!. Statsföretag AB och Allmiinna Bevaknings AB. 

Riks<lklagart·n har iiverli·imnat yttranden av liinsi1klag:umvndighL'tcrna i 

Viirmlands och Viisterbottens liin. rikspolisstyrelsen yttranden av polisstv

relserna i Stockholms. Malmö och Ciiiteborgs polisdistrikt. liinsstyreben i 

Östergiitlands liin yttranden av brandchderna i Linköpings och Norrkiipings 

1 Generalen Carl-Erik t\lmgrL'n. 
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kommuner i egenskap av civilförsvarschder och yttranden av polisstyrelsen i 

Linköpings polisdistrikt och pnlismiistaren i Motala polisdistrikt, bnsstyrcl

sen i Kronobergs liin yttrande av polisstyrelsen i Älmhults polisdistrikt samt 

liinsstyrclsen i Jiimtlancls liin promemoria av liinspolischdcn i liinct. 

SACO/SR har med inst;immanck i\verliimnat yttranden av medlemsförhun

dct Jurist- och samhiillsvctareförbundct (JUS) och SACO/SR-föreningen vid 

civilfiirsvarsstyrelsen. TCO-S har som eget yttrande :'iheropat en gemensam 

skrivelse fran Försvarets civila tiiinstcmannafiirhund. Kompaniofficcrsför

bundet och Plutonsofficersförbundet samt en skrivelse frim Svenska polis

förbundet. 

Yttrande har iivcn inkommit fr~in statens hundskola. 

Tvii skrivelser i november 1978 frfan vapenfria tjänstepliktiga som fullgör 

sin repetitionsuthildning vid civilförsvarets sknl- och förradsanbggning i 

Sandii har tillförts ärendet. 

2. Nuvarande ordning 

Inom det allmänna civilförsvaret inrättades iir 1944 den s. k. ordnings

tjänsten. Personalen inom denna hade till uppgift att under beredskap 

upprätthålla ordningen i skyddsrum och svara för ordningen i samband med 

civilförsvarsverksamhet. År 1948 övertog civilförsvaret de bcvakningsupp

gifter. som tidigare hade legat p<l den s. k. landstormspolisen. Det giillde 

bevakningen uv civila skyddsföremiil. Ordningstjänstcn inom civilförsvaret 

ombildades år 1948 till ordnings- och bevakningstjänst och organiserades i 

bcvakningskilren. Denna utrustades med lätta vapen, till en början gevär. 

efter hand kulsprutepistoler. handgranater och minor. Personalen fick 

ställning som krigsmän och kom att tillhöra både civilförsvuret och 

försvarsmakten. Bevakningsbtrens enheter hör huvudsakligen till det lokala 

allmänna civilförsvaret och organiseras inom varje civilförsvarsomriide. 
Ordningscnheterna inom bcvakningskaren har bl.a. till uppgift att anvisa 

framkomliga vägar till och friln skadeomrilden för civilförsvarets enheter. 

andra utryckningsenheter och allmiinheten. Enheterna skall vidare dirigera 

trafiken i samband med utrymning eller vid annan civilförsvarsverksamhi:t. 

Enheterna skall iiven uppriitta avspiirrningar för att underlätta civilförsvarets 

verksamhet samt för att förhindra skada. I uppgifterna ingilr också att 

övervaka att bestämmelserna om alarmering. mörkläggning. allmän ordning 

och säkerhet under civilförsvarsheredskap iakttas. Inom de undsättningski1-

rer som fortfarande finns i civilförsvarets organisation finns ordningsavdel

ningar som i huvudsak har samma uppgifter som ordningsenheterna inom 

bcvakningskårcn. För hefälsuppgifter inom ordningstjiinsten skall enligt 

planerna finnas drygt 2 0110 yrkespoliser och fiir manskapsuppgifter inemot 

JO UUO civilförsvarspliktiga. Organisationen har beri"iknats vara uppfylld till 

ca 85 %. 

Uppgifterna för bevakningsklirens bevakningsenhcter iir koncentrerade 

till bevakning av civila skycldsföremal. Med skyddsföremi'll menas anliigg-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 7 Ftirsrnrsdcpartcmcntct 

ning. inriittning. omr{1dc eller fi>rcmiil snm iir a\' 'i1d;111 hcty(kbt· fiir 

totalförsvaret att forhucl enligt lagen ( J<J-10:3:'iS) med vissa hcstiimmt•lsn om 

skydd for hirsvarl't rn. m. har utfiirdats. Be\·akningst•nhcterna skall hl. a. 

skydda si1rskilt angivna anliiggningar eller fiirl'tag mot spioneri. sabotage och 

annan skatkg(irdsc samt iivcn mot angrepp av mindre fiendestyrkor. 

Enheterna skall iivcn kontrollera viigfarande vid tillfälligt uppriittade 

viigspiirrar och kunna ingripa d;\ s;) erfordras fiir att h:"illa ordning. I 

uppgifterna ingiir ockst1 att utföra markbevakning av skyclclsfiirem<il. 

fi.ireträdesvis genom patrulkring med hil. Personalstyrkan i hevakningsen

hekrna skall enligt pl;rnerna uppgii till ea 2 l 1100 m<lll. Organisationen har 

hcriiknats vara uppfylld till ca ~5 '"{ .. 

Inom större eller annars betydelsefulla företag organiseras inom verk

skyddets ram en bcvakningstjänst för att skydda företagen mot spioneri och 

sabotage. l-'. n. finns tvi\ typer av verkskydd. A-vcrbkydd och B-vcrkskydd. 

A-verkskydden bcstiir av undsiittande enheter samt i vi..,sa fall bevaknings

enheter. B-vcrkskydden best~\r enbart av bevakningsenheter. Med bevak

ningsvcrkskydd avses här A-vcrkskyddens bevakningsenheter samt B

verskyddcn. Redan för fredsförhiillanden ordnar vissa företag bevakning 

mot inbrott och skadegörelse genom egen personal eller vaktbolag. Denna 

fredsmässiga organisation ingår under beredskap - diir s{1 iir möjligt - i 

verkskyddct eller samordnas med detta. Personalstyrkan i företagens 

bevakningsverkskydd uppgår till ca 5 000 man. Vissa statliga verk organise

rar som en del av sitt civilförsvar en bcvakningstjänst av samma slag som 

företagen. Detta har emellertid skett i begränsad omfattning. Personalstyr

kan uppgår stilunda i dag till ett 30-tal man. 

3. Tidigare behandling a\' fragan 

Efter krigsslutet har ett antal civilförsvarsutredningar genomförts som har 

lett till civilförsvarets nuvarande utformning. I dessa har problemen - främst 

de folkrättsliga - med ordnings- och bevakningstjänsten som enda beviip

nacle tjiinstegrcn inom civilförsvaret alltid behandlats. 

Civilförsvarsstyrelsen hemställde redan iir l 9:'i 1 all bcvakningsk:°1rens 

uppgifter skulle föras över till polisväsendet. Statsmakterna har diircftcr vid 

skilda tillfällen i princip uttalat sig för att civilförsvaret inte längre skall svara 

för sädana uppgifter (prop. 1959:114, SU 19:'i9:85. rskr 19:'i9:233 och prop. 

1962: 1-18. SU 1962: 183. rskr I 962:387). Förslag av den innebörden har även 

förts fram av olika utredningar. senast av 1974 ars forsvarsutredning ( Fö 

1974:04) i betänkandena (SOU 1976:5) Säkerhetspolitik och totalförsvar och 

(SOU 1977:1) Totalförsvaret 1977- 82. 

Civilförsvarsstyrelsen och rikspolisstyrelsen har i en gemensam skrivelse i1r 

1966 föreslagit att ordnings- och bevakningsuppgiftcrna - med undantag fiir 

vissa interna ordningshi\llningsuppgifter - förs iivcr till polisväsendet. 
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Rikspolisstyrelsen har i (kccmher 1972 komplctkrat förslaget pt1 Kungl 

;<.1aj:ts uppdrag. Kompletteringen giilldc i fiirsta hand ekonomiska friigor 

samt personal- och oq!anisatiunsfrt1gor. Även utbildnings- och iivningsom

riidct bcriirdcs liksom lcdningsfri1g1ir och fri1gor om materiel 1ll'h fiimids

hallning. 

I pn>positi1m till 11J7(i/77 iirs riksmiitc (prop. llJ76/77:7-I) med anledning av 

fors\·arsutrcdningens hctiinkandcn anmiildc jag (s.280) att det dii p<'igick ett 

arbl'tc inom regeringskansliet för att ytll'rligare klarliigga fiirfattningsmiissi

ga, organisatoriska. ekonomiska och andra fi.irutsiittningar fiir att föra bort 

fr~1n civilförsvaret siidana ordnings- och bcvakningsuppgiftcr. som kräver 

beviipnad personal. Denna anmiilan fiiranlcdde inte niigon erinran eller 

nii)!OI uttalande av riksdagen (Föll 1976/77:U, rskr 1976177:311). 

-1. Lltrednin!!en 

Utredningen fiiresli1r i enlighet med direktiven att civilfr\rsvarcts ordnings

uppgiftcr - med undantag fi.ir en mindre del som direkt betingas av 

civilförsvarets interna verksamhet - förs över till polisviisendet och att 

civilförsvarets bcvakningsuppgiftcr inkl. de som hiir till vcrkskydden förs 

iiwr till fiirsvarsmakten. En följd av överföringen blir att samtliga heviipnade 

enhl'lcr utgiir ur civilförsvaret. 

lltrl'dningen har striivat efter att utforma sina förslag si·1 att föriindringarna 

pi1 olika omddcn i jiirnförelse med nuvarand1: fiirhiillandcn blir si·1 smti som 

möjligt. Eftersom de dfektkrav som de aktuella ordnings- och hevaknings

uppgifterna stiiller. inte undergi1r niigon minskning vid överföringen har 

utredningen funnit det angeläget att i samband med överföringen hibehälla 

den kvalitet som krävs för att lösa uppgifterna vid de nya myndigheterna 

inom ramen for deras samlade verksamhet. 

f'iir eivilförsvarets del fiiresli1r ut redningen att vissa uppgifter. som nu 

t1vilar ordningsenheterna. skall bli kvar inom eivilfiirsvaret sedan ordnings

uppgifterna har förts över till !Jlllisen. Det giillcr enklare viigvisning och 

handledning i inkvarteringsomr[1dena samt primiir tillsyn av ordningen på 

hjiilpplatscr och i befolkning:sskyddsrum. Det rör sig ocks~1 om v~igvisnings

och trafikdirigeringsuppgifter vid platser diir eivilfiirsvarsenheter samlas för 

att fa instruktioner innan de förflyttar sig vidare till skadeplatser. s. k. 

brytpunkter. Uppgifterna är inte att karaktiirisera spm polisiiira ordnings

uppgifter med den innebörd som man 111.irrnalt liigger i detta begrepp. 

De två förstniimnda uppgifterna har av utredningen inte ansetts kräva 

siirskild personal. Uppgifterna bedöms vara av ringa pmfattning och sädana 

att de utan särskilda ätgiirder kan lösas av andra enheter inom civilförsvaret. 

13rytpunktsuppgiftcrna har diircmot bedömts krii\·a siirskilda enheter. Dessa 

utgiirs enligt förslaget av grupper Pm fyra personer som skall organiseras vid 

var och en av civilförsvarets fältstaber. I fela personalstyrkan inkl. en 

personalreserv om IO ''(, kommer att uppg;'1 till I 170 man. Grupperna skall 
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vara utrustade n11:d personbil och radio samt personalen med den standard

utrustning som iir vanlig för civilflirsvaret. Uthildning och övning skall ske i 

enlighet med nu giillande bestiimmelser inom civilförsvaret. 

De uppgifter som fiircsl[is ankomma p;i polisen best~ir i att vid utrymnings

opnatil1ncr uppriitth:illa ordning och utföra allmiin trafikreglering och att 

uppriitta avspiirrningar samt utföra allmiin trafikreglering och ordningshiill

ning vid skadeplatser. Polisen skall ocks;'\ kunna upprätta avspiirrningar och 

reglera trafiken vid gasheliiggning eller radioaktiv beHiggning. Pt1 bcgiiran av 

civilförsvarsmyndighet skall polisen kunna bistii med ordningsh;"illning och 

trafikreglering och ingripa mot störningar i övrigt i samband med piigfiende 

ci vi 1 fiirsvars,·e rksa rn het. 

Upp!,!ifterna skall enligt förslaget lösas i en organisation med samma 

principiella uppbyggnad som ordningsenheterna inom civilförsvarets bevak

ningsk{m.:r f. n. har. Enheterna kommer att besti\. av civilförsvarspliktiga -

beredskapspolismiin - och yrkespolismiin. varvid yrkespoliserna tjiinstgiir i 

de olika chefsbefattningarna. Benämningen bcredskapspolisman för de 

civilfiirsvarspliktiga har valts för att markera anknytningen av deras 

tjiinstgöringsskyldighet till beredskap och krig. Organisationen bör anpassas 

till den organisation med avdelning och grupp som finns inom polisen. 

Förhållandet mellan yrkcspolismän och civilförsvarspliktiga blir ungefär 

detsamma som tidigare. Hela organisationen föreslås hestä av ca 2 000 

yrkespoliser och 9 000 beredskapspolismän. varav 1 000 i personalreserv. 

eller totalt ca 11 000 man. För att upprätthålla samband mellan civilförsvars

chef och polischef föreslas att samverkansbefäl - yrkespolismiin i befiilsställ

ning - utses. 

Utrustningen utgörs i allt viisentligt av st1dan utrustning som ingitr i 

nuvarande organisation och övertas av polisviisendct. Nödvändiga komplet

teringar av personlig materiel kan i stort sett begränsas till inköp av emblem 

och koppel samt vindrockar. I den gemensamma utrustningen finns det 

endast mindre kompletteringsbehov. om man undantar radioutrustningen 

som är klart otillräcklig. Ytterligare ca I 300 rörliga och ca I OLllJ biirbara 

radiostationer bör anskaffas om enheterna skall kunna utnyttjas effektivt 

inom polisorganisationen. 

Utredningen föresbr att huvudmannaskapet för utrustning och förritd 

skall ligga hos rikspolisstyrelsen. Civilförsvarsstyrelscns nuvarande ADB

system för redovisning. fiirri\dsbokföring t:tc. bör diirför överflyttas och 

anpassas till rikspolisstyrelsens dataanliiggning. Ordningsenheternas utrust

ning biir i princip handhas inom polisdistrikten pä samma siilt som nuvarande 

försvarsutrustning. Erforderliga fiirri1dsutrymmen bör anskaffas fortlöpan

de. I undantagsfall kan under en civergtmgsperiod förriidsutrymmen förhyras 

av civilförsvaret. 

Utbildnings- och övningsverksamheten i den nya organisationen föresUs 
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bli genomförd i polisiiir regi. Detta bi1r skt· mnl tilliimpning a\' samma 

principer som hittills och i niigot iikad omfattning. Utiikningl'n iir fiirankdd 

av den anpassning av organisation m. m. som utrl'dningl'n fiirl'sl<"tr och som 

har redovisats i det fi.ircg[lcmle. Utiikningcn fi.irc~dits omfatta iitcrgirng till 

den i tidigare ut bildningsplaner fiirekommandc manskapsutbildningl'll. 

niigot utökad gruppchdsutbildning. en siirskild pföyggnadskurs för avdel

ningschefer och stiillföretriidancle anklningschckr samt utbildning av 

samvcrkansbefäl och instruktörer. All befiilsuthildning samt utbildning a\· 

instruktörer och samverkanshefal bör ske centralt p:1 polisskolan i Ulriksdal 

under ledning av heltidsanställda liirarc. Manskapsutbildnin!,!en biir planeras 

och genomföras av länsstyrelst::n (liinspolischcfcn) och enhetsövningarna 

lokalt under ledning av den lokala polischefen under medverkan av 

liinsinstruktörer. 

Niir organisationsiindringen har genomförts kommer det i varje polisdi

strikt att finnas en eller flera polisavdelningar och grupper som tjiinstgiir 

inom polisdistriktet vid mobilisering. 

Försvarsmakten föresli1s överta den bevakning av civila skyddsfiiremril 

som nu åligger civilförsvaret. Försvarsmakten fiireslt1s iivcn överta den 

bevakning som enligt I ~ lagen ( 1940:358) med vissa hestiirnmelser till skydd 

för filrsvaret m. m. kan åliiggas den som driver industriell eller annan 

verksamhet av viiscntlig betydelse för försvaret eller folkförsiirjningen. 

Denna bcvakningstjiinst iir av jiimförclsevis ringa omfattning. 

De uppgifter som föreslås bli överförda till försvarsmakten kommer att 

ligga p{1 armen och är väsentligen av liknande slag som de uppgifter särskilda 

armdörband utför för bevakning av militiira skyddsfiirem[1l vid beredskaps

tillst[1nd och krig. Försvarsmakten skall allts~i i fortsiittnin!,!en vid hered

skapstillstånd och vid mobilisering tillgodose skyddsbehoven även för civila 

skyddsföremål som hittills har bevakats av civilförsvarets bevakningsenhetcr 

inkl. verkskyddcns bevakningscnheter. De nya uppgifterna innehiir ungcfiir 

en fördubbling av den skyddsförem;llsbevakning. som {1ligger armen vid 

beredskapstillstånd och vid mobilisering. 

Eftersom ansvaret för bevakningen av samtliga skyddsfiircmal av s;'1viil 

militiir som civil art för totalförsvaret inom ett och samma omr;1de k11mmer 

att ligga hos armen och utgöra en väsentlig del av armcfiirbamkns fiirs\·ar av 

territoriet. iir det naturligt att markbevakningen utformas som ett enhetligt 

system. vari ingår bade de hittillsvarande militiira markbevakningsförbanden 

och de nya markbcvakningsenhctcr som tillkommer efter överföringen av 

uppgifter från civilförsvaret. Den gemensamma organisationen förutsiills 

anknytas till försvarsomradesindelningen och vara undcrstiilld försvarsom

r[1desbefälhavaren. Huvuddelen avses för fast bevakning och en mindre del 

för rörlig bevakning och för att siikerstiilla handlingsfrihct. 

Bevakningen skall inte för alla skyddsföremal begriinsas till att avse 

inpasserings- och uppehMlskontroll. kontroll av brandfaran o. d. utan skall 
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syfta till en bL·vakning i hittillsvarande betydelse. dvs. avse skydd mot 

spioneri. sabotage. stiild. brand och annan skadegörelse samt mot angrepp 

av mindre styrkor eller eljest s:i att unckrstiid. fiirst:irkning eller andra 

mot{1tgiirder underliittas. 

Utredningen fiiresl;h att de iiverförda enheterna organisatori~kt inordnas i 

försvarsmaktens vanliga organisation för kompanier, plutoner och grupper. 

Utredningen har med utgångspunkt i nuvarande bevakningspersonals 

fördelning p<°1 militiir- och försvarsonmlden utarbetat förslag till fördelning av 

de nya organisationsenhcterna på dessa områden. Den föreslagna organisa

tionen inrymmer i stort sett den personalram som nu gäller. dvs. drygt 22 000 

man. Utredningen har då räknat med att iivcn hevakningsverkskyddens 

uppgifter skall föras över till försvarsmakten. 

Den utrustning och den materiel som nu utnyttjas av civilförsvarets 

enheter kan i allt väsentligt även utnyttjas i den nya organisationen inom 

försvarsmakten. Den personliga grundutrustningcn och den gemensamma 

materielen måste emellertid - av skiil som har anförts i det förcg[1cnde -

bringa~ i överensstämmelse med den utrustning och den materiel som finns 

vid motsvarande förband inom armen. Den personliga utrustningen hör 

utgöras av buren utrustning. stridspackning och trosspackning som for övrig 

bevakningspcrsonal. Detta innebär en n[1got mer omfattande utrustning än 

f. n. I den gemensamma utrustningen hör tillkomma tält- ocn kokutrustning. 

Radioutrustningcn hör utökas med 522 rörliga radiostationer för att 

möjliggöra för kompani- och plutonsledningen att upprätta erforderligt 

radiosamband. Pti \;'mg sikt bör även gruppradio tillkomma. 

Bcvakningsverkskyddens materiel förcsläs hli inliist av staten. om det 

behövs. 

Förrådsstiillningen av materielen hör övertas av försvarsmakten och 

successivt föras över till försvarsmaktens mobiliseringsmyndighi:ter. 

Utbildning och övning av hevakningspersonalcn baseras pf1 den allmiinna 

militiira utbildning personalen har fått under sin viirnpliktstjiinstgöring. Den 

bl:ir kompletteras med en tv{1 dagars mönstringsövning vart fjiirde är för all 

personal samt för bcfälct dessutom en lcdningsövning om tv[1 dagar vart 

fjärde i1r. famfört med tidigare organisation innebär detta att det totala 

utbildnings- och övningsuttagct förcslt1s hli något mindre. 

Personalstyrkan och dess fördelning före och efter ett iiverförande av 

ordnings- och hcvakningsuppgifterna framg::ir av följande tabell. 
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--- .. ·- ------------ -------------------· -----

[nli!!I personaltahU 
M1 lhilisc.:ringsrc.:scrv 

Summa 

NuvaranJc.: organisation 
Antal pc.:rsonc.:r 

Inom Inom hc.:-
ordnings- vaknings-
tj;inst tj;mst 

10 ::!:'\4 ::!:'\ 474 
11)1)() 2 OX5 

11 234 25 559 

Su111111;1 

33 711X 
3 llX5 

3(1793 

Fi.irl'slagl'n oq!anisation 
Antal pc.:rsoner 

lnomL·i- 1 nom 
vilfi"lr- polisc.:n 
svarL'l 

----------
I 0<1.J I o 000 

lllh I 1100 

I 170 11 000 

Den angivna anpassningen mL·dfiir att vissa inVt'steringsk<lstnader och 

cngi111gskostnadcr i samband med iiverföringen blir nöth·;indiga. Dessa 

kostnader uppg<ir till sammanlagt -5-5.~ resp_ X.6 milj. kr. eller totalt <>-1...1 

milj. kr. De stiirsta posterna utgörs av personlig utrustning - 11 milj. kr. -

samt tält och kokutrustning - drvgt 10 milj_ kr. - till beYakningsfiirbandt•n 

inom armen samt radioutrustning till polisens och arm0ns nya enhc.:ter - 26.lJ 

milj. kr. resp. -5.7 milj. kr. Driftkostnaderna for den fiin.~slagna organisatio

nen beriiknas hli niigot mindre än för den nuvarande dlcr 1-1.S i st:illct fiir 

1-5.-5 milj. kr. per budgetiir. 

Möjligheterna att i större utstriickning iin hittills utnvttja \'iirnpliktig 

personal fiir att lösa de: överförda uppgifterna har undersökts. Det har varit 

motiverat av att försvarsmakten. som huvudsakligen best;ir a\ viirnpliktig 

personal. skall överta huvuddelen a\' hevakningsk:m.:rnas uppgifter -

hevakningsuppgifterna - och (J;irrned ocksii hun1ddelcn av personalen. 

Tillgiingen pii viirnpliktig personal medger c.:mellcrtid inte att dc.:ssa uppgifter 

ens successivt övertas av viirnpliktiga. 1-luvuddekn av uppgifterna m~1ste 

diirför enligt utredningen liksom hittills liisas a\· civilfiirsvarspliktig perso

nal. 

Uttagning och inskrivning av civill'örsvarspliktiga fi1r tjiinstgiiring vid 

polisviisc.:ndet som heredskapspolismiin rL·sp. vid fiirs\'arsm;1kten för skvdds

föremälsbevakning föresläs - i likhet med nwtsvarande inskrivning od1 

uttagning hittills - ombesörjas av liinsstyrelsc.:rna ge1Hlm ekras försvarsenhe

ter. som skiiter all annan uttagning och inskrivning a\· ci\·ilfiirsvarsplikti

ga. 

Uttagning och inskrivning föresliis ske under fredstid i den omfattning som 

motsvarar personalplanerna. Komplettering fi1rutses kunna ske under 

11111111 Su111111a 
arn1L·n 

-·------·-- - - ---

22 ](I() ."1>1<1.J 
2 200 -' 311'1 

24 300 36 470 
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hcredskapstill~t;-1nd din krig for att vidmakthiilla organisationen. 

Tj:instgiiring för de iiverförcla ordnings- och hl·vakningsuppgifterna 

föresli1s endast kunna ske under ben:dskapstillstand och krig. I fred skall 

L'ndast en myckL't k\lrt utbildning och i'1vning gennmfilras. 

Planningen för vcrbamheten under lxrcdskapstillstiind och krig och fiir 

ilvergimgcn till stidan verksamhet skall L'nligt fi_irslagl'l utfiiras a\· n~derbörlig 

p< >I ismyndighct resp. fors\·;irsomri1deshefolhavare. 

Utredningen anser att Allmiinna Bevaknings AB:s hevakningsuppgiftcr i 

krig skall iivertas a\· krigsorganiseradc enheter. Med försvarsmakten som 

huvudman för bevakning hiir bolagets personal tillhöra forsvarsmakten. 

Uppgifterna hör bcgriinsas till siidana hcvaknings<>hjckt snm i krig iir 

skyddsfiiremiil. Ett si-ufant fiirfarande hör ii\'L'n tilliimp;1s om ;111nat bevak

ningsbolag. t. ex. Securitas. har mntsvaramk uppgifter. 

Utredningen anser vidare att det inte iir miijligl att i krigsplaceringssam

manhang siirhchandla bc,·akningspcrsonal Sl>m iir anstilld vid bevaknings

bolag si1 att den alltid kan krigsplaceras i just det krigsförband snm skall lösa 

den bev;ikningsuppgift som personalen har i fred. 

Utredningen har lagt fram iindringsförslag som beriir sju lagar och åtta 

förordningar samt förslaµ till en nv lag och tvi1 nva förordningar. De 

viktigaste iindringsflirslagen är de föriindringar av civilförsvarslagen 

(I 960:7-1) och civilförsvarskungörclsen (I %!U77) som följer av att t_j:inste

grenen ordnings- och bevakningstjiinst utgar ur organisationen och av att 

civilförs,·aret cbrmcd frigörs frän beväpnad personal. Detta foran leder ocks:i 

följcliinclringar i en del andra författningar. Som en friljd av att ansvaret för 

bevakning av civila skyddsförem<'tl ttliiggs försvarsmakten föresliis instruktio

nen fi)r i_iverhefälhavarcn iindras s:
0

1 att iivnhdiilhavaren :tI:iggs ansvaret flir 

il'dning nch samordning av bevakningstjiinsten inom totalförsvaret. Den lag 

( 1452:2(14) och den kungiirelsc ( 19:'13:21) som reglerar civilförsvarspliktigs 

skyldighet att tjiinstgöra inom försvarsmakten har gjl'rts tilliimpliga iiven pft 

civilförsvarspliktiga i be,·akningstjiinst. Utredningen förcsl:ir att samma 

fi_irfattningskon~;trukti<>n skall anviindas fiir att göra civilfrirsvarspliktiga 

skyldiga att tjiinstgiira inom polisv:isendet. Det bör ske genom en ny lag om 

skyldighet fiir civilfiirsvarspliktig att tjiinstgiira inom polisviisendct med 

tilbmpningsförordning. Som förebild har utredningL'n ;rn,·iint de tidigare 

niimnda motsvarande författningar som giillcr inom försvarsmakten. En hel 

del av de bestiimmelscr Sl>Tll har föreslagits utg;i ur civilfrirsvarslagen 

( 19(10:7-1) och civilfiirsvarskungörelsen ( 1%11:377) har anSL'tts med fördel 

kunna fiiras iiver till dessa fi_irl°;1ttningar. Utredningen fiircsl:'ir :i,·en vissa 

iindringar i kungiirelscn ( 19:'13:21) avseende civilfiirsvarspliktigs skyldighet 

att tjiinstgiira inom försvarsmakten fiir att fa en i giirligaste m;\n likartad 

utformning av denna kungi_nebc <>ch till:impningsfi_irnrdningen betriiffande 

civilfiirsvarspliktigs skvldighet att tjiinstgiira inom polis,·:isc·ndct. Det 

förh{illandet att civilförsvarspliktig :·11:iggs sk\"ldighet att tjiinstgöra inom 
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polisen föranleder ocksil fiiljdiindringar i en del fiirfattningar '"111 siirskilt har 

redovisats. 

Utredningen föresl<ir att beslut om nrganisatinnsiindringen fattas \"itren 

llJ7lJ, innehiirande att iindringen skall \'ara gL·nomfiird och de nya ansvars

fiirhi"illandena giilla fr. o. m. den I juli J 981. Jkriirda centrala mrndigheter

civilfiirsvarsstyrels(~n. rikspolisstyrelsen och chdcn för armen - bör iiliiggas 

att vidtaga erforderliga förberedelser fr. o. m. den tidpunkt niir beslut om 

organisationsföriindringcn har fattats. 

-I. Remissyttrandena 

Förslaget om överfliring av civilfiirsvarets ordningsuppgifter till pnlisvii

scndet och dess bevakningsuppgiftcr till fiirsvarsmakten, \·ilket skulle 

innehiira att samtliga beväpnade enheter utg;·1r ur civilförwaret, tillstyrks 

eller liimnas utan erinran av huvuddelen av remissinstanserna. bl. a. 

rikspolisstvrl'l.1·1·n. ö1·crbcfi"illw1·an·11, c/1c/i'11fiir111mh1. s1111skunl<>rc1. ii1·crs1_1·

rd.1·c11 för ekonomisk/ fiirsrnr, 1975 1/rs polis111red11i11g. ji1/krii11sko111111i1r1;11 

och cil·i~fiirs1'1irsstyrelscn. Civilförsvarsstyrclscn anser dock att persnnalen i 

undsättningsk[lfcns ordningsavdelningar inte hör fiiras i\ver till annan 

myndighet. 

Fiir.1·1·<m·1s ra1ion11liscringsi11s1i1111 anser att civilförsvarets ordningsenheter 

inte bör föras över till polisviisendet. D:iremot bör enligt institutet 

bevakningsenheterna - dock inte bevakningsverkskvdden - iiverföras till 

försvarsmakten. Institutet siiger sig med utredningen som grund inte kunna 

se att iiverförandet av ordningsuppgifterna till polisväsendet innehiir nt1gon 

rationalisering. I stället medför foriindringen enligt institutets mening att 

fredsadministrationen av de berörda enheterna med det förslag som har lagts 

fram fördyras p[1 ett sätt som knappast uppviigs a\· uppn;"tdda samordnings

vinster. Överföringen till försvarsmakten av de bevakningsuppgiftcr S<llll nu 

ligger hos civilförsvarets bevakningskårer kan diiremot förväntas leda till en 

hiigre effektivitet genom att alla hcvakningsuppgiftcr samordnas unckr en 

och samma huvudman. 

Enligt liinsslyrelsen i S1ockho/ms län bör alla enheter med ordnings- och 

hevakningsuppgiftcr föras över till polisviisendet resp. försvarsmakten. Att 

hålla kvar en mindre del inom civilförsvaret för s. k. brytpunktsuppgifter 

synes inte vara motiverat. 

Brandchefen i Norrköpings kommun i egL'nskap av civilfrirsvarschef 

hiivdar i sitt yttrande till länsstyrelsen i Östergötlands I:in att ordningsenheter 

med nuvarande kvalitet och kvantitet behövs iivcn fonsiittningsvis inom 

civilförsv;1ret. 

Lii11ss1yrelst'n i liimt/ands lii11 tilbtyrker att ordningstjiins!L'n förs iwer till 

polisviisendet l'L'h att bevakningstjiinsten med undantag av bevakningsvcrk

skydden överförs till försvarsviisL·mlct. ,\AF, som har hi\rl ett 80-tal fi\rctag i 

iirendet. har dock inte ni1gon erinran mot att bevakningsvcrkskyddens 
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uppgifter fors (ivl'r till flirsvarsmakll'll. 

UtredningL'llS fiirslag lllll uppgift L' r och organ isa l i o n dter en 

överföring av huvuddelen a\' ordnings- och bevakningstjiinstcn till polisvii

SL'ndct resp. försvarsmakten godtas i huvudsak av remissinstansnna. Som 

förut har niimnts motsätter sig dock j()rsv11re1s ra1io1wliseringsi11stit11t att 

civilförsvarets ordningsenhelL'r förs i.iver till polisviiscndet. I iivrigt finns i 

remissvaren meningsskiljaktigheter hetrjffande de s. k. brytpunktsuppgif

tcrna. umlsiittningski.1rernas ordningsavdelningar och bevakningsvcrkskyd

dtn. 

Cii·iljiir.1·1·11rs.\"/vre/scn stöder utredningens förslag att I 170 man med 

nuvarandt uppgifter inom ordningstjiinsten beh;ills inom civilförsvaret för 

s. k. hrytpunktsuppgifter. Liknande synpunkter framförs av bl. a. polissty

rc/scn i A!almii polisdistrikt, Jurist- och samhiil/.1·1·c1anfiirhwulet samt 

liinsstyrclscma i ,,.,,fa/nu1hm och Jii111tlands liin. Fiirslagct att dessa uppgifter 

skall utföras av särskilda enheter inom civilförsvaret tillstyrks av lämstyrel

sema i Österi;ötlmul1· och Ma/111ij/ws län samt c.'il'ilhcfiilharnrcn i Västra 

ci1•i/11111rtldet. Liinsstyre/scn i Stockholms län anför diiremot att hrytpunktcr 

erfordras endast vid stora skador inom en tiitort och under en hegränsad tid 

samt att de vägvisnings- och trafikdirigeringsuppgifter som då uppstftr är av 

sil enkelt slag att de kan handhas av vilken civilfiirsvarsenhet som helst. Att 

diirfiir förändra civilförsvarsorganisationen och därigenom ~istadkomm<i 

ökade kostnader och merarbete i olika instanser kan inte anses vara 

försvarbart, menar liinsstyrelsen. IA/11ssryrcl.\"l·11 i Jiimtla11ds lii11 framför 

liknande synpunkter och föreslilr att siirskilda enheter inte skall organiseras 

fiir dessa uppgifter. I stiillet bör lämpliga civilförsvarsorgan erht1lla perso

nalförstärkningar. Den föreslagna personalstyrkan härför. I 170 man. 

förefaller enligt liinsstyrelsen rimlig. 

Undsiittningskiirernas ordningsanlelningar bör kvarstii i civilfiirsvarcts 

organisation. anser pnlisstyrclscn i J\1a/mii polisdistrikt. Ci1·i/fi'ir.1T11rsstyrclsen 

päpekar att personalen i undsiittningsk<'irernas ordningsavdclningar inte 

ingär i bevakningskiiren. Personalen iir till stora delar överförd till regionala 

undsiittningsplutoner i samband med överg:"mgen till civilförsvarets nya 

krigsorganisation. Antalet personer som kan foras över till polisviisendd hlir 

bl. a. av detta skiil inte 9 200 utan 7 800. 

I fr!1ga om de föreslagna uppgifterna för polisen ansluter sig hi11sstrrelse11 i 

Swckholms /ii11 1li:h poliss1yrcl.ff11iStockho/111s1>0/isdi.11rik1 till utredningens 

uppfattning att uppbyggnaden av de bnedskapsp11lisiiira enheterna sii niira 

s1>111 möjligt hiir ansluta till polisens 1H1rmala organisationsformer samt att 

beredskapspolisrniinnen hiir disponeras lokalt inom resp. polisdistrikt. 

Stm1·11s riig1·erk noterar med tillfredsstiilklsc den föreslagna ökningen av 

de polisiiira resurserna. bl. a. med hi111syn till de ökade sam1·crkansfunkti11-

ner i form av trafikdirigering m. m. som aktualiseras redan vid ;dlmiin 

mo bi 1 iseri ng. 

Liinsstrrelscn i Norrf>n111·11.1 lii11 stiilkr sig tveksam till utredningens förslag 

om en iiverdimensionering av antalet beredskapspolismiin i residcnsstiider-
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n;1. Sk;ikt h;irför iir fr;imst rekryti.:ringssvi1righeti.:1 i Norrbottens l;in. 

Snm grund för sitt avstyrkande av förslaget att fi-,ra iiver rivilfiirsvarets 

ordningsuppgifter till pnlis\·äsendet anför fiir.1·1·1m'ts ratio1111/iseri11gsi11s1i1111 

att rekryteringen foresl[is ske med civilförsvarsplikten som µrund. Detta 

mt'dt'iir att en ny lag mi1ste stiftas om skyldighet fiir civilfiirsvarspliktiµ att 

tj;instgiira inom polisv;isendt't. Uttagningen som ombesörjs av l;insstyrclser

nas fiirsvarsenhetcr kommer att kr;iva i"ikat arbete. eftersom polismyndig

heterna skall fil möjlighet att pi1verka och giirna ocksi1 niirvara vid 

uttagningsfiirriittningen. Institutet pekar ocksii p<i de omfattande föriindrinµ

ar som 111i1ste gi·iras i civilfiirsvarsstyrclsens befintliga ADB-system for 

materit:I- och personalredovisning. Driftkostnaderna fiir AD B-verksamhr

ten vid civilfi.irsvarsstyrelsen kommrr knappast att minska. Institutet 

ifri1gasiitter vidare ni.1dviindighrten av de investeringar som föresliis vid 

polisskolan i Ulriksdal om nrganisationsfiirändringen gcnomfiirs. I utred

ningen niimns inte möjligheterna att utnyttja civilfiirsvarets befintliga 

utbildningsresurser. ni1got som antyds i direktiven. Även om ordningsupp

giftcrna skulle föras iiver med nuvarande ambition vad gäller utbildning och 

utrustning medför förändringen efter vad institutet har kunnat bedöma att 

driftkostnaderna iikar. 

I fråga om be\' a k ni n g st j än sten tillstyrker ä1•erhefii111111'aren utred

ningens fiirslag att bevakningsorganisationen efter överföringen skall ha en 

omfattning som i stort sett överensstämmer med den hittillsvarande. 

Chefe11fiir am11'11 bitriider den principiella utformningen av den föreslagna 

bevakningsorganisationen. Han anser att utredningens förslag om antalet 

enheter och deras fördelning t. v. kan ligga till grund för principiella 

stiillningstaganden och beräkningar. En fiirutsiittning iir dock att antalet 

kompaniledningar utökas nagot. 

/,11ftfur/sl'erk1'/ menar att effekten av att flygplatser bevakas av renodlade 

militiira bcvakningsförhand i stort sett torde vara densamma som med 

nuvarande ordning, medan bevakningen av andra. mindre skyddsföremM än 

flygplatser bedöms kunna bli biittre tillgodosedd i den organisation som 

utredningen föreslår. 

Att försvarsmakten iivcrtar den bevakning av civila skyddsföremål som nu 

[11igger civilförsvaret inkl. verkskyddens bevakningsenheter innebiir enligt 

liinsstyrclsen i Swckholms liin en viisentlig förbiittring av hevakningstjiinstcn 

inom totalförsvaret, bl. a. genom att samordningen av krigsplanläggningen i 

fred och ledningen av bevakning och markstrid underhittas. 

Uim·s1yrelsen i Jiimiland.1· län ansluter sig till utredarens uppfattning att 

bevakningscnheterna bör få en organisation som ;ir anpassad till det miliU·ira 

organisationsmönstret, att utrustningen biir fiirstiirkas och att sambands

medlcn bör anpassas till behovet av kommunikation med militiira förband. 

Liinsstyrelsen anför i övrigt alt en anknytning av hevakningstjiinsten till 

hemv~irnet hör priivas. 
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Nägra remissinstanser tar siirskilt upp frågan om be\ a k ni n g s verk -

skydden. Fiir.1Tarcts ratio11aliseri11gsi11s1i1111 är tveksamt till fiirslaget att 

föra över vcrkskyddens bevakningstjiinst till försvarsmakten. Vidare avstyr

ker institutet frirslaget om förstatligande av dessa enheter. Sitvitt institutet 

kan bedöma miiste det innebiira fördelar att ha Jenna Jel av bevaknings

tjiinstcn organiserad som i da)!. dvs. stt att personal som är anställd vid resp. 

anläggning och har en viirdcfull lokalbnncdnm bemannar bcvakningsenhc

tcrna. Enheternas utrustning anskaffas och unJcrhålls av ägaren till 

<lllliiggningcn och förvaras som regel i anslutning till skyddsförcmålet. 

!nstitutl't kan inte se nagra samordningsvinster som riittfärdigar den kostnad 

som drabbar försvaret om hevakningsverkskydJen förstatligas enligt utred

ningens förslag. 

Att bcvakningstjänstcn bryts ut frim övrigt vcrkskydd kan medföra en rad 

praktiska och orgamsatonska problem liksom oklarheter beträffande 

M1svarsförh{illanden m.m. hiivdar ii1·crstrrclsc11 fiir cko11omisk1 fiir.1·1'ar. 

Verkskyddets och iivl'n bcvakningsverkskyddets stnrlek och uppgifter styrs 

av omfattningen av resp. företags vcrksamhet i krig. vilken kan komma att 

variera under en heredskapspcriod eller ett krigsförlopp. En anpassning av 

verkskyddcts omfattning torde dit biist kunna giiras a\· fiiretagsledningen. 

Lii11sslyl"l'i.l'l'11 i Jäm!lands lii11 motsätter sig som förut har nämnts att 

bevakningsvcrkskydden liiggs inom försvarsmaktens ansvarsomriidc. Revak

ningsverkskydden bör enlig.I liinsstyrclsen mera betraktas som ett siikcrhets

skydd anordnat av de civila företagen sjiilva. Personalen iir anställd av 

företagen och fullgör si1viil yttre som inre bevakning. Bevakningsenhetcrna 

kan inte styras operativt pii samma s{itt som hevakningspersonalen vid andra 

skyddsförcmM. Det iir enligt liinsstyrelsen naturligare att läta personalen 

fullgöra bevakningen undn polismans ansvar. skvdd och bcfogcnhet od1 i 

detta hiinscendc lyda under pnlischefen. Linsst\Tebcn hiivdar att en militiir 

stvrning av enheterna i hevakningswrkskydden kan inncbiira in!!repp i 

förl'lagens verksamhet. s;itbna ingrepp hiir inte fö företas annat iin p{t 

produktionsmiissiga eller i vissa fall stikcrhetsmiissiga !,!TU!lder och bör dit 

göras av civil myndighet. SamPrJnin!,!en av planbg!,!ningen för bevaknings

verkskyclden samt det övngripande ansvaret för deras verksamhet och för 

personalens utbildning och iirning bör d:irför enligt liinsstyrclsen foras över 

till polisv;isendct. 

Swtsfiirclag ,'\I/ betonar vikten av att sanlllrdningL·n mi:llan bcvaknings

vcrkskydden och företagens hem\·~irnsenheter slikerstlills. 

Allmänna lfrrnk11i11gs Al/ delar den av utredningen framförda uppfatt

ningen att be\·akningsverkskyddcn hör jiimstiillas med bevakningskitrerna 

och att iiven bcvakningsvcrkskyddcn bör foras över till försvarsmakten. 

Rulaget ansluter sig iivcn till fiirslaget att hevakningsvnkskyddcn fiirstatli-

gas. 
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När det giiller rekryt e ring avvisar nera remissinstanscr utredningens 

förslag att personalen för ordnings- och bevakningsuppgifterna iiven i 

fortsättningen skall rekryteras huvudsakligen med civilförsvarsplikten som 

grund. N[1gra godtar förslaget endast som en andrahandslösning. Vitrnplikts

oeh frivilligrekrytering diskuteras av flera. 

Rikspolisstyre/sen menar att viirnpliktiga som har genomg{1tt militiirpolis

uthildning generellt hör krigsplaccras sum bcredskapspulism;in vid uttr;idct 

ur viirnpliktsi\ldern. om inte siirskilda sbl talar emot detta. 

Med hiinsyn till de fördel;1r det skulk innl'11iira att rekrvtera de i.i\erfiirda 

bevakningsförbanden pi1 viirnpliktens grund frirordar ii1·1·rhc_fii/1111rnrt'll att 

detta behov prövas mot det i.ivriga totalförsvarets belwv av v;irnpliktig 

personal inom ramen for den piigi1ende i"iversym:n av t<>talflirsvarl'ls 

pcrso1wlförsörjning. Överbefälhavaren anser eme I lertid att civilfiirsvarsplik

ten även vid en huvudsaklig rekrytL'ring med viirnplikten som grund hl'11i1ver 

utgöra en kompletterande rekryteringsmiijlighL'l enligt tllrL·dningens forslag 

och att detta iir t:n fiirutsiittning för en snabb iiverl;in111ing a\' den bdintliga 

organisationen till förwarsmakten. 

Chefen för armen. som betonar att rekryteringen i ett _jiimnt system pil li1ng 

sikt måste studeras. bitriider utredningens förslag att giill<tndc fiirfattningar 

bör kompletteras s{1 att de medger att civilflirsvarspliktig pcrsnnal tas i 

anspriik av försvarsmakten fiir att llisa bt:vakningsuppgifterna. 

\/ämplikts1wket föresliir ett tilliigg till 1 * viirnrliktsla_!!en med innebiird 

att viirnplikten kvarstär till det iir vederbiirande fyller hll i-tr för den som vid-17 

iirs Mder är krigsplacerad inom försvarsmaktens be,·akningsenheter. En 

sådan ändring av viirnrliktslagcn kommer reellt att medföra samma resultat 

som den av utredningen föreslagna skyldigheten för civilfiirwarspliktiga att 

tjänstgöra inom försvarsmakten. 

Mot bakgrund av önskemälcn att avviipna civilfiirsvaret anser cfrilji"ir

.\Tarsstyrelsen att den föri:slag.na n::kryteringi:n via ci\iltiirsvarsplikten iir 

otillfredsställande. I stället borde man striiva cftn att hitta si1dana former fiir 

ianspråktagande som innebiir att de uppgifter sum fordrar hL·,·:ipning utg:ir 

hade formellt och reellt sii längt det iir möjligt. Liknande' srnpunkter anförs 

av överstyre/sen för ekonomiskt ji"irs1·ar och statrns 1·a11mfallsrak. 

Civilförsvarsstyrclscn menar att det ocks;i horde iiverviigas ytterligare om 

inte personalen till polisens ordningsenheter skulle kunna tas i anspr{1k p{1 

samma siitt som för den ordinarie pnlis\·erksamheten. dvs. p:1 frivillighetens 

viig med vanligt anstiillningsförfaramk. Vidare anfiir ci\·ilfiirS\·arsstnclscn 

att det fr{rn civilförsvarets svnpunkt iir angeliiget att kategorin merhelHW>

uthildade viirnpliktiga i princip inte t:1s i anspr:ik kir ordnings- och 

hevakningsuprgifterna. 

Fiirs1·arcts ratio11a/iscri11gsi11s1i1111 och riksr.Tisio11.1T1'rkc1 anser hi1da att 

utredningen inte tillriickligt har priivat alternati,·et att helt eller dl'ivis 

rekrytera personal till ordning.suppgifterna i polisen pii frivillig ,·;i)!. 
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RiksrC\'isionsvnkvt hiinlar \'idarl' att det illminstnnc· under de niirn1aslc' iircn 

kon1111cr att finnas tillg;111g till ett stl>rt antal \'iirnpliktiga som det militiira 

fi\rs\'arc·t inte· hehi'in~r la i anspr;\k nch erinrar om alt den nu\'arande 

fiirsvars11trcdningc·n ornpri'i\'ar utnyttjandet a\' den totala viirnpliktstillgi1ng

c·n. 

1\rh<·t.1111t1rk11t1d1.1·1.1·ri·lsl'11 menar att av de ca 3 11011 handriil'kningsviirnplik

tiga uch det till n~1gra tusental uppgiienck antalet iivriga fullt vapenföra s. k. 

merheho\'sutbildadc· i viirnpliktig aldn, som varje iir ställs till verkets 

forfugandc· i samband med filrdelningrn av dem sum har fyllt 47 iir. skulle 

fiir'>varsm;1kten kunna hehi11\a det antal som iirligen erfordras för bevak

nings- och nrdningscnhetcrna. I filrsta hand hi\r da handriickningsviirnplik

ti_L!a tas i anspr;ik. Personal som iir a\'Sc'dd för nrdningsenheterna inom 

polisen biir enligt arhetsmarknadsstnclsc·n uttas efter eget medgivande. 

Detta förutsiitts ockst1 i den lhsning som ut n:dningen fiircsnir. Samtidigt bör 

civilfiirsvarc'h totala organisation reduc·nas och dess iirliga rekryteringshe

ho\' vid fiirdclningen a\' dem som har fyllt 47 iir minskas med minst 

mntsvarandc antal personer. Eftnsnm handriickningsviirnpliktiga ll>rde 

kunna stii kvar i organisationen liingre iin personal sorn har rekryterats vid 47 

iirs ;:1Jder. blir det tirliga behovet a\· nytillskott inom försvarsmakten enligt 

styrelsen mindre iin om utredningens förslag viiljs. Om heslut fattas i enlighet 

med styrelsens förslag 1-;riivs egentligen inga ~indringar av fiirfattningar. Det 

hela reducera~ till organisatinnsfriigor inom försvarsmakten, polisen och 

civilfiirsvaret, hiivdar arbctsrnarknadsstyrelsen. 1.iinssrvrclscn i l\.ro110/1erg1· 

liin förklarar att den till alla delar hitriider arhetsmarknadsstyrelens förslag 

till lilsning av persnnalrekryteringen fiir ordnings- och hc·vakningscnheterna. 

l.ii11ssrvrel.1m i S111ckho/111s /iin utgtir fri111 att polisen resp. försvarsmakten 

vid tiden fiir mganisationsf\iriindringen llvertar den personal som nu iir 

ul\agrn till och utbildad för ifriigavarandc uppgifter inom civilförsvaret. Det 

nytillskott som efter hand hehiivs hör enligt liinsstyrclsens uppfattning när 

det giiller fiirsvarsmaktsdclcn hiimlas bland de handriickningsvärnpliktiga 

och de rnerhehovsuthildade viirnpliktiga som varje i1r stiills till arbetsmark

naclsstvrclscns förfogande. medan nyrekrytering till polisdelen bör ske 

genom en iiverfiiring a\' viirnpliktsavgimgen personal som tidigare har varit 

placerad i försvarsmaktens hevakningstjiinst och rnilitiirpolistjiinst. Detta 

niidviindiggiir cl! beslut om införande av en Jag om lotalfiirsvarsplikt. 

Ui11.1-.11_1·fl'isrn i Jii111tla11d.1· /iin avstyrker hestiimt fi\rslagl"I att utnyttja 

civilfiir~varspliktiga fiir siikersliillande av försvarsmaktens och polisens 

behov a\' personal fiir hc\'aknings- resp. nrdningstjiinst. Personalbehovet hi\r 

tillgodnse' pi1 annat siitl, t. ex. genom iikat ianspriiktagandc av viirnpli!.;tiga 

eller genom ;l\tal om frivillig tjiinstgiiring. 

Al/111ii1111a /fr1·ak11i11g.1 /1 R förklarar all bolaget ansluter sig till fiirslaget om 

en laµstiftning som mi\jliggör att iiven civilförs\'arspliktiga under 47 itr kan tas 
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i anspr<lk il\' frirs\'arsmaktl'n for hc\'akningsuppgiftn. Nuvarande svstem 

med avtal har enligt bolaget. framför allt mot bakgrund av ckn relativt ~lena 

pnsnnalomsiittningen inom hl'vakningsfiin:tagl'n. visat sig vara sv(1rt att 

administrna. 

De remissinstanser som har yttrat sig hctrMfande ut h i 1 cl ni n g och 

liv ni n g godtar i huvudsak utredningens förslag. Önskem;il om ytterligare 

utbildning framförs i ett par fall. Frän militärt häll anförs att nägon li1sning av 

utbildningens omfattning inte hör ske nu. 

Utredningens förslag ifr{1ga om utbildning för yrkespolispersll!lalcn och i 

fråga om manskapsuthildning synes innehiira en inte oviisentlig kvalitetshöj

ning vid en jiimförelse med nuvarande fiirhMlanden framhttllt:r poli.1-s1_1•r<'l.\'l'n 

i S1ockholms110/isdis1rik1. Polisstyrelsen har intet att erinra mot utredningens 

förslag i denna dt:l. 

l'olisstyr<'lsen i M11l111ii polisdistrikt poiingterar att stora krav bör stiillas pi1 

en hcredskapspolisman. Utbildningrn hiir kompletteras 1111.:d försvarsutbild

ning. eventuellt integrerad med polisens fi.irsvarsutbildning. 

Länsstyrelsen i Srocklwlms län biträder förslaget om utbildning och övning 

för polisdelen och anser att de utbildnings- och övningstider som anges 

betriiffandl' försvarsmaktsdelen iir tillriickliga. trots att de omfattar nitgot 

kortare tider än i civilförsvarets uthildningssystcm. Länsstyrelsen i /l.Jafmli

lzus liin anser dock att erfarenheterna av utbildnings- och örningsverksam

hetcn pekar pii att ökad utbildning är ön sk viird för stiväl ordnings- som 

bevakningsenhcterna. Chefen för armh1 betonar att utbildningens omfatt

ning är avhiingig av vilka personalkategorier som kommer att ingä i den nya 

organisationen. Ö1·erhcfiillzavarcn framhäller att en rekrytering till bevak

ningsförbanden företriidesvis av merbehovsvärnpliktiga kan ställa andra 

krav pii utbildning än vad utredningen har redovisat. Enligt statens jiirnviigar 

bör utbildningen för bcvakningspersonalen till sin omfattning i någon miin 

likstiillas med vad som har föreslagits för berl:'dskapspolismän. 

I fråga om ut rustning betonar flera remissinstanser behovet av 

sambandsutrustning. Även fordonsbehovet betonas, liksom behovet av 

större förrådsutrymmen i polisdistrikten. I frågan om beredskapspolismän

nen skall ha en särskild uniformstyp eller samma slags uniform som 

yrkespoliserna framkommer delade meningar. 

Länsstyrelsen i Stockhnlms län understryker utredningens bedömning att 

beredskapspolisorganisationen för att kunna liisa sina uppgifter måste 

tilldelas mera radiomateriel än vad som nu finns i civilförsvarets motsvarande 

enheter. Liknande synpunkter framförs av civilbefälhamren i Västra 

lfrilområdet och föreningen Sveriges lä11.1polischefer. 

Den befintliga radinutrustningen inom civilförsvarets hevakningskårer iir 

för{1ldrad och måste sannolikt inom en snar framtid bytas ut. anför 

ri kspoliss~vrclsen. 

Utredningens förslag beträffande blandning av radioutrustning från 

militiirt hiill och frim civila myndigheter iir enligt ci1•ilfiirsvarsstvrclsrn alltför 

2(1 Uiksdagen JC)7C)f8(}, I sam/. Nr /(}IJ llil. 7 
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optimistiskt. Samtrafik mellan militiir nch civil utrustnin!! kan intL' ske. 

Civilförsvareb radioutrustning kan inte iivcrfiira' i den omfattning som 

utredningen har föreslagit. Om civilförwaret tvingas liimna ifr~in sig ett stiirrc 

antal utrustningar vid överföringen a\· bc\'akningsk<iren knmrncr dtss nya 

krigsorganisation att drahhas av allvarliga materielbrister hetriiffande 

radiout rustning. poängterar eivilfiirsvarsstyrelsen. 

Det föreslagna fordonshehovct för bevakningsenheterna iir otillräckligt. 

anser chefen jiOir um1h1. får.1·1·11r<'ts 11111/afrln·rk förklarar att behovet av 

fordon i den nya organisationen kan tillgodoses genom verkeb biluttag

ning. 

Liinsstyrelsen i Norrhottl'llS Wn hiivdar att vapen intL' biir fiirvaras i 

civilfiirsvarsförråd med hiinsyn till att civilförsvaret fortsiittningsvis skall vara 

en rent humanitär organisation. 

Eftersom försvarsutrustningsfömiden i vissa polisdistrikt inte iir tillriick

liga måste förradskapaciteten ses iiver. frarnhi·iIIer liinsstrrelsen i Stoc/.:.holms 

/iin. I många fall horde enligt liinsstyrelsen civilförsvarsförr<'1den iivergångsvis 

kunna utnyttjas för förriidsställning av denna utrustning. Även ltinsstyrclsc11 i 

Öster~ötlands län pekar pii sdrighetcr för vissa polismyndigheter att förvara 

forsvarsutrustning eftersom lokalerna är för sm{1 for de behov som redan 

finns. 

Polisens och heredskapspolisens fiirsvarsutrustning - personlig och 

gemensam - hör i princip vara lika. anser polisstyre/sen i lvlulmö polisdistrikt. 

Enda skillnaden bör vara emblemet pii uniformsärmen. I övrigt framhallcr 

polisstyrelsen bl. a. att ett stort antal fordon kommer att erfordras för 

polisens verksamhet i ett krigsläge. Liknande synpunkter framförs av .lurist

och sumhiills1'eturc:,(örbundet. 

Polisstyrelsen i Göteborgs polisdistrikt ställer sig diircnwt tveksam till 

utredningens förslag att pa !äng sikt eftersträva att inom polisvi1sendet ha 

samma uniform p{i heredskapspolismiinnen som p;°1 polisviisendets personal i 

övrigt. Man bör enligt polisstyrelsen i alla Higcn klart verka för att undvika att 

nagon uniform kan förväxlas med den reguljiira polisens. 

Sw'ns/.:.a polisforbundet anser att beredskapspolismiinn1.:n. för att en 

förväxling med den ordinarie polispersonalen skall förhindras. bör utrustas 

med en särskild uniform. giirna utmiirkt p:1 det siitt som utredningen 

föreslår. 

Utredningens förslag till ad min is t r a tio n av den föreslagna nya 

organisationen godtas i stort sett av remissinstanserna. 1 flera yttranden 

hetonas vikten av att polisväsendet och länsstyrelserna får erforderliga 

resurser för de nya arbetsuppgifterna. 

Rikspolisstyre/sen understryker att ett överförande av ordnings- och 

hevakningstjänsten till polisen kommer att kriiva stora arbetsinsatser. vilket 

bör beaktas vid tillförandet av personal p;'i alla polisiiira nivfter. Med 

utredningens förslag kommer en ökad belastning avseende inskrivningsverk

samheten att läggas på länsstyrelserna. men detta kan inte ske utan 
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resursfiirstiirkningar. anser ('i1'i//i"in·1·1irs.1·1.1.,.cf.1·1·11 och fli'r11 /c'111.1·.1·11T1'/.1cr. 

Jurist- och .im11hiil/.1·1·e111refiirh1111dl't hii\'dar att en kraftig uti'1knin,t: a\' 

hcrcdskapsc:xpeditiom:n i \'arjc plllisdistrikt llCh l:in fordras s;h;il i p(llis

mans- som kontorskarri;iren. 

SACO!SR-jiircni11gl'11 1·id cil'ilfl'irs1·111"sstvrcl.1·1·11 framh;-1\kr ;111 en iiwrti>

ring av hevakningskiircn fri111 ci1·ilfl'irsvarct till andra myndighckr inte gn 

möjlighet att minska ci\'ilfiirs1·arsstvrclscns fredsnrganisation. 

FCTF. Kompa11iofficasff'irh1111dc1 och l'l11w11.1·0.f}icl'n/iirh11111!1·1 pi1tal;tr i 

ett gemensamt yttrande att de konkreta konsekvenserna fiir pers\1n;1kn inh: 

framgf1r a\' utredningens i.iverviiganden om personalbehov fiir cngangsinsat

scr fiir och drift av elen nya nrganis;1tionen. 

!'o/isstyrc/srn i Stocklto/111.1 pulisdistrikt siiger sig inte ha naJ;<ll att ni11ra 

mot utredningens förslag att uttagningen av heredskapspulism;innc·n 11mbe

sörjs av Wnsstyrelst:n under förutsiittning att uttagningen kan pi1verkas av 

polisiär myndighet. Liknande synpunkter framfors av .fårmingrn S1·aig,..1· 

liinspulischefcr. 

Chcjrn för armen kan godta att liinsstyrelsen ( försvarsenhete11) skall ski'ita 

uttagningen av civilförs\'arspliktiga för tjiinstgöring inom fiirsvarsmakten 

men förutsätter att försvarsmakten fftr möjlighet att ta ut sin personal hland 

dem som frivilligt har valt hevakningstj:inst. 

Uinsstrrelsen i Jiim1/1111ds liin avstyrker däremot förslaget att liinsstyrel

scrnas fiirsvarsenhetcr skall svara för uttagning och rekrytering ;iv den 

personal som hchiivs för försvarsmaktens och polisens räkning. Som sk:il 

anfi.ir liinsstyrclsen bl. a. att eivilförsvarsplikten inte hiir utnyttjas för 

ifrågavarande iindamål och att liinsstyrelsen skulle rn sv:1righetcr att bevaka 

sina egna intressen vid uttagningen. Systemet hlir också tungrott och 

sviiradministrerat enligt länsstyrelsen. 

I några remissvar påpekas bl. a. att utredningen i sina kost n a cl s be -

räkningar har utgMt fdin den organisation som nu planeras men att denna 

organisation i praktiken inte är fullt utbyggd samt att utredningens förslag 

innehäller vissa amhitionshöjningar. 

Ö1wbefii/hal'{1rcn framhåller att försvarsmaktens ekonomiska situation iir 

sådan att organisationen inte kan ges en större omfattning och ett annat 

innehitll än vad som medges inom ramen för de särskilda resurser som 

kommer att ställas till försvarsmaktens förfogande i samband med överfö

ringen. 

Clwfen för armen är tveksam till utredningens beriikningar av driftkost

naderna fiir förvaring och underh[1\I av materiel men bedömer att kostnads

beräkningarna i i.ivrigt är korrekta. 

Försrnrcts materielverk anför att en viss anpassning miiste ske a\' 

civilförsvarets enheter till nu\'arande organisation och utrustning för 

motsvarande enheter inom försvarsmakten. Vidare uttalar wrket att 

kostnaderna för fiirvarin_l! och underhåll av materiel iir fiir li1gt beriik

nac\e. 
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Cil'il(iirsl'tlrsstvrclse11 poiingterar att utn:dningL·n i sina knstnadsheriik

ningar har utgiitt fr{m en fullt utbyggd organisation och att ci\'ilförsvarsst\'

rclsens verkliga kostnader iir viisentligt mindre hernendc pii vakanser i 

organisationen och brist pi1 medel för uthildning/iivning. materielinkiip och 

omsiittning av befintlig materiel. De minskningar a\' civilforsvarets utgifts

ram som kan komma att bli följden av ett beslut om överförande av ordnings

och bevakning:suppgifterna bör inte vara större iin civilfiirsvarsstyrclscns 

verkliga kostnader för den del av verksamheten som berörs. I fraga om 

radioutrustning anser civilfiirsvarsstyrdsen att tillverkningskostnaden är 

betydligt högre iin vad utredningen har beriiknat. Den mindre kostnadskrä

vandc radioutrustning som anviinds inom polisviisendet iir inte likviirdig med 

civilfiirsvarets men fyller helt den avsedda funkti\lnen. framhiiller civilför

svarsstyrelsen. 

FörSl'arets rationaliseri11gsins1i1111 framhitller att utredningen i sina beräk

ningar av driftkostnaderna för ordnings- och be\'akningstjiinsten har utg<ltt 

fr{rn en fullt utbyggd organisation. där all personal utbildas och övas enligt 

gällande planer. men att civilförsvarets anspråk p{i medel enligt program

planen för perioden 1979/80 - 1983/84 minskar med drygt 6 milj. kr. per 

budgetår. om den föreslagna ändringen genomförs. Institutet betonar 

nödvändigheten av att man före ett beslut nm utredningens förslag noggrant 

prövar hur mycket medel som verkligen kan föras över fr;in civilförsvarssty

relsen utan att dess övriga verksamhctsgrenar drabbas. Institutet framhMkr 

också att kostoadsjämförelser fiirsv:1ras genom att utredningen i sitt förslag 

har lagt in ambitionsförändringar. t. ex. i frf1ga om utbildning och anskaff

ning av radioutrustning. Det biir ankomma pii resp. huvudman att ta stiillning 

till utredningens förslag om detaljnrganisation. utbildningens uppliiggning. 

komplettering och utrustning m. m .. anser institutet. De kompletteringar 

som enligt institutets mening bör belasta förslaget ökar driftkostnaderna för 

ordningstjänsten med drygt 3 milj. kr. per budgetår. varför ordningstjiinstcn 

enligt institutets uppfattning hör ligga kvar inom civilförsvaret. 

Statskontorel säger sig sakna möjlighet att bedöma i vad miin de redovisade 

invcstcringskostnadcrna i samband med överföringen av bevakningscnhc

tcrna till försvarsmakten - '27 milj. kr. - avseende framför allt utrustning iir 

relevanta eller inte. Statskontoret ifriigasättcr om inte förvärvet av verk

skyddens materiel skulle kunna ske utan statlig ersättning till de berörda 

företagen, eftersom dessa genom utredningens förslag skulle avlastas 

kostnader för manskapsutbildning. underhåll och omsättning av materiel. 

Riksrei·isio11sverket anser att en _jiimförelse av utredningens förslag med 

civilförsvarets nya krigsorganisation visar en mindre inbesparinµ av drift

kostnader än den som utn:clningcn redovisar. Om bristen pii biirbara 

radioapparater inte skulle tilliitas kvarst~t i civilforsvarcts nya krigsorganisa

tion innebiir en jämförelse av utredningens förslag med den nuvarande 

organisationen att den av utredningen förordade merkostnaden för radiout

rustning har överskattats. Det kan ifr{igasiittas om de driftkostnader för den 
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nuvarande organisationen som utredningen redovisar kommer att falla hnrt i 

sin helhet niir ordnings- och hevakningsuppgifterna utg;\r ur civilfiirsvarets 

organisation. Kostnaden för den av utredningen föreslagna utökningen av 

polisens rekrytcringsk~irt~r hiir ing~t i kalkylen. om rekryteringen är en direkt 

följd av att ordningsuppg:ifterna förs över till polisen. 

1975 ilrs J>olis111n•d11i11g anser att den nya llrganisationcn hiir kunna 

genomfriras. ;iven om hudgetl;ig:et inte skulle anses medge investeringar av 

fullt ut den storleksordning som utredningen har fiireslagit. I den mtrn 

investeringarna sk;irs ned m(1ste man enligt polisutredningen naturligtvis 

riikna med :1tt L'ffcktivitcten i organisationen minskar i förhiillandc till 

detta. 

S:\F anser i likhet med utredningen att bevakningsverkskyddl·ns materil'I 

bör föras över till staten enligt enhetliga normer tich att överföringen bör ske 

genom inli.iscn. SrmsforNag ,\IJ finner det rimligt att företagen ers;itts för de 

\·apen och den ammunition som vid genomförandet av den nya ordningen 

kommer att foras över frim dem till fiirsvar~mak ten. 

De remissinstanser som har tagit upp f o I kr ;itts f r ägan i sina 

yttranden p;lpekar att civilförsvarets folkriittsliga skydd har kommit i ett 

delvis annat läge genom 1977 års tilläggsprotokoll till Genevekonvcntioner

na men framhåller att önskemiilet om civilförsvaret som en helt obeväpnad 

organisation likväl bör tillgodoses. 

Cit·iljörsl'{lrsstyrclsen förklarar att ordningsuppgiftcrna i princip synes 

kunna fullgöras av civilförsvaret utan att dess folkriittsliga skydd upphör 

medan det enligt 1977 [m till;iggsprotokoll till Gcnevekonventionerna kriivs 

att bevakningsk[1rcns uppgifter utg[1r ur civilförsvaret for att civilförsvaret 

skall kunna upprätthålla sin folkriittsliga statu~. Liknande uppfattning 

redovisas av f ör.\"l"w·eis rllfionaliseri11gsi11s1i1w och sf(lfskonWr!'I. 

l.iinsstyrclsrn i Jän!llands liin anför att det - pä grund av tilliiggsprotokollet 

till Genevekonvcntioncrna - inte g;h att tillämpa hestiimmclserna i '11.7 ~ 

civilförsvarskungörelsen om att personal som har krigsplacerats för fullgö

rande av ordnings- och hevakningstjiinst skall vara skyldig att i anslutning: till 

uppgifterna inom tjänstegrenen jiimviil utöva sadan försvarsverksamhet som 

eljest ~1vilar försvarsmakten och inte heller 1 ~ lagen om polisens stiillning: i 

krig. där det sägs att varje befattningshavare vid polisviiscndct är skyldig att 

under krig delta i rikets försvar i den omfattning regeringen föreskriver. 

Kravet pa civilförsvaret som en helt obeväpnad organisation hör tillgodoses. 

Det kan därför inte vara rimligt att utnytt.ja civilförsvarspliktcn för 

rekrytering: av personal till enheter som har stridsuppgifter inom försvars

makten och polisen. 

N75 ärs polisutredning framhåller att den nya folkrättsliga överenskom

melsen visserligen kan sägas i viss mån rubba de foruts;ittningar som har legat 

till grund för önskemMet att civilförsvaret inte skall svara för sådana 

ordnings- och hevakningsuppgifter som kräver beväpnad personal. men den 

föreslagna omorganisationen framstår inte desto mindre fortfarande som 
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angl'liigcn. Dt'n nya organisationen sk;ipar biittrc liverensstiimmelse mellan 

freds- och krigsorganisationen och det mask~ vara en avsedrd fördel fiir det 

svenska civilförsvaret att i hiimklse av viipnat angrepp kunna hiinvisa till att 

man utgör en helt obeviipnad organisation. 

Folkriittskommillt'n anffir att den beviipnade ordnings- och bcvaknings

personalen i civilförsvarets bevakningskiirer skulle ha dl fullt tillfrL'dsstiil

landc folkrättsligt skydd i krig. iivt:n om utredningens förslag inte genom

filrdes. Kommitten anser emellertid att det friln allmiint hurnanitiira 

s~·npunktcr iir biittre om all civilfiirsvarspersonal kan vara l1beviipnad. 

Kommitten himvisar diirvid till den instiillning. som Lk nordiska liinderna 

sedan länge har haft i denna fr;\ga. I övrigt konstatnar fnlkriittskommittcn 

att den personal som är avsedd fiir tjiinstgiiring inom polisen resp. 

försvarsmakten ·· beredskapspolismiin och andra kan foras in under 

begreppet kombattanter i den mening som termen har enligt tilläggsproto

koll I och att utredningens förslag iivcn i detta avseende folkr~1ttsligt sett iir av 

viirde. 

Frf1gor om m o bi I i se r i n g s be r e d s k a p tas upp i nägra remissvar. 

Ribpolisstyrelsen anför att överföringen av bevakningsdclen till försvars

makten inte får förlänga tiden för avlösning av polisen från de planlagda 

kuppförsvarsuppgifterna. Liknande synpunkter framförs av länsstyrelsen i 

Stockholms län. 

Benämningen be redskaps p o I i s man diskuteras av ett par 

rcmissinstanscr. Om det blir möjligt att utnyttja för iindam[1let utbildad 

personal även vid naturkatastrofer och andra utomordentliga händelser -

t. ex. kärnkraftolyckor och liknande - synes benämningen reservpolisman 

mest lämplig även om inte heller denna benämning är helt lyckad, menar 

polisstyre/sen i Göteborgs polisdistrikt. I'olisstyrelsen i Linköpings polisdis

trikt föreslår att den till polisen överförda icke polisiära personalen benämns 

ordningsmän vid beredskap och krig. I den under fredstid bedrivna 

polistjänsten förekommer enligt polisstyrelsen redan begreppet beredskap, 

innebärande tiliggande att under tjänstgöringsfri tid stå till arbetsgivarens 

förfogande i bostaden. Länsstyrelsen i Stockholms liin anser emellertid att 

benämningen beredskapspolisman är lämplig för att markera att tjänstgö

ringsskylcligheten är begränsad till beredskapstillst{md ocb krig. 

Enligt polisstvrelsen i A1almö polisdistrikt kan det ifrågasättas om inte 

beredskapspolisen, efter beslut av regeringen i varje siirskilt fall, bör kunna 

förstärka polisen vid katastrofer eller andra större olyckor under fredstid. 

Liknande överväganden görs av polisstyrelsrn i Göteborgs polisdistrikt- med 

erfarenheterna från det [1r 1977 inträffade Tuveskredet som utgiingspunkt -

samt av Jurist- och samlzällsvctareförbundet. 

Utredningens förslag beträffande dataverksam het kan sägas i allt 

väsentligt ha godtagits eller liimnats utan erinran av remissinstanserna. 

Några remissinstanser diskuterar särskilts k y d cl s för cm ä Is f r ii g an . 

Chefen för armen anser t. ex. att det krävs en översyn av skyddsföremåls-
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registret i samband med att bcvakningsansvaret iindras och att samtliga 

berörda myntlit:heter hör medverka. 

Utredningen har i betänkandet inte siirskilt behandlat frt1gan om 

be vak ni 11 g s hundar. Fritgan berörs dock i n;'\gra yttranden. 

Cliej{•11 j('ir 11m1t;11 anser att det kan vara liimpligt <lit hundar ingitr i vissa 

lJL·vakningsfiirband. I vilken omfattning bevakningshundar skall utnyttjas i 

den framtida bevakningsorganisationen inom armen biir enligt armechden 

siirskilt granskas vid detaljorganisationsarhctet. 

Sta1c11s h1111dsko/11. som för.utsiitrer att hundar iiven framdeles skall 

utnvttjas i bevakningstjiinsten. friresliir att dL't uppdras itt hundskolan atr 

hitriida vederbörande myndigheter i samband med överföringen av civilfiir

svarets be\"<1kningsuppgitkr till arm0n. 1 lundskolan bedömer att behovet av 

hundar i bevakningstjiinst knmrner att kraftigt iiverstiga dl'l antal som f. n. 

utnyttjas. 

l\.frd hiinsyn till remisstidens utstriickning samt pägitende översyn av 

totalförsvarets personalbehov fiircsl<'tr chefi·11 fiir 1mm;11 en tidsplan som 

innebiir att organisationsföriindringarna och de nya ansvarsförh{tllandena 

skall gälla fr. o. 111. den 1 juli 1983. Tidsplanen behöver dessutom förskjutas, 

om investeringsbdwven fördelas över en femiirspcriod. Enligt armechefen 

vore det av beredskapsmiissiga och organisatoriska skiil olyckligt om inte 

investering~bchovcn kunde tillgodoses i samband med organisationsiindring

cn. 

Riksrn·isio11wcrkl't anser det iinskviirt att eventuella reformer p;i ifräga

\'arande umr[1de ses i sammanhang med de organisationsföriindringar inom 

det civila polisviisendet som har föreslagits av 1475 iirs polisutredning i 

betänkandet (SOU 1979:6) Polisen. 

Förl'draga11de11 

Jag vill till att börja med behandla det framtida huvudmannaskapct för de 

ordnings- och hevakningsuppgifter i krig som civilförsvaret f. n. har hand 

om. En siirskilt tillkallad utredare har lagt fram vissa förslag till förändringar i 

dessa avseenden. Utredningen och remissyttrandena har redovisats i det 

fiiregi\emk. 

En överföring av civilfiirsvarets ordnings- och bcvakningstjiinst till annan 

huvudman har varit aktuell liinge. Ett flertal utredningar har under ärens 

lopp uttalat sig för att en förändring i denna riktning borde komma till stånd. 

Man har hela tiden velat ta bort den beviipnade personalen frän civilförsva

rets organisation. Ett huvudmotiv har varit önskan att förbiittra skyddet och 

siikerheten för civilförsvarL'ts personal i krig. Ett annat motiv har varit 

strii\'an att giira civilförsvaret till en rent humanitiir organisation. 

Den san1hiillssektor som niirmast har varit aktuell för att överta 

ci\'ilfrirsvarets uppgifter och resurser for ordningsh;'tllning och bevakning har 

\·arit polisviiscndct. S!\ liinge polis\·iiscndet i hu\'udsak var en kommunal 
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organisation fiircliig d:irfiir S\'{iriglll'tcr att iistadkn111111a 11i1gn11 fiiriindring. 

Redan nt1got ;·ir dtcr polisviisL·ndets fiirstatligandc i1r J <)(15 liimnade dock 

civilfiirsvarsstyrclsen 11ch rikspolisstyrelsen in ett förslag i fr:1gan till 

n:geringen. Detta gick ut p;i att ordnings- och hevakningsuppgiftcrna liksom 

resurserna hiirför skulle foras iivcr till pnlisviisendet. Förslaget. som senare 

kompletterades i vissa avseenden. ledde emellertid inte fram till niigot 

regcringsförslag till riksdagen. 

I maj 1977 bemyndigade regeringen mig att tillkalla en siirskild utredare 

(Fö 1977:04) för att ånyo pröva friigan. I direktiven angavs att det gällde att 

överväga och liimna förslag om hur ordnings- och hevakningsuppgifterna 

mera i detalj borde delas upp pii civilförsvaret, polisviisendet och försvars

makten. 

Utredarens förslag innebiir att vissa uppgifter som f. n. ligger hos 

ordningsenhetcrna inom be\"akningskaren knmmn att ligga kvar inom 

civilförsvaret. Det g;iller enklare viigvisning nch handkdning i inkvarterings

omri1den. primiir tillsyn av ordningen p;i hjiilpplatser nch i vissa skyddsrum 

samt vägvisnings- och trafikdirigeringsuppgifter \"id s. k. brvtpunkter, dvs. 

platser diir eivilförsvarsenheter samlas för att dirigeras vidare till skadeplat

ser. 

De uppgifter som föresli\s bli iiverförda till polisviisendet är att vid 

utrymningsoperationer uppriitth[illa ordning och utföra allm:in trafikrt•gle

ring. Polisen skall vidare enligt förslaget upprätta avsp:irmingar <)Ch utföra 

allmän trafikreglering och ordningsh;'tllning vid skadeplatser samt vid 

gasbeläggning eller radioaktiv bdiiggning. Polis<.'n skall enligt utredarens 

förslag oeksa, på begiiran av civilfiirsvarsmyndighet. i övrigt histi't med 

erforderlig ordningshållning och trafikreglering. Enligt förslaget s!;.all det 

också vara en uppgift för polisen att ingripa mllt stiirningar i samband med 

pagåendc civilförsvarsverksamhet. 

Försvarsmakten föresliis överta de be\'akningsuppgifter som nu <'iligger 

civilförsvaret. Dessa uppgifter iir knutna till bc\·akning a\' civila skyddsförL'

mål. Armen fiircsl~1s vid beredskapstillstlmd och vid mohilisering tillgodose 

behovet a\' att skydda civila skyddsföremiil som ~aknar egna bcdpnade 

resurser för skydd. Motsvarande uppgift har försvarsmakten redan nu för 

militära skycklsförem~tl. Armen föresbs ocks~1 iiverta den be\·akning sqm 

enligt 4 * lagen ( 19-10:358) med vissa hestiimmelser till sk~·lkl for försvaret 

m. m. kan åläggas den som driver industri eller annan verksamhet av 

väsentlig b<.'tydclse för försvaret och folkfiirslirjningen. 

De föreslagna uppgiftsföriindringarna innehär att beväpnad personal inte 

längr<.' behöver ing?1 i civilförsvarets krigsorganisation. 

De flesta remissmyndigheterna stöder eller lämnar utan erinran utreda

rens förslag om överföring av huvuddelen av civilförsvarets ordnings- nch 

bevakningsuppgifter till polisviisendet resp. försvarsmakten. Detsamma 

gäller förslaget till uppgifternas fördelning mellan eivilfi.irsvaret. polisviisen-
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det och armen. För egen del ansluter jag mig efter att ha samrMt med chefen 

för justitiedepartementet till utredarens förslag i huvudfr;"1gan. Visserligen 

~1tnjuter numera I:itt beviipnad civilförsvarspersonal folkriittsligt skydd enligt 

1977 i1rs tilläggsprotokoll till Genevekonventionerna ang[1enclc skydd för 

krigets offer. Motiven är därför inte lika starka sum förut att helt avviipna 

civilförsvaret. Jag anser dock, liksom ett par remissinstanser. att det iir av 

stort viirde att kunna visa p~1 att heviipnad personal inte förekommer inom 

det svenska civilförsvaret. Internationellt hör detta skapa ytterligare respekt 

för viirt civilförsvar. Det hör ocks[1 ytterligare öka siikerhetcn och skyddet för 

civilförsvarets personal i krig. Striivan att göra civilförsvaret till en rent 

humanitiir organisation bör dessutom enligt min mening fullföljas. Trots att 

fnlkriittsfdigan numera har kommit i ett delvis nytt läge förordar jag s:"dunda 

en uppgiftsföriindring enligt utredarens förslag . .lag ser dessutom en fördel i 

att uppgiftsföriindringen enligt förslaget kommer att medföra förenklade 

ledningsförhi1llanden för den beviipnade personalen inom totalförsvaret. 

Utredaren förcslitr att inemot I 2011 man blir kvar inom civilfiirsvarets 

krigsorganisatinn fi'ir ;it! liisa de enklare ordningsuppgifter som civilfiirsvaret 

alltjiimt skall ha hand nm. Jag har inte ni1gon erinran mot detta förslag. I 

remissvaren frarnk<Jmmcr olika meningar om hur denna personal hör 

organiseras. Jag an~er att det bör ankomma pti civilförsvarsstyrelsen att 

tillsammans med övriga berörda mvndighcter senare avgiira denna friiga. 

För de uppgiftl'r som förs över till polisviisl'ndet föreslt1r utredaren en 

organisation med samma principiella uppbyggnad som ordningsenhetcrna 

inom civilfiirsvarets bcvakningski\r f. n. har. Enheterna kommer att besti1 av 

ca 2 OUll yrkcspolisrniin och ca lJ ()()Il man i iivrigt. Yrkcspolismiinnen föresliis 

tjiinstgöra i de olika chdshdattningarna. Personalen i iivrigt forcsl~1s kallas 

heredskapspolismän. Heniimningen har valts för att markera anknytningen 

av deras tjänstgöringsskyklighet till enbart beredskap och krig. Jag hitriider 

utredarens förslag i dessa hiins<:endcn. 

Utredaren föreslar att bevakningscnhetcrna inom civilförsvarets bevak

ningskär förs över till armen. De hör organisatoriskt inordnas i försvarsmak

tens vanliga organisationsmiinster för kompanier. plutoner nch grupper. 

Organisationen förutsätts hli knull'n till armens nuvarande markhev;1knings

organisation med anknytning till försvarsomrf1desindelningen. Den skall 

diirvid vara understiilld försvarsomriideshefalhavaren. Den föreslagna orga

nisationen inrymmer i stort sett den personalram som nu gi1ller. dvs. drygt 

22 000 man. Häri ingår även personal för att lösa de uppgifter wm f. n. 

[1ligger hevakningsverkskyddcn. Jag ansluter mig i allt viisentligt till 

utredaro.:ns organisationsfiirslag i denna del. 

Rekryteringen av personal för de ordnings- och bl'vakningsuppgifter som 

föreslt1s bli överffirda till polisviiscndet resp. försvarsmakten har noga 

överdgts av utredaren. I Ian har hiirvid kommit fram till att personalcn iiven i 

fortsättningen hiir rl'kryteras huvudsakligen rnt'd civilfi\rsvarsplikten som 

grund. För forsvarsm;1kten förutsiitts detta ske med utnyttjande av lagen 
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( J lJ:'i2:2<i9) um skyldighet för civilförsvarspliktig att tjiinstgöra inom försvars

makll'n. Fiir polisviisL·nth:t foreslits detta skt" genom en motsvarande lag om 

skvldighct för civilförsvarspliktig att tjiinstgiira irlllm polisviisendet. 

Remissl•pinioncn iir delad i denna fri1ga. I vissa fall avstyrks förslaget. diirför 

att det inneb;ir att vissa civilförsvarspliktiga iiven i fortsiittningcn skulle vara 

beviipnade. Jag anser att det finns fog för dessa inviindningar. Skulle det 

emellertid visa sig nmiijligt att t. ex. rekrytera personal till polisen på frivillig 

viig och till försvarsmakten via en förlängd viirnplikt kan det rekryterings

förslag som utredaren har Wmnat bli aktuellt. Det skulle i s{1 fall innebära att 

bnsstvrelscrna jven i framtiden skulle ha ansvaret for att ta ut den aktuella 

personalen. I Hirvid bör dock polisen resp. försvaret ha möjlighet att 

medverka. Inom den sittande försvarkommitten i.ivervägs f. n. totalförsva

rets personalförsiirjning. Jag forutsiit!L'r att den hiir aktuella fr[1gan 

behandlas i detta sammanhang och att kommitten klimmer med förslag i 

:imnet. 

Som har niimnts tidigare föreslf1s tjiinstgöring for de överförda ordnings

och bevakningsuppgifterna kunna ske endast under beredskapstillstiind och 

krig. I fred skall endast en mycket kort utbildning och övning genomföras. 

För civilforsvarspe~sonalens del bör utbildning och övningar genomföras i 

nuvarande omfattning. Personalen inom polisen föresl[1s bli utbildade och 

övade i polisiiir regi och i nägot större omfattning iin f. n. Jämfört med 

nuvarande förhållanden föreslås utbildning och övning av personalen inom 

försvarsmakten minska nt1got. Jag finner utredarens förslag i dessa hänse

enden i huvudsak lämpliga. men vill samtidigt peka pt1 att utbildnings- och 

övningstidens liingd m. m. delvis beror pil hur rekryteringen ordnas. 

Niir det gäller utrustningen för de nya enheter som skall ingä i polisens och 

försvarsmaktens krigsorganisation föresl{lf utredaren att viss ytterligare 

materiel tillförs. Det giiller i huvudsak sambanclsmateriel. för försvarsmak

tens dt·l iiven tiilt och kokutrustning. Liksom ni"igra remissinstanser anser jag 

att fiirslagen i denna del innehiir en amhitionshöjning i förhållande till 

nuvarande situation. Jag menar att det bör vara möjligt att genomföra 

överfi.iringen med en betydligt blygsammare materieltillförsel. l vart fall biir 

andra miijlighetcr än inköp av ny matcrid i första hand prövas för att 

tillgodose utrustningsbehoven. Siirskilda medel för att lösa in bevaknings

verkskyddens materiel måste dock enligt min mening beriiknas. Härvid bör 

som försvarets rationaliseringsinstitut pi1pekar hiinsyn tas till de kostnacls

minskningar som kommer företagen till godo sedan bevakningsverkskyd

dens uppgifter har förts över till armen. Friigor kring utrustningen finner jag 

emellertid vara sådana som biir tas upp i det [1rliga budgetarbetet när 

överföringen väl iir beslutad. Jag vill i sammanhanget understryka att 

direktiven för utredningen angav att en uppdelning av ordnings- och 

bevakningsuppgifterna inte fick föranleda högre totala kostnader än de 

nuvarande. Jag vill ocks3 erinra om att civilförsvarsramen regelmiissigt har 

beriiknats med utgtmgspunkt i att bevakningski\rerna skall förses med 
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utrustning enligt den krigsorganisation som f. n. gäller. Jag föruts:itter att 

civilförsvarsramen och beriirda anslag i iivrigt justeras med h:insvn till delta i 

samband med att uppgifterna i fr<"1ga fors iiver. 

Utred;1ren har tagit upp yt!L'rligare ett antal lr;igor i sammanhanget. Bl. a. 

har förslag om :indringar i ett flertal lagar och andra författningar lagts fram. 

Vad jag här har ta~it upp bedömer jag emellertid vara tillr:ickligt för att 

riksdagen skall kunna fatta principbeslut om en överföring av civilförsvarets 

ordnings- och bcvakningsuppgifter till polisv:isendL'I resp. försvarsmakten 

enligt de riktlinjer som jag har förordat. Mot bakgrund av dessa riktlinjer kan 

regeringen sedan fiiresli1 riksdagen de lagändringar och de justeringar i 

medelstilldelningen som behövs för att genomföra föriindringarna. Rege

ringen bör i anslutning till ett principbeslut fr[111 riksdagens sida bcmvndigas 

att vidta de överg:\ngstitgiirdcr som behövs för att genomföra omorganisa

tionen och som inte innehiir lagiinuringar eller andra ;indringar som krii,·er 

riksdagsbeslut. 

Jaggiir s[1 över till att behandla civilförsvarsstyrelsens anslagsframstillning 

för budgetåret 1980/81 i fråga om anslaget G 1. Civilförsvar. 

Jag har tidigare i samband med mina ställningstaganden till civilförsvarets 

programplan (s. 272) redogjort för de riktlinjer som eivilförsvaret bör 

utvecklas efter i fortsättningen. 

Betriitfande medelsbehovet för budge1;irct l 'J80/8 l och de bemyndiganden 

som behövs för verksamheten vill jag anfiira följande. 

Under delproduktil1nsomri1det Fiirvaltning har jag beriiknat medel fiir 

fortsatt försöksverksamhet med civilförsvarsinformation pit regional niv;1 i 

oföriindrad omfallning. Medel har vidare beriiknats för fortsatta samord

ningsi1tgärder mellan flygvapnets stridslcdnings- och luftbevakningssystem 

och civilförsvarets alarmeringssystem. Utbildning av den personal som skall 

genomföra erforderliga föriindringar i utrymnings- och inkvarteringsplan

!äggningen bör komma till stånd . .lag kan godta att resurserna för 

rationaliseringsverksamheten vid styrelsen riiknas upp niigot. l anslutning 

härtill har jag inom detta delproduktionsomdde beräknat vissa medel fi"\r att 

genomföra en översyn av styrelsens materielanskaffning m. m. Inom detta 

delproduktionsomr{1dc har jag ocksi\ avsatt medel för att utarbeta tekniska 

bestämmelser för skyddsrumsbyggande. 

Beträffande utbildning av civilfiirsvarspersonal 111. m. har jag beriiknat 

medel för en utbildningsvolym som i stort sett iiverenssliimmer med volymen 

under budget[tret 1979/80. I liirutiiver ber:iknar jag all det finns möjlighL'I att 

inom civilförsvarsramen oeh befintliga personalresurser utöka korttidsut

bildningen av vapenfria tjiinstepliktiga enligt eivilfors\'arsstyrelsens förslag. 

Jag har vidare beriiknat medel for anskaffning av arhetsmiljiianpassad 

personlig utrustning m. m. Behovet av resurser för att inreda nya lokaler 

bedömer jag vara Higre än under innevarande budgetär. 

För underhålls- och förrådsverksamheten har medel beriiknats för viss 

anskaffning av fordon. 
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Sl>lll jag har a11fiirt under avsnittet 4.4 Ramberiikningar fiir budgetiiret 

Jl)Kllikl m. m. (s. 279) har hyreskostnaderna för Je stats:igda ltikaler som 

civilförsvars>tyre Isen disponerar ber;ik nats exkl. kapital kostnader. 

För budget;\rct ltm!J/KI hcr;iknar jag att det fiir materielanskaffning 

bchi'ivs ett best:illningshcmyndigandc om 11.'i.8 milj. kr.. \·arav 2.'i.h milj. kr. 

iir avsL·dda fi'ir prisreglering. Hehovet av betalningsrrn:dl'I beriiknar jag till 

4(l 82.'i llllll kr. 1 liiri ing[1r inte n;1gra medel för att gcnomfilra föreslagen 

m;1tcridöversyn. \kdel hiirför har i st:illet bcriiknats inom omriidet 

Förv;dtning. Vid bifall till vad jag har förordat kommer hemyndigandeskul

ckn frir rnall'rielhestiillningar den 30 juni 1981 att uppg~1 till Ul lJ80000 kr. 

Detta belopp hiir enH:lkrtid justeras rm:d h:insyn till den hcriiknade 

fördelningen av prisregleringsmedel för hudgetiiren I Y7tJ/KO och I YKll/81. 

Den p;
0

1 dl·tta siitt ber:iknade bt'myndigandeskulden den 3!1juni1981 blir ca 

120 milj. kr . 

.lag heriiknar att bemyndiganden att medge crsiittning till kommuner för 

att anskaffa anliiggningar för civilforsvan::ts krigsorganisation för hudgetäret 

llJKll/KI bd1iivs till ett belopp av 44.8 milj. kr.. varav 11 7fitl lltlO kr. avses för 

prisreglering. Jag ber:iknar medelsbchovct för detta iindam!il till 30.3 

milj. kr. Med utnytt.iandc av de belopp som har tagits upp i sammanstiill

ningen över bcställningsbemyndiganden och betalningsmedcl blir bemyndi

gandeskulden för ersiittning för anskaffning av anläggningar för civilfiirsva

rets krigsorganisation den 30 juni l 981 70 750 000 kr. Detta belopp hör 

emellertid justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisreg

leringsmedel för budgetären 1979/80 och 1980/8 l. Den pil detta sätt 

beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1981 blir ca 60 mili. kr. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslär riksdagen att 

I. godbnna de av mig förordade riktlinjerna för överföring av 

civilförsvarets ordnings- och bevakningsuppgifter till andra 

myndigheter. 

2. bemyndiga regeringen att vidta de överg{ingsiitgärder som 

behövs för att genomföra överföringen och som inte kr~iver 

lagfodringar. 

3. bemyndiga regeringen att medge att civilförsvarsmatericl 

hestiills inom en kostnadsram av 115 KOU UOU kr.. 

4. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgär för 

anskaffning av anliiggningar för civilförsvarets krigsorganisa

tion inom en kostnadsram av 44 800 000 kr.. 

5. till Cil'ilför.1·1•(Jr för budget[1ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 230 66!1 000 kr. 
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G 2. Civilförsvar: Anskaffning a\' anläggningar 

1978179 

1979180 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 383 044 1 

18 7ll0 Ollll 1 

() 2()(1 ()()() 

I Anslaget Il fi. Civilförsvar: Anskaffning a\· anliiggningar. 

317 

Verksamheten under anslag<:! omfattar nybyggnad a\' lokaler, utbildnings

anorclningar m. m. vid civilförsvarets skol- och förr~ldsanliiggningar och 

nybyggnad av förr[1d för civilfiirsvarets mobiliseringsmateriel. 

Kostnader och mcdelshcho1· (i 000-tal kr.) 

Primäruppdrag ni. m. 197K.'7lJ 1'17lJi81l 1980i81 

Civil- Fiirl'dra-
försvars- ganden 
styrelsen 

Civilfiirsvar: Anskaffning av an-
läggningar for delprogrammet 
Undsättning 10 l:'ill 19 3'J8 15%4 (1274 

Reducering p(i grund av iivcrpla-
nering - 7()() - 698 -2 027 74 

Beräknat medelshehov 9 384 18 700 13 937 6 200 
-------

Budgetftrt!l 1978179 

Den planerade verksamheten har i stort sett kunnat genomföras. 

Hudgetäret 1979/80 

13yggstarten for nybyggnad av en stahsspclshyggnad. rn förbggningshygg

nad och övningsanordningar vid eivilförsvarl'ls skol- och förriidsanliiggning i 

Roscrsberg har mi1st uppskjutas. I liirigenom beriiknas mcdelsförbrukningen 

under anslaget minska fr;'in medgivna 18.7 milj. kr. till l'.i 988 000 kr. 

Budgctärct 1980/81 

CiFi/försvarsstvrl'lscn beriiknar ett mcdelsbehov av 13 937 ()(Il) kr. för 

budget[irct 1980181 enligt följande sammanstiillning. 

Ohjekt m. m. 

Undsättning 
fill·etai: ptlblir/1ulefiln' llJ7lJ-07-0I 
I. Standardforri'1d för civilfiirsvar-,materiel 
2. Rosershcrg. ~vhyggnad av en forl<iggningslwggnad 
~. Sandii. Om- och tillbyggnad a\' kiik och administrationslo

kaler rn. m. 
4. Di,·crse objekt 

Medclsbdwv 
(I 01111-tal kr. I 

41 
21 

X74 
111~ 



Prop. 1979/80: I 00 Bilaga 7 FörS\'arsdepartementet 

-----------------····· -· 

Objekt 111. 111. 

Fiil"l'lt1g /1<"i/•iirj11d<' l'ila 111".1<'iid1111/l f'1//>iirft1s /<J71F8rJ 

5. Rosl'rsherµ. !'Jy1 hyµgnad av en fnrlag~ningsh~'gµnad 
11. Rosnshi:rg. Nl'hvggnad av en stahsspclshl'ggnad 
7. Rnsnsh.:rg. Nvhl'ggnad av i_il'ningsannnlningar (etapp 2 h I 
8. Sand1·1. l'yhyggnad ;J\ il\·11ingsa1wrdni11gar (L'lapp I och:') 

/-i'ire111g t11·scddt1 tlll f'tlh1•rft1.\ /980/S/ 

lJ. Nvhvgrnad a,· ftirr~d for cil'ilf1>Jw;1r,111a1<:ricl tctapp I) 
]Il_ Roscrsh..:rg. Nvhyggnad a\· ..:n v{11danli1ggning 
11. Rc,·ingeh\'. Om- och tillhvggnad il\ 111atinr:11111ingen 
12. Skiil'dL·· llthvggn;1d il\' iirnings;111mdningar 111. m. 

Summa 

Reducering pa grund av i>vcrplancrinl'. 

Heriiknat 111c,klshclul\' 

Mcdclshehtn· 
(I tl!Jll-tal kr.) 

4 1111(1 

I 71111 
4--lll 

2 )J(l 

I '11111 

I ti:'ill 
I 71111 
I 111111 

15964 

-2 fl27 

B9J7 

.:m: 

----------- ·-------------

1 och 3. Regeringen har uppdragit at hyggnadsstyrclsen att utföra 

nyhyggnad av en förhiggningshyggnad och en parkeringsplats vid civilförsva

ret~ skol- och forr:1dsanliiggning i Roscrsberg och om- och tillbyggnad av kök 

och administrationslokaler m. m. vid civilfiirsvarets skol- och fiirriidsanliigg

ning i Sandii. Av den för budget[iret 198!1i81 ber{iknacle medelsforhrukning

en för sistnämnda {indamill avser -B7 000 kr. kostnader ff1r lokaler för den 

biständs- och katastrofutbildning som bistt1ndsutbildningsniimnden bedri\'er 

vid Sandiianliiggningen. Dessa kostnader bör inte belasta utgiftsrarnen för 

civilförsv;iret. 

5. Behovet av nybyggnad av en fiirliiggningshvggnad vid skol- och 

förriidsanliiggningen i RPsersberg har tidig:1re anmiilts för riksdagen i prop. 

1978!7lJ: (()() (bil. 7 s. 3'.itl). Regeringen uppdrog i februari 197') ilt 

hyggnadsstyrelscn att utarbeta huvud handlingar för nybyggnaden. S{1dana 

handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har diirvid beriiknats till 

8 650 IJ()() kr. enligt prisliiget den l april 1979. 

6. Behovet av en ny stahsspelshyggnad vid skol- och förritdsanliiggningen i 

Rosersberg har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1978!79: I 011 (bil. 7 s. 

350). Rq!eringcn uppdrog i mars llJ7lJ ät byggnadsstyrdsen att utarbeta 

hm udhandlmgar for nvhvggnaden. Stidana handlingar har sedermera 

redovisats. Kostnadnna har d:irvid beriiknats till 3 685 ()()(! kr. enligt 

prisliiget den 1 april 1979. 

7. 1-klHlVt't av nybyggnad av livningsanordningar vid skol- och förrildsan

liiggningen i Rosersherg har tidig.art· redovisats för riksdagen i prnp. 

1978!7lJ: Jllll (bil. 7 s. 3:"i0\. Rt!geringen uppdrog i februari 1979 :it 

civilfiirsv;irsstyrelsen att utarbeta huvudhandlingar för nybyggnaden. 

S{1dana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har diirvicl 

bcr:iknats till 2.3 milj. kr. enligt prisliiget den I april 1978. vilket motsvarar 

2 440 OOU kr. enligt prisliiget den I april I l.J79. 
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X. lkhovet av nybyggnad a\ (1vningsa1lllrdni11gar vid skPI- ilCh torr;1dsan

bggningL·n i Sandii har tidigarl' rl'dP\·isah för riksdagen i prPp. llJ7,'>,/7ll: 11111 

( hil. 7 s. 351)). Regcring.:n uppdrog i februari I lJ7lJ ;'it civil fi1rs\·;1rsst \Te 1-,L·n att 

utarbeta huvudhandlin_l!ar för nyhy)!)!lladen. S;idana handlinµar har sedn

mcra rL·dovisats. Regeringen uppdrog i nnvL·mhcr 197ll ;it ci\'ilfiirs\'arsstv

rclsen att l<lta utfl.ira hyggnadsfiirdag.ct intlm en kl>stnadsram ;1\· h.<J milj. kr. 

enligt prisliiget den I april llJ7X, vilket motsvarar 7 )llfl IJlltl kr. enligt prisliiget 

den I april llJ7ll. 

lJ. Fem nya fiirriid fiir civilfiirsvarsmatl'fiL·l hL'i1i'\\er byggas i ~111Tbod;1. 

l3yggnadsstyrclsen har redovisat förslag till hyggnadspr<i_l!ram fiir nvhygg.na

den. Kostnaderna för att i en fiirsta L'tapp hygµa lrL· a\' fiirradshuscn har 

diirvid uppskattats till 2 750 flllll kr. enligt prisbg.ct dl'n I april J<J7LJ. 

Rt·geringen uppdrog i december llJ7'J al byµgnadsst\TL'isc·n all utarh.:ta 

hvgghandlingar fiir byggnadsfi'•retaget. 

10. Vid skol- och förri1dsanli1ggningen i Rosersbcrg hehiivs en anli1ggning 

for v;1rd av materiel. Hyggnadsstyrelsl'n har redovisat förslag till hyggnads

prngram för nybyggnad a\· en materielv;irdshyggnad. Kn-,tnaderna har 

d;irvid uppskattats till 3 1501)(111 kr. enligt prisliig.et den I april llJ7ll. 

Regeringen uppdrog i december 197lJ ~11 bygg.nadsstyreben att utarbeta 

bygghandlingar för byggnadsfiirctaget. 

11. Matinriittningen \'id skol- och fiirriidsanliigg11i11g(·11 i Re\'ingchy iir 

otillriicklig for sitt iindam{d. Byg).!nadsstyrelsen har redovisat förslag till 

byggnadsprogram för om- llch tillbyggnad a\' matinri1ttningen. KPstnadcrna 

har tbrvid uppskattats till 3 milj. kr. enligt prisliiget den I april 1974. 

12. Fiir att piibi\rja uthyggnatL_n av övningsanordningar m. m. vid ett nytt 

iivningsfält i Skövde behii,·s I milj. kr. for budget;irct l'J80!1-il. De 

sammanlagda kostnaderna for dessa övningsanordningar ( ri1ddnings- nch 

brandövningsfält. kulisspaket. gro\'lektinnssalsbyggnad. angiiri ngsplats. 

viigar. försörjningsomriidc m. m.) bedöms till 12 milj. kr. enligt prisli1get den 

I april 1979. 

1-öred rag1111drn 

Min heriikning av mcdelshehllvet framg~ir a\' samrnansUllninge11 iivn 

knstnadcroch mcdclsbehov . .lag har riiknat med att ni1gra medcl intt' hehii\'s 

för budgctiirct J 980/8 I för de hyggnadsfiirl'lag sum har planerats p;lhiirjas 

umkr budget~1ren 1979/80 och 1980/i-: l vid skol- llch fiirradsanliiggningen i 

Rosersberg. I enlighet med vad jag har förordat under avsnittet Ramheriik

ningar för budgetåret 1980/81 ni. m. (s. 279) bör 270 UtHI kr. som avser 

anskaffning av lokaler för biständs- och katastrofutbildningen inte belasta 

utgiftsramen för civilförsvaret. Jag förordar att medel anvisas l'.nligt följande 

anskaffningsplan. 
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.lag vill erinra om att ifriiga\'arande investeringar inte liingre skall avskrivas 

och förriintas mot statsbudgeten. I försvarets interna planerings- och 

ekonomisystem skall emellertid resp. primiiruppdrag belastas med kostnader 

för utnyttjande av investerat kapital. Det ankommer pä civilförsvarsstyrelsen 

att besluta om hur sii.dan kostnadsfördelning skall ske. 

Ansk.ajfi1i11g.1pla11 (i 000-111/ k.r. I 
··---- ----------

Objekt Knstnadsram Mt:dc lsfiirbru kni ng Bygg- Eirdig-
start stiil-

Fakti-,k Beriiknad fiir !ande 
I. 0. m. 

7S-114-lll 7'1-114-111 7'1-llh-.11) J<J7<11xo l'ISll!81 [1r-man. ilr-n1[in. 

A. FiirNag p1//>(iriadc /(irc 
/')/<i.IJ/.(}/ 

I. Slutfrirda men :innu inte slutrl'-
dnvisadc objd.t 14 S3:'\ 14 835 14 'il'! 3ln , Standardf1irr;id fiir civilfiir-
Sl'arsmatnicl (1 7311 n t1Jo 4 152 1 837 41 

3. Rusersbcrg. Nl'hy)!gnad al' en 
förl:iggningshyg)!nad ll'illll ti 'iOO 5 92<J S'ill 21 77-llS 78-07 

4. R..:vingchy. Nvhyggnad av tva 
f örläggningspavil jongcr 2 9511 2 500 2 326 174 77-114 77-11 

5. Rcvingchv. Nybyggnad al' iiv-
ningsanordningar (etapp 2) 3 450 -' 4511 3 I:'\ I 2<)1) 7S-llti 79-ll.1 

ti. Sandii. Om- nch tillbyggnad av 
kiik och administratinnslnkalcr 
111. rn. n oo11 (1 5511 I 7711 :; 41)1) 87.J 7'/i-12 79-11 

7. Div..:rse objekt 7 7R.'i 7 nl'i S79'i I 712 1118 

Summa.'\ 48 250 47 480 _,7 648 8 788 I 044 

R. Fär<'lag p<lhiirj111fr eller m'S<'d-

da au p<lhii1jas J 9791811 
X. Sandi>. Nvhyggnad av iil'nings-

anordningar (<:tapp I Pch 2) (i<Jlll) 7 )l)ll 4 .ji)(I 2 5311 ~11-1)] SO-IJ8 

Summa Il 6900 7 540 4 400 2 530 

c Fiire111g 111·seddu all ptl/>i.irias 

1980!8/ 
9. l{..:vingeh-. Om- och tillhygg-

nad al' matinrii1tningen 4 575 I 7011 80-08 81-06 
10. Skiink. l lthyggnad al' iiv-

ningsanordningar nl. 111. 14 ()1)0 2 ()()() ] Il()() ~I-Il! S2-lll 

Summa C 18 575 2 000 2 700 

Summa A-C 55 150 73 645 37 6411 15 11111 6 274 

Reducering av m.:ddshehovct 74 
Beräknat mcdclsbchov 15 1811 6 200 
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Jag hemstiiller att regeringen föresliir riksdagen 

att till Cil'ilfiirsvar: AnskajfninR m· anläggningar för hudgetfaet 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 6 200 000 kr. 

G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

1978"79 Utgift 39 h44 127 1 

1979/SIJ Anslag fif) ()()() f)f)() I 

llJXO/Xl Förslag ]()5 5011 ()()() 

I Ansla)!el G 2. Civilf<'lrsvar: Skyddsrum. 

Verksamhl'ten under anslaget omfattar utbL'talning av ers:ittning m. m. för 

anordnande av skyddsrum för befolkningens skydd. 

l:kmyndigandeskuldcn under anslaget var den 30 juni 1979 246.1 milj. kr. 

För budget{iret 1979/80 har riksdagen I:imnat ett bcställningsbemyndigande 

om 258,9 milj. kr. och anvisat ett anslag av 60 milj. kr. Den rl1 detta siitt 

heriiknade hemyndigandeskulden den 30 juni 1980 blir (246. ! + 258. 9 - 60) 

445 milj. kr. 

Bemyndiganden och betalningsmedcl (I ()00-taf kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Civilförsvar: 
Skyddsrum för delprogrammet 
Skyddsrum för hcfolkningcn 
Reducering pil grund av överplane-

ring 

Meddshchov 

Bcmyndigandchehov 

1979/80 

Bcm. 

258 900 

258 980' 

Bet. 

61 900 

-l 900 

60000 

1 I hdoppct ingår 63.3 milj. kr. i prisregkringshcmyndigandcn. 
2 1 bt:loppet ingår 117, 2 milj. kr. i prisreglcringshcmyndigandcn. 
3 J beloppet ingår 60.I milj.kr. i prisrcglcringsbemyndigandcn. 

21 Riksda!!,en f<)79!80. I .rnml. Nr 10() Bil. 7 

1980/81 

Civilförsvars
styrelsen 

Bem. Bet. 

107 100 

107 100 

458 1002 

Föredraganden 

Bcm. 

310 100 

310 1003 

Bet. 

105 600 

100 

105 500 
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Budgett1ret 1978179 

Cirilfi"ir.1Tarss1rrcl.H'11 anger i sin arsrcdnvisning fiir budgeti'tret I <J7S!7lJ 

attfortsatta fiirberccklsc.:r gjorts för alt kunna infiira det nva skyddsrumssvs

temet. Förhercdelserna har friimst omfatta! utbildning rörande nya tekniska 

hest~immelser och systemtest och drifh;ittning av ett nytt datasystem. 

Budgeti'irct 1979/80 

Fiir att den planerade verksamheten skall kunna genomföras har 

civilförsvarsstyrclscn hcmstiillt att hemyndigandet höj~ med 207 .4 milj. kr. 

till 466.3 milj. kr. 

Budgetåret 1980/81 

Ci1·il(ör.n·arsstyrclsen 

För budgetåret 1980/81 behövs bemyndiganden om 458,l milj. kr. och 

bctalningsmedcl till ett belopp av 107, 1 milj. kr. Av bemyndigandt:na avses 

421.4 milj. kr. för statsbidrag för anordnande av skyddsrum efter besked 

enligt 32 ~ civilförsvarslagcn och 19.1 milj. kr. för statsbidrag för 

skyddsrumsi'ltgärder som vidtas enligt 40 ~ civilförsvarslagcn. Bemyndigan

dena avses också for bidrag till skyddsrum i bostadsfastighctcr och för 

åtgärder för att minska bristen på skyddsrumsplatser i vissa umriiden. Vidare 

innefattar det begiirda beloppet tiickning för heriiknade utbetalningar för 

statsbidrag till skydd~rum i undervisningsanstalter och till trafikantskydds

rum samt för vissa kostnader i samband med utarbetande av tekniska 

bestämmelser och för kontroll av skvddsrum. 

Av begiirda bemyndiganden avses 117 ,2 milj. kr. för prisregkring. 

Beloppet har beräknats enligt följande. 

1. Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under hudgetiirct 

1980/81 från prisläget februari 1979 till prisläget februari 1981 enligt bedömd 

prisutveckling med 71,6 milj. kr. 

2. Omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1980 

från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1981 enligt bediimd 

prisutvcckling med 45 .6 milj. kr. 
Betalningsmedlcn avses för att betala statsbidrag m. m. for den ;rnskaff

ning av skyddsrum som har hestiillts med stöd av tidigare lämnade 

bemyndiganden. 

Fiircdraga11de11 

Min beriikning av bemyndigande-och medelsbehovet framg{tr av samman

ställningen över bemyndiganden och betalningsmcdcl.Med utnyttjande av 

de belopp som har tagits upp i sammanstiillningcn blir hemyndigandeskulden 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 

den 30 juni 1981 (146,6 milj. kr. Detta helllpp biir emellertid justeras med 

h;insvn till den ber;iknade fördelningen av prisreglcringsmedel för budget

~1ren 1979/80 och 1980/81. Den p;i detta s;itt her{iknade hemyndigandeskul

den den 30 juni 1981 blir ca 620 milj. kr. 

Jag räknar inte med niigot heh1w av ytterligare bemyndigandrn pil 

tilläggsbudget Il till statsbudgeten for budgetiiret 19791811 att medge att 

ersiittning utgiir för anskaffning av skyddsrum för befolkningen. 

Jag hemställer att regeringen fiiresl:ir riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att nwdge att crsiittning utg{ir for 

anskaffning av skyddsrum för befolkningen inom en knstnads

ram av 3!0 J()(I ()(l() kr.. 

" till Cil·i/försrnr: Skydd.mim fiir hudgcrllrel J l),'\0/81 anvisa el! 

forslagsanslag av l!l:'i )()I)()()() kr. 

G 4. Reglering 3\' prisstegringar för civilförs\•aret 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1.2 

32 000 ooou 
55 000 0004 

I Anslaget A 6. Reglering av prisstegringar fiir civilförsvaret. 
2 Utgifterna redovisas under anslaget G I. Civilförsvar. 
:i Härav avser 25.5 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och ti,5 milj. kr. skydds
rum. 
4 Härav avser 37.5 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och 17.5 milj. kr. skydds
rum. 

Anslagen inom utgiftsramarna fiir civilfiirsvaret iir för budgct;iret 1980/81 

beräknade i prisläget februari 1979 och 1979 [1rs llineHige. Anslaget Reglering 

av prisstegringar för civilförsvaret är avsett alt liicka siidana pris- och 

ltlneökningar som inträffar fdn februari 1979 intill utg;ingen av budgetiiret 

1980/81. Detta innebär att ungefär två iirs pris- och liinciikningar räknas in i 

anslaget. Anslaget är ett s. k. täekningsanslag som inte skall belastas. 

Budgetåret 1978179 

Riksdagen har för budgetäret 1978i79 anvisat 44 milj. kr. till reglering av 

prisstegringar för civilförsvaret, varav för civilförsvar utom skyddsrum 

36 850 000 kr. och för skyddsrum 7 150 000 kr. Prisreglcringen skall enligt 

riksdagens beslut (prop. 1972:75 s. 195, FöU: 1972:17. rskr 1972:331) ske 

enligt samma metod som tillämpas för anslagen inom den militära ramen. 

dvs. under löpande budgetår och på grundval av ncttoprisindcx (NPI). 

Metoden och beräkningen av NPI för budgetåret l 978i79 har närmare 

redovisats under anslaget till Reglering av prisstegringar för det militära 

försvaret (s. 93). 

Bortsett friin prisreglcringsanslaget och investeringarna för biständs- och 
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katastrofutbildning under anslaget Il fl. Civilfiirsv:ir: Anskaffning av 

;mliiggningar var summan av de ramhund11a ansbgen till eivilf<irsvar utom 

skyddsrum fiir budgetiiret. tlJ78!7li 207I.SO111)() kr. Fiir primo:gkring av 

anslagen inom utgiftsramen fiir rivilfiirsvar utom skvddsrum disponerades 

alltsi'1 (U. llJ09 x 207 I.SO !HlOJ 39 .'i4.'i ()()()kr. Fr[111 detta belopp skall emellertid 

dras 6 146 tlll() kr. enligt föl_iande sammanst:illning. 

Överskridande a\" utgiftsraml'n för hudgcl<'1rct 
1978179 (jfr prnp. 1978.'79: 100 bil. 7 s. 3118) 

Al'gar: 
Kostnader fiir viss statlig pcrsllnaluthildning 
(jfr prop. 197iP9: JO() bil. 7 s. ~..i och 331) 

------------

6 233 000 

- 87 ()()() 
6 146 000 

För prisreglering av anslagen inom utgiftsramen for civilförsvar utom 

skyddsrum disponerades allts:'i wtalt (:Il) 545 ()()() - (1 146 000) 33 3l)!) 000 

kr. 

Regeringen har i mars och maj t 479 beslutat om ön:rskridande av anslaget 

G l. Civilförsvar pi1 grund av pris- och löneökningar m. m. Genom besluten 

har sammanlagt 3?,,2 milj. kr. stallts till förfogande för ändamiil som avses 

med anslaget. 

Utgiftsramen för skyddsrum (anslaget Ci 2. Civilfi>rsvar: Skyddsrum) 

uppgick till 40.2 milj. kr. För prisreglering av anslaget till skyddsrum 

disponerades allts{1 (0.1909 x 40 200 000) 7 674 000 kr. 

Regeringen har i mars och maj 1479 beslutat om överskridande av anslaget 

G 2. Civilförsvar: Skyddsrum med 7,6 milj. kr. 

BudgeU1ret 1979/80 

Beräkningen av NP! under innevarande budg.etär har .iag behandlat under 

anslaget Reglering. av prisstt:g.ringar för det militiira försvaret. Det tillgiing

liga materialet betriiffande prisutvecklingen tyder p<l att de anslagsi·iverskri

danden som kommer att behöva medges pt1 grund av föriindringen av NPJ 

kommer att överstiga det för innevarande budgetiir anvisade prisreglerings

anslaget om 32 milj. kr. Anslaget beriiknades p~I grundval av ett antaget 

NPI-medeltal pit ca 10.8 <;'( för tiden februari 1978 till medelkostnadsläget för 

budgetiuct 1979/80. 

Budgetåret 1980/81 

Under avsnittl'I Rambcriikningar fiir budgetiiret 1980/81 har jag angett hur 

jag har beräknat kompensationen för pris- och löneökningar fiir niista 

budgetår. Med hänvisning till vad jag har anfört där hcmstiiller jag att 

regeringen föreslitr riksdagen 

att till Reglering al' prisstegringar för civilförsvaret för budgctiuet 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av SS 000 000 kr. 
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5 Övrigt totalförsvar m. m. 

5.1 Inledning 

Med i"ivrigt totalförsvar a\·ses de delar av tutalfrirsvaret som inlL' lllllfattas 

av det milit;ira försvaret. civilförsvaret och det ekonomisLt försvaret. Övrigt 

totalförsvar ;ir siHunda ett samlande begrepp fiir den flirsvarsverksamhet som 

bedri\·s av berörda myndig:hL~lL'r uch fiir \"ilken n~rksamhet medel anvisas 

under siirskilda anslag eller delar av anslag. Fiir hudgcti1ret I lJ:-l()fX I fiiruts;itts 

fiiljande myndigheter/anslag ingi·1 i iivrigt totalforsvar. 

Depanement 

J uslilicdepartemenlct 

l'örsvarsdepartemcnlet 

Sm:ialdepartementet 

Kommunikationsdepartementet 

Bostadsdepartementet 
Kommundepartementet 

Anslag Mym.lighct/vcrksamhcl 

B 2 Polisverket: Särskild polisverksam
het for hindrande och uppdagande av 
brott mot rikets siikerhet m. m. 

H I Beredskapsnämnden for psykologiskt 
försvar 

H 5 Signalskydd 
11 6 Vissa teleanordningar 
H 7 Vissa skyddsrumsanläggningar 
H 8 ldentitetsbrickor 
E I Socialstyrelsen (del av anslaget) 
E 9 Statens bakteriologiska laboratorium: 

Försvarsmedicinsk verksamhet 
Il 4 Bcredskapslagring for hälso- och 

sjukvården mm. 
Il 5 Driftkostnader for beredskapslagri ng 

m.m. 
H 6 Utbildning av personal for hälso- och 

sjukvård i krig m. m. 
B I Teleanläggningar m. m. (del av ansla-

get) 
D 4 Lantmäteriet: Försvarsbcredskap 
B I Länsstyrelserna (del av anslaget) 
B 4 Civilbefälhavarna 
C 4 Bidrag till kostnaderna for kommunal 

beredskap 

I det följande tas dessutom upp vissa anslag som varken hlir till det militära 

försvaret. civilförsvaret eller övrigt totalförsvar men som hör till försvarsde

partementets verksamhetsomdde. 

Anslag Verksamhet 

H 2 Beredskapsstyrka for FN-tjänst 
H 3 Anläggningar m. m. for vissa militära 

ändamål 
H 4 Flygtekniska forsöksanstalten 
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5.2 Föredraganden 

1977 {1rs försvarsht:slut (pnip. 1976177:74. FöU 1970/77:13. rskr 1976/ 

77:311) angav de grundl:iggande principerna för och inriktningen av den 

fortsatta utvecklingen av övrigt totalförsvar. Siilunda lades fast att verksam

heten i krigstid mi1ste bedrivas med utg;\ngspunkt i de resurser snm finns i 

fred. Dessa kompletteras sedan i olika grad genom bcredskapsi\tgiirder. I 

planeringen 111[1ste vidare tas hiinsyn till de föriindrinµar i samhiillct snm 

päverkar ek olika verksamheternas utformning och resurser. 

Jag vill i detta sammanhang understryka vad som anfördes i försvarsbe

slutet om möjligheterna att bcgr;insa kostnaderna for hereclskapst1tg;irder. 

Sålunda framhölls att det borde vara fullt mi.ijligt att i stor utstriickning 

minska de krav p<I särskilda hercdskapstltgiirdcr som följer av utvecklingen 

inom olika samhiillssektorer. Fiir detta kriivs dock att de som planerar v[1rt 

samhälle iir medvetna om och tar hiinsyn till de konsekvenser för 

försvarsberedskapen som olika liisningar kan innebiira. Diirigcnom s;ikcr

ställs att s[tdana alternativ inte väljs som direkt motverkar totalförsvarets 

intressen. I försvarsbeslutet uttalades också att det är betydcbefullt och 

nödvändigt att ta hänsyn även till totalförsvarets behov i samhiillsplancring

cn. 

Verksamheten inom övrigt totalförsvar skall i krig bidra till att nödviindiga 

samhällsfunktioner hålls i g[ing och att de övriga totalförsvarsgrenarna 

understöds. Det iir diirför av stör~ta betydelse med en dkktiv samordning i 
fred sil att konsekvens och sammanhang uppn;°is i all;1 beredskapsi'itgiir

dcr. 

I försvarsbeslutet framhölls vidare att uthiilligheten inte kan anges genom 

några generella regler, bl. a. pf1 grund av de olika verksamheternas mycket 

skiftande karaktär. Det är emellertid nödviindigt att verksamheten inom 

många omräden kan bedrivas med tillriicklig effekt under avspiirrning och 

krig. om än i ändrade former. Vidare miiste ckn principen gälla i krig att det 

militära försvarets uthiillighct inte får begränsas pii grund a\' brister inom 

andra delar av totalförsvaret. Detta innebär bl. a. att stor omsorg maste 

ägnas åt att planlägga utnyttjandet i krig av begränsade resurser så att 

funktioner som är livsviktiga för totalförsvaret kan hällas i gång. Jag vill i 

detta sammanhang erinra om vad jag i det föregående (s. 70) har anfört om 

rationaliseringsverksamheten inom försvarsmakten. Allt fler samhällsfunk

tioner blir allt mer beroende av datamaskinstöd och möjligheterna blir allt 

mindre att ersätta detta stöd med manuella reservmetoder. Det är stor risk 

att resurserna för underhåll och drift kommer att sätta gränserna för 

datasystemdriftens omfattning under avspärrning och krig. Det är därför ett 

totalförsvarsintresse att rn klarlagt vilka datasystem som oundgängligcn 

måste vara i drift i krig och vilka resurser som då kan disponeras för underhåll 

och drift av systemen. 

I försvarsbeslutet underströks den grundliiggande betvddse för viirt 
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totalförsv;irs styrka snm en L'ffektiv kdningsorganisalion har. Stora delar av 

persnnalen inom de civila kdningsorganen utgiirs av frivilliga. Flir att 

s:ikcrst:ill~1 en effektiv samordning och samvL'rkan ml'llan totalfiirsvarets alla 

delar och en god beredskap :ir dd av stor betydelse att utbildning l>Ch 1)vning i 

fred bedrivs intensivt och rq!elbundet som i dag. 

Den fortsatta utvecklingen av de olika verksamheter som Ö\Tigt totalfiirs

vur (l[Jlfaltar anmiib dels i det följande under resp. anslag. dels av ansvarigt 

statsr:"id i vederbörande departements bilaga till budgetpropositionen. De 

fiirslag surn J:imnas dfir st(1r enligt min mening i överenssUimrnelse med den 

inriktning som har angetts i 1977 :'1rs försvarsbeslut. 

För budgetiirct l 980/81 beriiknar jag de sammanlagda kostnaderna över 

statsbudgeten för verksamheten inom övrigt totalförsvar till ca 293 milj. kr. 

l-!iirav faller 33 480 000 kr. pa anslag under fjiirde huvudtiteln. De anslag 

inom försvarsdepartementets verksamhetsområde som inte hör till det 

rnilitiira försvaret. civilförsvaret eller övrigt totalförsvar har tagits upp med 

87 830 000 kr. 

5.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om övrigt totalförsvar m. m. 
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Fjärde hurndtitcln 

H Övrig verksamhet 

Psykologiskt försvar 

Psykologiskt försvar iir en sammanfattande beteckning pi\ de iitgiirder som 

vidtas för att upprätthålla och stiirka befolkningens motsti\ndsvilja under 

krig. För att atgärderna skall kunna genomföras pi'! ett effektivt sätt behöver 

förberedelser vidtas i fred. 

Beredskapsnlimnden för psykologiskt försvar lir ccntral myndighet för den 

psykologiska försvarsberedskapen i fred. Niimnden leder och samordnar 

planläggningen av landets psykologiska för,var och ombesörjer - i den mftn 

det inte ankommer p[1 andra organ - att bchiivliga förberedelser vidtas. 

N~imndens tre huvuduppgiftcr är härvid planl:iggning, utbildning och 

forskning. 

B<..:redskapsnänmden bc>.tiir av ordförande och IS ledamöter. Till nlimn

den iir knutet ett kansli som leds av en kanslichef. 

Inom försvarets planerings- och ekonomisystem utgör ber<..:dskapsniimn

den för psykologiskt försvar ett delprogram. 

Verksamheten under delprogrammet budgeteras pf1 ett primiiruppdrag 

inom delproduktionsomrt1det Allmiin ledning och fiirbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras fri1n förslagsanslaget Beredskapsniimnden för 

psykologiskt försvar. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Mot bakgrund av regeringens anvisningar och m{1lcn för verksamheten 

anger beredskapsniimndcn för psvkologisktför.ff(lr följam.k inriktning för de 

tre huvuduppgiftcrna planhiggning. utbildning och forskning. 

Inom planläggningsomr[1dct ser beredskapsniimnden över organisationen 

för statens upplysningscentral. Organisationen för radiobe\'akningen byggs 

upp och reorganiseras personellt och materiellt. Pågiiende beredskapsplan

läggning för pressen omfattar som tidigare dags-, vecko- och fackpress. Det 

psykologiska försvaret anpassas till anv~indningen av ny teknik, t. ex. 

överföring av information med nya metoder. Under planeringsperioden 

revideras tidigare beredskapsplanläggning för teater. musik och film. 

Bercdskapsplanläggning för folkrörelserna genomförs. 

Utbildningen av personalen inom det psykologiska försvaret avses som 

tidigare bedrivas huvudsakligen i konferensform. S[1dana utbildningskonfc

renser kommer dessutom att anordnas for informationsansvarig personal \'id 

statliga myndigheter. för kanslicheferna vid civilhefalhavarnas kanslier och 

försvarsdircktiirerna vid Hinsstyrelserna samt för representanter för folkrö

relserna. Vidare kommer informationen till kommunerna att utökas. 

Inom forskningsomriidet avser bcrcdskapsn~imnden att koncentrera 
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resurserna till opinionsundi.:rsiikningar samt studier a\ 111asskt1111111u11ikatilln 

och psykologisk krigfi'iring. 

Den av beredskapsniimnden her;iknadc utvecklingen a\' anslaget Bered

skapsn;imnden för psykologiskt förs\'ar framgi1r a\· följande sammanstiillning 

(prisliigc augusti 1979, liineliige 1979: 1 OlllJ-tal kr.). 

------------ ------·---------·---
Summa 

1979/HOI 19XO/Hl 19HL'X2 19~QiRJ 19XJ!X4 l 9X4!K~ 1980iX5 

2 415 2 865 

I Prisli1ge augusti l 97R. li>nel:ige 1979. 

Planerad personalutvcckling (antal anstiilldal inom beredskapsniimmkn 

framgår av friljanck sammanstiillning. 

1979/Xll 1980/X 1 19XWC l'J83/H4 l'J84/f;5 

9 lO 10 Il Il Il 

H I. Beredskapsnämndcn för psykologiskt försvar 

1978179 Utgift 2371 no 
1979/80 Anslag 2 415 000 

1980/81 Förslag 2 535 000 

Kostnader och medelsbeluH' (I 000-tal kr.) 

Primaruppdrag m. m. 1978179 1979!80 19Xllf1'1 

Planerat Utfall Planerat Bered- Föredra-
skaps- ganckn 
niirnnden 
fiir psvko-
logiskt 
försvar 

Bcredskapsnämnden fiir 
psykologiskt försvar: 

Allmän kdning och för-
bandsvcrksamhct 2 422 2 429 2 452 2 901 2 571 

Kostnader 2422 2429 2 452 2 901 2 571 

A1xår: 
Intiiktcr rn. m. - 157 - 57 - 37 - 3ö - 36 

l'vledelsbchov 2 265 2 372 2 415 21165 2 535 
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Personal 

Pc· rsuna I ka te g(>ri 
-------------------

I 117K!7'! 

Antal anstiillda 

llJ7'!i8(1 fkriiknad iindring 
I '!Hlli8 I 

Antal tjiinstcr 

330 

Plan~rat Utfall Planerat Bered- Föredra-
skaps- ganden 
niimmkn 
för psyko-
logiskt 
försvar 

Handliiggandc personal 6 7 6 -1 of. 
Övri?- personal J 3 J ,,r_ of. 

9 10 9 1-I of. 

Budgeti"1ret 1978179 

Rereclskap.rniimnden för psvkologiskt jors1·m· anger i sin {trsredovisning för 

budget;lret 1978179 att verksamheten har föl_it uppgjorda planer. Personal. 

som ~ir krigsplacerat! vid det psykologiska förs\'aret. har successivt rekryte

rats. utbildats och övats i sina funktioner. Krigsplanliiggningcn av organisa

tionstidskrifter har pt1hörjats samtidigt som tidigare genomförd pressplan

liiggning fortlöpande revideras. Forskningen har kunnat anpassas till 

aktuella h~indelser. 

Budgetiiret 1979/80 

Den inriktning av verksamh<.C'ten som anges i prop 1978/79: I 00 bil. 7 (Föll 

1978/79:23. rsk r 1978179:327) och rcglcringshrcvct för hudgetiiret 1979/80 

bedöms kunna fullföljas. 

Budgetåret 1980/81 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försl'ar 

Förändringarna i förhållande till budgetaret 1979/80 motiverar bered

skapsnämndcn pii följande sätt. 

A. Pris- nch löncomriikning 

Pris- och löne(>mriikningcn innebiir att kostnadcrna iikar med 170 000 

kr. 
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B. Uppgiftsföriindringar 

I. En tjiinst för kvalificer;td handliiggan.: (stiillfiircll·iidandc kanslid1d) 

bchiivs för att biträda \"id lc.:dning och samordning av arbc·tl'I inom niimndens 

kansli samt för att bitriida i den utittriktade VL'rksamheten ( + IXll (JIJIJ 

kr.). 

2. Utiikade itrliga opinionsundersökningar. studier a\ nyhctsfiirmcdling 

samt information i krissituationer medfiir iikade kostnader ( + ltJIJ tHIO 

kr.). 

C. Minskad verksamhet 

En tviiproccntig minskning av mcdebtilldelningcn skulle innchiira att 

resursc·rna for forskning:. utbildning och planliiggninf! minskar. 

Föredrugandcn 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten undt'r prng:ram

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanstiillningcn (iver 

kostnader och medelshehov. Jag har diirvid endast tagit hiinsyn till pris- och 

liineföriindringar i förh{1llandc till foregi'tcnde budgelttr. 

Jag hemst;i\ler att regering.en föreslår riksdagen 

att till Racd1kaps11iimndc11får11sykologiskrfi.ir.1Tar for budgetiiret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av:?. 535 ()()()kr. 

FN-styrkor m.m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. 

rekrytering, organisation och utbildning i Sverige av bercdskapsstyrkan för 

FN-tjiinst. Denna verksamhet budgeteras på ett primiiruppdrag inom 

dclproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet och finan

sieras från förslagsanslaget Bcredskapsstyrka för FN-tjiinst. Delprogrammet 

omfattar vidare FN-styrkors tjänstgöring utomlands m. m. Denna verksam

het finansieras från reservationsanslagen FN-styrkors verksamhet utomlands 

och Övervakningskontingenten i Korea som anvisas p{t tilläggsbudgct. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 

H 2. Bcrcdskapsstyrka för FN-tjänst 

1978179 

1979/80 

Jl)8(J/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 57J 801 

18 750 noo 
16 7 30 ()()() 
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l\.u\//1111/er uclr 111ct!clshchm· <I 0110-111/ kr. i 
---·- ·-·- .-------·-·-·- -·-- --

l'rim;iruppdrag 111. 111. l'J7K'7'.I l'IHfliXI 

l'lan..:rat l 'tfall l'lannat Chdcn hirL·dra-
fiir gand..:11 
arm0n 

-------·-----.- -----·- ---·--

lkr..:dskapsst\Tka f<ir 
f'N-tj;inst: Allmiin kd
ning och f<irtiandsvcrk
s;11nh..:t 

K11stnader ~ 111..:dclshc
hti\· 

17 511(1 

17 soo 

lh 57-1 IX 750 lhflllfl 

16 574 IX 750 16000 16 BO 
------ --------------· -- ---- ·-

l'cr.wnul 
---------------------- ----------

l'ers<>nalkatcgori l'J7t'.-7Q 

Antal anstiillda 

Planerat Utfall 

1'17'n;o lkr;iknad iindring 
l'IXO!XI 

Antal !Jiinster 

Planerat Chd<:n Föredra-
för ganckn 
armen 

------------------

Militiir personal 
Regements< iffiL·erar<: 
K1H11paniolfo:er 

l'emioncrnd 111ili1iir per
sonal i ll/Todcstiil11s1 

Regen11::n1s1,fficerarc 
Kompaniofficerare 

Cii·i/ per.rnnal 
Handl:iggandL' pnsonal 
Övrig pcrs1,11al 

2 
2 

7 
l'J 

32 ]4 

BudgL·t{trct 1978/79 

-' 

7 
10 

34 

of. 
11f. 

nf_ 

of_ 

nf. 
nf. 

or. 

of. 
of. 

oL 
of_ 

pf_ 

nL 

of. 

Under budgct[m:t ] lJ78/79 har beredskap,styrkans b;tda bataljoner tagits i 

anspdk för t_iiinstgöring i FN:s frcd,stnkor i Republiken Cvpern och i 

l\klkrsta ö,iern. l RL·publikcn Cypern har den svenska FN-stvrkan under 

budgetaret uppg;1tt till omkring --1311 man od1 i \'1ellcrsta Östern till omkring 

1:>75 man. 

Tjiinstgiiringstidcn för varje stvrka iir sex miinadcr. Verksamheten har 

diirfrir omfattat bl. a. rekryll'ring. l1rganisation. utbildning och avliisning av 

fyra svenska FN-qyrkor om tillsammans 2 30ll man. 

Fi.ir tjiinst i F~:s observatiirsstyrkor i l\frllcrsta Östern. Indien oeh 

Pakistan har under budgetiiret utbildats --10 observatiirer. 
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u LI d g e t it r e t 1 l) 7 l) ! K I' 
Undn budget;irl'l Jl)7lJ/Sll minskar verksamht•t<:n. diirfrir att uppdraget i 

l\frllnsta Östern inte har flirnyah. till att omfatta utbildning a\· tva 

heredskapshataljPner om \·ankra ca ti'!IJ man. C>vrig verksamhl'l har i stort 

sett samma omfattning som under budgct;irL'I Jl!7S,'7'1. 

FN-stvrkans i Mellersta Östern verksamhet av,lutas under budgt'liirct. 

8 u d g e t ;'1 r e t I 9 K Il / K I 

Sverige kommer oeksit under budgetiiret I <JSIJ/k I att delta med en 

FN-bataljtrn i Republiken Cypern med ungef:ir nu\·arandc styrka. omkring 

-12:'i man. Tvi1 heredskapshataljoner nm vardna omkring 11911 man avses bli 

utrustade och utbildadL' m. m. under budgeti1rct J<.JKOiKl. Ur bcrL'lbkapsba

taljonerna organiseras den personal Slllll cfkr hand avses tjiinstgiira p:'1 

Cypern. 

Utbildningen a' observatörer. specialenhet m. tl filrutsiitls fil i stort s.:tt 

ofiiriindrad omfattning. Möjligen kan en mindre utiikning av antalet 

observatörer knrnma att ske. 

Om deltagande i en ny fredsbevarande F~-insats beslutas under budgl'l

iirct. kriivs en utiikad rekrvtcring och utbildning av FN-styrkan. 

Föriindringarna i fi.irhiillandc till budget {iret 1979/kil detalj rnoti\ erar 

chefen för armen pii följande siitt. 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och liineomriikningen innehiir all kostnaderna likar med 7311 ()()(} 

kr. 

B. l.ippgiftsföriindringar 

Den minskade utbildningsvolyrnen innebiir att medclsbehnwt minskar 

med 2 750 000 kr. 

Föredraganden 

Chefen för armen har förutsatt att verksamheten i Sverige betr~iffande 

bercdskapsstyrkor för FN-tjiinst som deltar i fredsbevarande operationer 

skall bedrivas enligt de riktlinjer som har faststiillts tidigar.:. U1bildningsn1-

lymen minskar dock med omkring 850 man. Jag kan i hu\'ud!>ak godta \ad 

chefen för armen har anfört om v.:rksamheten under hudg.:tiiret 19Kll/K I. 

Min heriikning av mcdclshchovet framgi1r av sammanst:illningen ii,·er 

kostnader nd1 mcdelshehnv. 

Jag hemstiiller att regeringen fiiresi;°1r riksdagen 

att till /Jcrcdskapsstyrka.fiir FN-1Jii11s/ för budgcUiret J lJXO//.: 1 anvisa 

ett fiirslagsanslag 16 730 11011 kr. 
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Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

Vaksamheten under delprogrammet Anliiggningar rn. m. för vissa 

militiira iind::imitl omfattar si1llana ;indam;"ll som hdt eller delvis bekostas 

utanför utgiftsramen för det militiira filrsvaret. I verksamheten ingt1r f. n. 

dels den projektilröjning som enligt avtal ankommer pit staten inom de delar 

av Jiirvafältet ~om har överliitits till Stockholms m. fl. kommuner. dels 

anskaffning a\' mark i anslutning till pansari'wningsfaltet i Skövde som 

kompensation för övningsmark som har iiverli'itits till Skövde kommun. dels 

nybyggnad av divers1: befästningsohjåt. dels nybyggnad av en förvaltnings

hyggnad for fortifikationsförvaltningen i Eskilstuna, expeditions- och 

\ahoratorielokalcr för försvarets materielverk i Linki'iping och en adminis

trati(lllshyggnad m. m. vid fortifikationsförvaltningens försöksstation i 

l\farsta. Kostnaderna för projektilriijningcn hart. o. m. budg1:t{1rct 1978179 

uppgatt till i runt tal 17 milj. kr. 

A \'verksamheten under delprograrnmd hudgetnas projcktilröjningen pf1 

ett primiiruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen materiel

anskaffning m. m .. markanskaffningen pt1 ett primäruppdrag inom delpro

duktionsomrt1det Markanskaffning. nybyggnaden av befiistningsobjekt på 

ett primiiruppdrag inom dclproduktionsomdidet Anskaffning av befästning

ar m. m. och nybyggnaden av lokaler p{1 ett primiiruppdrag inom dclprn

duktionsomradet Anskaffning av kasernl'r m. m. 

Verksamheten finansinas frt111 fiirslagsanslaget Anläggningar m. m. för 

vi~sa miliUira iindam<"tl. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Bctriiffande utvecklingen av delprogrammet anför Ön'rl)(:fillhavaren bl. a. 

följamk. 

Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. tl. kommuner om 

överlåtelse a\' vissa delar av Jiirvafiiltd skall s. k. hlindgiingare inom de 

överlåtna omr::1dena tas bort genom statens försorg. Röjningsarbetena har 

försenats ptt grund av bl. a. ek sviira arbetsförhällandena och heriiknas nu 

kunna avslutas under budget:lrct l 9XO/Xl. Totalkostnaderna beräknas till ca 

22 milj. kr. 

Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj :t en mellan försvarets 

fastighetsniimnd och cEtvarandc Skövde stad triiffad överenskommelse om 

försäljning till staden av ett omri1de om ca 27 ha i anslutning till K 3:s 

kascrnomr{tck och om att dra en större trafikled över P 4:s övningsomriide. 

Ersiittningcn for den försi'ilda marken m. m. uppgick till avrundat 2.7 

milj. kr. Beslut har fattats (prop. 1972:75. FölJ 1972: 17. rskr 1972:231) att 

p 4 och K 3 skall kompenseras för de försiimrade iivningsmöjligheter som har 

blivit en följd av överliitelsen. Kompensationsmarken omfattar ca 180 ha i 

anslutning till pansarövningsfältet med en beräknad anskaffningskostnad av 
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3.2 milj. kr. FörviirY a\' denna mark far dock ske endast genom frivilliga 

urpgi\relser med mark:igarna. 

Riksdagens beslut !prop. J l)7:;:55. In U 1973:22. rskr 1117.1.:220) om en 

andr<t etarp av omlokalisering av statlig. verksamhet innehiir hl. a. att 

fortifikationsfiirvaltningL~n skall flytta till Eskilstu11a. Arhctc:na pi1 en nv 

fi\n alt nin!!shyggnad pi1hiirjadcs under hudgc:ti1rct I 1177 /7X och heriik nas \·ar;1 

avslutade under hudgl'taret J 98(J!S I. 

Vid fortifikationsfiir\'altningcns fiirsiiksstation vid Bntl'li: Udd hchii\'<.; 

ökat utrvmmc for administration och materiel hantering. D..:tta b..:1\ir dds pit 

att verksamhden \·id försiiksstationcn iir avsedd att utökas. dels p<i alt den 

personal som f. n. iir knuten till fiirsiiksstationcn men som normalt arbetar i 

Stockholm knmmer att t_jiinstgöra permanent vid fiirsiiks-;tationcn -.edan 

iimhctsverkct har flyttat till Eskilstuna. Nybyggnad av L'll administrations

byggnad 111. m. har pi\bi.irjah och hniiknas vara avslutad undn hudgct:'irct 

I 1Jli0/S 1. 

Den av ii\"Crhdiilha\·arcn hcriiknadc utwcklingcn av anslaget Anhiggning

ar m. m. för vissa militiir<i ändamiil framgiir av friljandc sammanstiillnin)! 

(prisbgL' februari 1979: I 000-tal kr.). 

1980/S I 148-U\S Summa 
llJ80!8S 

---------··--·-· 
:n 5110 )1)(1 5011 .51111 5011 2711110 

I l'risbge februari ] lJ7~. 

H 3. Anläggningar m. m. för \'issa militära ändarna! 

l978!79 Utgift 49 676 2721 Rcsen,ation I 575 021 

[979/80 Anslag 37 500 ()()()1 

l lJ81l/81 Förslag 69 ()()() ()()() 

I Anslagen Il 3. Viss anskaffning för 111ilit:ira anl:iggningar 111. m. och 11111. An,kaff

ning a\' vissa tnilit~'ra anliigg.ningar. 

Kostnader och 111cdclsbclw1· (I 000-tal kr.) _____ ... _____________________ _ 
l'ri111~iruppdrag m. m. 

/\nbggningar 111. m. fiir vissa mili
t:ira ;indamäl: 

Centralt ,·iutagen materiel<mskaff-
nin~ 1n. nL 

f\1arkanskaffning 
Afökaffning av heUistning<tr 111. 111. 
Anskaffnin!! av kasernn 111. 111. 

Ko-.tnader = nwdcbhehr"· 

197K'7lJ 

I 50ll 
50(1 

-I~ {J(I{) 

50000 

1'!79/811 lll8()!81 

2 5tl(J 
500 

35 :'50 

3!\ 550 

(>ver· 
hd:il
havaren 

2 51111 
500 

22 llOll 

25 000 

hiredra
ganden 

2 :'i!l!I 
500 

-1-111110 
22 01111 

t.<1000 
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B u d g c t a r c' t I lJ 7 X ! 7 lJ 

I sin :1r,rc•dovi,11ing fi.ir hudgct<irL'I i '17'1'./74 anmiikr /imitik111io11sfiirl'lll1-

11i11g<'11 alt n;1glll rnr\'iir\' ;1\' kompensationsm;1rk i Sk111'dt' inlt' har ,QL'llOfllfiirh 

p:°t grunda\· att n<lgon mark inte har bjudits ut till s.tlu. Byggandet;!\ lokaler 

fiir fiirs\'arcts matt'rielverk i Linkiiping och a\· en frin·ailnin/,!shyggnad f'iir 

fnrtit'ikation-.för\'altningcn i Eskilstuna har fortskridit planenligt. Projcktil

rö_jningcn pii farqfältet har pag;itt uncln hel;1 hudgctiirL'!. 

Blldgct~iret Jl.J7l)/XO 

FortifikatiPnsfiin·altningcn beriiknar att forv:irva m<irk i amlutning till 

pansariirningsföltct i Skö\'dc i den miin si1dan mark bjuds ut. 13yggandct av 

en administratinnsbyggnad m. m. \'id fortifikationsfrirniltningens försöks

station i Mfirst;i har p<\hiirjats. 13yggnadsarlwtcna fiir iimhctsvLTkets flirvalt

ningshyggn;l(I i Eskilstuna heriiknas fortskrida planenligt. De nya lokalerna 

för försvaret, materielverk i Linkiiping bniiknas bli färdiga. Projektilrö_j

ningsarbetena pit fan·afältet ber:iknas piig;'1 hl'la hudgt'l{iret. 

Budgettiret 1980/81 

Ö 1 ·crhe/i'illrr11 ·ar1'11 

Medl.'lsbchovct för budget;'iret 19811/81 bcriiknas till 25 milj. kr.. varav 

5011 ()(}() kr. för markanskaffning. 22 milj. kr. för anskaffning av kaserner 

m. rn. och 2 . .'i milj. kr. för prn_jektilriijning p;i forvafiiltet enliµt följande 

sammanstiillningar. 

il. Mark1111skaj/i1ing 

Objd.t m. m. 

Anliiggningar m. m. fiir vissa rnilitiira iindarnål 
Fiirviirv av kompcnsationsmark i Skövde 

Heriiknat mctklshehnv 

Medelsbehnv 
(I (11111-tal kr.) 

son 

500 

Frågan om att anskaffa kompcnsationsmark i Skiivde har sena'! anmälb 

t'iir riksdagen i prop. 1978!79: JIJO (bil. 7 s. 380). För fortsatta tnarkfiirviirv 

beriiknas ett medelshehov av .'iOO 000 kr. under budgelt1ret I 980/81. Dt: totala 

kostnaderna bcriiknas till 3.2 milj. kr. 
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B. Anskaffning ar kasemer 111. 111. 

____ ,. _____ .. --·· 

Objekt rn. 111. 

--.. ·-··----- .. ·--· 

Anl;iµgning;ir m. m. ftir viss;1 11111i1:1ra :indam;il 
I. FortF. J\ybyggnad a\· en för\'altningshyggnad i Eskilstuna 
2. hirtF. J\vhyggnad a\' en aclministrati<lnshvggnad m. m. \·id 

forsciksstatit>m:n i \tirsta 

\kddshch<l\' 
I I 111111-lal kr.) 

J•J•.lllll 

2 11111 

21000 

337 

·----------·-·-------·-------

I. Bdwvet av en ny fi.\r\'<1\tningsbyggn<id for fortifik;1til1nsför\'a\tningen 

har senast anm;ilh för riksdagen i prnp. \1!7:-;!711: J(lll (bil. 7 s . .'181 ). 

Rt:geringen uppdrog i mars l97S :·11 fill'tifikatinnsf1in·;dtningt:n att lata utföra 

nybyggnadt:n irlllm l'n kost nadsr;un av 7'11. milj. kr. t:nligt prisl;iget den ! 

februari 1977. Pit anbud grundad total kostnad ;ir numt:ra 93..+ milj. kr. i fast 

pris. 

2. Behovet av nya lokaler vid fortifikationsfiirvaltningens fiirsiiksstation i 

Miirsta har senast anmiilts for rihdagen i prop. \97X:'7'.l: \lltl (bil. 7 s. 381J). 

Regeringen uppdrog i juni 1971! it! fortifikationsfiirvaltningcn att l~tta utföra 

nybyggnaden inom i:n kostnadsram a\· (i,9 milj. kr. enligt prisliiget den 1 

fd1ruari JlJ78. vilket mots\'arar 7.3 milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari 

1979. varav 3 6511 ono kr. unc.kr dl'tta anslag. 

C. Ccmra/t 1·idwg11a 111a1cric/a11sk11j/i1ing 111. 111. 

Ohj<:kt m. 111. 

Anlä!,'.gningar rn. rn. for vissa rnilitiira :i1H.Jami1l 
Projektilriijning p~i farvaf:iltet 

Bcr;iknat medclshehov 

\kdelshcho\· 
I I 11110-tal kr.) 

2 5011 

2 500 

Behovet av medel för projektilröjning p[t Jiir\'afalll:t har senast anmiilts för 

riksdagen i prop. l 97S/79: ](l(I (bil. 7 s. 365 ). Röjningen beriiknas kunna 

avslutas under budgeti1ret 19'1'.tl/f; 1. 

Fiin:draga11den 

Jag kan i hu\'udsak godta \'ad ii\'erhefolhavaren har anfört om inriktningen 

a\· \'erksarnhcten under programplani:perinden. 

Min beriikning av medelsbehovet framgår av sammanställningen Ö\'er 

kostnader och medelsbehov. Jag förordar att medel anvisas enligt följande 

anskaffningsplan och anslagsheräkning . 

.:'2 Rik.1da~c11 /Ci79!80. I sam/. :\'r /lill flit. 7 
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Jag vill erinra om att ifrågavarande investeringar inte längre skall avskrivas 

och förräntas mot statsbudgeten. I försvarets interna planerings- och 

ekonomisystem skall emellertid resp. primäruppdrag belastas med kostnader 

för utnyttjande av investerat kapital. Det ankommer på överbefälhavaren att 

besluta om hur sådan kostnadsfördelning skall ske. 

Anskujfningsplan (I 000-ta/ kr.) 

Ohjekt Kostnadsram Mcdclsförhrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

Dygg
start 

Färdig
stäl
!ande 

78-02-01 79-02-01 79-06-30 1979/80 1980/81 in-mån. ttr-rnt1n. 

A. Markwzskaffning 
Delprogrnm 7.3 

I. Fiirvärv av komp.:nsations
mark i Skövd.: 

Summa A 

B. Anskaffning av hefiistningar 
m.m. 
Delprogram 3.7 
Företag avsedda au påhörjas 
1980!81 

I. Diverse objekt 

Summa B 

C. Ans/i.aff ning av kaserner m. m. 
Delprogram 7 .3 

a. Företag påhörjadc före 1979-
07-01 

I. Fonf. Nyhyggnad av en för
valtningshyggnad i Eskilstuna 

Summa a 

b. Förelllg påhörjade eller avsed
da af/ påhörjas 1979180 

2. Fonf. Nyhyggnad av en admi
nistrationshyggnad m. m. vid 
försöksstationen i Miirsta 

Summa b 

Summa C (a-b) 

D. Cemralt 1·idlllgen materie/an
skaffning m. m. 
Delprogram 7.3 

I. Projcktilröjning pil Järvafiiltct 

Summa D 

Totalt A-D 

2 900 

2 900 

84 000 

84 000 

3 450 

3 450 

3 200 

3 200 

125 000 

125 000 

300 

300 

93 400 39 500 

93 400 39 500 

3 650 

3 650 

87 450 97 050 39 500 

22 000 22 100 17 lOll 

22 000 22 100 17 100 

112 350 247 350 56 900 

500 

500 

34 ()()() 

34000 

1550 

I 550 

35 550 

2 500 

2500 

38550 

500 

500 

44 ()Il() 

44000 

19900 

19 900 

2 )()() 

2 IOO 

22 000 

2 500 

2 51HI 

69000 

78-03 80-10 

79-10 81-01 
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Anslagsbcräkning (I 000-tal kr.) 

Medclstillgång 

Reservation 1 '179-07-0 I 
Anslag för 1979/80 
Anslag för 1980/81 

(förslag) 

I 575 
37 500 

69000 

108 075 

Bcriiknad mcdelsfornrukning 

1979/80 
1980/81 
Beräknad reservation 

1981-06-30 

38 550 
69 000 

525 

108 075 

339 

----··------------------------

.Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 69 000 000 kr. 

Flygtekniska försöksanstalten 

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av 

tlygtekniken inom landet. Det åligger anstalten att mot ersättning bedriva 

flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet. att följa utvecklingen av den 

flygtekniska forskningen i länder som intar en ledande ställning pa detta 

omrilde samt att systematiskt samla, ordna, bearbeta och offentliggöra 

forskningsresultat och andra rön inom dess verksamhetsområde. 

Förutom den s. k. uppdragsforskningen bedriver försöksanstalten egen, 

främst grundläggande forskning av allmän flygteknisk karaktär. 

Flygtekniska försöksanstalten ligger i Stockholm. Den leds av en styrelse. 

Chef för anstalten är en generaldirektör. Försöksanstalten är organiserad på 

ett kansli och fyra avdelningar. Dessa är aerodynamiska avdelningen, 
hållfasthctsavdelningen, mättekniska avdelningen och driftavdelningen. 

Verksamheten under delprogrammet Flygtekniska försöksanstalten bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 

och förbandsverksamhet samt två primäruppdrag inom huvudproduktions

området Forskning och utveckling. Denna verksamhet finansieras från 

förslagsanslaget Flygtekniska försöksanstalten. 

Uppdragsverksamheten redovisas som självbiirande verksamhet under 

detta anslag. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Beträffande utvecklingen under delprogrammet anför flygtekniska för
söksanstalt('n bl. a. följande. 

Verksamheten vid försöksanstalten under programplaneperioden är 

avhiingig av de beslut som har fattats och som på grundval av pågående 

utredningar kommer att fattas betriiffande försvarets flygmaterielanskaff-
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ning, satsningen p;i l·ivil flygplansutveckling och den strukturomvandling 

som förutsäth ske betriiffande nuvaramk organisation för utveckling. 

undcrh[11l och drift av flygplanssystem. 

OS:ikerhcten i planeringen pii liingrc 'ikt har iikaL bl. a. genom att beslut 

om omfattningen av den framtida inhemska flygplansutvl'Cklingen fattas 

först under viircn I CJ80. En omstiillning bcdiims ske vid den svenska 

llvgplansindustrin. Avbrutet utvccklingsarbete vid flygindustrin har under 

hudget<iret 1978/79 lett till annullering av bestiillningar vid försöksanstalten. 

Organisationens uppgifter och dess förm;lga att i framtidi..:n vara sjiil\"11ärande 

blir beroende a\' kommande politiska beslut om den flygtekniska verksam

heten i landet och pt1 möjligheten att fii hestiillningar pii arbete utanför det 

flygtekniska omr;'1det. 

Den av försöksanstalten heriiknade itrsomslutningcn under anslaget 

Flygtekniska försiiksanstalten ( exkl. investningshdwv t'iir nya vindtunnlar) 

framgi1r av följ;mdc sammansUillning (prisliige juli 1979; I 11011-tal kr.). 

l'J79/H0 1 1981),'81 ll/Hl/82 1982/83 I 983/84 1984/8.'i Summa 

1980/H.'i 

41 7(10 4<i 20ll 46 200 46 200 46 200 46 200 231 l)()l J2 

' Prisläge juli 1978. 
2 Intä:;tcrna för perioden 1980/81-1984185 heräknas till 208 050 000 kr. 

Planerad pcrsonalutveckling (antal anstiillda) inom försi.iksanstalten fram

gar av följande sammanst;illning. 

1979/80 19811/8] 1981/82 

22h 226 

H 4. Flygtekniska försöksanstaltcn 

1978179 

I 979/8U 

198()!8 I 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 000 000 

2 000 000 

2 100 ()()() 

1982/83 1983/84 1984/K'i 

226 226 226 
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K.osmadrr och mrdelsbrhov (I 000-tal kr.) 

Primiiruppdrag m. m. 1978179 1979180 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Flygtck- Föredra-
niska för- gandcn 
söksan-
stallen 

Flygtekniska försöksan-
stallen: 

Allmän ledning och för-
bandsverksamhct 619 619 619 740 619 

lltvecklingsarbetc (Upp-
dragsvcrksamhl't) .B201 38037 37 301 41 610 41 610 

Tillämpad forskning och 
grundforskning 1 380 1 380 1 380 I 650 I 481 

Bidrag till utrw.tning 2 00() 
Bidrag till personalut-

bildning 2!Xl 

Kostnader 35 200 40036 39300 46200 43 710 

Av~ilr: 

Intäkter av uppdrags-
verksamhet -33 200 -37 339 -37 300 --41 609 --41 610 

Mcdclsbehov 2000 2 697 2 000 4 591 2 100 

l'crsonal 

Personalkategori 1978!74 1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Antal anstiillda Antal tjiinster 

Planerat Utfall Planerat Flygtek- Föredra-
niska för- gandcn 
söksan-
stal ten 

Civil personal 246 242 234 of. of. 

246 242 234 of. of. 

UudgeU1ret 1978179 

Flyg1ek11iska fiirsiik.1w1sta/1c11 anger 1 sm fasredovisning för budgetåret 

1978179 att planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. 

Uppdragsverksamheten har gett 37 .3 milj. kr. i intäkter. Av dessa hänför sig 

8,9 milj. kr. eller ca 24 r,.;. till uppdrag som inte avser nygteknisk 

forskning. 

Verksamheten under hudget{iret har resulterat i ett underskott om 697 000 

kr .. rnrav 357 000 kr. utgör medgivet överskridande pii grund av minskad 

arbctsgivaravgi ft. 
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Budgetåret 1979/80 

I avvaktan p<'i planerings- och hcslutsunderlag från framför allt försvars

myndigheterna inriktas verksamheten under buclgetilret 1979/80 på att i 

möjligaste mån bibeh<llla den tekniska beredskapen. Inriktningen inom olika 

delområden föriindras något. bl. a. genom en viss förskjutning mot 

robotforskning och ökade behov av studier och utredningar som underlag för 

kommande beslut om anskaffning av jaktflygplan. Försöksanstalten deltar 

ocks[1 med tekniskt underlag för det utrednings- och offertarbete som 

försvarsmyndigheterna har infordrat från Saab-Scania AB inför beslut om 

anskaffning av nytt skolflygplan/attackflygplan. 

Även den för flygindustrin eftersträvade satsningen på civil flygplanspro

duktion behöver kunskapsuppbyggande forskning. I begränsad omfattning 

har sådan civilt inriktad flygforskning utförts vid försöksanstalten med stöd 

bl. a. från styrelsen för teknisk utveckling. Detta behov kommer nu att öka, 

och försöksanstalten räknar med ökat stöd för denna verksamhet. Försöks

anstaltens styrelse har i särskild skrivelse till regeringen tagit upp frågan om 

behovet av en flerårig plan och medel för sådan forskning. 

Verksamheten utanför den flygtekniska sektorn beräknas bli relativt 

likartad med föregående budgetårs, dvs. med en betydande del inom 

vindenergiområdet. 

Budgetåret 1980/81 

Flygtekniska försöksanstalren 

Förändringarna i förhilllande till budgetåret 1979/80 motiverar flygteknis

ka försöksanstalten på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning för primiiruppdragen 

Pris- och löncomräkningen ökar kostnaderna med 391 ()()() kr.. varav 

121 000 kr. för allmän ledning och förbandsverksamhet och 270 000 kr. för 

tillämpad forskning. 

B. Uppgiftsändringar 

Tillämpad forskning 

Utrymmet för liingsiktig och grundläggande flygteknisk och robotteknisk 

forskning har under senare år minskat väsentligt. Detta sti1r i stark kontrast 

till statsmakternas uttalade avsikt att satsa pii den högteknologiska forsk

ningen. l avvaktan på regeringens ställningstagande till eventuellt forsk

ningsstöd för svensk civil flygplansutveckling föreslår försöksanstalten 

enbart en prisomräkning med 270 000 kr. Försöksanstalten föreslår dess-
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Uttlnl en ökning av anslaget med 2(1() (){)f) kr. för att tiicka extra kostnader för 

viss kompletteringsutbildning av befintlig personal i samband med nytillkom

mande eller fiiriindrade uppgifter. 

l\fateriel och anhiggningar 

Försöksanstalten fiiresli1r investeringar under budgetiiret inom en ram av 2 

milj. kr. för att rationalisera verksamheten. 

För att behålla kompetensen inom den flygindustriclla verksamheten 

föreslår försöksanstalten i första hand anskaffning av en transsunisk 

vindtunncl för 120 milj. kr., varav 50 milj. kr. i bctalningsutfall under 

budgetaret 1980/81. 

Föredraganden 

Som jag har anfört under anslaget F 4. Försvarets materielverk (s. 204) 

tillkallade min företrädare i juni 1979 en kommitte (Fö 1979:02) som skall 

behandla vissa frågor rörande den militära flygindustrins framtida struktur 

m. m. Kommitten skall bl. a. undersöka möjligheterna till knstnadsbespa

rande åtgärder vid flygtekniska försöksanstalten. 

Beslutet beträffande ersättning av dagens attack- och skolflygplan och 

beslut med anledning av de förslag som den nyss nämnda kommitten kan 

komma att lämna kan få stor betydelse för den framtida verksamheten vid 

flygtekniska försöksanstalten. Flygtekniska försöksanstalten bör därför 

inrikta sig på att om möjligt öka den del av uppdragsverksamheten som inte 

avser flygteknisk försvarsforskning. 

Mot denna bakgrund kan jag inte förorda den föreslagna anskaffningen av 

en transsonisk vindtunnel. 

Jag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen 

att till Flygtekniska försöbanstalten för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 100 000 kr. 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och 

traktamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt anskaff

ning och underhåll av särskild signalskyddsmatcriel för tocalförsvarets civila 

sektor. 

Verksamheten budgeteras pil tre primäruppdrag inom delproduktionsorn

rådena Allmän ledning och förhandsverksam/Jet. Ccn!ralt vidtaget matericl

underhMI m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras fran förslagsanslaget Signalskydd. 
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Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 
Verksamhekns planerade omfattning och inriktning iir av s{idan natur att 

niirmare redogörelse inte bör lämnas till rcgcringsprotokollet. Ytterligare 

upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott. 

Den av överbefälhavaren her:iknade utvecklingen av anslaget Signalskydd 

framg[ir av följande sammanstiillning (prisliige februari 1979; I 1100-tal 

kr. i. 

19791801 1980/81 198li82 198218] l 983/X4 1 'J84/8.'i Summa 
11!80/85 

2 400 I 080 2 110 2 110 2 Il 0 2 210 l) 620 

1 Prisli1gc februari 1978. 

Det beräknade behovet av bestiillningsbemyndiganden för signalskydds

materiel samt hemyndigandcskuldens storlek under programplaneperiodcn 

framgår av följande sammanstiillning (1 000-tal kr.). 

1979/80 

Bemyndigandehchov 260 

Bcmyndigandeskuld vid utgång-
en av resp. budgetår 

H 5. Si~nalskydd 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

546 

3 749 638 

2 400 000 

I 080 000 

1980/81 1981/82 1982/83 1'18.~/8-l 

8 JIO JlO 310 

266 7 266 h 26h .'i 266 

Beställningsbemyndiganden och bctalnings111cdcl (I 000-tal kr.) 

Primiiruppdrag m. m. 1979/80 198(1!81 

Övcrhcfiilhavaren 

Bem. Bet. Bcm. 13et. 

Signalskydd: 
Allmiin ledning och förbandsvcrk-

sam het 800 
Ce111ralt vidtaget materielunderhåll 

m. m. 260 260 
Centralt vidtagen matcrielanskaff-

ning m. m. 1 .'140 

Kostnader = medclsbehov 2400 I 240 

Bcmyndigandehehov 260 

--------
l'J84/85 Summa 

l 'J80i8.'i 

J I() l) 240 

4 16(1 

Ftin:draga1Hkn 

lkm. Rct. 

Xllil 

I 080 
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Överbefälhavaren 

Anslaget bör foras upp med I 240 11110 kr. Fiir hudgl'lart'1 J YSll/S l erfordras 

inte M1gra nya h<:stiillningsbt·myndiganden. Övcrskotll't av prisrq!leringshe

myndiganden frim hudgetitret 1 lJ7S.'79 om 19201111 kr. <lll'rliimnas. 

Föredmga11dn1 

Min hcriikning <tV det totala medelsbchovet framg(tr a\' sammanst:illningen 

iivn bestiillningsbemyndigandcn och betalningsmedcl . 

.la!,! hemstiillcr att regeringen förslilr riksdagen 

att till Signals/.:.ydd for hud!,!etiiret 1lJS()(fi1 anvisa ett fiirslagsanslag 

av l OSU 11011 kr. 

Vissa teleanordningar 

Verksamhetl'n under delprogrammet Vissa tcleanordningar omfattar 

vidmakthållande och anskaffning av vissa teleanordningar för den civila 

försvarsbercdskapen i liinen och för teleanliiggningar inom hiilso- och 

sjukvården samt anskaffning av viss teleteknisk utrustning. 

Verksamheten budgeteras pil ett primiiruppdrag inom dclproduktionsom

riidet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras fr;'m förslagsanslaget Vissa telcanordningar. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för vissa 

statliga myndigheter är av siidan natur att närmare redogörelse inte bör 

lämnas till rcgeringspiotokollet. Yllerligarc upplysningar kommer att 

!;imnas riksdagens försvarsutskott. 

Beträffande planeringen av programelementet Teleanordningar för den 

civila försvarsberedskapen i liinen anför tclcl'cr/.:.ct bl. a. följ:rnde. 

Televerket fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna och utför 

inkomna beställningar av teleanordningar. Fyra centrala myndigheter är 

niirmast berörda. nämligen ~ocialstyrelscn. rikspolisstyrelsen. arbetsmark

nadsstyrelsen och vägverkets centralförvaltning. De behov som f. n. kan 

förutses är i allt väsentligt tillgodosedda. Anslaget belastas diirför huvud

sakligen av abonnemangsavgifter. 

Den av televerket beriiknade utvecklingen av anslaget Vissa teleanord

ningar framgar av följande sammanställning (prisliige juli l<J79: l 000-tal 

kr.). 

l'J79i8(11 !9ROiS1 !%!/82 1982/8:\ l 98T8..\ 198..\iH:'i Summa 
ll/80185 

RO 775 5119711 15 2611 5 020 21 () ..\88 

1 Prisliil!e iuli I lJ7H. 

2:1 Riksdagen /(}79!811. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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H 6. Vissa telcanordningar 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 9-f'.'i 810 

5 720 000 

22 820 ()()() 

Kostnader och mede/shchm· I 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Vissa tclcanordningar: 
Centralt vidtagen matcriel

anskaff ning m. m. 

Kostnader = mcdclshchov 

Televerket 

1979/80 

s 720 

s 720 

··--··-· --
l 98ll/8 l 

Televerket Föredrag.anden 

58 4fi3 22 H2li 

58 463 22820 

För budgetåret 1980/81 föresl!1s att anslaget förs upp med 58 463 000 kr. Av 

beloppet utgör ca 2,4 milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare utförda 

teleanliiggningar eller sådana som avses bli utförda under budgetiirct 

1979180. Ca 56 milj. kr. avser kostnnder för ntt anskaffa teleteknisk 

utrustning. 

Fiiredraganden 

Jag kan i huvudsak godta televerkets förslag till inriktning av vcrksamhe

ten under programplaneperioden. 

Min heräkning av medelsbchovct framgfir av sammanstiillningen över 

kostnader och medclsbchov. Den föreslagna medelstilldelningen innebär 

bl. a. att anskaffning av viss materiel uppskjuts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagcn 

att till Vissa teleanrmlningar för l,udgetfirct 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 22 820 000 kr. 

Vissa skyddsrumsanläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsnnläggningar 

omfattar dels anskaffning av andelar i anläggningar för civilförsvarets 

krigsorganisation för statliga myndigheter som inte ingår i civilförsvaret eller 

försvarsmnkten. dels utbetalning av lokalhyror m. m. för s{1dana utrymmen. 

dels anskaffning och underhåll av viss sambandsutrustning. dels anskaffning 

av inventarier för vissa gemensamma stabsplatscr. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar bud

geteras på fyra primäruppdrag inom clelprocluktionsområckna Allmän 
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ledning och förbandsverksarnhet. Centralt vidtaget matericlunderhäll 

m. m .. Centralt vidtagen materielanskaffning m. rn. och Anskaffning av 

befästningar m. rn. 

Verksamheten finansieras fr[in förslagsanslagct Vissa skyddsrumsanliigg

ningar. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Civilf örsvarsstyrelsen anför att omfattningen och inriktningen av verksam

heten under delprogrammet helt iir beroende av den avvägning som är gjord 

inom huvudprogrammet Civilförsvar samt av andra myndigheters program

mässiga mål. 

Den av civilförsvarsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Vissa 

skyddsrumsanläggningar framgttr av följande sammanstiillning (prisliige juli 

1979; 1 Ollll-tal kr.). 

19791801 1980/lil 1981/82 1982/83 

4 376 6 295 6800 7 500 

I Prisliige juli 1978. 

H 7. Vissa skyddsrumsanläggningar 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 439 965 1 

4 376 0001 

6 295 000 

1983/84 198418.'i Summa 
1980/85 

7 700 7 5(HJ 35 795 

1 Anslagen H 7. Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar och Il 7. Anskaffning 
av vissa skyddsrumsanläggningar. 

Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Vissa skyddsrumsanlägg
ningar: 

Allmän ledning och för
bandsverksamhet 

Centralt vidtaget mate
rielunderhåll m. m. 

Centralt vidtagen mate
rielanskaffning m. m. 

Anskaffning av befäst
ningar m. m. 

Kostnader = mcdelsbc
hov 

1978179 

Planerat Utfall 

4 060 4061 

60 

50 

400 379 

4 570 4440 

1979/80 1980/81 

Planerat Civil- Föredra-
försvars- ganden 
styre I-
st:n 

4 260 4 520 4 520 

65 65 65 

50 10 10 

2 075 1 700 1 700 

6450 6295 6 295 
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Budget[1ret 1978!79 

Cii·il(iir.1rars.1·1vrclsc11 anmiiler i sin itrsn:duvisning för budgetiirct J <)7Xi7l) 

att undt>.rhi1llct av viss sambandsutrustning inte har dragit n:igr<i kostnader. 

att plant>rad anskaffning av inventarier för vissa gemensamma stabsplatscr 

inte har genomförts i avvaktan p<\ att vissa organisationsfr<°i)!<H blir li.ist<1 \11,;h 

att anskaffningi::n av skyddade utrym1m:n för statliga myndigheter inte har 

haft den llmfattning som var planerad pit grund av att byggstarten för ett antal 

anläggningar fiir civilförsvan:ts krigsorganisation har uppskjutits. 

Budgetiud 1979/80 

Den planerade verksamheten heriiknas kunna bli genomfiird. 

B11dgeti1rt:t 1980/81 

Ci 1 ·ilfiir.n ·arsstvrelse11 

I. För lokalhvror m. m. för vissa statliga myndigheters utrymmen i 

anläggningar för civilförsvarl"ls krigsorganisation beriiknas ett medclsbehov 

av 4 520 (HJO kr. för budgetäret 1980/81 ( + 260 OOIJ kr.). 

2. För underh{ill av viss samhandsutrustning beriiknas ett oföriindrat 

mcdelsbehov av 65 000 kr. för budgctiiret 198()(81. 

3. För anskaffning av inventHicr för vissa µemensamma stabsplatser 

beräknas ett medelsbehov a\' IO 0110 kr. frir budgetitret I 980/81 (- 40 Oll!I 

kr.). 

4. För anskaffning av andelar i anbgµningar for civilförsvarets krigsorgani

sation för statliga myndigheter som inte ingår i civilförsvaret eller försvars

makten beräknas ett medelsbehov av 1.7 milj. kr. för budgetåret 1980/81 

(- 375 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad civilförsvarsstyrelsen har anfört om 

inriktningen av verksamheten under programplaneperiodcn. 

1'.lin beräkning av medclsbehovet framg~\r av sammanstiillningcn över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föresliu riksdagen 

att till Vissa skyddsrumsanliiggningar för budgetäret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 6 295 000 kr. 

ldentitetsbrickor 

Linsstyreben i Kristianstads län svarar for framstiillning och distribution 

av identitetsbrickor m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn till 

invandrare eller mot s,iiih·kostnadspris tillhandahi'ills andra personer. allt 
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enligt riktlinjer som har godkiints av riksdagen (prop. 1%2: I bil. 13. SU 

1%2: 11. rskr 1%2: 11 ). 

Verksamheten under delprogrammet ldentitetsbrickor budgeteras p{1 t'tl 

primiiruppdrag under delproduktionsomr~tdet Allmiin ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Jdentitetsbrickor. 

Planering för perioden 1980/81 - 1984/85 

Betriiffande utvecklingen av delprogrammet anför liinsstyrelsen i Kristian

stads \iin att framstiillning och distribution av identitetsbrickor skall genom

föras i enlighet med det uppdrag som riksdagen har gett. 

DL·n av liinsstyrelscn beriiknadc utvecklingen av anslaget ldentitetsbrickor 

framg<"1r av följande sammanstiillning (prisliige juli ! 97l): I 1111!1-tal kr.). 

----
J '17'Hi'iU 1480/81 llJ81/K2 1982183 1983184 llJi'i.J/85 Summa 

llJKll/85 

7l:'ii 7<i:'i 765 7n5 765 76) 3 X2.S 

1 Prisliigc juli l lJ78. 

H 8. Identitetsbrickor 

1978179 Utgift 79'5 168 

1979/80 Anslag 71'5 (100 

1980/81 Förslag 750 000 

Kostnader och medelsbehol' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1978179 1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat Uinssty- Föredra-
relscn i ganden 
Kristian-
stads liin 

ldc.:ntitctsbrickor: 
Allmän ledning och för-

bandsverksamhct 850 795 715 7(15 750 

Kostnader = mcdclshc-
hov 850 795 715 765 750 
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Personal 

Personalkategori 1978179 197<)!8(1 Ber:iknad i:inJring 
1980/81 

i\ ntal an>tiillda Antal tj:instcr 

Planerat Utfall Planerat Länssty- Föredra-

Civil per.wnul 
Övrig personal 5 

5 

Budgetåret 1978179 

5 5 

5 5 

rclscn i gandcn 
Kristian-
stads län 

of. of. 

of. of. 

Under budgetåret 1978179 har 110 000 identitetshrickor tillverkats för 

nyfödda och invandrarbarn. Länsstyrelsen har tillhandahållit 3 000 brickor 

till självkostnadspris. 

Budgetåret 1979/80 

Verksamheten bedöms fä i stLirt sett oförändrad omfattning. 

Budgetåret 1980/81 

Länsstyrelsen i Kristianstads län 

Pri'- och löneomräkning 

Pris- och löneomriikningen innebär att kostnaderna ökar med 50 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta länsstyrelsens förslag till inriktning av verksam

heten under programplaneperiodcn. 

Min beriikning av mcdelsbchovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till ldenritetsbrickor för budgctaret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 750 000 kr. 
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Bilaga 7.1 

Förslag till 
Lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967) 

Härigenom föreskrivs att 27 * 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

N111·ara1ulc lydelse Fiireslagen lydelse 

2H 

1. 1 De v:irnpliktigas uthilclningstid. 

Viirnpliktsuthildningen utgöres av grundutbilclning och repetitionsuthild

ning. Repetitionsutbildningcn kan utgöras av krigsflirba11dsövningar, sär

skilda övningar, fackövningar. siirskilda fackövningar och mohiliscringsöv

ningar. 

A. Viirnpliktig. som uttagits för utbildning till militiir befattning vid 

armen. skall fullgöra grundutbildning som omfattar för 

1. menig kategori G eller F minst 220 och högst 245 dagar. 

2. menig kategori E minst 290 och högst 315 dagar eller. siirskilt 

kvalificerad befattning, minst 325 och högst 350 dagar. 

3. gruppbefäl minst 290 och högst 315 dagar. 

4. plutonsbefäl minst 325 och högst 360 dagar eller. i särskilt kvalificerad 

befattning. minst 395 och högst 450 dagar. 

5. kompanibefäl samma tid som för plutonshdäl samt ytterligare 90 

dagar. 

Viirnpliktig. som uttagits för utbildning till militär befattning vid flottan, 

skall fullgöra grundutbildning som omfattar för 

I. menig kategori G minst 285 och högst 3]() dagar. 

2. menig kategori F minst 325 och högst 350 dagar, 

3. menig kategori E minst 415 och högst 440 dagar. 

4. gruppbefäl minst 325 och högst 350 dagar. 

5. plutonsbefäl minst 415 och högst 440 dagar eller. om den värnpliktige 

har avlagt sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen. minst 325 och högst 350 

dagar. 

6. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90 

dagar. 

Viirnpliktig. som uttagits för utbildning till militär befattning vid kustartill

eriet. skall fullgöra grundutbildning som omfattar för 

1. menig kategori G eller F minst 225 och högst 250 dagar. 

1 Srnaste lydelse I 97t>:307. 
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N111·ara1ulc lydelse Fijreslagen lvtlcl.\·c 

2. )!rupphd:il minst 290 llCh hiigst 31 :i da)!ar. 

3. pluton-,befal minst ]KO och hiigst -105 da)!ar elkr. i stabstj:insthdattning. 

minst 320 och hii!!sl 3-15 da!!ar. 

-1. kompanibefal samma tid som fi.ir plutonshefal samt ytterli,l!are 90 

dagar. 

\';irnplikti!,!.. som uttagits för utbildning till milit:ir befattning \'id !lyg,·ap-

net. skall fullgi.ira grunduthildnin!! som omfattar för 

I. menig kategori Ci eller F minst 225 och hiigst 250 dagar. 

2. me11ig kateµ.ori E miföt 325 \1\.'h hiigst .\50 da)!ar. 

3. grupphl'fal minst 325 och hii)!st 350 dagar l'ilcr. i s:·irskild hdattning i 

Ulllkrhitlb- eller underr;ittl'betj:inst. minst 2611 och hiig:st 31Jtl dagar. 

-1. plutonshefal minst 335 och hi>gst 360 dap1r. 

5. kompanibd:il samma tid som fiir plutnnshdiil s;11nt vtterligare 90 

dagar. 

\'iirnpliktig. s;1m uttagits för utbildni11g till civilmilitiir befattning. skall 

fullgöra grundutbildning som omfattar for 

I. apotekare minst 2t10 och högst 225 dagar. 

2. I:ikare minst 200 och högst 225 dagar. 

3. bkarassistent minst 23tl nl'h högst 255 dagar. 

-1. personal\;irdsassistcnt mino;t 32tl och högst 3-15 dagar. 

5. tekniker vid armen och kustartilleriet minst 320 och högst 3-15 dagar. 

6. systemtekniker vid fly!!vapnet minst 3-10 och högst 365 dagar. 

7. meteorolog minst 3-10 och hi.>gst 36:'\ dagar. 

Viirnpliktig. som uttagits till handriickningstjiinst. skall full!!i1r:i grundut-

bildning som omfattar \'id 

I. armc'n minst 220 och högst 2-15 dagar. 

2. flottan minst 2:-\5 och högst 31 Il dagar. 

3. kustartillerid minst 220 och högst 2-15 dagar. 

4. flygvapnet minst 310 och hiigst 335 dagar. 

B. Viirnpliktig skall fullgöra hii!!st fem krigsforhandsiirningar. 

Krig>fi.lrbandsövning skall vid arnll'n och marinen omfatta fi.ir drnpliktig i 

befattning för 

I. mL·nig hi.•gst 21 eller. i befattning för menig p;i stamstridsfartyg ,·id 

flottan eller i s:irskilt kvalificerad befattning för menig. högst 25 dagar. 

2. grupphefal hiigst 25 eller. i befattning för gruppbefäl ptl stamstridsfartyg 

vid flottan. högst 32 dagar. 

3. plutons- eller k\1mpanibefal h!1gst .\2 dagar. 

Krigsförbandsörning skall vid flyg,·apnet L'mfatta for viirnpliktig i befatt

ning för 

I. menig högst I '.i dagar. 

2. gruppbefal högst 15 eller. i siirskilt kvalificerad befattning för gruppbe

fäl. högst 22 dagar. 

~~.plutons- eller kompanihefäl hi.l)!St 22 dagar. 
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N11rnm11cfr lydelse Fiirl'.1lag('ll lydelse 

hir v:irnpliktig vid llottan i hl'fattning fi_ir ml' nig p:1 s:1dant hj;'ilplartyg Sllm 

det kr:i\'s specidla {1tgiirlkr for att rusta far krigsfiirhands1irningl'n utstr:iL'kas 

att omfatta högst 25 dagar. fi.ir drnpliktig vid fi<ittan i befattning som ml'nig 

radiosignalist elkr. pit stamstridsfartyg.. i annan kvalificerad befattning. 

liksum för värnpliktig i hefattning fiir menig p{1 s'idant stamstridsfartyg som 

dt:t kriivs spl'cil'ila iltgiinkr för att rusta [ir krigsfiirhandsiirningen utstriickas 

till att omfatta högst .\2 dagar. 

för viirnpliktig i hdattning Sllm knmpanichcf eller kompanik\'artermiista

re eller i motsvar;tnck bdattning eller ml'd uppgift som malL'riL'lrl'dngi1rare 

Lin tiden för krigsfiirbandsörningen utstriickas till att omfatta högst td 

dagar utiiver dl'n tid den viirnpliktigl' eljest skall tjiinstgiira. 

Titkn för en krigsflirhandsövning för tagas i anspri1k för en fackiirning. En 

krig.sförhandsiivning fiir viirnpliktig i befattning pii stamstridsfartyg vid 

llottan far uppdelas i högst fyra deliivningar. 

C. Viirnpliktig i befattning för 

plutons- eller kompanibefäl samt 

viirnpliktig i siirskilt kvalificerad 

befattning för menig eller gruppbe

fäl kan föäggas att fullgöra hiigsc tre 

eller i·id flygmpnct högst fem siirskil

da övningar. 

C. Viirnpliktig i befattning för plu

tons- eller kompanihcfiil samt viirn

pliktig i särskilt kvalificerad befatt

ning för menig eller gruppbefäl kan 

åläggas att fullgöra högst fem siirskil

da örningar. 

S:irskild övning skall omfatta högst elva dagar vid armen och marinen samt 

högst f~Ta dagar vid flygvapnet. 

V:irnpliktig. som vid förband skall fullgiira uppgift av <irskild betydelse för 

gcnomf(irandc av förbandets mobilisering eller som :ir krigsplan:rad vid 

förband, vars mobilisering :ir avsedd att kunna gen11mforas p;°1 a\·scdrt 

kortare tid iin Slllll giiller for huHtddelcn a\' f(irsvarsmaktens förhand. kan 

<"iliiggas att fullgöra högst fem mohiliseringsörningar om sammanlagt hi·igst 

~itta dagar. 

Tiden för siirskild övning för tagas i ansprt1k för s:irskild fackövning. Vid 

llygvapnet far särskild övning uppdelas i tvi1 dcl(i\·ningar. om den v:irnplik

tigc medger det. 

D. Viirnpliktig som uttagits för utbildninµ enligt h ~kan efter egen ansiikan 

antagas för bisti'mds- och katastrofutbildning. Den som antagits ffir sadan 

utbildning skall fullgöra grundutbildning under minst .\.\5 och hii_!!st .\611 dagar 

samt repctitionsutbildning under minst 9() nch hiigst 1(1() dagar. Rcpl'litions

utbildningen kan fördelas i omg;ingar Ö\'Cr hela v:irnpliktstiden. 

Denna lag triider i kraft den I juli Jll~!l. Viirnpliktig. som har ;1\'slutat 

grundutbildningcn fiirc ikrafttri1dandct. f:1r inte :il:iggas <ttt fullgiir;1 fler<1 :in 

tv:1 siirskilda i.irningar utiiver det antal som han hade att fullgiira enligt de 

:ildre hl'st:immclsnna. 
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Bilaga 7.2 

Förslag till 
Lag om ändring i familjebidragslagen (1978:520) 

Härigenom föreskrivs att 9 § familjebidragslagen ( 1978:520) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

9 §I 

Familjepenning beräknas för m[1-

nad till högst 480 kronor för barn och 

till högst I 020 kronor för annan 

person. Familjepenning för den som 

uppbär ersättning för vård som avses 

i 7 § 7 eller för den som har riitt till 

underhållsbidrag, som tjänstepliktig 

är skyldig att utge. får dock ej 

överstiga ersättningens eller bidra

gets belopp för månad. 

Familjepenning beräknas för må

nad till högst 510 kronor för barn och 

till högst I 140 kronor för annan 

person. Familjepenning för den som 

uppb~ir ersättning för vård som avses 

i 7 § 7 eller för den som har rätt till 

underhållsbidrag, som tjänstepliktig 

iir skyldig att utge, får dock inte 

överstiga ersättningens eller bidra

gets belopp för mi'lnad. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. 

I Senaste lydelse 1979:400. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

7 1 Huvudtitelns utformning 

10 2 Säkerhetspolitiska överväganden 

3 Det militära försvaret 
14 3.1 Planerings- och ekonomisystemet 

19 3.2 Verksamheten under det senast förflutna 

budgetåret ( 197809) 

30 3.3 Verksamheten unda innevarande budgetar 

( 1979/80) 

31 3.4 Det militära försvarets fortsatta utveckling 

79 3.5 förbättrade värnpliktsfiirmäner m. m. 

81 3.6 Ramberäkning för budgetåret 1980/81 

m. rn. 
87 3. 7 Anslagsfrågor för budgetåret 1980/81 

A Försvarsdepartementet m. m. 
88 1. Försvarsdepartementet 

89 2. Vissa nämnder m. m. 

92 3. Kommittecr m. m. 

92 4. Extra utgifter 

92 5. Reglering av prisstegringar för det militära 

försvaret 

B Armeförband 
Armcförband: 

95 I. Ledning och förbandsverksamhct 

102 2. Materielanskaffning 

102 3. Anskaffning av anläggningar 

118 4. Forskning och utveckling 

C Marinförband 
Marin förband: 

119 1. Ledning och förbandsvcrksamhet 

124 2. Materielanskaffning 

124 3. Anskaffning av anläggningar 

132 4. Forskning och utveckling 

* Beräknat belopp. 

355 

23 400 000 

13 550 000 

4 600 000 

750 000 

2 1()0 000 000 

2 142 300 000 

3 628 300 000 

950 000 000* 

412 800 000 

97 400 000* 

5 088 500 000 

I 188 300 000 

691000000* 

104 800 000 

52 noo ooo• 
2 036 100 000 
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D Flygrnpcnförhand 

Flygvapenfiirhand: 

133 I. Ledning och förhandsverksamhet 

l3l) 2. !\fateridanskaffning 

139 3. Anskaffning av anliiggningar 

152 4. Forskning och utveckling 

E Operativ ledning m. m. 

Operativ ledning m. m.: 

153 l. Ledning och fiirhandsverksamhet 

159 2. Materielanskaffning 

162 3. Anskaffning av anb):!gningar 

F Gemensamma myndigheter m. m. 

169 1. Fi\rsv;irets civilförvaltning 

172 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

191 3. Fortifikationsförvaltningen 

J 97 4. Försvarets materielverk 

207 5. Gemensam försvarsforskning 

214 6. Försvarets radioanstalt 

216 7. Viirnpliktsverket 

220 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 

224 9. Fiirsvarshiigskolan 

228 !O. Militiirhögskolan 

233 11. Fiirsvarets gvmnasieskola 

236 12. Försvarets förvaltningsskola 

240 13. Försvarets hrcvskola 

243 14. Krigsarkivet 

246 15. Statens försvarshistnriska museer 

249 16: Frivilliga försvarsorganisationcr 

251 17. Flirsvarets datacentral 

255 18. Anskaffning av anliiggningar för försvarets 

forskningsanstalt 

Summa för dt:t militiira försvaret 

·• B-:riiknat hel<>pp. 

356 

2 1 xn uou ooo 
I 924 O!lll llllll' 

193 40! I 000 

397 969 000* 

4 695 369 000 

447 XIJO 000 

72 600 000 

58 570 000 

578 970 000 

92 JO() ()()() 

20 470 000 

79 700 000 

4 7 3 (}()() 000 

241 800 000 

131 750 000 

67 800 000 

21 601J 000 

2 400 (J()[J 

2 4 400 ()()() 

2 950 (JO[) 

5 200 [)()() 

2 700 000 

4 450 ()(10 

7 3ll0 0()() 

53 400 ()(I() 

1 401 000 

14 500 000 

I 246 921 000 

15 788 160 000 
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4 Civilförsvaret 
259 4.1 Verksamheten under det senast förflutna 

hudµetiiret (1978179) 

263 4.2 Verksamheten under innevarande budgetiu 

(1979/811) 

2tJ5 -l.3 Civilförs\'arets fortsatta utvecklinµ 

278 ..i...i Ramberäkninpu för hudget~iret 

1980/81 m. m. 

282 -l.5 Anslagsfr<'1gor för budget{tret 1980/81 

G Civilförsvar 
283 1. Civilförsvar 

Civilförsvar: 

317 ..., Anskaffning av anliiggningar 

321 3. Skyddsrum 

323 ..i. Reglering a\· prisstcgringar frir civilförsvaret 

Summa för civilförsvaret 

5 Övrigt totalförsvar m. m. 
325 5 .1 Inledning 

326 5.2 Föredraganden 

327 5.3 I lcmställan 

H Övrig verksamhet 
328 1. Beredskapsnärr.nden för psykologiskt för

svar 

331 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

334 3. Anläggningar m. m. för vissa militära iinda-

m[1l 

339 4. Flygtekniska försöksanstaltcn 

343 5. Sig:nalskydd 

345 6. Vissa teleanordningar 

346 7. Vissa skyddsrumsanläggningar 

348 8. ldentitetsbrickor 

Summa för övrigt totalförsvar m. m. 

Totalt för försvarsdepartementet 

351 Bilaga 7.1 Förslag till Lag om iindring i viirn

pliktslagen (1941 :967) 

35-l Bilaga 7.2 förslag till Lag om iindring i familjc

bidragslagen ( 1971-::520) 

23!} 66!} 000 

6 200 ()()() 

J05 500 onn 
55 ()()(} 0110 

397 360 000 

397 360 000 

2 535 ()()() 

16 730 onu 

69 ()()() 000 

2 l 00 000 

1 080 000 

22 820 ()()() 

6 295 ()()() 

750 000 

121 3IO 000 

121 310 000 

16 306 830 000 





Bilaga 8 till budgetpropositionen 1980 

Socialdepartementet 

Översikt 

Prop. 1979/80:100 
Bilaga 8 

Till socialdepartementet hör det sociala trygghctssystemet i form av allmiin 

sjukförsäkring och tandvårdsförsiikring, folkpensionering, ATP och delpen

sionsförsiikring, arbetsskadeförsäkring, föräldraförsäkring, barnbidrag och 

annat stöd till barnfamiljerna, barnomsorg, äldreomsorg, omsorger om 

handikappade och övriga sociala vårdområden samt hälso- och sjukvård. 

För socialdepartementets verksamhetsområde läggs fram förslag som för 

budgetåret 1980/81 kostar sammanlagt 53 165 milj. kr. på statsbudgeten. Det 

är en ökning med 6 689 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Socialhuvudtiteln präglas, trots den starka återhållsamhet som det sam

hällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver, av ett bibehållande av den 

standard som kännetecknar svensk socialpolitisk verksamhet. Solidariteten 

kräver att tillgängliga resurser i första hand satsas på utsatta grupper som 

handikappade och sjuka. Utrymme har också kunnat beredas för vissa nya 

reformsatsningar. 

I rådande ekonomiska läge står det klart att resurserna på det sociala 

omradet måste reserveras främst för familjepolitiska åtgärder, som utbygg

nad av barnomsorgen, föräldrapenningen och barnbidragen samt sjuk vård för 

och omsorger om de äldre samt insatser på handikappområdet. 

En kraftig utbyggnad av samhällets insatser för vård av alkohol- och 

narkotikamissbrukare genomförs. En särskild informationskampanj främst 

mot langning av alkohol till ungdomar planeras. Kampanjen kommer att 

genomföras i nära samverkan med folkrörelser, främst organisationer med 

verksamhet bland ungdomar. Anslaget till länkverksamhet bland alkohol

skadade föreslås höjt med 1 milj. kr. till sammanlagt 4,5 milj. kr. 1980/81. 

Därutöver anslås 1 milj. kr. till forskning kring samhällsutvecklingens sociala 

konsekvenser. Totalt innehåller socialhuvudtiteln åtaganden inom alkohol

och narkotikaområdet som innebär en ökning med 52,3 milj. kr. 

Ett särskilt barnmiljöråd föreslås inrättat den I juli 1980. Försäkringsrät

ternas resurser utökas kraftigt. 

Önskvärda fOrbättringar på många andra områden måste stå tillbaka för 

dessa satsningar. Speciellt stark återhållsamhet iakttas beträlTande adminis

trativa utbyggnader. Besparingsalternativ tillämpas för flertalet myndigheter 

under socialdepartementets ansvarsområde. Socialdepartementets strävan är 

I Riksdagen /971J/80. I sam!. Nr /110. Bil. ,\' 
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i stället all på nera områden administrativt förenkla olika regelsystem. Därfor 

kommer siirskilda översyner all göras av föräldraförsiikringen, statsbidrags

systemet för färdtjänst, statsbidragssystcmct för social hcmhjälp samt 

dclpensionssystemct. Samtidigt pågår utredningar kring sjukpenningförsäk

ringcn samt crsättningssystemet vid sjukrcsor. En översyn pågår vidare av 

det statliga regelsystemcts betydelse för utbyggnaden av kommunernas 

barnomsorg. Särskilda organisationsöversyner pågår därutöver av socialsty

relsen och riksförsiikringsverket. Syftet är att med bibehållen kvalitet i 

verksamheten förenkla gällande regelsystem på olika områden och där

igenom minska behovet av administrativa förstärkningar. 
Socialdepanementets största utgiftspost är anslaget till folkpensioner. 

Antalet folkpensionärer beräknas i januari 1980 vara 1 921 800, varav 

I 362 500 är ålderspensionärer. 55 'JO av folkpensionärerna med ålders-, 

förtids- eller änkepension har pensionstillskott. Folkpensionskostnaderna 

beräknas for nästa budgetår till 29 980 milj. kr., vilket är en ökning med 3 460 

milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. ATP-utbetalningarna beräknas 

till 19 900 milj. kr. Tillsammans utbetalas från den allmänna pensioneringen 

(inkl. ATP och bostadsstöd) ca 53 miljarder kr. under nästa budgetår. 

Fr. o. m. år 1980 vidgas delpensionssystemet till att omfatta även egna 

företagare. I januari 1980 beräknas antalet deltidspensionärer till drygt 

51 000. 

Äldreomsorgen kommer att bli en av det närmaste årtiondets viktigaste 

socialpolitiska uppgifter. Antalet personer över 65 år utgjorde 1975 15 % av 

totalbefolkningen eller 1 250 000 personer. Prognoser visar att detta antal 

kommer att öka med 180 000 personer fram till 1985. Ökningen är störst i de 

äldsta åldrarna. Befolkningsutvecklingen innebär att samhället måste vidta 

kraftigt ökade åtgärder för att tillgodose de äldres behov av ekonomisk 

trygghet och självständighet. Dessutom måste de äldre erbjudas en god 

omvårdnad när de blir sjuka eller annars behöver vård. 

Också familjepolitiken intar en betydelsefull plats i det socialpolitiska 

arbetet. Barnfamiljerna får ökat ekonomiskt stöd genom höjda barnbidrag. 

Kostnaderna för barnbidragen stiger nästa budgetår till sammanlagt 4 885 

milj. kr. De sammanlagda utbetalningarna från föräldraförsäkringen uppgår 

till 3 665 milj. kr. 

Föräldrars räl! att vara lediga för att vårda barn har väsentligt vidgats under 

senare år. Förslag om förbättringar av föräldraförsäkringen har nyligen lagts 

fram till riksdagen. Garantinivån skall enligt förslaget höjas från 32 till 37 kr. 

per dag och den särskilda föräldrapenningen förlängs från tre till sex 

månader. 

Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter. Statsbidragen till barnomsorgs

utbyggnaden ökar med 975 milj. kr. till 4 612 milj. kr. budgetåret 1980/81. 

Överläggningarna fonsätter med Svenska kommunförbundet i syfte att 

säkerställa genomförandet av utbyggnadsprogrammet för 100 000 nya dag-
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hemsplatser och 50 000 nya platser i fritidshem och en ökning av antalet 
platser i familjedaghem. 

Bidragsförskott som är cll ekonomiskt grundskydd för barn vars föräldrar 
lever åtskilda utgår f. n. till drygt 220 000 barn. 

Ett särskilt barnmiljöråd avses inrättas som övertar nuvarande lekmiljö
rådets funktioner samt får nya vidgade arbetsuppgifter på barnmiljöområdet 
inklusive barnsäkerhetsfrågor. 

Hälso- och sjukvårdens utbyggnad inriktas på decentraliserad öppen vård 
och långtidssjukvård. Behovet av hälso- och sjukvård kommer all bli särskilt 
markant på grund av befolkningsutvecklingen. Hemsjukvården och övrig 

sjukvård för äldre behöver därför utvecklas ytterligare. Regeringen kommer 
under våren att lägga fram en proposition om förbättrad kontinuitet i 
primärvården i syfte att förbättra kontakten mellan patienter och personal i 
vården. 

Utbyggnaden av social hemhjälp och av färdtjänsten fortsätter. Statsbidra
gen beräknas till I 060 milj. kr. till social hemhjälp och till 220 milj. kr. till 
färdtjänst, vilket är en ökning med 130 resp. 40 milj. kr. jämfört med 
innevarande budgetår. 

Anslaget till handikapporganisationerna ökar med 2,5 milj. kr. till sam
manlagt 24,5 milj. kr. 1980/81. För texllelefoner åt döva, gravt hörselskadade 
m. n. anslås 5,7 milj. kr. 

En genomgripande förändring av socialvården är under genomförande. En 
ny sociallagstiftning på grundval av socialutredningens slutbetänkande 
behandlas f. n. av riksdagen. Samtidigt pågår förhandlingar med landstings
förbundet och Svenska kommunförbundet om huvudmannaskapet för 
ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter. 

Socialhuvudtiteln ger inte ensam en fullständig bild av samhällets insatser 
på det socialpolitiska området. Till totalbilden hör även vissa anslag som 
redovisas under andra huvudtitlar, kostnader för allmän försäkring som inte 
tas över statsbudgeten, samt landstingens och kommunernas kostnader för 
sjukvård och sociala insatser. 

I följande sammanställning redovisas de totala samhällsutgifterna för 
socialpolitiken åren 1975 och 1980. (Arbetsmarknad och bostadsproduktion 
är inte medräknade). 

Utgifter i milj. kr. Ökning 1975--1980 

1975 1980 Milj. kr. 96 

Sjukvård och sjukförsäkring 29 760 59455 29 695 100 
Äldre och handikappade 24 532 56 395 31 863 130 
Barnfamiljer 11460 25 680 14 220 124 
Övrigt I 584 3 596 2 011 127 

Sammanlagt 67 336 145 126 77 790 115 
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Utgifterna för den sociala tryggheten beräknas alltså öka med 115 '.'., under 

femårsperioden 1975-1980. I fast penningvärde räknat innebär det en ökning 

med ca 36 '!,·,. Det allmännas totala kostnader för sociala insatser under år 

1980 uppgår till ca 145 miljarder kr. Räknat i andel av bruttonationalproduk

ten innebär detta en ökning från 23 '\, år 1975 till 29 '\, år 1980. 

Allmänjörsäkring 

Den allmänna försäkringens ekonomiska omfattning ökar kontinuerligt 

för varje år, både absolut och relativt i förhållande till den totala samhällseko

nomin. Ersättningarna som betalas ut från försäkringen motsvarar omkring 

30 'A, av den totala privata konsumtionen i landet. 

Försäkringens ökande andel av folkhushållet beror främst på de successiva 

höjningarna av folkpensionsbeloppen som skett under 1970-talet, det ökande 

antalet pensionärer med ATP liksom den allmänna ökningen av såväl antalet 

som andelen pensionärer bland befolkningen. Även sjukförsäkringen med 

föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring har byggts ut betydligt under 

denna tid. 

Flera betydelsefulla och kostnadskrävande pensionsreformer har genom

förts. Den allmänna pensionsåldem har sänkts och folkpensionens grundbe

lopp har höjts. De folkpensionärer som saknar eller har låg ATP har sedan år 

1969 fått årliga standardförbättringar genom höjda pensionstillskott. Vidare 

har möjligheterna till rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 års ålder 

vidgats. 

Delpensionsförsäkringen infördes den I juli 1976 för anställda. Härigenom 
öppnades en möjlighet att successivt minska arbetsinsatsen mellan 60 och 65 

års ålder, för en mjuk övergång till ålderspension. Fr. o. m. den 1 januari 1980 

vidgas delpensioneringen till att också omfatta egna röretagare och uppdrags

tagare. 
Delpensionsreformen har hittills utnyttjats av ca 79 000 personer Uan -80), 

varav 28 000 övergått i ålderspension. Regeringen har i december 1979 

uppdragit åt riksförsäkringsverket att redovisa erfarenheterna av de regler för 

delpension som gäller fr. o. m. den I januari 1980 bl. a. med avseende på 

förmånsnivå och kontrollfunktioner. 

Från den 1juli1979 har i lagen om allmän försäkring inföns ändringar som 

ökat möjligheterna för utlandssvenskar och invandrare att få folkpension. 

Förmåner från folkpensioneringen utgår f. n. till ca 1,9 milj. personer därav 

är drygt 1,3 milj. ålderspensionärer och 292 000 fonidspcnsionärer. ATP

pensionerna får för varje år allt större betydelse. 

ATP utöver folkpensionen har f. n. drygt 55 'Jn av ålderspensionärerna och 

drygt 70 '!() av förtidspensionärerna. Sedan i början av år 1975 har andelen 

ATP-pensionärer bland ålderspensionärerna ökat med 16 '!11 och bland 

förtidspensionärerna med 10 %. 

Folkpensionens årsbelopp inkl. helt pensionsti!lskott uppgår vid basbelop-
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pet 13 900 kr. till 18 348 kr. för ensamstående ålderspensionär och till 31 831 

kr. for ett pensionärspar. för en ensam förtidspensionär uppgår årsbeloppet 

till 23 491 kr. Folkpcnsionsförmåncrna är värdesäkrade genom anknytningen 

till basbeloppet och höjs automatiskt när den allmlinna prisnivån stiger. 

För nästa budgetår beräknas folkpensionskostnaderna öka med 3 460 milj. 

kr. jämfört med innevarande budgetår, och uppgå till 29 980 milj. kr. Härtill 

skall läggas ATP-utbetalningarna som beräknas till 19 900 milj. kr. och 

kostnaderna for bostadsstödet till pensionärerna vilket har uppskattats till 

3 200 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Ett betydelsefullt komplement till folkpensionen utgör de kommunala 

bostadstilläggen (KBT) som utgår till ca 820 000 pensionärer. Fr. o. m. den 1 

januari 1980 utgår statsbidrag till kommunernas kostnader får KBT. För att 

statsbidrag skall utgå gäller som villkor att kommunen täcker minst 80 '7o av 

bostadskostnaden upp till 700 kr. per månad får ensamstående pensionär och 

800 kr. per månad för makar. Dessa kostnadsgränser föreslås bli höjda till 750 

resp. 850 kr. den 1 januari 1981. Statsbidrag utgår med 43 'Je, av bostadskost

naden upp till nämnda bidragsnivåer. De nya statsbidragsreglerna avser att 

minska skillnaden i KBT-belopp mellan olika kommuner. 

De merkostnader en allmän höjning av KBT-beloppen väntas medföra 

beräknas till ca 300 milj. kr. för år räknat och faller i sin helhet på staten. 

ATP finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. 

ATP-avgiften för år 1980 höjs till 12 '!;, av det avgiftsgrundande löneunderla

get. För de följande fyra åren höjs avgiften med 0,25 procentenheter per år och 

kommer därmed att år 1984 bli 13 '!i;. Härigenom tillförs allmänna pensions

fonden medel som underlättar att klara de mer långsiktiga utgiftsåtagandena 

inom ATP-systemet. 

Sjukförsäkringssystemet som omfattar hela befolkningen ger rätt till dels 

sjukpenning vid sjukdom med 90 9r. av arbetsinkomsten, dels viss ersättning 

i samband med läkarvård och läkemedelsinköp, tandvård, sjukhusvård och 

viss annan sjukvårdsbehandling samt för sjukresor. Mellan åren 1974 och 

1976 ökade antalet sjukdagar som ersätts av sjukförsäkringen från drygt 19 till 

knappt 23 dagar per försäkrad och år. Sedan år 1976 har dock antalet sjukdagar 

legat i stort sett oförändrat. 

Antalet ersatta behandlingar i öppen vård har ökat kraftigt. Framför allt har 

en snabb utveckling skett av hemsjukvården, en vårdform som är av stor 

betydelse för de äldre och som många gånger utgör ett gott alternativ till 

omhändertagande inom den slutna sjukvården. 

Den under år 1978 tillkallade sjukpenningkommitten skall bl. a. föreslå 

lösningar på frågor om bättre regler för sjukpenning vid korta sjukfall och 

bättre anpassning av kompensation för delårs- och deltidsanställda. 

En utredning har också tillsatts för att se över ersättningssystemet för 

sjukresor ur organisatorisk och administrativ synpunkt. Därvid skall bl. a. 

prövas förutsättningarna för att ge sjukvårdshuvudmännen ett ökat ekono

miskt och administrativt ansvar för resor i samband med sjukdom. 
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Den allmänna tandvårdsfdrsäkringen omfattar alla försäkrade över 19 år 

och under en övergångsperiod även försäkrade i åldersgruppen 17-19 år. Barn 

och ungdomar under 17 års ålder har rätt till avgiftsfri tandvård genom 

landstingens folktandvård. 

Tandvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna för tandvård enligt tand

vårdstaxan med 50 '.!6 upp till I 500 kr. och med 75 '!., av kostnader över I 500 

kr. samt för förebyggande åtgärder och vissa protesarbeten. Med hänsyn till 

bl. a. kostnadsutvecklingen höjs beloppsgränsen där ersättning utgår med 

75 'Jt, till 2 500 kr. Denna gräns skall i fortsättningen gälla för all vård som 

lämnas under en behandlingsperiod från och med I juli 1980. 

En parlamentarisk kornrnitte har till uppgift att se över tandvårdsförsäk

ringen. Utredningen lade i januari 1979 fram ett delbetänkande (SOU 1979:7) 

Tandvården i början av 80-talet, som innehöll förslag till de åtgärder som på 

kort sikt erfordras för att trygga folktandvårdens utbyggnad. Regeringen har 

lagt fram en proposition i huvudsak enligt utredningens förslag. Riksdagen 

har nyligen beslutat i enlighet med förslaget. 

Kostnaderna för sjukförsäkringen inkl. tandvårdsförsäkringen och föräl

draförsäkringen beräknas för år 1980 till 28 900 milj. kr., varav 13 540 milj. kr. 

är kostnader för sjukpenning. 

Sjukförsäkringen finansieras till 15 % av statsbidrag och till 85 Sh av 

socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Socialförsäk

ringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr. o. rn. år 1979 10,6 96 av löneun

derlaget. 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenföre

tagare. Försäkringen träder in vid skada som leder till inkomstbortfall. I 
princip utgår full ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av skada i 

sitt arbete. Det är den faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att 

skaffa sig inkomst genom förvärvsarbete som bestämmer livräntas storlek. 

Ärenden inom den allmänna försäkringen handläggs i första instans av de 

allmänna försäkringskassorna. Allmän försäkringskassa finns i varje lands

tingskornrnun samt i kommun som inte tillhör landstingornråde. Totalt finns 

26 försäkringskassor. En stor del av verksamheten bedrivs vid lokalkontor 

och filialexpeditioner. F. n. finns ca 450 lokalkontor och 135 filialexpeditio

ner. 

Den nya besvärsorganisationen inom socialförsäkringen med tre regionala 

försäkringsrätter trädde i funktion den I januari 1979. Med hänsyn till 

måltillströmningen och arbetsbalanserna hos försäkringsrätterna föreslås i 

föreliggande budgetproposition betydande personalförstärkningar hos rätter

na. 

En särskild komrnitte utreder frågan om den framtida utformningen av den 

allmänna försäkringens ADB-system. Kornmitten planerar f. n. ett slutbe

tänkande under år 1980 med principförslag till utformning av ett framtida 

ADB-systern och en plan för systemets genomförande. 
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En kommitte har tillsatts för översyn av riksförsäkringsverkets organisa

tion med anledning av de förändringar som under senare år genomförts på 

socialförsiikringsområdet m. m. Kommitten skall också göra en översyn av 

vissa frågor rörande de allmiinna försiikringskassorna, bl. a. frågan om 

formerna för styrning av kassornas organisation och förvaltningskostnader. 

l ämi(jep1J/iriken 

Familjepolitiken måste sätta barnet i centrum. Samhällets familjepolitiska 

uppgift är att skapa förutsiittningar för att föräldrar och barn tillsammans ska 

kunna forma sin tillvaro så att den bäst passar varje familj. Ansvaret för 

barnets vård och fostran ställer krav dels på föräldrarna själva. dels på 

samhället. Det är ett samhällsansvar att skapa förutsättningar för fullvärdiga 

livsvillkor för barnen genom planering av boende- och uppväxtmiljöer och ett 

arbetsliv som tar hänsyn till barnfamiljernas situation. 

Jiimställdhet mellan kvinnor och män är också ett viktigt mål för familje

politiken. 

Ekonomiskt stöd och social service är medel att skapa social trygghet för 

barnfamiljerna. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst av 

allmänna barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, bidragsförskott och 

bosiittningslån samt bidrag för vård av handikappat barn och barnpensio

ner. 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 

grundläggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget, som utgår med lika belopp för 

alla barn, utbetalas till omkring I miljon familjer med ca 1,8 miljoner barn 

under 16 års ålder. 

Barnbidraget höjs den 1 januari 1980 med 300 kr, till 2 800 kr. per barn och 

år. Genom höjningen får barnfamiljerna utöver kompensatiOn för det senaste 

årets prisökningar även ett reellt tillskott till sin ekonomi. Kostnaderna för 

barnbidragen under nästa budgetår beräknas till 4 885 milj. kr. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 

bostadsbidrag till familjer med lägre inkomster och familjer med flera barn. 

De utgår till ca 410 000 familjer med drygt 800 000 barn. Anslaget för 

bostadsbidrag redovisas under bostadshuvudtiteln. 

Föräldraförsäkringen infördes år 1974 och har sedan dess successivt byggts 

ut och förbättrats. Försäkringen ger alla föräldrar ett ekonomiskt skydd i 

samband med barns födelse och sjukdom. Den ger också föräldrarna 

ekonomiska möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fram till 

och med barnets första skolår. 

Försäkringens föräldrapenning utgår med en garantinivå på 32 kr. per dag 

under sex månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst 

till familjen. För dem som har sjukpenning över garantinivån utgår föräldra

penningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % av den 

sjukpenninggrundande inkomsten. 
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Den I januari 1980 införs en särskild rätt till havandeskapspenning. Denna 
nya rätt är kombinerad med en rätt till omplacering för kvinnor som i 
graviditetens slutskede på grund av arbetets art inte kan fortsätta i sitt 
normala arbete. Havandeskapspenning utgår under högst 50 dagar till den 
som inte har kunnat bli omplacerad till lättare arbete. 

Föräldrar med barn födda efter den I januari 1978 har också rätt t111 s<usKild 
föriildrapenning under sammanlagt tre månader för varje barn. Även den 
särskilda föräldrapenningen utgår med lägst 32 kr. per dag eller det högre 
belopp som svarar mot sjukpenningen. 

Den särskilda föräldrapenningen får tas ut under de tidsperioder som 
föräldrarna själva finner lämpliga under tiden fram till och med barnets första 
skolår. Den kan användas både vid hel tidsledighet och vid förkortad arbetstid 
och utgår som hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning. 

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition till riksdagen om utbygg
nad av foräldraförsäk.ringen (prop. 1979/80:76). I propositionen föreslås att 
garantinivån inom föräldraförsäkringen höjs från 32 kr. till 37 kr. per dag 
fr. o. m. den I juli 1980. Vidare föreslås att den särskilda föräldrapenningen 
förHings med tre månader till sammanlagt sex månader för barn födda under 
år 1980 och senare. Under de tre nya månaderna skall ersättningen utgå enligt 
garantinivån lika för alia. 

Förändringen är ett led i utbyggnaden av stödet vid vård av små barn och 
utgör ett ekonomiskt komplement till den lagstadgade rätten till förkortad 
arbetstid som gäller för småbarnsföräldrar sedan den I januari 1979. 

Lagen om rätt till ledighet för vård av barn ger föräldrar rätt att vara helt 
lediga från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till tre fjärdedelar av 
normal arbetstid så länge de vårdar barn under ett och ett halvt års ålder. 

Rätten till förkortad arbetstid till i vanliga fall sex timmar per dag gäller till 
dess barnet är åtta år eller har avslutat det första skolåret. Denna rätt till 
ledighet är fristående från ersättningsreglerna inom föräldraförsäkringen. 
Föräldrarna har dock alltid rätt till ledighet från sin anställning under tid då 
ersättning utgår från föräldraförsäkringen. 

Förvärvsarbetande förälder som tillfälligt behöver stanna hemma och ta 
vård om barn i samband med sjukdom och liknande har rätt till föräldrapen
ning utöver de tider som nämnts i det föregående. Föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn kan utgå när barnet eller dess ordinarie vårdare är sjuk 
eller i samband med besök i den förebyggande barnhälsovården. Fadern har 
dessutom rätt till ersättning under 10 dagar i samband med barnets födelse. 

Fr. o. m. den I januari 1980 utvidgas denna rätt till föräldrapenning så att 
den för barn födda år 1970 och senare utgår under högst 60 dagar per år fram 
till dess barnet är tolv år. Föräldrapenningen utgår i dessa fall med samma 
belopp som sjukpenningen. 

De totala kostnaderna för föräldraförsäkringens förmåner beräknas för 
nästa budgetår till ca 3 665 milj. kr. Enligt de finansieringsregler som gäller 
täcks 85 % av kostnaderna genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas 
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socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen och 15 '.'., genom statsbidrag, 

vilket innebär att ca 550 milj. kr. faller på staten. 

En översyn av reglerna för rätt till ledighet för vård av barn och av 

ersiittningsreglerna inom foräldraforsäkringen kommer att genomföras. 

Genomgången skall bl. a. ta sikte på behovet av och möjligheterna att 

åstadkomma förenklingar i regelsystemet m. m. 

hiriildrar med svårt handikappade barn i hemmet kan få vårdbidrag med 

samma belopp som folkpensionen för en förtidspensionär. Vårdbidraget 

beskattas som inkomst och blir ATP-grundande för den förälder som svarar 

för omvårdnanden av barnet. Vårdbidrag utgår f. n. för ca 13 000 barn. 

Frågan om vårdbidragets konstruktion skall utredas. Bl. a. skall överviigas 

om vårdbidragcts syfte bättre kan tillgodoses om stödet delas upp på ett bidrag 

som tar sikte på det siirskilda vårdbehovet och ett bidrag till siirskilda 

merkostnader till följd av handikappet. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 

är därför inte beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 

betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 40 '.111 av basbeloppet och 

omfattar f. n. drygt 220 000 barn. 

Barn vars föriilder avlidit får ett ekonomiskt grundskydd genom barnpen

sion från folkpensionering och ATP. Barnpensionen från folkpensioneringen 

utgår med lägst 25 '>i; av basbeloppet och högst 40 '.'11 av basbeloppet i de fall 

då inte änkepension eller barnpension från ATP utgår. Barnpension från 

folkpensioneringen utgår f. n. till ca 43 000 barn. 

Flera utredningar har tillsatts under det senaste året för att se över det 

ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Familjeekonomiska kornmitten har i 

uppdrag att se över det ekonomiska stödsystemet, och därvid särskilt beakta 

frågan om flerbarnsfamiljernas situation. 

Bostadsbidragskommitten - som tillsatts av chefen för bostadsdeparte

mentet - arbetar med frågan om bostadsbidragets konstruktion, inkomst

prövning och administration. 

Ensamförälderkommitten arbetar med att pröva frågorna om hur sam

hiillsstödet till de ensamstående föräldrarna och deras barn skall utformas 

med hänsyn till de förändringar som skett i olika avseenden sedan vissa av 

stödformerna infördes. 

Frågan om efterlevnadsskyddets omfattning och utformning utreds av 

pensionskommittcn. Kommitten väntas lägga fram förslag i denna fråga 

under år 1980. 

Bamnmsorgens fortsatta utbyggnad intar en central plats när det gäller 

samhällets åtgärder för social service och omvårdnad. 

Riksdagen anslöt sig våren 1976 till ett utbyggnadsprogram som innebär att 

under perioden 1977-1981 skall färdigställas I 00 000 nya platser i daghem och 

50 000 nya platser i familjedaghem. De senaste kända barnomsorgsplanerna 

visar att 88 400 platser i daghem och 39 900 platser i fritidshem beräknas bli 
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färdigställda under nämnda period. Dessutom tillkommer 25 500 platser i 

familjedaghem for förskolebarn och 11 700 platser i familjedaghem för 

skolbarn. 

Överläggningar pågår med Svenska kommunförbundet i syfte att säkerstiil

la det fastlagda utbyggnadsprogrammet i dess helhet. 

En särskild arbetsgrupp, planeringsgruppen för barnomsorg, har föreslagit 

att underlag for barnomsorgsplaneringen tas fram bl. a. genom särskilda 

efterfrågeundersökningar på kommun- och kommundelsnivå. Betänkandet 

remissbehandlas f. n. Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag att genomföra 

en sådan undersökning på kommunnivå under våren 1980. 
Driftbidraget för daghem utgår under år 1979 med 16 550 kr. per plats och 

får fritidshem med 8 275 kr. per plats. I bidragsbeloppen är beaktade 

kapitaltjänstkostnader. Likaså har hänsyn tagits till behovet av extra insatser 

får barn med behov av särskilda stödåtgärder. 

För familjedaghemmen utgår statsbidrag med 35 '}" av kommunernas 

bruttokostnader för verksamheten. Härtill kommer ett grundbelopp som for 

barn i förskoleåldern utgår med 2 950 kr. per barn under år 1979. För barn i 

skolåldern utgår grundbeloppet med hälften av detta. 

Fr. o. m. den I juli 1977 utgår ett särskilt statsbidrag till kommunerna for 

hemspråksträning för invandrarbarn. Bidraget utgår får fem- och sexåringar 

som deltar i hemspråksträning som anordnas av kommunen. 

Bidragen till barnomsorgen är värdebeständiga genom anknytning till 

löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. Inom socialdepartementet 

har genomförts en översyn av statsbidragsreglerna och frågan om gruppstor

lek, personaltäthet m. m. i daghem och fritidshem. Förslag har redovisats i en 
departementspromemoria. Promemorian har nyligen remissbehandlats och 

förslagen övervägs f. n. inom socialdepartementet. 
Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan for nästa budgetår 

beräknas till sammanlagt 4 612 milj. kr., vilket jämfört med innevarande 

budgetår innebär en anslagsökning med 975 milj. kr. Härtill kommer medel 

från bostadshuvudtiteln som utgår i form av statliga bostadslån till förskolor 

och fritidshem. 
Statsbidragssystemet skall enligt riksdagens tidigare beslut finansieras 

genom en socialavgift från arbetsgivare och egenföretagare. Den är för år 1980 
fastställd till 1,9 <Jo av det löneunderlag som gäller för de allmänna socialför

säkringsavgifterna. Avgiften föreslås för år 1981 höjd till 2,2 9ii i enlighet med 

det år 1976 angivna linansieringsprogrammet. 

Inom regeringskansliet har påbörjats en översyn av de av olika statliga 

myndigheter utfärdade normer och anvisningar som kan vara ett hinder for 
barnomsorgens utbyggnad. Utgångspunkten är därvid att möjliggöra en 

snabbare utbyggnad samtidigt som kvaliteten i barnomsorgen blir tillgodo

sedd. 

En särskild kommitte har tillkallats for att göra en översyn av frågan om 

språksituationen for invandrarbarn i förskoleåldern. Översynen skall - mot 
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bakgrund av en kartläggning av hemspråksträningens nuvarande omfatt

ning, organisation m:h personalresurser - bl. a. skapa klarhet beträffande 

riitten till hcmspråksträning och föreslå sådana förändringar som bättre än 

f. n. tillgodoser invandrarbarnens speciella behov. Kommiten skall vidare 

undersöka möjligheterna att trygga tillgången på tvåspråkig personal. 

Under socialstyrelsens ledning bedrivs utvecklings- och försöksverksam

het inom förskoleområdet i anslutning till de reformer som beslutats under 

senare år. Försöksverksamheten avser bl. a. utformningen av verksamheten 

inom den allmänna förskolan och daghemmen, uppsökande verksamhet 

bland barn i förskoleåldern och den tidiga skolåldern samt åtgärder för barn 

med särskilda behov av stöd och stimulans. 

I anslutning till barnåret har stöd till vissa projekt som rört. ex. invandrar

barn och handikappade barn utgått genom bidrag från allmänna arvsfonden. 

Statistiska centralbyrån har dessutom fått i uppdrag att undersöka orsakerna 

till de sjunkande födelsetalen i landet. 

Barnomsorgsgruppen beräknas under första delen av år 1980 lämna ett 

slutbetänkande som avser föräldrautbildning under förskole- och skolåldrar

na samt föräldrautbildning som når alla i samhället. 
Familjestödsutredningen beräknas under första halvåret 1980 lämna ett 

slutbetänkande avseende barnomsorgen för de minsta barnen. 

Nuvarande lekmiljörådets uppgifter föreslås fr. o. m. den I juli 1980 

utvidgas till att omfatta barnmiljöfrågor och barnsäkerhetsfrågor. Vidare 

föreslås att rådet från nämnda tidpunkt benämns barnmiljörådet. 

Omsorger för de äldre 

Antalet personer över 65 år har under de senaste decennierna ökat och 

därigenom kommit att utgöra allt större andel av totalbefolkningen. Ökning

en av antalet äldre liksom deras ökande andel av totalbefolkningen väntas 

fortsätta under hela 1980-talet. 

Utvecklingen innebär att samhällets insatser för de äldre tar i anspråk allt 

större ekonomiska och personella resurser. De vägledande målen för 

samhällets insatser för de äldre är ekonomisk trygghet, gemenskap och 

närhet, god bostad och vid behov service av skilda slag. Hörnpelaren för de 

äldres ekonomiska trygghet är pensionssystemet. En ökande andel pensio

närer har numera även tilläggspension. 

Med den materiella tryggheten som grund bör äldreomsorgen medverka 

till en meningsfull livssituation för de äldre. Livssituationen kan förbättras 

om de äldre kan bo kvar i sin invanda miljö. Detta ställer stora krav på såväl 

bostädernas standard och utemiljöns utformning som kompletterande 

samhällsservice i form av social hemhjälp, färdtjänst, tekniska hjälpmedel, 

social jour och andra insatser. 

Den sociala hemhjälpen har byggts ut kraftigt under 1960- och 1970-talen. 

Årligen får ca 360 000 äldre och handikappade hjälp genom den sociala 
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hemhj1ilpcn. Det sammanlagda antalet hjiilptimmar uppgår till nlirmare 50 
miljoner. Den sociala hemhjiilpen utvecklas alltmera mot nya arbetsformer 
och arbetsuppgifter. En striivan finns att ökä det lokala s<1marbetet med 
hemsjukvården. 

Statsbidrag utgår med 35 '\, av kommunernas bruttokostnader för den 
sociala hemhjälpen. Härvid medräknas bl. ä. kostnader för service i form av 

hårvård, fot vård, badservice, matdistribution och snöröjning. Det statliga 
bidraget till social hemhjälp beräknas för budgetåret 1980/81 till I 060 milj. 

kr., vilket innebär en ökning med 130 milj. kr. jämfört med innevarande 
budgetår. 

Färdtjiinsten är av stor betydelse för de rörelsehindrades möjligheter att 

aktivt kunna delta i samhällets olika aktiviteter. Som ett komplement till de 
allmiinna kommunikationerna är färdtjänsten en förutsättning för att 
förverkliga kravet på integration och normalisering för handikappade. 

Antalet personer med färd tjänsttillstånd är f. n. drygt 250 000. Nya anvis
ningar med vissa förtydliganden beträffande rätten till statsbidrag för 

fi.irdtjiinsten har utarbetats och en fortsatt översyn kommer att ske av 

bestämmelserna för statsbidrag. För nästa budgetår beräknas statsbidragsbe
hovet till 220 milj. kr. vilket innebär en ökning med 40 milj. kr. jämfört med 
innevarande budgetår. 

Kommunerna har under senare år till stor del byggt ut boendet för äldre 

genom s. k. servicehus. F. n. finns omkring 20 000 lägenheter i sådana 

servicehus. De forändringar som sker beträffande ålderdomshem gäller som 
regel ombyggnad av redan befintliga ålderdomshem. Antalet platser i 

ålderdomshem var i januari 1979 ca 59 000. 

Pensioniirernas egna föreningar är av stor betydelse. För nästa budgetår 
beriiknas medel för ökat stöd till pensionärsorganisationernas betydelsefulla 
verksamhet. 

Under år 1979 tillsattes äldreberedningen som ell samordningsorgan inom 
regeringskarisliet för regeringens insatser på äldreområdet. 

Planeringen av äldreomsorgen är under utveckling. Den behöver stöd uv 

forskning och ut vecklingsarbete. För att stödja utvecklingsprojekt och 

fcirsöksverksamheter inom äldreomsorgen disponeras för innevarande bud
getår 3 milj. kr. För nästa budgetår beräknas motsvarande belopp för sådana 

projekt. 

!lä/so- och sjukl'ård 

De senaste årens utveckling med utbyggnad av den decentraliserade öppna 

hiilso- och sjukvården fortsätter. Vårdcentraler, lokala sjukhem och hem

sjukvård avser att ge närhet. lättillgänglighet och kontinuitet i vården. 

Antalet personer över 80 år kommer att öka från ca 294 000 år J 980 till ca 

433 000 år 2 000. Dessa har ett väsentligt ökat sjukvårdsbehov i jiimförelse 
med övriga befolkningen. Det är viktigt att den enskildes behov av trygghet 
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och omtanke står i fiirgrunden vid planering av de ökade insatser inom 

sjukvård och annan vård och omsorg som de iildre behöver. 
Den fortsatta utbyggnaden av den slutna långtidssjukvården iir inriktad på 

att i största möjliga utstriickning ge möjligheter till hemorts<rnknuten vård. 
För vissa patienter kan behovet av medicinsk behandling, vård, omvårdnad 

och tillsyn helt eller delvis tillgodoses i hemmen. 
Det iir önskvärt av såväl humanitära som ekonomiska skiil att fortsiitta 

satsningen på vårdformer som underliittar för de iildre att bo kvar i sin 
hemmiljö så länge som möjligt och samtidigt ta god medicinsk vård och 

personlig omvårdnad. För att stimulera en sådan Ut\'eckling erhåller 

sjukvårdshuvudmännen ett statligt stöd till hemsjukvården. 

Sjukvårdshuvudmännens planer för åren 1980--1984 innefattar en utbygg

nad av långtidssjukvården med i genomsnitt 2 000 platser per år. Erfaren

hetsmässigt har dock det faktiska antalet nya långvårdsplatser blivit liigre iin 

beriiknat, bl. a. beroende på svårigheter att rekrytera personal. Ett särskilt 

bidrag från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen har införts för att 

stimulera utbyggnaden. 

Inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation pågår ett arbete med att 
utarbeta ett nytt principprogram för hälso- och sjukvården med sikte på år 

l 990-2000(HS 90). Detta arbete är en uppföljning och vidareutveclding av det 
tidigare principprogrammet (HS 80), där tankegångarna om en utbyggd 

primiirvård ligger kvar och där de förebyggande insatserna ges ett större 
utrymme. God samordning mellan medicinsk och social service är en 
nödviindig förutsiittning för helhetssyn i vården. 

Det iir viktigt med kontinuitet i kontakterna mellan patient och såväl läkare 
som övrig vårdpersonal såsom t. ex. distriktssköterskor och sjukgymnaster. 

En proposition kommer att föreläggas riksdagen under år 1980 med förslag till 
åtgärder som underlättar en utveckling av primärvården i denna riktning. 

Frågan om behovet av hälso- och sjukvårdspersonal för framtiden 
uppmärksammas på flera sätt. Socialdepartementets sjuk vårdsdelegation har 
nyligen fastst~illt etl nytt läkarfördelningsprogram för perioden 1980--1982. 

Med nuvarande utbildningskapacitet kommer antalet läkare att öka till ca 
26 000 år 1985, vilket innebär en ökning med 16 000 liikare på 15 år. 

Brist på läkare råder för närvarande inom vissa geografiska områden och 
inom vissa specialiteter såsom långtidssjukvård och psykiatri. Allmänläkar
utbildningen har byggts ut successivt och omfattar år 1980 356 platser av 
1040. 

Sjukvårdsdelcgationen arbetar också med alt ta fram prognoser mr andra 
personalkategorier såsom sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter m:h vissa assistenkategorier. Prognoserna skall bilda under
lag för planering av lokal och central utbildning. 

Utredningen om vissa frågor rörande sjukvårdens inre organisation har 
avgivit sitt slutbetänkande (50U 1979:26), vilket har karaktiiren av en 
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idepromemoria. Betänkandet rcmissbehandlas f. n. inom regeringskansli
et. 

En särskild utredning har haft i uppdrag, att allsidigt belysa de viktiga 

frågor som är förbundna med sjukvård i livets slutskede. Utredningen har 

publicerat sju rapporter som behandlar olika frågor som rör sjukvård for 

döende patienter. Ett slutbetänkande CSOU 1979:59) från utredningen har 

nyligen överlämnats med bl. a. förslag till normer och målsättningar för vård 
av döende. 

Hälso- och sjukvårdsutredningen, vars uppdrag har varit att lägga fram 

förslag till en samlad lagstiftning för hela hälso- och sjukvården innefattande 

även förebyggande åtgärder, har nyligen avslutat sitt arbete. Utredningens 

betänkande (SOU 1979:78) Mål och medel för hälso- och sjukvården 

remissbehandlas f. n. 

Regeringen har under hösten lagt fram en proposition (1979/80:6) om 

socialstyrelsens uppgifter och organisation. Förslagen är i huvudsak av 

principiell och övergripande natur. En särskild organisationskommitte har 

tillsatts för att lägga fram detaljerade förslag till organisation av styrelsen. 

I propositionen föreslås en betydande minskning av antalet anställda vid 

socialstyrelsen. Minskningen bygger i huvudsak på vissa angivna förutsätt

ningar, bl. a. att nykterhetsvårdsanstalter och ungdomsvårdsskolor övergår 

till kommunala huvudmän. Socialkonsulent- och länsläkarorganisationerna 

föreslås upphöra. Sociala enheter skall enligt förslaget organiseras vid 

länsstyrelserna. 

Omorganisationen av socialstyrelsen som avses starta 1981, skall ske 

successivt och planeras vara fullt genomförd under budgetåret 1983/84. 

Socialstyrelsen har i december 1977 överlämnat en utredningsrapport, 

benämnd Medicinsk språkvård. Regeringen har i december 1979 överlämnat 

rapporten till Svenska språknämnden. 

För att minska ärendebalansen för registreringsärenden på socialstyrelsens 

läkemedelsavdelning anvisas medel för tillfälliga pcrsor:!._alförstärkningar. 

Under år 1980 kommer förslag att föreläggas riksdagen om införande av 

lagstiftning för kontroll av radioaktiva läkemedel. Samtliga kostnader för den 

statliga läkemedelskontrollen täcks med registrerings- och årsavgifter. 

Inom socialdepartementet pågår förberedelser för att inrätta ett läkeme

delsinformationsråd, som skall ha till uppgift att öka läkemedelskunskapen i 

samhället och skapa förutsättningar för en bättre användning av läkeme

del. 

Den förebyggande hälsovården har stor betydelse för att så tidigt som 

möjligt upptäcka sjukdomar och förebygga mänskligt lidande. Medel föreslås 

utgå till statens bakteriologiska laboratorium förs. k. PKU-undersökningar 

och för en försöksverksamhet med undersökning av alla nyfödda i landet för 

att påvisa brist på sköldkörtelhormon. Sådan brist kan leda till psykisk 

utvecklingsstörning och dvärgväxt. 
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Hälsovårdsupplysning har stor betydelse i det förebyggande hälso- och 

sjukvårdsarbetet. 
Den av riksdagen beställda utvärderingen av abortlagstiftningen kommer 

framför allt att inriktas på att finna åtgärder som kan förebygga aborter. Medel 
föreslås för information om preventivmedel och andra abortförebyggande 
åtgärder. Det är viktigt att denna information också når invandrarkvinnor-

na. 
Medel beräknas för informationsmaterial om skadeverkningar vid bruk av 

alkohol och tobak for att användas vid bl. a. skolor och mödravårds

centraler. 
Den omgivningshygieniska avdelningen vid statens naturvårdsverk 

ombildas fr. o. m. den I juli 1980 till ett fristående miljömedicinskt labora
torium med socialstyrelsen som chefsmyndighet. De hälsovårdande och 
miljömedicinska resurserna förbättras därigenom väsentligt. 

De statliga undervisningssjukhusen avser fortsätta rationalisering av 
verksamheten i likhet med vad som sker på andra områden. Medel anslås för 

upprustning av karolinska sjukhuset. Särskilda medel anvisas för att 
eliminera delade arbetspass vid karolinska sjukhuset. Vid akademiska 
sjukhuset i Uppsala har de nya barnklinikerna färdigställts under år 1979. 

Utvecklingen inom den psykiatriska vården fortsätter mot en ökad andel 
öppen vård och en minskning av den slutna vården. Socialstyrelsen har 1979 
redovisat förslag till åtgärder for att underlätta denna utveckling och förbättra 
den psykiatriska vården. Utredningens om sjukvård i krig huvudbetänkande 
(SOU J 978:83) har remissbehandlats och bereds i regeringskansliet. 

Sociala insatser 

Samhällsutvecklingen har under senare år medfört stora sociala påfrest
ningar. Arbetslöshet, otrygghet och brist på gemenskap får djupt allvarliga 
och tragiska konsekvenser. Missbruksproblemen ökar på ett mycket oroväck
ande sätt. 

De sociala erfarenheterna av denna utveckling måste tillmätas större 
betydelse vid samhällsplanering och samhällsutformning. Anslaget till 
forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet inom socialde
partementets verksamhetsområde föreslås för 1980/81 bli 21 ,7 milj. kr. Därav 
förutsätts att minst I milj. kr. reserveras för studier av samhällsutvecklingens 
sociala konsekvenser. 

Till de individuellt inriktade insatserna inom socialtjänsten hör omsorger 
om barn och ungdom, äldre människor och människor med handikapp samt 
stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd åt familjer och vuxna som 
behöver det. Av central betydelse är bestämmelsen om den enskildes rätt till 
bistånd for sin försörjning och sin livsföring i övrigt. 

Riksdagen behandlar f. n. en proposition med förslag till ny lag om 
socialtjänsten som skall ersätta nuvarande barnavårdslag, nykterhetsvårdslag 
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och socialhjälpslag. Den nya lagen om socialtjiinst har karaktiiren av en 

målinriktad ramlag. Helhetssynen på människan och på familjen skall 

tilliimpas. Varje kommun skall svara för socialtjänsten inom sitt område. 

Kommunen får inom ramen för vad lagen anger ordna verksamheten efter 

egna förutsiittningar och behov. 

De kommunala socialniimnderna ges ett siirskilt ansvar för de ungas 

up1wiixt till skydd och stöd. Socialniimnderna får också ansvaret för vård 

utom hemmet i särskilda fall. I lagförslaget finns också särskilda bestiimmel

ser, som avser omsorgen om iildre miinniskor och omsorger om människor 

med handikapp. 

Samhällets insatser för att främja en gynnsam utveckling och goda 

uppväxt villkor för ham och ungdom är i första hand av forehyggande karaktär. 

Samhällets grundliiggande insatser sker i betydande utsträckning genom 

barnavårdscentraler. förskole- och fritidsverksamhet samt genom skolan. 

Insatser för att skapa en mera barnvänlig miljö i bl. a. bostadsområden sker i 

viss utsträckning genom medverkan i samhällsplaneringen av företrädare för 

sociala myndigheter och av organisationer och boende. 

En omfattande forsöksverksamhet med fritidsverksamheter för barn och 

ungdomar stöds av allmänna arvsfonden. fonden stöder också försök med 

bl. a. särskilda insatser för ungdomar med sociala problem. 

F. n. finns 18 ungdomsvårdsskolor med ca 500 elevplatser. l.Jtbyggnaden 

av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdsskoleorganisationen har 

kunnat minska under senare år. Sedan flera år pågår ett utvecklingsarbete vid 

ungdomsvårdsskolorna för att förbättra hehandlingsmetoderna. Försök med 

frivillig \'ård - också för vissa s. k. överåriga elever - sker vid 15 ungdoms

vårdsskolor. Försök med alternativa behandlingsformer för svårmotiverade 

ungdomsvårdsskoleelever p{1går. En försöksverksamhet för att förbättra 

främst den teoretiska undervisningen och möjligheterna till arbetstr~ining har 

utfallit väl. 

Förhandlingar pågår med Svenska kommunförbundet och Landstingsför

bundct om en förändring av huvudmannaskapel för ungdomsvårdsskolorna 

och nykterhetsvårdsanstalterna. Förhandlingarna är en följd av förslag i 

propositionen om socialtjiinstlag. 

Bland aktuella ombyggnader vid ungdomsvårdsskolorna föreslås att medel 

anvisas för ny- och ombyggnader vid Långanäs ungdomsvårdsskola i Eksjö 

med 2.1 milj. kr. 

Missbruk av alkohol och narkorika är vårt lands största sociala och 

medicinska problem. Missbrukets sociala konsekvenser i form av sociala 

prohlem med skadeverkningar för hela livet blir allt allvarligare. Antalet 

personer med svårare alkoholproblem uppskattas av socialstyrelsen till 

mellan 200 000 och 300 000 personer. 

Huvudmålet för alkoholpolitiken är att nedbringa konsumtionen av 

alkohol och all förebygga och bota missbruk. 
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Den ökade alkoholkonsumtionen under senare år inger stor oro. Efter en 

nedgång i alkoholkonsumtionen under 1977 och 1978 har försäljningen stigit 

under 1979. Regeringen avser vidta ytterligare åtgärder för att bringa ned 

alkoholkonsumtionen. Särskilt allvarligt är att alkoholbruket gått allt längre 

ner i åldrarna, att genomsnittsåldern for konstaterade alkoholskador sjunker 

och att flera hundra barn varje år föds med allvarliga skador till följd av 

moderns alkoholbruk under graviditeten. 

Riksdagens beslutade förbud mot mellanölet synes ha haft till effekt att 

alkoholkonsumtionen i de lägsta åldrarna har minskat något. 

Regeringen föreslår att ytterligare 10 milj. kr. satsas på opinionsbildning 

och attitydbearbetning mot alkoholkonsumtion och drogmissbruk. Därav 

föreslås 1 milj. kr. till ökat stöd åt länkverksamheten bland alkoholskadade. 

Vidare föreslås en särskild kampanj mot langning av alkohol till ungdomar 

samt ett särskilt stöd till organisationer verksamma bland ungdomar för 

insatser mot alkoholkonsumtion och drogmissbruk. 

De förebyggande insatserna avser bl. a. uppsökande verksamhet, upplys

ning och undervisning och allmänt förebyggande åtgärder genom förbätt

ringar av bl. a. bostads- och fritidsmiljön. Skolan och arbetsplatsen är viktiga 

områden för förebyggande insatser. Särskild uppmärksamhet ägnas problem 

med arbetslösheten bland ungdom, det ökade missbruket bland kvinnorna 

särskilt i de yngre åldrarna och situationen i skolan för ungdomar med 

anpassningsproblem och svårigheter i studierna. 

Reglerna för statlig ersättning till kommunerna för hjälp till flyktingar och 

andra invandrare ändras den 1 januari 1980. Kommunerna får från och med 

denna tidpunkt ersättning for den hjälp till försörjning som ges till 

utlänningar under den tid då deras ansökningar om uppehållstillstånd 

behandlas. Samtidigt införs enklare regler för den statliga ersättningen till 

kommunerna för socialhjälp till flyktingar. Nuvarande ersättning för s. k. 

obligatorisk socialhjälp till utländska medborgare upphör. 

Behovet av vårdinsatser för alkoholskadade beräknas öka under de 

närmaste åren. Vården av missbrukare präglas alltmer av en helhetssyn och 

en ökad samordning med andra vårdområden. Den 1 juli 1979 fanns ca 140 

alkoholpolikliniker och 1 600 platser vid inackorderingshem för alkoholmiss

brukare. Inom nykterhetsvårdens anstaltssystem, där 92 91; av intagningarna 

var frivilliga, fanns ca 2 400 platser. Utöver dessa vårdplatser finns inom 

sjukvården särskilda avgifcsningsavdelningaroch andra enheter med liknan

de funktion. På flera orter i landet pågår och planeras verksamheter, som 

syftar till att utveckla alternativa behandlingsmodeller och pröva olika former 

för samverkan mellan sjukvård och socialvård. 

Försöksverksamheten med tillnyktringsenheter avses fortsätta i förnyad 

form främst genom nya försök med lägre personaltäthet än i hittills 

genomförda försök. Sammanlagt föreslås 9,4 milj. kr. till försök med 

tillnyktringsenheter. 

2 Riksda~en 19791811. I sam/. Nr /00. Bil. 8 
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De statliga insatserna på alkohol- och narkomanvårdens område föreslås 

för år 1980/81 uppgå till sammanlagt ca 420 milj. kr. Detta innebär ökade 

åtaganden med sammanlagt 52J milj. kr. 

Regeringen föreslår att antalet platser vid inackorderingshem för alkohol

missbrukare utökas med 100 nya platser 1980/81. Vidare föreslås att 

ytterligare 50 platser får inräknas i driftbidraget. Därmed blir antalet 

statsbidragsberättigade platser 1 828. Ökade resurser föreslås till statliga 

nykterhetsvårdsanstalter och enskilda erkända vårdanstalter. 

Ökat statligt stöd föreslås därutöver till alkoholpolikliniker med 3,5 milj. 

kr. till 54,8 milj. kr. 

Missbruket av narkotika medför allvarliga skadeverkningar för missbru

karna, deras anhöriga och samhället. I dag är heroinmissbruket vårt svåraste 

narkotikaproblem. Missbruket förekommer främst i storstockholmsområdet 

och Malmö/Lundregionen, men finns i viss utsträckning även i andra delar 

av landet. 

Bedömningar av missbrukets omfallning är alltid behäftade med betydan

de osäkerhet. En klarare bild förväntas dock inom kort. Utredningen om 

narkotikamissbrukets omfattning avser att i början av år 1980 publicera 

resultatet av en omfattande undersökning av det "tunga" narkotikamissbru

kets utbredning. Vidare genomför utredningen en undersökning av missbru

ket bland ungdom. 

Behovet av en fortsatt utveckling av vårdresurserna är alltjämt påtagligt. 

För nästa budgetår beräknas medel för inrättande av ytterligare 60 platser vid 

behandlingshem. Totala antalet platser 1980/81 blir därigenom 400. Driftbi

draget ökar med 4,2 milj: kr. till 25,2 milj. kr. 
Inom den öppna narkomanvården sker en väsentlig utbyggnad. Vissa 

befintliga vårdcentraler för narkotikamissbrukare har fått ökade resurser och 

nya planeras. Anslaget ökar med 5,1 milj. kr. till sammanlagt 20,5 milj. kr. 

Stödet till organisationer för insatser på narkotikaområdet förstärks. 

Brottsfårebyggande rådets narkotikagrupp har nyligen lämnat en lägesrap

port beträffande de aktiviteter som startades med utgångspunkt i riksdagens 

beslut med anledning av propositionen 1977/78:105 om åtgärder mot 

narkotikamissbruk. Av rapporten framgår bl. a. att ett tiotal projekt med 

förebyggande verksamhet pågår inom skolans område. 

Försöksverksamhet med familjevård för narkotikamissbrukare sker inom 

fyra län. Utbildning för vårdpersonal genomförs liksom en omfattande 

studiecirkelverksamhet för olika berörda personalgrupper. Insatser sker för 

att förbättra missbrukarnas situation på arbetsmarknaden. Forsknings- och 

utvärderingsprojekt inom narkomanvården förbereds. 

Åtgärder för handikappade 

Handikappåtgärderna syftar till att handikappade naturligt skall ingå i 

samhällets gemenskap och få likvärdiga livsvillkor med andra. Stora insatser i 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 19 

detta syfte har gjorts och medfört en betydande förbättring. Men alltjämt är 

handikappade eftersatta. Att tillgängliga resurser i första hand skall satsas på 

utsatta grupper som handikappade och sjuka kommer till klart uttryck i 1979 

års regeringsförklaring. I budgetpropositionen för budgetåret 1980/81 har 

handikappfrågorna därför hög prioritet. 

Inom socialdepartementets område beräknas för vissa åtgärder för handi

kappade en ökning av anslagen med 51, I milj. kr. till 396,5 milj. kr. 

För vårdartjänst åt handikappade studerande vid folkhögskolor och i 

eftergymnasial studiesituation ökar medelsbehovet med ca I ,6 milj. kr. 

Eftersom möjligheterna för handikappade elever i gymnasieskolan att få 

behövlig omvårdnad och skolgång ordnade på sina hemorter har förbättrats, 

minskar däremot efterfrågan på de centrala statliga resurserna genom 

styrelsen för vårdartjänst. I avvaktan på resultatet av förhandlingar med 

Stockholms läns landstingskommun om dess övertagande av verksamheten 

beräknas 6 milj. kr. för ändamålet. 

Anslaget till handikappforskningen i Göteborg höjs för att ge utrymme för 

förstärkning med en kvalificerad forskare. 

Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda fortsätter att byggas ut av 

huvudmännen. Anslaget till särskolan beräknas för nästa budgetår öka från 

286,3 milj. kr. till 330,4 milj. kr. Det särskilda statliga investeringsstödet inom 

omsorgerna har avvecklats enligt riksdagens beslut. 

Handikapporganisationerna har stor betydelse för inriktningen och 

utformningen av samhällets insatser för handikappade. Därför har statsbi

draget till dem under de senaste åren ökats kraftigt och täcker numera 

omkring hälften av kostnaderna för deras allmänna verksamhet. För nästa 

budgetår höjs handikapporganisationernas bidrag med 2,5 milj. kr. till 24,5 

milj. kr. 

De särskilda insatserna för synskadade, bl. a. viss verksamhet för synska

dade hantverkare, anskaffning av ledarhi.Jndar, tidskrifts- och tidningsutgiv

ning for synskadade och dövblinda samt portofri befordran av blindskrifts

försändelser, beräknas öka med drygt 2 milj. kr. 

Statens hundskola i Sollefteå överförs från försvarsdepartementet till 

socialdepartementets verksamhetsområde från och med I juli 1980. A vgö

rande for överföringen har varit betydelsen av utbildning av ledarhundar för 

synskadade. 

För finansiering av 1979 års reform om texttelefoner för döva, gravt 

hörselskadade, dövblinda och talskadade föreslås ett nytt anslag om 5,7 milj. 

kr. 

Kostnaderna under folkpensionsanslaget för förtidspensioner till handi

kappade och för handikappersättningar beräknas öka med 900 milj. kr. till 

5 900 milj. kr. främst som en följd av höjda pensionsbelopp. Statsbidraget till 

social hemhjälp åt handikappade beräknas till 160 milj. kr. Medelsbehovet för 

statsbidrag till färdtjänsten utgör 220 milj. kr. Ökningen för dessa ändamål är 

ca 60 milj. kr. För hjälpmedel åt handikappade ökar statens kostnader under 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 20 

sjukförsäkringsanslagct med ca 25 milj. kr. till ca 100 milj. kr. På anslag under 

andra huvudtitlar beräknas kostnaderna för handikappåtgärder nästa budget

år öka med 520 milj. kr. till 5 075 milj. kr. Den totala ökningen på 

statsbudgeten för handikappåtgärder utgör I 555 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. 

Förenta Nationerna har proklamerat år 1981 som internationellt handikap

pår med temat full delaktighet och jämlikhet. En särskild beredningsgrupp 

arbetar med förberedelserna. Avsikten är bland annat att öka kunskapen om 

och förståelsen för de handikappades situation i Sverige och andra länder. 

lntemationel! samverkan 

Internationellt samarbete inom hälso- och sjukvårdens område samt det 

socialpolitiska området bedrivs inom ett flertal organ. Mellan de nordiska 

länderna förekommer en nära samverkan inom ramen för nordiska minis

terrådet och nordiska socialpolitiska kommitten. Världshälsovårdsorganisa

tionen (WHO), FN, Europarådet och OECD är andra organ som bedriver 

verksamhet inom ovan nämnda sakområden i vilken Sverige deltar aktivt och 

kontinuerligt. 

Sverige samarbetar även på bilateral basis med ett flertal länder på hälso

och socialvårdsområdena. Detta samarbete kan förväntas få ökad betydel

se. 
Under 1979 har ett antal bilaterala konventioner inom socialförsäkrings

området trätt i kraft. Vidare har två nya konventioner undertecknats medan 

förhandlingar pågår med ytterligare ett antal länder. 

Ett aktivt internationellt samarbete bedrivs mot narkotikamissbruk och 

illegal handel med narkotika på såväl universiell som regional och nordisk 

nivå. Bl. a. har Sverige under perioden 1978-1979 svarat för ordförandeskap 

och sekretariatsfunktion för det regionala samarbetet i västeuropa, den s. k. 

Pompidougruppen. 
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Sa111ma11s1ä//11ing 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde 

för budgetåret 1980/81 i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 
framgår av foljande sammanställning (milj. kr.). 

Statsbudget Förslag Förändring 
1979/80 1980/81 

Femte huvudtiteln 
A. Socialdepartementet m.m. 70,1 68,7 1,4 
B. Allmän försäkring m. m. 30 224,9 34 731.5 +4 506,6 
c. Ekonomiskt stöd åt barn-

familjer m. m. 5 363,7 6 246.7 + 883,0 
D. Sociala scrviceåtgiirder 4 751,9 5 894,0 +l 142,l 
E. Myndigheter inom hälso-.. 

sjuk- och socialvård 
m.m. 218,9 246,6 + 27,7 

F. Öppen hälso- och sjuk-
vård 35,5 26,2 9,3 

G. Undervisningssjukhus m.m. I 517,4 J 607,0 + 89,6 
H. Övrig sjukvård m. m. 3 159,2 3 179.2 + 20,0 
I. Ungdomsvård m. m. 285,9 336,5 + 50,6 
J. Alkoholpolitik och miss-

bruksvård 491,4 419,8 71,6 
K. Vissa åtgärder för handi-

kappade 345,4 396,5 + 51,1 
L. Internationell samverkan 11,9 12,5 + 0,6 

Totalt för socialdepartementet 46 476.2 53 165,2 +6689,0 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1979-12-21 

Föredragande: Statsrådet Söder, såvitt avser frågor under avsnitten A-0, E 

punkterna 1 och 5, I, J och L, 

statsrådet Holm, såvitt avser frågor under punkten A 5 (delpunkterna 1, 3-5) 

samt avsnitten E punkterna 2-4 och 6-15, F-H och K. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser 
sociaJdepartementets verksamhetsområde 

FEMTE HUVUDTITELN 

A. Socialdepartementet m. m. 

A t. Socialdepartementet 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 193 346 
14385000 
15 321 000 

1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Personal 
Handläggande personal 55 
Övrig personal 41 

Anslag 
Lönekostnader 
Resccrsättning (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikationstryck 

96 

13 381 000 
380000 
559 000 
65000 

14 385 000 

+788 000 
+100000 
+ 13 000 
+ 35 000 
+936 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 15 321 000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing motsva

rande myndigheternas huvudförslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialdepartementet för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 15 321 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

l978/79 

l979/80 

l980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

25 046 360 

l9 000 000 

25 000 000 

Reservation I 015 449 

23 

För den utredningsverksamhet m. m. som bekostas från detta anslag 

beräknar jag ett anslagsbehov av 25 milj. kr. fornlista budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till A'o111111i11eer 111. m. för budgetåret 1980/81 anvisa etl rcserva

tionsanslag av 25 000 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvecklingsarbele samt försöksn•rksamhet 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

20 899 625 

23 500 000 

21700000 

Reservation 8474186 

Från detta anslag utgår bidrag till undersökningar, utvecklingsarbete och 

försöksverksamhet inom socialdepartementets verksamhetsområde. Den 

siirskilda försöksverksamhet med olika insatser för vård och service i 

glesbygdsområden, som tidigare finansierats från detta anslag, har förts över 

till anslag under industrihuvud titeln. 

Bidrag kan utgå bl. a. för prövning och utvärdering av socialpolitiska 

reformer och nya metoder inom de olika vårdområdena. liksom för undersök

ningar som syftar till utveckling av sociala insatser på ett visst område i fråga 

om såväl mål och metoder som organisation och resursanvändning. 

En särskild delegation för social forskning är knuten till socialdepartemen
tet. I delegationen ingår företrädare för närmast berörda ämbetsverk, kom

muner och landsting, socialvården på fältet samt forskningen. Delegationens 

uppgift är att som rcmissorgan svara för bedömning och samordning av 

pågående och planerade projekt avseende forsknings- och utvecklingsarbete 

samt att initiera projekt av betydelse för socialpolitiken. 

Inom ramen för delegationens initiativverksam het har rapporter utarbetats 

som ger en analys av behovet av forsknings- och utvecklingsarbete samt 

försöksverksamhet inom olika socialpolitiska tillämpningsområden. Delega

tionens insatser för att stimulera ett ökat forsknings- och utvecklingsarbete 

tar i första hand sikte på områdena äldreomsorg, behandlingsformer inom 

narkomanvården samt social- och hälsosektorns medverkan i samhällsplane

ringen. 

Från detta anslag har finansierats ett nertal forsknings- och utvecklingspro

jekt avseende olika delar av socialförsäkringen. Bl. a. pågår en undersökning 

om delpensioneringens effekter på vissa förhållanden på arbetsmarknaden 

och förändringar för berörda grupper. Delpensionsreformens effekter på 
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andra pensionsformer analyseras likaså. rlera studier gäller förtidspensio

nerades hälsa och sociala situation. Riksförsäkringsverket genomför en 

studie rörande effekterna av förebyggande tandvård. En undersökning gäller 

förändringarna i utnyttjandet av tandvård sedan tandvårdsförsäkringen 
genomförts. 

Vidare har medel beviljats för ett stort antal forsknings- och utvecklings

projekt och försöksverksamheter inom barn- och ungdomsvård, åldrings

och handikappvård samt nykterhets- och narkomanvård. Sålunda pågår t. ex. 

en kartläggning av svenska barns levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter i 

en modern storstadsförort med invånare från ett stort antal invandrarnatio

ner. Uppföljning görs av en försöksverksamhet rörande motorburen ung

dom, vilka genom olika insatser stimuleras till en meningsfull fritidsverk

samhet. Vidare pågår ett svenskt-franskt forskningssamarhete inom familje

politikens område med särskild inriktning på familjestödet till familjer med 
små barn. 

Institutet för social forskning har fått medel for en studie om samhällets 

barnomsorg och social planering. Ett annat projekt gäller svensk socialpolitik 
i en internationell belysning. 

Flera projekt belyser de äldres livssituation och hälsa. Olika försöksverk

samheter inom äldreomsorgen bedrivs och utvärderas. Som exempel kan 

nämnas det s. k. grannansvarsprojektet samt ett projekt som bedrivs vid 

socialhögskolan i Stockholm rörande sociala relationers kontinuitet hos äldre 

som bor på vårdinstitution. 

Kartläggning och försök med åtgärder vid s. k. dold alkoholism pågår i ett 

par försöksområdcn. Ett metodutvecklingsarbet~ rörande alkoholmissbruk 
och viljeprocesser håller på att slutföras. Utvärdering pågår av försöksverk

samheter i tre kommuner med modeller för kamratstödjande verksamhet på 

och utanför arbetsplatsen. 

Under det senaste året har ett flertal projekt startat inom narkomanvårds

området. Sålunda studeras hur en avgiftningsavdelning fungerar som en länk 

i vårdkedjan. En undersökning angående kontraktsbunden vård av missbru

kare dömda för narkotikarelaterad brottslighet har nyligen startat. Vidare 

pågår olika undersökningar rörande narkotikamissbrukare, utvecklingen av 

narkotikamissbruk samt narkotikamissbrukets omfattning. Medel har också 

beviljats till en försöksverksamhet med en dokumentationscentral för narko

manvårdsforskning. 

Vidare har Riksförbundet för sexuell upplysning erhållit anslag för att 

utvärdera en försöksmottagning för våldtagna kvinnor. 

Från anslaget har bidrag utgått även till undersökningar inom det psykiat

riska vårdområdet. Sålunda sker en utvärdering av olika former av grupptera

pi vid neurotiska tillstånd. En annan studie gäller reaktioner vid plötsliga och 

oväntade dödsfall. Även en utvärdering av öppna vårdformer inom psykia

trin pågår. 
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En kortfattad beskrivning av nertalet projekt som beviljats medel från 
anslaget ges i en årlig verksamhetsberättelse som forskningsclelegationen 
publicerar. 

Mot bakgrund av elen allt snabbare samhällsomvandlingen och samtidigt 
växande sociala problem på många områden är det angeläget att i ökad 
utsträckning rikta forskningsinsatser mot studier av samband mellan sam

hällsutveckling och sociala problem. För budgetåret 1980/81 bör anslaget 
tillföras I milj. kr. främst avsedd för forskning kring samhällsutvecklingcns 
sociala konsekvenser. Liksom för innevarande budgetår bör vidare beräknas 
3 milj. kr. för att stödja utvecklingsprojekt och försöksverksamheter inom 

äldreomsorgen. 
Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 21,7 milj. kr. Jag har därvid 

tagit hänsyn till att 4 milj. kr., avseende insatser för vård och service i 
glesbygdsområden. har förts över till industrihuvudtiteln. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forsknings- och 1111•ff/.Jingsarbc1c san11försöksl'erksamhN för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 21 700 000 

kr. 

A 4. Extra ut~ifter 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

386 161 
I 180 000 

I 480 000 

Reservation 208 483 

Från anslaget utgår bl. a. bidrag till vissa pensionärsorganisationer. Främst 
för att ge utrymme för höjning av dessa bidrag bör anslaget räknas upp med 
300 000 kr. till I 480 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra 111.rJ{iff for budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av I 480 000 kr. 

A 5. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verksam

hetsområde 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 1 

Anslag1 

Förslag 

14 187 321 
12 000 000 
5 200 000 

Behållning1 247 569 

1 Investeringsanslaget Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepanementets verk
samhetsområde. 

Medel beräknas under detta anslag för följande ändamål. 
I. Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker. 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 26 

2. Vissa byggnadsarbeten vid ungdomsvårdsskolorna. 

3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska laboratori-

um. 

4. Vissa byggnadsarbeten for socialstyrelsens läkemedelsavdelning. 

5. Vissa byggnadsarbeten vid nordiska hälsovårdshögskolan. 

6. Diverse projekt. 

7. Vissa projekteringskostnader. 

I det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse för 

anslagsframställningarna och för beräkningen av de medelsbehov som 

sammantagna bör ligga till grund för beräkningen av förevarande investe

ringsanslag. 

I den följande redovisningen kommer inte att redogöras för sådana objekt 

som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrelsen föresla

git sänkta eller oförändrade kostnadsramar eller ramhöjningar som föranletts 

enbart av den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den I april 

1977 - den I april 1978 beräknar byggnadsstyrelsen denna kostnadsstegring 

till 11 % . 

I. Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker 

Enligt principbeslute.t vid 1961 års riksdag (prop. 1961:185, I LU 1961:49, 

rskr. 1961 :398) skulle rättspsykiatriska kliniker uppföras i Stockholm, Uppsa

la, Göteborg, Lund och Umeå. För innevarande budgetår har för detta 

ändamål i investeringsplanen beräknats en medelsförbrukning av 0,8 milj. kr. 

För budgetåret 1980/81 erfordras ingen medclsanvisning. 

Nya rättspsykiatriska kliniker har byggts i Stockholm (Huddinge), Uppsala, 

Lund och Göteborg. I fråga om kliniken i Umeå har avtal träffats med 

Västerbottens läns landstingskommun som innebär att landstingskommun

en svarar för erforderliga byggnadsarbeten Ufr. prop. 1974:93). Redogörelse 

för kliniken i Huddinge lämnades senast i prop. 1977178: 100 (bil. 8 s. 235). 

/nvesreringsp/an (/ 000-ral kr.) 

Projekt Kostnadsram Medelsforbrukning Bygg- Färdig-
------------------ start ställande 
78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad for år/mån. år/mån. 

t.o. m. 79/80 80181 
79-06-30 

Huddinge 26 670 27 010 26 208 802 76-08 78-09 
Summa 26670 27010 26 208 802 
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Föredraganden 

Som framgår av investeringsplancn erfordras ingen medelsanvisning 

under denna anslagspost för budgetåret 1980/81. 

2. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna 

Byggnadsstyrelsen 

Efters samråd med socialstyrelsen föreslår byggnadsstyrelsen olika bygg

nadsföretag för vilka det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 

1980/81 beräknas till 9,5 milj. kr. 

De i investeringsplanerna för innevarande budgetår angivna kostnadsra

marna har i flertalet fall ökats beroende på den allmänna byggnadskostnads

stegringen. Ett antal byggnadsprojekt har slutredovisats till en kostnad som 

med ca 80 000 kr. understiger gällande kostnadsramar. 

För budgetåret 1980/81 föreslås om- och tillbyggnad av en special- eller 

mottagningsavdelning vid vardera Långanäs, Margretelund, Hammargården 

och Fagared samt två avdelningar vid Lövsta, ombyggnad av en elevavdel

ning vid Bärby till fritidslokaler. Vidare föreslås utbyte av fönster vid sjuk

och behandlingsavdelningen vid Ryagården, motionshall och tillbyggnad av 

administrationslokaler vid Håkanstorp samt nybyggnad av elevavdelning vid 

Eknäs. Byggnadsstyrelsen föreslår också tillbyggnad av teorirum, rastrum 

och förrådsutrymmen vid bil- och snickeriverkstäderna vid Johannisberg. 

Jnvesteringsplan (/ 000-tal kr.) 

Byggnadsprojekt Kostnadsram kr. Medelsförbrukning 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
79-06-30 79/80 80181 

Ej slutredovisade projekt 
m. m. färdigställda före 
1978-07-01 5 070 5 080 4 530 530 

Hammargården 
Centralkök 2 935 3 210 210 2 500 400 
VA-anläggning I 400 I 400 I 094 300 
Bärby 
Mottagningsavdelning Höj-

den. Om- och tillbyggnad 2100 2 300 579 I 000 200 
Avdelning Backen. Utbyte 
av fönster 375 415 6 300 105 

Avdelning Lugnet. Ombygg-
nad 220 100 90 

Stig by 
Elevförläggning I. Nybygg-

nad I 480 1620 599 800 221 

Bygg- Färdig-
stan ställ-
år/mån. ande 

år/mån. 

79-06 80-04 
78-04 78-09 

79-02 79-1 I 

80-04 80-07 

80-05 80-09 

79-03 79-10 
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Byggnadsprojekt Kostnadsram kr. Medelsförbrukning Bygg-
------------------ start 

Fotåsa 
Elevförläggning. Nybyggnad 
Långa näs 
Specialavdelning Torpet. 

Om- och tillbyggnad 
Ryagården 
Sjuk- och behandlingsavdel

ning. Utbyte av fönster 
Rå by 
Specialavdelning. Om- och 

tillbyggnad 
Fagared 
Avdelning Ekliden. Om- och 

tillbyggnad 
Gräskärr 
VA-anläggning 
Mottagningsavdelning Ny-

hem. Om- och tillbyggnad 
Brättegården 
Mouagningsavdelning. Om
och tillbyggnad 

Vemyra 
Avdelning Humlc--Dumle. 
Ombyggnad 

Johannisberg 
Mekanisk verkstad. Nybygg

nad 
Bil- och snickeriverkstad. 
Tillbyggnader 
Summa 

Föredraganden 

78-04-01 79-04-01 

I 300 I 300 

2 750 

500 

2 000 2 180 

I 975 I 765 

I 245 I 245 

2020 2210 

2 100 2 160 

I 610 I 480 

I 600 I 500 

700 
27 210 32 035 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
79-06-30 79/80 80/R l 

I 042 258 

325 2 100 

500 

I 047 I 000 100 

I 482 280 

940 305 

238 I 700 200 

2031 120 

624 800 50 

I 218 282 

400 
15 640 10 600 4 366 

Under senare år har en tillbyggnad skett av ett flertal slutna avdelningar vid 

ungdomsvårdsskolorna. För nästa budgetår förordar jag om- och tillbyggnad 

av specialavdelningen Torpet vid Långanäs. Jag förordar vidare att utbyte 

sker av fönster vid sjuk- och behandlingsavdclningen på Ryagården samt 

tillbyggnader av bil- och snickeriverkstäderna vid Johannisberg. Jag har 

slutligen räknat medel för viss ombyggnad av avdelningen Lugnet vid Bärby 

yrkesskola. Denna ombyggnad, som beräknas ske i skolans egen regi, bör 

kunna påbörjas redan under innevarande år. Det bör ankomma på regeringen 

att slutligt besluta om dispositionen av den totala kostnadsramen. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisat läggs till grund 

för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringsplanen 

framgår att medelsförbrukningen för budgetåret 1980/81 för vissa byggnads

arbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna beräknas uppgå till 4,4 milj. kr. 

år/mån. 

78-05 

80-11 

80-05 

78-12 

78-03 

78-08 

79-05 

78-01 

79-02 

78-03 

80-12 

Färdig
ställ
ande 
år/mån. 

79-02 

81-09 

80-09 

79-09 

78-10 

79-03 

80-01 

78-09 

79-10 

78-10 

80-07 
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3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska laboratorium 

SBL 

SBL har i skrivelse den 1 november 1976 redogjort för lokalbehovet vid 

laboratoriet. SBL konstaterar att vissa lokaler är undermåliga ur säkerhets

och arbetsmiljöaspekter och att de av enstämmiga utomstående myndigheter 

och personer förklarats oacceptabla. SBL erinrar om att byggnadsstyrelsen 

gemensamt med SBL under 1960-talet utarbetade en utbyggnadsplan som 

anmäldes för socialdepartementet 1967. SBL hemställer i skrivelsen att 

hyggnadsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta förslag till nödvändi

ga investeringar i byggnader. 

SBL framför i anslagsframställningen för budgetåret 1980/81 att lokalsitua

tionen under hela 1970-talet präglats av att pågående utredningar medfört 

uppskov med nödvändiga investeringar. Trots viss upprustning kvarstår i allt 

väsentligt lokalproblemen. 

SBL pekar på några särskilt angelägna behov som lokaler för produktion av 

humana diploida celler, lokaler till enheten för sjukhusinfektioner, lokaler för 

tillverkningen av vissa vacciner, centraldisk och administration. 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen har den 19 april 1978 redovisat byggnadsprogram 

avseende om- och tillbyggnad av hus YB för den immunologiska avdelning

en vid SBL. Kostnaden uppskattas till 2,8 milj. kr. i prisläge 1978-04-01, vilket 

motsvarar 3,1 milj. kr. i prisläge 1979-04-01. 

Byggnadsstyrelsen ha~ den 14 april 1978 redovisat program avseende en 

laboratoriebyggnad för den nyinrättade sektionen för sjukhusinfektioner. 

Kostnaderna uppskattas till 2,9 milj. kr. i prisläget 1978-04-01 vilket motsva

rar 3,2 milj. kr. i prisläge 1979-04-01. 

Byggnadsstyrelsen föreslår också i sin anslagsfrarnställning att en prelimi

när medelsförbrukning om I milj. kr. förs upp i investeringsplanen för ett 

program för upprustning av arbetsmiljön inom delar av lokalbeståndet vid 

SBL. 

Föredraganden 

Jag är inte nu beredd att ta ställning till de föreslagna byggnadsarbetena. Jag 

beräknar därför inga medel för sådana ändamål. 

4. Vissa byggnadsarbeten för socialstyrelsens läkemedelsavdelning 

Läkemedelsavdelningen har i september 1976 flyttat till nya lokaler 

Uppsala. 
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Projektet har redovisats for riksdagen i prop. 1974: 170 bil. 3 s. 11-13 och 

prop. 1975:85 bil. 4 s. 12-13. För budgetåret 1979/80 beräknas en medelsför

brukning av ca 1,2 milj. kr. För budgetåret 1980/81 erfordras ingen medelsan

visning. 

lnvesteringsplan (i 000-tal kr.) 

Projekt Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Färdig-
------------------ start ställande 
78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 

t.o.m. 
79-06-30 79/80 80/81 

Nybyggnad för socialstyre!-
sens läkcmedelsavdelning 33 080 33 150 31 951 I 199 
Summa 33080 33150 31 951 I 199 

Föredraganden 

Som framgår av investeringsplanen erfordras inte några medel för detta 

ändamål för budgetåret 1980/81. 

5. Vissa byggnadsarbeten för nordiska hälsovårdshögskolan 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen erhöll genom beslut den 28 juni 1979 projekteringsupp

drag för rubricerade projekt t. o. m. systemhandlingar. Byggnadsstyrelsen 

räknar med att kunna redovisa systemhandlingar samt begära byggnadsupp

drag för projektet kring årsskiftet 1979/80. Byggstarten beräknas kunna ske 
under hösten 1980. Byggtiden är beräknad till 11 månader. För att möjliggöra 

en byggstart under budgetåret 1 %0/81 föreslår verket att en preliminär 

medelsförbrukning på 2 milj. kr. för projektet förs upp i investeringsplanen 

för budgetåret 1980/81. 

Föredraganden 

I avvaktan på byggnadsstyrelsens redovisning av projekteringsuppdraget 

är jag inte nu beredd att beräkna medel för detta projekt. 

6. Diverse objekt 

Byggnadsstyre/sen 

I gällande investeringsplan finns uppförd en kostnadsram på 2,1 milj .kr. i 

prisläget den 1 april 1978. Ramen skall användas för hastigt uppkomna behov 

av byggåtgärder under året. Ramen står till regeringens disposition. 

år/mån. år/mån. 

75-01 76-0B 
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Byggnadsstyrelsen föreslår att för budgetåret 1980/81 ramen höjs till 5 milj. 

kr. för att tillgodose krav på akuta åtgärder inom framför allt de rättspsykia

triska klinikerna. ungdomsvårdsskolorna samt statens bakteriologiska labo

ratorium. 

lnvcsteringsp/an (/ 000-ral kr.) 

Projekt Kostnads ram Mede\sförbrukning Bygg- Färdig-
------------------ start ställande 
78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 

l.O. m. 
79-06-30 79/80 80/81 

Till regeringens disposition 2 100 3000 256 900 I 000 
Summa 2100 3000 256 900 I 000 

Fiiredraganden 

Jag förordar att i likhet med vad som gäller för innevarande budgetår en 

anslagspost för diverse projekt vilken står till regeringens disposition förs upp 

under anslaget. Hittills har regeringen disponerat 0,5 milj. kr. av kostnadsra

men för smärre projekt vid ungdomsvårdsskolorna. För nästa budgetår 

förordar jag en kostnadsram av 3 milj kr. och beräknar medelsförbrukningen 

till 1 milj. kr. 

7. Vissa projekteringskostnader 

Föredraganden 

Under anslaget beräknas medel för de projekteringskostnader som avser 

objekt för vilka medel anvisas under anslaget. För budgetåret 1980/8 l bör 0,5 

milj. kr. beräknas. 

Sammanfattning 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad som tidigare nämnts under de olika anslagspunk

terna om erforderligt medelsbehov för de byggnadsprojekt som bekostas från 

ifrågavarande investeringsanslag, förordar jag att följande sammanfattande 

investeringsplan läggs till grund för beräkning av anslaget. 

Den reservation som vid utgången av budgetåret 1979/80 kan föreligga 

under det nuvarande investeringsanslaget bör föras över till det nya reserva

tionsanslaget för budgetåret 1980/81. 

år/mån. år/mån. 
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Beräknad medelsförbrukning 

I. Vissa byggnadsarbcten för rättspsykia-
triska kliniker 

2. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ung-
domsvårdsskolorna 

3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid sta-
tens bakteriologiska laboratorium 

4. Vissa byggnadsarbeten för socialstyre!-
sens läkemedelsavdelning 

5. Nordiska hälsovårdshögskolan 
6. Diverse objekt 
7. Viss;J. projekteringskostnader 
Erfarenhetsmässig reduktion av medelsbe-

hove.t 
Summa 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelst i Il gång 

Behållning 1979-07-01 
Anslag för 1979/80 
Anslag för 1980/81 (förslag) 

Summa 

248 
12000 
5 200 

17 448 

1979/80 

802 

10 600 

0 

I 199 
0 

900 
175 

I 676 

12 000 

Medelsförbrukning 

1979/80 
1979/80 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1980/81 

0 

4 366 

0 

0 
0 

I 000 
500 
418 

5 448 

12000 
5 448 

17 448 

32 

I. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 

m. m. inom socialdepartementets verksamhetsområde inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 
2. till Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verk

samhetsområde för budgetåret 1980/81 anvisa ett rcservations

anslag av 5 200 000 kr. 
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B. Allmän försäkring m. m. 

Det svenska socialförsäkringssystemet är till större delen samordnat inom 

den allmänna försäkringen, som omfattar folkpensionering, allmän tilläggs

pensionering (A TPl och sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring och för

älclraförsäkring). Den allmänna försäkringen kompletteras bl. a. av bestäm

melser om hustrutillägg och kommunala bostadstillägg samt av en arbets

skadeförsäkring och en delpensionsförsäkring. 

Försäkringens växande roll i samhällsekonomin belyses av följande 

sammanställning. 

Den allmänna jörsäkringens andel av brut1onatio11a/produkten (BNP) och den 
privata konsumtionen. Miljarder kr. 

1%0 1965 1970 1975 19791 

Omslutning inom allmän 
försäkring 4,2 10,2 21,4 47,2 86,2 

BNP till marknadspris 72,2 113,2 170,8 286,9 437,3 
Försäkringen i % av BNP 5,8 9,0 12,5 16,5 19,7 
Transfereringar från försäk-

ringen till hushållen2 3,7 7,0 13,9 34,2 67,2 
Total privat konsumtion 43,3 63,9 92,l 149,5 227,6 
Transfereringar i % av 
privat konsumtion 8,5 11,0 15,I 22,9 29,5 

I Beräknat. 
2 Brutto före skatt. 

Den allmänna försäkringens ekonomiska omfattning ökar kraftigt för varje 

år, både absolut och relativt i förhållande till den totala samhällsekonomin. 

De ersättningar som betalas ut från försäkringen motsvarar omkring 30 % av 

den totala privata konsumtionen i landet. Försäkringens ökande andel av 
folkhushållet beror främst på de successiva höjningarna av folkpensionsbe

loppen som skett under denna tid, det ökande antalet pensionärer med ATP 

liksom den allmänna ökningen av såväl antalet som andelen pensionärer 
bland befolkningen. Även sjukförsäkringen med föräldraförsäkring och 

tandvårdsförsäkring har byggts ut betydligt under 1970-talet. 

Samtidigt med denna utbyggnad av försäkringens omfattning har det skett 
en förskjutning av finansieringen i riktning mot ökad avgiftsandel i form av 

socialförsäkringsavgifter från arbetsgivarna. Tidigare avgifter från löntagarna 

har slopats och statens kostnadsandel har minskat. 

ATP och arbetsskadeförsäkringen har redan från början helt finansierats 

genom arbetsgivar- och egenföretagaravgifter. 

3 Riksdagen 19791811. I sam/. Nr /lill. Bil. 8 
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Beräknade kostnader och ./it1at1siering år 1980 för den allmänna .försäkringen 

(it1kl. jöräldraj(jrsäkring) samt .för delpet1sion!i/Örsäkringen och arbetsskadefar-

säkringen. Milj. kr. 

Folkpen- ATP Sjuk för- Delpcn-
sionering säkring sionsför-

säkring 

Utbetalcla formåner 28 520 18 200 28 900 I 050 

Finansiering 
I. Socialförsäkringsavgifter 20 750 22000 26 300 I 090 

därav till fondering 3 800 1 7351 401 
Andel av kostnader i 'Y, 73 100 85 100 
Andel av löncunderlaget i % 8,3 12,0 10,6 0,5 

2. Statliga medel netto 7 770 4 335 
Andel av kostnaderna i % 27 15 

I Täckning av tidigare underskott. 

Försäkringens omfattning och kostnader 

Folkpensioner 

Under 1970-talet har flera betydelsefulla och kostnadskrävande pensions

reformer genomförts. Den allmänna pensionsåldern har sänkts och folkpen

sionens grundbelopp har höjts. Vidare har möjligheterna till rörlig pensions

ålder mellan 60 och 70 års ålder vidgats. 

De folkpensionärer som saknar eller har låg ATP har sedan år l 969 fått 
årliga standardförbättringar genom höjda pensionstillskott. De årliga pen

sionstillskottshöjningarna var ursprungligen 3 % av basbeloppet per år men 

höjdes fr. o. m. år 1976 till 4 % av basbeloppet per år. F. n. utgör pensions

tillskottcn 37 % av basbeloppet till ålderspensionärer och änkor och höjs den 

l juli varje år med ytterligare 4 procentenheter till dess garantinivån 45 9;i av 

basbeloppet uppnås den I juli 1981. För att höja inkomstnivån för den som 
blivit sjuk eller handikappad i unga år utgår till förtidspensionärer med ingen 

eller låg ATP dubbla pensionstillskott, vilket f. n. innebär 74 96 av basbelop

pet utöver folkpensionens grundbelopp. Den årliga ökningen av pensions

tillskotten till förtidspensionärer är 8 % av basbeloppet till dess garantinivån 

90 96 uppnås den 1 juli 1981. 
Basbeloppet för januari 1980 är l 3 900 kr. 

Antalet folkpensionärer och kostnaderna för folkpensionerna framgår av 

följande sammanställningar. 

Arbets-
skadeför-
säkring 

I 100 

1 190 
90 

100 
0,6 

Summa 

77 770 

71 330 
5 665 

12 105 
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A ni alet folkpensionärer 

I början Ålders- Fön ids- Hustru- Änke- Barn- Handikapp- Summa 
av år pension pension tillägg pension pension ersättning 

m.m.I 

1960 738 800 143 )()() 33 700 55000 27 000 
1965 827 200 150600 41 700 84400 35 900 25 800 
1970 946 600 187 900 53 700 )()() 700 34 300 35000 
1975 I 061 700 288 900 68 000 105 800 44600 44100 
1978 1314500 272 800 57100 85 900 43 500 79 500 
19802 l 362 500 292 000 55 000 83 500 42 500 86 300 
19822 l 394 500 297 000 54000 82 500 42 500 89 200 

Genomsnittlig årlig ökning 
1960-1964 17 700 I 500 1600 5900 1800 5100 
1965-1969 23 900 7 400 2 500 3 200 - 300 I 800 
1970-1975 23000 18 100 2 800 800 1600 3400 
19763 199 900 -38 500 -14 700 -19000 - 500 19300 
1977-1981 22 000 7 800 - 300 - 800 - 200 2900 

I Handikappersättning inkl. vårdbidrag och barntillägg. 
2 Beräknat. 
J Redovisas separat p. g. a. pensionsålderssänkningcn den 1 juli 1976. 

Folkpensionskostnaderna, milj. kr. 

Ar Ålders- Fönids- Änke- Övrigt Summa Bostads-
pension pension pension stöd till 

Barn- pensio-
pension närer 

1960 2001 378 115 84 2 578 275 
1965 3 146 577 345 131 4199 449 
1970 5 180 1 040 590 244 7 054 849 
1975 9 945 2660 1020 629 14 254 1663 
1978 17 160 3 950 1100 962 23 172 2 549 
19791 19 020 4425 I 180 I 080 25 705 2 810 
19801 21 )()() 4940 I 260 1220 28 520 3100 

I Beräknat. 

Av sammanställningarna framgår att antalet personer med olika förmåner 
inom folkpensioneringen ökat kraftigt under de två senaste decennierna. 

Denna utveckling orsakas i huvudsak av förändringar i befolkningsstruktu

ren med ett successivt ökande antal ålderspensionärer. Härutöver har 

reformer inom folkpensioneringen också medverkat till ökningen. Den l juli 

1976 sänktes den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år, vilket medförde 

en ökning av antalet ålderspensionärer med 170 000. Nytillskottet pensionä

rer blev i detta sammanhang 80 000 eftersom 90 000 tidigare uppbar någon 

form av pension inom folkpensioneringen. Vidare har vidgade möjligheter till 

997 600 
1165600 
I 358 200 
1613 100 
I 853 300 
I 921 800 
I 959 700 

33 600 
38 500 
49 700 

146 500 
31400 

Bostadsstöd 
till pensionä-
rer 

538 000 
580 700 
657 900 
739000 
851 900 
840000 
850000 

8 500 
15450 
17 950 
24400 
12000 
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förtidspension och till handikappersättning medfört att antalet personer med 

förmåner inom folkpensioneringen ökat. 

Det ökande antalet pensionärer har naturligt nog också medfört en kraftig 

ökning av anslagsbehovet. De ökade kostnaderna orsakas också av förbätt

ringar av förmånerna och anpassningen av pensionsbcloppen till förändring

arna i penningvärdet. Reformerna innefattar höjda grundpensioner, sänkt 

pensionsålder, förbättrade handikappförmåner och successiva förbättringar 

av pensionstillskotten. Under år 1980 beräknas 958 000 eller 55 % av det 

totala antalet folkpensionärer ha helt eller reducerat pensionstillskott. 

Vid basbeloppet 13 900 kr. uppgår folkpensionens årsbelopp - inkl. helt 

pensionstillskott men exkl. kommunalt bostadstillägg - till 18 348 kr. för en 

ensamstående ålderspensionär och till 31 83 l kr. för ett pensionärspar. 

Årsbeloppet för en ensam förtidspensionär uppgår till 23 491 kr. Under år 

1980 beräknas pensionsbeloppen inkl. höjning av pensionstillskotten öka 

med nära I 800 kr. för en ensam ålderspensionär och med drygt 3 200 kr. för 

ett pensionärspar samt med ca 2 700 kr. för en förtidspensionär. 

För nästa budgetår beräknas statens sammanlagda folkpensionskostnader 

öka med 3 460 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Av kostnadsök

ningen beror 340 milj. kr. på ett ökat antal pensionärer, 240 milj. kr. på höjda 

pensionstillskott, medan värdesäkringen av pensionerna beräknas kosta 

2 880 milj. kr. Anslagsbehovet för folkpensioner under budgetåret 1980/81 

beräknas till 29 980 milj. kr. 

Folkpensioneringen finansieras delvis genom en socialförsäkringsavgift 

som betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften är 8,3 % av 

löneunderlaget. Avgiften, som tillförs statsbudgeten, beräknas täcka drygt 

70 % av statens kostnader för folkpensioneringen. 

Pensionskommitten (S 1970:40) arbetar med frågan om efterlevandepen

sioneringens framtida utformning och beräknas kunna redovisa sina förslag 

under år 1980. 

Bostadsstöd till pensionärer 

Ett betydelsefullt komplement till folkpensionen utgör de kommunala 

bostadstilläggen (KBT). F. n. utgår KBT till ca 810 000 pensionärer och är en 

förutsättning för många att kunna ha en tillfredsställande bostad. Kommun

erna bestämmer själva om KBT skall utgå och vilka grunder som skall gälla 

enligt Jagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg. 

Reglerna för inkomstprövning är dock fastlagda i nyss nämnda lag. KBT 

administreras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna och betalas 

ut samtidigt med folkpensionen. 

Olika undersökningar har visat att reglerna för bostadstilläggens maximi

belopp före inkomstavdrag varierar kraftigt kommunerna emellan. Mot 

denna bakgrund och i syfte att uppnå ökad samordning mellan reglerna för 
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statskommunalt bostadsbidrag införs den I januari 1980 statsbidrag till 

kostnaderna för KBT enligt motsvarande regler som gäller for statskommu

nala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. (prop. 1978179:95, FiU 1978/79:35, 

rskr 1978179:335). 

För att statsbidrag skall utgå gäller som villkor att kommunen täcker minst 

80 ~V. av bostadskostnaden upp till 700 kr. per månad för ensamstående 

pensionär och 800 kr. per månad för makar. Jag kommer i det följande att 

föreslå att nämnda beloppsgränser höjs med 50 kr. vardera fr. o. m. den 1 

januari 1981. Kommunerna har självfallet möjlighet att låta KBT utgå även 

för bostadskostnader som överstiger dessa nivåer, men dessa KBT-kostnader 

blir inte statsbidragsgrundande. Statsbidrag utgår med 43 9(i av bostadskost

naden upp till nyss nämnda bidragsnivåer. De för statsbidrag angivna 

bidragsnivåerna antas medföra en stimulans till en allmän höjning av 

KBT-beloppen i de kommuner där de är låga. De merkostnader detta väntas 

medföra beräknas till ca 300 milj. kr. för år räknat och faller i sin helhet på 

staten. Kostnaderna för KBT kan beräknas till 3 100 milj. kr. för år 1980. 

Därav faller ca I 300 milj. kr. på staten. 

Den I januari 1978 infördes möjlighet för folkpensionärer att få statskom

munalt bostadsbidrag om detta ger högre bidrag än KBT. Bostadsstöd utgår 

f. n. till ca 840 000 pensionärer. Därav uppbär ca 810 000 enbart KBT, ca 

20 000 enbart statskommunalt bostadsbidrag och ca 10 000 både KBT och 

statskommunalt bostadsbidrag. Anslag till statskommunalt bostadsbidrag 
redovisas under bostadshuvudtiteln. 

Allmän tilläggspension (ATP) 

ATP innefattar ålderspension med 60 % av den årliga inkomsten, uttryckt 

som ett genomsnitt av den försäkrades 15 bästa år i arbetslivet. Bortsett från 
vissa äldre åldersgrupper krävs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den 

årliga pensionsgrundande inkomsten beräknas på inkomster som ligger 

mellan I och 7,5 basbelopp, vilket för år 1979 motsvarar inkomstbelopp 

mellan 13 I 00 och 98 250 kr. ATP innefattar också förtidspension och 

familjepension. Reglerna för pensionsåldern överensstämmer med motsva

rande regler för folkpension. Tilläggspensioneringen är värdebeständig 

genom förmånernas anknytning till basbeloppet. Pensionsgrundande 

inkomst beräknades första gången år 1960. 

Antalet ATP-pensionärer och kostnadsutvecklingen för ATP-utbetalning

arna framgår av följande sammanställningar. 
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Antalet ATP-pensionärer 

I början Ålders- Förtids- Änke- Barn-
av år pension pension pension pension 

1963 2 500 4 500 6400 4200 
1965 51 300 17600 19600 12 700 
1970 224 600 70300 68100 30000 
1975 419 900 173 700 136 400 40000 
1978 669 800 181 200 183 900 43100 
19801 755 000 205 000 215 000 44500 
19821 850000 210 000 245 000 45 000 

Genomsnittlig årlig ökning 
1965--1969 34 650 10 550 9 700 3 450 
1970--1975 39150 19 300 13 950 I 850 
19762 163 700 -22 500 16 200 I 000 
1977-1981' 45 300 9300 15400 600 

1 Beräknat. 
2 Redovisas separat p. g. a. pensionsålderssänkningen den I juli 1976. 

Kostnader for ATP-pensioner, milj. kr. 

År Ålders- Förtids- Änke- Barn-
pension pension pension pension 

1963 7 9 14 5 
1965 57 47 48 16 
1970 560 359 195 52 
1975 2 450 I 830 610 116 
1978 7 870 3 070 I 205 193 
19791 9 755 3 690 I 415 215 
19801 Il 990 4 300 1670 240 

I Beräknat. 
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Summa 

17600 
101 200 
393 000 
770000 

I 078 000 
I 219 500 
I 350000 

58 350 
74 250 

158 400 
70600 

Summa 

35 
168 

I 166 
5006 

12 338 
15 075 
18 200 

Av redovisningen framgår att ATP-pensionerna för varje år får allt större 

betydelse.Av de drygt I 362 000 ålderspensionärerna och 292 000 förtidspen
sionärerna som f. n. har folkpension får 755 000 resp. 205 000 också pension 
från ATP. Det innebär att drygt 55 % av ålderspensionärerna och drygt 70 % 
av förtidspensionärerna också har ATP-pension. Sedan i början av år 1975 har 
andelen ATP-pensionärer bland ålderspensionärerna ökat med nära 16 % 

och bland förtidspensionärerna med drygt JO % . Utöver ökningen av antalet 

ATP-pensionärer har även det materiella innehållet i utgående pensioner för 

tillkommande pensionärer successivt förbättrats genom ett ökat antal 

intjänade poängår. Såväl ökningen av antalet ATP-pensionärer som förbätt

ringar av utgående pensioner genom högre ATP-poäng kommer att fortsätta 

under de närmast följande åren. 

ATP finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. 

ATP-avgiften för år 1980 utgör 12 % av det avgiftsgrundande löneunderlaget. 

För de följande fyra åren höjs avgiften med 0,25 procentenheter per år och 
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kommer därmed att år 1984 utgöra 13 9U. Genom denna avgiftshöjl")ing 

tillförs allmänna pensionsfonden (AP-fonden) medel som skall underlätta att 

klara de mera långsiktiga utgiftsåtagandena inom ATP-systemet. 

ATP-avgiften betalas in 1ill AP-fonden. Fondförvaltningen är uppdelad på 

fyra delfonder med var sin fondstyrelse som förordnas av regeringen efter 

förslag från olika organisationer. AP-fonden uppgick år 1965 till 7 300 milj. kr. 

och har sedan ökat till 31 343 milj. kr. år 1970, 76 963 milj. kr. år 1975 och ca 

148 200 milj. kr. i januari år 1980. 

Delpensionsförsäkringen 

Den I juli 1976 infördes delpensionsförsäkringen för anställda löntagare. I 

enlighet med prop. 1978179:69 vidgas delpensionsförsäkringen fr. o. m. den 

I januari 1980 till att omfatta alla förvärvsarbetande, dvs. även egna 

företagare och uppdragstagare. Förvärvsarbetande har genom denna pen

sionsform möjlighet att minska arbetsinsatsen mellan 60 och 65 års ålder 

genom att övergå till deltidsarbete i kombination med delpension. För att 

kunna få del pension skall man enligt huvudregeln ha haft ATP-grundande 

inkomst under sammanlagt minst JO år efter 45 års ålder och ha förvärvsar

betat under fem av de senaste tolv månaderna. Arbetstiden för anställda skall 

minskas med minst 5 timmar i veckan och uppgå till i genomsnitt minst 17 
timmar i veckan. Egna företagare måste minska sin arbetstid med i 

genomsnitt minst hälften och därefter arbeta i genomsnitt minst I 7 timmar i 

veckan. 

Delpension till anställda utgår med 65 % av inkomstbortfallet vid över

gången till deltidsarbete. För egna företagare beräknas delpensionen på 

särskilt sätt. Den disponibla inkomsten av deltidsarbetet tillsammans med 

del pension kan normalt beräknas motsvara 85-90 96 av den tidigare inkomst
en vid heltidsarbete. Del pensionen är ATP-grundande inkomst och reducerar 

inte ålderspcnsionen från folkpensioneringen och ATP. 

Antalet delpensionärer har sedan juli I 976 ökat kontinuerligt. Under 

budgetåret 1976177 ökade antalet med i genomsnitt nära 2 100 per månad, 

I 977 /78 med nära 1 100 per månad och 1978179 med nära 650 per månad. För 

perioden juli-december 1979 har ökningstakten reducerats något ytterligare. I 

januari 1980 beräknas antalet delpensionärer uppgå till drygt 51 000. 

I takt med en ökning av antalet delpensionärer har också antalet upphörda 

delpensioner ökat successivt. T. o. m. oktober 1979 hade 28 000 pensionsfall 

avslutats. Den vanligaste orsaken till att delpcnsionen upphört är att normal 

ålderspension börjat utgå. 

Under budgetåret 1976177 utbetalades 243 milj. kr. i delpension, 1977178 
565 milj. kr. och under 1978179 791 milj. kr. Under innevarande budgetår 

beräknas utbetalningarna uppgå till 975 milj. kr. 
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Regeringen har den 20 december 1979 uppdragit åt riksförsäkringsverkct 

att senast den 1 oktober 1980 till regeringen redovisa. erfarenheterna av de 
regler för delpension som gäller fr. o. m. den 1 januari 1980 bl. a. med 

avseende på förmånsnivå och kontrollfunktioner. 
Delpensionsförsäkringen finansieras genom en arbetsgivaravgift som den 

1 januari 1980 höjs från 0,25 % till 0,50 % av avgiftsunderlaget. Avgiften förs 

till en särskild fond. De egna företagarnas delpensionsförsäkring bekostas 
med en egenavgift, vilken motsvarar den arbetsgivaravgift som erläggs för 

anställda. Den fr. o. m. år 1980 höjda socialförsäkringsavgiften avses ge full 

kostnadstäckning för de löpande pensionsutbetalningarna och därutöver 
lämna en successiv täckning av de underskott som uppstått i delpensions

fonden under åren 1978 och 1979. Underskottet den I oktober 1979 var 385 
milj. kr. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utbetalningarna från de allmänna 

pensionssystemen uppgår till mycket stora belopp. Statens kostnader under 

folkpensionsanslaget uppgår således till 29 980 milj. kr. under nästa budgetår. 

Härtill skall läggas statens och kommunernas kostnader, 3 200 milj. kr., för 

kommunala bostadstillägg och statskommunala bostadsbidrag till pensionä

rer. Vidare tillkommer ATP-utbetalningarna, som för det kommande 

budgetåret beräknas uppgå till i runda tal 19 900 milj. kr. Tillsammans 

kommer utbetalningarna från den allmänna pensioneringen och bostadsstö
det därmed att uppgå till omkring 53 miljarder kr., vilket innebär en ökning 

med närmare 7,6 miljarder kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger rätt 
till dels sjukpenning vid sjukdom med 90 % av arbetsinkomster upp till 7 ,5 
gånger basbeloppet (f. n. 104 250 kr.), dels viss ersättning i samband med 

läkarvård och läkemedelsinköp, tandvård, sjukhusvård och viss annan 

sjukvårdsbehandling samt för sjukresor. 
Sjukförsäkringens ersättningsreg\er för läkarvård i öppen vård innebär att 

patienten betalar en enhetlig avgift på högst 20 kr. per besök i offentlig vård 

och vanligen högst 30 kr. per besök hos privatpraktiserande läkare. Försäk

ringskassan betalar sedan ersättning enligt fastställd taxa till sjukvårdshu

vudmannen resp. läkaren. Motsvarande ersättningsregler gäller för sjukvår

dande behandling som utförs av annan personal än läkare. Patientavgiften är 

fr. o. m. den 1 januari 1980 15 kr. per besök. 
Antalet ersatta behandlingar i öppen vård har ökat kraftigt. Framför allt har 

en snabb utveckling skett av hemsjukvården, en vårdform som är av stor 

betydelse för de äldre och som många gånger utgör ett gott alternativ till 

omhändertagande inom den slutna sjukvården. 
När en försäkrad vårdas på sjukhus betalar sjukförsäkringen en vårdavgift 
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på 40 kr. per dag till sjukvårdshuvudmannen. För varje dag som den 

försäkrade vårdas på sjukhus görs samtidigt ett avdrag från hans sjukpen

ning. Avdraget utgör 30 kr. per dag, dock högst en tredjedel av den utgående 

sjukpenningen. 

Sjukförsäkringen innefattar också den allmänna tandvårdsforsäkringen. 

Den omfattar alla försäkrade över 19 år och under en övergångsperiod även 

försäkrade i åldersgruppen 17-19 år. Barn och ungdomar under I 7 års ålder 

har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktandvård. Tandvårds

försäkringen ersätter kostnaderna for tandvård enligt tandvårdstaxan med 

50 '·''• upp till I 500 kr. och med 75 % av kostnader över I 500 kr. samt for 

förebyggande åtgärder och vissa protesarbeten. Avsikten är att höja belopps

gränsen för ersättningsnivån 75 C),; till 2 500 kr. den I juli 1980. Denna gräns 

avses därmed gälla for all vård, dvs. även for förebyggande åtgärder och vissa 

protcsarbcten. Tandvårdstaxan höjs den I januari 1980. 

En parlamentarisk kommitte (S 1978:01) har till uppgift att se över 

tandvårdsforsäkringen. Utredningen lade i januari 1979 fram ett delbetän

kande (SOU I 979:7) Tandvården i början av 80-talet, som innehöll förslag till 

de åtgärder som på kort sikt erfordras for att trygga folktandvårdens 

utbyggnad. Utredningen beräknar att det mål för folktandvårdens utbygg

nad, som sattes upp när tandvårdsförsäkringen infördes, skall kunna uppnås 

någon gång under perioden I 982-1984. Detta kräver emellertid att hela 

tillskottet av tandläkare tillförs folktandvården. Mot denna bakgrund 

föreslog utredningen att reglerna om etableringsbegränsning for privatprak

tiserande tandläkare och om kvotering av nya tandläkartjänster inom 

folktandvården utsträcks till att gälla t. o. m. år I 982. En viss skärpning av 

reglerna föreslås i syfte att åstadkomma en bättre regional fördelning av 

tandläkarresurserna. Regeringen har lagt fram en proposition i huvudsak 

enligt utredningens förslag. Riksdagen har nyligen beslutat i enlighet med 

förslaget. (Prop. J 979/80:29. SflJ 1979/80:9, rskr 1979/80:102). 

Kostnaderna för sjukförsäkringen inkl. tandvårdsforsäkringen och föräld

raforsäkringen samt administration beräknas för år 1980 till 28 900 milj. 

kr. 
Kostnadsutvecklingen for sjukförsäkringen framgår av följande samman

ställning (milj. kr.). 

1960 1965 1970 1975 19792 19802 

Sjukpenning 600 1 139 2 662 8 108 12 630 13 540 
Öppen sjukvård 160 280 584 1 181 2 925 3 940 
Tandvård 15 15 15 989 1 850 1 830 
Läkemedel 86 176 516 I 276 2 090 2 400 
Övriga sjukvårds-

utgifter 129 160 334 461 I 275 I 745 
Föräldrapenning I 62 229 367 I 269 2 780 3 650 

Summa I 052 I 999 4 478 13 284 23 550 27 105 

I Moderskapshjälp före år 1974. 
2 Beräknat. 
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Uen kraftiga kostnadsökningen mellan åren l 970 och 1975 beror främst på 

införandet av den beskattade sjukpenningen, tandvårdsförsäkringen och 

föräldraförsäkringen år 1974. Kostnadsstegringen mellan åren 1979 och 1980 
föranleds framförallt av lönehöjningarnas effekt på sjukpenningbeloppen 

samt höjningar av försäkringens ersättningar för offentlig vård. 

I följande tabell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar, sjukfallsfre-

kvens m. m. 

Ar Ersatta Sjukfallsfrc- Varaktighets- Andel försäkra-
sjukd<igar kvens. Antal tal. Genom- de utan något 
per för- fall per för- snittligt antal avslutat sjukfall 
säkrad säkrad dagar per fall ('~>) 

1960 13,2 0,55 24,2 Uppgiften saknas 
1965 15,7 0,66 23,9 63,1 
1970 19,8 1,09 18,2 48,6 
1975 22,0 1,37 15,6 41,7 
1976 22,9 1,47 15,8 39,3 
1977 22,8 1,45 16,0 39,2 
1978 22,8 1,52 15,2 38,8 

Antalet sjukdagar som ersätts av sjukförsäkringen påverkades givetvis av 

att karensdagarna togs bort år l 967. Antalet ersatta sjukdagar har därefter 

varit i stort sett oförändrat från år 1969 och fram till år 1974, då det 

genomsnittliga antalet sjukdagar under ett år ökade från 19,2 till 20,9. 
Ökningen har därefter fortsatt under åren 1975 och 1976 men i något 

långsammare takt. Sjuktalet åren 1977 och 1978 ligger som framgår av 

tabellen på 1976 års nivå. Sjuktalet beräknas bli oförändrat även för år 

1979. 
Sjukfallsfrekvensen, dvs. antalet avslutade sjukfall per försäkrad under ett 

visst år, har ökat under hela perioden. Däremot har det genomsnittliga 

sjukfallet blivit kortare. Till en del förklaras detta av karenstidsförkortningen 

år 1967. Tillsammans med utvecklingen av sjukfallsfrek vensen ger dock det 

minskade varaktighetstalet belägg för att det främst är antalet korta sjukfall 

som har ökat. Av tabellen framgår också att andelen sjukförsäkrade som inte 

haft något sjukfall under året har minskat successivt. 

Av följande tabell framgår hur andelen sjukdagar resp. sjukfall fördelar sig 

på sjukfall av olika längd för åren 1968-1978. De långa sjukfallen svarar för ca 

90 % av antalet sjukdagar men endast för 30-35 % av antalet sjukfall. För de 

korta sjukfallen är förhållandet det omvända. Vidare kan utläsas att de korta 

sjukfallens andel av både sjukfall och sjukdagar ökar, med motsvarande 

minskning för de långa sjukfallen. Även här beläggs således att det främst är 

de korta sjukfallen som ökar. Som framgår av tabellen medför emellertid 

stora procentuella ökningar av de korta sjukfallen inte lika stora ökningar av 

antalet sjukdagar och därmed inte heller för sjukförsäkringens utgifter. I 
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sammanhanget bör beaktas att den ökade förtidspensioneringen på grund av 

kombinerade medicinska och arbetsmarknadsskäl påverkar det relativa 

förhållandet mellan långa och korta sjukfall. 

År 

1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1978 

Sjukfallets varaktighet 
1-6 dagar 

Andel av Andel av 
sjukfallen dagarna 
% U• 

-'" 

61 10 
64 Il 
65 Il 
68 12 
69 13 
70 13 

7 dagar eller mer 

Andel av Andel av 
sjukfallen dagarna 
'\i 9iJ 

39 90 
36 89 
35 89 
32 88 
31 87 
30 87 

Sjukförsäkringen finansieras till 15 96 av statsbidrag och till 85 % av 

socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Socialförsäk

ringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr. o. m. år 1979 10,6 % av löneun

derlaget. 

Den under år 1978 tillkallade sjukpenningkommitten (S 1978:04) skall bl. a. 

föreslå lösningar på frågor om bättre regler för sjukpenning för inkomstförlust 

vid korta sjukfall och bättre anpassning av kompensation för delårs- och 

deltidsanställda. Som ett alternativ skall prövas förutsättningarna att införa 

en period under vilken arbetsgivaren skall svara för sjukersättningen i form 
av sjuklön. 

En utredning (S 1979:09) har också tillsatts för att se över ersättningssys

temet för sjukresor ur organisatorisk och administrativ synpunkt. Därvid 
skall bl. a. prövas förutsättningarna för att ge sjukvårdshuvudrnännen ett 

ökat ekonomiskt och administrativt ansvar för resor i samband med 
sjukdom. 

Arbetsskadeförsäkringen 

Den arbetsskadeförsäkring som trädde i kraft den 1 juli 1977 omfattar- till 

skillnad från den tidigare lagen om yrkesskadeförsäkring - även uppdragsta

gare och egenföretagare. Arbetsskadeförsäkringen träder in vid skada som 

leder till inkomstbortfall. l princip utgår full ersättning för inkomstbortfall till 
den som drabbas av skada i sitt arbete. 

Den nya lagen anknyter till de principer som gäller för invaliditetsbedöm

ning inom den allmänna försäkringen. Det är därigenom den faktiska 

nedsättningen i den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom 

förvärvsarbete som bestämmer livräntans storlek. Livräntan vid arbetsskada 

skall i princip utgöra skillnaden mellan den inkomst som den försäkrade kan 

antas ha haft om han inte hade skadats och den inkomst som han trots skadan 
kan beräknas få. 
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Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäk

ringen på så sätt att ersättning utgår från sjukförsäkringen for de första 90 
dagarna sedan skadan uppkom (samordningstiden). Från arbetsskadeförsäk

ringen utgår efter samordningstidens utgång ersättning för sjukvårdskostna

der inkl. resor och andra kostnader. Vidare utgår sjukpenning och - som 

tidigare nämnts - livränta. Livräntan kan också utgå till efterlevande anhörig. 

Den ersätter årlig inkomstförlust upp till samma inkomsttak som gäller för 

ATP, dvs. 7 .5 basbelopp som vid basbeloppet 13 900 kr. motsvarar 104 250 

kr. 

För år 1978 redovisades ca 178 000 anmälda arbetsskador. För år 1979 
beräknas antalet skadcfall till ca 190000. Under åren 1975--1978 skedde en 

kraftig ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar. I stor utsträckning 

berodde detta på att hälsoundersökningar inom framför allt byggbranschen 

hade avslöjat ett stort antal hörselskador. Den övriga delen av ökningen torde 

bero på den allmänt ökade uppmärksamheten på detta område. 

Drygt 90 9,, av de anmälda skadeärendena avslutas inom samordningsti

den. Det innebär att ersättning från arbetsskadeförsäkringen kan beräknas 

utgå i ca 15 000 fall per år. Utbetalningarna från försäkringen var ca 910 milj. 

kr. under år 1979. 
Arbetsskadeförsäkringen finansieras helt genom avgifter från arbetsgivare 

och egenföretagare. P. g. a. de ökade utbetalningarna från försäkringen höjs 

avgiften fr. o. m. år 1980 från 0,25 % till O,& '70 av löneunderlaget. 

Administration m. m. 

Den nya besvärsorganisationen inom socialförsäkringen med tre regionala 

forsäkringsrätter trädde i funktion den 1 januari 1979. Med hänsyn till 

måltillströmningen och arbetsbalanserna hos försäkringsrätterna kommer jag 

att i det följande föreslå betydande personalförstärkningar hos rätterna. 

En särski:d komrnitte (S 1977: JO) utreder frågan om den framtida 

utformningen av den allmänna försäkringens ADB-system. Kommitten 

publicerade under våren 1979 en lägesrapport med en ideskiss till utform

ningen av ett nytt ADB-system. Rapporten har remissbehandlats av 

kommitten. Mot bakgrund av remissinstansernas synpunkter på lägesrap

porten och med utgångspunkt i kommittens fortsatta överväganden planeras 

f. n. ett slutbetänkande under år 1980 med principförslag till utformningen av 

ett framtida ADB-system och en plan för systemets genomförande. 

En kommitte (S 1979:08) har tillsatts för översyn av riksförsäkringsverkets 

organisation med anledning av de förändringar som under senare år 

genomförts på socialförsäkringsområdet m. m. Kommitten skall också göra 

en översyn av vissa frågor rörande de allmänna försäkringskassorna, bl. a. 

frågan om formerna för styrning av kassornas organisation och förvaltnings

kostnader. 
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llär kan också nämnas att socialpolitiska samordningsutredningcn (S 
1975:02) väntas i början av år 1980 avlämna ett betänkande om en samordnad 
socialförsilkring. 

Ärenden inom den allmänna försiikringen handläggs i första instans av de 
allmänna försäkringskassorna. Allmän försäkringskassa finns i varje lands
tingskommun samt i kommun som inte tillhör landstingskommun. Totalt 
finns således 26 försäkringskassor. En stor del av den verksamhet inom 
försäkringskassan, som kräver kontakt med de försäkrade, bedrivs vid 
lokalkontor och filialexpeditioncr. F. n. finns ca 450 lokalkontor och 135 

filialexpeditioner. 

Försäkringskassornas ./Orva/tningsutgifier m. m. 
(brutto, löpande priser) 

Ar 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1 Prognos. 
i Budgeterat. 

Förvaltningsut
gifter milj. kr. 

638 
818 

1 089 
1 362 
I 67JI 
I 8282 

Antal tjänster 
den 1 jan. 

IO 517 
11 828 
12 697 
14 310 
15 829 
16 4102 

Ökning mellan 
resp. år, 
Antal 

1 311 
869 

I 613 
I 519 

581 

Försäkringskassornas administrativa utgifter finansieras till 85 % med 
socialförsäkringsavgifter och till 15 <JO över statsbudgeten. Som jag återkom
mer till längre fram bör den andel av försäkringskassornas förvaltningskost
nader som finansieras över statsbudgeten i fortsättningen redovisas under ett 
särskilt anslag. Detta innebär inte någon förändring i finansieringsreglerna 
jämfört med vad som nu gäller. 

Den allmänna försäkringen har kännetecknats av en hög reformtakt under 
de senaste fem åren. Flera administrativt tunga reformer har genomförts. Det 
är mot denna bakgrund den ovan redovisade utvecklingen av försäkringskas
sornas administration bör ses. 

B 1. Försäkringsöverdomstolen1 

1978179 
1979/80 

1980181 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 136 668 
6 062 (){)() 
6 558 000 

I Före den I januari 1979 försäkringsdomstolen. 

Försäkringsöverdomstolen ilr högsta prövningsinstans för socialförsäk
ringen. Domstoll!n har att pröva sådana ärenden som fullföljs från försäk-
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ringsrätt eller från arbetsmarknadsstyrelsen eller som sistnämnda myndighet 

underställer domstolens prövning. Domstolen har f. n. tio lagfarna och nio 

icke lagfarna ledamöter. 

Personal 
Domare 
Föredragande 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

F örsä kringsöverdomstolen 

1979/80 

10 
10 
17 

37 

5 265 000 
4 500 

499 500 
293 000 

6062000 

Beräknad ändring 1980/81 

Domstolen 

+l 
+2 
+2 

+5 

+1023000 
500 

+ 72 500 
+ 223 000 

+1319000 

Föredra
ganden 

+391 000 
+ 500 
+ 30 500 
+ 74000 

+496000 

För budgetåret 1978179 har försäkringsöverdomstolen redovisat en resul

tatanalys. Av denna framgår att en mindre minskning av målbalansen skett 

till följd av minskad måltillströmning. Måltillströmningen har dock ökat på 

nytt i samband med att avverkningen av mål hos försäkringsrätterna kommit 

igång. 

l. Pris- och löneomräkning + 477 000 kr. 

2. Bcsparingsalternativet innebär personalminskning med en tjänst. Var än 

denna minskning läggs kommer den att medföra en minskad målavverkning 

och försämrade möjligheter för domstolen att möta de övriga krav som ställs 

på domstolen som slutinstans. 
3. För att försäkringsöverdomstolen skall kunna vidmakthålla en fortsatt 

hög målavverkning, minska målbalanserna och fördjupa den prejudikatbil

dande verksamheten behövs förstärkning med en domare, två föredragande 

och två biträden ( + 717 000 kr.). 

4. För att försäkringsöverdomstolen i ökad utsträckning skall kunna 

framställa sina domar med hjälp av fotokopiering behövs 50 000 kr. för 

maskinutrustning. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 6 558 000 

kr. Jag har därvid räknat med 50 000 kr. för ökad framställning av domar 

genom fotokopiering. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsöverdomstolen för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 6 558 000 kr. 

8 2. Försäkringsrätter 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 792 734 
21 463 ()()() 
2 8 363 ()()() 

Försäkringsrätterna, som inrättades den I januari 1979, är första besvärsin

stans för främst socialförsäkringsärenden m. m. som handläggs av de 

allmänna försäkringskassorna. Försäkringsrätterna har därmed övertagit de 

arbetsuppgifter som tidigare ombesörjts av riksförsäkringsverkets besvärsav

delning och försäkringsrådet - vilkas verksamhet upphörde med 1978 års 

utgång. 

Det finns tre försäkringsrätter, försäkringsrätten för Mellansverige (fem 

avdelningar), försäkringsrätten för Södra Sverige (tre avdelningar) och försäk

ringsrätten för Norra Sverige (två avdelningar). 

Personal 
Domare 
Föredragande 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

1979/80 

61 
28 
43 

132 

17 318000 
20000 

3 064000 
I 061 000 

21463000 

Beräknad ändring 1980/81 

Försäkrings
rätterna 

+18 
+12 
+20 

+SO 

+ 7 687 000 
+ 8000 
+ I 614 000 
+ I 695 000 

+Il 004 000 

Föredra
ganden 

+ 5 
+ 2 
+ 3 

+10 

+4919000 
+ 4000 
+I 146000 
+ 831 000 

+6 900 000 
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Försäkringsrätterna 

Försäkringsrätterna, som började sin verksamhet den I januari 1979, har 

redovisat en resultatanalys för första halvåret 1979. Av denna framgår att 

måltillströmningen överstigit vad som beräknats samtidigt som antalet 

avgjorda mål varit lägre än beräknat. Detta har medfört att målbalanserna 
ökat kraftigt. 

l. Pris- och löneomräkning +3 142 000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär personalminskning och därmed minskad 

målavverkning. Det är därför inte möjligt att genomföra. 

3. Försäkringsrätterna fick vid verksamhetens början i januari 1979 överta 

en betydligt större målbalans från riksförsäkringsverket och försäkringsrådet 

än beräknat. Vidare har måltillströmningen överstigit prognoserna. Den 

nuvarande personalstyrkan avverkar betydligt färre mål än som kommer in 

under samma tidsperiod. Balanserna ökar därför ständigt. Det är således 

nödvändigt med kraftiga personalförstärkningar. Vid varje försäkringsrätt 

behövs en ny dömande avdelning. Härutöver behövs förstärkning av föredra

gande- och biträdespersonalen. Sammanlagt behövs 50 nya tjänster 
( + 7 730 000 kr.). 

Föredraganden 

Genom reformen den l januari 1979 av besvärsprövningen inom socialför

säkringen inrättades tre försäkringsrätter, en för Mellansverige placerad i 

Haninge kommun och bestående av fem avdelningar med vardera sex 

domare, en för södra Sverige placerad i Jönköpings kommun och omfattande 

tre avdelningar med sju domare vardera och en för norra Sverige placerad i 

Umeå kommun och med två avdelningar med vardera fem domare. 

Erfarenheterna hittills av verksamheten visar att såväl målbalansen vid 

starten som den fortsatta måltillströmningen är högre än enligt de beräkning

ar som låg till grund för nuvarande personaldimensionering vid rätt.erna. Det 
torde inte finnas anledning att räkna med att tillströmningen av mål till 

försäkringsrätterna kommer att minska inom den närmaste tiden. Däremot 

bör det vara möjligt att efter den första igångsättningsperioden nå en viss 

ökning av avverkningstakten av mål. 

Med hänsyn till att det ofta är fråga om ärenden av stor betydelse för den 

enskildes försörjning finner jag det nödvändigt att försäkringsrätterna redan 

nu fär personalförstärkning. Mot bakgrund av de begränsade erfarenheter 

som hittills finns av den nya besvärsorganisationen anser jag att förstärkning

arna i viss omfattning bör tillgodoses genom att rätterna tillförs medel för 

tillfällig personal. 

Måltillströmningen till försäkringsrätten för Södra Sverige gör det nödvän

digt att tillföra denna en fjärde avdelning. Jag beräknar medel för fem domare, 

två föredragande och två biträden. Vidare beräknar jag medel för tillfällig 
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personal med 620 000 kr., vilket motsvarar två domare, två föredragande och 

två biträden. 

Vad beträffar försäkringsrätten i Umeå beräknar jag medel fören biträdes

tjiinst samt därutöver medel för tillfällig personal som förstärkning till 

befintliga avdelningar. Jag beräknar härför 760 000 kr., vilket motsvarar tre 

domare. två föredragande och ett biträde. För Haningeriittens del beräknar jag 

900 000 kr. i medel för tillfällig personal, vilket motsvarar tre domare, två 

föredragande och två biträden. 

Sammanfattningsvis beräknar jag således medel för personalförstärkningar 

vid försäkringsrätterna med tio tjänster jämte medel för tillfällig personal 

motsvarande inemot ett tjugotal tjänster. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu anfört beräknar 

jag anslaget till 28 363 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkri11gsrä1ter för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 28 363 000 kr. 

B 3. Riksförsäkringsverket 

1978/79 

1979/80 

1980181 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I Il 382 754 

108 060 000 

118851000 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet främst för ärenden 

som rör den allmänna försäkringen - dvs. sjukförsäkring med föräldraförsäk

ring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, tilläggspensionering - samt 

delpensionsförsäkring och arbetsskadeförsäkring, allmänna barnbidrag och 

bidragsförskott samt för ärenden som rör utbetalning av studiestöd vid 

vuxenutbildning, utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, stats

kommunalt bostadsbidrag till pensionärer utan barn och dagpenning till vissa 

värnpliktiga. I verkets uppgifter ingår bl. a. att utöva tillsyn över de allmänna 

försäkringskassorna, som är lokala organ för den allmänna försäkringen 

m. m. Utbetalning av förmånerna sker i huvudsak genom verkets försorg. 

Verket bedriver även försäkringsverksamhet enligt lagen om yrkesskadeför

säkring m. Il. äldre författningar inom motsvarande område. I verket hand

läggs även ärenden angående debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter. 

Sedan den I januari 1979 finns en särskild ombudsenhet som bevakar 

rättspraxis inom socialförsäkringsområdet och fullgör verkets uppgift att 

inträda som part vid socialförsäkringens överinstanser. Verket är vidare 

rcdovisningscentral och har ett revisionskontor för ett antal statsmyndighe

ter. 

4 Riksdagen /979/SO. I sam/. Nr /00. Bil. S 
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Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en överdi

rektör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämte två personalföreträdare. 

Verket är organiserat på en administrativ avdelning, en tillsynsavdelning, en 

planeringsavdelning, en yrkesskadeavdelning och en ombudsenhet. A vdel

ningarna är organiserade på sammanlagt 12 byråer och en fristående sektion 

samt ett revisionskontor. Verkets tekniska byrå med datacentral är placerad i 
Sundsvall. 

Personal 
Sektionschefer rn:h högre 

personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar 
därav för resor till andra län
der fo de nordiska 

Lokalkostnader 
Kostnader för drift av data
maskinanläggning m. m. 

Övriga expenser 
därav engångsutgifter 

Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av publikationer 

m.m. 
Ersättning från allmänna 

pensionsfonden 
Ersättning från de allmänna 

försäkringskassorna 
Ersättning från statens perso

nalpensionsvcrk för data
drift m. m. 

Nettoutgift 

Administrationsbidrag som 
redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida 

1979/80 

65 
316 
670 

I 051 

!06 926000 
204000 

I 874 000 

(50000) 
18 060000 

55 180000 
7 677 000 

(10 000) 

189 921 000 

20000 

29 651 000 

50000000 

2 190 000 

108 060 000 

32 200000 

Beräknad ändring 1980/81 

Riksförsäk
ringsverket 

+ 7 
-20 

-13 

+ 9 660 000 

+ 366 000 

(+ 37 000) 
+ 2 946 000 

+ I 459000 
+ I 238 000 

(- !0000) 

+ 15 669 000 

+ I 472 000 

139 000 

+ 14 336 000 

+14 600000 

Föredra
ganden 

-20 

-20 

+ 7 788 000 

5 000 

(+ 8 000) 
+ 2 649 000 

+ I 088 000 
+ 604 000 

(-) 

+ 12 124 ()()() 

+ 1472000 

139 000 

+ 10 791 000 

+14600000 
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Rik~fcirsäkringsverket 

För budgetåret 1978179 har riksförsäkrlngsverket redovisat en resultatana

lys. Av denna framgår bl. a. att verket på grund av otillräckliga resurser måst 

senarelägga eller eftersätta flera viktiga arbetsuppgifter. Bl. a. har kansliby

råns personalsektion måst minska servicen till verkets övriga enheter. På 

yrkesskadeavdelningen har ett stort antal anmälningar om yrkessjukdomar 

kommit in under de senaste åren, vilket medfört kraftigt ökade ärendebalan

ser. Vidare har verkets tillsyns- och inspektionsverksamhet gentemot försäk

ringskassorna inte kunnat bedrivas i önskvärd omfattning. 

I. Pris- och löneomräkning + 13 559 000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär personalminskning. I samband med att 

arbetsskadestatistiken överförs till arbetarskyddsverket fr. o. m. skadeåret 

1979 kan på matematisk-statistiska byrån 20 tjänster dras in (-I 723 000 kr.). 

En yllerligare minskning skulle innebära avsevärda svårigheter för riksför

säkringsverket med bl. a. försämrade möjligheter till rationalisering av 

försäkringskassornas verksamhet och bör därför inte genomföras. 

3. För underhåll och uppföljning av ADB-system i drift behövs på 

organisationsbyrån ytterligare sju tjänster ( + 895 000 kr.). Samtidigt minskar 

personalbehovet inom RAFA-utredningen i motsvarande mån. 

4. Vidare är personalförstärkning nödvändig inom vissa andra verksam

hetsområden. Regeringen har i juni 1979 utfärdat direktiv om översyn av 

riksförsäkringsverkets organisation m. m. I avvaktan på bl. a. verksöversy

nen bör följande personalförstärkningar tillgodoses genom ytterligare medel 

för tillfällig personal: 

al På kanslibyrån behöver personalsektionen på grund av att ständigt 

tillkommande arbetsuppgifter ökat arbetsbelastningen till en helt oacceptabel 

nivå förstärkning med + 200 000 kr. 

b) Informations- och utbildningsbyrån behöver förstärkning på informa

tionsscktionen med + 100 000 kr. 

c) På tekniska byrån behövs för utbildning och metodutveckling rörande 

ADB-driften+ 100 000 kr. 

d) Y rkesskadeavdelningen behöver till följd av en kraftig ökning av antalet 

yrkcssjukdomsfall förstärkning med + 400 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för riksförsäkringsverkets verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i verkets huvudalternativ. Med hänsyn till 

pågående översyn av riksförsäkringsvcrkets organisation finner jag dock att 

besparingen för 1980/81 endast delvis bör motsvara huvudalternativet. Jag 

förutsätter härvid att övcrsynsutredningen närmare analyserar möjligheterna 

till ytterligare besparingar genom rationalisering på skilda verksamhetsområ

den. 
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Jag beräknar därutöver bl. a. 600 000 kr. for tillfollig personal vid kansliby

ran och yrkesskadeavdclningen (4). Med hänvisning till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 118 851 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rilqförsäkringsverket för budgetåret 1980/81 anvisa ett forslagsanslag 

av 118 851 000 kr. 

B 4. Bidrai: till försäkringskassornas fiin·altnini:skostnader 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utfall 

Anvisat 

Förslag 

249 368 832 1 

260 000 000 1 

265 000 000 
I Del av förslagsanslaget Bidrag till sjukförsäkringen. 

Från anslaget finansieras statens andel av försäkringskassornas forvalt

ningskostnader. Dessa kostnader har tidigare redovisats under anslaget 

Bidrag till SJukförsäkringen. 

Den allmänna försäkringen administreras av riksförsäkringsvcrket och 

försäkringskassorna. Försäkringskassorna är självständiga juridiska personer 

och leds av en styrelse som består av en ordförande och vice ordförande som 

utses av regeringen samt fyra övriga ledamöter som utses av landstinget eller, 

i förekommande fall, av kommunfullmäktige. Riksförsäkringsverket utfär

dar anvisningar för kassornas verksamhet. Försäkringskassans budget fast

ställs av dess styrelse. Utgifterna för försäkringskassornas administration 

finansieras på samma sätt som sjukförsäkringens utgifter, dvs. till 15 ""med 

statsbidrag och till 85 '!i, med arbetsgivaravgifter. 

Det finns f. n. 26 försäkringskassor, en för varje landstingskommun samt 

en för vardera av Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner. 

Bestämmelserna om allmänna försäkringska<>sor återfinns i lagen 

( J 962:38 J) om allmän försäkring. Vissa statistiska uppgifter m. m. om de 

allmänna försäkringskassorna har lämnats i avsnittsinledningen. 

Ri~fiirsäkringsverket 

På grundval av försäkringskassornas budgetar för år 1979 beräknar riksför

säkringsverket administratinsutgifterna för nämnda år till J 900 milj. kr. i 

pris- och löneläget per den I juli 1979. Då några reformer som kräver 

nämnvärt behov av ökade resurser inte beslutats av statsmakterna räknar 

verket med samma nivå på utgifterna för åren 1980 och 1981. Efter avdrag av 

vissa inkomster, huvudsakligen ersättning från AP-fonderna för administra

tionen av ATP, beräknas nettoutgifterna till resp. J 775 milj. kr. och I 780 

milj. kr. för åren 1980 och 1981. Detta ger ett avrundat anslagsbehov för 

budgetåret 1980/81 på 265 milj. kr. 
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l"iircdragandcn 

Kostnaderna för fOrsäkringskassornas administration tiicks på samma siitt 
som sjukförsäkringens utgifter. Medel för statens bidrag har hittills tagits upp 
under anslaget Bidrag till sjukförsäkringen. Försäkringskassorna administre
rar emellertid även övriga delar av socialförsäkringen. Bl. a. detta förhållande 
och den omfattning som kassornas verksamhet numera har talar får att 
statens bidrag till försäkringskassornas administrativa kostnader i fortsätt
ningen bör anvisas över ett särskilt anslag på statsbudgeten. Denna omlägg

ning innebär inte vare sig principiellt eller praktiskt någon skillnad för 

kassorna jämfon med vad som gäller f. n. Som jag har nämnt i avsni!lsinled
ningen pågår en översyn av bl. a. frågan om formerna för styrning av 
kassornas organisation och förvaltningskostnader. 

Jag har ingen erinran mot riksförsäkringsverkets anslagsberäkning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1illförsäkringskassornasförva/1ningskosrnadcr för bud
getåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 265 000 000 kr. 

H 5. Folkpensioner 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

24 300 165 036 
26 520 000 000 
29 980 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpension i form av ålderspension, förtidspen
sion, änkepension och barnpension samt hustrutillägg och barntillägg till den 
som uppbär ålders- eller förtidspension. Härifrån bekostas också handikapp
ersättning samt vårdbidrag för handikappade barn. 

Folkpcnsionssystemet omfattar hela befolkningen. Aldcrspension utgår 
från 65 års ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års 
ålder själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av ålders
pension före 65 års ålder reduceras den utgående pensionen livsvarigt och vid 
uppskjutet uttag efter 65 års ålder sker i stället en höjning. Det är även möjligt 
att ta ut halv ålderspension. 

Förtidspension utgår till den som fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt 
med minst hälften. Änkepension utgår till änka fram till den allmänna 
pensionsåldern. Barn pension utgår till barn om den ena eller båda föräldrarna 
avlider. Vårdbidrag utgår till förälder med handikappat barn som är under 16 
år. Hustrutillägg, som är inkomstprövat, utgår till gift kvinna mellan 60 och 
65 års ålder vars make har ålders- eller förtidspension. 

Folkpensionsförmånerna är indexreglerade, vilket innebär att pensionsbe
loppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling. Basbeloppet 
beräknas för varje månad på grundval av konsumentprisindex. Basbeloppet 

för januari 1980 är 13 900 kr. 
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Ålderspension liksom hel förtidspension, änkepension eller vårdbidrag 

utgår för år räknat med 95 % av fastställt basbelopp för ensam pensionär och 

med sammanlagt 155 S'O för två pensionsberättigade makar. För den som inte 

har ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pen

sionstillskott, som innevarande budgetår utgår med 37 '?o av basbeloppet för 

ensam ålderspensionär och med 74 % för makar gemensamt. För en 

förtidspensionär och för förälder med vårdbidrag utgår pensions1illskott med 

74 % av basbeloppet. 

Bestämmelserna om folkpensionsförmånerna återfinns i lagen (1962:381) 
om allmän försäkring (ändrad och omtryckt 1977:630, senast ändrad 

1979: 1164), lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg 

till folkpension (senast ändrad 1979:732) och lagen ( 1969:205) om pensionstill

skotl (senast ändrad 1975:381). 
Från anslaget bekostas även vissa läkarundersökningar m. m. för den 

allmänna försäkringens behov främst vid riksförsäkringsverkets sjukhus i 

Nynäshamn och Tranås. 

Riksförsäkringsi•erket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna för budgetåret 1980/81 har 

riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal pensionstagare i januari 

1981, vilken månad ansetts representativ för hela budgetåret. Verket har 

därvid gjort följande uppskattning beträffande antalet pensionärer med olika 

slag av pensionsförmåner. 

Pensionsformån Antal personer 

Jan 1979 Jan 1980 Jan 1981 Förändring 
under 1980 

Ålders pension I 339 700 I 362 500 I 380000 +17 500 
Fönidspension 285 000 292 000 296000 + 4000 
Hustrutillägg 56 500 55 000 54 500 500 
Änkepension, huvudfall 81000 80 500 80000 500 

övergångsfall 3 800 3000 2400 600 
Handikappersättning 37 800 39000 40000 + 1000 
Vårdbidrag (antal barn) 13600 13 800 14000 + 200 
Barn pension 43100 42 500 42 500 
Barntillägg (antal barn) 32 500 33 500 34000 + 500 

Summa 1893000 1 921 800 1943400 +21 600 

På grundval av gällande lagstiftning och vid basbeloppet 13 500 kr. 

beräknar riksförsäkringsverket anslagsbehovet för budgetåret 1980/81 till 

26 800 milj. kr. 
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Kostnaderna får särskilda läkarundersökningar m. m. som bekosta-; från 

detta anslag beräknas till 16.2 milj. kr. Av antalet vårdplatser (460) vid 

riksflirsiikringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås beräknas drygt en 

tredjedel komma att beläggas med undersöknings- och utredningsfall för den 

allmänna försäkringen. 

Föredraganden 

Vid basbeloppet 13 900 kr. är folkpensionens grundbelopp (ex kl. pensions

lillskott) 13 205 kr. per år får en ensam pensionär och 21 545 kr. för ett 

pensioniirspar. 

Pensionstillskollen för den som saknar eller ha; låg ATP höjs årligen med 

4 ''" av basbeloppet för en ålderspensionär och 8 '!ri för en förtidspensionär till 

dess garantinivån 45 '.',; resp. 90 '.\, av basbeloppet uppnås den l juli 198 I. 

Höjningen av pensionstillskotten till 41 '!o den 1 juli 1980 innebär vid 

basbeloppet 13 900 kr. att en ålderspensionär får en standardhöjning med 556 

kr. per år och ett pensionärspar 1 112 kr. per år. En förtidspensionär får med 

dubbelt pensionstillskott 1 112 kr. per år i standardhöjning. Pensionstillskot

ten uppgår därmed till 5 699 kr. per år för en ensam ålderspensionär och 

11 398 kr. får pensionärspar liksom fören förtidspensionär. Utöver standard

höjningarna kommer folkpensionens grundbelopp och pensionstillskotten 

att höjas automatiskt vid förändring av basbeloppet p. g. a. prisförändringar

na. 

Jag beräknar att folkpensionens årsbelopp under kalenderåret 1980 för en 

ålderspensionär - inkl. pensionstillskott men frånsett kommunalt bostads

tillägg - kommer att öka med närmare 1 800 kr. för en ensam pensionär och 

med drygt 3 200 kr. för ett pensionärspar. För en förtidspensionär beräknas 

pensionen stiga med 2 700 kr. Utöver nämnda belopp utgår kommunalt 

bostadstillägg och/eller statskommunalt bostadsbidrag till pensionärer som 

saknar eller har låga inkomster vid sidan av folkpensionen. År 1980 förutses 

en höjning av de kommunala bostadstilläggen i de kommuner som tidigare 

lämnade låga bostadstillägg p. g. a. att statsbidrag införs till kommunernas 

kostnader för bostadstilläggen. 

Antalet personer med folkpension beräknas öka totalt med ca 21 000 under 

år 1980. Huvuddelen av ökningen avser ålderspensionärerna som beräknas 

öka med drygt 17 000. Även antalet förtidspensionärer beräknas öka något. 

Jag beräknar statens sammanlagda folkpensionskostnader under nästa 

budgetår till 29 980 milj. kr. Det innebär en ökning med 3 460 milj. kr. i 

förhållande till innevarande budgetår. Kostnadsökningen hänför sig till 

följande faktorer. 
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Ökat antal pensionärer 
Höjning av pcnsionstillskotten 
Kostnader för värdesäkring av 

pensionerna 

Milj. kr. 

340 
240 

2 880 

3 460 

56 

Kostnaderna för de olika pensionsförmånerna framgår av följande sam

manställning. 

Pensionsförmåner 

Ålders pension 
Förtidspension 
Hustrutillägg 
Änkepension 

Huvudfall 
Övergångsfall 

Handikappersättning 
Vårdbidrag 
Barn pension 
Barntillägg 
Vissa undersökningar m. m. 

Beräknade kostnader milj. kr. 

1980/81 

22 174 
5 184 

677 

I 100 
27 

253 
313 
178 
58 
16 

29 980 

Förändring 
från 1979/80 

+2 560 
+ 716 
+ 38 

+ 79 
5 

+ 16 
+ 31 
+ 16 
+ 10 

1 

3 460 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Folkprnsioner för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 29 980 000 000 kr. 

B 6. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension 

1980/81 Förslag 650000 000 

Fr. o. m. den I januari 1980 utgår statsbidrag till kommunernas kostnader 

för kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT). Statsbidrag utgår under 

förutsättning att kommunen täcker minst 80 % av bostadskostnaden upp till 

700 kr./mån. för ogift och 800 kr./mån. för makar. Statsbidrag utgår med 

43 % av kommunens kostnader för bostadstillägg upp till nämnda bostads

kostnader per månad. (Prop. 1978179:95 bil. 2, FiU 1978179:35, rskr 1978/ 

79:335) 
KBT betalas ut av riksförsäkringsverket varje månad gemensamt med 
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folkpension. Kostnaderna förskotteras av staten och påförs kommunerna 
följande år genom avräkning mot kommunalskattemedel som betalas ut sex 
gånger om året. Därvid sker också beräkning av siatsbidrnget. Beräkningen av 
statsbidraget för år 1980 sker således först under år 1981 och budgetåret 
1980/81 kommer att belastas endast med en halv årskostnad. 

Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till folkpen
sion återfinns i lagen (1962:392) om hustrutilWgg och kommunalt bostads
tilliigg till folkpension (ändrad senast 1979:732) och förordningen ( 1979:830) 
om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

f(:iredragandcn 

De kommunala bostadstilläggen till folkpension fKBTJ utgör för niirmare 

hälften av landets pensionärer ett betydelsefullt tillskott till pensionen. För 
många pensionärer är KBT en förutsättning för att de skall kunna hyra eller 
äga en ändamålsenlig bostad. Det har emellertid varit otillfredsställande att 
skillnaderna i KBT-reglerna varit så stora kommunerna emellan. Genom att 
statsbidrag till KBT nu införts torde man kunna förutse en större enhetlighet i 
bidragsreglerna mellan kommunerna. De för statsbidrag angivna bidragsni
våerna väntas medföra en stimulans att höja KBT-beloppen, speciellt i de 

kommuner som tidigare lämnat lågt KBT. Merkostnaderna får en allmän 
höjning av KBT-beloppen har beräknats till 300 milj. kr. för år räknat och 
faller i sin helhet på staten inom ramen för statsbidraget. 

Chefen får bostadsdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att 
de övre hyresgränserna för statskommunala bostadsbidrag höjs den I januari 
1981. Därvid förordas att den övre hyresgränsen höjs till 750 kr./mån får 
ensamstående utan barn och till 850 kr./mån. för makar utan barn. I 
konsekvens härmed bör även bostadskostnadsgränserna för statsbidrag till 
KBT justeras upp till nyssnämnda nivåer den 1 januari 1981. Höjningen 
kommer inte att påverka statsbidragsgivningen till KBT får budgetåret 
1980/81. 

Jag.har beräknat att statsbidrag till kommunernas kostnader för KBT för 
första halvåret 1981 behöver föras upp med 650 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de av mig förordade ändringarna i fråga om hyres

gränser för kommunalt bostadstilhigg till folkpension, 
2. till Bidrag till kommunala bostadstillägg tillfo/kpension for budget

året 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 650 000 000 kr. 
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8 7. Ersättnin~ till posherket för pensiunsutbetalningar 

1978179 

1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

37313562 
37 400 000 
50 500 000 

58 

Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna pensioner erläggs 
halvårsvis i efterskott. Anslaget for budgetåret 1980/81 avser således kostna
der för pensionsutbetalningar under kalenderåret 1980. 

Pensionsutbetalningarna genom postvcrket fr. o. m. budgetåret 1976177 
framgår av följande tablå. 

Uudgetår Antal uthctal- Ersättning Totalkostnad Därav på stats-
ningar (milj.) kr./utbct. milj. kr. verket milj. kr. 

1976177 13,2 3:02 39,8 29,8 
1977178 13.2 3:57 47,0 34,4 
1978179 12,8 3:99 51,0 37J 
1979/8()1 12.3 4:18 51.6 37,4 
1980/811 12.I 5:83 70,5 50,5 

I Beriiknat. 

Riks.fiirsäkri11gsvcrkN har för kalenderåret 1980 räknat med omkring 12,1 
miljoner utbetalningar genom pensionsanvisningar. Av dessa har omkring 
6.8 miljoner eller i runt tal omkring 56 % antagits komma att innefatta 
antingen folkpension jämte tilläggspension. eller- till en mindre del - enbart 
tilliiggspension. 

Ersättning till postverket för utbetalning och viss ur kontrollsynpunkt 
nödvändig databehandling har för kalenderåret 1979 bestämts till samman
lagt 4:18 kr. per utbetald anvisning. I fråga om pensionsanvisningar, som 
förutom folkpension även innefattar tilläggspension, har verket förutsatt att 
halva ers~ittningen tiE post verket kommer att bekostas av medel ur allmänna 

pensionsfonden. 
Riksförsäkringsverket har utifrån en oförändrad ersättning för år 1980 

beräknat anslagsbehovet för budgetåret 1980/81 till 36,3 milj. kr. 
Pos1l'erkc1 har därefter i en framställning hemställt att ersättningen för 

pensionsutbetalningar under kalenderåret 1980 bestäms till 5:83 kr. per 

pensionsanvisning. 
Riksrevisio11sl'erkc1 (RRV) har i remissyttrande tillstyrkt post verkets beräk

ning av hantcringskostnaden för pensionsanvisningarna. 

Föredraga11de11 

Riksförsäkringsverket har haft regeringens uppdrag att utreda frågan om 
tiden och sättet för utbetalning av allmän pension. Riksförsäkringsverket har 
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under hösten 1979 lämnat förslag om spridning av pensionsutbetalningarna 
under månaden i kombination med ett system för kontoinsättning av 
pension. Ärendet bereds f. n. i socialdepartementet. 

Jag har inte något att erinra mot den av post verket föreslagna ersättningen, 
vilken dock kan komma att påverkas vid en eventuellt ändring av utbctal
ningsrutinerna. Med tillämpning av de föreslagna ersättningsbeloppen beräk
nar jag anslagsbehovet för budgetåret 1980/81 till 50,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till pos/l'erket.fiir pensionsutbctulningar för budget

året 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 50 500 000 kr. 

R It Bidra~ till sjukförsäkringen 

1978/79 

1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 970 385 866 1 

3 270 000 000 1 

3 630 000 000 

I Exkl. bidrag till forvaltningskostnadcr. 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för sjuk
försäkringsförmåner(utom föräldraförsäkringen, som redovisas under ansla
get C 3). Sjukförsäkringen innefattar bl. a. följande förmåner. 

Sjukpenningen utgör 90 % av inkomsten upp till 7 ,5 basbelopp, vilket vid 
basbeloppet 13 900 kr. motsvarar 104 250 kr. Sjukpenningen är skattepliktig 
och ATP-grundande. Sjukpenning för hemmamakar utgår med 8 kr. om 
dagen utan beskattning. Vid läkarbesök och viss sjukvårdande behandling 
betalar den försäkrade en fast avgift och sjukförsäkringen betalar ersättning 
direkt till vårdgivaren enligt fastställd taxa. Kostnaden för sjukresor ersätts i 
princip med det belopp som överstiger 13 kr. För läkemedel betalar patienten 
halva kostnaden utöver ett karensbelopp på 10 kr., dock högst 25 kr. för varje 
läkemedelsinköp. Tandvårdsförsäkringen ersätter hälften - i vissa fall 75 '.',, -
av tandvårdskostnaden enligt gällande tandvårdstaxa, som inte får överskri
da.$ av tandläkaren. 

Statsbidrag utgår med 15 % av kostnaderna för den obligatoriska försäk
ringen, medan 85 % finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenfö
retagare. Avgiften är fr. o. m. år 1979 10,6 % av löneunderlaget. 

Bestämmelserna återfinns i lagen () 962:381) om allmän försäkring (om
tryckt 1977:630, ändrad senast 1979: 1164) och lagen (1954:519) om kostnads
fria och prisnedsatta läkemedel (omtryckt 1962:405, ändrad senast 
I 977: 1039). 

Statsbidrag utgår vidare med i regel 20 '1<; av försäkringskassornas utgifter 
för frivillig sjukpcnningförsäkring enligt kungörelsen() 962:402) om frivillig 
sjukpenningförsäkring hos allmän försäkringskassa (ändrad senast 
1974:806). 
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R ik\"/iirsä krings1·erke1 

Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår från de för år 1979 
gällande bestämmelserna. Hänsyn har dock tagits till den av riksdagen 
godtagna överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om 

sjukförsäkringens ersättningar för offentlig vård for åren 1980 och 1981. Det 
genomsnittliga antalet sjukdagar har antagits ligga kvar på samma nivå som 
under första hal\'årct 1979. Kostnaderna är beräknade i huvudsak i pris- och 
löneläget per den I juli 1979. Befolkningsutvecklingen har antagits medföra 
en årlig ökning av k<L~sornas utgifter med ca I '\,.Härutöver beräknas en viss 
ökning av utgifterna for läkemedelsersättning m. m. 

Riksförsäkringsverkets beräkningar slutar på en total kostnad för sjukför
säkringen på 22 615 milj. kr. för år 1980 och 23 395 milj. kr. för år 1981. Detta 
beräknas innebära en anslagsbelastning med 3 450 milj. kr. under budgetåret 
1980/81. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och med 
beaktande av bl. a. en viss löne- och prisutveckling under åren 1980 och 1981, 
samt med hänsyn tagen till de höjningar av tandvårds- och läkarvårdstaxorna 
för år 1980 som regeringen har fastställt, beräknar jag sjukförsäkringens totala 
kostnader för dessa år till 23 465 resp. 24 985 milj. kr. (exkl. föräldraförsäk

ringen). 
Fördelningen av de beriiknade kostnaderna på förmånsslag framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

Förmånsslag Utgifter Beräknade utgifl.::r 

1978 1979 1980 1981 

Sjukpenning 11 748 12 630 13 540 14 405 
Likarvård I 808 2 005 2 660 2 780 
Tandvård I 515 I 850 I 830 I 870 
Läkemedel I 870 2 090 2 400 2 760 
Resor 408 450 520 540 
Sjukhusvård 451 520 730 750 
Bidrag till utbyggn. av långtidssjukvården 170 170 
Övriga sjukvårdsutgiftcr I 129 l 225 I 605 I 700 

Summa 18 939 20 770 23 455 24 975 
Frivillig sjukpcnningforsäkring 11 10 10 10 
Summa statsbidrag 2 843 3 118 3 520 3 748 
Därav för budgetåret 1980/81 I 830 I 800 

Socialpolitiska samordningsutredningen har avlämnat betänkandet (SOU 

1979: l) llthyggt skydd mot höga \'årcl- och läkemedelskostnader, i vilket 
föreslås att ett samordnat högkostnadsskydd införs för dem som ofta behöver 
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sjukvård och J:ikcmcdel. Förslagen har rcmissbehandlatsoch bereds nu inom 1 

regeringskansliet. 
I avsnittsinledningen har jag lämnat vissa uppgifter om utvecklingen av 

sjuktalet m. m. Jag hänvisar till dessa. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 3 630 milj. kr., vilket innebär en ökning från innevarande 

budgetår med 360 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till .~iukfiirsäkringen for budgetåret 1980/81 anvisa ett 

forslagsanslag av 3 630 000 000 kr. 

B 9. Vissa yrkcsskadeersättningar m. m. 

1978179 
1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 203 296 
l 900 000 

2 200 000 

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i 
anledning av skaclefall. där ersättningen på grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 

Riks.forsäkringsverket 

Av elen beräknade medelsförbrukningen under budgetåret 1979/80 på ca 

2,2 milj. kr. avser ca 0.7 milj. kr. uppräkning och värdesäkring av vissa äldre 
livräntor från arbctskadeförsäkrings- resp. fiskarforsäkringsfonden. Ca 1,2 
milj. kr. avser ersättningar för skador inträffade före den 1 juli 1977 enligt 
vissa särskilda författningar, bl. a. yrkesskadeersättning åt intagna på anstalt 
m. Il. samt ersättning i anledning av skada under tjänstgöring i civilförsvaret 
eller vid brandsläckning. För liknande skador inträffade efter denna tidpunkt, 
vilka regleras enligt lagen om statligt personskadeskydd, beräknas medelsför
brukningen till ca 0,4 milj. kr. 

För budgetåret 1980/81 beräknas medelsbehovet for uppräkning av äldre 
livräntor till ca 0,6 milj. kr. och för ersättning enligt särskilda författningar till 
I, I milj. kr. Kostnaderna för nytillkommande skador beräknas till ca 0,5 milj. 
kr. Riksförsäkringsverket föreslår att anslaget förs upp med 2,2 milj. kr. 

Fiircdraganden 

Jag har inte något att erinra mot riksförsäkringsverkets anslagsberäkning. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa yrkcsskadeersätt11i11gar m. m. för budgetåret 1980/81 
anvisa ett förslagsanslag av 2 200 000 kr. 
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C. Ekonomiskt stiid åt barnfamiljer m. m. 

Samhiillets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs friimst av 
allmiinna barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, bidragsförskott och 
bosättningslån samt bidrag för vård av handikappat barn och barnpcnsioner 
som redovisas under B-avsnittet. 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 
grundliiggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget, som utgår med lika belopp för 
alla barn, utbetalas till omkring I miljon familjer med ca 1,8 miljoner barn 

under 16 års ålder. Barnbidraget höjs den I januari 1980 med 300 kr. till 2 800 
kr. per barn och ar (prop. 1979/80:42, SoU 1979/80:21, rskr 1979/80:109). 
Genom höjningen får barnfamiljerna utöver kompensation for det senaste 
årets prisökningar även ett reellt tillskott till sin ekonomi. Kostnaderna för 
barnbidragen under niista budgetår bcriiknas till 4 885 milj. kr. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 
bostadsbidrag till barnfamiljer med fagre inkomster. Bostadsbidragen består 
dels av ett statligt bidrag som utgör ett inkomstprövat konsumtionsstöd utan 
anknytning till bostadsförhållandena och dels ett statskommunalt bidrag som 
är anknutet till bostadskostnaden. Bostadsbidrag utgår till ca 410 000 familjer 
med drygt 800 000 barn. Anslaget för bostadsbiclrag redovisas under bostads
huvudtiteln. 

Flera utredningar har tillsatts under det senaste året för att se över det 

ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Familjeekonomiska kommitten (5 
l 979:06) har i uppdrag att se över det ekonomiska stödsystemet, och därvid 

särskilt beakta flerbarnsfamiljernas situation. 
Bostadsbidragskommitten (Bo 1979:01) - som har tillsatts av chefen for 

bostadsdepartementet - arbetar med frågan om bostadsbidragets konstruk
tion, inkomstprövning och administration. 

Föräldra försäkringen infördes år l 974 och har sedan dess successivt byggts 
ut och förbättrats. Försäkringen ger alla förlildrar ett ekonomiskt skydd i 
samband med harns födelse och sjukdom. Den ger också f0räldrarna 
ekonomiska möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fram 
t. o. m. barnets första skolår. 

Försiikringens föräldrapenning utgår med en garantinivå på 32 kr. per dag 

under sex månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst 

till familjen. För dem som har sjukpenning över garantinivån utgår 
föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % 

av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Den I januari 1980 införs en särskild rätt till havandeskapspenning. Denna 
nya rätt har kombinerats med en rätt till omplacering för kvinnor som i 
graviditetens slutskede på grund av arbetets art inte kan fortsätta i sitt 
normala arbete. Denna rätt till omplacering har införts i lagen (1978:410! om 
rätt till ledighet för vård av barn m. m. I den mån omplacering inte kan ordnas 
har berörda kvinnor rätt till havandeskapspenning under högst 50 dagar från 
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och med den sextionde till och med den elfte dagen före den ber~iknade 

nedkomsten. Reglerna for havandeskapspenning ~ir i huvudsak desamma 

som för sjukpenning. 

Föräldrar med barn födda efter den I januari 1978 har också r~itt till särskild 

föräldrapenning under sammanlagt tre månader för varje barn . .:\ven den 

särskilda föräldrapenningen utgår med l~igst 32 kr. per dag eller det högre 

belopp som svarar mot sjukpenningen. Den särskilda föräldrapenningen får 

tas ut under de tidsperioder som föriildrarna själva finner liimpliga under 

tiden fram till och med barnets första skolår. Den kan användas både vid 

heltidsledighet och vid förkortad arbetstid och utgår som hel, halv eller 

fjiirdedels föriildrapenning. 

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition till riksdagen om 

utbyggnad av föriildraförsäkringen (prop. 1979/80:76). I propositionen fiire

slås att garantinivån inom föräldraförs~ikringen höjs från 32 kr. till 37 kr. per 

dag fr. o. m. den I juli 1980. Vidare föreslås alt den siirskilda föräldrapen

ningen forliings med tre månader till sammanlagt sex månader för barn födda 

under år 1980 och senare. Under de tre nya månaderna skall ersiittningen utgå 

enligt garantinivån lika för alla. Utbyggnaden av stödet vid vård av små barn 

utgör ett ekonomiskt komplement till den lagstadgade rällen till förkortad 

arbetstid som gäller för srnåbarnsföräldrar sedan den I januari 1979. 

Lagen I 1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m. m. ger föräldrar 

rätt att vara helt lediga från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till tre 

fjärdedelar av normal arbetstid så länge de vårdar barn under ett och ett halvt 

års ålder. Rätten till förkortad arbetstid till i vanliga fall sex timmar per dag 

gäller till dess barnet är åtta år eller har avslutat det första skolåret. Denna rätt 

till ledighet är fristående från ersättningsreglerna inom föräldraförsäkringen. 

Föräldrarna har dock alltid rätt till ledighet från sin anstiillning under tid då 

ersättning utgår från föräldraförsiikringen. 

Förvärvsarbetande förälder som tillfälligt behöver stanna hemma och ta 

vård om barn i samband med sjukdom och liknande har rätt till föriildrapen

ning utöver de tider jag nämnt i det föregående. Föräldrapenning for tillfällig 

vård av barn kan utgå när barnet eller dess ordinarie vårdare är sjuk eller i 

samband med besök i den förebyggande barnhiilsovården. Vidare kan sådan 

föräldrapenning utgå under 10 dagar till fadern i samband med barnets 

födelse. Fr. o. m. den l januari 1980 utvidgas denna rätt till föräldrapenning 

så att den för barn födda år 1970 och senare utgår under högst 60 dagar per år 

fram till dess barnet är tolv år. Föräldrapenningen utgår i dessa fall med 

samma belopp som sjukpenningen. 

De totala kostnaderna för föräldraförsäkringens förmåner beräknas för 

nästa budgetår till ca 3 665 milj. kr. Enligt de linansieringsregler som gäller 

täcks 85 ()(, av kostnaderna genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas 
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socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen och 15 '!;; genom statsbidrag, 
vilket innebär att ca 550 milj. kr. faller på staten. 

Jag vill här nämna att jag avser att i senare sammanhang återkomma till 
regeringen med förslag om en översyn av reglerna för rätt till ledighet för vård 
av barn och av ersättningsreglerna inom föriildrafcirsäkringen. Genomgången 
skall bl. a. ta sikte på behovet av och möjligheterna att åstadkomma 
förenklingar i regelsystemet m. m. 

Föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet kan få vårdbidrag med 
samma belopp som folkpensionen för en förtidspensionär. Vårdbidraget är 
graderat i helt eller halvt bidrag. Helt vårdbidrag utgår f. n. med 169 '!0 av 
basbeloppet, vilket innebär 23 491 kr. per år vid basbeloppet 13 900 kr. 
Vård bidraget beskattas som inkomst och blir ATP-grundande för den 
förUlder som svarar för omvårdnaden av barnet. Vårdbidrag utgår f. n. för ca 
13 000 barn. 

Frågan om vårdbidragets konstruktion skall med förtur utredas av en 
kommittc som jag kommer att tillkalla inom i<ort. Kommitten skall bl. a. 
överväga om vård bidragets syfte bättre kan tillgodoses om stödet delas upp på 
ett bidrag som tar sikte på det särskilda värdbehovet och ett bidrag till 
särskilda merkostnader till följd, av handikappet. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 
barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 
är därför inte beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 
betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 40 ?,; av basbeloppet 
vilket innebär 5 556 kr. per år vid basbeloppet 13 900 kr. Bidragsförskott utgår 
f. n. för drygt 220 000 barn. 

Ensamförälderkommitten (5 1977:16) arbetar med att pröva frågorna om 
hur samhällsstödet till de ensamstående föräldrarna och deras barn skall 
utformas med hänsyn till de förändringar som skett i olika avseenden sedan 
vissa av stödformerna infördes. Kommitten skall bl. a. kartlägga de stödbe
hov som nu finns och hur de nuvarande stödformerna svarar mot dessa 
behov. 

Barn vars föräldrar avlidit får ett ekonomiskt gruridskydd genom barnpen

sion från folkpensionering och ATP. Barnpensionen från folkpensioneringen 
utgår med lägst 25 c.'i> av basbeloppet och högst till 40 '\; av basbeloppet i de 
fall då inte änkepension eller barnpension frän ATP utgår. Barnpension från 
folkpensioneringen utgår f. n. till ca 43 000 barn. 

Frågan om efterlevandeskyddets omfattning och utformning utreds av 
pensionskommitten (S 1970:40). Kommitten väntas lägga fram förslag i 

denna fråga under år 1980. 



Prop. 1979/80:100 Hilaga 8 Socialdepartementet 65 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av sam

hiiflcts direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj. kr.). 
-----------

Ar Barn- Bostads- FörLildra- Bidrags-
hidrag hiJrag penning I fors kon 

1965 I 387 220 229 68 
1970 I 611 580 367 131 
1975 2225 1 740 I 350 445 
19792 4 420 2 092 2 780 690 
19802 4 885 2 310 3 650 780 

I Fiire år 1974 l(irmåncr från modcrskapsforsäkringcn. 
2 Bcriiknal. 

(' I. Allmänna harnhirlrai: 

1978/7<J 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 234 045 378 

4 685 000 000 1 

4 885 000 000 

I LXiw· 265 milj. kr. på tilläggsbudgct I. 

Barnpcn- Summa 
sion 

59 I 963 
105 2 794 
226 5 986 
365 10 347 
400 12 025 

Allmänna barnhidrag utgår f. n. med 2 500 kr_. per år och barn under 16 års 

ålder. Fr. o. m. den I januari 1980 höjs beloppet till 2 800 kr. per barn. 

Kostnaderna täcks helt av statsmedel. Administrationen av barnbidragen 

handhas av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Bidragsbestäm

melserna återfinns i lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag (omtryckt 

1973:449, ändrad senast den 17 december 1979.) 

Rik.~fnrsäkringsrerkl'I 

Verket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1980/81 till 4 355 milj. kr. 

vid 1979 års bidragsnivå. Beräkningarna grundas på statistiska centralbyråns 

hefolkningsprojektion för riket åren 1978-2000. Med ledning härav beräknas 
antalet bidragsberättigade barn vara ca 1 740 000 vid utgången av år 1980. 

Fr'iffdraga11dc11 

Riksdagen har nyligen antagit regeringens förslag om höjning av det 

allmänna barnhidraget från 2 500 till 2 800 kr. per barn och år rr. o. m. den 1 

januari 1980. Med utgångspunkt i det nya bidragsbeloppet och med beaktan

de av att det skett en viss minskning av antalet barn i bidragsberättigad ålder 

heriiknar jag anslagshehovet för nästa budgetår till 4 885 milj. kr. Det innebär 

en ökning med 200 mil.i. kr. jiimfört med innevarande budgetår inberäknat 
medel som anvisats på tilliiggsbudget. 

Jag hemsUller att regeringen föreslår riksdagen 

att till A/1111d1111a hamhidrag för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 4 885 000 000 kr. 

5 Rikl'dar.:e11 /fl.7t;/,\'fl. I sam!. 1\'r /1Jr1. Htl. ,\' 
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C 2. Ersättning till postvt-rket för utbetalning al allmänna barnbidrag 
m.m. 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 371 797 

13 700 000 

16 700 000 

Från anslaget utgår ersättning till post verket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag och bidragsförskott. De månader barnbidrag betalas ut görs 

utbetalningen av bidragsförskott på samma anvisning som barnbidragen. 

Övriga månader betalas bidragsförskott ut på siirskild anvisning. Ersättning 

erläggs halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1980/81 avser alltså 

kostnader för utbetalningar under kalenderåret 1980. 

Riksförsäkrings1·crkr1 

Ersättningen till postverket har för år 1979 utgjort 3:74 kr. för varje utbetald 

barnbidrags- eller bidragsförskottsanvisning. Med utgångspunkt i den för år 

1979 tillämpade ersättningen beräknar riksförsäkringsverket anslagsbehovet 

för nästa budgetår till 13,4 milj. kr. 

Posr1•1•rker har därcfier i framställning begärt att ersättningen avseende år 

1980 skall höjas till 4:48 kr. för varje utbetald barnbidrags- eller bidragsför

skottsanvisning. Med den högre ersättningen kan medelsbehovet beräknas 

till 17 milj. kr. 

Riksrevisions1·erkcr har i yttrande över postverkets framställning inte haft 

någon erinran mot de föreslagna ersättningsbeloppen. 

Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot den av post verket föreslagna ersättningen. 

Anslagsbchovet för nästa budgetår uppgår därmed avrundat till 16.7 milj. 

kr. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersällning till postverketjor utbetalning m• allmänna barnbi

drag m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

16 700 000 kr. 

C 3. Bidrag till föräldraförsäkringen 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

385 462 0871 

410000000 

550000 000 
l Anslaget Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen. 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för föräl

draförsäkringen i form av föräldrapenning vid vård av barn. 
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Föräldrapenning utgår med en garantinivå av 32 kr. per dag under sex 

månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst till 

familjen. Till försäkrad som har rätt till högre sjukpenning än n1imnda belopp 

utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 

90 '',;av elen sjukpenninggrundande inkomsten. Föriildrapenningcn utgår till 

den av föriildrarna som stannar hemma och vårdar barnet. 

Föräldrarr.a har också rätt till särskild fodldrapenning under sammanlagt 

tre månader för varje barn som fötts efter den 1 januari 1978. Föräldrarna kan 

ta ut elen särskilda föräldrapenningen enligt egen önskan under tiden fram till 

och med barnets första skolår. 

Den särskilda föräldrapenningen får tas ut vid heltidsledighet eller vid 

förkortad arbetstid och utgår som hel. halv eller fjärdedels föräldrapenning. 

Var och en av föräldrarna disponerar en och en halv månad av ersättningsti

den. men förälder kan genom en anmälan till försäkringskassan avstå från sin 

rätt till särskild föräldrapenning till förmån för den andra föräldern. För barn 

födda åren 1971-1977 gliller siirskilda övergångsregler med viss ersättnings

tid. 

Förälder som behöver stanna hemma och tillfälligt ta vård om barn har 

också rätt till föräldrapenning. För barn födda 1970 och senare gäller denna 

rättighet fram till dess barnet är tolv år. För barn födda tidigare är åldersgrän

sen 10 år. Föräldrapenning för tillfällig vård av barn kan utgå när barnet eller 

dess ordinarie vårdare är sjuk samt när föriilcler behöver följa med barnet till 

barnavårdscentral m. m. Rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

gäller också för fadern i samband med barns födelse. Föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn kan fr. o. m. år 1980 utgå under högst 60 dagar per barn 

och år. Ersättningen utgår med samma belopp som sjukpenningen. 

Från den I januari 1980 har blivande mödrar, som under graviditeten inte 

kan fortsätta i sitt normala arbete, rätt att bli omplacerade med bibehållen lön 

om det skäligen kan krävas av arbetsgivaren. I den mån så inte kan ske och 

det är klart att hon inte kan fortsätta sitt vanliga arbete har hon rätt till 

havandeskapspenning. Denna utgår tidigast från den sextionde dagen före 

den beräknade förlossningen och längst till den tionde dagen före denna 

tidpunkt, dvs. under högst 50 dagar. Havandeskapspenning utgår med 

samma belopp som sjukpenningen. 

Föräldra försäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet såväl 

vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. Kostnader

na för föräldrapenningen finansieras således till 15 'J;; genom statsbidrag och 

till 85 % genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och egenföretaga

re. 

Bestämmelserna om föräldrapenning återfinns i lagen <1962:381) om 

allmän försäkring (omtryckt 1977:630, ändrad senast 1979:644). 
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Riks/r'irsäkri11gs1·l'!"i({'/ 

Med utgångspunkt i faststiilld lagstiftning beräknar riksförsiikringsverket 
de totala kostnaderna för föriildrapcnning till 3 085 milj. kr. för år 1980 och 
3 130 milj. kr. för år 1981. Anslagsbehove\ för budgetåret 1980/81 beriiknas 
diirmed till 466 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Som jag har nämn\ i avsnittsinledningen har en proposition nyligen lagts 
fram oru höjning av garantinivån från· 32 kr. till 37 kr. per dag och om 

förliingning av den särskilda föräldrapenningen med tre månader till sam
manlagt sex månader fr. o. m. den I juli 1980. Under de tre nya månaderna 
skall ersiittningen u\gå enligt garantinivån lika för alla. Den förlängda 
crsiit1nings1iden skall gälla för barn födda under år J 980 och senare. 

Med beaktande av detta u\byggnadsförslag samt löneutvecklingens 
inverkan på föräldrapenningen beräknar jag de totala kostnaderna för 
föräldraförsäkringen under nästa budgetår till 3 665 milj. kr. Därav avser ca 
I 950 milj. kr. föriildrapenning i samband med barns födelse, ca 505 milj. kr. 
föräldrapenning fcir tillfällig vård av barn och ca I 190 milj. kr. särskild 
föriildrapenning och ca 20 milj. kr. havandeskapspenning. Statsbidragskost
naderna blir därmed avrundat 550 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Hidrag tillfiiräldrati"irsäkringcn för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 550 000 000 kr. 

C 4. Bidragsförskott 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

474 657 745 

480 000 000 
795 000 000 

Bidragsförskotl utgår för barn under 18 år som endast en av föräldrarna har 
vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än föräldrarna. Dessa 
barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag, som i regel motsvarar 40 % 

av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
Bestämmelserna om bidragsförskoll finns i lagen (1964: 143) om bidragsför

skott (omtryckt 1976:277, ändrad senast 1979:733). 

R iks/iirsä kringsl'erki't 

Verket beräknar kostnaderna för budgetåret 1980/81 till 710 milj. kr. 
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Fiirc·d1'11ga11de11 

Antalet barn for vilka bidragsförskott utgår vid utgången av år 1980 kan 
beräknas till ca 220 000, vilket motsvarar drygt 11 <>;, av samtliga barn. Ca 
35 '!<, av de utbetalade bidragsförskotten beräknas bli återbetalda av de 
underhållsskyldiga föräldrarna. 

I den mån ersiittning för bidragsförskott inte betalas av den underhållsskyl
dige har bidragsförskotten hittills bekostats till 75 <J,-, av staten och till 25 W, av 
den kommun diir barnets vårdnadsh;1vare är mantalsskriven. Fr. o. m. år 

1980 har staten övertagit hela kostnadsansvaret för bidragsRirskotten (prop. 
1978/79:95, FiU 1978/79:35. rskr 1978179:335). 

På grundval av riksforsäkringsverkets beräkningar och med hänsyn tagen 
till prisutvecklingen beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 795 
milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag~f(irsko11 för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan
slag av 795 000 000 kr. 

C 5. Bosättningslån 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

54 400 0001 

40000 0001 

1 ()()() 

Behållning 

: lnvesteringsanslagct Statens bosättningslånefond. 

4 9 ()()() ()()() I 

Från anslaget bekostas utbetalning av bosättningslån som nu lämnas från 
statens bosättningslånefond. Bosättningslån lämnas med högst 10 000 kr. till 
makar, personer som ämnar ingå äktenskap. ensamstående föräldrar, perso
ner som stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden 
samt ensamstående handikappade utan barn. Ränta utgår efter en räntesats 
som med 2 1 /2 •:i,; överstiger det vid varje tillfälle fastställda officiella 
diskontot. Lånen skall amorteras under högst sju år. Bestämmelserna 
återfinns i förordningen (1976:264) om statligt bosättningslän (ändrad 
1978:285). 

För innevarande budgetår har för ändamålet anvisats 40 milj. kr. Sedan 
låncverksamheten började har hittills anvisats sammanlagt ca 318,1 milj. 
kr. 

Fullmäk1ige i riksbanken 

Långivningen för budgetåret 1978/79 omfattade ca 7 500 nya lån. Medel be
loppet per lån uppgår till ca 7 200 kr. 
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Ut vecklingen av låneverksamheten framgår av följande sammanställ-
ning. 

Budgetår Antal Medels be· Totalbe· Avbetalningar 
lån lopp kr. lopp milj. kr. milj. kr. 

1965/66 10 829 4 177 45,2 21,2 
1971172 9 059 4 916 44,5 45,2 
1975176 7 043 6 !06 43.0 45,7 
1976177 12 145 8 318 101.0 45,5 
1977178 11 797 7803 92,0 52,9 
1978179 7 528 7 230 54,4 56,8 

Av följande sammanställning framgår att fullmäktige beräknar att utlå

ningen för nästa budgetår kommer att motsvara det för utlåning disponibla 

beloppet vid en nettoredovisning. 

Behållning den I juli 1979 
Anslag 1979/80 
Disponibelt 1979/80 
Utbetalningar 1979/80 
Amorteringar på tidigare lån 
Behållning den I juli 1980 
Utbetalningar 1980/81 
Amorteringar på tidigare lån 
Behållning den I juli 1981 

76,5 
55.0 

122,5 
55,0 

49,0 
40,0 
89,0 

67,5 

För att undvika att fonden står utan medel under löpande budgetår 

hemställer fullmäktige att for budgetåret 1980/81 anvisas ett investeringsan

slag om 97 ,5 milj. kr. vid en bruttoredovisning och 30 milj. kr. vid en 

nettoredovisning. 

Föredraganden 

Redovisningen för flertalet s. k. revolverande utlåningsfonder ändras i 

samband med omläggningen av det statliga budgetsystemet så att nyutlå

ningen redovisas direkt på anslaget. Det innebär att räntor och amorteringar 

på utestående lån skall tillföras statsbudgetens inkomstsida fr. o. m. nästa 

budgetår. Bosättningslånefonden är enligt min mening av den karaktären att 

regering och riksdag med hänsyn till de samhällsekonomiska förhållandena 

årligen bör få pröva utlåningens omfattning. 

Under 1970-talet har med ett par undantag utbetalats ca 7 500 nya 

bosättningslån per år. Den beräknade behållningen på fonden vid ingången 

av nästa budgetår motsvarar det medelsbehov som erfordras för en oföränd

rad långivning. Med hänsyn härtill bör anslaget for nästa budgetår föras upp 

med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bosäuningslån för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 
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D. Sociala serviceåtgärder 

Atdreomsorg 

Antalet personer över 65 år har under de senaste decennierna ökat och 

därigenom kommit att utgöra en allt större andel av totalbefolkningen. År 

1970 var antalet äldre 1J milj. eller nära 14 ~!ci av totalbefolkningen. Fram till 

år 1980 beräknas de äldre ha ökat till nära 1,4 milj. och utgöra drygt 16 % av 

hela befolkningen. Ökningen av antalet äldre liksom deras ökande andel av 

totalbefolkningen väntas fortsätta under hela 1980-talet. Speciellt värt att 

uppmärksammas är att antalet personer över 80 år ökar kraftigt, vilket ställer 

särskilda krav på insatser inom äldrevården. 

Utvecklingen har inneburit att samhällets insatser för de äldre har tagit i 

anspråk successivt ökande ekonomiska och personella resurser. Vägledande 

mål för samhällets medverkan för de äldre är ekonomisk trygghet, gemen

skap och närhet, god bostad och vid behov service av skilda slag. Hörnpelaren 

för de äldres ekonomiska trygghet är folkpensionen. Den som saknar eller har 

låg ATP får pensionstillskott vid sidan av folkpensionens grundförmåner. En 

ökande andel pensionärer har numera även förmåner från tilläggspensione

ringen samt i vissa fall även personalpensionsförrnåner. F. n. har ca 55 % av 

ålderspensionärerna även ATP-pension. 

Med den materiella tryggheten som grund bör äldreomsorgen medverka 

till en meningsfull livssituation för de äldre. Det råder stor enighet om att 

livssituationen blir bättre om de äldre kan bo kvar i sin invanda miljö. Det är 

viktigt att samhällsplaneringen bedrivs med beaktande av de äldres speciella 
situation, svårigheter att förflytta sig m. m. Detta ställer stora krav på såväl 

bostädernas standard och utemiljöns utformning som kompletterande 

samhällsservice i form av social hemhjälp, färdtjänst och andra insatser. 

Den sociala hemhjälpen har byggts ut kraftigt under 1960- och 1970-talen. 

Av följande tabell framgår utvecklingen av antalet hjälpta personer och 

antalet arbetstimmar. Under senare år har ökningstakten avtagit betydligt 

men fortfarande sker en viss ökning av hjälpen till äldre och handikappade. 

Även barnfamiljer kan fä social hem hjälp i form av hemvårdar- och 

barnvårdarverksamhet. Denna hjälp har minskat under de senaste åren. 
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År Äldre och handikappade 

1960 
1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
19791 

I Beräknat 

Antal 
hjälpta 

79000 
144 000 
252 000 
328 500 
341 600 
346 400 
352 500 
360 000 

"Inkl. hemsjukvård 

Antal arhcts-
timmar (milj.) 

8,42 
17,22 
40,22 
46,2 
46,5 
48,2 
48,4 
49,0 

Barnfamiljer 

Antal 
hjälpta 

64 000 
69000 
84000 

113 000 
113000 
111 600 
86 200 
85 000 

72 

Totala års-
kostnader, 
(milj. kr.) 

85,0 
178,3 
520,0 

1 435,0 
1 766,9 
2 234,l 
2 537,6 
2 780,0 

Den sociala hemhjälpcn utvecklas alltmer mot nya arbetsformer och 

arbetsuppgifter och får därmed prägeln av en servicebetonad social hem

tjänst. I flera kommuner försöker man sammanföra hemhjälpspersonalen 

inom mindre geografiska områden till grupper som har ett gemensamt ansvar 

för de personer som har behov av olika slag av social service inom området. 

En ökad strävan finns vidare mot ett lokalt samarbete med hemsjukvården. 

Som en följd av utvecklingen sker en fortsatt övergång från timanställningar 

till fler hel- och deltidstjänster. 

Statsbidrag utgår med 35 % av kommunernas bruttokostnader för den 

sociala hemhjälpen. I det statsbidragsgrundande underlaget får också med

räknas kostnader för arbetsledande insatser och för service i form av hårvård, 
fotvård, badservice, matdistribution och snöröjning. Antalet kommuner med 

bidragsberättigad social service till äldre utöver hem hjälpen har ökat avsevärt 

sedan statsbidrag infördes för verksamheterna fr. o. m. år 1975. Ar 1979 fanns 

service i form av hårvård i 89 kommuner, fotvård i 270 kommuner, 
badservice i 144 kommuner, matdistribution i 124 kommuneroch snöröjning 

i 148 kommuner. I de flesta kommuner ordnas dessutom sysselsättnings- och 
fritidsverksamhet för äldre. Exempel på sådan verksamhet är pensionärs

gymnastik eller motion, studiecirkelverksamhet och informationsverksam

het. Fritidsverksamheter knyts ofta till de dagcentraler som byggs i allt större 

antal. Ar 1974 fanns 266 sådana dagcentraler och i januari 1979 hade antalet 

ökat till 465. 

Statsbidrag utgår också för färdtjänst med 35 'J.", av kommuns eller 

landstingskommuns bruttokostnader. Färdtjänsten är av central betydelse 

för att förflyttningshandikappade skall kunna delta i samhällets olika aktivi

teter. Som ett komplement till de allmänna kommunikationerna är en god 

färdtjänst en förutsättning för att förverkliga kravet på integration och 
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normalisering för handikappade. Utvecklingen av den kommunala fard

t.iänstverksamhe1en under de senas1c åren framgår av följande tabell. 

Ar 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
19791 

I Bcriiknat 

Antal kom
muner med 
färdtjänst 

250 
268 
274 
276 
277 
277 

Kommunernas 
kostnader 
(milj. kr.) 

124,2 
178,0 
288,6 
373,9 
476,3 
550.0 

Antal per
soner med 
tillstånd 
for färd
tj[inst, (ca) 

Antal enkel
resor (milj.) 

130 000 4.86 
162 000 6.29 
196000 7.04 
221 ()()() 9,13 
243 (KJO I0,32 
255 000 10,80 

Regeringen har efter förslag från socialstyrelsen medgivit att styrelsen får 

ge ut nya anvisningar med vissa förtydliganden beträffande rätten till 

statsbidrag för färdtjänsten. En fortsatt översyn av bestämmelserna för 

statsbidragsgivningen kommer att göras inom regeringskansliet. 

Den sociala hemhjälpen och färdtjänsten har till stor del olika karaktär. 

Statsbidragen till de båda verksamheterna regleras också av två skilda 

kungörelser. Med hänsyn till detta och till att färdtjänsten nu har vuxit ut i 

omfattning och i betydelse för de förflyttningshandikappade föreslår jag att 

statsbidragen för färdtjänsten för nästa budgetår finansieras från ett särskilt 

anslag på statsbudgeten. 

Kommunerna har under senare år till stor del byggt ut boendet för äldre 

genom s. k. servicehus. I anslutning till detta serviceboende finns oftast 

arrangemang som tillgodoser såväl behov av hjälp och trygghet som behov av 

fritidssysselsättningar och gemenskap. Antalet lägenheter is. k. servicehus 

kan f.n. uppskattas till omkring 20 000. Utbyggnad av nya ålderdomshem är 

däremot mindre vanligt. De förändringar som sker gäller som regel om- och 

tillbyggnad av befintliga ålderdomshem. Antalet platser i ålderdomshem var i 

januari 1979 ca 59 000. I proposition 1979/80: I om socialtjänsten, som f. n. 

behandlas av riksdagen, har uttalats att en successiv övergång bör ske från 

den helinackordering som erbjuds vid ålderdomshemmen till ett boende med 

mer individuellt anpassad service varvid ålderdomshemmen bör ingå i 

begreppet servicehus. 

I inledningen till avsnitt E. Myndigheter inom hälso- och sjukvård. 

socialvård m. m. redogörs för de medicinska insatserna för äldre. I framtiden 

sker allt mer av utbyggnaden av långtidssjukvården vid lokala sjukhem. 

Pensionärernas egna organisationer är av stor betydelse för de äldres 

fritidssysselsättningar. Men de bidrar också med betydelsefulla synpunkter 

for hur samhällets insatser for de äldre bör utforma5. Pensionärernas 

organisationer på riksnivå får redan bidrag för sin verksamhet. För niista 
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budgetår har jag under socialdepartementets anslag A 4. Extra utgifter 
beräknat vissa ökningar i första hand för att ge utrymme för ökat stöd till 
pensionärsorganisationernas betydelsefulla verksamhet. 

Under början av år 1979 tillsatte regeringen den s. k. äldreberedningen. 
Beredningen, som består av representanter från statsråclsberedningen, 
social-. budget-, utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadsdepartementen 
med socialministern som ordförande. skall utgöra ett samordningsorgan 
inom regeringskansliet for regeringens insatser på äldreområdet. I den nyss 

nämnda socialtjänstpropositionen nämns flera olika uppgifter inom äldreom

rådet for iildreberedningen. 
För att stödja utvecklingsprojekt och forsöksverksamheter inom äldreom

sorgen disponeras för innevarande budgetår 3 milj. kr. under anslaget A 3. 
Forsknings- och utvecklingsarbcte samt försöksverksamhet. I samarbete 

mellan äldreberedningen och delegationen för social forskning pågår arbete 

för att närmare precisera hur dessa medel biist skall komma till användning. 
För nästa budgetår bör motsvarande belopp reserveras för ifrågavarande 
utvecklings- och försöksverksamhet. 

Under år 1979 har vidare två kommitteer tillsatts som berör äldreomsorgen. 
Chefen för arbetsmarknadsdepartementet har tillkallat en särskild utredare 
(A I 979:02)med uppgift att få de pensionerades ställning i arbetslivet närmare 
belyst och bl. a. utreda vad som kan göras för att ordna förvärsarbete åt de 
pensionärer som vill arbeta efter pensionsdagen. Inom socialdepartementets 
verksamhetsområde har vidare tillsatts en kommitte (S 1979: 11) angående 

vård av anhörig i hemmet. Kommitten skall göra en samlad översyn av de 
frågor som gäller vård av anhöriga och bl. a. bedöma vilka åtgärder som 
behöver vidtas utöver vårdhuvudmännens planer för att tillgodose det 
växande vårelbehov som följer av att antalet äldre ökar. 

Barnomsorg m. m. 

Barnomsorgens fortsatta utbyggnad intar en central plats när det gäller 
samhällets åtgärder for social service och omvårdnad. Följande sammanställ
ning visar ut vecklingen av antalet platser från år 1960 samt det för åren 1979, 
1980 och 1981 beräknade platsantalet enligt kommunernas utbyggnadspla

ner. 
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Ar Antal barn Sammanlagt Antal barn 
antal platser i deltids-

daghem fritids- familjedaghem grupp 
hem !Hiår 7-12 år 

1960 l(J 300 2 40U 4 000 16 7()0 38 400 
1965 11 900 3 0(1(1 8 (J()(J 22 900 52 f(I() 

1970 33 000 6 500 32 ()()() 71 500 86 000 
1975 73 700 23 500 67 300 164 500 123 500 
1976 81 100 27 200 60000 18 900 187 200 124 800 
1977 101600 32 500 66600 23000 223 700 134 500 
1978 114 800 39 700 75 ()(){) 25 700 255 200 132 300 
19791 132 100 48 500 80000 27 500 288 100 131 (J(XJ 
19801 152 !()() 58 4(XJ 83 000 29 2!XJ 322 700 130000 
19811 169 500 67 100 85 5()() 30 600 352 700 127 600 

I Beräknat 

Riksdagen anslöt sig våren 1976 till ett utbyggnadsprogram som innebär 
att under perioden 1977-1981 skall färdigställas 100 000 nya platser i daghem 
och 50 000 nya platser i familjedaghem. De senaste kända barnomsorgspla
nerna visar att 88 400 platser i daghem och 39 900 platser i fritidshem 
beräknas bli färdigställda under nämnda period. Dessutom tillkommer 25 500 
platser i familjedaghem för förskolebarn och 11 700 platser i familjedaghem 
för skolbarn. Överläggningar pågår med Svenska kommunförbundet i syfte 

att säkerställa det fastlagda utbyggnadsprogrammet i dess helhet. 
En särskild arbetsgrupp, planeringsgruppen för barnomsorg, med represen

tanter för bl. a. socialdepartementet, socialstyrelsen, Svenska kommunför
bundet och LO har haft i uppdrag att på grundval av praktiska erfarenheter 
förbättra underlaget för kommunernas barnomsorgsplaner. I juni 1979 
avlämnade planeringsgruppen betänkandet (SOU 1979:57) Barnomsorg -
behov, efterfrågan, planeringsunderlag samt (SOU 1979:58) Barnomsorg -
redovisning av siirskilda undersökningar. Planeringsgruppen föreslår att 
underlag för barnomsorgsplaneringen tas fram bl. a. genom särskilda efterfrå
geundersökningar på kommun- och kommundelsnivå. Betänkandet remiss
hehandlas f. n. Statistiskä centralbyrån har fått i uppdrag att genomföra en 
sådan undersökning på kommunnivå under våren 1980. 

Riksdagen fastställde våren 1976 ett nytt statsbidragssystem for barnom
sorgen. Driftbidraget till daghemmen höjdes kraftigt år 1977. Driftbidraget för 
daghem utgår under år 1979 med 16 550 kr. per plats och för fritidshem med 
8 275 kr. per plats. I bidragsbeloppen är beaktade kapitaltjänstkostnader. 
Likaså har hänsyn tagits till behovet av extra insatser för barn med behov av 
särskilt stöd. 

För familjedaghemmen utgår statsbidrag med 35 '!o av kommunernas 
bruttokostnader för verksamheten. Härtill kommer ett grundbelopp som för 
barn i förskoleåldern utgår med 2 950 kr. per barn under år 1979. För barn i 
skolåldern utgår grundbeloppet med hälften av det belopp som nämnts för 
förskolebarn. 

Bidragen är värdebeständiga genom anknytning till löneutveeklingen för 
anställda i offentlig tjänst. Nästa reglering av bidragsbeloppen kommer att ske 
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i april år I 980 med ledning av då kända uppgifter för år 1979. Inom 

socialdepartementet har genomförts en översyn av statsbidragsreglerna och 

frågan om gruppstorlek, personaltäthet m. m. i daghem och fritidshem. 

Förslag har redovisats i en departementspromemoria (Ds S 1979:3) Vissa 

kvalitetsfrågor i daghem och fritidshem samt principerna för statsbidragsgiv

ningen. Promemorian har nyligen remissbehandlats och förslagen övervägs 

f. n. inom socialdepartementet. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för nästa budgetår 

beräknas till sammanlagt 4 612 milj. kr., vilket jämfört med innevarande 

budgetår innebär en anslagsökning med 975 milj. kr. Härtill kommer medel 

från bostadshuvudtiteln som utgår i form av statliga bostadslån till förskolor 

och fritidshem. 

Statshidragssystemet skall enligt riksdagens tidigare beslut finansieras 

genom en socialavgift från arbetsgivare. Den är för år 1980 fastställd till 1,9 90 
av det löneunderlag som gäller för de allmänna socialförsäkringsavgifterna. 

Avgiften föreslås för år 1981 höjd till 2,2 '!o i enlighet med det år 1976 angivna 

finansieringsprogrammet. 

Fr. o. m. den 1 juli 1977 utgår ett särskilt statsbidrag till kommunerna för 

hemspråksträning för invandrarbarn. Bidraget utgår för fem- och sexåringar 

som deltar i hemspråksträning som anordnas av kommunen. För varje 

bidragsberättigat barn som deltar i grupp där hemspråksträning bedrivs minst 

fyra timmar per vecka utgår bidrag med 2 250 kr. per år.Även detta bidrag är 

anknutet till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst och kommer att 

räknas upp i april 1980 med ledning av då kända uppgifter om löneutveck

lingen under år 1979. 
En särskild kommitte (S 1979:03) har tillkallats för att göra en översyn av 

frågan om språksituationen for invandrarbarn i förskoleåldern. Översynen 

skall - mot bakgrund av en kartläggning av hemspråksträningens nuvarande 

omfattning, organisation och pesonalresurser - bl. a. skapa klarhet beträf

fande rätten till hems1>råksträning och föreslå sådana förändringar som bättre 

tillgodoser invandrarbarnens speciella behov. Kommitten skall vidare under

söka möjligheterna att trygga tillgången på tvåspråkig personal. 

En utvecklings- och försöksverksamhet inom förskoleområdet bedrivs 

under socialstyrelsens ledning i anslutning till de reformer som har beslutats 

under senare år. Försöksverksamheten avser bl. a. utformningen av verk

samheten inom den allmänna förskolan och daghemmen, uppsökande 

verksamhet bland barn i förskoleåldern och den tidiga skolåldern samt 

åtgärder för barn med särskilda behov av stöd och stimulans. Häri ingår bl. a. 

försök med mångsidigt användbara lokaler för förskolor och fri tidshem som 

görs i samverkan med byggforskningsrådet. Vidare görs försök med lekterapi 

för barn på sjukhus och meds. k. öppna förskolor. En omfattande försöks

vcrksamhct har också bedrivits när det gäller fritidsaktiviteter för barn i 

åldern 7-12 år. Bl. a. pågår försök med s. k. utvidgade fritidshem i några 

kommuner på grundval av barnstugeutredningens förslag. 

Dessa försöksprojekt stöds genom bidrag från allmänna arvsfonden. Från 
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arvsfonden har vidare hittills anvisats sammanlagt 24 milj. kr. till försök med 
sommargårds- och lägerverksamhet samt annan ferieverksamhet m. m. 

Dessutom driver socialstyrelsen i samarbete med skolöverstyrelsen projekt 
som bl. a. herör frågor om samverkan mellan förskola och grundskola. 

En särskild beredningsgrupp (S 1977: I 9) för att förbereda del internationel
la barnåret 1979 tillsattes hösten 1977. Beredningsgruppens arbete under 
barnåret har inriktats på frågor om barns miljö, invandrarbarns och handikap
pade barns situation samt på information om barns situation i utvecklingsliin

derna. Beredningsgruppcn har sammanställt en översikt av planer och 
förberedelser för verksamheten i Sverige med anknytning till barnåret samt 
givit ut rapporter i frågor som rör barnens situation. I anslutning till harnåret 
har stöd till vissa projekt som rört. ex. invandrarbarn och handikappade barn 

utgått genom bidrag från allmiinna arvsfonden. 

Statistiska centralbyrån har dessutom fått i uppdrag att undersöka orsaker

na till de sjunkande födelsetalen i landet. 
En särskild kommitte, barnomsorgsgruppen (S 1973:07), har i uppdrag att 

göra en övergripande utredning rörande föräldrautbildning. I bet~inkandet 

(SOU 1978:5) om föräldrautbildning kring barnets födelse har kommitten 
behandlat den övergripande målsättningen för en allmän föräldrautbildning. 
Riksdagen har godkänt de allmänna riktlinjerna fören allmän föräldrautbild
ning kring barnets födelse, som skall genomföras i landstingens regi med start 
år 1980 (prop. 1978179: 168, SoU I 978:79:45, rskr 1978179:385). Kommitten 
behandlar i sitt fortsatta arbete föräldrautbildning under förskole- och 
skolåldrarna samt föräldrautbildning som når alla i samhället. Barnomsorgs
gruppen väntas lämna ett slutbetänkande om dessa frågor under första delen 

av år 1980. 
I samband med utredningsarbetet har startats olika försök i kommuner och 

landsting för att praktiskt pröva föräldrautbildningens innehåll, utformning 
och organisation. Försöksverksamheten stöds genom bidrag från allmänna 
arvsfonden och bedrivs inom olika studieförbund, mödrahälsovården, BB, 
barnhälsovården, förskolan och skolan. 

Familjestödsutredningen (S 1974:01) presenterade under hösten 1978 en 
diskussionspromemoria där fakta och värderingar kring barnomsorgen för de 
minsta barnen har belysts. Diskussionspromemorian har remissbehandlats 
genom utredningens försorg och kommer tillsammans med det forsknings
och utvecklingsarbete som bedrivs inom utredningen att ge underlag för ett 

slutbetänkande under första halvåret 1980. I anslutning till utredningsarbetet 
bedrivs i samverkan med socialstyrelsen forsknings- och utvecklingsarbete, 
bl. a. genom praktiska försöksverksamheter i några kommuner. 

Barnolycksfallsutredningen (S 1977:07) lade i maj 1979 fram ett betänkande 
(SOU 1979:28) Barnolycksfall. Utredningen föreslår att en barnsäkerhets
kommitte inrättas under socialdepartementet som ansvarigt organ för säker
hetsfrågor bland barn och ungdom samt att tjänster som barnsäkerhctskon
sulenter inrättas i kommunerna. Vidare föreslås införande av ett system för 
registrering av barnolycksfall. Betänkandet har remissbehandlats. 
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Jag kommer i det följande att föreslå att nuvarande lekmiljö rådets uppgifter 

fr. o. m. den I juli 1980 ut vidgas till att omfatta barn miljöfrågor och 

barnsiikerhctsfrågor, samt att rådet från niimnda tidpunkt beniimns barnmil
jöraclet. 

D I. Ridrai: till social hemhjälp 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

882 099 6271 

930 0000001 

1060000 000 

1 Del av anslaget Bidrag till social hcmhjälp och färdtjänst. 

Från anslaget utgår statsbidrag till kommunernas kostnader för social 

hemhjälp. Statsbidraget utgår med 35 '.\i av kommunernas bruttokostnader 

fi'>r hemvårdare, hemsamariter, barnvårdare oci1 därmed jämforlig personal, 

som har till huvudsaklig uppgift att hjälpa äldre, handikappade och barnfa

miljer som bor i egna bostäder. Samma bidrag utgår också för vissa särskilda 

kostnader som avser hår- och fotvård, badservice, matdistribution och 

snöröjning samt för hemhjälpsledare. Enligt samma grunder utgår även 

stutsbidrag för kommuns kostnader för bidrag till enskild sammanslutning, 

som bedriver social hemhjälpsverksarnhet. 

Statsbidragsbcstämmelserna återfinns i kungörelsen (1964:427) om statsbi

drag till social hem hjälp (ändrad senast 1979: 1006). Bidragen utbetalas för 

kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1980/81 avser således bidrag 

för verksamheten under är 1980. 

Socia/s(vrelsen 

För det senaste verksamhetsåret förväntar socialstyrelsen inga större 

volymmässiga ökningar av verksamheten. Antalet arbetstimmar beräknas 

stanna på 1978 års nivå. Däremot ökar antalet hjälotagare, vilket innebär en 

minskning av antalet timmar för varje person som fått hjälp. Styrelsen anser 

att detta är en följd av att kommunernas satsning på hjälp till egen aktivering 

börjar fä avsedd effekt. Verksamheterna fotvård, hårvård, matdistribution 

och badservice tenderar att minska i omfattning. Anställningsformen för 

hemsamariter fortsätter att ändras från timanställning till hel- och deltidsan

ställning. Ökningen av antalet hemhjälpsledare förväntas fortsätta även 

under de närmaste åren. Anslagsbehovet för budgetåret 1980/81 beräknar 

styrelsen till I 270 milj. kr. 

Föredraganden 

En av de grundläggande målsättningarna för äldreomsorgen är att de äldre 

så länge som möjligt måste få bo kvar i sin invanda miljö. Kommunernas 
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insatser i form av social hemhjälp och annan social service är viktiga 
förutsättningar för att detta mål skall kunna uppnås. Hcmhjälpen är också av 
stor betydelse för att yngre handikappade skall kunna leva så normalt som 
möjligt. Den utveckling som f. n. pågår inom den sociala hemhjälpen med 
bl. a. nya arbetsformer leder enligt min mening till al! vi i än högre grad kan 
undvika att äldre och handikappade behöver Oy!la från sin invanda boende

miljö. 
Statsbidraget till den sociala hemhjälpen har fortfarande karaktären av 

stimulansbidrag. Socialutredningen har tidigare föreslagit viss vidgning av 
statsbidraget till hemhjälpen. Jag anser att en allmän översyn av statsbidrags

bestämmelserna är motiverad. Eventuella förändringar av reglerna kommer 
mot denna bakgrund all övervägas inom regeringskansliet. Efter förslag från 
socialstyrelsen har statsbidragskungörelsen nyligen ändrats så att ansökan 
om bidrag skall lämnas senast den l april i stället får den l mars. 

för nästa budgetår beräknar jag statsbidragsbehovet till 1 060 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till social hemliiälp för budgetåret 1980/81 anvisa ett 
förslagsanslag av l 060 000 000 kr. 

D 2. Bidra~ till färdtjänst 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

166 705 000 1 

180 000 000 1 

220 000 000 

I Del av anslaget Bidrag till social hcmhjiilp och färdtjänst. 

Från anslaget utgår statsbidrag till landsting och kommuner för färdtjänst 
får handikappade. Statsbidraget utgår med 35 "{, av bruttodriftkostnaderna 
får verksamheten, inberäknat kostnaderna för den arbetsledande personalen. 
Kostnader for resor som sker i anslutning till den allmänna förskolan, 
grundskolan eller gymnasieskolan inräknas inte i bidragsunderlaget. Bidrags
bestämmclscrna återfinns i kungörelsen (1974·.840) om statsbidrag till färd
tjänst (ändrad senast 1979: 1007). Statsbidraget utbetalas för kalenderår i 
efterskott. Anslaget för budgetåret 1980/81 avser således bidrag för verksam
heten under år 1980. 

Social>f_i're/sen 

Mot bakgrund av den allmänna satsningen på minskad institutionsvård 
samt ökningen av antalet äldre i de högre åldrarna förutser socialstyrelsen att 
ökade krav kommer att ställas på fiirdtjänstvcrksamheten. Styrelsen bedömer 
dock att volymökningen blir blygsam de närmaste åren i förhållande till den 
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hittillsvarande utvecklingen. Kostnaclsutvecklingen kommerenligt styrelsen 
att i huvudsak styras av den allmänna pris- och löneutvecklingen. För 
hudgctåret I 980/8 l heriiknas anslagshehovet till 230 milj. kr. 

Socialstyrelsen fick i december 1978 i uppdrag att se över och förtydliga 

anvisningarna för statsbidrag till färdtjänsten. Uppdraget har redovisats till 
regeringen i augusti 1979. Styrelsen konstaterar i sin rapport att stor 

enhetlighet föreligger mellan kommunernas färdtjänstanvisningar och soci
alstyrelsens tidigare gällande föreskrifter för verksamheten. Däremot före
ligger stora olikheter melhin kommunerna vad giiller antal resor för de 

fardtjänstberiittigade, taxor. resornas längd. geografiska avgränsningar och 
tillgäng 1ill specialfordon. Samtidigt som styrelsen överliimnacle redogörelsen 

för sitt uppdrag liimnades också ett förslag till nya anvisningar för statsbidrag 

till fordtjiinst samt förslag till standardhlankett för färdtjiinstutredning. 
Vidare fiircslog styrelsen en iinclring i statshidragskungörelsen innebärande 

att senaste datum för ansökan om statsbidrag iindras rrån den I mars till elen 1 

april. 

Fiiredraga11de11 

Färcltjiinsten bidrar i likhet med den sociala hemh_iiilpen till att människor i 
alla åldrar med handikapp kan leva ett normalt och självständigt liv i vårt 

samhiille. Som jag redan har nämnt i inledningen till detta avsnitt är en bra 

färdtjänst en förutsiittning för att kraven på integration och normalisering 
skall kunna förverkligas för dem som är förflyttningshandikappacle. F.n väl 

fungerande kommunal färdtjänst är också en förutsiittning för elen försöks
,·erksamhet med riksfärdtjänst som påbörjas under år 1980. 

Statsbidraget till färdtjänst har ökat mycket kraftigt för vissa kommuner 
under de senaste åren. Regeringen har nyligen medgivit att socialstyrelsen får 

ge ut nya anvisningar med vissa förtydliganden betriiffande rätten till 
statsbidrag för färdtjänsten. Vidare har statshidragskungörclsen ändrats 
enligt styrelsens förslag så att ansökan om statshiclrag skall liimnas senast elen 
1 april i stiillet för den I mars året efter verksamhetsåret. 

En fortsatt översyn av statsbiclragsgivningen till färdtjänst kommer att 

göras inom regeringskansliet. Biclragsgivningcn hittills har inte minskat de 

betydande skillnaderna mellan olika kommuner med hänsyn till färdtjänst

kostnaderna per invånare. Översynen hör syfta till att begränsa kostnadsex

pansionen och samtidigt utjämna skillnaderna mellan kommunerna. Genom 

att koppla bidragsgivningen till ett riksgenomsnitt kommer kommuner. som 

idag har en mindre utvecklad färdtjänstservice. att även fortsiittningsvis få 

betydande utrymme för att utveckla verksamheten. I samband med översy

nen hör även anvisningarna om vem som är färdtjänstherättigad ytterligare 

preciseras. Utgångspunkten bör diirvid vara att färdtjiinst tillhandahålls de 
personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
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anlita allmänna kommunikationer. Det är min avsikt att ändringarna av 

s!atshidragshestämmelscrna skall kunna genomforas fr. o. m. kalenderåret 

1981. 

För <)r 1980 beriiknas kommunernas kostnader får färdtjänsten till ca 630 

mili. kr. Statshidragsbehovet för budgetåret 1980/81 blir därmed 220 milj. 

kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1ill filrd1jänsr för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 220 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till driften 3\' förskolor och fritidshem 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 002 932 044 
2 800 000000 
3 430 000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av förskolor och fritidshem. 

Bidraget är värdebeständigt och skall årligen räknas upp med hänsyn till den 

genomsnittliga årliga löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. För år 

1979 har bidragsbeloppet före slutlig uppräkning fastställts till 16 550 kr. för 

platser i daghem. För platser i fritidshem utgår driftbidrag med hälften av 

detta belopp. I bidragsbeloppet har beaktats behovet av extra insatser för barn 

med behov av särskilda stödåtgärder. 

Bidrag utgår för platser för barn under skolåldern under förutsättning att 

minst två tredjedelar av antalet platser i kommunen som helhet utnyttjas för 

barnomsorg minst 5 timmar per barn och dag samt att avdelningen hålls 

öppen minst 7 timmar per dag. För omsorg av barn i skolåldern utgår 

driftbidrag till avdelning i fritidshem som hålls öppen minst 5 timmar per 

dag. 

Driftbidraget utgår för kalenderår och utbetalas i förskott med en fjärdedel 

av bidragsbeloppet i vardera april, juli och oktober under bidragsåret. 

Resterande fjärdedel utbetalas i januari påföljande år. Slutavräkning sker i 

april året efter bidragsåret. Reglering av bidragsbeloppen enligt index sker vid 

slutbetalning. 

Bidragssystemet finansieras genom en socialavgift.Avgiften har för år 1980 

fastställts till 1,9 O.n och har beräknats öka till 2,2 ~Jo for år 1981. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen ( 1976:396) om statsbidrag 

till förskolor och fritidshem samt i förordningen (1979: 136) om anpassning av 

statsbidrag till daghem m. m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i 

offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1978 m. m. 

6 Riksdagrn /fJN/.YO. I sam!. Nr /lill. Bil. 8 
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Socia/s~1're/sen 

Utifrån en sammanställning av kommunernas barnomsorgsplaner för 
perioden 1979-1983 beräknar socialstyrelsen antalet driftbidragsberättigade 
platser i daghem till 147 300 resp. 162 900 vid slutet av kalenderåren 1980 och 
1981. För fritidshem har antalet platser nämnda år beräknats till 55 900 resp. 

63 000. 
Socialstyrelsen beräknar anslagsbehovet för fortbildning av personal inom 

barnomsorgen till 2,7 milj. kr. varav 0,5 milj. kr. avser en särskild satsning på 
utbildning rörande invandrarbarncns behov. 

Vidare föreslår socialstyrelsen att 15 milj. kr. av anslaget avsätts för särskilt 
bidrag till kommunalt utvecklingsarbete i kombination med att styrelsen ges 
vissa resurser för att överblicka, analysera och samordna utvecklingsarbe

tet. 
Socialstyrelsen föreslår att räntereglerna ändras så att alla nybyggda 

barnomsorgslokaler får bostadslån med räntebidrag. 
Socialstyrelsen beräknar det totala medelsbehovet under anslaget för 

budgetåret 1980/81 till 3 400 milj. kr. 

Föredraganden 

Kommunernas senast kända barnomsorgsplaner visar att 88 400 platser i 

daghem och 39 900 platser i fritidshem beräknas tillkomma under perioden 
1979-81. Detta underskrider den av riksdagen beslutade utbyggnaden för 
perioden. Jag har nyligen inlett överläggningar med Svenska kommunför
bundet i syfte att säkerställa att det fastlagda utbyggnadsprogrammet genom

fors. 
På grundval av förslag av planeringsgruppen för barnomsorg i betänkandet 

(SOU 1979:57) Barnomsorg - behov, efterfrågan, planeringsunderlag har 
statistiska centralbyrån fått i uppdrag att genomföra centrala barnomsorgsun
dersökningar under våren 1980. Undersökningarna - som skall redovisas på 
kommunnivå - skall utgöra ett underlag för planeringen av den fortsatta 
utbyggnaden av barnomsorgen. Vidare har inom regeringskansliet påbörjats 
en översyn av de av olika statliga myndigheter utfärdade normer och 
anvisningar som kan vara ett hinder för barnomsorgens utbyggnad. Utgångs
punkten är därvid att möjliggöra en snabbare utbyggnad samtidigt som 

kvaliteten i barnomsorgen blir tillgodosedd. 
Fortbildning av personal inom barnomsorgen genomförs i samverkan 

mellan socialstyrelsen, kommunerna och personalorganisationerna. Social
styrelsen har därvid planerande och övergripande uppgifter. I dessa uppgifter 
ingår att tillsammans med kommunförbundet och i samråd med personalor

ganisationerna utveckla metoder och innehåll i en lokal allmän fortbildnings
verksamhet samt att utforma utbildningen av lokala studievägledare. I 
samarbete med nämnda organ skall vidare socialstyrelsen framställa lämpligt 
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material samt följa och utvärdera verksamheten. Jag har för denna verksam

het hos socialstyrelsen beräknat 2 miij. kr. for nästa budgetår. 

Vidare har socialstyrelsen huvudansvaret för all tillsammans med lands

tingsförbundet svara för uppliiggning och utformning av en informations

och fortbildningsverksamhet om den av riksdagen beslutade allmänna 

föräldrautbildningen kring barns födelse. Jag har för socialstyrelsens arbete 

med dessa frågor beräknat 1 milj. kr. för nästa budgetår. 

Statsbidragssystemet för barnomsorgen skall enligt riksdagens beslut 

finansieras genom en socialavgift från arbetsgivarna. Socialavgiften är för år 

1980 fastställd till 1,9 '.'<; av det löneunderlag som gäller för de allmänna 

socialförsäkringsavgifterna. Med hänsyn till utbyggnaden av barnomsorgen 

har avgiften beräknats successivt öka till 2,2 % för år 1981. I enlighet härmed 

bör nu läggas fram förslag till riksdagen om ändring av socialavgiften från 

1,9 ''<• till 2,2 °;, av löneunderlaget fr. o. m. den I januari 1981. Della 

föranleder ändring i den i prop. I 979180: 1 fåreslagna lagen om finansiering av 

statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamhet samt i övergångsbestäm

melserna till den föreslagna socialtjänstlagen. Förslag till lagändringar bör 

bifogas protokollet i detta ärende som bilaga 8.1. Lagändringarna är av den art 

att jag inte har ansett det erforderligt att inhämta lagrådets yttrande. 

Med tillämpning av gällande statsbidragsregler beräknar jag det samman

lagda anslagsbehovet för nästa budgetår till 3 430 milj. kr. vilket innebär en 

anslagsökning med 630 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen all 

I. antaga inom socialdepartementet upprättat förslag till 

a. lag om ändring i lagen (1980:00) om finansiering av statsbi

drag till förskole- och fritidshemsverksamhet, 

b. lag om ändring i socialtjänstlagen ( 1980:00). 

2. till Bidrag rill dr1fien av .fi"irskolor och fritid5hcm för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 3 430 000 000 kr. 

D 4. Bidrag till hemspråksträning i förskolan 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 643 438 

22 000 000 

22000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för 

invandrarbarn. Statsbidraget räknas årligen upp med hänsyn till löneutveck

lingen för anställda i offentlig tjänst. Bidragsbeloppet har för år 1978 räknats 

upp med 6,8 ~1c;. För år 1979 har bidragsbeloppet före slutlig uppräkning 

fastställts till 2 250 kr. Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen 

(1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan samt förord

ningen (1979:136) om anpassning av statsbidrag till daghem m. m. med 
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hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid sluta vräkning 

fiir år 1978 m. m. 

Social~(vre/sen 

Socialstyrelsen föreslår att anslaget i en första etapp räknas upp med 10 

milj. kr. att disponeras av socialstyrelsen for att bevilja statsbidrag till de 

kommuner som önskar stana hemspråksträning för barn som är yngre än 5 år. 

Det totala mcdelsbehovet beräknas till 33,5 milj. kr. 

lnrnndrarverket föreslår att hemspråksträning for invandrarbarn blir en 

principiell skyldighet för barnen. Vidare föreslår invandrarverket att trä

ningen bör sättas in så fort barnet kommer in i barnomsorgen. 

Föredraganden 

Statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för sexåringar inom den 

kommunala barnomsorgen infördes den I juli 1977. Den I juli 1979 

utvidgades bidraget till att omfatta även femåringar. Enligt barnomsorgsla

gen har kommunerna ansvar för att dels alla sexåringar anvisas plats i 

förskola, dels att barn, som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra 

skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, anvisas plats i förskola tidigare än 

det år då barnet fyller sex år. Förskolan har därigenom ett ansvar för bl. a. 

invandrarbarnens språkliga utveckling. Verksamheten med hemspråksträ

ning befinner sig ännu i ett uppbyggnadsskede. 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt har en särskild kommitte 

tillkallats för att göra en översyn av hela frågan om språksituationen för 

invandrarbarn i förskoleåldern. I direktiven framhålls att utredningsarbetet 

bör bedrivas skyndsamt och att kommitten bör överväga möjligheterna att 

lägga fram delförslag. Med hänsyn till detta är jag f. n. inte beredd att ta 

ställning till de förslag om ändringar i statsbidragsreglerna som framförts av 

socialstyrelsen och invandrarverket. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till oförändrat 22 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hemspråksträning i.förskolan för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 22 000 000 kr. 

D 5. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

616 978 573 

815 000 000 

1 160 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för kommunala familjedag

hem. Statsbidrag utgår med 35 9ti av kommunens bruttokostnader för lön, 
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sociala förmåner och omkostnadsersättning till dagbarnvårdare. Samma 

bidrag utgår också for kommunens kostnader för föreskrivna hälsokontroller 

av dagbarnvårdare och deras familjemedlemmar. Därutöver utgår ett grund

belopp för förskolebarn som vistas minst sju timmar per dag i familjedaghem. 

Grundbeloppet är värdebeständigt och skall årligen räknas upp med hänsyn 

till löneutvecklingen för offentligt anställda. För år 1979 har bidragsbeloppet 

före si ullig uppräkning fastställts till 2 950 kr. För förskolebarn som vistas 

mindre än sju timmar per dag i familjedaghem och for skolbarn utgår halvt 

grund belopp, dvs. I 475 kr. 

Statsbidraget utgår i efterskott for kalenderår. Anslaget for budgetåret 

1980/81 avser alltså bidrag för verksamheten under kalenderåret 1980. 

Bidragsbestiimmelserna återfinns i kungörelsen (1968:236) om statsbidrag till 

kommunal familjedaghemsverksamhet (ändrad senast 1976:397) samt för

ordningen (1979:136) om anpassning av statsbidrag till daghem m. m. med 

hiinsyn till löncutvecklingen for anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning 

for år 1978 m. m. 

Sol·ialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet utifrån en medelbruttokostnad 

som har beräknats till 24 000 kr. för förskolebarn och 12 000 kr. för skolbarn 

per plats och år. Socialstyrelsen föreslår att kommunerna får räkna in 

kostnaderna för öppen förskola i underlaget för beräkning av statsbidrag till 

familjedaghemsverksamheten. Kostnaderna härför beräknas uppgå till ca 5 

milj. kr. Socialstyrelsen beräknar det totala anslagsbehovet för budgetåret 

1980/81 till 923 milj. kr. 

Föredraganden 

Familjedaghemmen utgör ett betydelsefullt komplement till daghem. 

Utbyggnaden av dessa liksom av alternativa barnomsorgsformer, som 

exempelvis trefamiljsystemet, stimuleras genom statsbidragsgivningen. 

Samtidigt finns anledning att understryka vikten av att dagbarnvårdarna ges 

tillfälle till fortbildning. 

På grundval av gällande statsbidragsregler och med beaktande av den 

utbyggnad av verksamheten som kommunerna planerar beräknar jag 

anslagsbehovet för nästa budgetår till I 160 milj. kr., vilket innebär en ökning 

med 345 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunala.fami(iedaghem for budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av I 160 000 000 kr. 
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0 6. Barnmiljörådet 

1980/81 Anslag 2 000 000 (Nytt anslag) 

Barnolycksfallsutrcdningen har i betänkandet (SOU 1979:28) Barnolycks

fall föreslagit att en barnsäkerhetskommitte inrättas som centralt ansvarigt 

organ för säkerhetsfrågor bland barn och ungdom. En övervägande del av 

remissinstanserna har tillstyrkt utredningens förslag. 

I proposition (1979/80:6) om socialstyrelsens uppgifter och organisation, 

m. m. berörs frågan om lekmiljörådets fortsatta ställning. Bl. a. framhålls att 

beteckningen socialstyrelsens lekmiljöråd numera är något oegentlig. Lek

miljörådet har sedan det inrättades utvecklats till ett självständigt organ. 

Frågan om rådets framtida ställning borde därför prövas i samband med 

förslaget från barnolycksfallsutredningen om inrättandet av en barnsäker

hetskommitte. 

Enligt min mening bör ett självständigt organ, benämnt barnmiljörådet, 

inrättas den I juli 1980 med uppgift att svara för barnmiljöfrågor och 

barnsäkerhetsfrågor. Barnmiljörådet bör därvid fortsättningsvis svara for de 

frågor som socialstyrelsens lekmiljöråd hittills handlagt och bör därutöver i 

enlighet med barnolycksfallsutredningens förslag vara ett centralt organ för 

säkerhetsfrågor bland barn och ungdom. Jag avser att senare denna dag 

föreslå att organisationskommitten för socialstyrelsen får i uppdrag att i 

anslutning till sitt arbete även närmare klarlägga hur barnmiljörådets admi

nistration bör utformas. Kommittens förslag i denna fråga bör redovisas före 

den 1 april 1980. 

Jag beräknar att medelsbehovet för barnmi!jörådet inledningsvis kan 
begränsas till 2 milj. kr., varav ca 250 000 kr. bör användas för information om 

barnsäkerhet. Nuvarande anslagspost under anslaget E I. på I 489 000 kr. 

som avser lekmiljörådets verksamhet faller bort for nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Barnmi/jörådet för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 2 000 000 kr. 
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E. M~·ndighrt~r inom hälso- och sjukvård. sociahård m. m. 

De senaste årens utveckling inom hälso- och sjukvården har varit inriktad 

på en utbyggnad av den decentraliserade öppna h~ilso- och sjukvården i form 

av vårdcentraler. lokab sjukhem och hemsjukvård. Denna inriktning giiller 

också for planeringen av den fortsatta verksamheten. Målet är att uppnå 

närhet. helhetssyn, Hittillgänglighet och kontinuitet i vården. 

Befolkningsutvecklingen kännetecknas som redan nämnts sedan flera år 

tillbaka av att andelen äldre ökar i vårt land. Detta gäller särskilt de allra äldsta 

i s:imhiillet. Samtidigt minskar andelen personer under 65 år. Förändringarna 

inneb;ir att an talet personer över 80 år kommer att öka från ca 294 000 år 1980 

till ca 433 000 år 2000. Eftersom de lildre utgör den grupp i samhället som har 

det största behovet av sjukvård och annan vård och omsorg medför dessa 

befolkningsfrirändringar att kraven på samhällets insatser ökar. Det är dlirvid 

viktigt att den enskildes behov av trygghet och omtanke tillgodoses. 

Den fortsatta utbyggnaden av långtidssjukvården är inriktad på att i största 

möjliga utsträckning ge hemortsanknuten vård av de patienter. som har ett 

begränsat behov av medicinsk<l resurser men som behöver omvårdnad och 

tillsyn. 

För vissa patienter kan behovet av medicinsk behandling, vård. omvård

nad och tillsyn helt eller delvis tillgodoses i hemmet. Av såväl humanitära 

som ekonomiska skäl är det önskvärt att fortsätta satsningen på vård former 

som underlättar för de äldre att bo kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt 

och samtidigt få en god medicinsk vård samt personlig omvårdnad. 

Sjuk vårdshuvudmännens planer för åren 1980-1984 innefattar en utbygg

nad av långtidssjukvården med i genomsnitt 2 000 platser per år. dvs. totalt ca 

10 000 platser under femårsperioden. Erfarenhetsmässigt har dock det 

faktiska antalet nya långvårdsplatscr blivit lägre än planerat. bl. a. beroende 

på svårigheter att rekrytera personal. Ett särskilt bidrag för utbyggnad av 

långtidssjukvården från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen har 

införts för att stimulera utbyggnaden. 

En viktig utgångspunkt för planeringen av hälso- och sjukvården har 

utgjorts av socialstyrelsens principprogram Hälso- och sjukvården inför 

80-talet (I-IS 80). En huvudpunkt i detta program är utvecklingen och 

utbyggnaden av primärvården. bl. a. vårdcentraler, lokala sjukhcm och 

hemsjukvård. 

Inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation pågår ett arbete med att 

utarbeta ett nytt principprogram för hälso- och sjukvården med sikte på år 

1990-2000fHS 90). Detta arbete är en uppföljning och vidareutveckling av det 

tidigare principprogrammet. Tankegångarna om en utbyggd primärvård finns 

kvar och de förebyggande insatserna ges ett större utrymme. God samverkan 

mellan medicinsk och social service är härvid en nödvändig förutsättning för 

helhetssyn i vården. 
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För att underliitta möjligheterna att få till stånd en väl fungerande 

primärvård har bl. a. föreslagits bättre kontinuitet i vården och mindre 

vårdenhcter. En bättre kontinuitet är önskvärd i kontakten mellan patienter 

och såväl liikare som övrig vårdpersonal. t. ex. distriktssjukskötcrskor. 

sjukgymnaster. m. fl. För att nå effekter på längre sikt krävs åtgiirdcr på bl. a. 

utbildningens och forskningens område. Avsikten är att en särskild propo

sition i dessa frågor skall läggas fram till riksdagen under våren 1980. 

Frågan om behovet av hiilso- och sjukvårspersonal i framtiden uppmiirk

sammas på olika sätt. Sjukvårdsdelegationen har nyligen fastställt ett nytt 

läkarfördelningsprogram för perioden 1981-1982 (LP 82-Rl. 

Antalet läkare har ökat starkt under det senaste decenniet, nämligen från 

10 000 år 1970 till ca 20 000 år 1980. Med nuvarande utbildningskapacitet 

kommer antalet läkare att öka till ca 26 000 år 1985. Fortfarande råder dock 

brist på läkare, särskilt inom vissa geografiska områden och specialiteter, 

främst inom långtidssjukvård och psykiatri. Allmänläkarutbildningen har 

byggts ut successivt och omfattar för år 1980 365 utbildningsplatser av totalt 

1 040. Även framgent är det angeläget att tillgodose behovet av allmänläka

re. 

Inom sjukvårdsdelegationen pågår också arbete med att ta fram bättre 

personalprognoser än vad som hittills har funnits för sjuksköterskor, 

undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och vissa assistentkatego

rier. 

Demokratiseringen inom arbetslivet med krav på bl. a. ökat personalinfly

tande och förbättrad arbetsmiljö har även inom hälso- och sjukvården 

medfört behov av arbetsorganisatoriska förändringar. Patienternas önskemål 

- inte bara om en god medicinsk vård utan även om individuell omvårdnad, 

omtanke, information och medinllytande - har påverkat utvecklingen. 

Den utredning, som har haft i uppdrag att utreda vissa frågor rörande 

sjukvårdens inre organisation, har avslutat sitt arbete. Betänkandet (SOU 

1979:26), som har karaktären av en idepromemoria, innehåller förslag till 

riktlinjer för den framtida utvecklingen av sjukvårdens inre organisation och 

förslag om fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete på området. Betänkan

det remissbehandlas f. n. 

En särskild utredning har haft i uppdrag, att allsidigt belysa frågor som är 

förbundna med sjukvård i livets slutskede. Utredningen har publicerat sju 

rapporter som behandlar olika frågor som rör sjukvård för döende patienter. 

Ett slutbetänkande (SOU 1979:59) från utredningen har nyligen överlämnats 

med bl. a. förslag till normer och målsättningar för vård av döende. 

Hälso- och sjukvårdsutredningen, vars uppdrag har varit att Wgga fram 

förslag till en samlad lagstiftning för hela hälso- och sjukvården som 

innefattar även förebyggande åtgärder, har nyligen avslutat sitt arbete. 

Utredningens betänkande (SOU 1979:78) Mål och medel för hälso- och 

sjukvården remissbehandlas f. n. 

Regionsjukvårdsutredningens betänkande (SOU 1978:70) har remissbe-
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handlats och bereds nu inom regeringskansliet. Avsikten är att en proposition 
skall liiggas fram under våren 1980. 

Inom socialdepartementet pågår en kartläggning av de allergiska barnens 
situation. Fn rapport med förslag till förbiittringar av samhiillets omsorg om 
de allergiska barnen beräknas föreligga under hösten 1980. 

Riksdagens beslut våren 1979 om en ny utbildning för tandliikare innebiir 

att grundutbildningen för tandläkare fr. o. m. höstterminen 1979 har refor

merats och förkortats från 5 år till 4 112 år. Samtidigt har en ettårig praktisk 
vidareutbildning införts. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att vidta erforder

liga Mgärder för att genomföra denna tjiinstgöring. Vidare har statens 

förhandlingsniimnd fått i uppdrag - under förutsättning av godtagbara 

ekonomiska villkor - att med berörda parter bl. a. träffa överenskommelse 

om att den vid högskoleenheterna bedrivna tandvården förs över till 

kommunalt eller lanclstingskommunalt huvuclmannaskap och om inordnan

de av specialistutbildningen för tandläkare i folktandvården. 
Socialstyrelsens tandvårclspersonalutredning har slutfört sitt arbete och till 

regeringen avlämnat sin slutrapport (Os S 1979:9) Den framtida efterfrågan på 

tandvårdspersonal. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Medicinalansvarskommitten har under våren l 979 överlämnat e!t förslag, 
(Os S 1979:2) Kiropraktorer m. n. Kommitten föreslår att en försöksverksam
het med kiropraktorer startas vid några sjukhuskliniker för undersökning av 
om det för elen etablerade sjukvården finns något värde i de behandlingsme

toder som anviinds av kiropraktorer och liknande yrkesutövare. Förslaget har 
remisshehandlats och bereds f. n. inom socialdepartementet. 

Regeringen har under hösten lagt fram en proposition (1979/80:6) om 

socialstyrelsens uppgifter och organisation. Förslagen är i huvudsak av 

principiell och övergripande natur. 

I propositionen föreslås en betydande minskning av antalet anställda vid 
socialstyrelsen. Minskningen bygger till större delen rå vissä angivn~ 

förutsiittningar, bl. a. att nykterhetsvårdsanstalter och ungdomsvårdsskolor 
övergår till kommunala huvudmän. Beträffande den regionala organisatio
nen föreslås att socialkonsulent- och länsläkarorganisationerna upphör. 
Sociala enheter skall enligt förslaget organiseras vid länsstyrelserna. En stor 
del av liinsWkarorganisationens uppgifter beriiknus kunna tas om hand inom 
ramen för sjuk vårdshuvudmiinnens miljömedicinska verksamhet. Det s. k. 

stressforskningslaboratoriet vid karolinska institutet skall enligt propositio

nen få vissa fasta hasresurser som till viss del bör stå till socialstyrelsens 
förfogande. 

En siirskild organisationskommitte har tillsatts för att lägga fram detalje

rade förslag till organisation av styrelsen. Omorganisationen avses ske 

successivt och planeras vara fullt genomförd under budgetåret 1983/84. 
Inom socialdepartementet bereds vidare frågan om att inrätta ett läkeme

delsinformationsråd med uppgift att öka läkemeclelskunskapen i samhället 
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och skapa förutsättningar för en bättre samverkan mellan företrädare för olika 

intressen inom läkemcdelsinformationens område. 

Vid statens rättskemiska laboratorium pågår i samarbete med polismyn

digheterna i Stockholm en försöksverksamhet med utandningsprov vid 

misstanke om brott mot trafiknykterhetslagstiftningen. Syftet är att under

söka om de blodprov som i dag används kan ersättas med luftanalyser. 

Resultaten kommer att redovisas under våren 1980. 

E 1. Socialstyrelsen 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

99 832 619 

98 638 000 
105 148 000 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 

socialvård, hälso- och sjukvård, läkemedelsförsörjning samt frågor som rör 

alkohol och andra missbruksmedel. Styrelsen utgörs av en generaldirektör 

och åtta särskilt förordnade ledamöter. Inom verket finns sex avdelningar, en 

för tandvård, social barna- och ungdomsvård m. m., en för långtidsvård, 

åldringsvård m. m., en för hälsovård, akutsjukvård, nykterhetsvård m. m., 

en planerings- och beredskapsavdelning, en administrativ avdelning samt en 

läkemedelsavdelning. Avdelningarna är i sin tur uppdelade på totalt 22 

byråer. Läkemedelsavdelningens verksamhet bekostas från anslaget E 11. 

Statlig kontroll av läkemedel m. m. 

1979/80 

Personal 
Handläggande personal 259 1/2 
Övrig personal 239 l/2 

499 

Anslag 
Utgifrer 
Lönekostnader 65 857 000 
Sjukvård 403000 
Lokalkostnader 12 682 000 
Bidrag till kontorsdrift m. m. 

i kv. Garnisonen 4 665 000 
Databearbetning 2 349 000 
Informationsverksamhe-
tm.m. 2 635 000 

El'pcnser 
a) expenser för eget behov 4 887 000 
bJ expenser för annat än eget 

behov 341 ()()() 

Beräknad ändring 1980/81 

Social
styrelsen 

+ 6 030000 
135 000 

+ 2 887 000 

+ 851 000 
+ 458 000 

+ 395 000 

+ 467 000 

+ 27 000 

Föredra
ganden 

+3 138 000 
- 140000 
+2 850 000 

+ 851 000 
47000 

+ 100000 

+ 27 000 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 91 

1979/8(J Beräknad ändring 1980/81 

Social- Föredra-
.styreJ.sen gandcn 

Kostnader for redovisnings-
central I 115 000 + 89000 + 65 000 

Övriga utgifter 120000 + 10000 + 10000 
Undersöknings- och infor-
mationsverksamhet rörande 
lekmaterial m. m. I 489000 + 204 ()()() -1 489 ()()() 

Bidrag till auktoriserade arga-
nisationer ror internationel-
la adoptioner 850 000 + 68000 + 100 000 

Utbildning och information 
till allmänheten om den nya 
socia!tjiin.slen 2 000000 + 2 645 000 + 950 ()()() 

Summa utgifter 99 393 000 + 13996000 +6 415 000 

/nkomsrer 
I. Försäljning av publika-

tio ner 660000 

Nettoutgift 98 733 000 + 13996000 +6415000 

Anslag enligt statsbudgeten 98 638 000 + 14 091 000 +6510000 

Socialstyre/sen 

Nä.got huvudalternativ har inte redovisats med hänsyn till de förslag som 

lagts fram i proposition 1979/80:6 om socialstyrelsens framtida uppgifter och 

organisation. 

l. Pris- och löneomräkning + 11 289 000 kr. 
2. Styrelsens kostnader för hälsocentralen upphör (- 167 000 kr.). 

3. Kostnaderna för databearbetning ökar för upprustning av cancerregistret 

( + 2 JO 000 kr.). 
4. Kostnaderna för flyttning av styrelsens alkoholbyrå beräknas uppgå till 

75 000 kr. 

5. Medel har begärts för vikariatstillägg för lekmiljö rådet ( + 80 000 kr.). 

6. För kostnaden för utbildning m. m. inför ny sociallagstiftning har 

ytterligare medel begärts ( + 514 000 kr.). Styrelsen beräknar kostnaden för 

information till allmänheten om ny sociallagstiftning till 2 131 000 kr. 

Föredraganden 

Förslag till ny organisation av socialstyrelsen har lämnats till riksdagen. 

Propositionen är f. n. föremål för riksdagsbehandling. En organisationskom

mitte har tillsatts för att utarbeta förslag till detaljutformningen av organisa

tionen.Omorganisationen avses vara avslutad under budgetåret 1983/84. 
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Jlu\'uddelen av den i propositionen förutsatta medelsrcduktionen under 

anslaget E I. förutsätter ändrat huvudmannaskap for vissa institutioner, 

m. m. m:h torde därför inte kunna påverka medelsbehovet för år 1980/81. 

Riksdagen har beslutat att vissa statsbidrag till landstingskommuner och 

kommuner - helt eller delvis - skall avskaffas (prop. 1978179:95, FiU 

1978/79:35, rskr 1978179:335). Dessa statsbidrag administreras f. n. av 

socialstyrelsen. Jag beräknar därför en minskning av lönemedlen under 

anslaget med 249 000 kr.Jag räknar vidare med en inbesparing av 1,4 milj. kr. 

i lönekostnader till följd av en fortsatt effektivisering av verksamheten. 

Denna hesparing påverkar även medelsberäkningen under vissa omkost

nadsposter. 

Som nLimnts i avsnittsinledningen har riksdagen beslutat om en reforme

ring av tandläkarnas utbildning och införande av en ettårig allmäntj1instgö

ring inom folktandvården. För planering av denna vidareutbildning har 

socialstyrelsen begärt medel i en särskild framst1illning. Jag beräknar medel 

för en föredragande tandläkare för denna planeringsverksamhet. 

Socialstyrelsen kan efter ansökan ge auktorisation till ideella organisationer 

som arbetar med internationella adoptionsfrågor. För budgetåret 1979/80 har 

anvisats 850 000 kr. för bidrag till sådana organisationer m. m. Jag beräknar 

ytterligare I 00 000 kr. för detta ändamål, varav 50 000 kr. avser kostnader för 

arvoden till de samhällsrepresentanter som utses i de auktoriserade organisa

tionerna. 

Riksdagen har nyligen beslutat att en från socialstyrelsen fristående hälso

och sjukvårdens ansvarsnämnd skall inrättas den I juli 1980 (prop. 1978/ 

79:220. SoU 1979/80: 16, rskr 1979/80: 130). Medel för denna verksamhet böt 

anvisas under ett siirskilt anslag. Som en följd härav har viss medelsreduktion 

skett under förevarande anslag. 

I proposition 1979/80: 1 föreslås att en ny socialtjänstlag skall träda i kraft 

den I januari 1981. Jag har beräknat medel för fortsatt utbildning av 

handledare samt för information till allmänheten om den nya lagstift

ningen. 

Som nämnts under avsnitt D. Sociala serviceåtgärder bör det nuvarande 

lekmiljörådet omvandlas till ett barnmiljöråd med uppgift att svara för 

barnmiljöfrågor och barnsäkerhetsfrågor. Medel för denna verksamhet har 

beräknats under ett särskilt anslag. I enlighet härmed beräknar jag inga medel 

för detta ändamål under nu ifrågavarande anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 105 148 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socia/s~vrelsen för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 105 148 000 kr. 
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E 2. Hälso- och sjuhårdens ansrnrsnämnd 
1980/81 Förslag 2 403 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inrättas den I juli 1980 och ersätter 
då den till socialstyrelsen knutna medicinalväsendets ansvarsnämnd. Den 
nya nämnden och dess kansli skall vara fristående från socialstyrelsen. 
Nlimnden skall ha till uppgift att pröva frågor om disciplinansvar enligt lagen 

om tillsyn över hiilso- och sjukvårdspersonalen m. fl. Den skall även pröva 

frågor om återkallelse av legitimation samt andra frågor om begränsning av 

legitimerade yrkesutövares behörighet m. m. Niimnden består av ordförande 

och åtta andra ledamöter. 

f'N.111/llJ/ 

I landliiggande personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
lnforrnationsverksarnhet 
Expenser 

Fiiredraganden 

Bcr;iknat for 1980/81 

b 

6 

12 

2 324 000 
5 000 
I 000 

10000 
63 000 

2 403 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 2 403 000 kr. Avsikten är att den organisationskommitte som 
tillsatts för att svara for detaljutformningen av socialstyrelsens organisation 
även skall behandla frågan om ansvarsnämndens organisation rn. 111. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Häl.rn- och sjukvårdens ansvarsnämnd rör budgetåret 1980/81 
anvisa ett förslagsanslag av 2 403 000 kr. 

E 3. Bidrag till sjukvårdens och sociah-årdens planerings- och rationalise
ringsinstitut 

1978179 
1979/80 

Utgift 
Anslag 

11625000 

11050000 

Från anslaget utgår bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings
och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att föimja. sam-
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ordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliseringsverk

samhet inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för 

institutet är staten och landstingsförbundet (prop. 1967:68, SU 1967: 105, rskr 

1967:251). 
Enligt avtal mellan staten och landstingsförbundet skall staten under år 

1980 bidra till institutets kostnader med 11,5 milj. kr. Bidragen skall utbetalas 

kvartalsvis i förskott. 

Föredraganden 

Förhandlingar pågår f. n. om statens bidrag till driften av Spri för åren 

1981-1983. I avvaktan på resultatet härav bör anslaget föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

!'iiukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinsti

tut för budgetåret 1980/81 beräkna ett förslagsanslag av 

11 050 000 kr. 

E 4. Länsläkarväsendet 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 842 203 
14 108 000 
14 108 000 

Länsläkarorganisationen, som är underställd socialstyrelsen, har till 

huvudsaklig uppgift att som rådgivande och inspekterande organ främja den 

allmänna hälsovårdens utveckling. Vidare skall organisationen följa pla!le

ringen av den allmänna sjukvården och ha uppsikt över den öppna sjukvår

den samt tillsyn över vissa inrättningar och över personer, som yrkesmässigt 

utövar hälso- och sjukvårdande verksamhet. 

1979/80 

Personal 
Länsläkare 25 
Bitr. länsläkarc 15 
L.änshälsovårdskonsulcntcr 24 

Beräknad ändring 1980/81 

Social
styrelsen 

Föredra
ganden 
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1979/80 

Anslag 
Lönekostnader 12 049 000 
Sjukvård 14000 
Rescersättni ngar 920000 
Lokalhyror I 037 000 
Ersättning för kemiska 
analyser m. m. 14000 
Expenser 16000 
Apparat- och instrument-
utrustning 58 000 

14 108 000 

Socialstyre/sen 

Beräknad fodring 1980/8 l 

Social
styrelsen 

+ 1004000 
+ I 000 
+ 57 ()()() 
+ 282 000 

+ I 000 
+ 6000 

+ 4000 

+I 355 000 

föredra
ganden 

95 

Något huvudalternativ har inte redovisats. I proposition 1979/80:6 om 

socialstyrelsens uppgifter och organisation m. m. har föreslagits att länsläkar

organisationen skall upphöra samt att länshälsovårdskonsulenterna skall 

ingå i länsstyrelsernas sociala enheter. 

I. Pris- och löneomräkning +I 350 000 kr. 

2. Medel begärs för centrala skyddskommitten ( + 5 000 kr.). 

Föredraganden 

Propositionen 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation 

m. m. är f. n. föremål för riksdagens behandling. 

Inom länsläkarorganisationen är f. n. elva läkartjänster vakanta. Med 

hänsyn till förslaget om avveckling av länsläkarorganisationen har regeringen 

den 29 november 1979 besluta! au tjänster som länsläkare och biträdande 

länsläkare endast får ledigförklaras och tillsättas efter medgivande av rege

ringen. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 108 ()()() kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Länsläkarväsendet för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 14 108 000 kr. 
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E 5. Sociah·årdskonsulenter och länsnyktcrhetsnämnder 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 208 498 
16 198 000 
17 036 000 

96 

Socialvårdskonsulenterna är underställda socialstyrelsen och har ett verk

samhetsområde som omfattar ett län. I konsulenternas arbetsuppgifter ingår 
bl. a. att biträda länsstyrelserna i frågor om socialhjälp och barnavård samt att 
biträda socialstyrelsen med viss tillsynsverksamhet. Vidare skall de bistå de 
sociala centralnämnderna m. Il. med råd och upplysningar. 

Länsnykterhetsnämnderna har i likhet med de kommunala nykterhets
nämnderna/sociala centralnämnderna till uppgift att övervaka nykterhets
tillståndet och vidta åtgärder fcir att förbättra detta. Länsnykterhetsnämnder
na verkar för en enhetlig tillämpning av bestämmelserna på området och skall 
i övrigt vägleda och bistå de kommunala nämnderna. 

Sedan den I juli 1979 är den verksamhet som bedrivs av socialvårdskonsu
lenterna, länsnykterhetsnämnderna och länsstyrelsernas barnavårdskonsu
lenter samordnad i samtliga län. 

I proposition I 979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation 
m. m. har regeringen föreslagit en avveckling av den nuvarande social konsu
lentorganisationen samt inrättandet av sociala enheter vid länsstyrelserna. 
Propositionen är f. n. föremål for riksdagens behandling. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Konsulenter och 

assistenter 67 
Övrig personal 52 

119 

Anslag 
Lönekostnader 13 442 000 + 1067000 + 757 000 
Sjukvård 22000 
Reseersättningar 766 000 + 47000 
Lokalkostnader 1476000 + 71 000 + 71 000 
Expenser 492 000 + 30000 + 10000 

16 198 000 +1215000 +838000 
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SociaLHyrelsen 

I. Löne- och prisomräkning + 1215000 kr. 

2. Om nuvarande arbetsuppgifter skall kunna utföras med huvudalternati

vet som ambitionsnivå måste styrelsen ytterligare begränsa möjligheterna att 

förnrdna vikarier. 

Föredraganden 

Propositionsforslaget om att avveckla den nuvarande konsulentorganisa

tionen och inrätta sociala enheter vid länsstyrelserna påverkar inte medelsbe

hovet under detta anslag för budgetåret 1980/81. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslagsbehovet till 

17 036 000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing i enlighet med 

huvudalternativet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialvårdskonsule111er och länsnykterhetsnämnder för 

budgetåret 1980/8 I anvisa ett förs lagsanslag av I 7 036 000 kr. 

Vissa laboratorier m. m. 

E 6-10. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med socialsty

relsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess 

dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt 

epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik, framställer bakteriologiska prepa

rat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksamhe

ten är upprätthållandet av civil och militär beredskap mot epidemier. 
SBL leds av en styrelse och under denna av en föreståndare. Laboratoriet är 

organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriologiska avdelningen, 

virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen, produktionsavdel
ningen, epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, tekniska avdel

ningen och ekonomiavdelningen. En självständig parasitologisk sektion är 

direkt underställd föreståndaren. 

Program 

SBL har sedan budgetåret I 970171 tillämpat programbudgetering. Följande 

programindelning gäller. 

I. Programmet Diagnostiska undersökningar omfattar diagnostiska under

sökningar av prov från människa samt från läkemedel, livsmedel, vatten eller 

annat material. 

2. Programmet Prepara(/Örsörjning innefattar tillhandahållande av bakte

riologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m. fl.) och vissa hjälpproduk-

7 Riksdagen /CJ79/SO. I samt. Nr /1111. Bil. .\' 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 98 

ter för laboratoriearbete genom egen produktion eller inköp från annan 

tillverkare. Här ingår även leveranser till civila och militära beredskapsla

ger. 

3. Programmet Central/aboratorieuppgijter omfattar funktioner för 

bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt epidemis

ka. I uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser; 

fagtypningar för att spåra smittkällor; introduktion, standardisering och 

utprovning av nya metoder; framställning och standardisering av laborato

riereagens; konferenser för att främja enhetlighet i teknik och tolkning av 

diagnostiska undersökningar och för avancerad fortbildning. Programmet 

omfattar även vattenundersökningar och utbildning av behöriga vattenun

dersökare, sterilitetsundersökningar av medicinska engångsartiklar, interna

tionell referensverksamhet samt resurser för bekämpning av sjukhusinfek

tioner och cancerimmunologisk verksamhet. 

Centrallaboratorieuppgifterna utgör grunden för SBL:s viktigaste funktion: 

bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt epidemis

ka. De är också basen för SBL:s funktion som fackinstans till departement och 

socialstyrelsen i epidemiska och mikrobiologiska frågor. 

4. Programmet Försvarsmedicinsk verksamhet omfattar utveckling av 

diagnostiska undersökningar och tillverkning av vacciner av betyåelse för 

totalförsvaret. 

5. Programmet Epidemiologisk verksamhet omfattar bevakning av epidemi

läget i Sverige och utomlands, informations- och rådgivningsverksamhet av 

olika slag (inkl. undervisning), epidemiologiskt fältarbete vid utbrutna 

epidemier, utprövning av nya vacciner samt undersökningar för att följa 

befolkningens immunitet mot vissa sjukdomar, t. ex. polio. 

6. Programmet Service till womstående omfattar service till karolinska 

institutets institution för virologi vad avser lokalkostnader, substrat, disk

gods, djur m. m. Vidare innefattar programmet leverans av värme och 

varmvatten till statens polisskola i Solna och viss destruktionsverksamhet för 

externa kunder. 

Forsknings- och utvecklingsarbete inom programmet Diagnostiska under

sökningar tar bl. a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder för odling och 

för identifiering av epidemiska sjukdomar. Det syftar också till att öka 

kunskapen om infektionssjukdomars uppkomst och utveckling. Forsknings

och utvecklingsarbetet omfattar även bl. a. områdena tumörvirologi, hepatit 

och utveckling av snabba och arbetsbesparande test metoder samt immuno

logiska reaktioner vid bindvävssjukdomar (reumatiska sjukdomar m. Il.), 

lever- och sköldkörtelsjukdomar. 

När det gäller programmet Preparatförsörjning syftar forsknings- och 

utvecklingsverksamheten till kvalitetsförbättring av nuvarande vaccinsorti

ment men också till att fortlöpande i fältprövningar undersöka egentillverka

de samt importerade vacciners effektivitet. 
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Anslag 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

E 5. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

E 6. -"- : Driftbidrag 

: Centrallaboratorieuppgifter E 7. -"
E 8. -"- : Försvarsmedicinsk verksam

het 

E 9. -"- : Utrustning 

F 1. Allmän hälsokontroll 

F 2. Skyddsympningar (t. o. m. 31.12.1979) 

F 4. Epidemiberedskap m. m. (Vissa anslagsposter) 

SBL:s verksamhet berörs vidare av följande anslag för statens insatser inom 

den sjukdomsförebyggande verksamheten. 

E 11. Statlig kontroll av läkemedel m. m., anslagsposten Kontroll av 

fabrikssteriliserade engångsartiklar 

H 4. Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m. 

H 5. Driftkostnader för beredskapslagring m. m. 

Anslaget Uppdragsverksamhet är ett fårslagsanslag som tas upp med ett 

formellt belopp på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter 

för programmen 1, 2 och 6. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten 

samt för att tills vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL en 

rörlig kredit i riksgäldskontoret på 11 milj. kr. Genom beslut den 1 november 

1979 medgav regeringen att nämnda kredit tillfälligt-dock längst t. o. m. den 

30 juni 1980 -får uppgå till 18 milj. kr. 

E 6. Statens bakteriologiska laboratorium: U ppdragsverksamhet 

1978/79 

1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

1000 
1 000 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 

preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 

landsting samt viss export av preparat. För undersökningar och preparat 

uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med 

riksrevisionsverket. 

SBL 

Program 1. Diagnostiska undersökningar 

Antalet debiterade undersökningar framgår av följande tabell. 
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Antal debiterade 1977178 1978179 1979/80 1980/81 
undersökningar Utfall Utfall Budget Petita 

Bakteriologisk diagnostik 342 739 314 149 327 830 323 055 
Virologisk diagnostik 55 450 62 387 58 335 59 380 
Immunologisk diagnostik 50 524 49 223 45 000 41 380 
Parasitologisk diagnostik 17 235 18 496 19000 20 300 

Summa program I 465 948 444 255 450 165 444 115 

Minskningarna av antalet undersökningar beror väsentligen på a-tt lands

tingens laboratorier har övertagit viss diagnostik. Vidare påverkas antalet 

undersökningar av epidemiläget. För de parasitologiska undersökningarna 

förutses en viss ökning vilket sammanhänger med det ökande antalet 

utlandsresor. 

Utvecklingen vad beträffar antalet begärda diagnostiska undersökningar 

styrs på längre sikt av dels den vetenskapliga utvecklingen och utbyggnaden 

av landstingens laboratorier, dels gränsdragningen mellan upptagningsområ

det för SBL resp. Stockholms läns landstings laboratorier. Regeringen har 

genom beslut den 29 mars 1979 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att 

förhandla med Stockholms läns landstingskommun om dess fortsatta utnytt

jande av SBL. 

Program 2. Prepara{(<irsörjning 

Programmet är framför allt inriktat på att förse den svenska förebyggande 

sjukvården med erforderliga vacciner och immunglobuliner. Under senare år 

har dock mindre kvantiteter exporterats. Exporten har i huvudsak gått till 

övriga nordiska länder och till hjälpprojekt i svenska frivilligorganisationers 

regi. 
SBL:s sortiment domineras av preparat som ingår i officiellt rekommende

rade och av samhället betalda vaccinationsprogram. Fr. o. m. l januari 1980 

har det ekonomiska ansvaret för skyddsympningsverksamheten övertagits 

av vederbörande sjukvårdshuvudman (prop. 1978/79:95 bil. 2, FiU 1978/ 

79:35, rskr 1978179:335). 

Den ekonomiska utvecklingen av de viktigaste produkterna i SBL:s 

sortiment framgår av följande sammanställning. 
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Egentillverkade 1977178 1978179 1979/80 1980/81 
preparat Utfall Utfall Budget Petita 
(intäkter tkrl 

lnnuensa I 296 I 817 3 204 3 204 
Trippel/duplex 3 767 3 904 4 439 4488 
Polio 902 6 522 11 180 11 400 
Stelkramp 3 324 3 764 3 69~ 3 698 
Mässling 2 280 2 106 3 199 178 
Övriga 2 604 2 487 3 260 3 054 

Summa egentillverkade 
preparat 14 173 20600 28980 26 022 

Inköpta preparat 

Gammaglobulin 7 457 7 822 8 000 8 000 
Allergipreparat 7 483 8 670 10000 11 500 
Röda hund I 755 I 774 I 900 1900 
Polio 8 367 2 988 
Miissling I 144 I 492 
Mässling/påssjuka I 500 7 800 
Påssjuka I I 946 842 842 
Övriga I 528 I 364 I 526 I 725 

S:a inköpta preparat 27 734 26 056 23768 31 767 

1 Jngår i övriga t. o. m. 1977178. 

Intäkterna under program 2 var under budgetåret 1978179 4,2 milj. kr. lägre 

än vad som beräknats i budgeten. Intäktsbortfallet kan i huvudsak hänföras 

till lägre efterfrågan på influensa- och poliovaccin än väntat. 
När det gäller poliovaccin beräknas förbrukningen i Sverige under de 

närmaste åren uppgå till ca 700 000 doser. Förhandlingar har nyligen 

avslutats med norska hälsovårdsmyndigheter om leveranser av svenskt 

poliovaccin. Överenskommelsen medför exportleveranser till ett värde av 1,5 

å 2 milj. kr. per år. 

Situationen beträffande influensavaccin är fortfarande mycket svårbedöm

bar och den framtida försäljningen är beräknad utifrån de medicinska 

riskgruppernas behov, som uppskattas till 200 000 doser. Beträffande mäss

lingvaccin har efterfrågan stabiliserats kring drygt !()() 000 doser per år. 

Situationen kan dock komma att förändras då socialstyrelsen under hösten 

1979 för prövning av regeringen överlämnat ett förslag till rekommendation 

att bl. a. alla barn vid 18 månaders ålder vaccineras mot såväl mässling som 

påssjuka. 

Ett kombinationspreparat väntas finnas tillgängligt på den svenska mark

naden i början på 1980. Härutöver diskuteras att inom ramen för skyddsymp

ningsprogrammet ge påssjukevaccin till samtliga 12-åringar. 

Av övriga preparat är allergipreparaten en kraftigt expanderande produkt

grupp som 1979/80 beräknas omsätta JO milj. kr. vilket innebär en fördubb

ling på fyra år. 
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Taxepo/itik 

För uppdragsverksamheten eftersträvas i princip full kostnadstäckning. 

Varje tjänst eller produkt behöver dock inte helt bära sin kostnad. Huvudsa
ken är att kostnadstäckning för verksamheten som helhet uppnås. 

SBL:s officiella taxa betraktas som normgivande för debitering av bakterio

logiska och virologiska undersökningar vid andra laboratorier inom landet. 

Bidragskalkylering tillämpas t. ex. vid export av preparat och utförsäljning av 

restlager. I fråga om diagnostiska undersökningar har SBL möjlighet att 

medge rabatter eller bonus för större kunder eller för kvantitativt betydelse
fulla prov. 

Taxan fastställs av SBL efter samråd med riksrevisionsverket i fråga om 

grunderna för taxan. De kraftiga kostnadsökningarna på materialsidan och 

låglönesatsningarna under de senaste åren samt åläggandet att finansiera 

vissa momskostnader har för SBL:s del nödvändiggjort relativt kraftiga 

taxeökningar. Sålunda har taxan höjts med 16 % (1976-01-01) och 15 90 

(1977-01-01). SBL avser att höja taxan med lO % 1980-01-01 och även 

1981-01-01 planerar SBL en taxehöjning om 10 9il. 

Resu/tatutveckling 

Resultatutvecklingen för program 1 och 2 framgår av följande tabell (tkr). 

1977178 1978179 1979/80 
Utfall Rev. Utfall SBL Rev. 

budget Petita Budget 

I. Diag110stiska undersök-
ningar 
Intäkter 28 790 33 621 32 795 36 757 36 908 
Särkostnader 27 242 29020 27 862 30990 30470 
Täckningsbidrag I 548 4601 4 933 5 767 6438 

2. Preparatforsörjning 
Intäkter 48444 58 165 52 486 60159 61 288 
Särkostnader 35 877 37 030 42 811 38 850 43 715 
Täckningsbidrag 12 567 21 135 9 675 21 309 17 573 

Program 3-6 
Täckningsbidrag 2094 4901 5016 6058 3 943 

Summa täckningsbidrag 16 209 30 637 19 624 33134 27 954 

Samkostnader netto 28 629 30634 29 957 32 718 30 285 
Div. intäkter 328 I 187 25 

Rörelseresultat -12 092 +3 -9146 +416 -2 306 

1980/81 
SBL 
Petita 

41 329 
33 650 

7 679 

67 486 
50 489 
16 997 

5 441 

30 117 

34 119 
25 

-3 977 
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Pf!"sonal 

1977/78 1978/79 1979/80 

Laboratoriepcrsonal 319 330 335 
Teknisk personal 54 53 54 
Administrativ personal 110 110 110 
Ekonomipersonal 143 139 137 

Summa 626 632 636 

Föredraganden 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnadstäckning för 

verksamheten i dess helhet skall uppnås, även om enskilda sektorer kan 

uppvisa över- eller underskott. Sådana över- eller underskott bör dock vara 

tillfälliga. I ett längre tidsperspektiv bör varje program bära sina egna 

kostnader. 

SBL redovisar för budgetåret 1978179 ett rörelseresultat som innebär ett 

underskott med 9,1 milj. kr. Eftersom SBL på tilläggsbudget Il för budgetåret 

1978/79 erhöll 9,3 milj. kr. för att täcka det under budgetåret 1977/78 

uppkomna underskottet redovisar SBL när hänsyn tagits till bokslutsdisposi

tioner m. m. ett överskott med drygt 0,4 milj. kr. Jag avser att senare ta 

ställning till hur underskottet i verksamheten under budgetåret 1978179 skall 

täckas. För att tills vidare täcka SBL:s behov av erforderligt rörelsekapital har 

regeringen genom beslut den 1 november 1979 medgivit att den kredit som 

SBL disponerar i riksgäldskontoret tillfälligtvis höjs från 11 till 18 milj. kr. 

I budgetpropositionen 1976/77 anmäldes att regeringen avsåg att pröva 

möjligheterna av att SBL:s verksamhet i sin helhet skall vara kvar i 

stockholmsområdet. Vidare anmäldes att organisationsformen för vissa delar 

av verksamheten borde övervägas ytterligare före ett ställningstagande i 

lokaliseringsfrågan och att frågan om eventuell ersättningsetablering i Umeå 
samtidigt skulle övervägas. 

SBL-utredningen, som tillsattes i maj 1977, avlämnade under hösten 1978 

sitt betänkande (Ds S 1978:17). I betänkandet behandlas frågor som rör 

organisationen av produktionsavdelningen vid statens bakteriologiska labo

ratorium samt försörjningen med bakteriologiska preparat. Genom beslut 

den 29 mars 1979 uppdrog regeringen åt statens förhandlingsnämnd att 

förhandla med Stockholms läns landsting om dess fortsatta utnyttjande av 
resurserna vid SBL. 

Vidare har i proposition 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och 

organisation m. m. föreslagits att den epidemiologiska avdelningen vid SBL 

formellt inordnas i socialstyrelsen. En översyn av SBL:s fortsatta verksamhet 

och organisation pågår f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att återkomma 
till regeringen i denna fråga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för 

budgetåret I 980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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E 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 300000 

I 000 
I 000 

Reservation 

104 

3000 

Anslaget avser att täcka kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete 

inom programmen I och 2 som inte kan täckas genom taxeinkomster. 

SBL 

Inom vissa områden där forsknings- och utvecklingsarbetet är särskilt 

omfattande har det varit svårt för SBL att täcka alla kostnader enbart med 

intäkterna från rutinverksamheten. 

SBL har inte haft något driftbidrag sedan 1975176 utan har med taxehöj

ningar sökt uppnå full kostnadstäckning. Trots genomförda taxehöjningar 

har SBL ej lyckats uppnå balans i ekonomin. SBL har därför genom särskilt 

regcringsbeslut erhållit medel för att täcka det under budgetåret 1977178 

uppkomna underskottet och SBL har i skrivelse till regeringen hemställt att få 
täckning för det under budgetåret 1978179 uppkomna underskottet. 

SBL behöver ett årligt driftbidrag för att täcka huvuddelen av forsknings

och utvecklingskostnadcrna inom program I. Dessa kostnader uppgår till ca 8 

milj. kr. per år och SBL har hittills sökt kalkylera dessa in i taxan. Den 

försämrade kostnadstäckningen inom diagnostikprogrammet beror på ned

gången i antalet debiterade undersökningar. Taxehöjningar måste tillgripa'> 

för att i första hand balansera inflation och effekten av volymminskningen. 

Vid kostnadsjämförelse med landstingsdrivna laboratorier har SBL:s kun

der funnit det principiellt otillfredsställande att det statliga laboratoriet vid 

debitering av rutinundersökningar belastar sina kunder med forsknings- och 

utvecklingskostnader, som oftast avser arbete för att uppnå metodförbätt

ringar och tekniskt ut vecklingsarbcte i övrigt av en typ som enligt landstingen 

närmast borde vara hänförligt till SBL:s riksfunktion som centrallaborato

rium. 

SBL hemställer om ett driftbidrag med 3 977 000 kr. för att täcka en del av 

dessa forsknings- och utvecklingskostnader. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. och 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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E 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 305 ()()() 

14 682 000 

15 682 000 

Detta anslag finansierar program 3. Centrallaboratorieuppgifter. 

SBL 

SBL föreslår att anslaget räknas upp med l 239 000 kr. till 15 921 000 kr. 

Uppräkningen avser i sin helhet pris- och löneomräkning. En uppräkning i 

enlighet med huvudalternativet skulle innebära en ökning av anslaget med 

920 000 kr. 

Programmet centrallaboratorieuppgifter har under de senaste åren redovi

sat ett ökande underskott. SBL har för budgetåren 1978/79 och 1979/80 

erhållit medel för att täcka detta underskott och SBL:s målsättning har varit 

att genom besparingsåtgärder, omprioriteringar m. m. avveckla underskottet 

under 1978179. På grund av det ökade trycket från avnämare av SBL:s 

tjänster har målsättningen inte helt infriats. SBL räknar dock med att genom 

olika åtgärder nå balans i programmets ekonomi under 1979/80. 

Föredraganden 

Jag räknar med att vissa besparingar skall kunna göras i verksamheten. 

Jag föreslår att anslaget tas upp med 15 682 000 kr. och hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieupp

gifter för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

15 682 000 kr. 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksam
het 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 810 000 

2 910 000 

3 010 000 

Detta anslag finansierar program 4, Försvarsmedicinsk verksamhet. 

SBL 

SBL begär att anslaget räknas upp enligt huvudalternativet med 180 000 kr. 

I beloppet ingår 243 000 kr. för ökade löne- och materialkostnader samt en 

minskning med 63 000 kr. för besparing om 2 '!;;. 
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Fiiredraganden 

Med utgångspunkt i huvudalternativet rörcslår jag all anslaget tas upp med 
3 010 000 kr. och hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

all till Starens hakreriologiska laboratorium: FörSl'arsmedicinsk verk

samhet rör budgetåret 1980/81 anvisa el! förslagsanslag av 
3 010 000 kr. 

E 10. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1978/79 

1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

1709000 
1575000 

1695000 

Reservation 816 356 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyl!jande av 

detta reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars värde 
överstiger 10 000 kr. och har en livslängd överstigande 3 år, dels genom 
anlitande av resp. programanslag för utrustningsobjekt, vars värde inte 
uppgår till nämnda belopp. Medel motsvarande avskrivning och förräntning 
av utrustningskapitalet belastar SBL:s budget och inlevereras till statsverket. 
Under 1978179 uppgick ifrågavarande kapitalkostnad till 2 072 000 kr. 

SBL 

SBL beräknar investeringsbehovet under budgetåret 1980/81 till 2 987 000 
kr., fördelat på reinvesteringar 1 554 000 kr., nyinvesteringar 1 250 000 kr. 
och skyddsutrustning m. m. 183 000 kr. 

Utredningssituationen vad gäller lokalisering och organisation av SBL har i 
många år negativt påverkat SBL:s möjligheter att investera i utrustning. 
SBL:s förslag för budgetåret 1979/80 måste ses mot bakgrund av det sålunda 
uppkomna ackumulerade utrustningsbehovet. 

SBL:s långsiktiga kapacitet begränsas i stor utsträckning av de resurser som 
ställs till förfogande för ny- och reinvestering i utrustning. Bl. a. bestäms 
möjligheterna till en fortlöpande rationalisering av verksamheten i hög grad 
av tillgången på investeringsmedel. 

Under en följd av år har SBL:s möjligheter att investera i utrustning för 
diagnostik och preparatproduktion varit mycket begränsade. SBL:s återbetal

ningar på det långfristiga lån som utrustningsanslaget utgör har således vissa 
år avsevärt överstigit tillskollet i form av nytt investeringsutrymme. Då stora 
belopp av de medel som beviljats varit specialdestinerade till vissa objekt av 
servicekaraktär (djurhus, destruktionsanläggning, telefonväxel) har endast 
ett fåtal ersättningsanskaffningar för den löpande driften kunnat tillgodo
ses. 
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Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudalternativet beräknar jag I 695 ()()() kr. för 

skyddsutrustning och ersiittningsanska!Tning av försliten utrustning samt för 
nyinvesteringar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska lahoratorium: Utrus111ing för budget

året 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av I 695 000 kr. 

E 11. Statlig kontroll av läkemedel m. m. 

1978/79 

!979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

25 678 340 
28 940 000 
31930 000 

Farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad hos 

socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande kon

trolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen handhas denna 

granskning och analys av en särskild läkemedelsavdelning. Avdelningen 

består av en all män läkemedelsbyrå, en registreringsbyrå och fyra laboratorie

enheter, en farmacevtisk, en farmakologisk, en farmakoterapevtisk och en 

enhet för klinisk läkernedelsprövning. Under senare år har läkcrnedelsavdel

ningen tillförts nya arbetsuppgifter, bl. a. kontroll av fabrikssteriliserade 

engångsaniklar för hälso- och sjukvårdsändarnål. 

Läkernedelsavdelningen är sedan hösten 1976 lokaliserad till Uppsala. 

Samtliga kostnader för läkernedelskontrollen skall täckas med rcgistrerings

och årsavgifter. 

Personal 
Handläggande personal 
Teknisk personal 
Kontorspersonaf 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
därav engångsutgifter 

Sjukvård 
Expenser 
därav utomnordiska resor 

Lokalkostnader 

1979/80 

69 
52 112 
31 
16 

168 1/2 

17 270000 

20000 
l 366 000 

(28 000) 
5 140 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Social-
styrelsen 

+ 6 
+ 6 
+ I l/2 
+I 
+14 1/2 

+2 869000 

+ 596 000 
(+ 75 {)()()) 
+ 556 {)()() 

Föredra
ganden 

+3 

+3 

+l 863 {)()() 
<~ 500000) 

+ 205 000 
(+ 7 000) 
+ 411 000 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 108 

------------
1979/80 Beräknad iindring 1980/81 

Kostnader for undersökning
ar utanför den statliga läke
mcdclskontrollcns organisa
tion 

Övriga utgifter 
Information m. m. 
Kontroll av fabrikssterilise
rade engångsartiklar 

Jämförande kliniska pröv
ningar 

Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av publikationer 
Ne11outgift 
Inkomster för den statliga lä

kcmedelskontrollen, redovi
sade på driftbudgetens in
komstsida I 

451 000 
I 678 000 
2 096 000 

964 000 

180000 

29 165 000 

225 000 
28 940 000 

28 940 000 

Social
styreisen 

+ 160000 
+ 478 000 
+2 829 000 

+ 96000 

+ 20000 

+ 7 604 000 

25 000 
+ 7 579 000 

Föredra
ganden 

+ 146 000 
+ 85 000 
+ 226 000 

+ 77000 

+ 7000 

+3020000 

30000 
+ 2 990 000 

+ 2 990 000 

1 Fr. o. m. den I januari , 978 tiicks samtliga kostnader for kontrollen av läkemedel 
m. m. med ansöknings- (anmälnings-) och årsavgifter (prop. 1976177:150 bil. 3, FiU 
1976177:30, rskr 1976177:341). I enlighet härmed tas avgifter ut för farmacevtiska 
specialiteter. naturmedel. fabriksstcriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvår
den samt diahctestest, som utgör kostnadsfria förbrukningsartiklar enligt särskild för
ordning. 

S°'·ia/s~vre/sen 

För budgetåret 1978/79 har socialstyrelsen redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår att kraven och arbetsmängden ökat samtidigt som läkeme

delsavdelningen har haft allt svårare att fullgöra sina åligganden. Balansen av 

registreringsansökningar uppgick vid slutet av budgetåret till 484 ansök

ningar. Antalet biverkningsrapporter har vidare ökat kraftigt under senare år 

och även här har en balans uppkommit under budgetåret 1978179. Avdel

ningens svårigheter att rekrytera personal är en väsentlig orsak till denna 

utveckling. Den ökade uppmärksamheten på läkemedel och läkemedelsska

dor liksom den fortgående vetenskapliga ut vecklingen på området har också 

bidragit till att öka omfattningen av läkemedelsavdelningens arbete. 

L Pris- och löneomräkning m_ m. + 2 187 000 kr. 

2. Besparingsalternativet skulle innebära att registrerings- och kontroll

verksamheten vid avdelningen försvåras. Antalet registreringsärenden i 

balans skulle komma att öka ytterligare. En reducering av verksamheten 

inom läkemcdelskontrollen skulle kunna innebära en risk för att säkerhets-
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kraven eftersätts. Vidare innebär alternativet ökad förslitning av lokaler och 
apparatur, minskade möjligheter till läkeniedelsinformation samt ett reduce

rat kontrollsamarbete med statens livsmedelsverk och statens bakteriologis

ka laboratorium. 
3. För att i fCirsta hand förstärka arbetet med registrering och biverknings

kontroll begär styrelsen att sammanlagt 14 I /2 nya tjänster inrättas samt att 

ytterligare expertismedel anvisas ( + 2 020 000 kr.). 
4. Anslagsposten för expenser föreslås uppräknad till följd av ökade 

resekostnader, ökade driftkostnader för avdelningens ADB-system samt 
ökat behov av utbildningsinsatser m. m. ( +464 000 kr.). 

5. för att bibehålla den tekniska utrustningens kvalitet behövs ökade 
medel för underhåll ( + 208 000 kr.). Styrelsen föreslår vidare att medel anvisas 
för forskningsverksamhet samt förökade undersökningar vid andra laborato

rier(+ 211 000 kr.). 
6. För att öka läkemedelsinformationen föreslås att tre tjänster inrättas 

samt att medlen för informationsverksamheten i övrigt förstärks(+ 2 514 000 
kr.). Styrelsen beräknar vidare en viss ökning av intäkterna från försäljningen 

av publikationer ( + 25 000 kr.). 

Föredraganden 

Regeringen har den 17 maj 1979 begärt en redovisning dels av åtglirder 
inom socialstyrelsens läkemedelsavdelning i syfte att effektivisera avdel
ningens arbete, dels beträffande avdelningens datorbaserade informations

system. Socialstyrelsen har med anledning härav bl. a. anmält att byrån för 
allmänna läkemedelsärenden och registreringsbyrån på försök har slagits 
ihop för att skapa en e!Tektivare organisation. Vidare har styrelsen anfört att 
samtliga delar i informationssystemet berliknas vara fårdigut vecklade vid 
slutet av budgetåret 1979/80. Genom informationssystemet har avdelningen 
snabb tillgång till en stor mängd information och till sammanstlillningar som 
krävs vid beslut i registreringsärenden etc. Informationssystemet har också 
medverkat till att läkemedelsavdelningen kunnat inrymma ökade arbetsupp
gifter inom givna personalresurser. Socialstyrelsen framhåller dock att syste
mets effekt främst består i en höjning av läkemedelskontrollens kvalitet. Jag 
räknar med att dessa och vissa andra rationaliseringsåtgärder bör medföra att 

arbetet vid läkemedelsavdelningen kan bedrivas effektivare. 

För nästa budgetår bör medel för läkemedelsavdelningens verksamhet 
beräknas med utgångspunkt i huvudalternativet, vilket motsvarar en bespa
ring med 500 000 kr. Med hänsyn till den föreliggande balansen av registre
ringslirenden !inner jag att avdelningen under budgetåret 1980/81 bör få 
använda dessa medel får tillfälliga personalförstärkningar så att handliigg
ningstiderna kan minskas. Mot bakgrund av ärendebalansen för registre
ringsansökningar och biverkningsrapporter beräknar jag även medel får en 
receptarie vid den farmakoterapevtiska enheten samt ökade medel för att 
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tillfälligt kunna anlita behövlig sakkunskap. Jag beräknar vidare medel för 

viss laboratorieservice i samband med kontrollen av bakteriologiska prepa

rat. 

Radioaktiva läkemedel är för närvarande undantagna från läkemedelsför

ordningen, vilket innebär att de kan importeras, tillverkas och säljas utan att 

medicinsk och farmacevtisk kontroll krävs av varornas kvalitet. Socialstyrel

sen har i skrivelse den 21 februari 1979 hemställt att kontroll av radioaktiva 

läkemedel införs. Jag avser att föreslå regeringen att under år 1980 förelägga 

riksdagen förslag till sådan lagstiftning som behövs för att genomföra kontroll 

av radioaktiva läkemedel. För arbetet med denna kontroll beräknar jag medel 

för två handläggare samt för läkemedelsnämndens behov av radiologisk 

expertis. Jag har vidare under anslagsposten för expenser räknat med 

ytterligare medel för databearbetningar och resor. Medel har även beräknats 

för ökad inforrnationsverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

31 930 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Srarlig konrro/I av läkemedel m. m. för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 31 930 000 kr. 

E 12. Statens rättskemiska laboratorium 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12 857 454 

15 041 000 

15610000 

Statens rättskemiska laboratorium (SRU har till uppgift att utföra under

sökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva 

annan verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte, vilken står i 

samband därmed. Laboratoriet är underställt socialstyrelsen och är uppdelat 

på en kemisk och en blodgruppsserologisk avdelning. 

Den av 1971 års riksdag beslutade omlokaliseringen av laboratoriet till 

Linköping har nu genomförts beträffande den blodgruppsserologiska avdel

ningen. Avdelningen har omorganiserats och har nu ansvaret för alla 

faderskapsundersökningar i landet inkl. utvidgade undersökningar. Beträf

fande den kemiska avdelningen skall en etappvis utnyttning ske. Avdelning

ens toxikologiska sektion nyttade till Linköping under det fjärde kvartalet 

1978. 

Vid den kemiska avdelningen genomförs en försöksverksamhet med 

decentralisering av vissa rutinanalyser av rättskemisk art till ett rättskemiskt 

filiallaboratorium i anslutning till statens rättsläkarstation i Stockholm. 

Regeringen har genom beslut den 23 augusti 1979 bemyndigat socialstyrel

sen att i samråd med rikspolisstyrelsen och statens rättskemiska laboratorium 
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genomföra en försöksverksamhet med utandningsprov vid misstanke om 

brott mot trafiknykterhetslagstiftningen. Resultatet av rorsöksvcrksamhetcn 

skall redovisas för regeringen senast den 1 juli 1980. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Läkarpersonal 3 
Teknisk personal 71 112 +3 112 
Kontors personal 14 
Övrig personal 8 

96 1/2 +3 112 

Anslag 
Lönekostnader 10 466 000 +1612000 + 563 000 
Sjukvård 13000 
Lokalkostnader I 220000 + 80000 + 80000 
Expenser 368 000 + 95000 16000 
därav engångsutgifter (25 000) (- 25 000) (- 25 000) 

Ersättning åt blodgivare 
m.m. I 344 000 + 81000 + 71 000 

Övriga utgifter I 630000 3000 - 129 000 

15 041 000 +1865 000 + 569000 

Inkomster vid statens rälls-
kemiska laborawrium, som 
redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida I 800000 + 205000 +4 000 000 

Socialstyre/sen 

Den kemiska avdelningen har under de senaste åren tvingats arbeta under 

ogynnsamma betingelser efter riksdagens omlokaliseringsbeslut, som skapat 

osäkerhet om avdelningens framtida verksamhet och medfört hög personal

omsättning m. m. Verksamheten vid avdelningen har under budgetåret 

1978179 i hög grad präglats av arbetet med toxikologiska sektionens flyttning 

till Linköping. Antalet analyser som utförts vid sektionen har ökat under 

perioden 1974-1978 och analyserna har efter hand blivit allt mer omfattande 

och komplicerade samtidigt som kraven på undersökningarnas kvalitet ökat. 

Även antalet för alkoholbestämning till alkoholsektionen insända blod- och 

urinprov har ökat. Under år 1978 har tillkommit analyser av prover från 

personer som omhändertagits för kriminalvård. 1 630 ärenden kom in år 1978 
och en kraftig ökning av denna viktiga narkotikakontroll kan väntas under de 

närmaste åren. 

Vid den blodgruppsserologiska avdelningen har antalet ärenden och prov i 
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basundersökningar efter en stadig minskning de senaste åren uppvisat en 
mindre ökning under 1978. Sedan paternitctsavdclningen vid riittsläkarsta
tioncn i Stoi.:kholm lades ner har dessutom de utvidgade undersökningarna 
tillkommit. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +I 265 000 kr. 
2. En besparing med 2 '.!,, motsvarar 326 000 kr. av anslaget. En rationalise

ring av alkoholanalyserna inom SRL:s kemiska avdelning med övergång till 
venblodprov kommer att minska kostnaderna fdr provtagningsmateriel. 
Besparingens omfattning är svår att fastställa men kan uppskattas till i runt tal 
200 000 kr. En ytterligare besparing med 126 000 kr. måste avse anslagsposten 

!lir lönekostnader och förutsätter att ytterligare tjänster vid laboratoriet hålls 
vakanta, vilket kan vålla svåra störningar i verksamhetens drift. 

Efterfrågan på SRL:s tjänster är styrd av författningsbestämmelser och 
andra myndigheters förordnanden om undersökningar vid laboratoriet. I 

praktiken har därför SRL små möjligheter att reglera sin verksamhet i 
besparingssyfte. 

3.1 samband med att kemiska avdelningens toxikologiska sektion omloka
liserats till Linköping har dess nuvarande driftsamverkan med masspektro
metrilaboratoriet vid karolinska institutet upphört och en självständig mas
spektrometrienhet har etablerats i Linköping. För denna verksamhet begärs 
112 tjiinst för en laboratorieingenjör och två tjänster för laboratorieassistenter. 
Vidare begärs medel för insatser av datatekniska konsulter för driften av 
masspektrometrianläggningen. För utvecklingsarocte inom avdelningen i 
syfte att skydda laboratoriepersonalen för vissa hälsorisker vid hantering av 
kemikalier krävs vidare en tjänst som laboratorieassistent. ( + 354 000 kr.). 

4. För vidareutveckling av verksamheten med faderskapsundersökningar 
behövs medel för konsulter och datorkostnader m. m. Till båda avdelningar
na begärs ytterligare medel för anställning av vikarier och styrelsen finner det 
därtill angeläget, att laboratoriet kan lämna bidrag till finansieringen av ett 
centrum för forensisk vetenskap i Linköping. ( + 280 000 kr.). 

5. För driften av laboratoriet behövs ytterligare medel för förbrukningsar
tiklar, reseersättningar och representation ( + 166 000 kr.). 

fiiredraganden 

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag gjort en utredning 
av de faktorer, som har betydelse !lir att fastställa ekonomiskt mål för 
verksamheten vid statens rättskemiska laboratorium. I enlighet med RRV:s 
förslag föreslår jag att verksamheten vid kemiska avdelningen skall vara 
anslagsfinansierad beträffande både toxikologiska analyser åt rättsläkarsta
tioner m. fl. och alkoholanalyser. För de sistnämnda bör laboratoriet såsom 
hittills kostnadsfritt tillhandahålla polismyndighet analysattest med uppgift 
om vilken avgift - baserad på självkostnaden - som skall tas ut av den 

enskilde vid fällande dom i rattfyllerimål. 
När det giiller verksamheten med faderskapsundersökningar vid den 
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blodgruppsserologiska avdelningen anser jag i likhet med RRV att denna 
verksamhet i princip bör avgifts!inansieras och att det ekonomiska målet får 
verksamheten definieras som full kostnadstäckning. Samtliga siirkostnader 

för faderskapsundersökningar samt denna verksamhets andel av laboratori
ets gemensamma kostnader hör således utgöra underlag för avgiftssä11ning
en. Jag undantar dock i detta sammanhang s. k. frivilliga undersökningar 
som tillkommer på privata initiativ och övriga fall diir väsentliga kostnader 
kan drabba den enskilde. Här anser jag det inte vara liimpligt med avgifter 
som baserar sig på full kostnadstäckning utan anser att en avgift bör uttas som 

motsvarar nuvarande kostnadstäckning. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

15 610 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sratens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 15 61UOOO kr. 

E 13. Statens rättsläkarstationer 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

13 150 000 
13 671 000 
14 362 000 

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedi
cinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner, undersökningar av 
misshandlade eller för brott misstänkta personer samt laboratorieundersök
ningar. Rättsläkarstationerna är underställda socialstyrelsen. 

Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå 
och Linköping. 

Som nämnts under anslaget E 11 Statens rättskemiska laboratorium pågår 
får närvarande vid rättsläkarstationen i Stockholm en försöksverksamhet 
med decentralisering av vissa rutinanalyser av rättskemisk art. Socialstyrel
sen kommer före utgången av år 1980 att redovisa resultatet av denna 
försöksverksam het. 

Per~onal 

Läkarpersonal 
Obduktionsassistenter 
Laboratoriepcrsonal 
Kontorspersonal 
Övrig personal 

1979/80 

17 
16 
10 1/2 
15 112 
3 

62 

8 Riksdagen /Q?CJ/Sfl. I sam/. Nr !!10. Bil. S 

Beräknad ändring 1980/81 

Social
styrelsen 

+2 
+ 1/2 
+2 1/2 
+l 

+6 

Föredra
ganden 

+2 

+2 
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1979/80 

Anslag 
Lönekostnader 10469 000 
Sjuk\'anl 8000 
Lokalkostnader 2 050 000 
Expenser 732 000 
Övriga utgifter 412000 
därav engångsanvisningar H 

Summä utgifter 13 671 000 

Socialstyre/sen 

Beräknad ändring 1980/81 

Social
styrelsen 

+ 980000 

+ 267 000 
+ 245 000 
+ 261 000 

(+ 220 000) 

+I 753 000 

Föredra
ganden 

+ 344 000 

+ 254 000 
+ 72000 
+ 21 000 

(-) 

+691 000 

114 

Antalet undersökningar vid rättsläkarstationerna har under perioden I 974 

till 1978 ökat från 10 274 till 12 405 och under det första halvåret 1979 uppgick 

antalet undersökningar till 6 748. Socialstyrelsen har gjort ett försök till 

resultatanalys men vill inte dra några långtgående slutsatser med tanke på att 

tidsåtgången for olika typer av undersökningar varierar från fall till fall. 

Likaså skiftar antalet undersökningar av olika typ från år till år. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +624 000 kr. 

2. En besparing med 2 <:'·ti motsvarar 286 000 kr. av anslaget. Fasta 

kostnader, hyror och andra lokalkostnader kan inte påverkas. Inbesparingar 

kan endast ske genom indragning av tjänster och ökad återhållsamhet när det 

gäller anställning av extra personal vid stationerna. Sådana inbesparingar kan 

göra det omöjligt för stationerna att klara den enligt lag och författningar 

påbjudna rättsmedicinska verksamheten. 

3. För att ge föreståndarna vid stationerna i Linköping och Umeå acceptab

la arbetsförhållanden begärs en tjänst som biträdande överläkare vid statio

nen i Linköping och en tjänst som avdelningsläkare vid stationen i Umeå 

(+434 000 kr.). 

4. Svårigheter att klara den ökande verksamheten vid sjukdom, semester 

m. m. har gjort det nödvändigt för styrelsen att inom ramen för befintliga 

medel inrätta en tjänst som assistent vid stationen i Lund, en halvtidstjänst 

som obduktionsassistent och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid 

stationen i Uppsala och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid 

stationen i Linköping. Medel begärs för dessa tjänster(+ 211 000 kr.). 

5. För att utveckla och komplettera laboratoriet vid stockholmsstationen 

med en metoduppsättning för modern histo- och biokemisk analysteknik 

föreslår styrelsen att en tjänst som laboratorieingenjör inrättas. Vidare 

motiverar verksamhetens omfattning i Lund ytterligare en halvtidstjänst 

som laboratorieassistent ( + 136 000 kr.). 
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6. för att sammanställa och bearbeta statistik föreslår styrelsen att ett 

datorbaserat informationssystem utarbetas. Medel begärs för systemets 

driftkostnader ( + 100 000 kr.). 
7. För följd kostnader vid utökning av antalet tjänster behövs viss ökning av 

anslagsposten för expenser och för inköp av bärvagnar till stationerna i 

Stockholm och Linköping samt en spektrofotometer till stationen i Göteborg 

erfordras en engångsanvisning ( + 248 000 kr.). 

Föredraganden 

För att förbättra arbetssituationen inom rättsläkarväsendet bör inrättas en 

tjänst som biträdande överläkare vid rättsläkarstationen i Linköping och en 

tjänst som avdelningsläkare vid rättsläkarstationen i Umeå. Jag beräknar inga 

lönemedel för tjänsterna utan förutsätter att dessa kan finansieras genom 

omdisponering av lönemedlen, främst genom att utnyttja de medel som 

beräknats för ersättning för särskild arbetstid. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 362 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens räusläkarstationer för budgetåret I 980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 14 362 000 kr. 

E 14. Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av läkemedels
biverkningar 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

930 312 

I 013 000 

I 057 000 

Från anslaget utgår bidrag till driften av de operativa delarna av verksam

heten vid världshälsovårdsorganisationens enhet för läkemedelsbiverk

ningar (WHO Drug Monitoring Centre) som fr. o. m. den I januari I 978 har 

överförts till Sverige och fr. o. m. nämnda dag verkar som ett WHO 

Collaborating Centre. Verksamheten bedrivs i stiftelseform. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1979/80 

3 
2 

5 

Beräknad ändring 1980/81 

Styrelsen för 
stiftelsen 

Föredra
ganden 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Styrelsen för Föredra-
stiftelsen ganden 

Anslag 
Lönekostnader 600000 + 60000 + 36 000 
Expenser 55 000 + 16000 + 3000 
Lokalkostnader 53000 + 11 500 + 5 000 
Databearbetning 305 000 + 148 000 

l 013 000 +2J5 500 + 44 000 

Styrelsen.for stiftelsen 

1. Pris- och löneornräkning m. m. + 117 500 kr. 

2. Besparingsalternativet innebär en minskning av anslagen för lönekost

nader och databearbetning. Besparingen beräknas bl. a. medföra negativa 

konsekvenser på enhetens strävan att öka medlemsländernas uppmärksam

het på förekomst och rapportering av nationella biverkningar. 

3. Styrelsen begär y\\erligare medel för databearbetningar och expenser 

(+ 118 ()()()kr.). 

Föredraganden 

Efter riksdagens bemyndigande har regeringen den 12 januari 1978 

överenskommit med WHO om överförande till Sverige av de operativa 

delarna av verksamheten vid WHO:s enhet for rapportering av läkemedelsbi

verkningar (prop. 1977178:25 bil. 4, SoU 1977178:19, rskr 1977178:107). 

Regeringen har vidare genom beslut den 26 januari 1978 dels fastställt stadgar 

för stiftelsen WHO Collaborating Ccntrc on lnternational Drug Monitoring, 

dels förordnat ledamöter och suppleanter i styrelsen för stiftelsen. En 

huvuduppgift i inledningsskedet av verksamheten har varit att modernisera 

WHO:s datorbaserade biverkningsregister och att göra det internationella 

systemet för tidig upptäckt av läkemedclsbiverkningar effektivare. Verksam

heten har nu övergått i ett mer etablerat driftskede. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 057 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av en 11-'HO-enhet for rapportering a1• 

läkemedelsbivcrkningar för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av I 057 000 kr. 
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E 15. Statens miljömedicinska laboratorium 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

11 377 054 
118150001 

13 557 000 

1 Anslaget avser den omgivningshygieniska avdelningens andel av under tionde 
huvudtiteln anvisat anslag till statens naturvårdsverk. 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1978/79:120, SoU 1979/80:17, rskr 
1979/80: 106)skall den omgivningshygieniska avdelningen (OHA) vid statens 

naturvårdsverk skilja~ från naturvårdsverket och fr. o. m. den 1 juli 1980 

ombildas till ett fristående miljömedicinsk I /aboraiorium med socialstyrelsen 
som chefsmyndighe1. 

Personal 
Handläggande personal 
Övriga personal 

Anslag 
Urg(/ier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersät tn in gar 
därav utrikes resor 

Reseersätt ni ngar som ersä!ls 
av uppdragsgivare 

Lokalkostnader 
Expenser 
därav for information 

lippdragsverksamhet 

Summa utgifter 
Inkomster vid statens miljö

medicinska laboratorium 
som redovisas på driftbud
getens inkomstsida 

1979/80 

35 
50 112 

85 1/2 

8 313 000 
19000 
97 000 

(21000) 

6000 
1 880000 
I 470000 

(36 ()()()) 
30000 

11815000 

30 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Föredra
ganden 

+7 
+I 

+8 

+I 238 000 
+ 2000 
+ I 000 

(+ 22 000) 

+ 371 000 
+ 130000 

(-) 

+I 742000 

1 Anslaget avser den omgivningshygienska avdelningens andel av det under tionde 
huvudtiteln anvisade anslaget till statens naturvårdsverk. 

föredraganden 

I enlighet med vad som anförts i prop. 1978/79: 120 beträffande OHA:s 
nuvarande verksamhet och inriktningen av verksamheten vid ett miljömedi
cinskt laboratorium skall OHA den 1 juli 1980 skiljas från statens naturvårds

verk och ombildas till ett fristående miljömedicinskt laboratorium med 
socialstyrelsen som chefsmyndighet. Laboratoriets verksamhet skall ledas av 
en föreståndare. OHA:s nuvarande sektioner och projektgrupper skall bilda 
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enheter for allmän hygien. epidemiologi och toxikologi inom det miljömedi

cinska laboratoriet. Vidare skall en enhet for administrativa frågor inrättas. 

Enheten for allmän hygien skall behandla frågor som hör till luft- och 

bullerhygien, bostadshygien och samhällsplanering. främst med utnyttjande 

av fysiologiska och psykofysiska undersökningsmetoder. 

Enheten for epidemiologi skall studera frågor som rör medicinska och 

sociala effekter av kemiska och fysikaliska faktorer på grupper i befolkning

en. 

Enheten for toxikologi skall handha frågor som rör effekter av miljögifter 

på människan med tonvikt på studier av upptagning, omvandling och 

utsöndring av miljögifter. Vidare skall enheten i avvaktan på ställningstagan

de till olika kommitteforslag som rör frågor om kontroll av konsumtionsvat

ten och regional laboratorieverksamhet fullgöra de uppgifter som laboratoriet 

t. v. har som centralt laboratorium för dricksvattenkontrollen i landet. 

Organisatoriska ändringar för denna del av verksamheten bör av de skäl som 

framförts i prop. 1978179: 120 anstå. 

Som tidigare nämnts kommer verksamheten vid laboratoriet att ledas av en 

föreståndare. Enhetscheferna kommer med undantag av chefen för den 

administrativa enheten att vara professorer. Chefen för den allmänhygienis

ka enheten kommer även att vara läkare. Tjänsten som enhetschef vid 

laboratoriets toxikologiska enhet kommer att förenas med den tjänst som 

professor i toxikologi vilken har inrättats (prop. 1978179: 100 bil. 12, UbU 

1978179:25, rskr 1978179:244) vid karolinska institutet. Härigenom kommer 

den toxikologiska verksamheten vid laboratoriet och karolinska institutet att 

samordnas på ett smidigt sätt. Innehavare av tjänst som professor eller 

laborator vid det miljömedicinska laboratoriet kommer att vara skyldig att i 

tjänsten undervisa, handleda och examinera inom högskolan, företrädesvis 

inom forskarutbildningen. Innehavarna av nämnda tjänster kommer därför 

att tillhöra fakultets-och i förekommande fall sektionskollegium i högskole

regionen. Det ankommer på socialstyrelsen att i samråd med berörda 

högskolemyndigheter bestämma vilken fakultet/sektion som vederbörande 

tjänsteman skall tillhöra. 

Riksdagen har tidigare fattat beslut om det miljömedicinska laboratoriets 

organisation.Jag redovisar här de personal- och anslagsfrågor som bör tas upp 

i detta sammanhang. 

Den nuvarande personalen vid OHA skall utgöra stommen i det nya 

miljömedicinska laboratoriets personalorganisation. Jag har beräknat medel 

for fyra tjänster for chef för enhet. varav en för enheten för allmän hygien, en 

för den epidemiologiska enheten, en för den toxikologiska enheten (befatt

ningsarvode) och en för den administrativa enheten. Den nya organisationen 

medför att en tjänst som biträdande avdelningsföreståndare kan dras in. 

Medel har istället beräknats for uppdragstillägg för biträdande föreståndare. 

Medel har vidare beräknats for tjänster för en laboratorieläkare inom enheten 

för allmän hygien, en laboratoricläkare inom den epidemiologiska enheten, 

en laborator och en forskare inom den toxikologiska enhelen och ett biträde 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 119 

for administrativa uppgifter. 
Vidare beräknar jag medel för vissa tjänster, bl. a. för djurhusverksamhet, 

som OHA och arbetarskyddsstyrelsen tidigare disponerat gemensamt. Dessa 
möjligheter till sambruk upphörde i och med att arbetarskyddsstyrelsen 
under hösten 1979 flyttade från karolinska institutets område. Riksdagen har 
genom särskilt beslut (prop. 1978179: 120, JoU 1978/79:39, rskr 1978/79:426i 
godkänt en uppräkning av OHA:s anslag för innevarande budgetår för detta 

ändamål. 
Lönekostnaderna för det miljömedicinska laboratoriet för budgetåret 

1980/81 beräknar jag till 9 551 000 kr. De sammanlagda utgifterna för 

laboratoriets verksamhet under nämnda budgetår beräknar jag till 13 557 000 

kr. 
OHA tilldelas f. n. medel från jordbrukshuvudtitelns förslagsanslag Sta

tens naturvårdsverk. Under anslagsposten Omgivningshygicniska avdel
ningen har bl. a. medel beräknats för utgifter för den uppdragsverksamhct 
som OHA utför mot ersättning. Enligt bestämmelse i regleringsbrcv får 
denna anslagspost tas i anspråk med ett belopp som motsvarar 90 \'" av de 
inkomster som inflyter i verksamheten. 

Ifrågavarande inkomster redovisas på statsbudgetens inkomstsida. De 
intäkter som här avses kommer från verksamheten med buller- och vatten
analyser. Verksamheten är beloppsmässigt av ringa omfattning. Vidare 
disponerar OHA och hygieniska institutionen vid karolinska institutet 
tillsammans över forskningsanslag och uppdragsmedel som tilldelas organi
sationerna på grundval av ansökningar. Enligt min mening bör avgiftsfinan
sieringen av det miljömedicinska laboratoriets verksamhet ökas i förhållande 
till den verksamhet som idag är avgiftsfinansierad inom OHA. 

Avgifter eller motsvarande bör härvid kunna införas såväl för reguljär 
verksamhet som for beställningsarbeten som skall utföras av laboratoriet. 

OHA redovisar internt sin verksamhet på projekt inom ramen för ett antal 
program. Inom OHA är dispositionen av myndighetsanslaget decentralisera! 
till respektive forskargrupp i vad avser laboratoriekostnader och i viss mån 
inventarier. Varje sektion har dock vissa grundmedcl som inte är projekt
bundna. Genom att knyta beviljade medel till särskilda projekt kan verksam
he1en styras. OHA tillämpar således en internbudget på projekt som avser att 
möjliggöra uppföljning av resursförbrukning och prestationer. 

Medel för verksamheten vid det miljömedicinska laboratoriet för budget
året 1980/81 bör anvisas över ett särskilt förslagsanslag. Jag har för avsikt att 
närmare överväga möjligheterna att dels tillämpa program budgetprincipen på 
det miljömedicinska laboratoriets verksamhet fr. o. m. budgetåret 1981/82 
dels avgiftsbelägga verksamheter inom det miljömedicinska laboratoriet och 
utarbeta principer och former för detta. 

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

att till Sratl!ns mi(iömedicinska laboratorium för budgetåret 1980/81 
anvisa ett förslagsanslag av 13 557 000 kr. 
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F. Öppen hälso- och sjukvård 

Sjukdomsförebyggande åtgärder har under de senaste åren uppmärksam

mats alltmera. Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder kan på längre sikt 

förutses bidra till att minska behoven av mer kvalificerade vårdformer. 

En försöksverksamhet med mammografiundersökningar för att spåra 

bröstcancer pågår sedan några år i Kopparbergs- och Östergötlands läns 

landstingskommuner. Jag beräknar i det följande medel för statistisk 

bearbetning av resultaten från undersökningarna. 

Det är angeläget att på ett tidigt stadium upptäcka olika sjukdomar hos barn 

för att därmed kunna förhindra bestående skador. En sådan åtgärd är de s. k. 

PK LI-undersökningarna som SBL gör på prov från alla nyfödda i landet för att 

undvika grav utvecklingsstörning. Jag kommer i det följande att beräkna 

medel för en försöksverksamhet med kompletterande analyser av dessa prov 

för att undersöka brist på sköldkörtelhormon. Sådan brist kan orsaka psykisk 

ut vecklingshämning och dvärgväxt, om inte motåtgärder vidtas. 

Hälsovårdsupplysningen har en viktig funktion i det sjukdomsförebyggan

de arbetet. Ökade kunskaper hos människor om hur kropp och psyke 

fungerar och reagerar i normalsituationen och i situationer av stark belastning 

och om normala förlopp för lindrigare sjukdomar kan minska belastningen på 

de sjukvårdande institutionerna och öka människors möjligheter att bistå 

varandra. Viktigt är att sådan information utarbetas på de vanligaste 

invandrarspråkcn. 

Inom socialstyrelsen handläggs hälsoupplysningsfrågorna av styrelsens 

nämnd för hälsoupplysning (H-nämndcn). H-niimnden tillkom år 1973 på 

förslCJg av socialstyrelsen. Enligt sin instruktion har nämnden till uppgift att 

planera. ledCJ och samordna socialstyrelsens hiilsoupplysningsverksamhct 

samt verka för regional och lokal verksamhet inom detta område. 

I propositionen (J 979/80:6) om socialstyrelsens uppgifter och organisation 

har föreslagits att H-nämnden skall upphöra. I propositionen framhåller 

föredraganden, att hiilsoupplysning bör ingå i socialstyrelsens reguljära 

uppgifter och att medel för fasta pesonalresurser som behövs bör beräknas 

under socialstyrelsens förvaltningsanslag. I propositionen framhålls vidare 

att medel för särskilda informationsprojekt. t. ex. i form av riksomfattande 

hälsoupplysningskampanjer. bör anvisas i siirskild ordning. Jag räknar i det 

följande med att propositionsförslaget inte kommer att påverka mcclelsbe

räkningen för nästa budgetår. 

Jag räknar med ett i stort sett oföriindrat anslagsbehov för hälsoupplysning 

under budgetåret I 980/81. 

Ett angeläget område iir informationen om preventivmedel och andra 

abortförebyggande åtgärder. Dessa frågor kommer att behandlas i den av 

riksdagen begärda utvärderingen av abortlagstiftningen. Informationen bör 
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bedrivas under medverkan av bl. a. Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU). Behovet av information till invandrarkvinnor bör ägnas siirskild 
uppmärksamhet. 

Vidare behöver insatser göras i form av informationsmaterial för använd
ning bl. a. i skolor och inom mödrahälsovården om skadeverkningar vid 

användning av alkohol och tobak. 
Bland insatserna för att förstärka den förebyggande hiilso- och sjukvården 

bör här också nämnas den forsknings- och utbildningsverksamhet som 
bedrivs vid vårdcentralen i Dal by. 

Hälso- och sjukvårdsutredningen har nyligen överlämnat sitt betiinkande 
(SOU 1979:78) Mål och medel för hälso- och sjukvården. Förslaget innebiir 
bl. a. att sjukvårdshuvuclmiinnen ål:iggs ett lagstadgat ansvar iiven för 
förebyggande vård. Betänkandet iir nu ute på remiss till myndigheter och 

organisationer fram till sommaren 1980. 
Den under år 1974 tillsatta utredningen för översyn av hlilsovårclsstaclgan 

avlämnade år 1978 betänkandet (SolJ 1978:44) Kommunalt hälsoskydd. 
Utredningen föreslår en ny lag, benämnd hälsoskyddslagen, och en tilliimp
ningsförorclning till denna. Betänkandet har remissbehancllats och bereds 
f. n. inom regeringskansliet. Avsikren iir att en proposition med förslag till ny 
lag skall läggas fram under år 1980. 

Tobakskommitten, som har haft i uppdrag att utarbeta ett program för att 
nedbringa tobakskonsumtionen och motverka dess skadeverkningar, beräk

nas avsluta sitt arbete under år 1980. 

F 1. Allmän hälsokontroll 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 025 076 
I 729 000 
3 059 000 

Anslaget är avsett dels för viss försöksverksamhet med allmänna och 
riktade hälsoundersökningar och dels för statens bakteriologiska laborato
riums kostnader för viss hälsokontroll. 

Socia/s(vrelsen 

Socialstyrelsen beräknar kostnaderna för databehandling och statistisk 
bearbetning av resultaten av elen pågående försöksverksamheten i Koppar
bergs- och Östergötlands läns landstingskommuner med mammografiunder
sökningar för att spåra bröstcancer till 97 000 kr. under budgetåret 1980/81. 

För arvode till specialföredragande läkare i vissa frågor rörande allmän 
hälsokontroll beräknas 115 000 kr. 
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Starens bakteriologiska /abora1ori11m (SBL) 

Vissa ärftliga ärnnesomsänningssjukdornar hos nyfödda barn kan diag

nostiseras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder, lämpliga for urvalsun

dersökningar i stor skala. Om förebyggande behandling sätts in på ett tidigt 

stadium kan barnen räddas från invaliditet till ett normalt liv. 

SBL begär att anslaget for laboratoriets hälsokontrollverksamhet, som 

främst avser s. k. PKU-undersökningar, räknas upp med 256 000 kr. för 

ökade löne- och materialkostnader. 

SBL föreslår vidare att 1,2 milj. kr. beräknas för en forsöksverksamhet med 

undersökning av samtliga nyfödda i landet för att påvisa brist på sköldkörtel

hormon. Möjligheterna all tidigt diagnostisera denna sjukdom har avsevärt 

förbättrats under de senaste åren då radioimmunologiska laboratoriemetoder 

utvecklats. Sköldkörtelhormon är nödvändigt bl. a. för normal hjärnutveck

ling och kroppslig tillväxt. Vid en uttalad brist på detta hormon drabbas 

individen av psykisk utvecklingshämning och dvärgväxt. Behandlingen vid 

medfödd sköldkörtelhormonbrist består av tillförsel av hormon i tablettform. 

Därigenom kan man förhindra all skador uppstår. Det är viktigt att behand

lingen påbörjas så tidigt som möjligt efter födelsen. 

Socialstyre/sen anser for sin del också att denna typ av undersökning av 

nyfödda snarast bör införas i landet och tillstyrker att en försöksverksamhet 

kommer till stånd vid SBL. Innan slutlig ställning tas i denna fråga bör, enligt 

socialstyrelsen, olika organisatoriska alternativ för en sådan verksamhet 

närmare belysas samt vissa tekniska frågor avseende provtagningsteknik, 

analysteknik och kliniskt omhändertagande ytterligare prövas. 

Föredraganden 

Jag beräknar for nästa budgetår 95 000 kr. for databehandling och statistisk 

bearbetning av resultlt från fortsatt försöksverksamhet med bröstcancerun

dersökningar med hjälp av mammografimetoden. Det praktiska undersök

ningsarbetet m. m. sker i landstingens regi. Vidare beräknar jag 115 000 kr. 

för arvode till föredragande hos socialstyrelsen i vissa frågor rörande allmän 

hälsokontroll. 

För undersökningar vid SBL av vissa ämnesomsättningssjukdomar beräk

nar jag 2 849 000 kr. Jag har därvid beräknat medel förs. k. PKU-undersök

ningar och för en forsöksverksamhet med undersökning av samtliga nyfödda 

i landet för att påvisa brist på sköldkörtelhormon. Viss sådan försöksverk

samhet har bedrivits vid SBL sedan hösten 1977. Undersökningarna görs 

inom SBL:s sektion för PKU-diagnostik med utnyttjande av samma provtag

ningsmaterial som för PKU-undersökningarna. 

Anslaget bör föras upp med 3 059 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

all till Allmän hälsokontroll for budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 059 000 kr. 
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F 2. Hälsovårdsupplysning 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 634 975 
12 270 000 1 

12 300 000 

Reservation 1 941 420 

1 Därav 270 000 kr. del av anslaget Bidrag till familjcrådgivning m. m. 

123 

Från anslaget bekostas viss upplysningsverksamhet i syfte att ge allmänhe

ten information om förebyggande hälsovård. Inom socialstyrelsen handhas 

denna verksamhet av styrelsens nämnd för hälsoupplysning. Nämnden har 

till uppgift att planera, leda och samordna verksamheten och att verka för 

regional och lokal verksamhet på detta område. 

Ändamål, verksamhetsområde 1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Social- Föredra-
styrelsen gandcn 

I. Bidrag till organisationer 1790000 + 410000 +120000 
2. Bidrag till S:t Lukasstif-

tel sen 270 0001 +30000 +30 000 
3. Kost och motion 2 082 000 
4. Beroendeframkallande 

medel 3 523 000 
5. Sexual- och samlevnads- 18 000 -120 000 

frågor, inkl. preventivme-
delsupplysning m. m. 2 528 000 

6. Integrerad verksamhet 585 000 
7. Tandhälsovård 200000 
8. Gemensamma funktioner 1292000 +1137000 

12 270 000 +I 559 000 + 30 000 

1 Bidrag till S:t Lukasstiftelsen har för budgetåret 1979/80 anvisats under anslaget D 6. 
Bidrag till familjerådgivning m. m. 

Socialstyrelsens nämndjör hälsoupplysning 

1. Från anslagsposten bekostas upplysningsverksamhet genom vissa orga

nisationer bl. a. Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverk

ningar (NTS), Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Svenska röda 

korsets barnavårdsdelegation m. fl. Regeringen beslutar om fördelningen av 

anslagsbeloppet mellan organisationerna efter förslag av nämnden. 

2. Under detta anslag redovisas fr. o. m. nästa budgetår också bidrag till S:t 

Lukasstiftelsen, som är en ekumenisk sammanslutning med uppgift att 

hjälpa människor, vilkas svårigheter och nedsatta hälsa har sin grund i 
psykiska konflikt- och svaghetstillstånd. 

3. Verksamhetsområdet kost och motion är uppdelat i två huvudgrupper. 

Den ena avser information till avgränsade målgrupper. Den riktar sig till 

professionella informatörer eller yrkesgrupper inom t. ex. skola, sjuk- och 
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socialdrd. som i sin tur svarar för undervisning eller information till enskilda 

människor. Den andra huvudgruppen giiller information till allmiinheten 

över press. radio och television. butikskedjor m. m. 

En rapport beniimnd Kost och motion inför 80-talct har presenterats av 

nämnden under hösten 1979. Rapporten skall bilda underlag för ett långsik

tigt åtgärdsprogram för att f'örbiittra befolkningens kost- och motionsvanor. 

4. H-närnndens upplysningsverksamhet i tobaksfrågan grundar sig på det 

förslag till 25-årigt åtgärdsprogram som socialstyrelsens tobaksutredning lade 

fram år 1973. På regeringens uppdrag utarbetas f. n. en plan för beteendeve

tenskaplig forskning rörande tobaksbru k och åtgärder mot detsamma. A vsi k

ten är främst att analysera faktorer som påverkar tobaksbruk och undersöka 

effekterna av samhällets insatser för en minskning av tobaksbruket. 

Behovet av material om alkohol är stort. Ett informationsmaterial om 

alkohol planeras i samråd med socialstyrelsens alkoholnämnd. 

5. Inom området sexual- och samlevnadsfrågor behövs fortsatta insatser 

för information om olika abortförebyggande åtgärder. Arbetet under den 

gångna femårsperioden har skapat förutsättningar för en fortlöpande regional 

hälsoupplysning om sexualitet och samlevnad. Omfattande material har 

utarbetats och metoder för utbildning och upplysning har utvecklats. En 

genomtänkt struktur finns för förankring av arbetet regionalt och lokalt. I 

flera landsting har verksamhet planerats eller påbörjats. 

En angelägen uppgift f. n. är att i samarbete med invandrarorganisatio

nerna nå olika invandrargrupper med upplysning. En annan viktig del av 

verksamheten är arbetet med informationsmaterial till blivande och nyblivna 

föräldrar om graviditet, förlossning och föräldraskap. 

6. Integrerad verksamhet utgör ett samlande begrepp för sådana projekt 

som iir inriktade på hälsofrägnr frän en vidare utgångspunkt än ett enda 

sakområde. Nämnden beriiknar i första hand medel för fortsatt arbete på ett 

informationsmaterial om barn för anv~indning inom barnh~ilsovård. barnom

sorg och föriildrautbildning. Enligt det planeringsunderlag som utarbetats iir 

avsikten att belysa barnens totala livsmiljö .. 

Försöksverksamheten med hälsoupplysning via vårdcentraler fortsätter. 

7. Tandhälsovårdsfrågorna var tidigt ett område inom hLilsoupplysningen. 

Stora mängder av informationsmaterial har producerats och genom med

verkan från bl. a. Tandvärnet har ett intensivt arbete bedrivits. Grunden till 

en god tandhälsa läggs genom förnuftiga kostvanor och god munhygien. 

Dessa vanor måste etableras redan i tidig ålder. Insatserna riktas därför främst 

till förskolepersonal och föräldrar. C nder hösten 1979 har färdigställts en 

''sagobok" med tandhälsoinformation. 

8. Anslagsposten avser främst att täcka sådana lönekostnader som inte kan 

hänföras till något speciellt område eller projekt t. ex. administration, 

dokumentationscentral, distribution. redaktionell service. ersättningar till 

nämndens ledamöter samt kostnader för personalens medverkan i konferen

ser och som föreläsare vid olika utbildning!">anstalter m. m. 
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Föredraganden 

Hälsovårdsupplysningens syfte iir att förebygga oh:ilsa genom infi1rmation 

om bl. a. kost- och levnadsvanor sum befr;imjar en god hiilsa. God hiilsovård 
förutsätter m:kså en niira samordning a\' kunskaper om kost, levnadsvanor 

och faktorer inom yttre och inre miljöer som paverkar m;inniskors viilbelin

nancle. Jag har räknat med ett i stort sett oföriinclrat anslagsbehov under detta 

anslag rör budgetåret 1980/81. Jag har diirvid utgått från att niimnclen noga 
överväger möjligheterna att rationalisera verksamheten. 

Upplysningsarbetet bör inriktas på siirskilt angeHigna omr~klen. t-iiimndens 

arbete med abortförebyggande atgärdcr iir viktigt, bl. a. mot bak~~.rund av den 

senaste tidens ökning av antalet aborter. Riksförbundet for sexuell upplys

ning (RFSLJ) bör medverka i upplysningsarbetet. Det är enligt min mening 
viktigt att även invandrarkvinnorna kan näs av information om preventiv

medel och upplysning i sexual- och samlevnadsfrågor. Medel bör också 

beräknas får nästa budgetår får informationsmaterial om skadcverkningar 

vid bruk av alkohol och tobak för anviindning bl. a. inom skolan och 

mödrahälsovården. Nämndens arbete med ett informationsmaterial om barn 
för användning inom föräldrautbildning, barnhälsovård, barnomsorg m. m. 

kommer att fortsätta. Vidare har jag under detta anslag beräknat 300 000 kr. 

för bidrag till S:t Lukasstiftelsen för nästa budgetår. 
Inom ramen för anslaget bör nämnden genom attitydundersökningar och 

på annat sätt regelbundet mäta effekten av den upplysning som ges. Det bör 
ankomma på regeringen att senare besluta om den närmare fördelningen av 
tillgängliga medel under anslagsposten I. Bidrag till organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Hälsovårdsupp(vsning for budgetåret I 980/8 I anvisa ett 

reservationsanslag av 12 300 000 kr. 

F 3. Epidemiberedskap m. m. 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 422 715 
7 672 000 

10 837 000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 

sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. 
från anslaget bekostas ersättning for vissa kostnader och förluster som 

uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av 

smittsam sjukdom. Bestämmelser i ämnet finns i kungörelsen ( 1956:296) om 
ersättning i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse (ändrad senast 
1971: 1142) och lagen (1956:293) om ersiittning åt smittbiirare (ändrad senast 
1973:469). Från anslaget bekostas också planläggning av cpidemiberedskap 

inom riket, medicinsk katastrofberedskap m. m. 
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Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet, som bedrivs 

vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL). 

Socialstyre/sen och SBL 

Beräknat medelsbehov för verksamheten under budgetåret 1980/81. 
I. Socialsryrelsen 

Planläggning av epidemiberedskap inom riket 
Medicinsk katastrotberedskap 
Diverse kostnader, främst för epidemi förebyggande åtgärder 
med avseende på den internationella trafiken 

2. SBL 
Epidemiologisk verksamhet 
Civil beredskapslagring 

28000 
44000 

109 000 

181000 

4 268 000 
250000 

4 518 000 

1. Socialstyrelsen räknar med oförändrat anslag för nästa budgetår. 

2. Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämpning, 

rapportering samt rådgivning och information. Anslaget är avsett att täcka 

utgifterna för den epidemiologiska basorganisationen vid SBL. Anslaget bör 

räknas upp med 256 000 kr. för ökade löne- och materialkostnader. 

SBL föreslår vidare efter samråd med socialstyrelsen att samtliga kostnader 

som laboratoriet har for studier av immunitetsläget hos befolkningen belastar 

anslaget Epidemibercdskap. SBL beräknar 771 000 kr. för sådana immuni

tetsstudier. Kostnaderna härför har hittills belastat Program 2, Preparatför

sörjning, inom laboratoriets uppdragstinansierade verksamhet. 

Föredraganden 

Anslagsbehovet för den epidemiologiska verksamheten vid SBL under 

nästa budgetår beräknar jag till 3 656 000 kr. Därvid har jag beräknat 250 000 

kr. för att täcka kostnader för kassationsförluster i samband med beredskaps

lagring av smittkoppsvaccin samt vacciner för vissa riskgrupper. Jag har dock 

inte beräknat några nya medel under anslaget för immunitetsstudier enligt 

SBL:s förslag. 

Med hänsyn till den ökade medelsförbrukningen under de senaste budget

åren för ersättning till smittbärare m. m. beräknar jag i denna del en ökning av 

medelsbehovet med 3 milj. kr. till 7 milj. kr. Anslagsbehovet för socialstyrel

sens planeringsverksamhet beräknar jag till 18 l 000 kr. i enlighet med 

styrelsens förslag. 

Anslaget för nästa budgetår bör således tas upp med 10 837 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Epidemiberedskap m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

forslagsanslag av JO 837 000 kr. 
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G Undervisningssjukhus m. m. 

Den totala intagningskapaciteten för läkarutbildningen i landet uppgår f. n. 

till ca 1 000 studerande per år. Likarnas grundutbildning till liikarexamen 
omfattar studier under fem och ell halvt är. Utbildningen når efter tre är det 

kliniska stadiet, då den i stor utsträckning förläggs till sjukhus. 

Den kliniska delen av läkarutbildningen i stockholmsområdet är i 

huvudsak förlagd till karolinska sjukhuset, Huddinge, S:t Görans och 

Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. Intagningskapaciteten vid karolin

ska institutet är 370 platser per år. I göteborgsområdet finns de kliniska 

utbildningsplatserna vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra Sjukhuset i 

Göteborg. Läkarutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till akademis
ka sjukhuset i Uppsala. lasarettet i Lund, Malmö allmänna sjukhus samt 

regionsjukhusen i Linköping och Umeå. 
Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande godkänt överens

kommelser om fortsatt samarbete angående läkarutbildning och forskning 
vid kommunala undervisningssjukhus för åren 1979-1980 (prop. 1978/ 

79: 107 bil. 2, SoU 1978179:34, rskr 1978179:300 och prop. I 979/80:37 s. 7, SoU 

1979/80:15 rskr 1979/80:75). Vidare finns avtal med Stockholms läns 

landstingskommun om samarbete beträffande karolinska sjukhuset m. m. 
Förhandlingar pågår om nya överenskommelser om investerings- och 

driftbidrag för karolinska sjukhuset att gälla fr. o. m. den I januari 1980. Med 

stöd av riksdagens bemyndigande har regeringen godkänt överenskommelse 

med Uppsala läns landstingskommun om fortsatt samarbete för drift av 

akademiska sjukhuset i Uppsala förtiden den 1 juli 1977 - den 31 december 
1979. Förhandlingar pågår om det fortsatta samarbetet. Jag räknar med att 
överenskommelser om karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset skall 
kunna redovisas i en proposition till riksdagen under våren 1980. 

Karolinska sjukhuset lämnar sjukvård inom ramen för sina resurser som 

centralsjukhus inom Stockholms läns landstingskommuns sjukvårdsområde 
med delar av detta område som upptagningsomräden. Sjukhuset tar också 
såsom regionsjukhus emot patienter från vissa andra sjukvårdsområden. 

Ett betänkande (Os S 1979:6) om betingelser för överförande av huvud

mannaskapet för karolinska sjukhuset till Stockholms läns landstingskom
mun har Himnats över till statens förhandlingsnämnd, som enligt regerings

uppdrag har att förhandla med landstingskommunen i denna fråga. 
Regeringen har vidare år 1977 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att 

förhandla med Uppsala läns landstingskommun om avtal om överförande av 
huvudmannaskapet för akademiska sjukhuset i Uppsala från staten till 

landsti ngskom mu nen. 
Läkare som efter grundutbildning och AT-tjänstgöring fått legitimation 

kan förvärva allmänläkar- eller specialistkompetens genom viss vidareutbild
ning. Utbildningen sker genom tjänstgöring som underliikare, varvid läkaren 
skall delta i vissa kurser som anordnas av nämnden för läkares vidareutbild-
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ning. Medel fl.ir denna systematiska undervisning med kunskapsprov för 
liikare under vidareutbildning beriiknas i det följande. Vidare beriiknas medel 
för åtgiirder som skall förbiittra tillgången på läkare inom den öppna hiilso
och sjukvården och inom långvården. 

Niimnden för liikares vidareutbildning (NL V) svarar självstiindigt for 
denna vidareutbildning. I prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och 
organisation. m. m. framhåller föredragande statsrådet bl. a. att NL V i 
rramtiden bör utgöra ett rådgivande expertorgan och utses av socialstyrelsen, 
som skall närmare ange niimndens uppgifter. Det bör ankomma på social
styrelsen att avgöra inriktningen av läkares vidareutbildning och utbildning
ens innehåll. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har fastställt läkarfördelnings
program för perioden 1980-1982 (LP 82-R l. Socialstyrelsen har på sjukvårds
delegationens uppdrag fördelat drygt I 000 blockforordnanden for läkare 

under fortsatt vidareutbildning for år 1980. Jag beräknar medel i det följande 
för de blockförordnanden som karolinska sju:...huset och akademiska sjuk
huset i enlighet därmed skall svara för. 

Landstingsförbundets kongress år 1979 har beslutat rekommendera lands
tingen och medlemskommunerna all begränsa antalet nya läkartjänster 
under åren 1981-1982 for att få bättre balans mellan läkartjänster och 
vidareutbildade läkare, afl tillämpa viss tjänstgöringsvärdering för sökande 
till allmäntjänstgöringstjänster för att effektivisera vidareutbildningssyste
mct och a11 överse organisationen för jour och beredskap för att successivt 
reducera vikariebehovet. 

G l. Karolinska sjukhuset: Al'löningar till läkare 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

144 811 290 
133 393 000 
134 175 ()()() 

Från anslaget bekostas löner m. m. för läkare vid karolinska sjukhuset. 
Karolinska sjukhuset är regionsjukhus för stockholmsregionen och svarar 

för viss sjukvård inom storstockholmsområdet. Vid sjukhuset meddelas 

klinisk läkarutbildning samt bedrivs medicinsk forskning och forskarutbild
ning. Sjukhuset drivs i nära samarbete med Stockholms läns landstingskom

mun enligt ett avtal om samarbete beträffande karolinska sjukhuset (prop. 

1975: 79, SoU 1975: 13, rskr 1975: 189). 

Karolinska sjukhuset hade I 324 beläggningsbara vårdplatser år 1978. 
Omkring 90 C:i1 av t01ala antale! vårddagar vid sjukhuset utnyttjas av 
patienter från Stockholms län. År 1978 var antalet läkarbesök i sjukhusets 
öppna vård omkring 406 000. 
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Under sjukhusdirektionen leds sjukhuset av en sjukhusdirektör, som vid 

sin sida har en chefsläkare. Sjukhusei har ca 50 kliniker och andra fristående 

avdelningar. Sjukhusets sjukvårdsenheter är sammanförda i sex block. 

Pers1111a/ 
Uikare 

.111s/ag 

1979/80 

2191 

133 393000 

Beräknad ändring 1980/81 

Direktionen 

+3 

+ 15 398 000 

Föredra
ganden 

+ 782000 

I I Hirutliver beräknas medel för blockförordnandcn för läkare under fortsall vidareut
hildning. 

Direktionen.för karolinska sjukhuset 

Direktionen utgår från att sjukhusets verksamhet under budgetåret 

1980/81 kommer att i allt väsentligt bedrivas i oförändrad omfattning. 

I. Löneomräkning m. m. +9 552 000 kr. 

2. De åtgärder som skulle behöva vidtas för att anpassa verksamheten inom 

ramen för det föreskrivna huvudförslaget, som innebär en besparing av ca 2,9 

milj. kr., måste i allt väsentligt innebära reducering av den sjukvårdande 

verksamheten. En såd;m nedskärning av verksamheten medför enligt direk

tionens beräkningar att omkring fem vårdavdelningar måste stängas. Direk

tionen finner detta ogörligt. 

3. En femårsplan för omvandling av tjänster som biträdande överläkare till 

överläkartjänster och av avdelningsläkartjänster till tjänster som biträdande 

överläkare har utarbetats. Genom dessa konverteringar underlättas för 

sjukhuset att rekrytera och behålla erfarna läkare. På grundval av planen 

föreslås 15 läkarutbyten (+419 675 kr.). 

Sålunda föreslås att åtta överläkartjänster tillkommer genom tjänsteutbyte, 

nämligen en tjänst vid anestesiavdelningen för barnanestesiologi, en vid 

endokrinologiska kliniken för diabetesvård, en vid kvinnokliniken för för

lossningsvård, två tjänster vid klini!<en för allmän onkologi för sektionsled

ning, en tjänst vid psykiatriska kliniken för cancervård, en vid hud kliniken 

för dermatohistopatologi och en tjänst vid lungkliniken för öppen vård m. m. 

Vidare föreslås att sju avdelningsläkartjänster ändras till tjänster som 

biträdande överläkare, nämligen en tjänst vid neurofysiologiska centrallabo

ratoriet, en vid neuroradiologiska avdelningen för främst tomografi, en vid 

lungkliniken för allergologi. en vid plastikkirurgiska kliniken för handkirurgi, 

en vid kirurgiska kliniken för kiirlkirurgi. en vid mikrobiologiska centrallabo

ratoriet for virologi och en tjänst vid fysiologiska centrallaboratoriet. 

4. Anestesiavdclningen bör förstärkas med en tjänst som biträdande 

överliikare för anestesiologisk service åt huvudsakligen ögonkliniken samt 

9 Ril..1<Jagen /971./181i. I sam!. :\'r /IH!. /Jil. S 
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öron-, näs- och halskliniken. Avdelningen f<ir klinisk immunologi och 
blodverksamhet bör tillföras en avdelningsHikartjänst bl. a. för att givarnas 
blod skall kunna utnyttjas optimalt. Kraven på kliniskt-genetiska laboratoriet 
har ökat sedan laboratoriets tillkomst år 1970 och motiverar en ny avdelnings
liikartjänst vid laboratoriet. Sammanlagt föreslås således tre nya liikartjänster 
(+639 278 kr.). 

5. Direktionen lägger fram en prognos för antalet årsforordnanden som 
underläkare för läkare under fortsatt vidareutbildning (FV) under åren 

1976-1981. Direktionen tar också hänsyn till behovet av blockförordnanden 
för allmäntjänstgöring och för läkare som fullföljer tidigare påbörjad vidareut
bildning på s. k. avvecklingsblock. Vidare förekommer förlängningar av 
underläkarförordnanden för liikare som är antagna till forskarutbildning och 
av denna anledning efter fullgjord specialistutbildning erhåller dispens att 
uppehålla underläkartjänst. 

Under budgetåret 1980/81 behövs 14 block för allmäntjänstgöring, 171 
block för fortsatt vidareutbildning, 7 avvecklingsblock samt 56 årsförordnan
den för forskarutbildning. Sammanlagt beräknas 248 underläkare genomgå 
utbildning vid sjukhuset. Då medel har beräknats för 221 tjänster för 
innevarande budgetår behövs medel för ytterligare 27 underläkartjänster 
( +4 520 ()(}(}kr.). 

6. Med tillämpning av lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställ

ning på arbetsplatsen och ett i anslutning härtill träffat avtal om fackliga 
förtroendemän har tjänstledigheter beviljats vissa läkare för att de skall vara 
fackliga förtroendemän. Kostnader får vikarier för dessa beräknas får budget
året 1980/81 uppgå till 267 000 kr. Direktionen hemställer om medel får 
nämnda vikariekostnader. 

7. De särskilda läkarresurser som finns vid hudkliniken för viss ökad 
läkarutbildning, två avdelningsläkartjänster med halvtidstjänstgöring, bör få 
finnas kvar i avvaktan på att utbildningen tidigast under år 1982 kan flyttas 
över till Huddinge sjukhus. Hänsyn har tagits härtill vid löneomräkningen. 

Remissyttrande 

Socialstyre/sen tillstyrker en av föreslagna tre nya läkartjänster, nämligen 
avdelningsläkartjänsten för klinisk genetik. Socialstyrelsen tillstyrker vidare 

sex tjänsteutbyten, nämligen till tjänst som överläkare för diabetesvård resp. 
förlossningsvård och till tjänst som biträdande överläkare för kärlkirurgi, 

handkirurgi. invärtesmedicinsk allergologi resp. klinisk neurofysiologi. Till 
övriga begärda utbyten tar styrelsen inte ställning. Befintliga två avdclnings

läkartjänster med halvtidstjänstgöring vid hudkliniken för viss ökad läkarut
bildning bör få finnas kvar i avvaktan på att utbildningen flyttar till Huddinge 

sjukhus. 
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Mellanledning av all direktionen heräknat medel för underläkartjänster för 
fortsatt vidareutbildning framhåller socialstyrelsen att styrelsen inte har 
något att erinra då planeringen motsvarar den andel av vidareutbildningen 

som beräknas falla på sjukhuset. 

Fiiretfraganden 

Med stöd av riksdagens bemyndigande har regeringen den 14 juni 1979 
godkiint överenskommelser om driftbidrag LH.:h irwesteringsbidrag från 

Stockholms läns landstingskommun för karolinska sjukhuset under år 1979 
(prop. I 978179: 107. Sol! 1978179:34. rskr 1978179:300). Överenskommelser

na har triiffots i enlighet med gällande samarbetsavtal för s_iukhuset. 
Som jag niimnt i avsnittsinledningen riiknarjag med all i en proposition till 

riksdagen under våren 1980 kunna redovisa en uppgörelse med landstings

kommunen om drift- och investeringsbidrag fr. o. 111. år 1980 m. 111. Statens 
förhandlingsnämnd har också förhandlingsuppdrag avseende huvudmanna
skapet för karolinska sjukhuset. 

Jag beräknar medel för siirskilda läkarinsatser vid hudkliniken för viss 
utökad läkarutbildning i avvaktan på att denna uthildning kan flyttas till 
Huddinge sjukhus. vilket kan ske tidigast år 1982 (7). 

Medel beräknas vidare för de blockförordnanden för läkare under fortsatt 
vidareutbildning, som det ankommer på karolinska sjukhuset att svara för 
under budgetåret 1980/8 I enligt gällande fördelning <5). Antalet underläkar
block minskar med 23 i förhållande till budgetåret I 979/80. Medlen för 
ändamålet minskas med omkring 4,6 milj. kr. 

Jag har därutöver vid medelsberäkningen utgått från en i stort sett 
oförändrad verksamhet vid karolinska sjukhuset. Emellertid bör vissa pro
duktivitets- och rationaliseringsvinster kunna göras under detta anslag. 
Dessa vinster bör kunna uppgå till inte fullt I ,4 milj. kr. Jag har tagit hänsyn 
härtill. Däremot har jag inte kunnat ta ställning till vilka utgiftsförändringar, 
som kan bli följden av att antalet vårdplatser minskas i samband med 
pågående upprustning av sjukhuset. 

Om nya läkartjänster bör komma till eller läkartjänsteutbytcn m. m. vidtas 
vid sjukhuset får utrymme för sådana åtgärder skapas genom rationalise
ringar eller omprioriteringar. Det ankommer på regeringen att på direktio
nens hemställan pröva dessa ärenden i den mån inte regeringen överlämnar 

till direktionen att fatta beslut i sådana frågor. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av anslaget 

med 782 000 kr. till 134 17 5 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Karolinska .~iukhusrr: Avlöningar till läkarr för budgetåret 

I 980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 134 175 000 kr. 
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G 2. Karolinska sjukhuset: Driftkostnader 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

642 787 504 
649 321 000 
691 177 000 

Från anslaget täcks driftkostnaderna för karolinska sjukhuset bortsett från 
lönekostnader rn. rn. for läkare. 

Personal 
Administrativ personal 
Sjuksköterskepersonal m. n. 
Liiboratorie- och sjukvårds-
teknisk personal 

Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader och expenser 
Sjukvård 
Reseersätt ni ngar 
därav utrikes resor 

Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
H_iälpmedelsverksamhet 

Inkomster vid sjukhuset, 
som redovisas på statsbud
getens inkomstsida: 

Vårdavgifter m. m. 

Förvaltning G\',/'astigheter 

1979/80 

684 
l 71 l 

343 
I 608 

4 346 

546 964 000 
770 000 
155 000 
(22 000) 

94 532 000 
6 200000 

700 000 

649 321 000 

428 600 000 

Beräknad ändring 1980/8 l 

Direktionen 

+ 8 
+ 7 1/2 

+10 
+ I 

+26112 

+59 529 000 
+ 130000 
+ 45000 

(+ 8000) 
+ 8 856 000 
- 6 200000 
+ 400 000 

+62 760 000 

+55 400 000 

Föredra
ganden 

+ 32 308 000 
+ 130 000 

(-) 

+ 8 856 000 
+ 562 000 

+ 41 856000 

+ 55 400000 

Resultaträkning för fastigheter som förvaltas av karolinska sjukhuset 

Inkomster 
Ersättning för lokaler som 

upplåts till statsmyndighe
ter 

Hyror och arrenden för loka
ler och markområden som 
upplåts till enskilda 

Diverse inkomster 
Summa inkomster 

63 252 000 

5 700 000 
I 000 

68 !J5J 000 

+ 5 060 000 + 5 060000 

+ 800000 + 800000 

+ 5 860000 + 5 860 000 
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lirgificr 
Reparations- och underhålls-
kosinadcr m. m. 17 900 000 + 13 400000 + 4 100000 

Hyres- och arrendeutgifter 
m.m. 2 000 000 + 160000 + 160000 

Avskrivningar J 611 000 + 444 000 + 444000 
Summa utgifter :'35/J(l(}li + 14 004 ()(i(/ + 4 704 {/(}(/ 

Örerslc.011 att tillföras stats-
budgo.:ten 45 442 000 - 8 144 000 + I 156 000 

Direk1io11c11 för karolinska sjukhme/ 

Antalet intagna patienter vid karolinska sjukhuset ökade från år 1977 till år 

1978 med ca 2 9\, till drygt 39 500. Antalet beläggningsbara vårdplatser sjönk 

samtidigt med ca 6 "" till 1 324. Antalet vårddagar sjönk emellertid med 

endast ca 4 '\,till ca 412 000 på grund av att beläggningen ökade till 85 'V, av 

tillgängliga vårdplatser. Antalet öppenvårdsbesök hos läkare vid sjukhuset 

minskade mellan åren 1977 och 1978 med ca 8 % till ca 406 000. Antalet 

laboratorieundersökningar sjönk med ca 5 'J6. 
Direktionen utgår från att sjukhusets verksamhet under budgetåret 

1980/81 kommer att i allt väsentligt bedrivas i oförändrad omfattning. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. +45 042 000 kr., varav 27 590 000 kr. för 

löneomräkning, I 0 119 000 kr. för prisomräkning för omkostnader samt 

7 333 000 kr. för ökade lokalkostnader m. m. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget, som innebär en besparing av ca 

13 900 000 kr., kan genomföras endast genom att sjukvårdsverksamheten 

minskas motsvarande en stängning av omkring fem vårdavdelningar. Detta 

finner direktionen vara ogörligt. 

3. Direktionen föreslår att sammanlagt drygt 26 nya tjänster inrättas 

( + 2 416 344 kr.). Sålunda bör redovisningscentralen, som betjänar sjukhuset, 

statens hakteriologiska laboratorium, statens strålskyddsinstitut och bygg

nadskommitten vid sjukhuset, ställas under en särskild chef och få en mera 

fristående ställning. För ändamålet bör en tjänst som byrådirektör inrättas. 

Sju nya tjänster behövs för att hanteringen av arkiv och journaler m. m. på 

kliniker och avdelningar skall kunna förbättras. Vårdpersonalen bör förstär

kas med drygt sex tjänster. För abortrådgivning m. m. bör en tjänst som 

barnmorska inrättas. Sjukhusets egen service av utrustning bör förbättras 

genom att tre ingenjörstjänster inrättas. En ny ingenjörstjänst behövs vidare 

för vissa hörselundersökningar m. m. Gertrud Linds ryggmedicinska verk

samhet bör tillföras en sjukgymnast. Avdelningen för tand- och käksjukdo

mar behöver en tjänst för tandhygienist. Medel bör beräknas för fyra 

befintliga tjänster vid avdelningen för sjukhusfysik. Slutligen behövs en 

tjänst for gångträning. 

4. För att kunna slopa de delade arbetspassen (hål timmar) behövs 3 456 000 

kr. för ytterligare tjänster som sjukvårdsbiträde och barnsköterskor. 
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5. Med tillämpning av lagen (1974:358) om facklig förtroendemans stiill

ning på arbetsplatsen och ett i anslutning härtill triiffat avtal om fackliga 

förtroendemän har vissa befattningshavare beviljats tjänstledighet for att 

vara fackliga förtroendemän. Vidare har huvudskyddsombud utsetts vid 

sjukhuset. Kostnaderna för vikarier för fackliga förtroendemän samt huvud

skyddsombuden har beräknats till I 219 000 kr. 

6. Sjukhuset har beräknat antalet platser för praktik verksamhet, som inte 

ingår i sådan utbildning där viss praktik är obligatorisk, till 20, vilket 

motsvarar en kostnad av I 571 000 kr. 

7. Den försöksverksamhet vid kliniken för alkoholsjukdomar, som syftar 

till att pröva samordnad vård av alkoholskadade, bör enligt ett uttalande av 

föredragande statsrådet i föregående års budgetproposition utvärderas före 

utgången av budgetåret 1979/80 (prop. 1978179:100 bil. 8, s. 120, SoU 

1978179:27, rskr 1978179:232). Direktionen föreslår att försöksvcrksamheten 

får fortsätta även under budgetåret 1980/81 och har beräknat medel för 

ändamålet. Medel har vidare funnits under anslaget sedan år 1973 för att 

utveckla ett nytt ekonomisystem. Ett särskilt ekonomiprojekt har upphört i 

april 1979. Direktionen har det oaktat räknat med oförändrat belopp för 

fortlöpande ekonomi-administrativt utvecklingsarbete. 

8. I enlighet med gällande budgetanvisningar beräknar direktionen medel 

för automatisk databehandling under anslagsposten Lönekostnader och 

expenser. För prisomräkning beräknas 562 000 kr. och för nya aktiviteter, 

nämligen främst vid giftinformationscentralen där även miljödatanämnden 

förklarat sig beredd att tillskjuta medel, 1 445 000 kr. Totalt behövs för 

automatisk databehandling 8 207 000 kr. ( + 2 007 000 kr.). 

9. Under posten Inventarier bokförs kostnader för inköp av inventarier 

med ett anskaffningsvärde upp till 14 000 kr. Här bokförs även kostnader för 

förhyrning och underhåll av inventarier och utrustning. Utöver medel för 

prisomräkning begärs en engångsuppräkning med 5 milj. kr. för att återföra 

sjukhusets inventariebestånd till en acceptabel standard (+6 107 000 kr.). 

10. Sjukhusets sortiment av skyddskläder bör fr. o. m. år 1981 omfatta 

långbyxor även för kvinnlig personal. Kostnaden för ett halvt år beräknas bli 

800 000 kr. 

11. Staten skall enligt träffat avtal om protesforskningslaboratoriet vid 

karolinska sjukhuset lämna bidrag till laboratoriets drift. Bidraget utgår från 

anslagsposten Hjälpmedclsverksamhet och beräknas uppgå till 1,1 milj. kr. 

för budgetåret 1980/81. 

Förvaltning m'fastigheter 

I och med utgången av innevarande budgetår upphör den särskilda 

redovisning som har skett för statens allmänna fastighetsfond. Detta är en 

konsekvens av den av riksdagen beslutade omläggningen av budgetsystemet 

(prop. 1976177:130, FilJ 1977/78:1. rskr 1977/78:19). 
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De förslag till inkomst- och utgiftsstat, som har fiirelagts riksdagen i 
samband med budgetpropositionen. ers:itts nu med resultaträkningar. som 
redovisas i anslutning till redovisningarna för r.::sp. fast;g:1c1sfri1 .. a':<!nllc 

myndighet. Chefen för budgetdepartementet har denna dag vid sin anm;iJ;111 
av punkt 10 i För flera huvudtitlar gemensamma frågor mer utförligt 
redogjort för de frågor, som sammanhiinger med omläggningen av budget

systemet. 
Karolinska sjukhuset förvaltar fastigheter för sjukvårdsändamål m. m. till 

ett vid utgången av budgetåret 1978179 sammanlagt bokfört värde av 310,8 

milj. kr. Vid utgången av nämnda budgetår fanns på karolinska sjukhusets 
delfond äV statens allmiinna fastighetsfond uppförda avsiittningar till värde

minskningskonto om 202.2 milj. kr. 
I föreslaget belopp för lokalkostnader ingår 67 291 000 kr. såsom ersiittning 

för karolinska sjukhusets iokakr. beräknat efter 260 kr. per kvadratmeter. 

Ersättningen f'ör lokaler som upplåts till statens strålskyddsinstitut beräknas 
till I 021 000 kr. Dessa ersättningar redovisas under förvaltning av fastigheter 
som inkomst under posten Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyn

digheter. 
För programmerad verksamhet för tillsyn och skötsel m. m. och för 

avhjälpande av driftstörningar m. m. (fastighetsdrift) bör enligt direktionen 
tas i anspråk 7 ,8 milj. kr. Medelsbehovet för övrigt fastighetsunderhåll, som 
enligt direktionen uppgår till 23,5 milj. kr., har framräknats bl. a. på grundval 
av särskilda underhållsmodeller. Underhållet av lokalerna är f. n. otillfreds

ställande. 
Avskrivningarna beräknas med utgångspunkt från beloppet för årsavskriv

ningar för budgetåret 1979 /80. Till detta belopp har lagts 1,25 ~'" av värdet på 
de investeringar, som har tillkommit under budgetåret 1978179. 

F öredra?,anden 

Som jag har nämnt i avsnittsinledningen räknar jag med att det skall vara 
möjligt att i en proposition till riksdagen under våren 1980 redovisa en 
uppgörelse med Stockholms läns landstingskommun om drift- och investe
ringsbidrag fr. o. m. år 1980 m. m. 

Visst statligt bidrag till driften av sjukhusets protesforskningslaborato
rium, som övertagits av Een-Holmgren Ortopediska AB, skall täckas från 

anslagsposten Hjälpmedelsverksamhet. Närmare avtal om villkoren härför 
har ännu inte godkänts av regeringen. Vissa intäkter tas till uppbörd under 
samma anslagspost. I avvaktan på att avtal om laboratoriet kan prövas har jag 
tagit upp 700 000 kr. under anslagsposten ( 11 ). 

Utvärdering av viss försöksverksamhet vid kliniken för alkoholsjukdomar 
skall enligt hittillsvarande planering ske före utgången av budgetåret 1979/ 

80. Med hänsyn till att avveckling måste ske under en övergångstid föreslår 
jag att försöksverksamheten far fortgå längst till den I januari 1981. Jag 
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beräknar medel för detta (7). Beroende på regeringens prövning kan verksam

heten därefter komma att fortsätta som ett särskilt projekt, som finansieras i 

annan ordning. 

Stockholms läns landstingskommun har vidtagit åtgärder för att arbets

pass, som uppdelas i perioder meds. k. håltimmar emellan, skall kunna 

undvikas vid landstingskommunens sjukhus. Direktionen för karolinska 

sjukhuset har begärt medel för all delade arbetspass vid sjukhuset skall kunna 

slopas. Jag biträder direktionens förslag med hänsyn till att likartade förhål

landen bör råda mellan sjukhusen i stockholmsområdet och beräknar medel 

för ändamålet (4). Jag förutsätter därvid att sjukhuset har ett nära samarbete 

med landstingskommunen i denna och andra personalpolitiska frågor. 

Jag delar vidare direktionens uppfattning att sjukhusets skyddskläder 

fr. o. rn. år 1980 bör omfatta långbyxor i erforderlig utsträckning. Jag beräknar 

500 000 kr. för den ökade tvättkostnad, som detta medför (10). 

Under utbildningshuvudtitelns reservationsanslag Medicinska fakulteter

na beräknas för innevarande budgetår medel för en tjänst som laborator vid 

den endokrinologiska kliniken. Viss annan personal, som tas i anspråk för 

den verksamhet som innehavaren av laboratorstjänsten svarar för, bör nu 

också föras över till nämnda anslag. Kostnaden för denna personal uppgår till 

inte fullt 1,4 milj. kr. Jag tar hänsyn härtill vid medelsberäkningen. Vid sin 

anmälan senare denna dag av reservationsanslaget Medicinska fakulteterna 

kommer chefen för utbildningsdepartementet att anföra, att han senare 

kommer att föreslå regeringen att en tjänst som professor (L 20) i experimen

tell endokrinologi inrättas med Hans Löw som förste innehavare av tjänsten. 

Samråd har skett med mig i denna fråga. Laboratorstjänsten kan dras in när 

professuren inrättas. 

Jag utgår i övrigt vid medelsberäkningen från en i stort sett oförändrad 

verksamhet vid karolinska sjukhusel. Vissa produktivitets- och rationalise

ringsvinster bör kunna göras. Jag beräknar dessa till minst 4 milj. kr. och tar 

hänsyn härtill. I den mån nya tjänster behövs vid sjukhuset fär utrymme för 

dessa skapas genom rationaliseringar eller omprioriteringar. 

Sjukhusets vårdplatsantal kan komma att minska under budgetåret 1980/ 

81 till följd av sjukhusets upprustning. Detta bör i så fall resultera i konkreta 

kostnadsbesparingar. Sjukhuset har vidtagit skärpta kontrollåtgärder för att 

hålla utgifterna inom meclelsramen. Det är angeläget att sådana åtgärder 

vidtas fortlöpande och ut vidgas. 

För förvaltning av fastigheter vid karolinska sjukhuset har jag, som 

framgår av sammanställningen, beräknat 68 312 000 kr. för ersättning för 

lokaler som upplåts till statsmyndigheter. Till reparations- och underhålls

kostnader beräknar jag 22 milj. kr.. inkl. medel för ombyggnad och komplet

tering. Jag har i övrigt inte något att erinra mot det av direktionen redovisade 

förslaget beträffande fastighetsförvaltningen. 
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Med h1invisning till sammanstmlningen beriiknar jag en ökning av anslaget 
med sammanlagt 41 856 000 kr. till 691 177 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna den av mig ber1iknade rcsultatriikningen för förvalt

ning av fastigheter vid karolinska sjukhuset, 

2. till Karolinska .~iukhusN: Dri/ikosmadcr för budgetåret 1980/81 
anvisa ett förslagsanslag av 691 177 000 kr. 

G 3. Karolinska sjukhuset: Utrustning 

1978179 

~979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 103 298 
15 500 000 
22 000 000 

Reservation 11134393 

Under anslaget anvisas i huvudsak dels en allmän medelsram för nyinköp 
av utrustning till karolinska sjukhusets kliniker och avdelningar, dels medel 

för anskaffning av utrustning i samband med särskilda byggnadsåtgärder och 
liknande upprustning vid sjukhuset. 

Direktionen f<jr karolinska sjukhuset föreslår att 23,2 milj. kr. ställs till 
förfogande för utrustning till befintliga kliniker och avdelningar vid sjuk

huset under budgetåret 1980/81. Inom denna ram anskaffas utrustning vars 
styckepris överstiger 14 000 kr. i 1979 års prisläge. Medlen avses komma att 
till stor del användas för ny laboratorieutrustning. Fördelningen mellan 
sjukhusets enheter planeras ske enligt följande 

Kirurgblocket 
Medicinblocket 
Ram- och kvinnoblocket 
Laboratorieblocket 
Psykiatriskt-socialmedicinska blocket 
Blocket för onkologi 
Centrala förvaltningen 

4 122 000 
2 326 000 

504000 
12 170 000 

433 000 
2 992 000 

591 000 

23138 000 

Det totala värdet av sjukhusets utrustning enligt befintligt utrustningsre

gister är ca 198,8 milj. kr. i 1979 års prisläge. 
Direktionen räknar med att byggnadskommitten för upprustning av 

karolinska sjukhuset kommer att begära medel för viss strålbehandlingsut
rustning till blocket för onkologi i samband med en planerad ombyggnad. 

Byggnadskommi11en .fiir uppms1ning a1• karolinska sjukhuset föreslår att 4 
milj. kr. beräknas enligt följande sammanställning för utrustning i samband 
med de byggnadsobjekt som kommitten skall ombesörja. 
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Kvinnokliniken etapp I 

Ny behandlingsbyggnad F I 

Ny betatron till högvoltsstationen 

Allergimottagning 

Avdelningen för klinisk immunologi och blodverksamhet 

lmmunologilaboratorium 

Mindre byggnadsobjekt 

Avgår tillgängliga medel 

Anslagsbehov 

Föredraganden 

138 

I 200 000 

2 000 000 

2 000 000 

100000 

240000 

100000 

500 000 

6 J 4() 000 

-2 000 000 

4 J40 000 

Stockholms läns landstingskommun erlägger ersättning till staten för 

kostnaderna för sjukhusets upprustning- och då även till utrustningskostna

der - enligt en särskild överenskommelse om investeringsbidrag. Jag räknar 

med att bl. a. en sådan överenskommelse skall kunna redovisas för riksdagen 

under våren 1980 att gälla fr. o. m. år 1980. Jag utgår emellertid ifrån att 

landstingskommunen liksom tidigare bidrar till de utrustningskostnader, 

som bekostas från förevarande anslag. Anskaffningen av utrustningen bör 

planeras i samråd med landstingskommunen. Landstingskommunens ersätt

ning tas till uppbörd under Inkomster vid karolinska sjukhuset, som 

redovisas på driftbudgetens inkomstsida. 

Jag beräknar 18,5 milj. kr. fl:ir nyinköp av utrustning till befintliga kliniker 

och avdelningar vid karolinska sjukhuset, varav 2 milj. kr. som en engångs

anvisning. 

Byggnadskommitten har föreslagit att vissa medel beräknas för utrustning 

till sjukhuset i samband med den allmänna upprustningen. Jag beräknar 3,5 

milj. kr. för detta ändamål. 

Utrustningsanskaffningar till karolinska sjukhuset bör planeras i samråd 

med nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande för att större enhet

lighet mellan landets undervisningssjukhus skall kunna vinnas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Karolinska sjukhuse1: U1rus111ing för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 22 000 000 kr. 

G 4. Karolinska sjukhuset: Byggnadsinvesteringar 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

35 749 3841 

58 000 0001 

13 000 000 

Reservation 

1 lnvcstcringsanslagct Utbyggande av karolinska sjukhuset. 

35 487 7731 

Från anslaget bekostas byggnadsinvesteringar för karolinska sjukhuset. 

Det ankommer på regeringen att besluta om igångsättning av byggnadsåtgär-
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der för sjukhusets upprustning inom en kostnadsram av 100 milj. kr. for 
innevarande budgetår. 

Byggnadskommitten för upprustning av karolinska sjukhuset ansvarar för 
stomplaner, programmering m:h planering för sjukhusets upprustning samt 
för projektering, byggande och utrustning av objekt där uppdrag lämnats till 
kommitten. Byggnadskommitten ilar tio ledamöter varav fem utsetts bland 
de av Stockholms läns landstingskommun valda ledamöterna och supplean

terna i sjukhusets direktion. 

Bygg11adskommittc11för 11pprustni11g GI' karoli11ska !iiukhuscr 

Byggnadskommittcn föreslår all 20 milj. kr. anvisas for budgctim::t 1980/81 

i enlighet med följande sammanställning. 

I. Beslutade byggnadsföretag 
2. Övriga byggnadsåtgärder 
3. Reducering av medelsförbrukningcn 

Summa 

4. Avgår medelsreservation den 1 juli 1980 

Anslagsbehov 

40 248 000 
28 700 000 
-5 460 000 

63 488 000 

-43 488 000 

20000 000 

1. Medelsberäkningen för budgetåret 1980/81 för b<'slutad<' bygg11ad.~/bretag 

har skett enligt följande sammanställning ( 1 000-tal kr.) i prisläget den I april 

1979. 

Färdigställda, ej slutredovisadc objekt 
Upprustning av kvinnokliniken, etapp I 
Post- och banklokaler 
Kulvert, vänne, blodcentral 
Behandlingsbyggnad F I 
Hissar m. m., etapp I 
Reserv kraft 
Investeringar i samband med reparation och 

underhåll, I och Il 

Beräknad 
totalkostnad 

48 337 
32 000 
2 960 
8 865 

109 400 
5 100 
8 900 

4 200 

219 762 

Medclsforbruk
ning 1980/81 

I 157 
2 000 
I 500 

840 
30000 
2 500 
2 000 

251 

40 248 

Byggnadskommitten slutredovisar upprustning av brännskadeavdcl
ningen till en kostnad av 717 000 kr., vilket överensstämmer med fastställd 
kostnadsram. 

Behandlingsbyggnaden (FI) beräknas kunna tas i bruk under år 1982. 

2. Byggnadskommitten föreslår att 28,7 milj. kr. får disponeras under 
budgetåret 1980/81 för övriga bygg11adsåtgärder enligt följande översiktliga 
sammanställning (I 000-tal kr.). 
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Upprustning av byggnader för onkologi 
m. m. med sammanhiingande evaku
eringsåtgiirder 

Upprustning av kvinnokliniken, etapp Il, 
samt därmed sammanhiingande följdin
vesteringar 

Etappvis inflyllning av ortopedisk-kirurgi
ska kliniken i huvudblocket samt följdin
vesteringar 

Upprustning av sjukhusets latx1ratorieloka
ler 

Övriga objekt 

&:riiknad 
totalkostnad 

81 600 

23 OOJ 

24 600 

119 200 
286 300 

534 700 

140 

Meclclsliirhruk
ning 1980/81 

9000 

400J 

I 700 

I 300 
12 700 

28 700 

Kornmitten avser att i samband med den årliga anslagsfrarnställningen 

redovisa en rullande femårsplan, som kan ligga till grund för sjukhusets 

successiva upprustning. En sådan plan medger en hög beredskap för de 

förändringar inom sjukvårdssektorn, som föranleds av den medicinska 

utvecklingen och av förändringar inom samhället. Plan 74 ersätts av denna 

femårsplan. 
Kornmitten eftersträvar ett nära samarbete med Stockholms läns lands

tingskornrnun för att anpassa sjukhuset till de principer och den planering, 

som gäller landstingskornrnunens sjukvårdsverksarnhet. 

Vid en omorganisation av barnsjukvården, vilken planeras av landstings

kornrnunen, tomställs lokaler i barnklinikernas byggnader i avvaktan på att 

nya lokaler för klinikerna ordnas vid karolinska sjukhuset. Huvuddelen av 

barnklinikbyggnaderna avses att efter viss ombyggnad bli använd för de 

onkologiska klinikernas verksamhet under om- och tillbyggnad av byggna

derna, som inrymmer klinikerna. 
En överflyttning av ortopediskt-kirurgiska verksamheten till huvud

blocket planeras ske tidigast under första halvåret 1983. 

Planerad upprustning av laboratorielokalerna för medicinsk serviceverk

sarnhet omfattar i stora drag följande åtgärder: 

- en nybyggnad (P 10) uppförs för patologi, 

- en tillbyggnad samt upprustning av byggnad L 2 genomförs i etapper, 

- byggnad L 1, i vilken patologin f. n. är inrymd, upprustas, 

- en nybyggnad (L 6), uppförs för sjukhusets djurverksarnhet, 

- en akut- och skelettröntgenenhet tillskapas i sjukhusets huvudkomplex, 

byggnad E 1. 
Kornmitten föreslår att medel för ospecificerade mindre objekt samt för 

försörjningsåtgärder ställs till kornmittens disposition även för budgetåret 

1980/81. För ändamålet föreslås en ram av 9 milj. kr., varav 4 milj. kr. för 

mindre upprustningsobjekt och 5 milj. kr. för tekniska försörjningsåtgärder 

av mindre omfattning. 
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Sjukhusets betatron (42 MeV) bör ersättas. 

Oonationsmedel har utverkats för en cyklotron för forskning med posi

tronstrålande nuklider. En maskinhall planeras bli uppförd vid neuroklini

kernas byggnader för att inrymma cyklotronen m. m. 

Öron-, näs- och halsklinikens operations-, mottagnings- och expeditionslo

kaler behöver upprustas. 

Ny skorsten och pannbyte bör utföras. Kostnaden beräknas till ca 10 milj. 

kr. 
För att förfarandet skall förenklas och vissa mindre åtgärder kunna göras 

snabbare föreslås att medel för ospecificerade mindre objekt och för försörj

ningsåtgärder även för budgetåret 1980/81 ställs till kommittens disposition 

på så sätt att arbeten inom en kostnadsram av 800 000 kr. får utföras utan alt 

regeringen lämnar särskilt projekterings- och byggnadsuppdrag för arbete

na. 
Byggnadskommitten får av tillgängliga medel under förevarande invcste

ringsanslag förskottsvis disponera medel för administration m. m. Kostna

derna skall slutligt redovisas i kostnadsberäkningarna för föreslagna bygg

nadsåtgärder. Kommitten beräknar medel på följande sätt. 

Stat 

Arvoden och ersättningar till ledamöter 
m.m. 

Löner och arvoden till byggnadsdirektör och 
övrig kanslipersonal 

Ersättningar för administrativ service m. m. 
samt omkostnader 

Vissa utredningar m. m. 

R c111issrt1ra11dc 

1979/80 

85 000 

3 450 000 

865 000 
800 000 

5 200 000 

1980/81 

120000 

3 500000 

980000 
900000 

5 500 000 

Swckholms läns landstingskommun åberopar förvaltningsutskottets utlåtan

de(nr 1979: 146), enligt vilket det bör vara möjligt att utan allvarliga störningar 

i tidsplanen för de olika objekten rymma in landstingskommunens investe

ringsersättning för ännu inte godkända objekt inom följande ramar: 

1980 1981 1982 1983 1984 

3.4 8,7 16,9 26,3 36,5 milj. kr. 

Viss förskjutning av upprustningen av radiumhemmet har därvid beaktats. 

Det är således möjligt för landstingskommunen att med angivna reservatio

ner tillstyrka att byggnadskommittcns anslagsframställning för budgetåret 

1980/81 tills vidare läggs till grund för den fortsatta planeringen. 
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Fiiredraga11de11 

Enligt gällande avtal med Stockholms liins landstingskommun om samar
hete beträffande karolinska sjukhuset m. m. erliigger landstingskommunen 
ersiittning till staten for kostnaderna för sjukhusets upprustning enligt 
särskild överenskommelse om investeringsbidrag. Som jag niimnt i avsnitts
inledningen räknar jag med att det skall vara möjligt att i en proposition till 
riksdagen under våren 1980 redovisa en uppgörelse med landstingskommu
nen om bl. a. investeringsbidrag fr. o. m. år 1980. 

Landstingskommunen har i sitt yttrande ansett sig kunna tillstyrka att 

byggnadskommittcns anslagsframställning för budgetåret 1980/81 tills vida

n: läggs till grund for den fortsatta planeringen. Mot den b:ikgrunden lägger 
jag fram mina förslag i det följande. Eftersom åtgärderna för upprustning ;iv 
karolinska sjukhuset måste vara godkända enligt samarbetsavtalet för att 
landstingskommunen skall ha skyldighet att erHigga sin ersiittning. får mina 
ställningstaganden betraktas som preliminärn i den mån sådant godkännande 
iinnu inte finns. 

Landstingkommunens ersättning redovisas på driftbudgetens inkomstsida 
under Inkomster vid karolinska sjukhuset. 

Det är självfallet angeläget att planeringen for karolinska sjukhusets 
upprustning grundas på en så långt möjligt realistisk bedömning av vilka 
ekonomiska ramar som kan komma att gälla for investeringarna. En sådan 
bedömning behöver göras i såväl statens som landstingskommunens arbete 
med !lerårsbudgetar. 

Regeringen har den 13 september 1979 uppdragit åt byggnadskommitten 
för upprustning av karolinska sjukhuset att - sedan byggnaclsföretaget 
godkänts av lanclstingskommunen enligt samarbetsavtalet - uppföra en 
nybyggnad (Fl) för akutverksamhet m. m. vid sjukhuset inom en ram av 
101650000 kr. enligt prisläget den I april 1978. Ramen innefattar kostnader
na för vissa förberedande byggnaclsåtgiirder. Uppförandet pågår numera 
sedan landstingskommuncn godkänt företaget. 

Byggnadskommitten har även fått i uppdrag att upprusta nio hissar m. m. 
inom en ram av 5.1 milj. kr. och att uppföra en nybyggnad för reservkraftsan
läggning m. m. inom en ram av 8,9 milj. kr. Ramarna är fastställda i prisläget 
den I april 1979. 

Nämnda byggnadsfåretag redovisas i investeringsplanen i det följande. 
Regeringen har tidigare lämnat projekteringsuppclrag får en första etapp av 

upprustning av radiumhemmets byggnad. Regeringen har emellertid den 20 
september I 979 iinclrat tidigare uppdrag och i stiillet uppdragit åt byggnads
kommitten :itt projektera en fullständig om- och tillbyggnad för onkologi 
m. m. (byggnadsclelarna PI, P3 och P5) till huvudhandlingar. 

För att angelägna ombyggnader av inte alltför storomfottning, vilka inte nu 

kan redovisas i investeringsplan, skall kunna påbörjas inom ramen för 
tillgiingliga medel bör regeringen liksom hittills bemyndigas att beslut;i om 
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utförande av tillkommande ojbekt inom en sLirskild kostnadsram. För 
innevarande budgetår är denna ram 100 milj. kr. ,Ä. ven for budgetåret 1980/81 

tar jag upp en kostnadsram av 100 milj. kr. för tillkummande objekt vid 

sjukhuset. 
Jag har inte något att erinra mot de av byggnadskommitten föreslagna 

ändringarna av kostnadsramarna för pågående projekt. 

Medel för administration och viss<i utredningar m. m. biir i överensstiim

melse med byggnadskommittens förslag disponeras förskoasvis från till

giingliga medel under anslaget för att sedan slutligt redovisas i kostnaderna 

för de olika byggnadsåtgiirclerna. 

Byggnadskommittcn har slutredovisat ett byggnadsohjekt till en kostnad 

av 717 000 kr. Jag godtar slutredovisningen och tar hiinsyn hiirtill vid framliig

gandet av investeringsplanen. 
I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av nya kapitalinveste

ringar i fastigheterna, som förvaltas av sjukhuset bör endast 50 '>c, av 

investeringskostnaclerna för nytillkommande objekt tas upp såsom tillgångs

viirde i förmögenhetsredovisningen. Jag vill diirvid hiinvisa till vad chefen för 

budgetdepartementet anför under punkt 10 i För flera huvudtitlar gemen
samma frågor. 

Jag förordar att medel för budgetåret 1980/81 anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesreringsp/an (/ 000-ral kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medclsfdrbrukning Bygg- Färdig-
------------------ start ställ. 

I. Ej slutredovisade objekt, 
fardigställda före 78-07-01 

2. Upprustning av kvinno
kliniken (Cl, C3 och 
C4), Rirsta etappen 

3. Vissa byggnadsinveste
ringar, etapp I 

4. Post- och banklokaler 
m.m. 

5. Kulvensystem 
6. Värmcförsörjning m. m. 
7. Blodcemralen 
8. Behandlingsbyggnad <Fl) 
9. Vissa byggnadsinveste

ringar, etapp Il 
10. L!pprustning av central

opcrationsavdclningen 
(A2) 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 
l.O. m. 

79-06-JO 1979/80 1980/81 

48 086 48 337 43 101 4 079 I 157 

31 830 32000 15 760 Il 000 2 000 

2 000 2 0001 I 049 900 51 

2 700 2 960 146 1000 1 500 
485 525 81 404 40 

5 500 5 950 I 919 3 000 600 
2 200 2 390 586 I 500 200 

101 650 109400 12 208 20000 30000 

2 200 2 200 1 2 000 200 

685 685 1 685 

år/mån. år/mån. 

78-08 79-12 

78-08 79-06 

80-01 80-12 
79-01 79-12 
79-02 79-12 
79-02 79-12 
78-11 82-03 

79-07 80-06 

79-04 79-06 
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--------·- -- -···-------··---------------

llyggnadsobickt K<lstnadsram Medclsförbrukning Bygg- Fiirdig-
------------ start stiill. 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beriiknad för :'lr/m:'ln. år/mån. 
t.o.m. 

79-0o-30 79/80 80/81 
---·--·----------------------· ------ ---------· ----------------
11. Upprustning av hissar 

m.m. 
12. Reser\'kraftanläggning 
13. Tillkommande objekt 

m.m. 
14. Reducering av medcls

förbrukning 

Summa 

5 100 
8 900 

116 
3 396 

197 336 220 447 79 047 

t Kostnadsramen disponeras av direktionen. 

1 500 
3 (}()() 

2 500 
2 (}()() 

15 200 20 500 

-13 583 -4 260 

50 000 56 488 

80-01 
79-10 

81-12 
80-12 

~Nya kostnadsramar intill ett sammanlagt belopp av 100 milj. kr. for budgetåret 1979/80 och (förslag) 100 milj. kr. 
för budgetåret 1980/81 får föras upp efter beslut av regeringen. Medel är också beräknade for förskott for 
projektering m. m. samt för objekt som kan komma att senare underställas riksdagen. 

Anslagsbcräkning (/ 000-tal kr_) 

Medels tillgång 

Behållning 1979-07-01 
Anslag for 1979/80 
Anslag för 1980/81 (förslag) 

Summa 

35 488 
58 (}()() 
13 000 

106 488 

Beräknad medelsforbrukning 

1979/80 
1980/81 

50000 
56 488 

106 488 

Den medelsbehållning, som vid utgången av innevarande budgetår kan 

finnas kvar på investeringsanslaget Utbyggande av karolinska sjukhuset, bör 

i sin helhet föras över till detta reservationsanslag som för samma ändar.1ål 

inrättas genom hudgetomliiggningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid 

karolinska sjukhuset inom de kostnadsramar som jag har 

förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlighet 

med vad jag har anfört i det föregående, 

3. till /\aro/inska -~iukhuset: Byggnadsinl'esteringar for budgetåret 

1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 13 000 000 kr. 
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G 5. Akademiska sjukhuset i Uppsala: A l'IÖningar till läkare 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

115 020 343 

115 472 ()()() 

120 362 ()()() 

145 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppföns av staten i samarbete med 

Uppsala läns landstingskornmun for läkarutbildningen och länssjukvården. 

Sjukhuset ägs .iv staten men drivs enligt avtal mellan staten och l.indstings

kommunen i nära samarbete med landstingskommunen, som Himnar driftbi

drag m. m. (prop. 1951:123, 1953:161, 1968:71, 1975:79och 1977178:100, bil. 8 

s. 152). Akademiska sjukhuset är enligt avtal även regionsjukhus för 

uppsalaregioncn. Den senast träffade överenskommelsen med landstings

kommunen innebär fortsatt samarbete för drift av akademiska sjukhuset 

m. m. för tiden t. o. m. den 31 december 1979. Sjukhuset har omkring I 450 

vård platser. 

Regeringen har den 13 oktober 1977 uppdragit åt statens förhandlings

nämnd att förhandla om överförande av huvudrnannaskapet för akademiska 

sjukhuset från staten till landstingskommunen. Direktionen har därvid fått i 

uppdrag att kartlägga konsekvenserna härav i vad avser anställningsvillkoren 

för anställd personal. Kartläggningen görs av en särskild arbetsgrupp. 

1979/80 

Liikarpcrsonal 4361 

Anslag 115 472 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Direktionen 

+25 

+16760000 

Föredra
ganden 

+4 890 000 

' Härutöver beräknas medel for blockforordnanden m. m. for läkare under fonsatt 
vidareutbildning. 

Direktionen./Or akademiska sjukhuset i Uppsala 

Direktionen utgår från att sjukhusets verksamhet under budgetåret 

1980/81 kommer att i allt väsentligt bedrivas i oförändrad omfattning. 

Genom viss omorganisation avses dock en slaganfallsenhet med 11 vårdplat

ser komma att inrättas vid den neurologiska kliniken. 

I. Löneomräkning m. m. +6 481 000 kr. 

2. De åtgärder som skulle behöva vidtas för att anpassa verksamheten inom 

ramen för det föreskrivna huvudförslaget, som innebär en besparing av drygt 

2,4 milj. kr., måste i allt väsentligt utgöras av en reducering av den 

sjukvårdande verksamheten. En sådan nedskärning av verksamheten inne

bär en kraftig minskning av antalet patienter och vårddagar. Direktionen 

finner detta ogörligt. 

JO Rik1·da~e11 J97'JiStJ. I sam!. Nr /1111. Hil. 8 
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3. Verksamheten vid sjukhuset motiverar att 25 nya läkartjänster inrättas, 

varav 2 överliikartjänster, 16 tjänster som biträdande överläkare och 7 

avdelningsläkartjänster ( + 5 592 266 kr.). 

Sålunda föreslås i prioritetsordning följande nya tjänster, nämligen en 

avdclningsläkartjänst vid öron-. näs- och halskliniken, en tjänst som biträ

dande överläkare vid envar av de audiologiska och foniatriska avdelningarna, 

de plastikkirurgiska och medicinska klinikerna, kvinnokliniken, klinikerna 

för allmän och gynekologisk onkologi samt den thoraxkirurgiska kliniken, en 

överläkartjänst för allergologi vid den barnmedicinska kliniken, en avdel

ningsliikartjänst vid vardera den barnmedicinska och den barnkirurgiska 

kliniken, en tjänst som biträdande överläkare vid den neurologiska kliniken, 

en avdelningsläkartjänst vid hudkliniken, en tjänst som biträdande överläka

re vid resp. de kliniskt neurofysiologiska och kliniskt mikrobiologiska 

centrallaboratorierna, bladcentralen samt den röntgendiagnostiska avdel

ningen, en avdelningsläkartjänst vid vardera det kliniskt patologiska och det 

kliniskt kemiska centrallaboratoriet, en tjänst som biträdande överläkare vid 

envar av den medicinska kliniken, anestesiavdelningen och infektionsklini

ken, en överläkartjänst för akutmottagningen vid den kirurgiska kliniken 

samt slutligen en avdelningsläkartjänst vid den urologiskt kirurgiska klini

ken. Läkartjänsten vid den plastikkirurgiska kliniken avser handkirurgi. 

Tjänsterna vid den medicinska kliniken avser reumatologi resp. yrkesmedi

cin. Vidare avser tjänsterna vid de kliniskt mikrobiologiska och kliniskt 

patologiska centrallaboratorierna klinisk virologi resp. neuropatologi. 

Läkartjänsten vid den neurologiska kliniken begärs till förut nämnda 

slaganfallsenhet. Den yrkesmedicinska verksamheten planeras bli successivt 

uppbyggd. Den kliniskt virologiska verksamheten bedrivs f. n. i universite

tets regi men bör övertas av sjukhuset. 

4. Vid sjukhuset eftersträvas en profilerad regionvård. Mot denna bak

grund föreslås tio utbyten av läkartjänster ( + 339 074 kr.). 

Sålunda föreslås att sju överläkartjänster inrättas i utbyte mot tjänster som 

biträdande överläkare, nämligen vid det kliniskt fysiologiska centrallaborato

riet, de plastikkirurgiska, thoraxkirurgiska och neurokirurgiska klinikerna, 

det kliniskt mikrobiologiska centrallaboratoriet, den röntgendiagnostiska 

avdelningen (barnradiologi) samt den psykiatriska kliniken. En överläkar

tjänst föreslås bli inrättad vid öron-, näs- och halskliniken i utbyte mot en 

avdelningsläkartjänst. Vidare föreslås att en tjänst som biträdande överläkare 

inrättas i utbyte mot avdelningsläkartjänst vid envar av den medicinska 

kliniken för endokrinologi och den röntgendiagnostiska avdelningen för 

thoraxradiologi. 

5. Vidareutbildning för läkare anordnas vid akademiska sjukhuset. Sålun

da behöver underläkarförordnanden meddelas läkare som skall genomgås. k. 

allmäntjänstgöring (A Tl, läkare som fullgör tidigare påbörjad specialistutbild

ning samt läkare som fullgjort sin allmäntjänstgöring och önskar block förord

nande för fortsatt vidareutbildning (FY-block). Under budgetåret 1980/81 



Prop. 1979/SO:IOO Bilaga 8 Socialdepartementet 147 

behövs ytterligare medel för ändamålet, motsvarande kostnaderna för drygt 

ettårsförordnande som underläkare. Läkare som är specialistkompetent men 

registrerad för forskarutbildning kan få dispens att uppehålla underläkar

tjänst. F. n. har 17 läkare medgetts fortsatt underläkarförordnande för 

forskaruthildning. Sådana Hikarc är ofta tjänstlediga från underläkartjänsten. 

Direktionen föreslår att 2 milj. kr. beräknas för lönekostnader för sådana 

underläkarförordnanden under budgetåret 1980/81 ( + 2 247 013 kr.). 

6. Genomförandet av spccialistliikarutbildningen, där erforderlig undcrlä

kartjänstgöring sker på blockförordnandc, har vid några av sjukhusets 

kliniker medfört att tidigare antal underläkartjänster minskat. För att undvi

ka en inte önskad neddragning av sjukvårdsverksamheten bör fem förut 

inrättade underläkartjänster omvandlas till avdelningsläkartjänster. Detta 

gäller en tjänst vid envar av neurokirurgiska och thoraxkirurgiska klinikerna 

samt tre tjänster vid psykiatriska kliniken ( + 246 900 kr.). 

7. Direktionen beräknar medel för vikariatskostnaderna för föreslagna nya 

läkartjänster (+I 853 472 kr.). 

Remissyttrande 

Socialstyre/sen förutsätter att nya läkartjänster som medges används för att 

minska skillnaden mellan den formella och den verkliga tillgången på läkare 

vid akademiska sjukhuset. Nya tjänster bör inte få medföra resurstillskott för 

vikarier. Socialstyrelsen är beredd att pröva föreslagna avdelningsläkartjäns

ter inom ramen för samrådsförfarandet för inrättande av extra avdelningslä

kartjänster och kan nu endast tillstyrka en sådan tjänst för barnhabilitering. 

Föreslagen ny tjänst som överläkare i barnallergologi tillstyrks. Vidare 

tillstyrks tjänster som biträdande överläkare för ett vart av de medicinska 

verksamhetsområdena anestesiologi, reumatologi, yrkesmedicin, handkirur

gi, thoraxkirurgi, blodgruppsserologi och transfusionslära, klinisk virologi, 

gynekologi och obstetrik, allmän onkologi, audiologi samt foniatri. Övriga 

föreslagna tjänster tillstyrks inte. Utbyten till överläkartjänst i thoraxkirurgi, 

klinisk fysiologi och röntgendiagnostik (barnradiologi) samt till tjänst som 

biträdande överläkare i endokrinologi och röntgendiagnostik (thoraxradiolo

gi) tillstyrks. Socialstyrelsen tar inte ställning till övriga föreslagna konverte
ringar. 

Föredraganden 

Regeringen har godkänt överenskommelse med Uppsala läns landstings

kommun om fortsatt samarbete för drift av akademiska sjukhuset i Uppsala 

f'årtiden den 1 juli 1977-den 31 december 1979(prop. 1977/78:100 bil. 8, SoU 

1977178:25, rskr 1977/78:188). Som jag nämnt i avsnittsinledningen räknar 

jag med att i en proposition till riksdagen under våren I 980 kunna redovisa en 

överenskommelse med landstingskommunen om det fortsatta samarbetet. 
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Föredragande stal!'>rådet föreslog vid sin anm;i!an av delta anslag i budget
propositionen 1978 (prop. 1977178:100, bil. 8, s. 145, SoU 1977178:25, rskr 
1977/78:188) bl. a. att en överliikartjiinst för öron-, niis- och halssjukdomar, 
siirskilt neuro-otiatri, skulle inrättas vid akademiska sjukhuset i utbyte mot 
en tjiinst som bitriidande överliikare. På direktionens framställning härnm har 
regeringen den 13 december 1979 medgivit att överliikartjänstcn ändras till att 
i stället avse öron-, niis- och halssjukdomar, siirskilt laryng-bronchologi. 

Jag beriiknar medel för de blockförordnanden för läkare under fortsatt 
vidareutbildning, som det ankommer på akademiska sjukhuset att svara for 

enligt gällande fördelning (5). Jag räknar vidare upp anslaget med hänsyn till 

löneomräkning m. m. ()). I övrigt är jag inte beredd att ge sjukhuset några 
ökade resurser på läkarsidan. 

Om nya läkartjänster bör komma till eller läkartjänsteutbyten m. m. vidtas 

vid sjukhuset, får utrymme för sådana åtgärder skapas genom rationalise
ringar eller omprioriteringar. Det ankommer på regeringen att på direktio

nens hemställan pröva dessa ärenden i den mån inte regeringen överlämnar 
till direktionen att fatta beslut i sådana frågor. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av anslaget 
med 4 890 000 kr. till 120 362 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: hlöningar till läkare för 
budgetåret 1980/81 anvisa ett fcirslagsanslag av 120 362 000 kr. 

G 6. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

31 408 599 
32 855 ()()() 
36 946 ()()() 

Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna - bortsett från 
läkarlöner - vid akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt avtal med Uppsala 
läns landsting angående samarbete för driften av akademiska sjukhuset 
erlägger landstinget ersättning till staten motsvarande en på visst sätt 

beräknad kostnad för sjuka från Uppsala län (prop. 1951:123, 1953:161, 

1968:71, 1975:79 och 1977/78:100, bil. 8 s. 152). Förs. k. löpande utrustnings

anskaffning utgör landstingets kostnadsandel ca 38 °i1 av kostnaderna. 

Samarbetsavtalet gäller t. o. m. den 31 december 1979. 
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------------------------------

]_ Bidrag till driftkostnader 
enligt avtal m. m. 

2. Bidrag till löpande an-
skaffning av utrustning 

3. Sjukvård åt mindre be-
medlade från ort utom 
Uppsala län 

4. Hyreskostnader 

1979180 

I 000 

6 820 (J()(JI 

10000 
26 024 000 

321155 000 

Bcriiknad ändring 1980/81 

Direktionen 

+ 5 106 000 

+ 14 680 0002 

+1162000 

+20 948 000 

Föredra
ganden 

+1999000 

+ 930 ()()().1 

+1 162 000 

+4 091 000 

I Motsvarande en beslutad utrustningsram för budgetåret 1979/80 om 11 milj. kr. 
2 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1980/81 om 35.2 milj. kr. 
3 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1980/81om12.5 milj.kr. 

Fiirmltning m'fastigheter 

Resultaträkning för fastigheter som förvaltas av akademiska sjukhuset 

lnkomstN 
Ers~ittning för lokaler som 

upplåts till statsmyndighc-
ter 

Diverse inkomster 
Summa inkomster 

Utg(fier 
Reparations- och underhålls

kostnader m. m. 
Hyres- och arrendeutgifter 
m.m. 

Avskrivningar 
Summa utgifter 

Överskott att tillföras stats
budgeten 

26 024 000 
3 804 000 

29828000 

9047 000 

I 000 
6 539 000 

15587000 

14 241 000 

Direktionen/ur akademiska sjukhuset i Uppsala 

I. Pris- och löneomräkning + 7 205 000 kr. 

+ I 162 000 
+ 4 352 000 
+ 5 514 000 

+16440000 

+ 194 000 
+/6 634 000 

- Il 120 000 

+I 162 000 

+I 162 000 

+2 953 000 

+ 194 ()(){) 
+3 147 {)()() 

-1985000 

Det föreskrivna huvudförslaget, som innebär en besparing av I I 50 000 kr., 

kan endast genomföras genom en kraftig minskning av antalet vårddagar. 

Detta finner direktionen vara ogörligt. 

Bortsett från läkartjänsterna finns f. n. 3 908 tjänster vid akademiska 

sjukhusel. Direktionen räknar med att 110 nya tjänster behöver inrättas för 

budgetåret I 980/8 I varav 48 for ny och delvis förändrad verksamhet. För en 

personalpool avses 50 tjänster bli inrättade inom ramen för redan befintliga 
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medel. Lönekostnadspålägg med 39 ~\_; av lönekostnaderna har inräknats. 

Utgifterna för löner till annan personal än läkare vid sjukhuset beräknas 

sammanfattningsvis stiga från ca 368,4 milj. kr. för budgetåret 1979/80 till ca 

379.2 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 
Omkostnaderna beräknas öka mellan budgetåren 1979/80 och 1980/81 

från ca 128,8 milj. kr. till ca 147,5 milj. kr. En del av omkostnaderna avser 

utgifter för annat än sjukhusets drift, för vilka full kostnadstäckning sker. 

Antalet vårddagar beräknas öka från ca 411 200 budgetåret 1979/80 till ca 

427 150 budgetåret 1980/81. Antalet vårdplatser beräknas öka från I 441 till 

1 456 mellan dessa budgetår. Vårddagkostnaden beräknas öka från ca 1 400 

kr. till ca 1 448 kr. 

Totalkostnaden för driften av sjukhuset - bortsett från läkarlönerna - har 

beräknats till ca 526 734 000 kr. Uppsala läns landstings bidrag beräknas till 

255 113 000 kr. och övriga inkomster till 266 514 000 kr. Sedan landstingets 

bidrag och inkomsterna dragits från totalkostnaden återstår en nettoutgift för 

staten under anslagsposten med 5 107 000 kr. 

2. För anskaffning av utrustning behövs avrundat 35,2 milj. kr. enligt 

följande sammanställning: 

Allmänt ersättningsbehov 

Särskild2 objekt 

a) nersliten utrustning 

b) utrustning med för låg kapacitet m. m. 

c) utrustning för ny metod eller utökad verksamhet 

d) anskaffning inom ram för budgetåret 1979/80frångår 
Oförutsett 
Utrustning för datortomografi, gammakamera, ultraljud och 

efterladdning 

12 000 000 

11565000 
2 280 000 

2 190 000 
-9 000 000 

800000 

15 365 000 

35 200 000 

Direktionen föreslår att anslaget i denna del ändras till reservationsan

slag. 

De senaste årens snabba tekniska utveckling av apparater och andra 

hjälpmedel för diagnostik och behandling har givit mycket stora möjligheter 

till effektivare sjukvård. En förutsättning för en fortsatt gynnsam utveckling 

är dock tillräckliga utrustningsresurser. Behovet av att ersätta och komplette

ra utrustning ökar starkt. Summan av klinikchefernas framställningar, som 

uppgår till netto 65,3 milj. kr., understryker detta. Om sjukhuset i framtiden 

skall kunna undvika att förfalla krävs en kraftig ökning av anslaget för 

löpande anskaffning av utrustning. Direktionen har främst inriktat sig på att 

begära medel för att ersätta den nedslitna utrustningen. 
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Fiirl'altning ar.fastigheter 

4. I och med utgången av innevarande budgetår upphör den särskilda 

redovisning som skett för statens allmänna fastighetsfond. Detta är en 

konsekvens av den av riksdagen beslutade omläggningen av budgetsystemet 

(prop. 1976177:130, FiU 1977178:1, rskr 1977178:19). 

De förslag till inkomst- och utgiftsstat, som har förelagts riksdagen i 

samband med budgetpropositionen, ersätts nu med resultaträkningar, som 

redovisas i anslutning till redovisningarna för resp. fastighetsförvaltande 

myndighet. Chefen för budgetdepartementet har denna dag vid sin anmiilan 

av punkt JO i För nera huvudtitlar gemensamma frågor mer utförligt 

redogjort för de frågor, som sammanhiinger med omläggningen av budget

systemet. 

Akademiska sjukhuset övertar medelsförvaltningen från byggnadsstyrel

sen. 
Akademiska sjukhuset förvaltar - f. n. genom byggnadsstyrelsen - fastig

heter för sjukvårdsändamål m. m. till ett vid utgången av budgetåret 1978179 
sammanlagt bokfört värde av 412,3 milj. kr. Vid utgången av nämnda 

budgetår fanns på akademiska sjukhusets delfond av statens allmänna 

fastighetsfond uppförda avsättningar till värdeminskningskonto om 147 milj. 

kr. 

Föreslaget belopp för hyreskostnader avser ersättning för akademiska 

sjukhusets lokaler. Ersättningen redovisas under förvaltning av fastigheter 

som inkomst under posten Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyn

digheter. 

Avskrivningarna beräknas med utgångspunkt från beloppet för årsavskriv

ningar för budgetåret 1979/80. Till detta belopp har lagts 1,25 96 av värdet på 

de investeringar som har tillkommit under budgetåret 1978179. 

Föredraganden 

Som jag tidigare har nämnt gäller avtalet med Uppsala läns landstingskom

mun om samarbete för driften av akademiska sjukhuset i Uppsala t. o. m. den 

31 december 1979. Jag har vid medelsberäkningen utgått från oförändrade 

avtalsgrunder för budgetåret 1980/81 i avvaktan på att överenskommelse om 

det fortsatta samarbetet skall träffas. Jag räknar med att kunna redovisa en 

överenskommelse härom i proposition till riksdagen under våren 1980. Jag 

vill i detta sammanhang erinra om att regeringen år 1977 uppdragit åt statens 

förhandlingsnämnd att förhandla om avtal med landstingskommunen om 

överförande av huvudmannaskapet för sjukhuset från staten till landstings
kommunen. 

Utgifterna för löner till sjukhusets personal - bortsett från läkarna - bör 

under budgetåret 1980/81 inte behöva överstiga ett belopp som motsvarar en 

ram av 365 milj. kr. i 1979 års löncläge, lönekostnadspålägg inräknat. Jag 

räknar med att inga nya tjänster kommer att inrättas för nämnda budgetår 

utöver sådana tjänster för vilka utrymme kan beredas genom omdisposition 
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inom niimnda belopp. Vidare bör utgifterna för omkostnader inrymmas inom 

134.8 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Härifrån bör fråndras vissa driftint~ik

ter. som för budgetåret 1980/81 har beräknats till 32.5 milj. kr. För omkostna

der kan således beräknas en nettoutgift av 102.3 milj. kr. att ingå i en 

totalram. 

Mot nämnda bakgrund föreslår jag att en totalram för utgifterna för 

ifrågavarande lönekostnader och omkostnaderna för sjukhusets verksamhet 

fastställs till 467,3 milj. kr. Inom ramen bör sjukhuset ha möjlighet att göra 

omdispositioner mellan lönekostnader och omkostnader. Denna ram får 

endast räknas upp med hänsyn till förändrade lönekostnader för sjukhusets 

personal till följd av avtal som träffa5 efter utgången av november 1979 och 

eljest endast efter medgivande av riksdagen. Jag förutsätter att effektiva 

åtgärder kommer att vidtas vid sjukhuset för att hålla utgifterna inom den 

angivna kostadsramen. 

Den föreslagna ramen ger också utrymme för viss forsöksverksamhet med 

i huvudsak utomlänsvård vid en vårdavdelning vid kirurgiska kliniken. 

Jag beräknar medel under anslaget för statens andel av kostnaderna för 

löpande anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset inom en total 

ram av 12,5 milj. kr. Med hänsyn till att Uppsala läns landstingskommuns 

andel i kostnaderna för den under budgetåret 1979/80 medgivna utrustnings

anskaffningen enligt gällande avtal kan slutligt fastställas först efter budget

årets slut, kan anslaget för budgetåret 1980/81 även komma att belastas av 

vissa kostnader för utrustning som anskaffats budgetåret 1979/80. 

För förvaltning av fastigheter vid akademiska sjukhuset i Uppsala har jag, 

som framgår av sammanställningen. beräknat 27 186 000 kr. för ersättning för 

lokaler som upplåts till statsmyndigheter. Till reparations- och underhålls

kostnader beräknar jag 12 milj. kr., inkl. medel för ombyggnad och komplet

tering. 

Under posten Diverse inkomster redovisas Uppsala läns landstingskom

muns bidrag till reparations- och underhållskostnaderna. För budgetåret 

1979/80 utgör bidraget 31,7 <1,; av kostnaderna enligt vad jag har inhämtat. 

Storleken av denna post beror på vad som anvisas till reparations- och 

underhållskostnader m. m. Jag beräknar oförändrat belopp under posten. I 

övrigt har jag inte något att erinra mot det av direktionen redovisade 

förslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

1. godkänna den av mig beräknade resultaträkningen för förvalt

ning av fastigheter vid akademiska sjukhuset Uppsala, 

2. till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Dri/ikostnader för budgetåret 

1980/81 anvisa ett fårslagsanslag av 36 946 000 kr. 
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G 7. Akademiska sjukhuset i l!ppsala: Utrustning 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 718 000 
2 044 000 
I 250 000 

Reservation 

153 

145 891 

Från .anslaget bekostas statens andel av kostnader för utrustning till 
akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgärder. Enligt 

avtal med Uppsala läns landstingskommun m. n. svarar staten i regel för 
40 "1; av kostnaderna får utbyggande! av sjukhuset, inkl. utrustningskostna

derna. 

l\ommi11h1.fiir akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande 

Medclsbehovet för anskaffning av utrustning till akademiska sjukhLSet i 
Uppsala under budgetåret 1980/81 beräknas till I 250 000 kr. enligt följande 
sammanställning. 

I. Nybyggnad för patologi 
2. Kommittens verksamhet 

Totalt 

I 500 000 
500 ()()() 

2 000 IHIO 

Statens andel 

I 050000 
200 000 

I 250 000 

I. Anskaffningen av utrustningen till den nya patologibyggnaden avses 
komma att påbörjas under år 1980. Förslag till utrustning för en kostnad av 
8 762 000 kr. i prisläget den I april 1979 till patologibyggnaden överlämnas. 

Kommitten föreslår att detta belopp fastställs att gälla som kostnadsram. 
Kommitten har räknat med samm<J fördelning <JV kostnadenrn mellan 

huvudmännen som gäller för byggnadsinvesteringen i patologiobjektet, 
nämligen 70 '.\i på staten och resterande del på Uppsala läns landstings kom
mun. 

2. Från posten bekostas löner, vissa konsultarvoden och andra arvoden 
samt resor och hyror m. m. 

Remissyttrande 

Nämnden för undervisningssjukhmens utbyggande (NUU) anser att en 
kostnadsram av 6,5 milj. kr. är rimlig för anskaffning av utrustning till 
nybyggnaden för patologi. 

_ Föredraganden 

Jag anser i likhet med nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande 
att en kostnadsram för utrustning till nybyggnaden för patologi bör fastställas 
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till 6,5 milj. kr. I övrigt godtar jag byggnadskommittens förslag och beräknar i 
enlighet härmed anslaget till I 250 000 kr. Utrustningsanskaffningar bör 
planeras i samråd med Uppsala läns landstingskommun och nämnden för 
undervisningssjukhusens utbyggande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 1 250 000 kr. 

G 8. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Byggnadsimesteringar 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 996 277 1 

12 542 0001 

13 102 OCK) 

Reservation 3 836 859 1 

I lnvesteringsanslaget Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Enligt avtal med Uppsala läns landstingskommun och andra berörda 
landstingskommuner svarar staten för i regel 40 '}i, av kostnaderna för viss 

utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala. Övriga behövliga medel för 
utbyggnaden tillskjuts av landstingskommunerna. På Uppsala läns lands
tingskommun faller 30 '!,; av kostnaderna och på övriga landstingskommu
ner inom uppsalaregionen 30 ~!,;.Till en nybyggnad för patologi betalar staten 

dock tills vidare 70 '),, av kostnaderna. 

Kommillen.for akademiska sjukhusets i Uppsala wbyggande 

Kommitten föreslår att 16 026 000 kr. beräknas för budgetåret 1980/81 för 
att täcka statens andel enligt följande sammanställning (I 000-tal kr.). 

Kostnads- Medelsförbruk- Statens 
ram ning t. o. m. andel 

1980/81 härav 

I. Slutrcdovisade objekt 4 112 4 112 I 645 
2. Barnkliniker m. m. 68 500 68 500 27 400 
3. Tryckluftscentral 280 280 112 
4. Njurmedicin I 662 1 662 665 
5. Förberedande åtgärder 

för ny patologibyggnad 5 000 5 000 3 500 
6. Nybyggnad för patologi 33000 25 000 17 500 
7. Ombyggnad barnmedicin 3 000 3000 I 200 
8. Ny kvinnoklinik 75 600 15000 6000 
9. Ventilation, öronopera-

tian m. m. 2 100 2 100 840 
10. Förbättrat avlopp 4000 4000 I 600 
11. Verkstäder 200 80 
12. Ny administrationsbygg-

nad 300 120 
13. Kommittens verksamhet 22 483 10080 

70 742 
Frångår av staten anvisade me- -54 716 
del 

16 026 
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l. Partialavsaltningsanläggning och driftskontrollanläggning slutredovi-

sas. 

2. Barnklinikbyggnaden tas i bruk november 1979. 

5. Förberedande åtgärder för patologibyggnaden är klara i januari 1980. 

6. Projekteringen av ny patologibyggnad avslutas f. n. Huset beräknas 

kunna börja byggas under vinterhalvåret 1979/80 och stå klart under år 1982. 

Kommitten förutsätter att staten svarar för 70 ~ .. , av investeringskostnaden. 

7. Under år 1980 bör de ledigblivna lokalerna i barnmedicinska klinikens 

förutvarande byggnader byggas om. 

8. Projektering for ny kvinnoklinik pågår. Förberedande åtgärder kan börja 

under år 1981 och uppförandet av byggnaden under år 1982. Ny kvinnoklinik 

kan stå klar under år I 984. 

9. för operationsavdelningarna vid öronkliniken och centraltandpoliklini

ken behöver nya till- och fråilluftsaggregat installeras. Åtgärderna bör 

lämpligen utföras i anslutning till sommarperioden 1980 for att störningar i 

verksamheten skall kunna undvikas så långt möjligt. 

10. A vloppsledningsnätet inom norra sjukhusområdet är ca 50 år gammalt 

och bristfälligt. En omläggning av större delen av ledningsnätet är ofrånkom

lig. I samband härmed får man en uppdelning i ett spillvattennät och ett 

dagvattennät. 

13. För allmänna utredningar och kommittens egen verksamhet beräknas 

får budgetåret 1980/81 en medelsförbrukning på totalt 1,9 milj. kr. Vid 

fördelningen mellan huvudmännen har hänsyn tagits till att arvoden till 

statliga ledamöter i kommitten helt skall bekostas av staten. Överslagsmäs

sigt utgör statens andel av medelsbchovet 760 000 kr. 

Remissyttrande 

.Nämnden.för undervisningssjukhusens u1byggande (NUU) anser att det finns 

anledning till stor återhållsamhet med ytterligare investeringar vid akademis

ka sjukhuset. Nämnden kan inte tillstyrka att förberedande arbeten för ny 

kvinnoklinik förs upp i investeringsplanen innan projekteringsarbetet förts 

längre. Den medelsförbrukning får ändamålet t. o. m. budgetåret 1980/81, 

som kommitten räknat med, bör kunna minskas med åtminstone 5 milj. kr. 

Härutöver bör kunna göras en erfarenhetsmässig reduktion av medelsbeho

vet för övriga objekt. NUU saknar vidare underlag att yttra sig över förslagen 

om förbättrad ventilation för öronoperation m. m. och om förbättrat avlopps

system. En kostnadsram av 17 milj. kr., benämnd Diverse objekt, bör tills 

vidare föras upp i investeringsplanen för att - i likhet med vad som gäller för 

motsvarande ramar avseende karolinska sjukhuset- tas i anspråk efter beslut 

av regeringen bl. a. vid behov for nyssnämnda objekt. 

Kommitten begär en höjning med 200 000 kr. av beloppet för utredningar. 

NUU anser det tveksamt om en ökad utredningsverksamhet är motiverad i 

avvaktan på ökad klarhet om vissa planeringsförutsättningar. 
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Fiircdragand,•11 

Byggnadsverksamheten vid akademiska sjukhuset innefattas i det mellan 
staten och L'ppsala läns landstingskommun träffade avtalet angående 
uthyggnad a\ akademiska sjukhuset i Uppsala m. m. (prop. 1961:79, SU 
1961 :97, rskr 1961 :265: prop. 1967: 105, hil. 2. s. 11, SU I 967:73. rskr 1967:185), 
samt i avtal med berörda landstingskommuner om samarbete beträffande 
regionsjukvård vid sjukhuset (prop. 1963: I, bil. 7. s. 461, SU 1963:5, rskr 
1963:5: prop. 1967:105). Statens andel uppgår till 40 ''., av kostnaderna. 
Frågan om kostnadsfördelningen for uppförande av en ny patologibyggnad är 
tills vidare bordlagd när det giiller storleken av och formerna för regionlands
ting.skommunernas ers~ittning till investeringskostnaderna. Uppsala läns 
landstingskommun betalar enligt avtal 30 "<, av kostnaderna. Av investe
ringskostnaderna beräknas därför 70 '·'<, tills vidare komma att falla på 
staten. 

Regeringen har den 18 januari 1979 uppdragit åt kommitten for akademis

ka sjukhusets i Uppsala utbyggande att utföra förberedande åtgärder för 
uppförandet av en patologibyggnad vid sjukhuset inom en ram av 4.3 milj. kr. 
enligt 1978 ars prisläge. Åtgärderna beriiknas bli klara i januari 1980. Det 
ankommer på regeringen att med stöd av riksdagens bemyndigande besluta 
om nybyggnaden (prop. 1978179:100, bil. 8. s. 210, SolJ 1978179:27, rskr 

I 978/79:232). 
Regeringen har den 27 april 1978 och den 19 juli 1979 uppdragit åt 

byggnadskommitten att projektera en nybyggnad för kvinnoklinik vid 
sjukhuset till huvudhandlingar. För nybyggnaden gäller en ytram av 9 450 m2 

rumsyta. 
Byggnadskommitten har räknat med att vissa förberedande åtgiirder för 

kvinnokliniken kan påbörjas redan under år 1981. För fortsatt projektering för 
ny kvinnoklinik beräknar jag vissa medel under posten Vissa projekterings
kostnader m. m. i avvaktan på att byggnadsforetaget skall kunna underställas 
riksdagens prövning (8). 

Byggnadskommitten har tagit upp byggnadsåtgärder som avser öronklini
ken och sjukhusets avloppsnät. Jag anser det vara lämpligt att samma ordning 

införs för akademiska sjukhuset som nu gäller vid karolinska sjukhuset, 

nämligen att regeringen får möjlighet att inom en ram besluta om utförandet 

av tillkommande objekt. För budgetåret 1980/81 tar jag upp en sådan 

kostnadsram av 7 milj. kr. 
Jag vill i detta sammanhang nämna att regeringen den 22 november 1979 

föreskrivit att erforderliga medel skall utbetalas från detta anslag <Vissa 
projekteringskostnadcr m. m.l till direktionen avseende statens andel av 
kostnaderna för vissa mindre omfattande byggnadsåtgärder i samband med 
reparation och underhåll under huclgetåret 1979/80 inom en total ram av 2 

milj. kr. enligt prisliiget den I april 1979. 
Byggnadskommittcn slutredovisar två byggnadsobjekt till en total kostnad 



Pro1). 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 157 

av ca 4 112 O(X) kr. Jag godtar slutredovisningen och tar hänsyn till denna vid 
framliiggandet av investeringsplanen: 

Jag heriiknar medel för byggnadskommit!Cns projekteringsarhete under 

posten för vissa projekteringskostnader m. m. 

I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av nya kapitalinveste

ringar i fastigheterna, som förvaltas av sjukhuset, bör endast 50 '',. av 

investeringskostnaderna för nytillkommande objekt tas upp såsom tillgångs

viirdc i förrniigcnhetsredLwisningen. Jag vill därvid hiinvisa till vad chefen för 

hudgctdepartementet anför under punkt JO i För Oera huvudtitlar gemen

samma frilgor. 

Jag frirordar att följande invcsteringsplan för byggnadsvcrksamhetcn vid 
sjukhuset l:iggs till grund för heriikningen av medelsbehovet för nästa 
hudgct:'tr. :\ v redovisad anslagsberiikning framgår att jag heriiknar att 

mcdclsförbrukningen för budgetåret J 980/8 l for byggnadsinvesteringar vid 
akademiska sjukhuset i lippsala - som totalt blir 27 190000 kr. enligt 

investeringsplanen - för statens andel av kostnaderna kommer att uppgå till 

13 776 000 kr. Då det finns en mcdelsreservation blir anslagbehovet 

13 102 000 kr. 

ln1•cs1!'ri11gspla11 (/ (JIJ0-1al kr.) 

Hyggnadsobjekt 

I. Nybyggnad för barnkli
niker jämte parkerings
anliiggning 

2. Utökning av tryckluft
central 

3. Omhyggnadsåtgärdcr 
för njurmedicin 

4. Förberedande arbeten 
för ny patologibyggnad 

5. Ny patologibyggnad 
6. Ombyggnadsarbeten 

inom barnmedicinska 
kliniken för annan verk
samhet 

7. Tillkommande objekt 
m.m. 

8. Vissa projekteringkost
nader rn. rn. 

9. Kommillens egen verk
samhet 

Summa 

I Preliminiirt beräknad ram. 

Kostnadsram Statens 
andel av 

78-04-01 79-04-01 kostnads-
ramen 

66 250 68 500 27 400 

240 280 112 

I 662 I 662 665 

4 300 5 000 3 500 
30 (JOOI 33 ()(1()1 23 100 

2 7001 3 0001 I 200 

I 05 152 111 442 55 977 

Total mc- Beräknad 
dels for- medels-
brukning förbruk-
beräknad ning for 
l.O. m. 1980/81 
80-06-30 

68 000 500 

280 

I 662 

5 000 
]() 000 15 000 

2000 I 000 

200 4 290 

5 SOOJ 4 500 

20 583 I 900 
IB 225 27190 

Rygg- Färdig-
Start stiillandc 
år/mån. år/mån. 

76-08 79-04 

78-06 78-11 

78-02 78-07 

79-01 79-12 
80-01 81-11 

80-01 80-11 

~Nya kostnadsramar ini il! Cl t sammanlagt belopp av (förslag) 7 milj. kr. för budgetåret 1980/81 får föras upp efter 
beslut av regeringen. 
J I liirav disponeras 2 milj. kr. av direktionen enligt regeringens beslut 1979-11-22. 
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.·1 ns/agslwriikning (I !Hlf i-tal kr. i 

Metlelstillgång Beräknad medelsförhru k ning 
---------·---------------

Behållning IQ79-07-0I 
Anslag for 1979/80 
Anslag för 1980/81 (förslag) 

Summa 

J 913 
12 542 
13 102 
29 557 

ICJ79/80 
1980/81 

15 781 
13 776 

29 557 
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Den medelsbehällning, som vid utgången av innevarande budgetår kan 

finnas kvar på investeringsanslaget Utbyggande av akademiska sjukhuset i 
Uppsala, bör i sin helhet föras över till detta reservationsanslag som för 
samma ändamål inrättas genom budgetomläggningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid 

akademiska sjukhuset i Uppsala inom de kostnadsramar som 

jag har förordat i det föregående, 
2. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlighet 

med vad jag har anfört i det föregående, 
3. till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Byggnadsinvesteringar för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 13 102 000 

kr. 

G 9. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

416 997 319 
465 000 000 
530000000 

Från anslaget utgår ersättningar till vissa kommunala sjukvårdsh.ivudmän 
enligt avtal om läkarutbildning och forskning vid kommunala undervis
ningssjukhus samt enligt avtal om anordnande m. m. vid dessa sjukhus av 

lokaler för statlig verksamhet. 
Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1977178:3, SoU 1977178:8, 

rskr 1977178:27) godkändes sammanlagt åtta avtal om läkarutbildning och 
forskning under åren 1977 och 1978 (LUA 77), nämligen i Stockholms län, vid 

Ulleråkers sjukhus i Uppsala, i Linköping, i Malmö, i Lund, i Göteborg, vid 
S:t Jörgens sjukhus i Göteborg och i Umeå samt vissa överenskommelser om 

statlig investeringsersättning på grundval av nämnda avtal. 
Överenskommelser har träffats om fortsatt samarbete mellan staten och 

berörda sjukvårdshuvudmiin om läkarutbildning och forskning under åren 
1979-1980 (prop. 1978/79:107, Sol.J 1978179:34, rskr 1978179:300 och prop. 
1979/80:37, SoU 1979/80: 15, rskr 1979/80:75). 
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Utöver drift- och investeringsersättningar enligt nämnda avtal och över
enskommelser utgår från anslaget också dels vissa bidrag för byggnads- och 
utrustningsåtgärder som föranleds av utbildning av sjukgymnaster i Stock
holm, Lund och Malmö och om logopeder i Lund, dels bidrag enligt avtal med 
Uppsala läns landstingskommun om anordnande av forskning och utbild
ning i geriatrik vid Kungsgärdets sjukhus i Uppsala (prop. 1966: I bil. JO s. 409, 

SU 1966:8, rskr 1966:8 och prop. 1977/78:100, SoU 1977/78:25, rskr 1977/ 
78: 188), dels bidrag till viss dispensärverksamhet vid karolinska sjukhuset 
(prop. 1946:101). 

Från anslaget utgår även ersiittningar för hela den verkliga kostnaden för 

byggnadsarbeten inom sådana lokaler i sjukhusbyggnader som enligt särskil
da avtal upplåtits för statlig verksamhet. Detta gäller 

a) lokaler för institutionen för medicinsk teknik vid universitetet i Linkö
ping, 

b) lokaler för statens rättskemiska laboratorium i Linköping, 
c) lokaler för statens rättsläkarstationer i Linköping, Lund, Göteborg och 

LJmeå, 
d) vissa lokaler inom mikrobiologibyggnaderna i Lund och Göteborg, 
e) lokaler för odontologisk verksamhet samt för mikrobiologi och farmako

logi m. m. vid universitetet i Umeå. 

Från anslaget skall också betalas ifrågakommande investeringsersättningar 
till anordnande och utrustning av lokaler för statens rättspsykiatriska klinik i 
Umeå (prop. 1974:93). 

Nämnden för undervisnings!)j11kh11sens utbyggande (NUU) 

Drifiersättningarna. som för år 1978 uppgick till sammanlagt drygt 348 milj. 
kr., har enligt ett av statens förhandlingsnämnd redovisat förhandlingsproto
koll fastställts till sammanlagt ca 393 milj. kr. för år 1979 och till ca 439 milj. 
kr. för år 1980. Medelsbehovet för tiden efter år 1980 är beroende av resultaten 
av kommande förhandlingar mellan staten och berörda sjukvårdshuvudmän. 
I avvaktan på resultaten av dessa förhandlingar utgår NUU vid beräkningen 
av utgifterna för budgetåret 1980/81 från nämnda belopp för år 1980. 

lnvesteringsersättningar har under de senaste fem budgetåren betalts ut med 

sammanlagt ca 346 milj. kr. Av detta belopp avser ca 62 milj. kr. Huddinge 
sjukhus, ca 91 milj. kr. regionsjukhuset i Linköping och ca 55 milj. kr. Östra 
sjukhuset i Göteborg. Ca 60 '-'" av investeringsersättningarna har således 
avsett dessa tre sjukhus. 

För Linköpings och Göteborgs del räknar NUU med ett avsevärt minskat 
medelsbehov budgetåret 1980/81 med hänsyn till att byggnadsarbetena för 
huvudblocket vid regionsjukhuset i Linköping och det s. k. huvudsjukhuset 
vid Östra sjukhuset i Göteborg har slutförts. Detta förhållande uppviigs dock 
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till en del av att arbetena avseende en kirurgibyggnad vid Malmö allmiinna 
sjukhus har påbörjats under första halvåret 1978. 

:\ v beloppet 346 milj. kr. avser vidare sammanlagt ca 22 milj. kr. lokaler i 
sjukhusbyggn<ider. som enligt siirskilda avtal upplåtits för statlig verksam
het. 

\<kel utgångspunkt i nuvarande kostnadsläge räknar NUU med att investe
ringsersättningarna kommer att uppgå till ca 90 milj. kr. under budgetåret 
1980/81. 

~UU riiknar sammanfattningsvis med ett medelshehov av 530 milj. kr. får 
budgetåret 1980/81. 

Fiiredraganden 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att ikläda staten de ekonomiska 
förpliktelser. som följer av träffade överenskommelser om fortsatt samarbete 
angäcmle läkarutbildning och forskning vid kommunala undervisningssjuk
hus för åren 1979-1980 (prop. !978179: 107 bil. 2, SolJ 1978179:34, rskr 
1978179:300 och prop. 1979/80:37, s. 7, SolJ 1979/80: 15, rskr 1979/80:75). 

Anslaget hör tas upp med 530 milj. kr. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att fr. o. m. år 1979 ingår i 

driftersättningarna även ersättning för vissa tjänster och nyttigheter får 

utbildning av sjukgymnaster och logopeder i Lund (prop. 1979/80:37 s. 9). Jag 
har vid anslagsberäkningen också beaktat den särskilda investeringsersätt
ningen om U milj. kr. som skall utgå enligt avtal om logoped utbildningen i 
Lund. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag fil/ kommunala undervisnings.~ju/.:hus för budgetåret 

1980/81 anvisa ett fårs!agsanslag av 530 000 000 kr. 

G 10. Vårdcentralen i Dalby: Förvaltningskostnadcr 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
.A.nsl<ig 
Förslag 

l 981 981 

1990000 
2 100 000 

Verksamheten vid vårdcentralen regleras genom ett mellan staten och 

\1almöhus läns !andstingskommun år 1964 träffat avtal om samarbete får 
uppförnnde och drift av en läkarstation i Dalby läkardistrikt. Enligt <ivtalet 
hidrnr staten till kostn<iderna får uppförande av läkarstationen samt sv<irnr får 
den personal som iir avsedd uteslutande för utbildnings- eller forskningsän
damål och för anskaffning av löpande utrustning, fårhrukningsartiklar m. m., 
som hiinför sig till nämnda verksamhet (prop. 1965:1 bil. 7 s. 168). 

Från detta anslag bekostas bl. a. forskningsledning, konsulter, administra

tion, material och fårbrukningsartiklar, resor och traktamenten, forsknings!a
boratorium s<imt den datamaskinella verksamheten vid vårdcentralen. 
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f'<'fSOtllJ/ 

Anslag 

Lönekost nade.
Sju k vård 
Resecrsiittningar 
diirav utomnordiska resor 

Expenser 
Basutrustning 
Datamaskinell verksamhet 

1979/8() 

8 I /2 

I 342 000 
2 000 

80000 
!10000) 
307 ()()() 
30000 

229 ()()() 

I 990 000 

1. Pris- och löncomräkning + 250 000 kr. 

Beriiknad ändring 1980/81 

Socialstyrelsen Föredra-

+352 000 

+ 5 000 
(-) 

+I 07 ()(J(J 

+ 35 000 
+ 18()()() 

+517 000 

ganden 

+93 000 

(-) 

+17000 

+110 000 
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2. Huvudalternativet innebär en nedskärning av handlcdningsresurserna. 
(-58 000 kr.) Konsekvenserna för verksamheten beräknas bli ökade svårighe
ter att utveckla program för forsknings- och utvecklingsprojekt. 

3. För att socialvårdspcrsonalen skall kunna medverka i projektarbete och i 

arbetsgrupper som arbetar med samverkan mellan sjukvård och socialvård 
samt med utveckling av organisation och metoder inom socialvården föreslås 
en förstärkning med 115 000 kr. Vidare beräknar styrelsen att 16 årskonsult
timmar erfordras för att bredden i forsknings- och utvecklingsvcrksamheten 
skall kunna behållas. Beräknad kostnad 109 000 kr. 

För tryckning av ett periodiskt utkommande informationsblad rörande 
forsknings- och utbildningsverksamheten vid vårdcentralen erfordras 15 000 
kr. Slutligen behöver nedsliten utrustning ersättas samt viss ny utrustning 
och visst nytt material införskaffas (+267 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vårdcentralen i Dalby: Förvalmingskostnader for budgetåret 
1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 I 00 000 kr. 

c; Il. Vårdcentralen i Dalby: Forsknings- och utbildningsl·erksamhet 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 170 509 
2 260 000 
2 400 000 

Reservation 2 498 

Från anslaget bekostas forsknings- och utbildningsverksarnheten vid 
vårdcentralen i Dalby. 

11 Rikwfagt'l1 /<JNISI/. I sam/. /lir /llr!. Hil. 8 
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Socials·(vrdsen 

Forskningsprojekt 

Lindersökningar angående omsorger om äldre 
och handikappade inom primärvården 

Undersökningar om förebyggande åtgärder 

Undersökningar om behandlingsmetoder 
m. m. inom primärvården 

Undersökningar om primärvårdens organi
sation och innehåll 

162 

Kostnad 

429 000 
1004000 

915 000 

860000 

3 208 000 

Huvudalternativet (2 491 000 kr.) innebär dels en allmän minskning av 

medel till projekten och dels att vissa projekt måste avvecklas/slutbearbetas 

under budgetåret. 

Remissyttranden 

Yttranden över anslagsframställningen har avgivits av medicinska forsk

ningsrådet och delegationen för social.forskning. 

Medicinska .forskningsrådet hänvisar till tidigare yttranden rörande forsk

nings- och uthildningsverksamheten vid vårdcentralen, vari forskningsrådet 

bl. a. förordat att en granskning och prioritering av pågående och planerade 

projekt sker på individuell basis och att en samordning sker av forsknings

och utbildningsverksamheterna i Dalby, Tierp och Vilhelmina. 

Delegationen för social forskning anser, att forskningsverksamheten vid 

vårdcentralen - i avvaktan på att frågan om framtida finansieringsformer 

m. m. för verksamheten har lösts-främst bör inriktas på att avsluta pågående 

projekt och att endast mycket angelägna nya projekt av mer kortvarig 

karaktär bör startas. 

Föredraganden 

Genom beslut den 20 april 1978 uppdrog regeringen åt socialstyrelsen att 

utvärdera resultaten av forsknings- och utbildningsverksamheten vid vård

centralen i Dalby. Socialstyrelsen överlämnade i maj 1979 en rapport som 

omfattar styrelsens utvärdering av ifrågavarande verksamhetsområden vid 

vårdcentralen. I prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisa

tion m. m. framhåller föredragande statsrådet beträffande forsknings- och 

utbildningsverksamheten vid vårdcentralen i Dalby bl. a. att han delar den 

uppfattning som kommit fram vid utvärderingen att forskningsvcrksamhet 

av den typ som bedrivs vid vårdcentralen inte under obegränsad tid bör 

finansieras genom direkta anslag i statsbudgeten och att mycket talar för att 

forskning beträffande öppen sjukvård och allmänläkarvård bör ske inom 

universitetsorganisationen. En särskild arbetsgrupp avsågs få till uppgift att 
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pröva hela frågan om den framtida organisationen av primärvårdsforskning

cn, den framtida omfattningen av forskningsverksamheten vid vårdcentralen 

i Dalby samt hur uppnådda forskningsresultat kan nyttiggöras i praktisk 

verksamhet m. m. Arbetsgruppens uppdrag skulle även omfatta frågan om 

framtida finansieringsformer m. m. för försöksverksamheterna avseende 

forskning och utbildning i Tierp och Vilhelmina. 

Jag avser att inom kort ta initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att 

närmare överväga nämnda frågor. 

Chefen för uthildningsdepartementet kommer senare denna dag att anmä

la att han förordar att professuren i medicin, särskilt öppen hälso- och 

sjuk vård som är placerad vid vårdcentralen, benämns ·allmänmedicin och 

förenas med en tjänst som distriktsläkare vid vårdcentralen. 

Anslaget bör tas upp med 2 400 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vårdcentralen i Dalhl': Forsknings- och utbildnings1•erksamhet 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 

2 400 000 kr. 

G 12. Vidareutbildning av läkare 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

20 622 042 
26 062 000 
27 062 000 

Från anslaget bekostas utgifter i samband med vidareutbildning av 

läkare. 

Enligt kungörelsen (1972:678) med tillämpningsföreskrifter till lagen 

( 1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket skall den som avlagt läkarexa

men inom riket och vill få legitimation som läkare genomgå allmäntjänstgö

ring som läkare under ett år och nio månader, varav i princip sex månader 

inom allmän kirurgi, sex månader inom allmän internmedicin, tre månader 

inom allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex månader 

inom allmänläkarvård. Prov avläggs i allmän kirurgi, allmän internmedicin 

och psykiska sjukdomar. 

Den som vill förvärva allmänläkarkompetens skall sedan han fått legiti

mation som läkare genomgå viss vidareutbildning under fyra år. Den som vill 

få specialistkompetens, skall efter legitimation som läkare genomgå vidareut

bildning, som består av viss huvudutbildning samt sidoutbildning inom 

verksamhetsområde av betydelse för sökt kompetens. 

Nämnden för läkares vidareutbildning skall bl. a. anordna dels prov för 

läkare som fullgör allmäntjänstgöring, dels systematisk undervisning med 

kunskapsprov för läkare som genomgår allmänläkar- eller specialistutbild-
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ning. Nämnden meddelar också beslut om godkänd allmiintjänstgöring samt 
bevis om allmänläkar- och specialistkompetens. Socialstyrelsen tillhandahål
ler nämnden behövlig sekreterar- och biträdeshjälp. Nämndens verksamhet 
bekostas från detta anslag. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Nämnden Föredra-
ganden 

Ansla~ 

I. Arvoden och ersällningar 
till nämndens ledamöter 
m.m. 620 ()()() + 248 ()()() + 35 ()()() 

2. Omkostnader for nämn-
dens verksamhet 94 ()()() + 107 ()()() + 6 ()()() 

3. Prov under läkares all-
män tjänstgöring 1 189 000 + 141 ()()() + 76000 

4. Systematisk undervisning 
och kunskapsprov 22 298 ()()() +I 926 000 + 794 000 

5. Sekretariat hos region-
kommittccr 661 ()()() + 573 000 + 39000 

6. Allmänläkarkurser m. m. I 200 000 + 800 000 + .50000 

26062 000 +3 795 000 +I 000 000 

Nämnden för läkares vidareutbildning (N LV) 

Antalet avlagda examina får läkare beräknas till I 122 under innevarande 
budgetår och I 100 under nästa budgetår. 

Pris- och löneomräkning +2 324 000 kr. 
Genomförande av huvudförslaget, som innebär en besparing av 568 000 

kr., medför att pågående översyn av specialistutbildningen m. m. försenas, 
att tillräckligt antal prov inte kan anordnas for läkare, som fullgör allmän
tjänstgöring samt att antalet kurser inom den systematiska undervisningen 
under läkarnas vidareutbildning måste minskas, vilket försämrar möjlighe
ten att genomfåra utbildning av läkare enligt fastställda planer. 

1. En utredning för översyn av bestämmelserna for specialist- och allmän
läkarutbildningen har tillsatts. Slutrapport färdigställs under år 1980 och 

remissbehandlas. För detta ändamål beräknas 200 000 kr. 
2. Av beloppet avser I 00 000 kr. kostnader för information. 

3. Antalet deltagare i skriftliga prov under läkares allmäntjänstgöring 

beräknas till 3 600 under budgetåret 1980/81. 
4. Medel beräknas for 350 kurser om vardera en vecka med i genomsnitt 20 

deltagare i varje kurs. 

5. Administrativa uppgifter har decentraliserats till regionkommitteernas 

sekretariat. För att en ytterligare decentralisering och regionalisering av 
vidareutbildningsverksamheten skall kunna genomföras är en förstärkning 
av de regionala sekretariaten nödvändig. 
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6. För att genomföra en fördjupad och utvidgad efterutbildning inom 
framförallt allmänHikarvård och långvård m. m., vilket är ägnat att förbättra 
tillgången på läkare inom den öppna hälso- och sjukvården och inom 
långvården. behövs totalt 2 milj. kr. i avvaktan på en mer detaljerad plan för 
organiserad efterutbildning. 

Fiiredraga11den 

Nämnden fcir Wkares vidareutbildning (NL V) svarar självständigt för 
vidareutbildningen av läkare. I prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter 

och organisation m. m. framhåller föredragande statsrådet bl. a. att NLV i 
framtiden hör utgöra ett rådgivande expertorgan och utses av socialstyrelsen, 
som skall närmare ange niimndens uppgifter. Det bör ankomma på socialsty
relsen att avgöra inriktningen av läkares vidareutbildning och utbildningens 
innehåll. Socialstyrelsen bör i samråd med berörda parter arbeta ut formerna 

för den framtida vidareutbildningen av läkare enligt vissa riktlinjer. En 
särskild organisationskommitte svarar för detaljutformningen av omorgani
sationen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en anslagsökning 

med sammanlagt I 000 000 kr. till 27 062 000 kr. Jag har därvid räknat med att 
vissa produktivitets- och rationaliseringsvinster skall kunna göras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
all till Vidareutbildning av läkare för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 27 062 000 kr. 

G 13. Lån till utländska läkare för vis.'> efterutbildning 

1978179 
1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

18000 
I 000 
I 000 

Reservation 178 518 

Från anslaget bekostas lån till utländska läkare, som vistas i Sverige och är i 
behov av ekonomisk hjälp under provtjänstgöring eller efterutbildning i syfte 
att få behörighet all utöva läkaryrket.i Sverige. 

Socia Is tyrelsen 

Styrelsen anser att medel behövs för ifrågavarande iindarnål även i 
fortsättningen. Med hänsyn till belastningen på anslaget föreslås att endast ett 
formellt belopp av I 000 kr. anvisas för budgetåret I 980/81. 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 166 

FöredraKandrn 

Jag biträder socialstyrelsens förslag och hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Lån till utländska läkarrför ~·iss r,/ierutbildning får budgetåret 

1980/81 anvisa ett rcservationsanslag av I 000 kr. 

G 14. Efterutbildnin~ av viss sjukvårdspersonal m. m. 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 003 751 

3 018 000 

2 714 000 

från detta anslag bekostas bl. a. viss efterutbildning av läkare. barnmor

skor. kuratorer. sjukgymnaster. arbetsterapevter, farrnacevter m. n. samt 

kompletterande utbildning av medicinalpersonal med utländsk examen. 

vilka har för avsikt att arbeta i Sverige. 

Socialstyre/sen 

I Kurser och provjör utländsk medicinalpersonal 
1. Kurser och prov i svenska språket för utländsk 

medicinal personal 
2. Kurser och viss kunskapsprövning för utländska 

läkare 
3. Kurser för utländska tandläkare 
4. Komplcttcringskurser för utländska sjuksköterskor 

och barnmorskor 
5. Viss vidareutbildning för sjukgymnaster och arbcts

tcrapevter med utländsk utbildning 
Summa 

Il ÖvriRa kurser 
1. Kurser för läkare m. Il. inom mödra- och barnhälso

vården. PBU m. m. 
2. Vidareutbildning av legitimerade sjukgymnaster 

m. Il. inom rehabiliteringsvård samt kurser för per
sonal inom primärvården m. Il. 

3. Specialkurser för farmaccvter 
4. Kurser i antikonception och preventivmedelsrådgiv

ning för läkare. barnmorskor m. Il. 
5. Kurs i tropikmedicin för läkare 

Summa 

Sammanlagt 

Kostnad 1980/81 

1067000 

584 000 
140000 

409 000 

89000 
2 28CJOOO 

128 000 

595 000 
99000 

130 000 
100 000 

I 052 000 

3 341 000 

Under anslaget har för innevarande budgetår 420 000 kr. beräknats för 

kurser för klinikchefer inom folktandvården. Socialstyrelsen har för nämnda 

utbildning för budgetåret 1980/81 begiirt medel under anslaget G 15 Vida

reutbildning av tandläkare m. m. 
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I. Pris- och löneomräkning + 260 000 kr. 
Bortfall av klinikchefsutbildning inom folktandvården -420 000 kr. 
2. Huvudalternativet innebär en minskning av antalet kurser och prov for 

utländsk medicinalpersonal, vilket i sin tur innebär förseningar av den 
komplettering som den utHindska personalen skall gå igenom för att få svensk 

legitimation eller motsvarande. 
3. Ökade medel behövs for att genom efteruthildning av berörda personal

grupper sprida kunskap om rapporter och utredningar som syftar till att 
förändra innehållet i vården av äldre och långtidssjuka. Ytterligare medel 
behövs även för att anordna en kurs i tropikmedicin för läkare under 

budgetåret 1980/81. 

I. Kurser och prov for utländsk medicinal personal 

1-2. Medel behövs för att anordna två kurser i svenska språket omfattande 
fyra-fem månader för medicinalpersonal med utländsk examen samt för prov 

i svenska språket for ca 350 läkare m. Il. med utländsk examen som önskar 
förvärva svensk legitimation samt för särskilda förkunskapsprov av sådana 
läkare. 

4-5. Medel beräknas för två kompletteringskurser för sjuksköterskor med 
utländsk examen, kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk 
utbildning samt för vissa stipendier åt kursdeltagare. Vidare beräknas medel 
för tre kurser i svenska medicinalförfattningar för sjuksköterskor som 
utbildats i annat nordiskt land och tre motsvarande kurser för sjukgymnaster 
och arbetsterapevter med utländsk utbildning. Socialstyrelsen beräknar 
dessutom 18 000 kr. för stipendier till sjuksköterskor som vid kurstillfället 
inte har anställning. Vidare beräknas medel för åtta prov i klinisk fysioterapi 
och arbetsterapi. 

Il. Övriga kurser 

2. Medel beräknas för kurser m. m. för olika yrkesgrupper inom primärvår
den med särskild hänsyn till behovet av rehabiliteringsinriktad behandling av 
långtidssjuka och handikappade. 

3-4. Antalet kurser för inspekterande farmacevter hör ökas från en till 
två. 

Medel behövs för två kurser i rådgivning om födelsekontroll för barnmor
skor, för två kurser för barnmorskor med tyngdpunkten lagd på psykosocialt 
arbetssätt inom mödrahälsovården samt för två kurser för liikare för diskus
sioner kring mödrahiilsovårdsutredningens ideer. 

5. För en kurs i tropikmedicin för läkare beräknas 100 000 kr. 
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Fiiredragmulen 

Anslaget bör tas upp med 2 714 000 kr. Jag har därvid beräknat 

2 162 000 kr. for kurser och prov för utländsk medicinal personal och 552 000 

kr. för övriga kurser. För den särskilda handledarutbildning för klinikchefer 

m. Il. inom folktandvården, som tidigare finansierats från detta anslag, 

kommer jag att beräkna medel under anslaget G 15 Vidareutbildning av 

tandläkare m. m. Det bör ankomma på socialstyrelsen att göra de dispositio

ner inom anslaget som utbildningsbehovet hos de olika grupperna av 

sjukvårdspersonal kan påkalla. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Efierutbildning O\' viss sjukvårdspersonal m. m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 714 000 kr. 

G 15. Vidareutbildning al· tandläkare m. m. 

1980/81 Förslag 10 718 OOO(nytt anslag) 

Enligt riksdagens beslut om en ny tandläkarutbildning (prop. 1978179:41, 

UbU 1978179:23, rskr 1978179:205) skall den allmänna utbildningslinjen för 

utbildning av tandläkare moderniseras och förkortas från tio till nio terminer 

fr. o. m. den 1 juli 1979. Vidare skall en ettårig allmäntjiinstgöring för 

tandläkare införas den 1 januari 1984. Allmäntjänstgöringen förliiggs till 

folktandvården och kommer att utgöra ett krav för att få legitimation som 

tandläkare. För att de nyexaminerade tandläkarna skall fä erforderlig hand

ledning under allmiintjänstgöringen har vidare beslutats om en statlig 

handledarutbildning för klinikchefer eller andra lämpliga handledare inom 

folktandvården. Utbildningen bör omfatta 14 veckor och innehålla bl. a. 

sådana ämnen som socialodontologi, parodontologi, protetik och röntgendi

agnostik. Inledningsvis behöver ca 300 klinikchefer m. Il. gå igenom utbild

ningen för att behovet av handledning skall kunna tillgodoses när allmän

tjänstgöringcn införs. 

Under anslaget G 14 Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. har 

för innevarande budgetår anvisats 420 000 kr. för försöksvis anordnad 

utbildning för klinikchefer inom folktandvården. 

Sol·ialsrrrelsen 

I. Tjänstledighet för kursledningen 
2. Undervisningsarvoden 
3. Kursledningsarvoden 
4. Expenser m. m. 

Summa 

Kostnad 
1980/81 

699 000 
604 000 
228 000 
187 000 

I 718 000 
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Det faktiska utbildningsbehovet av handledare fram till ftr 1984 då 

allmiintjLinstgöringen införs är ea 3 000 kursveckor. En ljiirdedel av denna 
uthildning blir genomfuras under budgetåret 19~0/8 I. Resterande uthildning 

biir fördelas under följande två budgetår. Uthilclningsbehuvet under hudget

{1ret 1980/81 beräknas enligt följande, varvid antalet deltagare i varje kurs 

beräknas till 20. 

Socialodontologi 
Ortodonti+ peclndonti 

Oral kirurgi + endodonti 

Prntetik + bettfysiologi + materialliira 

Odontologisk röntgendiagnostik 

Parodontologi 
Cariologi 

3 kurser ;i 3 veckor 

2 kurser ä 3 veckor 
2 kurser ;1 I veeka 

4 kurser ;i 3 veckor 

4 kurser <i I veeka 

4 kurser :1 1,5 veckor 

3 kurser :1 I .:'i veckor 

Kostnaderna för utbildningen har beriiknats med ledning av erfarenheter
na från nämndens för läkares vidareutbildning (N\'L:sl verksamhet. 

Fiin•c/rage111de11 

Anslaget börtas upp med 10 718 000 kr. Härav utgör9 milj. kr. bidrag, som 

enligt överenskommelse med Landstingsförbundet skall utbetalas till tand
vårclshuvudmiinnen för engångsinsatser vid genomförandet av den särskilda 

handledarutbildningen för klinikchefer och andra handledare inom folktand
vårclen. Jag föreslår att socialstyrelsen får i uppdrag att betala bidraget till 

tandvårdshuvudmännen enligt de fördelningsgrunder som regeringen senare 

kommer att besluta. 

För handledarutbildningen av klinikchefer m. n. inom foktandvarden 
bertiknar jag I 718 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till l-'idare111bildni11g m• randliikare m. m. för hudgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 10 718 000 kr. 
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H. Önig sjukYård m. m. 

Under detta avsnitt anvisas medel för viss psykiatrisk verksamhet och för 

den civila hälso- och sjukvården i krig. 

Staten var huvudman för flertalet av mentalsjukhusen t. o. m. år 1966, 

varefter landstingskommunerna tog över ansvaret. Vid samma tidpunkt 

ersancs den gamla sinnessjuklagen av en ny lagstiftning. Sjukvårdslagen blev 

gemensam för all sjukvård. 

Avsikten med dessa förändringar var bl. a. att psykiatrin snabbare skulle 

kunna upprustas till samma vårdstandard som kännetecknade den somatiska 

vården. En uppbyggnad av kvalificerade öppenvårdsresurser och lokalisering 

av den slutna psykiatriska korttidsvården till de somatiska sjukhusen 

väntades komma till stånd. 
Trots att möjligheterna till behandling i alternativa vård former ökats är den 

psykiatriska vården fortfarande i hög grad knuten till den slutna vården. Den 

slutna vården expanderade fram till år 1967, då det totala antalet vårdplatser, 

trots viss minskning vid vissa äldre mentalsjukhus genom rivning eller 

ombyggnad av gamla paviljonger, omfattade 38 000 - en ökning från 25 000 

platser år 1940. Detta antal inkluderar även såväl landstingens sjukhem som 

enskilda vårdhem. 

Sedan landstingen tog över den psykiatriska vården har vårdplatserna 

reducerats till ca 34 400 år 1977. Fram till år 1981 beräknas enligt landstin~ens 

senaste planer, LKELP -79, en ytterligare minskning med ca 2 300 vårdplat

ser. Fortfarande finns dock över60 ?(,av vårdplatserna inom den psykiatriska 

vården vid de f. d. mentalsjukhusen och mer än en fjärdedel av vårdplatserna 

vid äldre ofta avsides belägna sjukhem. 

Socialstyrelsen har nyligen redovisat den inriktning i stort för planering av 

den psykiatriska hälso- och sjukvården som enligt styrelsens mening bör gälla 

på längre sikt samt m~ra konkret angett riktlinjer för ett kortare tidsperspek

tiv, nämligen inför 80-talet. 

I samband med att landstingen tog över den psykiatriska sjukvården år 

1967 slöts avtal mellan staten och landstingskommunerna och kommunerna 

utanför landsting om vissa bidrag. I enlighet med dessa avtal bidrar staten till 

bl. a. anordnande av kliniker för psykiskt sjuka och till driftkostnaderna för 

den psykiatriska sjukvården. 

Swten är huvudman för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. 

Organisationen lades fast av riksdagen år 1961. De rättspsykiatriska kliniker

nas och stationernas uppgift är i första hand att på domstols begäran utföra 

rättspsykiatrisk undersökning i brottmål. Vid rättspsykiatrisk klinik under

söks häktade personer som samtidigt är intagna där och, i viss utsträckning, 

icke häktade. Vid stationerna undersöks i första hand icke häktade. I 

samband med undersökning och vistelse på rättspsykiatrisk klinik skall de 

intagna även beredas erforderlig värd och behandling. 
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Enligt gällande läkaravtal förutsätts vidare att läkare inom den rättspsy

kiatriska organisationen utför läkarundersökning enligt lagen om personun

dersökning i brottmål (§ 7-undersökning eller s. k. liten sinnesundersök

ning). 

Vid rättspsykiatrisk klinik bedrivs även rättspsykiatrisk forskning och 

utbildning. 

I den av riksdagen antagna propositionen 1976/77:74 om inriktningen av 

säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling har angetts riktlin

jer för den civila hälso- och sjukvården i krig. Hälso- och sjukvården i krig 

bygger huvudsakligen på de personella och materiella resurserna i fred. 

Sjukvårdens uppgift i krig är att ge vård åt alla sjuka och skadade, såväl civila 

som militära, oberoende av sjukdoms- och skadetyp. Den civila hälso- och 

sjukvårdsorganisationcn måste därför i krig vara så utformad och dimensio

nerad att alla patienter kan ges '-!n adekvat vård. 

Socialstyrelsen har hösten 1979 lagt fram en programplan för hälso- och 

sjukvården i krig för perioden 1980/81-1984/85. I programmet ingår förutom 

viss utrustning för beredskapssjukhus och krigssjukvårdsutbildning även 

beredskapslagring av läkemedel, sera och vacciner, sjukvårdsmateriel m. m. 

Styrelsen har i planen redovisat två alternativa ekonomiska nivåer, dels en 

som avser den av dåvarande regeringen anbefallda planeringsramen, dels ett 

högre alternativ. 

Utredningen om sjukvården i krig har i augusti 1979 fått i uppdrag att se 

över utbildningen för personal inom totalförsvarets hälso- och sjukvård. 

Utredningens huvudbetänkande (SOU 1978:83) har remissbehandlats och 

övervägs f. n. inom regeringskansliet. Utredningen har också att tillsammans 

med civilförsvarsstyrelsen överväga hur sjukvårdens skydd i krig skall kunna 

anordnas. 

H 1. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1978/79 

1979180 
1980181 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

56 025 096 

58 318 000 

61 212 ()()() 

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och 

kliniker. 

De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas uppgift är att utföra 

rätlspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt personun

dersökningslagen av häktade och icke häktade personer misstänkta för brott. 

Vidare bedrivs viss vård samt rättspsykiatrisk forskning och utbildning. 

Enligt riktlinjerna för organisationen av det rättspsykiatriska undersök

ningsväsendet har detta fått en enhetlig uppbyggnad med socialstyrelsen som 
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chefsmyndighet (prop. 1961:185. ILU 1961:49, rskr 1961:398; prop. 1967:69. 

SL 1967:106, rskr 1967:252). 

Rrittspsykiatriska stationer finns i Linkiiping, Viixjö, Örebro, Sundsvall och 

Umeå. Rrittspsykiatriska kliniker finns i Huddinge. Uppsala. Lund och 

Göteborg. 

Den nya kliniken i Umeå har inte kunnat tas i bruk som planerat, men kan 

forviintas komma igång under 1980. Lokalerna utnyttjas för närvarande för 

stationens verksamhet. 

Personal 
Sw1io11erl 

1979/80 

Likarpersonal 6 
Psykologer. assistenter 6 
Övrig personal 6 

Kliniker 
Likarpersonal 29 
Psykologer. assistenter 39 
Övrig vårdpcrsonal m. m. 146 
Övrig personal 2 64 

Anslag 
L'tgifler 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersiittning enl. vissa avtal 
Personalutbildning 

Summa utgifter 

lnkomslcr 
Försäljning av terapialster 

Nettoutgift 

296 

38 335 000 
81 000 

9 875 000 
2114000 
7 780 000 

208 000 

58 393 000 

75 000 

58 318 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Sucial
styrelst:n 

+2 261 000 
+ 4000 
+ 1082000 
+ 131 000 
- 220000 

+3 258 000 

25 000 

+3 283 000 

Föredra
ganden 

+I 883000 
+ 4000 
+I 082 000 
+ 120000 
- 220000 

+2 869 000 

25 000 

+2 894 OlHI 

1 Umeå.stationens tjiinstcr ej upptagna. !Upphör när kliniken i Umeå tas i hruk.) 
2 Hiiri ingår 12 ekonomibiträden, vars lönekostnader belastar anslaget lokalkostna
der. 

.(~)ocialstyrelsen 

I. Löne- och prisomräkning + 3 284 000 kr. 

2. Då någon fastställd stat iinnu inte finns for kliniken i Umeå har 

driftkostnaderna beriiknats preliminiirt. 

3. Byggnadsstyrelsen ombesörjer viss skötsel av klinikerna i Göteborg och 

vid Huddinge sjukhus. Enligt byggnadsstyr~lsens senaste beräkningar kom-
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mer dessa driftkostnader au under budgetåret 1980/81 uppgå till 331 300 kr. 
for kliniken i Götehorg och till 453 600 kr. för kliniken vid Huddinge sjukhus. 
Dessa driftkostnader har tillkommit fr. o. m. budgetåret 1978179 beträffande 
Giltehorgskliniken och fr. o. m. budgetåret 1979/80 beträffande Huddinge

kliniken. 
4. Från anslagsposten Ersättning enligt vissa avtal täcks andra omkostna

der iin lokalkostnader vid de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna 
enligt de avtal som triiffats eller kommer att träffas med vederbörande 

landstingskommun eller kommun. Beträffande kliniken i Umeå skall dock 
totala driftkostnaden belasta anslagsposten. 

Landstingens ersättningsanspråk for kalenderåret 1979 kommer all bdasta 
anslagsposten för budgetåret 1980/81 vad hetr1iffar klinikerna i Uppsala, 

Lund och Göteborg och kostnaderna för 2-4 kvartalen 1980 och I kvartalet 
1981 vad beträffar kliniken i Stockholm. Vidare kommer anslagsposten all 
belastas med 1980 års kostnader för stationerna. 

Styrelsen uppskattar landstingens ersättningsanspråk till 7 560 000 kr. 
5. Inkomsterna från försäljning av terapialster beräknas för budgetåret 

1980/81 minska med 25 000 kr. 

Föredraganden 

En omorganisation av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet i 
enlighet med de riktlinjer som antogs av riksdagen år 1961 har pågått under 
flera år. Den framtida rättspsykiatriska organisationen torde dock komma att 
påverkas av ställningstaganden till bl. a. de förslag som 1971 års utredning om 
behandling av psykiskt avvikande redovisat i betänkandet (SOU 1977:23) 
Psykiskt störda lagöverträdare och remissyttrandena till betänkandet. I 
propositionen 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation har 
förslag lagts fram om all föra över den rättspsykiatriska organisationen till 
landstingskommunalt huvudmannaskap. 

Regeringen uppdrog den 20 april 1979 åt socialstyrelsen att utreda vad som 
kan göras för all effektivisera det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. I 
avvaktan på resultatet av denna utredning och det pågående arbe1et med 
planeringen av den framtida vårdorganisationen för särskilt vårdkrävande 
patienter föreslår jag inte någon förändring av organisationen. 

Den nya kliniken i Umeå har inte kunnat tas i bruk som planerat, men kan 
förväntas komma igång under år 1980. LDkalerna utnyttjas f. n. för den 
rättspsykiatriska stationens verksamhet. Enligt avtal som träffats med 
Västerbottens läns landstingskommun år 1974 skall landstinget ha hand om 
driften av kliniken, medan staten svarar för kostnaderna för driften av de 
rättspsykiatriska vårdplatserna. När klinikernas verksamhet kommer igång 
skall den rättspsykiatriska stationen i Umeå upphöra. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
61212000 kr. Jag har därvid räknat med nödvändigheten att göra en viss 
kostnadsbesparing, vilket torde vara möjligt mot bakgrund av en minskande 
beläggning under senare år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättspsykiatriska sta1ioner och kliniker för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 61 212 000 kr. 

H 2. Bidrag till anordnande a\· kliniker för ps~kiskt sjuka m. m. 

1978179 

1979/80 
19!\0/81 

Utgirt 
Anslag 
Förslag 

171 020 000 
200 000 000 

220 000 000 

Från anslaget bekostas byggnadsbidrag till landstingskommuncrna samt 
Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner för anordnande av kliniker för 
psykiskt sjuka m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstings
kommunerna om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården 
(prop. 1966:64, SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten och Stock
holms. Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kommuners övertagande 
av huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. (prop. 
196 7:69, SU 1967: 106, rskr 1967:252) samt tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 

1972:50, SoU 1972: 17. rskr 1972: 169). 

Socials~vrclsen 

Fr. o. m. den 1 januari 1972 skall bidrag utgå till av socialstyrelsen 
prioriterade objekt, som omfattas av avtalen. 

Underlag finns ännu inte för beriikning av aktuella byggnadsobjekt under 
åren 1980 och 1981. Dessutom tillkommer investcringsersättningar enligt 
särskilda överenskommelser som redan träffats och kan antas komma att 
träffas mellan staten och vissa sjukvårdshuvudmän. 

En säker beräkning av anslagsbehovet kan därför inte göras. Socialstyrel
sen föreslår att anslaget tas upp med 220 milj. kr. 

f-i'iredragandPn 

Med utgångspunkt i nu gällande bidragsreglcr beräknar jag medelsbehovct 

för budgetåret 1980/81 till 220 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1il/ a11ord11a11de O\' klinikerför 11svkisk1 .~iuka m. m. for 

budgetåret 1980/8 l anvisa ett fcirslagsanslag av 220 000 000 kr. 
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H 3. Ridral( till driften :n· kliniker för ps~kiskt sjuka m. m. 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgifi 

Anslag 

Förslag 

3 021 101 000 

2 820 000 000 

2 827 000 000 
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Från anslaget utgår bidrag till landstingskommuncrna samt Göteborgs, 
Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker får psykiskt sjuka 

m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstingskommunerna 

om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården (prop. 1966:64. 

SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten och Stockholms. Göteborgs 
och Malmö kommuner om dessa kommuners övertagande av huvudmanna

skapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. (prop. 1967:69. st: 1%7:106. 

rskr 196 7:2.'i2) samt tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50. Sol! 1972: 17. 

rskr 1972:169; prop. 1974:134, Sol! 1974:39. rskr IQ74:320: prop. 1975176:17. 

SoL 1975176:16. rskr 1975176:30). 

Avtalen innebär sammanfattningsvis att staten till sjukvårdshuvudmiin
nen skall lämna bidrag till driftkostnaderna för den psykiatriska sjukvården. 

till avskrivning av sjukhusbyggnader samt till utrustningskostnader. kostna

der för markförvärv m. m. och pensionskostnader. 

So(·ialst.vrclscn 

Överenskommelse har ännu ej triiffats om storleken av bidraget till 
driftkostnaderna för år 1980. Styrelsen beräknar utgifterna under anslaget till 

följande belopp. 

1. Driftbidrag 
2. Avskrivningsersättningar 
3. Ridrag till utrustning 
4. Ridrag till kostnader för markförvärv 
5. Lokalhyror för vissa sjukhusfastighclcr 
6. Vissa pensionskostnader 

Summa (avrundat) 

2 572 000 000 
!'i9 000 000 
20 000 000 
3 000 000 
2 500 000 

70 656 000 
z 1127 000 000 

I. Socialstyrelsen har tagit upp den överenskomna ersättningen för år 1979 

eftersom avtal ännu inte slutits om storleken av bidraget till driftkostnaderna 

för år 1980. Avdrag har gjorts för hyror m. m. enligt nyttjanderättsavtal 

990 000 kr., vårddagavgifter får platser vid Salberga sjukhus. 82 l 000 kr. och 

statsbidrag till rektors- och lärarlöner I 609 000 kr. 
2. Avskrivningsersättningarna är beroende av byggnadskostnadsutveck

lingen och kan med hänsyn till nuvarande kostnadsliige uppskattas till 160 
milj. kr., varvid avgår 914 340 kr. för avskrivning av restvärde för Karsuddens 
sjukhus 

J. Med hänsyn till storleken av beräknade investeringar med anlitande av 
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hyggnadshidrag enligt avtal uppskattas behovet av medel får utrustning till 20 
milj. kr. 

4. För kostnader för markförvärv, lagfartskostnader m. m. tas upp 3 milj. 
kr. 

5. För de sjukhusfastigheter, som fortfarande är i statens ägo, beräknas 
lokalhyror med sammanlagt 2.5 milj. kr. Beloppet skall tillgocloföras statens 
allmänna fastighetsfond. 

6. Enligt 1972 års tilläggsavtal skall en engångsavlösning ske av statens 
ansvar för pensionskostnaderna för elen personal som övergick i kommunal 
tjänst vid kommunernas övertagande av psykiatriska sjukvården till den del 

de avser tjänstetid hos staten. Kapitalbeloppet skall slutamorteras på 22 år. 
Under vart och ett av åren 1975-1993 skall annuitet av avlösningsbeloppet 
utbetala5 med 70 656 000 kr. 

FörcdraRandcn 

l'v1ecl utgångspunkt i nu gällande bidragsregler beräknar jag medelsbehovet 

för budgetåret 1980/81 till 2 827 milj. kr. Det bör ankomma på regeringen att 

godkänna närmare överenskommelser om driftbidrag till vederbörande 
landstingskommun och kommuner. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till BidraR till dri/ien ar /.:lini/.:cr.fiir psv/.:iskl ~"iuka m. m. 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

2 827 000 000 kr. 

H 4. Reredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m. 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift I 

Anslag 1 

Förslag 

33 369 000 
35 924 000 
23 091 000 

I Del av nuvarande anslaget L!trustning m. m. av hcredskapssjukhus vid krig eller 
krigsfara och anslaget Bercdskapslagring av läkemedel. 

Från anslaget bekostas utgifter får investering i beredskapslager rn. m. för 

den civila hälso- och sjukvården i krig. 

1979/80 

I. Anskaffning av utrust-
ning m. m. 8 750 000 

2. Bercdskapslagring av lä-
kemedel 25 774 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Social
styrelsen 

+ 7 745 {)()f) 

+ 5 760 ()()() 

Föredra
ganden 

+ 6500W 

- 13 () 34 ()()() 
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------------· -----------
197')/80 Beriiknad iindring 1980/81 

---·-----
3. lkrcdskapslagring av sera 

nch vacciner 
4. Bcrcdskapslagring av for

hrukningsmaieriel 
5. Rescrvanliiggningar för 

dtskeproduktion 
6. Frsiillning till sjuk\'årds

huvudmiinnen för 
genomrorda iindringsar
hctcn 

7. hirr~dsanliiggningar 

Sun1ma kostnader 

S11cialstvrels<'11 

I 100 000 

300 000 

35 924 000 

Social
styrelsen 

+ I 921 000 

+ 110 000 000 

J 099 000 

+ 668 000 
+ 21 500 000 

+ 146 495 000 

Anslagsbchov enligt huvudalternativ +4 194 000 kr. 

Fiircdra
ganden 

+ 350 000 

- J 099 000 

300 000 

-121mooo 

I. För utrustning av operationsavdelningar begär styrelsen sammanlagt ca 

15,6 milj. kr. och för sjuktransportvagnar 0.9 milj. kr. Inkomster vid 

omsättningsförsäljning av befintlig utrustning beräknar styrelsen till I 000 

kr. 

2. Till grund för uppbyggnaden av läkemedelslagren ligger den under år 

1979 reviderade förteckningen över beredskapsläkemedel. Med hjälp av 

tidigare direkt till överstyrelsen för ekonomiskt försvar(ÖEFJ anvisade medel 

hart. o. m. budgetåret 1979/80 lageruppbyggnad medgivits till en nivå av ca 

126 milj. kr. Uppbyggnadsetappen av läkemedel under budgetåret 1980/81 

berLiknas kosta sammanlagt 27,8 milj. kr. i 1980 års prisläge. I beloppet ingår 

ca 2,8 milj. kr. för försörjningsberedskapslån till företag för uppförande av 

I ustgasfabrik. 

J Styrande för beredskapslagringen av sera och vacciner är den förteck

ning i frågan som tagits fram av socialstyrelsen, försvarets sjukvårdsstyrelse 

och lantbruksstyrelsen. För budgetåret 1979/80 har medel för beredskapslag

ring av sera och vacciner anvisats som driftkostnader. Styrelsen anser att 

huvuddelen av medlen fortsättningwis bör anvisas över detta anslag. 

4. Medel för uppbyggnad av beredskapslager av förbrukningsmateriel har 

hittills inte anvisats. För att nå erforderlig försörjningsberedskap bör bered

skapslagring inledas snarast möjligt. Erforderlig kunskap och teknik finns 

redan nu. Tillgången under avspärrning och krig till ett prioriterat urval av 

importheroende artiklar bör därför säkras. Härför behövs en lagerupphyggnad 

av såväl hel- och hal\·fabrikat som råvaror. Underlag för beräkningarna har 

tagits fram av utredningen om försörjning av förbrukningsmateriel under en 

avspHrrnings- och/eller krigsperiod, vars slutrapport förutses under hösten 

1979. 

12 Riksdagen /!J7(J/Sfi. I som/. ;\'r /ti!I. Bil.,\' 
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5. Från delposten hekostas investeringar i reservanEiggningar för viitske

produktion. Dessa avser byggnadstekniska åtgiirder inom befintliga byggna

der samt anskaffning och installering av apparatur. På grund av planliigg

ningsliigct anmäler styrelsen endast ett formellt medelsbehov av I 000 kr. 

6. Ersiittningar för utförda ändringsarbeten baseras på uppgifter från 

sjukv:'irdshuvudmännen. Styrelsen betalar ut ersättningar kalenderårsvis. 

Begiirda medel skall täcka kostnaderna för kalenderåret 1980. 

7. Medel för forrädsanläggningar har för tidigare budgetår ställts direkt till 

ÖEF:s förfogande. för läkemedclslagring under budgetåret 1980/81 erfordras 

två förrädsbyggnader om vardera ca I 000 m 2 lageryta till en sammanlagd 

kostnad av 3J milj. kr. Under förutsättning av medelstilldelning till bered

skapslagcr för förbrukningsmateriel behövs ytterligare elva förrådsbyggnader 

a\· samma typ och storlek. Den sammanlagda kostnaden hiirför uppskattar 

ÖEF till 18,2 milj. kr. Medelsbehovet uppgår totalt till 21,5 milj. kr. för 

budgetåret 1980/81. 

Föredrar.anden 

I 1977 års försvarsbeslut har riktlinjer lagts fast för sjukvårdsberedskapens 

fortsatta utveckling. Beslutet innebär att vissa väsentliga brister skall avhjäl

pas vad avser bl. a. resurser för kirurgiska operationer. För fortsatt anskaff

ning av sådan utrustning har beräknats 9,4 milj. kr. 

Planeringsramen för beredskapslagring av läkemedel har av socialstyrelsen 

uppskattats till ca 180 milj. kr. i 1979 års prisläge. T. o. m. budgetåret 1979/80 

har anvisats sammanlagt 126 milj. kr. för sådan lagring. Mot bakgrund av det 

statsfinansiella läget och den relativt goda beredskapen vad avser läkemedcls

försörjningen är jag beredd att förorda en viss senareläggning av läkemcdcls

lagringen. Mcdelsbehovet för budgetåret 1980/81 beräknar jag därför till ca 

12.7 milj. kr. 

Beträffande beredskapslagring av sjukvårdsmateriel har regeringen den 8 

mars 1979 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att ta upp förhandlingar 

med sjukvårdshuvudmännen om deras medverkan i hälso- och sjukvårdens 

försöjningsbercdskap. Socialstyrelsens utredning om behovet av olika slag av 

sjukvärdsmatericl under en avspärrnings- och/eller krigsperiod har hösten 

1979 avlämnat sin slutrapport. Rapporten remissbehandlas f. n. 

För sera och vacciner har medel beräknats för nyinvesteringar. Med 

hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 23 091 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapslawingför hälso- uch sjuhården m. m. för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 23 091 000 kr. 
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H 5. Driftkostnader för beredskapslagring m. m. 

1978179 
1979/80 

Utgift 1 

Anslag 1 

18 525 000 
24 803 000 

1980/81 Förslag 27 450 000 

179 

1 Nuvarande anslagen Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmatcriel och Drirt
kostnader for beredskapslagring a\· läkemedel m. m. samt del av anslaget Utrustning 
m. m. av tx:rel!skapssjukhus vid krig eller krigsfara. 

Från anslaget bekostas förvaring m:h underhåll av beredskapsutrustning 
samt drift av beredskapslager av läkemedel m. m. för den civila hälso- och 

sjukvårdens krigsorganisation. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Social- Föredra-
styrelsen gandcn 

I. Förvaring och underhåll 
av utrustning m. m. 6 783 000 + 1085000 + 517000 

2. Läkemedel m. m. 13515000 +4 570000 +I 665 000 
:i. Sera och vacciner l 490000 -] 259 000 + 10000 
4. Förbrukningsmateriel +2 509 000 
5. Reservanläggningar för 

vätskeproduktion 165 000 + 13000 + 5000 
6. Ersättning till sjukvårds-

huvudmännen för vissa 
planläggningskostnader 2 850 000 +l 050000 + 450000 

7. Fiirsvarsmedicinsk forsk-
ning och utveckling + 400000 

Summa 24 803 000 +8 368 000 +2 647 000 

Sncialslyrelsen 

Anslagsbehov enligt huvudalternativ +4 802 000 kr. 
I. En utökad anskaffningsverksamhet medför också ökade kostnader for 

förvaring och underhåll av utrustning av varaktig sjukvårdsmateriel. Hyres
kostnaderna ökar på grund av utbyte till såväl ur mobiliseringssynpunkt som 
ur fredsmässig forvaltningssynpunkt bättre förrådslokaler. Kostnaderna for 
frakter ökar jämfört med tidigare dels som en följd av längre transportavstånd 

i samband med utrustningens anpassning till gällande organisation, dels 
genom ökad materielanskaffning. Ökade kostnader för materielvård medför 
också ytterligare medelsbehov. 

2. Driftkostnaderna för beredskapslagring av läkemedel har beräknats 
clier samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Ränta på investerat 
kapital ingår därvid med 9,25 '.\,. Uppbyggnadsetappen under budgetåret 
1980/81 beräknas till 31,5 milj. kr. 

3. De driftkostnader som statens bakteriologiska laboratorium åsamkas -
upphandling, förrådshållning (kyl- och frysvaror), kassationsarbete etc. -
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ersätts av socialstyrelsen med ett fast belopp vid anskaffningstillfallet. För 
budgetåret 1980/81 beräknas denna kostnad till 231 000 kr. 

4. Driftkostnaderna för beredskapslagring för förbrukningsmatericl beräk
nas för budgetåret 1980/81 av ÖEF till ca 2,5 milj. kr. 

5. Kostnaderna för tillsyn och funktionskontroll av apparatur installerad i 
reservanHiggningar samt hyreskostnader för dessa samt för förvaring av viss 
materiel i anslutning härtill beräknas. efter samråd med ÖEF m:h andra 
berörda parter, till 178 000 kr. 

6. En stor del av de landstingsanställda beredskapsplanläggarna pensione
ras under programplaneperioden. Detta får konsekvenser redan under bud
getåret 1980/81. Viss överlappningstid krävs för att sätta in den nyanställde i 
uppgifterna. Kostnader uppkommer även för resor och traktamenten i högre 
grad än tidigare beroende på planläggning av nya operationsannex. 

7. Styrelsen bör stödja försvarets forskningsanstalts insatser inom den 
försvarsmedicinska forskningen och förstärka dess resurser. För inriktningen 
av forsknings- och utvecklingsinsatserna bör en särskild arbetsgrupp med 
representanter för olika myndigheter bildas. 

Föredraganden 

Med hänsyn till vad jag har anfört under föregående anslag och med 
hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 27 450 000 kr. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
att till Dr(fikostnader för beredskaµs/agring m. m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett fc.irslagsanslag av 27 450 000 kr. 

H 6. Utbildning a~ personal för hälso- och sjuhård i krig m. m. 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 089 481 
5110000 
5 384 000 

Från anslaget bekostas utbildning av personal som avses tjänstgöra inom 
den allmänt civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation. 

1979/80 Heriiknad ändring 1980/81 

Social- Föredra-
s1yrclscn g.anden 

I. Uthildning a\' personal 
för den civila hiilso- och 
sjukvårdens krigsorgani-
sation 2 n:i ooo + 756 000 + 148 000 

2. Försvarsmedicinsk 
tjii nstgöri ng 801 000 + 207 000 
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----·-------· 
1979/8(1 

------------------
3. Utbildning av varenrria 

tjiinstepliktiga för \·ilka 
socialstyrelsen iir ulhild
ningsmyndighet 

4. Bidr;1g till Svenska rikla 
korset for utbildning av 
ci\ ilsamaritcr och perso-

186 ()()() 

nal for krigsblodcentraler I 079 UOO 
5. Bidrag till Sveriges kvinn

liga hilkf1rcrs riksförbund 
för utbildning av bilfiirarc 671 ()()() 

Summa 5 110 000 

Beräknad iindring 198(1/81 

Social
styrelsen 

+ 75 000 

+ 310 000 

+ 366 000 

+I 714 000 

Föredra
ganden 

+ 10 000 

+ 75 ()()(I 

+ 41 000 

+ 274 000 
-----------· -------- -------------

Sr1<·ialst.1'!'c!se11 

Ansl::!gsbehov enligt huvudalternativ +421 000 kr. 

1. Befattningsinriktade kurser grundade på personalens krigsbefattningar 

inom den civila hälso- och sjukvården i krig kommer budgetåret 1980/81 att 
ordnas inom programmen sjukvård. hälsovård och B-skydd. ledning och 
törsörjning. Styrelsen bcgiir medel för sammanlagt 76 kurser och konferenser 
med ca I 500 kursdeltagare. 

2. Det är en strävan från socialstyrelsens sida att den försvarsmedicinska 
tjiinstgöringen för läkare skall fullgöras inom sådana discipliner diir läkaren 

kan komma att verka under beredskap och krig. Den beräknas omfatta ca 60 
tjiinstgöringsmånader. 

3. Styrelsen är utbildningsmyndighet för vapenfria tjänstepliktiga inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. Varje utbildningsmyndighet har att själv svara 
för kostnaderna för föreläsararvoden. kursmaterial m. m. för denna utbild
ning. medan arbetsmarknadsstyrelsen svarar för kostnaderna för eko
nomiska och sociala förmåner. Totalt beräknas ca 400 vapenfria tjänsteplikti
ga få utbildning under budgetåret 1980/81. 

4. För socialstyrelsens räkning utbildar Svenska röda korset samariter för 
placering inom den civila krigssjukvården, i första hand hemsjukvården. 

Bidraget innebär att 700 samariter kan grundutbildas och 775 repetitionsutbil
das. 

5. Styrelsen föreslår att bidraget till Sveriges kvinnliga bilkårers riksför

bund beräknas till l 037 000 kr. vilket innebär att 250 personer kan grundut
bildas och 400 repetitionsuthildas. 
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Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 384 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen röreslår riksdagen 

att till Uthildning ar persona//iir hälso- och si11k1•ärd i krig m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 5 384 000 kr. 

H 7. Bidrag till prnsioner för vissa pro,·insialläkarr 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 025 000 

15 025 000 

15 025 000 

Från anslaget utgår ersättning till landstingskommunerna och Gotlands 

kommun enligt överenskommelse mellan staten och dessa kommuner om 

deras övertagande av statens ansvar för provinsialläkarnas pensionering 

(prop. 1972:50, SoU 1972:17,rskr 1972:169). 

Överenskommelsen innebär att berörda sjukvårdshuvudmän tar över 

ansvaret för provinsialläkarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare 

som fått behålla pensionsrätt enligt statens allmänna pensionsreglemente. 

Staten ersätter huvudmännen får deras åtaganden genom utbetalning av dels 

ett engångsbelopp motsvarande pensionsskulderna. dels årliga bidrag. 

Socia/s1yre/se11 

Engångsbeloppet har fastställts till 78 383 870 kr. per den I juli 1971 och 

skall fördelas på 19 annuiteter. som skall erläggas fr. o. m. år 1975. 

För år 1975 och följande år har parterna enats om att de årliga bidragen till 

landstingskommunerna och Gotlands kommun skall utgå med 8 milj. kr. 

intill dess slutlig avlösning sker av statens kostnadsansvar för ifrågavarande 

provinsialläkares pensionering. 

Styrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1980/81 till 15 025 000 

kr. 

Fiiredraganden 

I överensstämmelse med socialstyrelsens förslag beräknar jag 15 025 000 

kr. under anslaget för budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag ti/I pmsionerfiir l'issa pro1•i11sialläkare för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 15 025 000 kr. 
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I. Ungdomsvård m. m. 

1Vr social(iiinstlag 

Reger.ingen har för riksdagen lagt fram en proposition (l 979/80:]) om 

socialtjänsten. I propositionen föreslås nuvarande barnavårdslag, nykterhets

vårclslag och socialhjälpslag samt barnomsorgslag bli ersatta av en ny 

socialtjänstlag, som skall vara gemensam får hela vårdområdet. Socialtjänst

lagen föreslås få karaktären av målinriktad ramlag. I lagförslagets inledande 

paragraf sägs att samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens 

grund skall främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,jämlikhet 

i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Helhetssynen skall 

tillämpas. Varje kommun skall svara för socialtjänsten inom sitt område. 

Kommunen skall ha det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 

får det stöd och den hjiilp som de behöver. För att fullgöra kommunens 

uppgifter inom socialtjänsten skall det i varje kommun finnas en social

nämnd. Kommunen får inom ramen för vad lagen anger ordna verksamheten 

efter egna förutsättningar och behov. Ökad vikt skall läggas vid strukturin

riktade insatser som medverkan i samhällsplaneringen, fålt- och grannskaps

arbete och uppsökande verksamhet samt åt allmänt inriktade insatser som 

information och åtgärder som verkar för den enskildes rätt till arbete, bostad 

och utbildning. 

Till de individuellt inriktade insatserna inom socialtjänsten hör omsorger 

om barn och ungdom, äldre människor och människor med handikapp samt 

stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd åt familjer och enskilda 

som behöver det. Av central betydelse är bestämmelsen om den enskildes rätt 

till bistånd for sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte 

kan tillgodoses på annat sätt. Till omsorgerna om barn och ungdom hör 

förskole- och fritidshemsverksamhet. Socialnämnden ges ett särskilt ansvar 

att verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt skall få 

det skydd och det stöd som de behöver. Om hänsynen till den unges bästa 

motiverar det, skall socialnämnden sörja för att den unge får vård och fostran 

utanför det egna hemmet. 

För människor - unga eller vuxna - som behöver vårdas eller bo i annat 

hem än det egna skall det finnas familjehem och hem för vård eller boende. 

Med familjehem avses såväl de nuvarande fosterhemmen som andra 

enskilda hem. Hem för vård eller boende föreslås bli det sammanfattande 

begreppet för socialtjänstens institutioner. Det innesluter nuvarande barn

och ungdomshem, ungdomsvårdsskolor, nykterhetsvårdsanstalter. inackor

deringshem för alkohol och narkotikamissbrukare m. m. 

Kommunerna och landstingskommunerna skall enligt lagförslaget ha 

ansvar för att behovet av hem för vård eller boende inom socialtjänsten blir 

tillgodosett. Behovet av sådana hem och ansvaret för deras inrättande och 

drift skall redovisas i en plan för varje landstingskommun. Huvudmanna-
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skapct för de nuvarande statliga ungdomsvårdsskolorna och allmänna 

vårdanstalterna för alkoholmissbrukare föreslås bli överfört till i första hand 

landstingskommunerna. Förhandlingar om ell sådant överförande och andra 

frågor rörande det ekonomiska ansvaret för vårdresurserna pågår f. n. mellan 

statens forhandlingsniimnd och landstings- och kommunförbunden. 

I lagen ges särskilda regler till skydd for underåriga. De ersätter framför allt 

de nuvarande reglerna om fosterbarnsvård i barnavårdslagen. Fosterbarns

begreppet föreslås avskaffat. Åldersgränsen höjs frän 16 till 18 är bl. a. när det 

gäller krav på socialnämndens medgivande till all barn får tas emot for vård 

och fostran i hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller någon annan 

som har vårdnaden om honom. 

En fristående lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) 

föreslås för att garantera behövlig vård när sådan inte kan ges med den unges 

eller föräldrarnas samtycke. Bestämmelserna ersäller i viss utsträckning 

barnavårdslagens bestämmelser om omhändertagande för samhällsvård. 

Vård med stöd av LVU skall beredas den som är under 18 år, om brister i 

omsorgen om den unge eller hans eget beteende medför risker for hans hälsa 

eller ut veckling. För den som behöver vård p. g. a. sitt beteende kan vård med 

stöd av lagen beslutas tills den unge fyller 20 år. Vård med stöd av LVU 

beslutas av länsrällen efter ansökan av socialnämnden. 

Beslut om omhändertagande eller om vård enligt lagen medför rätt för 

socialnämnden att bestämma hur vården skall ordnas och var den unge skall 

vistas under vårdtiden. Nämnden skall enligt förslaget noga följa vården av 

den unge och regelbundet pröva om vården enligt lagen kan upphöra. I fråga 

om unga som bereds vård p. g. a. sitt eget beteende skall nämnden minst en 

gång i halvåret pröva om vården kan upphöra. När vård enligt lagen inte 

längre behövs, skall nämnden förklara vården avslutad. 

Försiik.werksamhet m. m. 

Inför arbetet med socialvårdsreformen har en forsöksverksamhet bedrivits 

i Kristianstads och Malmöhus län. Den del som bekostats med särskilda 

statliga medel slutfördes i början av år 1979. För att vissa delar av försöken 

skall kunna fortsätta - inom ramen för de reguljära medel som institutions

vården förfogar över - har regeringen medgivit fortsatt dispens från vissa 

bestämmelser i sociallagstiftningen. I försöksverksamheten har deltagit elva 

kommuner samt Råby yrkesskola i Lund, Ryagårdens yrkesskola och Östra 

Spångs skolhem i Örkelljunga. Vidare har ingått erkända vårdanstalterna for 

alkoholmissbrukare Björstorp i Vittsjö och Holma-Karlsvik i Höör. 

För institutionsvårdens del har försöken i Skåne inneburit att varje 

institution har fått ett eget upptagningsområde, ett ökat samarbete med 

kommunerna och att frivillig intagning och familjebehandling bedrivits på 

ungdomsvårdsskolorna. Ett ökat samarbete har också uppnåtts mellan 

vårdinstitutionerna och landstingens hälso- och sjukvård. Försöken har 
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omfattat bl. a. hemma-hos-arbete. kontrakterade familjehem, kommunala 
familjehem, stödfomiljer och dagccntralverksamhct för missbrukare. Resul
tat frän försöken har redovisats i olika delrapporter och i två slutrapportcr 
<Ut viirderingsgruppcns rapport "Skåneprojektet" och ledningsgruppens rap
port "Försöksvcrksamheten inom socialvården och den framtida socialtjän
sten"). 

Ledningsgruppen konstaterar bl. a. i sin rapport att försöksverksamheten 

har visat på olika brister och problem i det sociala arbetet. Ett utvecklings
hinder iir otillriicklig metod ut veckling, stor personalomsättning samt brister i 
utbildning och handledning. Ett annat allvarligt hinder iir den organisatoriska 

splittringen. Gruppen anser att det behövs en ökad samordning och 
samverkan främst mellan socialtjiinsten, den psykiska barn- och ungdoms
vfadcn och skolan. Den konstaterar vidare att det behövs ett förbättrat 
behandlingsinneh;lll i öppen och institutionell vård. Både ledningsgruppen 
och utviirderingsgruppen diskuterar avvägningen mellan öppen vård och 
institutionsvård. Utvärderingsgruppen iir kritisk till striivandena att begriinsa 
institutionsvården. Ledningsgruppen anser dock att denna striivan iir riktig 
och betonar att vistelser på institutioner medför risker för passivisering och 
kan förstärka känslan hos den intagne att han är avvikande. mirför måste 

institutionsvården utvecklas så att vården bättre svarar mot behoven. 
Ledningsgruppen menar att institutionsvården har utvecklingsmöjligheter 
om den ges ett mer pedagogiskt och behandlingsinriktat innehåll. 

Den institutionsutredning inom socialstyrelsen som tillsattes år 19i4 har i 
tre län (Kalmar, Örebro och Norrbotten) tillsammans med kommuner och 
landsting bedrivit "provplanering'' bl. a. när det gäller att fastställa behovet 
av och tillgången på institutionsplatser inom resp. län. En redovisning har 
liimnats av erfarenheter från nämnda vårdresursplanering. lnstitutionsutred
ningen har under år l 9i7 färdigställt en rapport som beskriver innehåll och 
samspel mellan öppen socialvård och institutionsvård. I en rapport framlagd i 
mars 19i9 har utredningen gjort en sammanställning och kommenterat 
försöken med institutionsplanering i Örebro och Kalmar liin. 

Fritidsverksamhet för barn och ungdom är en angelägen uppgift när det 
gäller att förebygga olika sociala problem. Socialstyrelsen har sedan år 1971 i 
samråd med bl. a. skolöverstyrelsen, statens ungdomsråd och Svenska 
kommunförbundet bedrivit försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för 
barn och ungdom, företrädesvis i åldern i-12 år. Bidrag har lämnats från 

allmänna arvsfonden till ett stort antal projekt inom denna försöksverksam
het där föreningar m. fl. har fått möjlighet att pröva nya former av 
fritidsaktiviteter och att i övrigt utveckla sin verksamhet samt nå ut till nya 
grupper av ungdomar. Under året har diskussion förts med ungdomsorgani
sationerna om en ändrad inriktning. Frågan om formerna för ett eventuellt 
fortsatt stöd till ungdomsorganisationernas ferieverksamhet kan inte lösas 
utan närmare utredningar och överläggningar. Jag räknar med att nödvän
diga initiativ skall tas inom regeringskansliet. 
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Ur allmiinna ar\sfonden har regeringen iiven anvisat medel för vissa försöt.: 
med bl. a. s~irskilda insatser för ungdomar med sociala problem. Sådana 
försök pågår f. n. i några Kommuner. I en kommun bedrivs försök med 
vidgade och fördjupade insatser frir ungdomar med olika former av arbets
hinder av social natur. 

Chefen för justitiedepartementet tillsatte år 1977 en kommittc med uppgift 
att undersöka möjligheterna att förstärka barns rättsliga ställning. Utredning
en ser över hela området för barns rättsliga ställning och undersöker i vilka fall 

och på vilka siitt barns intressen och behov skall kunna tillgodoses bättre än 
f. n. genom foreskrifter som- huvudsakligen inom ramen för lagstiftningen i 
övrigt - särskilt tar sikte på barnens rätt. På förslag av utredningen har i 
föräldrabalken <FB) uttryckligen angivits att föräldrar vid uppfostran av barn 
inte får kroppsligen bestraffa dem eller utsätta dem för annan kränkande 

behandling. 
Den under år 1977 tillsatta utredningen om prostitutionen har till uppgift 

att kartliigga problemen kring prostitutionen och även ge en belysning av de 
bakomliggande orsakerna till denna. I direktiven betonas bl. a. att utredning
en skall klarlägga barn- och ungdomsprostitutionens omfattning och karaktär 
och sambandet mellan prostitution och narkotikamissbruk. Den samtidigt 
tillsatta utredningen med uppdrag att se över lagstiftningen om sedlighets
brott skall studera bl. a. bestämmelserna om koppleri och förförelse av 

ungdom. 

U ngdomsl'å rdsskolor 

Vid ungdomsvårdsskolorna ges vård, fostran och utbildning åt barn och 
ungdomar som på grund av sociala störningar bedöms vara i behov av den 
behandling som kan ges vid dessa skolor. De intagna vid skolorna har 
antingen skrivits in som elever eller tagits in för utredning eller observation. 
Vid skolhemmen. som är avsedda för skolpliktiga elever, ges grundskoleut
bildning. Vid yrkesskolorna ges huvudsakligen arbetsträning och förberedan
de yrkesutbildning samt viss teoretisk utbildning. För skolpliktiga elever vid 

yrkesskolorna ges grundskoleutbildning. 
Från år J 975 tillämpas ett eget upptagningsområde for varje regional grupp 

av skolor. försöksverksamhet med frivillig vård - numera även för vissa s. k. 
överåriga elever - pågår vid femton ungdomsvårdsskolor. Som jag förut 
nämnt deltar tre skolor i den forstatta, begränsade försöksverksamheten 

inom socialvården i Skåne. 
Vid ungdomsvårdsskolorna pågår i övrigt sedan några år tillbaka olika 

försök med syfte att förbättra behandlingsmetoderna. Metodutveckling vid 
specialavdelningarna har startats vid Hammargården. Lövsta och Vemyra. 
Med syfte att bl. a. utreda orsakerna till personalens ökade sjukfrånvaro 
bedrivs forsök med en modell för organisations- och personalutvccklingsar-
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bete vid två skolor. Ett samverkansprojckt mellan Biirby yrkcsskola och 
socialförvaltningen i Uppsala beräknas kunna starta i början av 1980. 

Den forsöksverksamhet med olika åtgärder för att förbiillra friimst den 
teoretiska undervisningen och möjligheterna till arbe!sträning och arbets
prövning, som pågår i första hand vid yrkesskolorna. har enlig! sol·ialstyrel

sens utvärdering utfallit väl. Dessa försök fortsätter. Försök med alternativa 
behandlingsformer för svårmotiverade elever vid ungdomsvårdsskola har 
slutförts i samarbete med stiftelsen RfHL:s Smålandsgårdar. Med utgångs

punkt från gjorda erfarenheter kommer ungdomsvårdsskolor och ideella 
organisationer att inleda ökat samarbete. 

F. n. finns 18 ungdomsvårdsskolor med ca 500 eleq1latser. Ut vecklingen 
av elevantalet och vårdtiderna framgår av följande sammanställning. 

Antalet platser 
den 31 dec. 

Antalet den 31 dec. 
vårdade elever 
inom skola 
utom skola 

Antalet placeringar för vård 
utom skola 

Yårdtidcns längd i genom
snitt for elever som skrivits 
ut resp. år: 

Hela vårdtiden 
antal dagar 

Därav 
a) vårdtid inom skola 

varav första vårdtid 
b) vårdtid utom skola 

1965 

1 031 

887 
819 

I 166 

682 

359 
246 
323 

1970 

875 

751 
856 

2 280 

8211 

17' .•. l 

225 
447 

1975 

533 

469 
453 

1 172 

1 099 

444 
195 
655 

1977 

493 

446 
363 

847 

1 075 

473 
215 
602 

19781 

47:1 

402 
361 

886 

l 036 

494 
241 
542 

1 Nedgången i plats<intal i forhållancle till 1977 beror på temporiir platsminskning till 
följd av reparationer och ombyggnader. 

Under år 1978 har 274 elever nyintagits, varav 220 pojkar och 54 flickor. för 
såväl pojkar som flickor har flera intagningsorsaker angetts. De vanligaste 
intagningsorsakerna var för pojkar förmögenhetsbrotl, fordonstillgrepp, 
aggression och våldshandlingar mot person samt missbruk av alkohol. För 
flickor var de vanligaste intagningsorsakerna missbruk av narkotika, miss
bruk av alkohol, skolskolk och prostitution. 

Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdsskole
organisationen har kunnat minskas under senare år. I detta sammanhang bör 
omnämnas att även antalet platser på barnhemmen har minskat. Vid slutet 
av år 1978 var antalet platser I 341. varav 174 avsåg: specialhem. Motsvarande 
siffror för 1973 var 2 120 resp. 300. 

Antalet platser på ungdomsvårdsskolorna var I 031 i slutet av år 1965 och 
hade minskat till 473 år 1978. Under perioden januari-{)klober har antalet 
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beslut lllll intagning ökat fritn 329 år 1978 till 407 år 1979. Särskilt har 

cfterfriigan av platser på sluten avdelning ökat. Tidvis har pl~Hsbrist på slutna 

anlclning;ir ors~1kat problem i form av viintetider, ökat antal rymningar och 

annan orll i de fall eleverna ändå tagits in och placerats på öppna 

avdelningar. 

\'årdtiderna in1.1m skola tenderar att bli längre, vilket kan bero på att de 

elever su!ll numera tas in i ungdomsvårdsskola uppvisar ett större behov av 

intensiv.i vård- och behandlingsinsatser. Situationen på arbetsmarknaden 

med ungdomsarbetslöshet och andra svårigheter att finna lämpliga placering

ar för ungdomar med sociala handikapp kan också vara en orsak. 

Socialstyrelsen har i sin anslagsframstiillning och i särskild skrivelse till 
regeringen meddelat att de faktiska kostnaderna för innevarande budgetår 

bcriiknas iiverstiga cle medel som står till förfogande för ungdomsvårdssko

levården. 

h.1sa er.1ii1111ingar !il/ ko1111111111er11a 

Med anledning av proposition ( 1978179:95) om den kommunala ekonomin 

har riksdagen beslutat (FiU 1978179:35, rskr 1978179:335) att nuvarande 

statliga ersiittning till hjiilp för utländska mdhorgare, svenska zigenare samt 

renskötande samer skall avvecklas fr. o. m. elen l januari I 980. 
Vidare har riksdagen nyligen godklint de föreslagna riktlinjerna i proposi

tion ( ! 979/80:38) om ers:ittning till kommunerna för hjiilp till flyktingar m. fl. 

(Sol.'. 1979/80:22. rskr ! 979/80: l l l ). Det innehiir att statlig ersättning till 

kommunerna införs för elen hj:ilp till försörjning som ges till utlänningar 

under den tid clå deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas. 
Samtidigt införs enklare regler för den statliga ersiittningen till kommunerna 

for socialhjiilp till flyktingar. Ersättning skall lämnas för hjälp som utgivits 

under det år då beslutet om uppehållstillstånd fattas samt två år därefter. 

Andra insatser för flyktingar, t. ex. barnomsorg och tolkhjälp, skall också 

ersättas. Denna ersättning skall schablonberäknas till 25 '.'., av den statliga 

ersiittning som kommunerna får för sina socialhjälpskostnadcr för flykting-

ar. 
Vidare kommer handliiggningen av ersättningarna att decentraliseras från 

socialstyrelsen och rikspolisstyrelsen till länsstyrelserna. Statens invandrar

verk skall kontrollera att ansökningarna avser sådana personer som kom

munen har riitt att få crsfötning för. Förslaget innehHr kortare handläggnings

tider och snabbare utbetalningar av ersättningarna än f. n. De nya reglerna 

träder i kraft elen I januari 1980. 
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I I. l!ngdoms\'ård~skolurna: Driftkostnader 

1478/79 lltgift 162 383 818 

l 97tl/8(J i\ nslag I :i8 '162 ()()() 

l ')80/8 l Fi>rslag 174691 000 

Fr{in anslaget bekostas verksamheten \·id ungdomS\'iirdsskolnrna. Det 

finns 18 u ngdornsv[\rclsskolor med sammanlagt ca 500 elC\'Pl<ttscr. 

-------

--·· ---·· 

P<·rsonal 
f .cdningspcrs< >nal 
V<\rd- Ol'h tillsynsperS()l131 
Fkonomipersonal 
Personal for utbildning och 
sysselsättning 

K<1n1nrspcrsonal 

Anslag 
L'1gi/i1•r 
I .önckost nader 
Sjukvård 
Resccrsättning:ir och tjänste-
bilar 

Lokalkostnader 
F.xpcnscr 
Övrig<! utgifter for den egent

liga skolverksam beten 
m. m. 

Sjukdrd m. m. åt elever 
Frsiittning till övervakare 

m. m., placeringar i enskilda 
hem, inackorderingshcm, 
uthildningsanstaltcr m. m. 
samt vissa bidrag till IOGT
NTO m. m. 

Arhctsmiljöåtgiirder 

Summa kr. 

lnkomsrer 
l 'ppbiirdsmedel 

Ncttou tgi ft 

Sr 11·ial.11.1 rd1c11 

1979/80 

f 19 
456 
126 

135 1/2 
42 

878 1/2 

llJ 156000 
248 000 

2 250 000 
16 701 000 

I %6 000 

13 240 000 
I 76J 000 

10538000 

159 862 ()()() 

900 000 

158 962 000 

I. Pris- och löneomriikning + 15 847 000 kr. 

lkriiknad iindring 1980/81 

Social- Föredra-
styrelsen gandcn 

+14 
+1/2 

+14 1/2 

+ 15 726 (l(JO + C) 998 000 
+ 208 ()()() 168 000 

+ 171 000 + 171 000 
+ 2661000 + 2 677 000 
+ 211 ()(){) + 141 000 

+ 1006000 + 500 (l{I() 
Jl9 ()()() + 294000 

+ I 680 000 .;. 1680000 
+ 500 000 

+22482000 + 15 629 000 

100 000 100 000 

+22 582 000 ~ 15 729 000 

2. Ett genomforancle av hu\'uclaltcrnativct skulle bl. a. innebära en stan-
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dardsiinkning p{1 sknlorna rn:h en minskning :I\ personalen med ca 25 

tjiinst..:r. En stidan personalminskning skulle medfiirn viinteticler vid place

ringar p[t llngdnmsvfirdsskolor uch att andra pli1L·eringsaltcrnativ t. ex. l:ingcl

se i vissa fall skulle hli aktuella. Det skulle dessutom inte vara möjligt att htilla 

fast vid de region::ila upptagningsområdena. Sncialst.vrelsen skulle tvingas 

placera elever på ett st1dant siitt att det skulle stå i direkt strid med 

intentionerna om ökad integr:1tinn mellan skolorna och den öppna socialvår
den inom regionen . 

.3. f'[t grund av att många befattningshavare iir placerade i slutlöneklass och 

att personalorganisationen har en utpriigl:id Wgliineprofil tenderar schablon

heriik ningarna enligt hudgetanvisningarna att system:itiskt missgynn::i ung

domsv[irdsskoh:vcrksamheten, varför extra uppriikning av lönemedel är 

nödvändig. Utöver eten differens som uppstär med anledning av schahlnnbe

riik ni ng har socialstyrelsen u ncler ett anta I år t \ ing:1ts i nriitta cl t an tal tjiinster 

utöver de av regeringen inriit1:1de bl. a. pti grund av arhetstidsforkortning och 

ökad arhetshelast ni ng inom kontors- och ekonomifunktionerna. ( + .3 65.3 000 

kr.) 

4. Socialstyrelsen anser det oförenligt med nuvarande vårdintentioner att 

tillåta inlåsning: av elever. vilket fortforande sker pii vissa skolor. För att 

kunna upphöra med denna inlåsning som sker nattetid p;i tre skolor erfordras 

9 tjiinster som drdare (+ 726 000 kr.). 

5. För att kunna starta ny speciala\·delning \'id Vemyra skolhem iir det 

nödviindigt med en ökning av redan hcfintliga tjiinster med 6 vårdare. Denna 

specialavdelning blir den enda i Norrland och ersiitter två öppna avdelningar 

vid skolan. Specialavdelningen kommer att drivas med öppna elevdörrar 
nattetid, vilket förutsätter personalförstärkning. Genom ett mindre platsantal 

vid skolan kommer antalet tjänster successivt att kunna minskas med tre 

genom naturlig avgång. '.'Jettotillskottet nya tjtinster blir sålunda i det liingre 

perspektivet tre. Eftersom en tjiinst har beviljats for innevarande budgetår 

kriivs yttc:rlig::ire 2tjiinsterl+161 000 kr.). 

6. För att kunna bemanna en ny elevavdelning vid Stigb~ .. yrkesskola kriivs 

4 I /2 tj~inster. En viss lokal omdisponering av personal kan göras, men för att 

den nya avdelningen ska kunna tas i hruk kriivs ett n~·tillskott av I 

tillsynsman, 2 vårdare och I /2 ckonomihitriidc ( + 300 000 kr.). 

7. Ungdomsvtirdsskolorna redovisar ökade svtirigheter att rekrytera k vali

ficcrade losterhem. Ersiittningarna för placering i enskilda hem bestiims av 

hl. a. kommunal efterfrågan och uppvisar en fortlöpande väsentlig ökning. 

Det kiirv:1 arhetsmarknadsliiget har medfört att skolorna tvingas betala en stor 

del av elevernas levnadskostnader vid vård utom skola. För innevarande 

budgetår heriiknas ökningen utöver anvisade medel uppg:[1 till 915 000 kr. 

8. För att komma till riitta med personalens nedslitning och utslagning pt1 

skolorna finns det heho\· av att inriitta en siirskild arhetsmiliögrupp. För detta 

iindarn[il har socialstvrelsen hcriiknat en kostnad av .350 000 kr. i lönemedcl 

och 12) 000 kr. för resor och tr::iktamenten. tillsammans 475 000 kr. Utöver 
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dessa extraordinära insatser beriiknar socialstyrelsen kostnader for redan 
påbörjade aktiviteter inom arbetsmiljöområdet. s<tsom sammantriiden i 
socialstyrelsens centrala skyddskommittc. diir ungdomsdrdssknll>rna iir 
representerade både på arbetsgivar- och arbctst11garsidorna, och grunduthild
ning a\' lokala skyddskommittccr och skyddsombud. I båda fallen gäller det 
kostnader för resor och traktamenten. Kostnaderna beriiknas till 25 000 kr. 

( + 500 000 kr.). 

Fiire1/raga11dc11 

Som jag har nämnt i avsnittsinkdningen pagår i'iirhandli11i;ar om iindrat 

huvudmanna..~kap för bl. a. ungdomsvårdsskolorna. Jag beräknar dock här 
medel för verksamheten under hela budgetåret 1980/81. 

Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdsskoleor
ganisationen har kunnat minskas under senare år. Jag bedömer det möjligt att 
ytterligare reducera verksamheten med någon eller några avdelningar inom 
organisationen. Jag har beriiknat vissa ökade medel för vikarier och riiknar 
med att socialstyrelsen, som fortsiitter genomgången av personalWget, senare 
redovisar ytterligare material som belyser vikariesituationen vid skolorna. 

Försöksverksamhecen med individuellt utformade metoder för undervis
ning, arbetsprövning, arbetsträning och social triining i övrigt bör fortsiitta. 
för niista budgetår har jag beräknat 2A milj. kr. för sådan verksamhet. För 
försöksverksamhet i övrigt vid ungdomsvårdsskolorna bcriiknar jag 1,4 milj. 
kr. samt 270 000 kr. till automatisk databehandling. Under anslagsposten 
Rescersiittningar och tjänstebilar har jag räknat medel för anskaffning av fem 
nya fordon. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en höjning av 
anslaget med 15 729 000 kr. till 174 69 l 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Un~domwårdssko/vrna: Dri/ikostnader för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 174 691 000 kr. 

I 2. Ungdoms\·årdsskolorna: Engångsanskaffning a,· imentarier m. m. 

1978/79 
1Q79/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

738 266 
740 000 
460000 

Reservation 320 590 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med nybyggnad eller större 
ombyggnad vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare bekostas anskaffning av 
undervisningsmateriel och andra inventarier i anslutning till anordnande av 
grundskoleundervisning vid vissa skolorm. m. Prioriteringar inom anslaget 
är beroende av byggnaclsobjektens prioriteringar. 
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S111 ·ia/s11·rc/se11 

Kostnaderna for inventarier i samband med nybyggnader eller större 
ombyggnader m. m. ber~ik nas till 888 000 kr. för \ 979 /80 och \ 490 000 kr. för 
1980/81. Med beaktande av befintlig reservation beräknar socialstyrelsen 
anslagsbehovet för 1980/81 till 1 485 000 kr. 

Fiircdraganden 

fVfed hiinsyn till beräknad minskning av reservationen samt till antalet nya 
byggnadsprojekt vid skolorna beriiknar jag anslagshehovet till 460 000 kr. för 
niista budgetår. 

Jag hcmst~iller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ungdomwårdsskolorna: E11gcingsanskajfi1ing ai· inventarier 

m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 
460 000 kr. 

I 3. Ungdoms,·årdsskolorna: Personalutbildning 

1978179 
1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

\ 070 017 
I 270 000 

I 309 000 

Reservation 152 854 

Från anslaget bekostas utbildning av personal vid ungdomsvårdsskolorna, 
cHiribland grundutbildning för nyanställd vård personal. 

Socia/srrrclscn 

Styrelsen ber:iknar meclelsbehovct for budgetåret 1980/81 till I 500 000 
kr. 

För introduktionskurser under budgetåret\ 980/81 för nyanställda vårdare, 
111. n. har beräknats 289 000 kr. och för fortbildningskurser och konferenser 
344 000 kr. Gemensamma kostnader för central kursverksamhet beräknas 

uppgå till 87 000 kr. 
Skolorn3.s personal bör ges möjlighet att delta i kurser anordnade av 

skolöverstyrelsen, arbetsrnarknadsstyrelsen m. fl. För detta ändamål beräk
nar styrelsen 80 000 kr. För kurser anordnade regionalt for personal vid skolor 

och med deltagande av representanter för öppenvården samt intern personal
utbildning vid enskilda skolor beräknar styrelsen 700 000 kr. Styrelsen räknar 
därvid med att viss persnnalgruppshandledning införs för stöd till den 

personal som arbetar under särskilt pressande arbetsförhållanden. Styrelsen 
r~iknar med att stora utbildningsresurser kommer att behövas för att ge 
fordjupade kunskaper i den nya socialtjänstlagstiftningen. A ven behovet av 
utbildning inom annan vårdarbetet närstående lagstiftning, t. ex. lagar och 
a\'lal inom arbetsrättens område, bör beaktas. 
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fiiredraganden 

Med utgångspunkt från huvudalternativet beräknar jag anslagsbehovet för 
kursverksamheten under niista budgetår till l 309 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Pcrsonalurhildning för budgetåret 
1980/8 l anvisa ett reservationsanslag av 1 309 000 kr. 

l 4. Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, 

flyktingar m. m. 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

]5) 983 011 I 

125 000 000 
160 000 000 

1 .'\nslagel F.rsiiltningar till kommunerna enligt s1xialhjälps- och barnavårdslagarna 
m.m. 

från anslaget utgår för innevarande budgetår ersättning till kommunerna 
dels enligt socialhjälps- och barnavårdslagarna för viss vård som meddelats 

huvudsakligen icke svenska medborgare, dels enligt särskilda åtaganden av 
staten för understöd åt renskötande samer. Ersättningen utbetalas kalcnder
iirsvis i efterskott genom länsstyrelserna. Från anslaget utgår även ersättning 
till kommunerna för insatser som gjorts för svenska zigenare. Ersiittningen 
utbetalas av socialstyrelsen. Dessa ersättningar upphör fr. o. m. den 1 januari 
1980 (prop. 1978179:95, FilJ 1978179:35, rskr 1978179:335). Som en följd av 
utbetalningsreglerna kommer dock huvuddelen av ersättningarna för 1979 
att utbetalas under budgetåret 1980/81. 

Från anslaget utgår ersättning till kommunerna även för kostnader för 
flyktingar och vissa andra från utlandet till Sverige inkomna personer. Dessa 
ersättningar betalas av socialstyrelsen. Fr. o. m. den 1 januari 1980 införs 
statlig ersättning till kommunerna för den hjiilp till försörjning som ges till 
utlänningar under den tid då deras ansökningar om uppehållstillstånd 
behandlas. Vidare införs enklare regler for den statliga ersättningen till 
kommunerna för hjälp till flyktingar samt en decentralisering av ersättningar
na från socialstyrelsen till länsstyrelserna (prop. 1979/80:38, SoU 1979/80:22, 
rskr 1979/80: 111 ). 

Från anslaget bekostas vidare f. n. en genom kommunerna bedriven 
försöksverksamhct bland organiserat överförda utomnordiska zigenare. 
Verksamheten innefattar bl. a. familjepedagogiska insatser och omfattar i 
den delen även nordiska zigenare samt enskilt invandrade utomnordiska 
zigenare som inte omfattas av flyktingbestämmelserna. Från anslaget bekos
tas även sådana insatser bland flyktingar. Vissa kostnader för socialstyrelsen 
for avlöning till särskilt anställd personalm. m. for flykting- och zigenarären
den täcks också från anslaget. 

1.1 Riksdagr·11 f'17<Jl.\'fi. I sand. Nr /INI. Bil. S 
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Slutligen bekostas f. n. från anslaget understöd som av utrikesdcpartcmen

lel beviljas nödställda svenskar i utlandet samt kostnader för ullandssvenskar 

som återviinder till Sverige. 

Sol·ia/styrclscn 

Med hiinsyn till en ökning av antalet hjälpsökande nyktingaroch kostnads

ökningar friimst när det g:iller bostadskostnader och sjukvård beräknar 

styrelsen kostnaderna för nyktingar och zigenare till 90 milj. kr. Huvudparten 

av de beriiknade medlen åtgår till att ersätta kommunerna för lämnad 

socialhjälp och sjukvård till nyktingar. 

Fiiret!raganilcn 

Under budgetåret 1978/79 betalade länsstyrelserna ersättningar till kom

munerna för socialhjälp och barnavård åt utländska medborgare med ca 75 

milj. kr. Dessa ersättningar upphör fr. o. m. den I januari 1980. Som en följd 

av att ersättningarna utbetalas i efterskott måste emellertid vissa medel för 

detta ändamål beräknas även för budgetåret 1980/81. 

För hjälp till nyktingar betalade socialstyrelsen ut ca 70 milj. kr. under 

budgetåret 1978/79. Ersättningarna till kommuner för understöd till svenska 

zigenare utgjorde under samma tid ca 2,2 milj. kr. Utbetalningarna sker som 

regel ca ett år efter det hjälpen lämnats. 

Genom riksdagens beslut med anledning av proposition (1979/80:38) 

ändras ersättningsreglerna för nyktingar fr. o. m. den I januari 1980. Vidare 

decentraliseras huvuddelen av handHiggningen av dessa ersättningar från 

socialstyrelsen till länsstyrelserna. Kostnader som uppkommit före den 1 

januari 1980 skall dock ersättas av socialstyrelsen enligt nu gällande bestäm

melser. Ansökan enligt den gamla ordningen skall ha inkommit till socialsty

relsen senast vid utgången a\' 1980. 

Genom eftersläpningen i utbetalningarna och de ansökningsregler som 

finns i det gamla systemet kommer huvuddelen av ersättningarna får 

nyktingar avseende år 1979 att belasta anslaget först under budgetåret 

1980/81. Detsamma gäller socialstyrelsens ersättningar för understöd till 

svenska zigenare. 

Fr. o. m. år 1980 får kommunerna även ersättning för hjälp till försörjning 

som ges till utlänningar under den tid då deras ansökningar om uppehållstill

stånd behandlas. Denna utvidgning av ersättningarna har kostnadsberäknats 

till ca 15 milj. kr. per år. 

Ersättningar för hjälp åt såväl nyktingar som personer som väntar på 

uppehållstillstånd kommer enligt de nya reglerna att betalas ut kalcnderårsvis 

i efterskott. Genom att ansökningsförfarandet blir enklare kommer ersätt

ningarna att kunna betalas ut snabbare än f. n. Ersättningar avseende år 1980 
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kommer åtminstone delvis att kunna betalas ut under budgetåret 1980/8!. 

Genom att även ersättningarna för llyktingar avseende år 1979 till största 

delen kommer att betalas ut under samma period kommer belastningen på 

anslaget för detta ändamål att bli särskilt stor under nästa budgetår. 

Försöksverksamheten med familjepedagogisk verksamhet kommer 

skyndsamt att utvärderas. Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i 

frågan rörande statens engagemang i denna verksamhet. 

Efter samråd med chefen för utrikesdepartementet föreslår jag att under

stödet till nödställda svenskar i utlandet fr. o. m. budgetåret 1980/81 bekostas 

över tredje huvudtitelns anslag Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i 

utlandet m. m. 

Med hänsyn till belastningen under budgetåret 1978179 samt de föränd

rade ersättningsregler som gäller fr. o. m. den I januari 1980 bör anslaget föras 

upp med 160 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kommunernajifr l1iälp ti/1111/ändska medborga

re,jlyktingar m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 160 000 000 kr. 
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J. Alkoholpolitik och missbruksvård 

Alkohnl{lolitik m. m. 

Missbruk av alkohol och narkotika är vårt lands största sociala och 
medicinska problem. Missbrukets konsekvenser i form av sociala problem 
med skadcverkningar for hela livet, sjukdomar, brott och skador på person 
och egendom blir allt allvarligare. 

\1issbruket tar allt större behandlingsresurser i anspråk inom olika 
vårdområden. Den totala omfattningen av alkoholmissbruket är inte känd 
men antalet personer med allvarliga alkoholproblem har av socialstyrelsen 
uppskattats till mellan 200 000 och 300 000 personer. 

Det direkta sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionens omfatt
ning och missbruket är numera allmänt accepterat. Målet for alkoholpolitiken 
är att nedbringa konsumtionen och därmed minska skadorna. 

Den uppgång av alkoholkonsumtionen i Sverige som skett på senare år 
inger stor oro. En liten andel av befolkningen svarar for en stor del av 
konsumtionen. 

Försäljningen av alkoholdrycker motsvarade år 1976 7,7 liter ren alkohol 
per person över 15 år. Det är den högsta siffran som noterats sedan en mera 
ut vecklad statistik började foras. Efter en nedgång åren 1977 och 1978 steg 
försäljningen under första halvåret 1979 med 3 '-'•). I första hand svarar 

starkölet for denna ökning. 
Antalet omhändertaganden av berusade visar också en stigande trend. 

Omhändertagandena ökar i vissa län särskilt kraftigt bland ungdomarna i de 
övre tonåren. Särskilt allvarligt är att alkoholbruket och missbruket iiven gått 
allt längre ner i åldrarna. Alkoholskador konstateras hos allt yngre personer. 
Ungdomars tilltagande alkoholvanor inger stark oro. Enligt skolöverstyrel
sens undersökningar tenderar konsumtionsfrekvcnsen nu i vissa fall att öka 
särskilt betriiffande vin och sprit bland skolungdomar i årskurs 9. Andelen 
äldre ungdomar som använder alkohol i berusningssyfte har också ökat. 

Det kan inte uteslutas att den ökade starkölsförsiiljningen haft en viss 

betydelse for ökningen av berusningsfrckvensen bland ungdomar i de högre 

åldrarna. A andra sidan förefaller förbudet mot mellanölet ha förbättrat 
situationen i de lägre åldrarna. För att få den aktuella missbrukssituationen 
belyst - särskilt med tanke på ungdomar - pågår undersökningar som bl. a. 

berör effekterna av riksdagens beslut att avskaffa mellanölet. Slutredovis
ningen av sådana projekt väntas under år 1980. 

Inom socialdepartementet och socialstyrelsen fullföljs arbetet med det 
alkoholpolitiska program som riksdagen fastställde är 1977. Riksdagen 

uttalade sig för ett långsiktigt arbete för att begränsa den totala, allt får höga 
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alkoholkonsumtionen och för att komma tillriitta med alkoholmissbruket. 
Resurser har ställts till förfogande för upplysningsverksamhet, förebyggan

de åtgrirder och försöksverksamhet med fritidsaktiviteter friimst för ungdom. 
Stödet till nykterhetsorganisationerna har också ökat. De förehyggande 
insatserna bör bl. a. avse uppsökande verksamhet, upplysning och undervis
ning och allmänt förebyggande åtgärder genom förbättringar av bl. a. 
bostads- och fritidsmiljön. I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla 
idrottsrörelscns betydelse. 

Skola m:h arbetsplatser är viktiga områden för de förebyggande insatserna. 
I detta sammanhang är det särskilt angeläget att rikta uppmrirksamhctcn på 

ungdomars skolsituation, arbetslösheten bland ungdomar, det ökade miss
bruket bland kvinnorna, särskilt i de yngre åldersgrupperna och ökningen av 

antalet förtidspensionärer. 
Insatser måste även i fortsättningen göras för helnykterhet i sådana 

situationer där detta krävs. Jag tänker då i första hand på trafiken och 
arbetslivet. 

Det förebyggande arbetet genom bl. a. frivilligorganisationerna ges starkt 
stöd. Socialstyrelsen har tillsammans med nämnden för alkoholfrågor 
ansvaret på central nivå för alkoholpolitiken. Nämnden har bl. a. fördelat ca 
10 milj. kr. till drygt 100 projekt för försöksverksamhet med fri tidsaktiviteter 
och nöjesverksamhet i alkoholfri miljö, ca 4 milj. kr. till en kampanj på 
arbetslivets område som bl. a. omfattar kamratstödjande verksamhet och 
medel till en kampanj om alkoholmissbruk och graviditet samt 3 milj. kr. till 
ett 50-tal lokala projekt för kompletterande informationsverksamhet. Vidare 
har statens ungdomsråd fördelat ca 4 milj. kr. till 23 organisationer för 
information om alkohol- och narkotikaproblemen. 

1977 års beslut innebär en restriktiv alkoholpolitik. De viktigaste medlen 
för att upprätthålla denna är priset, försäljningsmonopolet samt åldersgrän
sen för rätt till inköp, 20 år - två år över myndighetsåldern. Mellanölet har 

avskaffats, alkoholskatten har nyligen höjts enligt de alkoholpolitiska 
grunder som man tidigare enats om och lagen mot tobaks- och alkoholreklam 
trädde i kraft den 1 juli 1979. 

I alkoholdebatten har framförts förslag om nya och skärpta restriktioner. 
Jag anser i och för sig inte behovet av sådana uteslutet men i första hand skall 
de beslut för att minska alkoholkonsumtionen fullföljas som riksdagen efter 

många års utredning i stor enighet beslöt om år 1977. 

Det är således angeläget att man först ser över de bestämmelser som finns 
och undersöker i vad mån de efterlevs. Det är främst ungdomens alkoholbruk 
som inger farhågor. 

I regeringsdeklarationen sägs att en bred aktion mot överlåtelse av 
alkoholdrycker till ungdom skall genomföras. Regeringen har nyligen tillsatt 
en siirskild arbetsgrupp för att förbereda aktionen. I arbetsgruppen ingår 
företrädare for socialdepartementet, socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, sys
tembolaget, hrottsforebyggande rådet, skolöverstyrelsen, statens ungdoms-
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råd. kommunförbundet och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotika
upplysning. 

Målet för insatserna är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar 

under 20 år. Detta bör bl. a. ske genom att förändra de allt rör accepterande 

attityderna gentemot överlåtelse av alkohol till ungdomar. Målgrupp for 

aktionen är alla vuxna över 20 år, t. ex. föräldrar, andra anhöriga, kamrater 

samt givet vis tonåringarna själva för att öka deras insikt om alkoholproble

men. Enligt planerna skall aktionen inledas under våren J 980. 

En samarbetsgrupp kommer att inrättas mellan de departement som 

handlägger frågor rörande alkohol i syfte att samordna och bredda verksam

heten. 

Det är nödvändigt att få till stånd en attitydförändring till alkoholfrågan 

även på andra områden än det som rör langning. I lär kan det allmänna göra 

insatser men dessa kan inte ersätta dem som enskilda människor och 

organisationer kan åstadkomma. Bl. a. därför ges frivilliga organisationer ett 

ökat stöd. 

Jag har för avsikt att inbjuda företrädare för ungdomsorganisationer, 

nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, de kristna samfunden, länkrörelsen, 

fackliga organisationer m. n. för att diskutera hur man skall komma tillrätta 

med alkoholproblemen. 

Jag vill också peka på det angelägna i att även organisationer som inte står 

för en hel nykter linje och som i sitt arbete har ansvar för fostran av ungdom 

tar avstånd från alkoholen i sin verksamhet. Jag vill här betona värdet av 

alkoholfria miljöer, särskilt för ungdom. I detta sammanhang finns också 

anledning att betona det föredöme som det allmänna och dess representanter 

bör visa genom att begränsa alkoholen vid representation. 

Den utredning om alkoholfri motellverksamhet som tillsattes våren 1979 

räknar med att under våren 1980 framlägga sina förslag. 

Vårdrn ai· alkoho/skadadr 

Vad beträffar vården av de alkoholskadade, räknar jag med ett fortsatt ökat 

behov av särskilda vårdinsatser. Missbruksvården byggs ut. Under de senaste 

åren har vården av missbrukare alltmer kommit att präglas av en helhetssyn 

och en ökad samordning med övriga vårdområden. De öppna och frivilliga 

vårdformerna dominerar. Efterfrågan på platser vid vårdanstalter och 

inackorcleringshem har ökat. På flera orter i landet pågår och planeras en 

vidgad verksamhet, som syftar till att utveckla alternativa behandlingsmo

deller och pröva olika former för samverkan bl. a. mellan sjukvård och 

socialvård. 

Jag har i inledningen till föregående avsnitt redogjort för propositionen om 

socialtjänsten (1979/80: 1 ). Förslag till lagstiftning om vård utan samtycke av 

vuxna missbrukare föreligger också. Förslaget innehåller bl. a. bestämmelser 

om psykiatrisk vård utan samtycke av alkohol- och narkotikamissbrukare. 

Frågan om kontraktsvård för missbrukare utreds med sikte på att införa 
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regler om sådan vård samtidigt med den nya sociallagstiftningen. En 

utredning om reglerna för vård uwn samtycke skall tillsättas för all följa den 

nya lagstiftningen och överväga behovet av förändringar i denna. Jag har 

också i inledningen till föregående avsnitt niimnt att förhandlingar pågår om 

huvudmann;t<>knpel för bl. a. nykterhetsvårdens institutioner. 

Den forsöksverksamhet inom socialvården i Skåne som jag omnämnt i 

föregående avsnitt slutfördes i början av år 1979. I försöksverksamheten har 

deltagit elva kommuner samt bl. a. de erkända vårdans1al1erna för alkohol

missbrukare i Björstorp i Vittsjö och I lolma-Karlsvik i Höör. Försöken har 

bl. a. inneburit att vnrje institution fått ett eget upptagningsområde och alt ell 

öka! samarbete kommit till stånd med kommunerna samt mellan lands

tingens hälso- och sjukv[lrd och vårdinstilutionerna. 

I inledningen till detta avsnitt i förra årets budgetproposition redogjordes 

for försöksverksamheten med tillnyktringsenheter. Verksamheten bör kun

na ge ett underlag för bedömning av hur vården av omhändertagna berusade 

personer bör organiseras i framtiden. Försök har avslutats i Landskrona och 

pågår i Karlstad, Gävle, Göteborg, Skövde och Solna. Ytterligare försök 

beräknas börja i Malmö under år 1980. Verksamheten i Gävle och Skövde har 

en viss sjukhusanknytning. Karlstad, Göteborg och Solna har fristående 

tillnyktringsenhctcr med begränsad medicinsk medverkan. I Malmö kom

mer enheten att få anknytning till polisens arrestlokaler. 

Utvärderingen av försöksverksamheten pågår under ledning av socialde

partementet. En preliminär rapport av utvärderingsgruppen har Himnats till 

departementet i december 1979. En slutlig utvärdering kommer att göras 

under nästa budgetår av arbetsgruppen i departementet som därefter avger en 

slutrapport. Jag räknar med att erfarenheterna från försöken kommer att vara 

till nytta for landstingen och kommunerna när de skall utforma vården for de 

akut berusade. Jag beräknar statens kostnader förde försök jag tidigare nämnt 

till 5.9 milj. kr. under nästa budgetår. Vidare beräknar jag under nästa 

budgetår 3,5 milj. kr. för nya försök drivna av kommun eller landsting. Den 

sammanlagda kostnaden för staten för hela försöksverksamheten beräknas 

således till 9,4 milj. kr. 

Med anledning av propositionen (1978/79:95)om den kommunala ekono

min har riksdagen bl. a. beslutat att nuvarande ersättning till kommunernas 

kostnader för nykterhetsvård vad avser administration och förebyggande och 

eftervårdande åtgärder m. m., sammanlagt 122,8 milj. kr. skall avvecklas. De 

nya reglerna träder i kraft den 1januari1980. Till kommunernas kostnader för 

alkoholpolikliniker beräknas bidrag även för nästa budgetår. 

Resurserna för de öppna och frivilliga vårdformerna inom nykterhetsvår

den bör i övrigt öka<;. Den öppna och halvöppna nykterhetsvården har tillförts 

avsevärt ökade resurser. Den I juli 1979 fanns ca 120 alkoholpolikliniker och 

ca I 600 platser vid inackorderingshem, samt ca 2 400 platser inom nykter

hetsvårdens anstaltssystem. Under år 1978 var 92 '\", av intagningarna på 

värdanstalter frivilliga. Efterfrågan på vårdplatser. särskilt på de allmänna 
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anstalterna har ökat kraftigt under den senaste femårsperioden. l)töver dessa 
vårdrcsurser finns inom sjukvården särskilda toxikornaniavdelningar och 
andra enheter med liknande funktion. 

Antalet vårdinstitutioner och platser den I juli 1979 framgår av följande 
sammanställning. 

Statliga vårdanstalter 
Erkända vårdanstalter 
Enskilda vårdanstalter 
lnackorderingshem för alkoholmissbrukare 
lnackorderingshem/behandlingshem R.ir 
narkotikam isshrukare 

Antal insti
tutioner 

4 
19 
26 

113 

21 

Antal 
platser 

307 
I 249 

853 
I 614 

248 

Nästa budgetår räknar jag bl. a. med en ökning med 3,5 milj. kr. till 54,8 
milj. kr. för verksamhet vid alkoholpolikliniker samt 9,4 milj. kr. för 
försöksverksamhet med tillnyktringsenheter. Vidare beräknar jag en ökning 
med 12,9 milj. kr. för anordnande och drift av inackorderingshemmen. Jag 
har därvid räknat med ]()(} platser vid inackorderingshem får alkoholmiss
brukare. För anstaltsvården beräknar jag en ökning av driftkostnaderna med 

ca 16,3 milj. kr. till 194,7 milj. kr. Stödet till länksammanslutningar och 
liknande bör höjas med 2,5 milj. kr. Till olika alkoholpolitiska insatser föreslår 

jag en höjning med 7,5 milj. kr. 
Detta innebär att jag föreslår att anslagen för alkoholpolitik och nykter

hetsvård höjs med sammanlagt drygt 42 milj. kr. 

Missbruket al' narkotika m. m. 

Missbruket av narkotika är av betydligt mindre omfattning än missbruket 
av alkohol. Skadeverkningarna för missbrukarna, deras anhöriga och sam
hället är emellertid omfattande. I dag är heroinmissbruket vårt svåraste 
narkotikaproblem. Heroin från Mellanöstern är ett nytt och allvarligt inslag i 
missbruket. Riskerna för ökad tillgång på heroin är stora. Missbruk av heroin 
förekommer i viss utsträckning utanför Storstockholmsområdet och Malmö/ 

Lundregionen, dit missbruket annars är koncentrerat. Tillgången på cannabis 
är stor i hela landet. Undersökningar om skolungdomens narkotikavanor 

visar dock att intresset för cannabis inom denna grupp har minskat under de 

senaste åren. Missbruket av centralstimulantia fortsiitter att minska i 
omfattning. Missbruk av kokain är mycket begränsat i Sverige. 

Bedömningar av narkotikamissbrukets utveckling av de slag som här 
återges är alltid behäftade med betydande osiikerhet. Jag vill i detta 
sammanhang nämna det arbete som utförs av den av riksdagen begärda 
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utredningen IS 1977:04) om narkotikamissbrukets omfattning. Utredningen 
har presenterat två delrapporter IDs S 1977:8) Undersökningar av narkotika
vanor och (Ds S 1978: IO) Oefinitionsproblem vid narkotikaundersökning-

ar. 
Under hösten 1978 och våren 1979 genomförde utredningen en landsom

fattande undersökning av det "tunga" narkotikamissbrukets omfattning. 

Resultatet beriiknas att bli presenterat i februari 1980. Vidare genomfrir 
utredningen i januari 1980 en undersökning av narkotikamissbruket bland 
ungdomar. Övriga studier som krävs för fullgörande av utredningsuppdraget 
genomförs successivt under år 1980. Arbetet inom utredningen följs av en 

paria men tarikergru pp. 
I regeringsdeklarationen markeras att allt bruk av narkotika som inte ~ir 

mediL·inskt motiverat skall bekämpas. Kampen mot narkotikamissbruket 
måste föras inom alla samhällsområden. Regeringen står fast vid den 
inriktning för det fortsatta arbetet som lades fast i riksdagens beslut med 
anledning av propositionen (prop. 1977/78:105. SoU 1977/78:36. rskr 1977/ 
78:363) om åtgärder mot narkotikamissbruk. 

Behovet av en fortsatt utveckling av vårdresurserna är alltjämt betydande. 
Antalet statsbidragsberättigade platser vid behandlingshem för narkotika
missbrukare uppgick den I juli 1979 till 248. För innevarande budgetår har 

beräknats medel för anordnande av 60 nya platser. Därutöver finns medel 
reserverade för ytterligare 30 platser. vilka kvarstår från tidigare budgetår på 

grunda\' försenade utbyggnader. I det följande beräknas medel för ytterligare 
60 platser under budgetåret 1980/81. Bidraget till driften av behandlingshem
men bör höjas till 68 000 kr. per plats och år. Sammanlagt beräknar jag 25,2 
milj. kr. for driflen av behandlingshem och inackorderingshem for narkoti
kamissbrukare niista budgetår. Jag vill i detta sammanhang också erinra om 
att ett betydande antal personer med narkotikaproblem vårdas på ungdoms
vårdsskolorna och inom sjukvården. 

1 nom den öppna narkomanvården har det skett en utbyggnad i Stockholms 
län samt i Uppsala, Västerås, Gotlands och Göteborgs kommuner. För nästa 
budgetår beräknar jag 20.5 milj. kr. för bidrag till vårdcentraler, vilket innebär 
en ökning med 5.1 milj. kr. Vidare heriiknar jag 2.5 milj. kr. för fOrsöksverk
samhet vid vissa alkoholpolikliniker. Vård i enskilt hem är ett viktigt 
komplement till institutionsvården för missbrukare. För budgetåret 1980/81 
beräknas 2.6 milj. kr. för bidrag till kommuner for värd i enskilt hem och i 

behandlingsenheter med upp till fyra platser. 
Brottsforebyggande rådets narkotikagrupp har fått till uppgift att följa de 

fcirsöksverksamheter som riksdagen beslutade om i samband med proposi
tionen om åtgärder mot narkotikamissbruk. Som ett led i detta uppföljnings
arbete har narkotikagruppen publicerat en lägesrapport över försöksverksam
heterna. Syftet med denna rapport är att berörda myndigheter, organisationer 
och personalgrupper skull fä information om pågående aktiviteter. 
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Av narkotikagruppens liigesredovisning framgår all ett tiotal kommuner 
bedriver projekt med förebyggande försöksverksamhet inom skolan. Projek
ten syftar till att förbättra skolans metoder att hjälpa ungdomar i riskzo
nen. 

\'id regionala konferenser som genomförts i samtliga län har ca 500 
studiecirkelledare utbildats. Dessa skall leda lokala studiecirklar för olika 
berörda personalkategorier om värden av missbrukare. En speciell handbok 
för skolpersonal i narkotikafrågor har utarbetats och kommer att ges ut under 
dren 1980. 

Den utredning (S 1979:02) som tillsatts för all ut veckla familjevården för 
missbrukare driver tillsammans med regionala myndigheter och organisatio
ner försöksverksamhet i fyra län. 

En siirskild arbetsgrupp inom arbetsmarknaclsstyrelsen arbetar med pro
jekt som syftar till att förbättra missbrukarnas arbetsmarknadssituation. I 
första hand inriktas insatserna på att utveckla samarbetet mellan behand
lingshem - arbetsförmedling och fackliga organisationer. 

Soc.:ialdepanementets delegation för social forskning har inrättat en spec.:iell 
initiativgrupp för narkomanvårdsforskning, där förutsättningarna för och 
inriktningen av forsknings- och utvärderingsprojekt inom narkomanvården 
förbereds. 

Ett 60-tal personer har hittills genomgått utbildningen för hela personallag 
vid nyinrättade behandlingshem och vårdcentraler. Under våren 1980 
kommer ytterligare ett femtiotal personer att genomgå denna utbildning. 
Utbildningen kommer däref1er att ske inom det reguljära utbildningssyste
met. 

lnom kriminalvården pågår en intressant verksamhet med särskilda 
insatser för att rehabilitera intagna som är narkotikamissbrukare. 

Brottsförebyggande rådets narkotikagrupps huvudsakliga uppgift är att 
verka för samordning av myndigheters insatser på narkotikaområdet och 
fortlöpande analysera missbrukssituationen samt ta initiativ till åtgärder 
inom narkotikaområdet. Gruppen har i samråd med socialstyrelsen tillsatt 
olika arbetsgrupper. Bl. a. behandlas frågan om vår beredskap inför det 
växande kokainmissbruket i Västeuropa. 

I regeringens proposition 1979/80:1 om socialtjänsten ingår två lagförslag 

om vård utan den enskildes samtycke. En lag med särskilda bestämmelser 
om unga (L VU) skall garantera att bl. a. unga narkotikamissbrukare som 

behöver vård kan ges sådan även när den unge eller föräldrarna inte 

samtycker till det. Det andra lagförshiget innebiir att den nuvarande lagen om 
beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall <LSPV) iindras så att 
missbrukare som är i trängande behov av avgifining och annan pyskiatrisk 
vård skall kunna ges vård oberoende av samtycke enligt en särskild 
bestiimmelse. Vård med stöd :iv lägen. som byter namn till lag om psykiatrisk 
vård i vissa fall (LPV ), skall kunna pågå i högst fyra vec.:kor. 
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Den principiella synen på missbruksvån.lcn iir att all vård och behandling 
av missbrukare såvitt mö_iligt bör ske i samarbete med denn;;, dvs. n:ir han 
själv önskar hjälp. Den vård utan samtycke som regleras i LPV skall friimst 
syfta till att förhindra all\"arlig fara flir missbrukarens h:ilsa eller liv samt 
motivera missbrukaren att acceptera fortsatt behandling i frivilliga former. En 
form av behandling som aktuali~crats i detta sammanhang iir s. k. kontrakts
vårcl. dvs. all missbrukaren skriftligen förbinder sig att stanna på en 
behandlingsinstitution under viss tid. För att utreda förutsiittningarna och 
formerna för kontraktsvån.l har enligt regeringens bemyndigande tillsatts en 
särskild utredning. Resultatet av utredningens överväganden väntas förelig
ga under våren 1980. 

för att begränsa den illegala handeln med narkotika inom landet iir det 
nödvändigt att Sverige på olika sätt medverkar till att hindra illegal 
narkotikaproduktion och handel i andra Hinder. Under tre år har regeringen 

anvisat 2 milj. kr. årligen av biståndsmedcl till FN:s narkotikafond för projekt 
som syftar till minskning av den illegala odlingen av opiumvallmo i Pakistan. 

Laos och Afganistan. Vidare utgår sedan nera år ett bidrag till narkotikafon
dens allmänna verksamhet. Som framgår under anslaget L I förordar jag för 

detta ändamål 242 000 kr. 
Sverige lämnade den I januari 1980 ordförandeskapet för den s. k. 

Pompidougruppen. I denna grupp ingår EG-staterna och Sverige. Arbetet 
syftar till all samordna insatserna mot narkotikamissbruket mellan medlems
statcrna. 

Den I januari 1979 sammanfördes de båda organen Nordiska Niimnden får 
alkoholforskning och Nordiska nämnden för Drogforskning i en gemensam 
organisation Nordiska Nämnden för Alkohol och Drogforskning. Inom 
norden finns vidare en kontaktmannagrupp får erfarenhetsutbyte och 
samordning inom narkotikaområdet. 

J I. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

1978179 
1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

41982050 
43 919 000 
45 895 000 

F. n. finns fyra statliga vårdanstaltcr. niimligen Venngarn med vtirdavdcl
ningen Hornö, Gudhem, Runnagärden med vårdavdelningen Brotorp samt 
vårdanstalten vid Frösö-klinikerna. Anstalterna har sammanlagt 307 plat
ser. 
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l'am11a/ 
Vårdkdning 
\'Cm! personal 
A rbctslcd•1rper-;t1na i 
Fkun<:im ipc::rsun•il 
()\ rig personal 

.411.1/ag 
Llinekostnatkr 
Sjuk\·ard 
Reseers:ittni ngar 
L<lkalko~tnader 

Expenser 
Övriga utgifter 
IEilsn- och sjukvård för in

tagna 
l.jtgiftcr for arbctstr~ining 

I 979/80 

24 
% 
26 
28 
23 

197 

73 OOfJ 
146 ()(1(1 

6 520 000 
489 000 

3 244 oou 

755 00(1 

m. m. I 000 
V~rdanstalten vid 1-'rösöldini-

kcrna 8 4CJO 000 

Sumim utgi\\cr 43 920 000 

l_:ppbörtbmetl~I 

hirsiiljning av prnduktcr 
111. 111. 

Inkomster vid drdanstalter
na som redo\ isas på drili
budgctcns inkomstsida 

S11c"iaf~1yrc/.1c11 

1 000 

43 919 000 

100000 

I. Pris- och Jiineomr~ikning + 2 703 000 kr. 

lkr:iknad iindring 1980/81 

SrKial
styrelsen 

+ 851000 
+ 3 000 
+ 6 (){)(/ 
+ 496000 

21 ()(_)() 
+ 136 00() 

32 000 

+ 645 000 

+2 190 000 

• 2 190 000 

1-'iirctlra
gantlcn 

+ 83~ ()(J(J 

+ 496 000 

_,_ 645 ()()() 

+l 976000 

_,_I 976 000 

2. Huvudalternativet innehiir en minskning av anstalternas lönekostnader 

med 513 000 kr. Alterrn1tivet innefattar vidare en schablonmässig tvåprocen

tig besparing av anstalternas omkostnader med undantag av lokalkostnader

na och kostnaderna för vårdanstalten vid Frösöklinikerna. 

Fiiredragandcn 

För niista budgetår bör medel för driftkostnaderna vid statens vårdanstaltcr 

bcriilrnas med utg~mgspunkt i huvudalternativet. 
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Med hiinvisning till sam111anstiillningen hemstiillcr jag att regeringen 
forcslår riksdagen 

att till S1a1ens l'ärdanstaltcr/iir a/koholmissbrukare: Dritikos111atlcr 

för budgetåret J 980/8 J anvisa cll frirslagsanslag ;iv 45 895 000 

kr. 

J 2. Statens l'årdanstalter för alkoholmissbrukare: Ctrustning m. m. 

1978/79 Utgift 15 025 Resen·ation 412 596 
19/l)/80 •\nslag I 000 
1980/81 Förslag I 000 

Från anslaget bekostas inventarier i samband 111cd ny-, till- och ombygg
nadsarbeten samt upprustning av arhetsdriftcn m. m. vid vårdanstalterna. 

S1 n·ia lstvr<'lscn 

Under budgetåret 1979/80 beriiknas ca 90 000 kr. komma att disponeras för 
inköpa\' inventarier till vårdanstalterna. För budgetåret 1980/81 beräknas ca 
50 000 kr. till maskinutrustning vid vårdanstalten Gud hem. Med hänsyn till 
befintlig reservation föreslår styrelsen ett anslag på 1 000 kr. 

Fiiredraga11de11 

I enlighet med socialstyrelsens förslag hör anslaget föras upp med ett 
formellt belopp på 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens vårdanstalter/ör alkoho/111isshrukarc: Utrustning m. m. 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett resen•ationsanslag av 

1 000 kr. 

J 3. Bidrag till anordnande a\· \'årdanstalter och inackorderingshem 
m.m. 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

977 300 

2 640 000 
3 520 000 

Reservation I 754 501 

Från anslaget utgår bidrag för att anordna värdanstalt eller inackordcrings
hem för alkoholmissbrukare samt tills. k. övergångshcm. Bidrag utgår också 

för att anordna behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss
brukare. Bidrag utgår med högst 22 000 kr. per plats. Bidraget får som regel 
inte överstiga vad som skjuts till från annat håll. Bidragsbestämmelserna för 
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erkiinda och enskilda v{lrdanstalter samt for inackorderingshem för alkohol
missbrukare äterfinns i kungörelsen ( 1957: 144) om statsbidrag till anordnan
de av vårdanstalter fiir alkoholmissbrukare m. m. <iindracl senast 1976:216). 
För anordningshidrag till behandlingshem och inackorcleringshem för narko
tikamissbrukare gäller bestämmelserna i regleringsbrev den 7 juni 1979 om 
anslag för budgetåret 1979/80 till nykterhetsvård m. 111. 

Sricia/s(vrc/scn 

Styrelsen föreslår att <inordningsbidraget skall utgå ofor1indrat med högst 

22 000 kr. per plats. På grundval av detta förslag bcräkn:L~ för budgetåret 
1980181 ett medelsbehov av 5,7 milj. kr. för sammanlagt 260 nya platser vid 
inackordcringshem för alkoholmissbrukare samt vid behandlingshem och 
inackorderingshem för narkotikamissbrukare. Styrelsen erinrar om att av 
reservationen budgetåret 1978179 utgörs huvuddelen av rt~geringen beviljade 
bidrag, som ännu inte betalats ut av socialstyrelsen. samt av socialstyrelsen 
tillstyrkta men av regeringen vid utgången av budgetåret ännu inte beviljade 
anordningsbidrag, sammanlagt ca l 368 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel beräknas för all anordna ytterligare 100 

platser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare. I enlighet med den 
planering av antalet platser som tidigare redovisats räknar jag vidare medel 
for att anordna ytterligare 60 platser vid behandlingshem och inackorderings
hem for narkotikamissbrukare. För dessa ändamål bör sammanlagt 3 520 000 
kr. tas upp för nästa budgetår. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
all till Bidrag till anordnande ar rårdanstaltN och inackorderingshem 

m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 
3 520 000 kr. 

.J 4. Lån till byggnadsarbeten ,·id \årdanstalter m. m. 

1978/79 
1979/80 

1980/8! 

Utgift 

Anslag 
fors lag 

9 906 (J{J() 1 

5 500 000 1 

5 500 000 

Rchållning 2 007 335 

1 lnvcstcringsanslaget Lån till nybyggnader vid crkiinda vårdanstaller för alkoholmiss
brukare m. m. 

Från anslaget bekostas lån till byggnadsarbeten och viss utrustning m. rn. 
vid erkända och enskilda vårdanstalter fcir alkoholmissbrukare. 
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Sol·ials(rrelsen 

Styrelsen tillstyrker län med sammanlagt 6 milj. kr. for byggnadsfon:tag 
m. m. vid vissa erkända och enskilda vårdanstalter. 

Fiircdraga11dc11 

För lån till hiir aktuella byggnadsprnjekt bcr;iknar jag f~ir innevarande 

budgetår en medclsåtglrng på 6.1 milj. kr. Den reservation som kan 1·11111as på 
lä11efonden vid utg;]ngen av budgetåret 1979/80 bi.ir töras ii\·er till forc\ aran

de anslag. För nästa budgel<'lr ber:iknar jag mcdels:'l.tgångcn för 1:111 till fortsatt 
upprustning av anstalterna och för projektering av vissa byggnadsarbeten till 
5.5 milj. kr. 

.·1111/agsheräkning (i 000-1al kr.) 

Mcdclstillgång 

Behållning 1979-07-01 
Anslag 1979/80 
Anslag för 1980/8 l (förslag) 

Summa 

596 
5 500 
5 500 

11 596 

Beräknad medelsförbrukning 

1979/80 
1980/8 l 

60% 
5 500 

Il 596 

Anslagsrubriken bör ändras till Lån till byggnadsarbeten vid vårdanstalter 

m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lån 1ill byggnadsarbeten l'id rärdanstalter m. m. för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 5 500 000 kr. 

J 5. Bidrag till driften al· Yårdanstalter och inackorderingshem m. m. 

1978/79 
1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

205 396 476 
212 900 000 
243 400 000 

Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid vårdanstalter och inackor
deringshem för alkoholmissbrukare samt vid behandlingshem och inackor

deringshem fcir narkotikamissbrukare m. m. 
Bidrag till vårdanstalter utgår med vissa maximibelopp i form av dels 

garantibidrag (per dag och vårdplats). dels beläggningsbidrag (per dag och 

vårdad person). Om särskilda skäl finns kan statsbidrag utgå med högre 
belopp. Statsbidrag till inackorderings- och behandlingshem utgår med högst 
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75 '',, av de styrkta nettokostnaderna för hemmets drift. Bidraget till hem för 
narkotikamissbrukare får dock inte överstiga 63 000 kr. per plats och år. 

Bestiimmelserna angående vårdanstalter och inackorderingshem för alko
holmissbrukare återfinns i kungörelsen (1955:426) om statsbidrag till drift
kostnader vid värdanstalter for alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 
1979:507). De i kungörelsen angivna grunderna för driftbidrag tilliimpas även 
betrMfande kostnaderna för vård av narkotikamissbrukare på enskild vårdan
stalt och inadorderingshem för alkoholmissbrukare. För statsbidrag till 
driften av behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare 
giiller bestämmelserna i regleringsbrev den 7 juni 1979 om anslag för 
budgetåret 1979/80 till nykterhetsvård m. m. 

1979/80 Bcriiknad ändring 1980/81 

Social- Föredra-
styrelsen gandcn 

--------·· 
Driftbidragens maximibe-

lopp vid vårdanstalter, 
kr.Idag: 

Ciarantibidrag 118 +60 +15 
llcliiggningsbidrag 63 -32 + 3 

IRI +28 ... 18 

Anslag (milj. kr.) 
\"ardanstallcr 134,5 +36,4 ... 14,3 
lnackorderingshem för alko-

holmissbrukarc 57A +17,7 +12,0 
Behandlingshem och in-

ackllrdcringshem for narko-
tikamissbrukarc 21,0 + 4,9 + 4,2 

212,9 +59,0 +30,5 

Sot·ial~tyr€'1sen 

Styrelsen understryker vikten av att relationen mellan garanti- och belägg
ningsbidrag förändras så att alla fasta kostnader täcks av garantibidrag och 

rörliga kostnader av beläggningsbidrag. De fasta kostnaderna beräknas under 
budgetåret 1979/80 för de erkända anstalterna utgöra ca 85 '\,, medan 

garantibidraget endast uppgår till ca 65 '>,, av det totala driftbidraget. Driftbi
draget hör höjas med 28 kr. per dag, varav 21 kr. i huvudsak för löne- och 
prisomräkning, 4 kr. för att tillgodose eftersläpande personalbehov samt 3 kr. 
fi.ir att få en med andra vårdom råden jämförbar standard ifråga om fastighets

underhåll. Driftbidraget hlir därmed 209 kr. per dag. Garantibidraget bör 
diirvid hestiimmas till högst 178 kr. och beHiggningsbidraget till högst 31 kr. 

för erkända och 23 kr. för enskilda vårdanstalter. 
Styrelsen erinrar om att förändringar i lönekostnaderna som avtalsmässigt 
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uppkommer för år 1981 samt ändring av arbetsgivaravgifterna beaktas genom 
siirskilda beslut. För att behålla riitt bidragsnivå för budgetåret 1980/81 iir det 
angeliiget att förväntade lönekostnadsökningar och arbetsgivaravgifter - i 
likhet med föregående budgetår - beaktas så att eftersläpningar inte uppstår. 
Styrelsen förutsätter också att eventuella erforderliga justeringar av driftbi
draget till följd av oljeprisstegringar efter utgången av budgetåret 1978179 

beaktas. 
Anstalter, som på grund av utgifter för särskilda vårdanordningar prövas 

vara i behov därav, får f. n. ytterligare I kr. per dag i garantibidrag. I första 

hand gäller detta anstalt med egen sjukavdelning. Kostnaderna för sjukavdel

ningar har under senare år ökat kraftigt. Socialstyrelsen hemställer att detta 
extra bidrag fastställs till högst 3 kr. per dag. Dessutom förutsätter styrelsen 
att möjlighet skall finnas för regeringen att, när särskilda skäl föreligger, 
bevilja ytterligare statsbidrag utöver niimnda maximibelopp. För alt tiicka 

kostnaderna fiir sådana bidrag utöver maximiheloppen beräknar styrelsen 6,5 
milj. kr. som särskilda medel under budgetåret 1980/81. Vidare beräknas 0,8 
milj. kr. för personalutbildning, 0,8 milj. kr. för upprustning av anstalternas 
inventarier, 4,5 milj. kr. till elen statliga personalpensioneringen för de privata 
vårdanstalterna (prop. 1969:79 och 1970: !04), 0.2 milj. kr. för rehabilitering av 
partiellt arbetsföra befattningshavare. 0,8 milj. kr. för vårdutbildad finsksprå
kig personal, 0,3 milj. kr. för anslutning till företagshälsovård och 0,9 milj. kr. 
till anstalternas reclovisningscentral, dvs. sammanlagt 14,8 milj. kr. 

Styrelsen uppskattar antalet vård platser under budgetåret 1980/81 till I 249 
vid erkända anstalter och 853 vid enskilda anstalter. Antalet värdelagar 
beräknas på grund härav till 455 885 för erkända och 311 345 för enskilda 
anstalter. Med en beläggningsfrekvens som uppskattas till 90 '.',; vid erkända 
och 95 '.',, vid enskilda anstalter beräknas meclelsbehovet till 93,9 milj. kr. för 

erkiinda anstalter och 62,2 milj. kr. för enskilda anstalter. Härtill kommer 
tidigare nämnda 14,8 milj. kr. för särskilda ändamål. För värdanstalternas 
drift beräknas således anslagsbehovet till sammanlagt 170,9 milj. kr. 

Soci<ilstyrelsen anser att nuvarande skillnader mellan inackorderingshem 
för alkoholmissbrukare samt behandlingshem och inackorderingshem för 
narkotikamissbrukare bör utjämnas. Styrelsen föreslår att driftbidragen till 
hemmen för alkoholmissbrukare maximeras i likhet med vad som gäller för 
hemmen inom narkomanvården. För hemmen inom nyktcrhetsvården 
föreslås all driftbidraget maximeras till 60 000 kr. per plats och år. En sådan 
maximering skulle innebära en förenklad handläggning av ansökningarna. 
Styrelsen föreslår vidare vad gäller hemmen inom såväl nykterhetsvårclen 

som narkomanvården att den bestämmelsen slopas som innebär att vistelse
tid över ett år inte berättigar till statsbidrag. 

Medelsbehovet för bidrag till driften av inackorcleringshem för alkohol
missbrukare beräknas till 75,1 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Hänsyn har 
därvid tagits till förutsedd ökning av platsantalet vid hemmen och till 
kostnadsutvccklingen. I beloppet har också inräknats 0,9 milj. kr. i bidrag till 

14 R1k,d11g<'11 /979/.l'li. I \(//11/. :\!r /00. Hit. S 
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driften av det av Föreningen Kontakt med alkoholsjuka (KAS) drivna 

hemmet i Mölnbacka för rehabilitering av alkoholskadade m. Il. 

Betriiffande hemmen för narkotikamissbrukare föreslås att maximibelop

pet höjs från 63 000 kr. till 70 000 kr. per plats och år. Medelsbehovet för dessa 

hem beräknas till 25,9 milj. kr. 

Det sammaniagda anslagsbehovet enligt socialstyrelsen uppgår till 271,9 

milj. kr. 

fiiffdraganden 

Driftbidraget till erkända och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbruka

re bör fr. o. m. den I juli 1980 höjas med 18 kr. per dag, varav 15 kr. i 

garantibidrag och 3 kr. i beläggningsbidrag. För anstalt, som på grund av 

utgifter för särskilda vårdanordningar prövas vara i behov därav, bör 

garantibidraget liksom nu kunna utgå med ytterligare I kr. Sådana föränd

ringar i lönekostnaderna som avtalsmässigt kan uppkomma för åren 1980 och 

1981 samt förändring av arbetsgivaravgifterna får beaktas senare genom 

särskilda beslut av regeringen. Antalet vårdplatser under budgetåret 1980/81 

beräknas till ca I 249 vid erkända och 853 vid enskilda vårdanstalter. Antalet 

vårddagar under budgetåret kan uppskattas till ca 455 900 resp. 311 350. 

Beläggningen vid anstalterna beräknas till 85 '\i. 

Jag beräknar anslagsbehovet till 86,2 milj. kr. för bidrag till erkända och 

56,8 milj. kr. för bidrag till enskilda vårdanstalter. Jag beräknar också 4,5 milj. 

kr. för pensionsavgifter, 1,3 milj. kr. för inköp av inventarier och medel till 

finskspråkig personal. Vidare beräknar jag 69,4 milj. kr. till inackorderings

hem för alkoholmissbrukare. Jag räknar därvid med att ca I 870 platser 

utnyttjas vid dessa hem vid budgetårets slut. Jag räknar vidare med 

oförändrade bidragsvillkor. Sammanlagt beräkna~ alltså 218,2 milj. kr. för 

driftbidrag till nykterhetsvårdens institutioner nästa budgetår. 

För bidrag till behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss

brukare beräknar jag 25,2 milj. kr. nästa budgetår. Jag har därvid räknat med 

en ökning av högsta bidragsbeloppct för inackorderingshem och behandlings

hem för narkotikamissbrukare från 63 000 till 68 000 kr. per plats och år 

fr. o. m. den I juli 1980. Beräkningarna utgår vidare från att det i enlighet med 

redovisningen i inledningen till detta avsnitt kommer att finnas drygt 340 

platser vid ingången av budgetåret 1980/81 och att det under detta budgetår 

tillkommer ytterligare 60 platser. Det totala ans lagsbehovet blir därmed 243.4 

milj. kr. 

Socialstyrelsens förslag att slopa bestämmelserna. som innebär att vistelse

tid över ett år inte berättigar till statsbidrag till driften av inackorderingshem 

och behandlingshem, kan jag inte bitriida. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till driftkostnader vid vårdanstalter för alkoholmissbru

kare m. m. 

2. till Bidrag till dr{/;en ar l'{}rdanstalter och inockorderingshem 

m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

243 400 000 kr. 

J 6. Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler m. m. 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

182 223 686 1 

205 300 0001 

90 300000 
1 Anslaget Bidrag till kommunala nyktcrhetsnämnc.ler m. m. 

Statsbidrag utgår till kostnaderna för sådan verksamhet som t. o. m. 

utgången av år 1979 enligt gällande författningar ankommer på kommuner

nas nykterhetsnämnder. Bidraget utgör högst 75 '.'i; av de godkända kostna

derna för sådan verksamhet till vilken ersättning eller bidrag av statsmcdel 

inte utgår i särskild ordning. Bidraget betalas ut för kalenderår i efterskott. 

Bestämmelserna återfinns i kungörelsen (\ 954:431) om statsbidrag till de 

kommunala nykterhetsnämndcrnas verksamhet samt i regleringsbrev den 7 

juni 1979. Enligt brevet skall vid beräkningen av vissa delar av statsbidrags

underlaget för kalenderåret 1979 tillämpas schablonmässiga uppräkningar av 

tidigare års kostnader. 

De i kungörelsen angivna grunderna för statsbidrag tillämpas även beträf

fande kostnaderna för vård på alkoholpoliklinik av narkotikamissbrukare. 

Från anslaget utgår även bidrag till vårdcentraler för narkotikamissbrukare, 

till kommuns kostnad för vård av narkotikamissbrukare i enskilt hem eller i 

behandlingsenhet med högst fyra platser. 

Fr. o. m. den I januari 1980 bortfaller bidraget till de kommunala nykter

hetsnämndernas administrativa kostnader m. m. (prop. 1978/79:95, FiU 

1978179:35, rskr 1978/79:335 Kung 1954:431 med ändring 1979: 1004). 

Statsbidrag utgår därefter till driften av alkoholpolikliniker, försöksverk

samhet med nytillkommande alkoholpolikliniker m. m., försöksvcrksamhet 

med tillnyktringsenheter, vårdcentraler för narkotikamissbrukare och till 

kommuns kostnad för vård av narkotikamissbrukare i enskilt hem eller i 

behandlingsenhet med högst fyra platser. 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Sm:ial- Föredra-
styrelsen gandcn 

I. Administrativa kostnader 
m.m. 122 800000 - 122 800 000 -122 800 ()()() 

2. Alkoholpolikliniker 51 320000 + 4 100000 + 3 500000 
3. Försöksvcrksamhet med 

nytillkommande alkohol-
polikliniker m. m. 2 400000 + 200000 + 100000 

4. Försöksverksamhct med 
tillnyktringsenhctcr 9920000 + 780000 500000 

5. Vårdcentraler 15 400 000 + 5 100000 + 5 100000 
6. Vård i enskilt hem eller 

i behandlingsenhet med 
högst fyra platser 2 600000 

7. Viss forsöksverksamhet 
inom familjevården 160 000 160000 160000 

8. Vissa projekt for ANT-
(alkohol, narkotika, to-
bak) -verksamheten inom 
skolan 250 000 250000 250000 

9. Bidrag till kostnader 
inom socialstyrelsen 
m.m. 450000 + 50000 

Anslag (avr.) 205 300 000 - 113 000 000 -115 000 000 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen anser att bidragsbestämmelserna bör förenklas. Skillnader

na vad gäller bidragsreglerna för alkoholpolikliniker respektive vårdcentraler 

bör utjämnas. I särskild skrivelse lägger styrelsen fram synpunkter på den 

fortsatta statsbidragsgivningen till alkoholpoliklinikverksamheten m. m. 

1. Anslaget till administrativa kostnaderoch till förebyggande och eftervår

dande åtgärder m. m. bortfaller. 

2. Alkoholpoliklinikerna-sammanlagt 121 enheter i 105 kommuner- är av 

skiftande storlek, från storstädernas sjukhusliknande kliniker till små enhe

ter med begränsat öppethållande. Merparten har en medicinskt inriktad 

behandling av traditionell art. Under senare år har dock inslag av psykosocialt 

inriktat behandlingsarbete blivit vanligare. Styrelsen anser det angeläget att 

frigöra resurser under detta anslag för ökade insatser riktade till missbrukare i 

tidiga skeden av missbruket. Ett tiotal nya alkholpolikliniker beräknas 

tillkomma vardera under åren 1979 och 1980. Socialstyrelsen anser att det 

finns behov av en fortsatt resursutbyggnad och att poliklinikerna bör ges 

möjlighet till tidiga insatser i exempelvis ungdomsgrupper. 

3. Budgetåret 1977178 anvisades medel för försöksverksamhet med nytill

kommande alkoholpolikliniker för flexibelt användande inom nykterhets

vård och narkomanvård. Sex projekt ingår i försöksverksamheten. Flertalet 

har startat sitt arbete under budgetåret 1978179. I försöksprojekten har 
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bchandlingsarbetet fått en psykosocial inriktning. En strävan har varit att nå 

missbrukare i ett tidigt skede av missbruket. Ut värdering av forsöksvcrksam

heten påbörjas under hösten 1979. Bidrag utgår enligt samma bestämmelser 

som for vårdcentraler for narkotikamissbrukare. Merparten av forsöksverk

samheterna startade under år 1978. Vid en verksamhet, Liedbergsverksam

hetcn i V(ixjö, har en utvärdering gjorts. F. n. pågår planering av en 

gemensam utvärdering av verksamheterna. Försöken bör pågå även under år 

1980. 

4. Anslaget for fårsöksverksamhct med tillnyktringsenheter räknas upp till 

10,7 milj. kr. for budgetåret 1980/81. Styrelsen förutsätter att socialdeparte

mentet i budgetberäkningen tar upp for ändamålet nödvändiga medelsbe

hov. 

5. Utbyggnaden av vårdcentraler for narkotikamissbrukare har i stort sett 

skett i den utsträckning som ledningsgruppen för narkotikafrågor föreslog. 

För närvarande finns det ett 20-tal mottagningar. Ett par nya enheter planeras 

tillkomma under de niirmaste åren. Vid några av de nya vårdcentralerna 

planeras aktiviteter av typen arbetsträning/utbildning ingå i behandlingsut

budet. Verksamheten har inletts vid sex nya enheter under år 1978 och 

utvidgning har dessutom skett vid befintlig verksamhet. Ytterligare en 

vårdcentral beräknas komma igång under år 1979. Medelsbehovet för 

statsbidrag till vårdcentraler för narkotikamissbrukare beräknas uppgå till 19 

milj. kr. år 1979/80. Häri ingår några verksamheter vilka ännu inte varit 

föremål för regeringens prövning. För budgetåret 1980/81 föreslås ett anslag 

på 20,5 milj. kr. 

6. Från den I juli 1978 utvidgades bidraget till vård i enskilt hem av 

narkotikamissbrukare att omfatta placering vid behandlingsenhet med högst 

fyra platser. Socialstyrelsens erfarenhet hittills av denna utvidgning av 

bidrags bestämmelserna är inte odelat positiv. Vilken betydelse bidraget 

kommer att få kan inte avgöras förrän ansökningar från kommunerna 

avseende 1979 års verksamhet behandlats. Olikheterna vad gäller bidrag till 

kommunerna för familjevård av alkoholmissbrukare respektive vård i enskilt 

hem av narkotikamissbrukare anser socialstyrelsen borde utjämnas. Bidraget 

till familjevård för alkoholmissbrukare upphör samtidigt med bidraget till 

nykterhetsvårdens administrativa kostnader m. m. 

7. Medel disponeras för viss försöksverksamhet inom familjevården 

t. o. m. utgången av år 1979. 

8. Styrelsen utgår från att medel till ANT- (alkohol-narkotika-tobak) 

-verksamheten fortsättningsvis beräknas under skolöverstyrelsens anslag. 

9. Bidrag till kostnader inom socialstyrelsen som föranleds av statsbidragen 

till vård av narkotikamissbrukare m. m. upptas med 0,5 milj. kr. under 

budgetåret 1980/81. 

Det sammanlagda medelsbehovet beräknas således till 92,3 milj. kr. 
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1 en särskild skrivelse redogör socialstyrelsen för gällande bestämmelser 

m. m. om statsbidrag till alkoholpolikliniker, om målsättningar för denna 

verksamhet m. m. enligt proposition 1958:1 bil. 7 samt om styrelsens 

erfarenheter och syn på verksamheten. 

Socialstyrelsen föreslår bl. a. att fr. o. m. den 1 januari 1980 och till dess att 

den nya sociallagstiftningen träder i kraft bör statsbidrag utgå till driften av 

alkoholpolikliniker med 75 % av styrkta nettokostnader efter styrelsens 

prövning. Styrelsen anser att en ytterligare utbyggnad av övernattningsplat

ser vid alkoholpoliklinikerna inte bör ske. 

I anslutning till att den nya sociallagstiftningen träder i kraft bör bestäm

melserna för statsbidragsgivningen till alkoholpoliklinikerna omarbetas. 

Bl. a. bör skillnaderna i statsbidragsreglerna för vårdcentraler för narkotika

missbrukare och alkoholpolikliniker försvinna. Styrelsen framför vidare vissa 

synpunkter och förslag i fråga om huvudmannaskapet för verksamheterna 

samt behandlingsinnehållet och ansökningsförfarandet m. m. 

Socialstyrelsen föreslår att statsbidrag till driften av alkoholpoliklinik under 

år I 980 skall utgå med 75 'Jo av styrkta nettokostnader samt att statsbidrag till 

driften av öppna mottagningar för missbrukare bör utgå efter socialtjänstla

gens ikraftträdande den 1 januari 1981 efter de närmare riktlinjer som 

socialstyrelsen ämnar föreslå under kalenderåret 1980. 

Föredraganden 

Som jag har anfört i inledningen till detta avsnitt har riksdagen med 

anledning av propositionen (1978179:95) om den kommunala ekonomin 

beslutat att nuvarande ersättning till kommunernas kostnader tör nykter

hetsvård skall avvecklas vad avser administration och förebyggande och 

eftervårdande åtgärder m. m. Sammanlagt 122,8 milj. kr. avföres från 

förevarande anslag. För nästa budgetår beräknas därför vad gäller nykterhets

vård bidrag till alkoholpolikliniker, till försöksverksamhet med nytillkom

mande alkoholpolikliniker samt till försöksverksamhet med tillnyktringsen

heter m. m. Bidragen till alkoholpoliklinikerna avser verksamhet fr. o. m. 

den 1 januari 1980 enligt gällande bestämmelser. (Kung. 1954:431 med 

ändring 1979: 1004). 

För bidrag till alkoholpolikliniker beräknar jag nästa budgetår 54,8 milj. 

kr. 

Försöksverksamheten med nytillkommande alkoholpolikliniker, som 

används flexibelt för insatser inom både nykterhets- och narkomanvården 

bör fortsätta. För bidrag till denna verksamhet, vilka utgår enligt samma 

bestämmelser som till vårdcentraler, beräknar jag för nästa budgetår 2,5 milj. 

kr. 

1 inledningen till detta avsnitt har jag redogjort för försöksverksamheten 

med tillnyktringsenheter och medelsbehovet för denna verksamhet. Jag 
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bcriiknar 9,4 milj. kr. för försöksverksamheten med tillnyktringsenhcter 

varav 5.9 milj. kr. för att slutföra nu pågående försök och 3,5 milj. kr. för nya 

f<irsök. 

Jag beriiknar alltså 66,7 milj. kr. i bidrag till nykterhetsvården under detta 

anslag. 

Vad gäller bidragen till narkomanvården beriiknar jag 20,5 milj. kr. för 

bidrag 1 ill vårdcentraler enligt gällande bestämmelser. 

Statsbidraget till kommuns kostnad för vård i enskilt hem av narkotika

missbrukare samt vid vård av missbrukare i behandlingsenheter med högst 

fyra platser bör uppgå till 2.6 milj. kr. under anslaget. 

Medel till A!'H-verksamheten (alkohol-narkotika-tobak) inom skolan 

skall fonsiittningsvis beräknas under utbildningshuvudtiteln. För viss för

söksverksamhet inom familjevån.lcn disponerades medel t. o. m. utgången 

av år 1979. Slutligen beräknar jag under förevarande anslag oförändrat 

450 000 kr. till socialstyrelsen för vissa kostnader i anslutning till olika 

insatser mot narkotikamissbruket. 

Med hänvisning till sammanställningen och på grundval av gällande 

statsbidragsbestämmelser föreslår jag att anslaget tas upp med 90,3 milj. kr. 

Anslagsrubriken bör ändras till Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentra

ler m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 90 300 000 kr. 

J 7. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

752 084 

I 050 000 

I HJO 000 

Reservation 107 012 

Från anslaget bekostas kurser och konferenser för personal vid länsnykter

hetsnärnnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare rn. 0., kurser och 

konferenser rörande narkomanvård samt konferenser i eftervårds- och 

samarbetsfrågor m. m. Vidare disponeras vissa belopp för utbildning och 

information för handläggare i utskänkningsärenden hos länsstyrelserna, för 

anordnande av konferenser med nykterhctsnämnder m. m. och för under

stöd åt sammanslutningar av sådana nämnder. 

Socialstyre/sen 

Socialtjänstreformen och den avsedda förändringen av huvudmannaska

pet för nykterhetsvårdsanstaltcrna kommer att öka kraven på utbildningsin

satser från socialstyrelsens sida. Det är angeläget att genom utökade centrala 
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och regionala utbildningsaktiviteter främja metodutveckling och erfaren
hctsutbyte mellan vissa personalgrupper inom missbrukarvården, främst 
personal vid inackorderingshem och alkoholpolikliniker. En intensifierad 
konfcrcnsvcrksamhet inom nykterhets- och narkomanvård anser socialsty
relsen vara en nödvändig förutsättning för styrelsens arbete med att insamla 
erfarenheter från fältet och fOrmedla kunskaper om utvecklingen. 

För nästa budgetår beräknas 400 000 kr. för fortbildning av vårdanstalter
nas personal i samband med den nya sociallagstiftningen. Vidare beräknas 
800 000 kr. till övrig fortbildning av personal vid nykterhetsvårdsanstalterna, 
beräknat på ett minimibehov av fem utbildningsdagar per år och anställd. För 

regionalt och centralt anordnade konferenser i vård- och samarbetsfrågor 
inom såväl nykterhets- som narkomanvård beräknas 600 000 kr. Kurs- och 
konferensverksamheten på länsplanet som bedrivs av länsnykterhetsnämn
derna. Svenska nykterhetsvårdsforbundets distriktsorgan samt Centralför

bundet for alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bör liksom tidigare få 

bidrag från anslaget. 
Socialstyrelsen beräknarockså 200 000 kr. för utbildning av handläggare av 

utskänkningsärenden m. m. samt 50 000 kr. för styrelsens egna administra
tionskostnader. Sammanlagt beräknas alltså 2 050 000 kr. eller avr. 2, I milj. 

kr. 

Föredraganden 

För kurser och konferenser inom nykterhets- och narkomanvårdsområde
na och för utbildning och information för handläggare i alkoholärenden hos 
länsstyrelserna beräknar jag med utgångspunkt i huvudalternativet en 
ökning med 50 000 kr. till I 100 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbildning och samverkan inom nyktcrhetsvårdcn för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 1 100 000 kr. 

J 8. Bidrag till organisationer m. m. 

1978/79 

1979/80 
1980/81 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

9 411 000 

JO 450 000 
12 950 000 

Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkohol
missbrukare (Sällskapet Länkarna m. fl.), till organisationer för stöd och hjälp 
åt läkemedelsmissbrukare m. m. och liknande sammanslutningar samt till 
viss konvalescentvård för narkotikamissbrukare. Vidare får styrelsen dispo
nera en del av anslaget som bidrag till kommuner samt till nämnda 
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sammanslutningar m:h till andra organisationer som ägnar sig In rehabilite
ring av alkohol- eller narkotikaskadade personer samt personer som sniffar 
thinner eller andra lösningsmedcl m. Il. Bidrag får avse såvLil pågående 
verksamhet som försök med nya vård- och behandlingsmetoder. 

I. Bidrag till sammanslut
ningar av f. d. alkohol
missbrukare 

2. Bidrag till sammanslut
ningar for stöd och hjälp 
åt läkcmedelsmissbruka
re och liknande samman
slutningar samt till viss 
konvalcsccntvån1 för nar
ko1ik;1missbrukarc 

3. Bidrag till kommuner 
samt till sammanslut
ningar som avses under 
punkt 1 och 2 och till 
andra organisationer som 
ägnar sig åt rehabilitering 
av alkohol- eller narkoti
kaskadade personer, samt 
pcrsoncr som sniffar thin
ncr eller andra lösnings
mcdel m. Il 

4. Försök med alternativa 
behantllingsformer för 
missbrukare bland ung
domsvårdsskolcclever 

.\"oc·ialstyrelsen 

1979/80 

3 500 000 

2 650 000 

3 975 000 } 

325 000 

JO 450 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Social
styrelsen 

+ I 500 000 

+ 1 350 000 

+ 2 525 000 

+ 5 375 000 

Föredra
ganden 

+I 0000/Xl 

+ 500 000 

+I 000 000 

+2 500 000 

1. Det finns omkring 270 föreningar inom länk rörelsen som söker bidrag ur 
anslaget. Antalet medlemmar uppskattas till ca 14 000. För patientförening
arna vid vårdanstalterna finns en riksorganisation, ALRO (Alkoholproble

matikers riksforhund), som erhåller bidrag. Sammanlagt söker lLinkförening
arna för innevarande budgetår 5,3 milj. kr. För budgetåret 1980/8 J beräknar 
socialstyrelsen ett medclsbehov av 5 milj. kr. 

2. Tio frivilliga organisationer för stöd och hjiilp åt läkemedelsmissbrukare 
ansiikte om bidrag budgetåret 1978/79. Sammanlagt uppgick anslagsfram
stiillning<1rna till ca 4.4 milj. kr. Det finns två riksorganisationer inom 
narkomanvården. RH IL l Riksförbundet för hj~ilp åt !äkcmcdelsmissbrukare) 
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och RFMN (Riksförbundet av foräldraföreningen mot narkotika). För bud
getäret 1980/81 beriiknar socialstyrelsen ett medclsbchov av 4 milj. kr. till 
organisationer för stiill och hjiilp åt liikcmcdclsmissbrukarc. 

3. Bidrag till löpande verksamhet utgår till de organisationer och religiösa 

sammanslutningar som inte erhåller bidrag ur andra delar av anslaget. De 
frivilliga organisationernas <Kh de religiösa sammanslutningarnas verksam
het utgör ett viktigt komplement till socialvården. Det är nödvändigt med en 
ökad satsning på denna typ av verksamhet som på ett mycket opretentiöst 
sätt når ut till olika missbrukargrupper. 

försöken att utveckla nya vård- och behandlingsmetoder måste ständigt 
pågå. Särskilda medel behövs i allmänhet för att kommuner och organisatio
ner ska kunna bedriva försöksverksamheter. Under budgetåret 1978179 
bifölls 16 ansökningar om bidrag for försöksprojekt. Sm:ialstyrelsens nämnd 
för alkoholfrågor har förordat en kraftig höjning av anslaget till såväl frivilliga 
organisationer som till försök med nya vård- och behandlingsmetoder. Nästa 
budgetår beräknas fi,5 milj. kr. för dessa ändamål. Socialstyrelsen föreslår att 
anslagsposten 3 delas i en post för försöksverksamheter och en för löpande 
verksamhet. 

4. För eleverna vid Långa näs och Stigby ungdomsvårdsskolor har pågått en 
försöksverksamhet med alternativa behandlingsformer i samarbete med 
Stiftelsen RFHL Smålandsgårdar. En utvärdering av försöket sammanställs 
under hösten 1979. Med utgångspunkt från gjorda erfarenheter kommer även 

andra ungdomsvårdsskolor och ideella organisationer att stimuleras till att 
inleda ökat samarbete. För detta ändamål beräknas medelsbehovet till 

325 000 kr. 

Fiiredra~anden 

Frivilligorganisationerna har viktiga funktioner när det gäller insatser för 
att minska skadeverkningarna av alkohol- och narkotikamissbruk. Särskilt 
bör länkrörelsens insatser bland de alkoholskadade stimuleras. För bidrag till 
liinksammanslutningar föreslår jag för nästa budgetår en ökning med 1 milj. 

kr. till sammanlagt 4,5 milj. kr. 
För bidrag till sammanslutningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbru

kare och liknande sammanslutningar samt viss konvalescentvård för narkoti

kamissbrukare beräknar jag en höjning med 500 000 kr. till sammanlagt 3.15 

milj. kr. 
För bidrag till kommuner och frivilliga organisationer som ägnar sig åt 

rehabilitering av alkohol- eller narkotikamissbrukare m. n. och för bidrag till 
försök i samarbete med frivilligorganisationerna med alternativa behand
lingsformer för missbrukare bland ungdomsvårdsskoleclever beräknar jag SJ 
milj. kr. Anslaget bör således höjas med 2,5 milj. kr. till 12,95 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag 1ill orga11isa1io11er m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett anslag av 12 950 000 kr. 
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J 9. lJpplysning och information på alkoholområdet 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

JO 674 758 

9 350 000 
I 6 850 000 

Reservation 

219 

839919 

Budgetåret 1979/80 disponerar statens ungdomsråd i samråd med social

styrelsens nämnd för hälsoupplysning 4.1 milj. kr. för fördelning på organisa

tioner och för egen verksamhet avseende upplysning om alkohol och 

narkotikaproblem. Vidare disponerar socialstyrelsen 5,25 milj. kr. for riksom

fattande informationskampanjer och kompletterande informationsåtgärder 

om alkohol och andra misshruksmedel. Härvid gäller bestämmelserna i 

regleringsbrev den 7 juni 1979 om anslag till nykterhetsvård m. m. 

Stolens ungdomsråd föreslår att 4,5 milj. kr. anvisas for forlsall upplysning i 

alkoholfrågan m. m. för budgetåret 1980/81. 

Socia/slyre/sen 

Socialstyrelsens nämnd for alkoholfrågor, som inrätlades den I januari 

1978, fördelar de medel som ställs till socialstyrelsens disposition för informa

tion i alkoholfrågor. Av anslaget skall ca 60 ?o användas for riksomfattande 

kampanjer och återstoden för kompletterande informationsåtgärder om 

alkohol och andra missbruksmedel. 

I stort sell samtliga medel som nämnden hittills disponerat för kampanjer 

har dirigerats till arbelslivsområdet. Del är yllersl angeläget all arbelslivs

kampanjen ges möjlighet fortsätta. Även andra kampanjer är aktuella bl. a. 

mot langning av alkoholdrycker till ungdomar. Medelsbehovet for arbetslivs

kampanjen budgetåret 1980/81 kan beräknas till 6,5 milj. kr. För kampanjer 

inom andra områden än arbetslivet begärs 3,5 milj. kr. 

Vid ansökan om medel till kompletterande informationsinsatser har de 

sökta beloppen vida överstigit tillgängliga medel. Anslaget till kompletteran

de informationsinsatser bör därför ökas till 6 milj. kr. 

Stor uppmärksamhet måste ägnas ungdomens fritidsmiljöer, särskilt såda

na som präglas av alkoholbruk. Inom samlingslokalrörelsen (Folkets Hus, 

Bygdegårdarna och Våra Gårdar) finns planer på ungdomsdans i alkoholfri 

miljö. Ett konkret forsöksprojekt föreligger, som kommer att omfatta 

danskurser, musikfora, artistframträdanden, ekonomiskt stöd till dansenga

gemang och miljöförbättringar. Det är också angeläget att pröva möjligheter

na all bedriva dans för vuxna i alkoholfri miljö. Socialstyrelsen och nämnden 

för alkoholfrågor bör ges möjlighet att stödja verksamhet av ovan angivet 

slag. För detta yrkas 4 milj. kr. 

Socialstyrelsen beräknar således sammanlagt 20 milj. kr. for ifrågavarande 

ändamål. 
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Som jag framhidlit i inledningen till detta av~nitl iir det friimst ungdomens 
alkohnlbruk som inger oro. Regeringen har beslutat alt en arbetsgrupp skall 

tillsiittas med uppgift all snarast sätta igång en kampanj mot överlätelse av 

alkohol till ungdom. För n:ista budgetår beräknar jag 7,5 milj. kr. till detta 
i:indam[il och till andra iindamål som aktualiseras på grund av de initiativ som 

jag har redovisat i inledningen till detta avsnitt. För statens ungdomsråds 

verksamhet avseende upplysning om alkohol- och narkotikaproblem beriik

nar jag ..\.I milj. kr. För socialstyrelsens informationskampanjer och övriga 

informationsittg:irder inom förevarande område beriiknar jag 5.25 milj. kr. 

niista budget<lr. Sammanlagt beräknar jag medelsbehovet under anslaget 
niista budgetår till 16.85 milj. kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till L'fl{.1/1111ing och i11/im11atio11 pti alkoho/onmidet för budgetåret 

1980/8 l anvisa ett reservationsanslag av 16 850 000 kr. 

.J 10. lippdragsforskning i alkoholfrågan 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Ctgift 
Anslag 

Förslag 

50 000 
260 000 

260 000 

Reservation 325 000 

Socialstyrelsen disponerar fr. o. m. den 1 januari 1978 medel får uppdrags
forskning i alkoholfrågan (prop. \ 976/77: 108, s. 170, UbU 1976/77:24, rskr 

1976177:292). 

Sol·iaf~tyre/sen 

Socialstyr:::lsen anser det rimligt att huvudsakligen använda medlen till 
planering-projektering av undersökningar samt för utarbetande av kunskaps

översiktcr på olika delområden inom alkoholfrågan. 

lJnder budgetåret 1978/79 har beslutats om fyra projekt för en sammanlagd 
summa av 425 000 kr. Dessa berör foljandc områden: statistisk metodutveck

ling på alkoholomradet. bedömning av hur resultat av alkoholvane- och 

attitydundersökningar kan användas i det alkoholpolitiska arbetet. utveck

ling av forskningsprojckt kring kontrollsystemet samt uppföljning av 

behandlingsforskning och planering av nya projekt inom detta område. 

Styrelsen föresfö att anslaget uppföres med oförändrat 260 000 kr. fc.ir 

hudgett1ret 1980/81. 
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li'iln/ mga 11de11 

Anslaget bör foras upp med L)l(irändrat belopp 260 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

221 

att till Up11drag!j/iirsk11i11g i 11/kohol/i"tigan för budgetåret 1 CJR0/81 

an\'isa ett reservationsanslag av 260 000 kr. 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 222 

K. Vissa åtgärder för handikappade 

Det politiska målet inom handikappområdet ligger fast. Åtgiirderna för 
handikappade syftar till att de skall ingå i samhällets gemenskap och ha 
likvärdiga livsvillkor med andra. Stora insatser har gjorts i detta syrte och har 
medfört påtagliga förbättringar. Men alltjämt är de handikappade eftersatta. 
Diirför återstår mycket att göra. Fortsatta insatser inom handikappområdet 
förutsiitter hela befolkningens solidariska engagemang eftersom samhälls
ekonomin ställer krav på återhållsamhet. I 1979 års regeringsförklaring 
kommer klart till uttryck att tillgängliga resurser i första hand skall satsas på 
sådana utsatta grupper som handikappade. 

I regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 har därför 
handikappfrågorna hög prioritet. Statens kostnader för handikappåtgärder 
beräknas i budgetpropositionen för niista budgetår till 11 850 milj. kr. 
Budgetåret 1970171 var motsvarande anslag 2 250 milj. kr. Under budgetåret 
1980/81 beräknas vidare utgå förtidspension från ATP till handikappade med 
4 700 milj. kr. 

Inom avsnittet Vissa åtgärder för handikappade beräknas för nästa 
budgetår ett anslagsbehov av sammanlagt 396,5 milj. kr. Det innebär en 
ökning med 51, I milj. kr. från innevarande budgetår. I ökningsbeloppet ingår 
730 000 kr., som förs över från försvarshuvudtiteln i samband med att 
anslaget till statens hundskola flyttas därifrån till socialhuvudtiteln. 

För vårdartjänst ät handikappade studerande vid folkhögskolor och i 

eftergymnasial studiesituation tas upp 7.5 milj. kr. Eftersom handikappade 
elever i gymnasieskolan numera i de flesta fall kan få behövlig omvårdnad 
och skolgång ordnade på sina hemorter. minskar efterfrågan på de centrala 
statliga resurserna genom styrelsen för vårdartjänst. I avvaktan på resultatet 
av förhandlingar med Stockholms läns landstingskommun om dess överta
gande <1v verksamheten beräknas 6 milj. kr. för ändamålet. 

I det följande kommer jag att föreslå en ökning av anslaget till handikapp
forskningen i Göteborg. Därigenom kan verksamheten övergångsvis förstär

kas med en kvalificerad forskare. 
Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda fortsätter att byggas ut av 

huvudmännen. Samtidigt har statens bidragsgivning fortlöpande förstärkts. 

Anslaget till särskolan beräknas för nästa budgetår öka från 286.3 milj. kr. till 
330,4 milj. kr. Det särskilda statliga investeringsstödet inom omsorgerna har 
avvecklats enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79:95, bil. 2, s. 13, FiU 

1978179:35, rskr 1978179:335). 
Statens handikappråds verksamhet finansieras fr. o. m. innevarande bud

getår från ett särskilt anslag. 
Handikapporganisationerna har stor betydelse for inriktningen och 

utformningen av samhällets insatser för handikappade. Därför har statsbi
draget till dem under de senaste åren ökats kraftigt och täcker numera 
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omkring hälften av kostnaderna for deras allmänna verksamhet. För nästa 
budgetår förordar jag att handikapporganisationernas bidrag höjs med 2,.5 

milj. kr. till 24,5 milj. kr. 
En rad särskilda insatser for synskadade finansieras från anslag under detta 

avsnitt. De giillcr bl. a. viss verksamhet för synskadade hantverkare, 
anskaffning av ledarhundar, tidskrifts- och tidningsutgivning ror synskadade 
och dövblinda samt portofri befordran av blindskriftsförsiindelser. För dessa 
iindamål beräknar jag sammanlagt 19,2 milj. kr., vilket innebiir en ökning 

med drygt 2 milj. kr. 
För döva, gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade genomfördes 

under 1979 en angelägen reform som innebär att texttelefoner får st:illas till 
forfogande utan extra engångsavgift for den enskilde. Avgiften betalas av 
staten. För ändamålet hör under detta avsnitt föras upp ett nytt anslag for 
statens ersättningar till televerket för texttelcfoner. rvtedelsanvisningen hör 

utgöra 5,7 milj. kr. 
Text telefongruppen (S 1977: 15), som lade fram förslaget till reformen om 

texttelefonerna, fortsätter sitt arbete. Detta giiller särskilt frågor om förmed
ling av samtal mellan sådana telefoner och konventionella telefoner. För att få 
underlag för en bedömning av de lämpligaste formerna för sådan förmedling 
kommer televerket att i gruppens regi under den närmaste tiden påbörja en 
falt mässig försöksverksamhet. Gruppen kommer i det fortsatta arbetet också 
att bedöma hur punktskriftsberoende dövblinda skall kunna använda sig av 
telefon. I detta sammanhang vill jag niimna att en framställning från Sveriges 
dövas riksförbund (SDR) om statsbidrag för videoproduktion har remitterats 
till videogramutredningen (U 1977:05), som behandlar bl. a. frågan om dövas 
behov av videogram. 

Handikappområdet präglas även i övrigt av en intensiv utredningsverk
samhet. Omsorgskommittcn (S 1977: 12) avser att slutredovisa sitt uppdrag 
under år 1980. Bilstödskommitten (S 1979:04) har tillkallats för att med 
anledning av riksdagens uttalande i frågan utreda frågan om bilstöd åt 
handikappade (SflJ 1977 /78:25, rskr 1977178:249). Inom 1978 års tandvårds
utredning (S 1978:01) prövas bl. a. frågor om ersiittningsregler och om 
tandvårdsansvaret för handikappade. 

Förenta Nationerna har proklamerat år 1981 som internationellt handi
kappår med temat full delaktighet och jämlikhet. Förberedelsearbetet i 
Sverige har av regeringen upi)dragits åt en särskild beredningsgrupp (S 
1979: JO) med företrädare för berörda departement och myndigheter, lands
tingsförbundet, Svenska i..:ornmunförbundet, de politiska partierna, de fack
liga organisationerna och handikapprörelsen. 

Beredningsgruppens arbete, som leds av mig, har påbörjats under senhös
ten 1979. Bl. a. skall belysas hur handikappades delaktighet i samhällets 
gemenskap kan främjas och klyftorna i jämlikhet mellan handikappade och 
övriga medborgare utjämnas. Vidare skall belysas hur vi inom vårt bilaterala 
och multilaterala utvecklingssamarbetc kan bidra till att förbättra livsvillko-
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ren för handikappade i u-liinder och förebygga handikapp i dessa liinder. 

A.rbe1et skall också syfta till all i vån land öka förståelsen för handikappades 

situation i dessa liinder. 

131and handikappinsatser inom socialdepartementets område utanför detta 
budgetavsni11 bör niimnas all ersiiltningen från sjukförsiikringen till sjuk
vårdslJU\'Udmiinnen för hjälpmedel åt handikappade fr. o. m. år ]980 höjs 

från 43 kr. lill 62 kr. per invånare och år. I ljälpmedelsersättningen utgör 
s[iledes rn 500 milj. kr. om året. Därnv avser 2 kr. 50 öre per invånare driften av 

hanclikappinstitutct samt visst stöd till AB Sjukvårdshuvudmiinnens upp
handlingsbolag <SUBl. Bolaget svarar bl. a. genom avropsavtal för en viixande 

upphandling av hjälpmedel med betydancle besparingseffekter, och jag 

riiknar med all alla sjukvårdshuvudmän i sin upphandling utnyttjar de 

prisavtal som SLJB tecknar. Statens utgifter för hjälpmedel åt hanclikappade, 

genom sjukvårdshuvudmiinnen och apoteken, beriiknas under sjul.Ji.irsäk

ringsanslaget stiga med ca 25 milj. kr. till ca 100 milj. kr. 

Kostnaderna under folkpensions:rnslaget för förticlspensioner till handi

kappade och för handikappersättningar beräknas till följd av höjda pcnsions

helopp m. m. öka med 900 milj. kr. till 5 900 milj. kr. Statsbidraget till social 

hemhjiilp åt hanclikappacle beriiknas till 160 milj. kr. Meclelsbehovet for 

statsbidrag till fardtjiinsten utgör 220 milj. kr. Ökningen for dessa iindamål är 

ca 60 milj. kr. På anslag under andra huvudtitlar beräknas kostnaderna för 

handikappåtgiirder niista budge1:'ir öka mecl 520 milj. kr. till 5 075 milj. kr. 
Den totala ökningen på statsbudgeten för hamlikappåtgärcler utgör I 555 milj. 

kr. jfo1fört med inncvarancle budg.etår. 

K 1. Kostnader för viss utbildning a' handikappade 

1978179 
]')79/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

15 181 970 

13 730 000 
14 530 000 

Fr11n anslaget betalas försöksverksamhet med omvårdnad och därmed 

sammanhiingande verksamhet för svårt rörelsehindrade och andra svårt 

handikappade elever vicl Skärholmens gymnasium i Stockholm. Vidare 

betalas \"årdartjiinst åt svårt handik:ippade som studerar vid universitet, 

högskolor och folkhögskolor. 
Verksamheten leds ctv styrelsen för vårdartjiinst. Den består av sju 

ledamöter, som utses av regeringen. 
hån anslaget utgår också bidrag till institutionen för handikappforskning 

\·id universitetet i Göteborg. 
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Anslai: 
I. Omvårdnad och diirmed 

sarnmanhiingandc verk
samhet for vissa gymna
sieskolelever 

2. \'årdartjiinst för ele\'cr 
vid universitet. högskolor 
och li)lkhögskulor 

3. Styrelsen för vånlartjiinst 
4. Handikappforskning vid 

universitetet i Götchorg 

Inkomster redovisade på 
drifthudgetens inkomstsida 

ll)7l)/80 

7000001! 

5 910 (J(JO 
632 (J()(J 

188 (){)() 

13 730 000 

45 000 

-------- ----
BcräknaJ iindring I '18U/8 I 

Styrelsen for 
vårdartjänst/ 
handikapp
forskningcn 

+ 802 000 

+2 ()1)8 000 
27()()() 

+ 175 000 

+3 102 000 

Föredra
ganden 

-1 000f)(J0 

+I 598 000 
+ 27 (J(l(J 

+ 175 000 

+ 800 000 

------------------------------

S1yre/senJiir vårdarljänst 

I. Antalet gymnasieskolelever som får omvårdnad av styrelsen fortsätter 

att minska från 41 budgetåret 1978/79 till 33 budgetåret 1979/80. Eftersom 

förhandlingar har tagits upp av statens förhandlingsnämnd om verksamhe

tens övergång till Stockholms liins landstingskommun, har styrelsen dock 

funnit det riktigt att vänta med att säga upp ytterligare personal. På grund 

härav utgör pris- och löneomräkningen + 961 000 kr. En besparing enligt 

huvudalternativet kan genomföras genom minskning med två elev hemsföre

ståndare. 

2. Vårdartjänst har under budgetåret 1978/79 beviljats 27 studerande vid 

universitet och högskolor samt 93 elever vid folkhögskolornas långa vinter

kurser. Dessutom tillhandahålls vårdartjänst åt ett antal elever vid folkhög

skolornas ämneskurser. Styrelsen förutser en mindre ökning av det totala 

antalet personer S!lm hehöver vårdartjänst. Om medelsbehovet för budget

året 1980/81 anför styrelsen, att pris- och löneomräkningen beriiknas till så 

mycket som + 1 598 000 kr. Detta beror bl. a. på ackumulerad effekt av 

löneförändringar för den personal som lämnar de studerande hjälp på 

studieorterna. 
Huvudalternativet skulle medföra en besparing av ca 150 000 kr., vilket 

motsvarar kostnaderna för vårdartjänst åt elever vid folkhögskolornas 

ämneskurser. Styrelsen vill inte tillstyrka en begriinsning av sina möjligheter 

att tillhandahålla vårdartjänst. För för\'iintad ökning av värdartjänst beräknar 

styrelsen ett anslagsbehov av 0,5 milj. kr. 

15 R1/,.1da~1·11 /<17 111.1·11. I .111111! . .Vr /1111. Bil . . 1· 
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3. För styrelsens kansli anges pris- och löneomriikningen till 40 000 kr. Om 
hcsparing skall göras enligt huvudalternativet. måste den utåtriktade infor
mationen om styrelsens verksamhet dras ner. 

Styrelst:n för vardartjänst hemställer vidare, att regeringen vidtar åtgärder 
för att studerande inom styrelsens verksamhetsområde och andra svårt 
hanclibpp:lcle skall f.:l tillgång till bostad och service efter avslutad utbild
ning. 

/ la11dikapp/iJrskni11grn i Gii1cbmg 

4. Handikappforskningen har byggts ut avsevärt sedan den personliga 
professuren för Sven-Olof Brattgård inrättades år 1970. Med åren har behov 
uppkommit av ytterligare en forskningsledare. Medel härför har begärts i de 

två senaste anslagsframställningarna. /\ vdelningen för handikappforskning, 
som tidigare ingick i storinstitutionen för medicinsk rehabilitering, har gjorts 
självständig år 1979 och är nu en egen institution med särskild styrelse. 
Omorganisationen öppnar möjligheter för en ytterligare effektivisering av 

verksamheten. Detta understryker än mer behovet av att knyta en kvalifice
rad forskare till verksamheten. För ändamålet begärs en anslagsökning av 
175 000 kr. 

Föredraganden 

Regeringen har genom beslut den 22 mars 1979 uppdragit åt statens 
förhandlingsnämnd att ta upp förhandlingar om att överföra verksamheten 
med omvårdnad åt svårt handikappade elever vid gymnasieskolan i Skärhol
men till Stockholms läns landstingskommun. Som redovisades i förra årets 
budgetproposition är skälet härtill att tillfredsställande omvårdnad i de flesta 
fall numera kan ordnas på elevernas hemorter, och att därför de särskilda 
statliga anordningarna i Stockholm efterfrågas i allt mindre utsträckning 
(prop. 1978/79: I 00, bil. 8. sid. 196, SoU 1978179:27, rskr 1978/79:232). 
Antalet elever som får omvårdnad genom styrelsen för vårdartjänst har 
minskat ytterligare från 41 undf'r förra läsåret till 33 elever innevarande läsår, 

dvs. med 20 "o. Medelsanvisningen under anslaget för nästa budgetår bör 

anpassas h:irefter. Vidare blir medelsbehovet beroende av tidpunkten får 
verksamhetens övergång till Stockholms läns landstingskommun. Eftersom 

denna tidpunkt f. n. inte kan anges s:iken, förordar jag att anslagsposten i 
avvaktan på resultatet av fi.Jrhandlingarna tas upp med 6 milj. kr. 

Antalet svän handikappade studerande, som behöver vårdartjänst vid 
folkhögskolor. universitet och högskolor har de senaste åren varit i stort sett 
ot'iir~indrat. tvledclsber:ikningen för niista budgetår bör innefatta den av 
styre ben för vilrdanj:inst angivna pris- och löneomr:-ikningen med ca 1,6 milj. 
kr. f'ör styrelsens kansli beriiknar jag ökade medel med 27 000 kr. 
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llandikappforskningcn i Göteborg har under 1970-talet medfört en bety
delsefull utveckling inom handikappområdct. Professor Sven-Olof Brattgård 
har kring sin personliga forskartjänst byggt upp en resurs, som spelar en viktig 
roll främst för frågor om hjälpmedel. miljö, bostäder och tillg;inglighet för 
handikappade. Denna handikappforskning har tillvunnit sig nationellt och 

internationellt anseende. Dess omfattande och differentierade forsknings
och utvecklingsarbete finansieras genom projektstöd från statliga och andra 
bidragsgivande organ. Det har också varit betydelsefullt att särskilda medel, 
för innevarande budgetår 188 000 kr. under detta anslag, anvisats till 

handikappforskningen som en administrativ grund för verksamheten. Under 
senare år har uppkommit behov av att anställa ytterligare en kvalificerad 
forskare för att säkra kontinuiteten i verksamheten. Jag tillstyrker handi

kappforskningens beräkning av medelsbehovet och förordar att anvisningen 

för nästa budgetår ökas från 188 000 kr. till 363 000 kr. 
Anslaget bör således föras upp med 14 530 000 kr., vilket innebär en ökning 

med 800 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader fiir i•iss utbildning av handikappade för budgetåret 

I 980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 4 530 000 kr. 

K 2. Statens handikappråd 

1978179 

1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 120 3001 

l 275 000 
I 476 000 

I Del av reservationsanslaget Kommittcer m. m. 

Statens handikappråd har till uppgift att i frågor som rör handikappade 
främja samarbetet mellan samhällsorganen samt mellan dem och handikapp
organisationerna. Rådet, som utses av regeringen, består av ordförande och 
17 övriga ledamöter. I rådet ingår företrädare för handikapporganisationerna 
samt för socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, skolöverstyreisen, bostads
styrelsen, statens planverk, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrel
sen, landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. 

Persunal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1979/80 

5 
4 

9 

Beräknad ändring 1980/81 

Handikapp
rådet 

+ I /2 

+ 1/2 

Föredra
ganden 
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---· ----·--
197Q/8(l lkriik nad iindring 1980/81 

I landikapp- rörcdra-
rådet ganden 

Ansla~ 
Lönekostnader 987 000 + 82 000 + 40 000 
Sjukvård 3 000 
Reseersättningar 70000 + 10000 
därav utrikesresor (17000) (+ 3 00()) H 

Lokalkostnader 25000 +151 000 +151 000 
Expenser 190 ()(X) + 44 000 + 10000 

Summa utgifter I 275 000 +2117 000 +201 000 

Statens handikappråd 

Löne- och prisomräkning + 95 000 kr. Rådet anser det svårt att göra 

besparingar under anslaget. Dessa skulle inverka negativt på rådets möjlighe

ter att bedriva informationsverksamhet och att göra insatser i samband med 

FN :s handikappår 1981. 

Rådet föreslår att hyran för dess lokaler, vilken f. n. belastar budgetdeparte

mentets anslag Gemensamma ändamål för departementen, i fortsättningen 

skall betalas från rådets anslag ( + 150 000 kr.). Kontorssidan inom rådets 

kansli är underbemannad, och det behövs ökade lönemedel för en halvtids

tjänst (+42 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till I 476 000 kr. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens handikappråd för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 476 000 kr. 

K 3. Statens hundskola 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 249 5891 

740 0001 

1790000 
I Anslaget Statens hundskola under fjärde huvudtiteln. 

Statens hundskola i Sollefteå hartill uppgift att mot ersiittning tillhandahål

la dresserade hundar och att ge utbildning i hundtjänst. I den mån det kan ske 
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utan all arbetsuppgifterna eftersätts, får skolan ge veteriniirvård och tillhan
dahålla andra tjänster som är förenliga med verksamheten. 

Hundskolan leds av en styrelse. Chef för skolan är en direktör. Skolan iir 
organiserad på fyra enheter, ekonomi-, produktions-, veterin:ir- och service
enheterna. 

Produktionen av tjänstehundar skall täcka försvarsmaktens. polisv~isen
dets, tullverkets m. fl. statliga och kommunala myndigheters hehov samt 
Synskadades riksförbunds (SRF:s) behov av ledarhundar för synskadade. 

Skolan skall, i den män resurser finns, även tillgodose den privata markna
den. Utbildning i hundtjänst sker genom kurser får personal från försvars
makten. tullverket, frivilliga försvarsorganisationer, SRF m. Il. Djursjukvår

den tillgodoser myndigheters och enskildas hehov. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

A."ostnader 
/111äkter 
Nettokostnad 
Bidrag från andra huvudti

teln 

Medelshehov 

1979/80 

8 
71 

79 

10 710 000 
7 710 000 
3 000 000 

I 180 000 

18200001 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens 
hundskola 

+388 000 
+ 36 000 
+352 000 

+200 000 

Föredra
ganden 

+388 000 
+218000 
+170 000 

+200 000 

- 30 000 

1 Diira\' 740 000 kr. under fjärde huvudtiteln och I 080 000 kr. under femte hu
vudtitelns anslag Kostnader för viss verksamhet för synskadade. 

Regeringen uppdrog med anledning av riksdagens beslut (prop. 1976/ 
77: 157, Föll 1977178: I, rskr 1977178:40) i mars 1978 åt statens hundskola att i 
samråd med bl. a. försvarets rationaliseringsinstitut genomföra en omfattan
de granskning av verksamheten vid skolan. Skolan har i juni 1979 lämnat 
förslag till förändring av hundskolans organisation. förslaget innebLir bl. a. en 
minskning av antalet anställda inom administration och service. 

Siarens hundskola 

Genom pågående forsknings- och utvecklingsarbete bedömer skolan det 
mö.iligt att med nuvarande eller minskad avclsram öka produktionen av 
högkvalificerade hundar med ca 30 "11 får att på lång sikt kunna täcka 
hundhehovet främst vad gäller polis- och ledarhundar. De åtgLirder som har 
planerats är hl. a. översyn av avelsmaterialet fiir att åstadkomma en ökad 

16 Rik.1d,1g<'11 /<!7 1J/.\'li. I sam!. Sr /tlil. Bil .. \' 
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malinriktning mot polishunds- resp. ledarhundsegenskaperna, översyn av 
valp- och unghundshanteringen genom bl. a. särskilda fnderviirdar som man 
skall hålla en iikad kontakt med samt översyn av test programmen för främst 
urvalet av avclsdjur. För att minska kassationsproccntcn hos hundar som i 
övrigt Lir liimpliga för dressyr planeras en ökad satsning på marknadsföring till 

privata företag. Kursverksamheten bedöms fortsätta med minsl samma 
omfattning som tidigare. 

Den privata djursjukvården bedöms fons:itta att öka i omfattning. 
Ökningen bedöms kunna mötas med dels förebyggande behandling av 
skolans djur, dels iindrade rutiner vid behandling av dem. 

Skolan kommer att redovisa underskott för både hundproduktion och 
djursjukhus, men underskottet beräknas minska planenligt. Därför behövs 
Liven i fortsättningen ett särskilt anslag över statsbudgeten. Därutöver har 
hundskolan tagit upp förhandlingar med berörda kommuner for att få bidrag 
till jourverksamhcten vid djursjukhuset. 

Den beräknade utvecklingen av grund- och driftbidragen framgår av 
följande sammanställning (prisliige februari 1979; I 000-tal kr.). 

Bidrag 1979/801 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

Grundbidrag 
Driftbidrag 

S:a bidrag 

2 000 
I 000 

3 000 

I Prisliigc fchru~tri 1978. 

2 140 
I 030 

3170 

2 140 
870 

3 010 

2 140 
660 

z 800 

2 140 
430 

z 570 

2 140 
215 

z 355 

Arsomslutningen beräknas till följande belopp (prisläge februari 1979; 
I 000-tal kr.). 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

JO 7J()I I I 098 10948 JO 973 I() 998 11 023 

1 Prisliige februari 1978. 

Personalbehovet vid hundskolan beräknas bli oförLindrat för hela perio

den. 

Beträffande hudgetåret 1978179 anför hundskolan att planerad verksamhet 

i stort sett har kunnat genomföras. Målet för antalet ledarhundar har dock 
inte helt nåtts. Ett mindre antal skydds- och bcvakningshundar har emeller

tid kunnat säljas utöver vad som planerats. Detta har inneburit att verksam
heten har kunnat genomföras inom tilldelade ramar. Ett ökat samarbete har 
[1stadkommits med Norge för att dels få fram ett ökat antal ledarhundar 
genom inköp från Norge, dels siilja svenska narkotikahundar. 
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Verksamheten vid djursjukhuset har ökat krnliigt vad gäller andelen 
privata djur. Utökningen har kunnat ske inom ofr>riindrad personalram. 

Under budgetåret 1978/79 har hundskolan prövat delar av den organisa
tion som har föreslagits med :inledning av regeringens uppdrag i mars 1978. 

1 fråga om budgetåret 1979/80 framhåller hundskolan att den inriktning av 

verks<1mheten som anges i budgetpropositionen och regleringshrev bedöms i 

stort sett kunna följas. En anpassning till föreslagen organisation sker 
fortlöpande. Samtidigt pågår f<irsök i syfte att öka antalet hundar for de 
synskadades och polisens behov. Framstiillning till berörda kommuner om 
bidrag för jourverksamhct vid djursjukhuset kan komma att påverka hund
skolans behov av prisreglcringsmedel m. m. för budgetåret. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1980/81 föreslås ett grundbidrag av 
2 140 000 kr. för att hundskolans verksamhet inte skall iiventyras vid en 
effektiv och kostnadsmedveten drift. Dessutom behövs ett driftbidrag av 
I 030 000 kr. för att genomföra erforderlig anpassning till de nya produktions

målen. Bidragen har uppräknats med nettoprisindex samt bör fördelas på de 
närmast berörda sektorerna inom statsförvaltningen. För att uppnå full 
kostnadstäckning - vid ett bidrag av 3 170 000 kr. - måste skolan höja sina 
taxor. 

Föredraganden 

Som chefen för försvarsdepartementet tidigare i dag har förordat, bör 
statens hundskola fr. o. m. nästa budgetår redovisas under socialdeparte

mentets huvudtitel. Jag kan i huvudsak godta vad hundskolan har anfört om 
verksamheten under budgetåret 1980/8 I. Regeringen har i december 1979 
uppdragit åt hundskolan att genomföra vissa förändringar i skolans organisa
tion, vilket på längre sikt bl. a. medför en annan inriktning av verksamheten 
vid skolan. 

Efter samråd med cheferna för justitie- och försvarsdepartementen föror
dar jag att till statens hundskola utgår anslag, innefattande såväl grund- som 
driftbidrag, med sammanlagt 3 170 000 kr., varav I 380 000 kr. anvisas under 
andra huvudtiteln och I 790 000 kr. under det hiir aktuella anslaget. Någon 
fortsatt medclsanvisning för ändamålet behövs därför inte under anslaget 
K 6. Kostnader för viss verksamhet för synskadade. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hundskola för budgetåret I 980/81 anvisa ett forslags
anslag av I 790 000 kr. 
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K 4. Bidrag till driften a,· särskolor m. m. 

1978/79 

1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

362 706 698 
2 8 6 300 ()()(_) 

330 400 000 
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Landstingen och de kommuner som inte hör till landsting får statsbidrag 
med 95 '.'(, av lönekostnaderna för särskolchefer, rektorer, studierektorer och 
liirare vid siirskolan. Även till särskoleverksamhet som ordnas av enskilda, 
föreningar och stiftelser utges sådant statsbidrag om det finns särskilda skäl. 
Statsbidraget betalas i princip elierskottsvis för varje läsår, men huvudmän

nen far under liisåret ett förskott. Detta iir hiilften av statsbidraget för det 
föregående liisåret. Bidragsreglerna finns i kungörelsen(] 968:350) angående 
statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (ändrad senast 
1979:848). 

Från anslaget betalas också statsbidrag till en försöksverksamhet med 
undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. 

Skolii1't'rstrrc!sC'n 

Drygt 13 000 elever gick i särskolan höstterminen 1978. Förändringen i 
elevantalet från föregående läsår var liten. Antalet skolledare och lärare var 
samtidigt drygt 3 100. Skolöverstyrelsen (SÖ) räknar med att ca 100 nya 
tjiinster kommer att inrättas innevarande läsår. Detta beror främst på att 
ytterligare klasser får inrättas enligt regeringens medgivande hösten 1978 om 
mindre klasser inom några former av särskolan. Dessutom kommer anslaget 
att belastas med löneomräkning för befintlig organisation. SÖ beräknar 
statsbidraget till lönekostnaderna inom siirskolan till 326.S milj. kr. för niista 
budgetår(+44,0 milj. kr.). 

Verksamheten mecl undervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda bör 
fortsätta i försöksformer i viintan på att bl. a. omsorgskommittcn redovisar 
resultatet av sitt arbete. SÖ beräknar 4 milj. kr. ( +0,4 milj. kr.) för oförändrad 
verksamhet. För konferenser för särskolans personal begärs 64 000 kr. 
( + 34 000 kr.). 

SOl·ia/sn·relsen 

Styrelsen planerar oförändrad omfattning av sin kurs- och konferensverk
samhet och begiir 106 000 kr. ror iindamålet (+6 000 kr.). 

Fiircdraga11dc11 

Statsbidraget till lönekostnaderna inom särskolan har under årens lopp 
fortlöpande setts över och f(irstiirkts. Fr. o. m. innevarande budgetår har 
införts hemsprt1ksundcrvisning för invandrarclever. Vidare får ökad lärartiit-
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het tillämpas inom vissa former av särskolan. Eftersom statsbidraget betalas i 
efterskott, belastar kostnaderna hiirför första gången anslaget för nLista 
budgetar. Skolöverstyrelsens beräkning av medelsbehovet för statsbidrag till 
lönekostnaderna hör godtas. Omsorgskommittcn (S 1977: 12), som bl. a. 
behandlar frågan om de fortsatta formerna förd en pågående försöksverksam
heten med undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda, avser att 
redovisa sitt uppdrag under år 1980. I avvaktan på dess förslag förordar jag att 
statens bidrag till verksamheten ökas med 150 000 kr. till 3 750 000 kr. 
lfori)!enom bör den kunna fortsätta i samma omfattning som under inneva
rande budgetår. För socialstyrelsens och skolöverstyrelsens kurs- och konfe

rensverksamhet beräknar jag oförändrade medel, dvs. sammanlagt 130 000 

kr. 
Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till drifirn a1· särskolorm. m. för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 330 400 000 kr. 

K 5. Bidrag till handikapporganisationer 

1978/79 

1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

18 800 000 
22 000 000 

24 500 000 

Reservation 

Från anslaget utgår bidrag till handikapporganisationernas allmänna verk
samhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet mellan 
organisationerna efter förslag av statens handikappråd. Innevarande budget
år har bidrag tillerkänts följande 27 organisationer. 

Riksförbundet för döva och hörselskadade barn, De handikappades riksför
bund, föreningen för blödarsjuka i Sverige, Föreningen för de neurosedyn
skadade i Sverige, Föreningen Sveriges dövblinda, Riksförbundet för utveck
lingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Hörselfrämjandets riksförbund, 
ILCO, Riksförbund för ileo-, colo- och urostomiopererade, Neurologiskt 
handikappades riksförbund. Riksförbundet P-club, förening för stammare, 
Svenska psoriasisförbundet, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar, Riksföreningen för cystisk fibros, Riksförbundet för hjärt- och 
lungsjuka, Riksföreningen för laryngectomerade, Riksförbundet mot allergi, 
Riksförbundet mot reumatism, Riksförbundet för njursjuka. Riksförbundet 
för social och mental hälsa, Riksförcningen för psykotiska barn, Riksför
eningen för trafik- och polioskadade, Svenska ccliakiföreningen, Svenska 
diabetesförbundet. Svenska epilepsiförbundet. Sveriges dövas riksförbund, 
Synskadades riksförbund samt Handikappförbundens centralkommitte. 
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Fiiredraganden 

Statens stöd till handikapporganisationerna har under de senaste åren ökat 

kraftigt. Detta är ett uttryck för den betydelse som statsmakterna tillmiiter 

handikapprörelsen. Statsbidraget till handikapporganisationerna bör för ntista 

budgetår riiknas upp med 2.5 milj. kr. till 24.5 milj. kr. 

Jag vill också erinra om att regeringen under år 1979 beviljat handikappor

ganisationerna understöd från allmiinna arvsfonden med ca 5 milj. kr. för 

siirskilda projekt och försöksverksamhet. Jag riiknar med att organisationerna 

liven under år 1980 skall kunna få stöd från arvsfonden i minst denna 
omfattning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidraf!. rill handikappor1w11isario11er för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 24 500 000 kr. 

K 6. Kostnader för ,·iss verksamhet för synskadade 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 307 425 

9 307 0001 

9 152 000 
'Därav 60 000 kr. från utbildningsdepartementets anslag Bidrag till kulturell verksam
het bland barn. 

Från anslaget utgår bidrag till Synskadades riksförbund (SRF), dels till De 

blindas förenings försäljningsaktiebolags depåverksam het med forsäljning av 

arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras hant

verksprodukter, dels till verksamheten med tillhandahållande av ledarhun

dar för synskadade, dels till utgivning av tidskrifter för synskadade. Vidare 
utges bidrag till Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) för utgivning av 

tidningar för dövblinda och bidrag till Föreningen blinda barns utveckling 

(BBU) för föreningens verksamhet. Dessutom utgår bidrag till statens 

hundskola för utbildning av ledarhundar för synskadade. 

1979/80 

I. Depå verksamheten 3 308 000 
2. SRF för ledarhundar 2 868 000 
3. Tidskriftsutgivning inom 

SRF 1 360 OOOI 
4. Tidningsutgivning inom 

FSDl3 671 (J()(J 

5. Bidrag till BBU 20 000 
6. Statens hundskola I 080000 

9 307 000' 

Beräknad ändring 1980/81 

Organisationer- Föredra
na, hundskolan ganden 

+ 273 000 
+ 602 000 

+ 436 000 

+ 490 000 

20000 

+ 1 71!1 000 

+ 273 000 
+ 502 000 

+ I 50 000 

- 1 080000' 

- 155 000 

I Därav 60 000 kr. under utbildningsdcpancmcntets anslag Bidrag till kulturell 
verksamhet bland barn. 
"Medel för ändamålet beriiknas under anslaget K 3. Statens hundskola. 
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.s:rnskadades rik\'{örbund fSR FJ 

I. för depåverksamheten beräknas medel för oföriindrad omfattning 
(+273 000 kr.). 

2. SRF riiknar med oförändrat behov av nya ledarhundar för nästa 

budgetar. Bidraget bör således beräknas för köp av 35 hundar. Pris- och 
löneomriikningen anges till +502 000 kr. 

SRF finansierar f. n. utan statsbidrag dels informationskurser för personer 
som önskar få ledarhund, dels en årlig rikstrMf för innehavare av ledarhund. 

för nästa budgetår kostnadsbcräknas informationskurserna till 65 000 kr. och 

riksträffcn till 35 000 kr. SRF hemställer att staten skall bidra med 100 000 kr. 

för dessa iindamål. 

3. Statsbidraget används för att ge ut tidskrifter på ljudband och i 

punktskrift till ersättning för elen stora mängd tidskrifter som seende har 

tillgång till. SRF:s verksamhet omfattar sju tidskrifter i punktskrift och sex på 
ljudband. Eftersom en ny och mindre kostnadskrävandc teknik för framställ

ning av punktskrift tillämpas inom SRf, beräknas kostnaderna för hela 

verksamheten för nästa budgetår stanna vid I 796 000 kr. Av beloppet avser 

70 000 kr. två tidskrifter för synskadade barn. SRF begär täckning för hela sin 
kostnad för utgivningen. 

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) 

4. Tack vare det ökade statsbidraget har nyhets- och informationsticlning
en l\uet för dövblinda kunnat förbättras. Den kommer nu ut i två upplagor~ 
den ena en gång i veckan, den andra fyra gånger i veckan. Nuets båda 
upplagor under en vecka motsvarar ungefär 3/4 sidor i en dagstidning för 

seende. FSDB vill för nästa budgetår satsa på en fördubbling av nyhets- och 
informationsmängden. Statsbidraget bör bestämmas till I 161 000 kr. 

Föredraganden 

SRF:s beräkning av statsbidraget till De blindas förenings försäljningsbolag 
bör godtas. Jag beräknar således 3 581 000 kr., vilket innebär en ökning med 
273 000 kr. från innevarande budgetår. 

Liksom SRF anser jag att 35 ledarhundar för synskadade behöver anskaffas 

även under nästa budgetår. Jag beräknar 2 491 000 kr. för inköp av hundarna. 

Kostnaderna för introduktion på de synskadades hemoner av ledarhundarna 
och för andra åtgärder i samband med anskaffningen bör beräknas till 324 000 
kr. Vidare räknar jag med att SRF:s kostnader för konsulent verksamhet och 
fortbildning kommer att uppgå till 555 000 kr. Jag är inte beredd att tillstyrka 
statsbidrag till nya ändamål inom SRF:s ledarhundsverksamhet och be.räknar 

följaktligen statsbidraget till 3 370 000 kr., vilket innebär en ökning med 

502 000 kr. 
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För SRF:s tidskriftsutgivning för synskadade förordar jag statsbidrag med 

I 360 000 kr. för nästa budgetår. Jag har diirvid efter samråd med chefen for 

utbildningsdepartementel beräknat medel för viss utgivning for synskadade 

barn, vilken innevarande budgetår finansieras från utbildningshuvudtitelns 

anslag B 11. Bidrag till kulturell verksamhet bland barn (prop. 1978/79: 143, s. 

25, KrU 1978/79:30, rskr 1978/79:336). Vid min beräkning av statsbidraget 

till SRF har jag beaktat att förbundets punktskriftsproduktion genom 

tillämpning av ny teknik har blivit billigare. Härigenom innebär den av mig 

förordade medelsanvisningen en reell ökning med ca 150 000 kr. 

Jag anser det särskilt angeläget att FSDB får möjlighet att förbättra sin 

tidning Nuet för dövblinda. Därför förordar jag all medlen för detta ändamål 

ökas till 821 000 kr. Eftersom Nuet framställs inom SRF:s produktionsavdel

ning, och även FSDB således får nytta av den förbilligade framställningstek

niken där, innebär min medelsberäkning en reell ökning med närmare 

250 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Som bidrag till Föreningen Blinda barns utveckling beräknar jag även får 

nästa budgetår 20 000 kr. 

Anslaget för nästa budgetår bör således tas upp med 9 152 000 kr. Med 

beaktande av att bidraget till statens hundskola för nästa budgetår beräknas 

under anslaget K 3. och an medelsanvisningen för viss tidskrifts- och 

tidningsframställning innefattar realökning till följd av billigare produktions

metod innebär detta en resursökning med drygt I ,I milj. kr. från innevarande 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader.för viss verksamhet.for .~vnskadade för budgetåret 

1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 9152 000 kr. 

K 7. Ersättning till posherket för befordran av hlindskriftsförsändelser 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

7 451 000 

7 808 000 

8 957 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för befordran av portofria 

blindskriftsförsändelser. Ersättningen betalas halvårsvis i efterskott. Ansla

get för budgetåret 1980/81 avser alltså verksamheten under kalenderåret 

1980. 

Postverket 

Enligt postverkets beräkning bör anslaget for nästa budgetår tas upp med 

8 957 000 kr. 

Riksrevisionsverket har tillstyrkt post verkets framställning. 



Prop. 1979/80:100 Rilaga 8 Socialdepartementet 

Föredraganden 

Post verkets beräkning av ersättningen bör godtas. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
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att till Ersäflnin;: till postverket_lbr be.fordran av blindskr[/i.~/iirsändel

ser för hudgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 8 957 000 
kr. 

K 8. Ersättning till tele,·erket för texttelefoner 

1980/81 Förslag 5 700 000 <Nytt anslag) 

Riksdagen har godkänt riktlinjer för tillhandahållande av texttelefon åt 
diiva, dövblinda och talskadade (prop. 1978179:99, sid. 200-204, TU 1978/ 
79:18, rskr 1978/79:1218). 

Riksdagens beslut innebiir att televerket skall ha möjlighet att tillhandahål
la texttelefon åt döva, dövhlinda och talskadade utan extra engångsavgift för 
den enskilde. Tcxttelefonen är ett hjälpmedel som består av två komponen
ter, dels en skrivmaskin för utskrift, dels en TV-skärm för presentation av 
texten. Hjlilpmedlet ansluts till telenätet genom att kopplas ihop med en 
vanlig telefonapparat. Riksdagens beslut innebär vidare att staten skall ersätta 
televerket för texttelefoner, som tillhandahållits handikappade inom den 
berättigade personkretsen. Beslutet gäller fr. o. m. den 1 juli 1979. Tillverk
ningen av tcxttelefoner i slutgiltigt utförande har dock inte kunnat siitta igång 
förrän senare. Hjälpmedlet kan börja tillhandahållas under den närmaste 
ticjen. 

Tilldelningen av texttelefoner grundas på ordination till de berättigade 
personerna. Ordination kan ske till dem som på grund av dövhet, grav 
hörselskada, dövblindhet eller talskada inte kan använda vanlig telefon eller 
kan göra det endast med stor svårighet. Nedre åldersgräns för att bli ordinerad 
texttelefon är fem år. Handikappinstitutet har utformat vägledande bestäm

melser om ordinationsförfarandet och om ordinatörskretsen. 
Antalet personer som förväntas komma att efterfråga texttelefon beräknas 

av texttelefongruppen i delbetänkandet (Ds S 1978: 16) Telefon för döva 
utgöra ca 6 500 med följande fördelning på kategorier och tidpunkt för 
ordinationen. 

Budgetåret 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 Summa 

Rarnclomsdöva I 000 I 500 500 3000 
Vuxendöva 200 1 000 900 900 3 000 
Talskadade 150 150 150 450 
Dövhlinda !'är apparater med punktskrift finns tillgiingliga 

17 Uikltlav1'11 /97CJ/,\'ti. I sam/. Nr /11!1. Hil. 8 
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Statens ersättning till televerket för tillhandahållande av tcxttelefoner åt 

döva m. Il. skall betalas budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på 

nedlagt kapital. Ersättningen bör betalas från ett särskilt förslagsanslag, 

benämnt Ersättning till televerket för texttelefoner. Anslagsbehovet för 

budgetåret 1980/81 beräknas till 5,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till tdei•erket för texttellfoner för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 5 700 000 kr. 
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L. Internationell samverkan 

Fr. o. m. budgetåret 1978179 svarar socialdepartementet for kontakterna 
med världshälsovårdsorganisationen (WHO). Då upphörde nämligen nämn

den for internationella hälso- och socialvårdsärenden och samtliga WHO
angeliigcnheter med undantag för stipendiefrågor överflyttades för handlägg

ning till socialdepartementet. 
Samarbetet med WHO är den mest omfattande enskilda delen av 

departementets internationella verksamhet. Den inriktas framför allt på att 
stödja WHO:s ansträngningar på primärhälsovårdens område. Sveriges 
aktiva engagemang för denna fråga betonades av de svenska delegationerna 
så väl till den 32:a världshälsovårdsförsarnlingen i maj 1979 som till den 29:e 
regionala sammankomsten i september 1979. Markeringen av primärhiilso
vårdsfrågorna utgör en naturlig följd av den tyngdpunktsfårskjutning som på 
senare år ägt rum inom WHO i riktning mot bistånd till utvecklingsländer

na. 
Samarbetet med Förenta Nationerna <FNJ gäller världsorganisationens 

sociala verksamhet, inkl. handikapp-, narkotika-, äldre- och kvinnofrågor. 
Sverige ingår i FN:s förberedande kornrnitte för handikappåret 1981. En 
särskild beredningsgrupp för handikappåret har i uppdrag att svara för 
förberedelsearbetet i Sverige. En liknande beredningsgrupp har lett verksam
heten inom ramen för det internationella barnåret 1979. 

Sverige deltar även aktivt i förberedelserna för FN:s andra kvinnokonfe
rens i Köpenhamn 1980, för vilken en särskild beredningsgrupp under 
jämställdhetskommitten tillsatts med deltagande bl. a. från socialdeparte
mentet. Departementet är också representerat i den svenska UNICEF
kommitten . 

. ii. ven inom Europarådet, organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) och den internationella arbetsorganisationen (!LO) 
bedrivs ett omfattande social- och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket 
Sverige deltar. I Europarådet svarar socialdepartementet för Sveriges delta
gande i rådets hälsovårdskommitte, sociala komrnitte samt socialförsäkrings
kommitte. Departementet är vidare representerat i OECD:s kommitte för 
arbetskrafts- och sociala frågor. 

Det nordiska samarbetet på social- och hälsovårdsområdet har sin 
utgångspunkt i nordiska ministerrådet och dess ämbctsrnannakommittc för 
socialpolitik, den nordiska socialpolitiska kornmitten. Verksamheten bedrivs 
enligt riktlinjerna i det handlingsprogram som antogs av de nordiska social
och hälsovårdsministrarna år 1977. 

Det bilaterala samarbetet inom hälso- och socialvårdsornrådena mellan 
Sverige och ett antal enskilda länder består bl. a. av erfarenhetsutbyte, 
stipendiat verksamhet, symposier etc. Sverige har avtalsbundet samarbete 
med Polen, Ungern och Kuwait. Etablerat samarbete förekommer dessutom 
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med Frankrike, Jugoslavien, Förhundsrepubliken Tyskland samt Tyska 

Demokratiska Republiken. Dessutom förekommer vissa förbindelser med 

ytterligare ett antal länder. 

Socialförsäkringskonvcntioner med Ponugal, Jugoslavien (reviderad kon

vention) och Grekland trädde i kraft under år 1979. Under hösten har 

konventioner undertecknats med Frankrike och Italien. Förhandlingar om 

socialförsäkringskonventioner pågår vidare med Marocko, Nederländerna, 

Storbritannien och USA. Ett förslag till revision av den nu giillande nordiska 

trygghetskonventionen kommer att läggas fram inom kort. 

Sverige deltar i kampen mot narkotikamissbruket inom ramen för 

samarbetet mellan de nordiska länderna liksom inom Europa i övrigt, samt 

genom Förenta Nationerna och vissa llV dess fackorgan. Under tvåårsperio

den 1978-1979 har Sverige svarat för ordförandeskap och sekretariatsfunk

tion inom det viisteuropeiska samarbetet i kampen mot narkotikamissbruk 

och illegal handel med narkotika, den s. k. Pompidougruppen. Inom ramen 

för Pompidougruppen anordnades i Stockholm ett expertmöte i april 1979 och 

ett ministermöte i november 1979. 

L 1. Bidrag till l·ärldshälsm·årdsorganisationen samt internationellt social
politiskt samarbete m. m. 

1978179 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

11 639 757 

11652000 
12 252 000 

Från anslaget bekostas bl. a. Sveriges deltagande i världshälsovårdsorgani

sationens (WHO) verksamhet, hilatcralt samarbete på hiilso- och socialvår

dens område, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete 

samt riksförsäkringsverkcts medlemskap i lnternational Social Security 

Association OSSA). 

Bidrag till WHO 
Utgifter Rir svenskt deltagande i WHO:s 

reguljära sammankomster 
Bidrag till FN:s fond för kontroll av beroen
deframkallande rnedel 

Bilateralt samarbete på hälso- och socialvår-
dens område 

Nordiskt socialpolitiskt samarbete 
Riksforsiikringsverkets medlemskap i ISSA 
Övrigt 

1979/80 

IO 300 000 

83 (l(JO 

220000 

294 000 
298 000 
154 000 
303 ()()() 

11652 000 

Beräknad ändring 
1980/81 

+400 000 

+ 8 000 

+ 22 000 

+100000 
+ 70 000 

+600000 
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Socialsryrelwn bcriiknar löne- och prisomriikning till 25 000 kr. för bilateralt 
samarbete på hälso- och socialvårdens område. Därutöver föreslår styrelsen 
en ökning med 118 000 kr. för detta område. 

Föredraganden 

Den svenska avgiften till WI 10 beräknas uppgå till ca 10 700 000 kr. under 
budgetåret 1980/81. Med hänvisning till sammanstiillningcn beräknar jag det 
sammanlagda ans lagsbehovet till 12 252 000 kr. 

Jag hernstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag ril/ 1•ärldshälsm·årdsorgam~mtio11cn samr in1emarioncl/1 

socia/po/i1isk1 samarbelc m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 
förslagsanslag av 12 252 000 kr. 

L 2. Vissa internationella resor 

1978179 
1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

136 812 
127 000 
127 000 

Reservation 

Från anslaget utgår resebidrag i samband med deltagande i internationella 

konferenser och möten m. m .. som inte har karaktär av tjänsteåligganden. till 
personer verksamma inom hiilso- och socialvårdsområdet. 

Socials~rre/sen föreslår att anslaget räknas upp med 28 000 kr .. varav 14 000 
kr. för prisomräkning och 14 000 kr. med hänvisning till det stora behovet av 
resebidrag. 

Fciredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa in1erna1ionel/a resor för budgetåret 1980/81 anvisa ett 
reservationsanslag av 127 000 kr. 
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L 3. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1978179 

1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

Föredraganden 

135 998 
160000 
160 000 

Reservation 44 775 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 
Jag hemst:iller att regeringen föreslår riksdagen 

242 

all till Vissa i111crna1ionella kongresser i Sverige for budgetåret 
1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 160 000 kr. 
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Bilaga 8.1 

1 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1980:00) om finansiering 3\' statsbidrag till förskole

och fritidshems\·erksamhet 1 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen om finansiering av statsbidrag till 
förskole- och fri1idshemsverksamhe1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rdc/se 

/\ vgifterna utgår med J. 'J '1,, av det 
belopp på vilket de skall beräknas. 

Föreslagen ~wle/se 
4§ 

Avgifterna utgår med J.J ";;av del 

belopp på vilket de skall beräkna~. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 

I Enligt förslag i prop. 1979/80: I. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:0(1)1 

Härigenom föreskrivs att i övergångsbestämmelserna till socialtjänstlagen 
skall införas en ny punkt, 7, av nedan angivna lydelse. 

7. Bestämmelserna i lagen (1976:381) om barnomsorg gäller fortfarande i 
fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet. 

Denna lag träder i kraft den I januari I 98 I. 

1 Enligt förslag i prop. 1979/80:1. 
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Rl•gister 

22 
22 

23 

25 
25 

33 
45 

47 
49 

sid. 

52 

53 
56 

58 

59 

61 

C:hwsikt 

Femte hurndtiteln 

A. Socialdepartementet m. m. 

I. Socialdepartementet. förslagsanslag 
2. Kommittcer m. m .. reservationsanslag 
3. Forsknings- och ut vecklingsarhete samt 

försöksverksamhet, reservationsanslag 

4. Extra utgifter. reservationsanslag 
5. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom social

departementets verksamhetsområde. 
reservationsanslag 

H. Allmän försäkrini.: m. m. 

Inledning 

I. Försäkri ngsöverdomstolen. förslagsanslag 

2. Försäkringsrätter. förslagsanslag 

3. Riksförsäkringsverket, förslagsa nslag 

4. Bidrag till försäkringskassornas 
förvaltningskostnader. förslagsanslag 

5. Folkpensioner, förslagsanslag 

6. Bidrag till kommunala hostadstilWgg 
till folkpension. förslagsanslag 

7. Ersiittning till post verket för pensions-
utbetalningar. förslagsansl;.ig 

8. Bidrag till sjukförsäkringen, förslags-
anslag 

9. Vissa yrkesskadeersättningar m. m .. 
IOrslugsanslag 

C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

62 Inledning 

65 
66 

66 

I. Allmänna barnbidrag. förslagsanslag 
2. Ersättning till post verket för utbetal

ning av allmänna barnbidrag m. m .. 

förslagsanslag 
3. Bidrag till föräldraförsäkringen. 

förslagsanslag 

244 

Kronor 

15 321 000 
25 000 000 

21 700 000 

I 480 000 
5 200 000 

68 701 000 

6 558 000 
28 363 000 

118851000 

265 000 000 

29 980 000 000 
650 000 000 

50 500 000 

3 630 000 000 

2 200 000 

34 731 472 000 

4 885 000 000 

16 700 000 

550 000 000 
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68 
69 

71 

78 

7q 

81 

83 

84 

86 

4. Bidragsförskott. förslagsanslag 
5. Bosiittningsli\n, reser\ atinnsanslag 

I>. Sociala srniccätgärdcr 

Inledning 

I. Bidrag till social hemhjiilr. förslags-
anslag 

2. Bidrag till t:irdtjiinst. förslagsanslag 

3. Billrag till driften av förskolor och 

fritidshcm. fiirslagsanslag 

4. Bidrag till hcmspråkstr~ining i förskolan, 
fC.irslagsanslag 

5. Bidrag till kommunala familjedaghem, 
förslagsanslag 

6. Barnmiljiirådet. förslagsanslag 

245 

7q5 onu ooo 
I DOO 

6 246 7UI 0110 

I 060 000 000 

220 000 000 

3 430 000 000 

22 000 000 

\ \60 000000 

2 000 000 

5H941100 01111 

E. Myndigheter inom hälso- och s.iuhård. M1ciah·:ird m. m. 
87 Jnledning 

90 
93 

93 

94 

99 
104 

105 
105 

\06 
107 

i 10 

( 'enrrala och regirmala 111r11d~!!.hercr 

l. Socialstyrelsen, förslagsanslag 
2. Hiilso- och sjukvårdens ansvarsniimnd, 

förslagsa nslag 
3. Bidrag till sjukvårdens och social

vårdens planerings- och rationaliscrings-
institut. förslagsanslag 

4. Länsläkarväsendet. fi.irsl<igsanslag 
5. Socialvårdskonsulenter och liinsnykter-

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

hetsnämnder. förslagsanslag 

J-"issa labora1orier m. 111. 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
Uppdragsverksamhet, försbgsanslag 
Driftbidrag, rcservationsanslag 
Centrallaboratoricuppgifter. förslagsanslag 

Försvarsmedicinsk verks:m1het. förslagsan
slag 

Utrustning, reservationsanslag 
Statlig kontroll av liikemcdcl m. m., 
IOrslagsanslag 
Statens riittskemiska laboratorium, 
fön;lagsanslag 

*Ber~iknat belorp. 

105 148 000 
2 403 000 

11 050 000* 

14 108 000 
17 036 000 

I 000 
I 000 

15 682 000 

3 010 000 

I 695 000 

31930000 

15 610000 
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113 13. Statens rät tsläkarsia t ioner, 14 362 000 
forslagsanslag 

\15 \4. Bidrag till driften·av en WHO-enhet för 1057000 
rapportering av liikemcdelsbiverkningar. 

förslagsanslag 

117 15. Statens miljömedicinska laboratorium. 13 557 000 
förslagsanslag 

246 650 000 

F. Öppen hälso- och sjukl·ård 

120 Inledning 

121 ]. Allmän hälsokontroll, förslagsanslag 3 059 000 
123 2. Hälsovårdsupplysning, reservationsanslag 12 300 000 
125 3. Epidemiberedskap m. m., förslagsanslag 10 837 000 

26 196 000 

G. Unden·isningssjukhus m. m. 

127 Inledning 

Karolinska sjukhuset: 

128 I. Avlöningar till läkare, förslagsanslag 134175000 
132 2. Driftkostnader, förslagsanslag 691 177 000 
137 3. Utrustning, rcservationsanslag 22 000 000 
138 4. Byggnadsinvcsteringar, reservationsanslag 13 000 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 

145 5. Avlöningar till läkare. förslagsanslag 120 362 000 
148 6. Driftkostnader, förslagsanslag 36 946 000 
153 7. Utrustning. reservationsanslag 1250000 
154 8. Byggnadsinvesteringar, reservationsanslag 13 102 000 
158 9. Bidrag till kommunala undervisnings- 530000 000 

sjukhus, förslagsanslag 

Vårdcentralen i Dalby: 

160 10. Förvaltningskostnader, förslagsanslag 2 100 000 
161 11. Forsknings- och utbildningsverksamltet, 2 400 000 

reservat ionsanslag 

163 12. Vidareutbildning av läkare, förs!agsans!ag 27 062 000 
165 13. Lån till utländska läkare för viss I 000 

efterutbildning. rcservationsanslag 

166 14. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal 2 714 000 
m. m., förslagsanslag 

168 15. Vidareutbildning av tandläkare. 10718000 
förslagsanslag 

I 607 007 000 
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H. Ölrii: sjukvård m. m. 

170 Inledning 
171 

174 

175 

176 

179 

180 

182 

I. Riittspsykiatriska stationer och kliniker, 
försl<igsanslag 

2. Bidrag till anordnande av kliniker för 
psykiskt sjuka m. m., förslagsanslag 

3. Bidrag till driften av kliniker för 
psykiskt sjuka m. m., förslagsanslag 

4. Beredskapslagring för hälso- och 
sjukvården m. m., reservationsanslag 

5. Driftkostnader för beredskapslagring 
m. m .. förslagsanslag 

6. Utbildning av personal för hiilso

och sjukvården i krig. förslags
anslag 

7. Bidrag till pensioner för vissa 
provinsialläkarc, förslagsanslag 

I. Uni:doms,·ård m. m. 

183 Inledning 

189 
191 

192 

193 

Ungdomsvårdsskolorna: 
I. Driftkostnader, förslagsanslag 
2. Engångsanskaffning av inventarier 

m. m .. reservationsanslag 
3. Personalutbildning, reservations

anslag 
4. Ersättningar till kommunerna för 

hjälp till utländska medborgare, 
Oyktingar m. m .. förslagsanslag 

J. Alkoholpolitik ocl1 missbruksvård 

196 Inledning 

203 
205 
205 

206 

Statens vårdanstalter för alkoholmiss
brukare: 

I. Driftkostnader. förslagsanslag 

2. Utrustning m. m., reservationsanslag 
3. Bidrag till anordnande av vårdanstal

ter och inackorderingshem m. m., 
reserva tionsanslag 

4. Lån till byggnadsarbeten vid vårdanstalter 
m. m .. reservationsanslag 

247 

61212000 

220 000 000 

2 827 000 000 

23 091 000 

27 450 000 

5 384 000 

15 025 000 

3 179 162 000 

174 691 000 
460000 

I 309 000 

160000 000 

336 460 000 

45 895 000 
I 000 

3 520 000 

5 500 000 
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207 5. Hidrag: till drifto:n av vårdanstalter 243 400 000 
och inackorderingshcm m. m .. förslags-
anslag 

211 (i. Bidrag till .-ilkoholpolikliniker och 9() 300 000 
v[mkentraler m. m .. förslagsanslag 

215 7 Utbildning och samverkan inom 1 100000 
ny k terhetsvården. reserva tinnsanslag 

216 8. Bidrag till organisationer m. m. 12 950000 
219 9. Uprtysning och information på alkoholom- 16 850 000 

rådet, reservationsanslag 

220 10. Uppdragsforskning i alkoholfrågan, 260000 
reservationsanslag 

419 776 ouo 

I\. Vissa åtgärder för handikappade 

222 Inledning 
224 I. Kostnader för viss utbildning av 14 530 000 

handikappade, förslagsanslag 

227 2. Statens handikappråd, förslags- I 476 000 
anslag 

228 3. Statens hundskola, förslagsanslag I 790 000 

232 4. Bidrug till driften av sLirskolor 330 400 000 
m. m. förslagsanslag 

233 5. Bidrag till handikapporganisationer, 24 500 000 
reservat ionsanslag 

234 6. Kostnader för viss verksamhet för 9152 000 
synskadade. forslagsanslag 

236 7. Ersiiltning till post verket för 8 957 000 
befordran av blimlskriftsförsändelser, 
tfaslagsanslag 

237 8. Ersättning till televerket för text- s 700 000 

telefoner. förslagsanslag 

396 505 000 

L lnll'rnationell sannwkan 

239 Inledning 

240 1. Bidrag till viirldshälsovårdsorganisa- 12 252 000 

tionen samt internationellt social-
politiskt samarbete m. m .. förslags-

anslag 
241 2. Vissa internationella resor, reserva- 127 000 

lionsanslag 
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242 

243 

3. Vissa internationella kongresser i 
S\'erigc, rcscrvationsanslag 

Totalt for socialdcpartemcnll!t 
Lagförslag 

249 

I 60 000 

12 539 000 

53 Hi5 169 000 









Bilaga 9 till budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80: 100 
Bilaga 9 

Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 
Kommunikationsdepar!cmentets verksamhet är i huvudsak inriktad p~t 

frägor som rör transportverksamhet, trafiksäkerhet samt post- och tele

kommunikationer. 

Den statliga trafikpolitiken. som bygger på de trafikpolitiska principer 

som antogs av riksdagen är 1979 skall fullföljas. Tidpunkten för niir förslag 

fors fram till riksdagen resp. genomförs m~tste bli beroende av resursut

wcklingen. Möjligheterna att vidta nya åtgärder är i hög grad beroende av 

hur snabbt den svenska samhällsekonomin förstärks. 

MMet för samhällets trafikpolitik är att erbjuda medborgarna och nä

ringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till 

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. I det samhällsekonomiska 

synsättet ligger att trafikpolitiken skall bidra till att uppfylla mål inom 

andra samhällssektorer, såsom närings-, sysselsättnings- och regionalpoli

tik. 

Trafikpolitiken måste också anpassas till de krav som stiills frän miljöp11-

litisk utgångspunkt. Trafiksäkerheten måste förbättras. Vidare skall de 

energipolitiska målen beträffande hushållning med energi och minskat 

oljeberoende uppnås. 
En samhällsekonomiskt effektiv fördelning av transportarbetet mellan 

olika transportmedel skall saledes vara utgångspunkten för trafikpolitiken. 

Effektiviteten i transportapparaten och kvaliteten på transporttjänsterna 

främjas bäst genom en i princip fri konkurrens och samverkan mellan olika 

trafikmedel m:h trafikföretag inom de ramar som samhället har dragit upp 

för verksamheten. 

Ett rättvisande kostnadsansvar är en viktig förutsättning för en riktig 

utveckling av transportsektorn. Avgifterna för varje individuell resa eller 

transport bör så långt möjligt anpassas till de samhällsekonomiska margi

nalkostnaderna för att ett effektivt utnyttjande av befintliga transportre

surser skall kunna uppnås. 

Med hänsyn till den rådande resursknappheten måste underhflll och 

vidmakthållande av befintliga anläggningar prioriteras för all samhällskapi

tal inte skall urholkas och trafiksäkerheten eftersättas. Detta kan i sin tur 

leda till att nyinvesteringar fär anstå. Samtidigt är det angeläget att klart 

räntabla investeringar så långt möjligt kommer till ständ. 

I Riksda,;en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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En god persontrafikforsö1::jning mäste garanteras av samhället. Särskilt 

mt1ste den kollektiva persontrafiken förbättras och byggas ut st1 att den blir 

tillgiinglig och attraktiv för allt fler människor säväl i tätorter som pi\ 

landsbygden. Tillgång till kollektivtrafik är av stor betydelse för bl. a. 

kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta. En utbyggd kollektivtrafik kan ge 

ökade valmöjligheter i fräga om arbete. bostad och fritidsaktiviteter. Dessa 

ökade valmöjligheter skall ~iven ges handikappade. Ytterligare insatser 

kommer att göra-. för att främja den kollektiva trafiken och successivt 

anpassa den till de handikappades behov. En utbyggd kollektivtrafik är 

ocks{1 en förutsättning för att nödvändiga begränsningar av privatbilismen i 

tätorternas centra skall kunna ästadkommas. 

Transportsystemets möjligheter att på ett effektivt säll tillgodose olika 

behov friimjas av samverkan där va~je trafikgrens särskilda förutsättningar 

och fördelar utnyttjas. Inom persontrafiken finns uppenbara samverkans

mi~jlighcter s;)viil mellan de olika trafikmedlen och trafikutövarna som 

mellan dessa och myndigheter. trafikhuvudmän m. fl. Det gäller t. ex. i 

fråga om utformningen av den kollektiva trafikens linjesträckning, tidta

beller och taxor. Även pä godsomrädet finns förutsättningar att öka sam

verkcin och därigenom uppni't en högre effektivitet. De tekniska förutsätt

ningarna för en ökad samverkan är goda, bl. a. genom vidgad användning 

av lastbärare som medger att gods på ett effektivt sätt kan flyttas mellan 

olika transportmedel och genom ökad samordning av terminalverksamhe

ten. Transporttider förkortas och godshantcring underlällas genom ut

vecklingen av systcmtranspnrter och andra rationella transportlösningar. 

En ökad samverkan av angivet slag hör bygga pti frivillighetens grund. 

Detta förutsätter god information som ger trafikföretagen och samhället 

underlag för trafik- och invcsteringshcslut. Det arbete som utförs inom 

ramen för den regionala trafikplaneringen har stor betydelse i detta sam

manhang. 

Bil- och busstralikcn är idag av väsentlig betydelse för samhiillets funk

tion. Det gäller främst i glesbygderna. Lasthilstrafiken iir också en väsent

lig del i ett integrerat transportsystem. Det är dä1för av stor betydelse alt 

t1kerinäringen ges goda arbetsförutsättningar och att sunda verksamhets

betingelser räder inom branschen. 

Järnvägens resurser bör användas för att sä längt möjligt tillgodose 

behovet av längväga och tunga godstransporter. En ökad samordning 

mellan järnvägs- och landsvägstrafiken kan ge betydande trafikekono

miska vinster. Detta förutsätter bl. a. att SJ investerar så att järnviigen 

framgfmgsrikt kan hiivda sig inom ramen för ett samordnat transportsy

stem. Det är ocbä viktigt all järnvägens resurser pi'\ persontrafiksidan 

utnyttjas i största möjliga utsträckning. Den i somras genomförda lägpris

satsningen i persontrafiken har fatt ett starkt gensvar. Ökningen av antalet 

resande i fjiirrtagen uppgick under perioden juli-november till ca 25 ~;; 

jämfört med motsvarande tid föregående f1r. SJ beräknar all antalet sälda 

rabattkort under det första verksamhctsärct skall uppgå till ca 600 000. 
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U1gprissatsningen p~1 SJ kommer att fortsätta samtidigt som förbättring

ar genomförs vad g;iller kapacitet. standard och s;ikerhet. Regeringen har 

gett SJ i uppdrag att bl. a. utarbeta en plan för upprustning av inlandsbanan 

nch att utreda de framtida förutsiittningarna för den spårbundna gods- och 

persontrafik som berör Stockholmsregionen. 

Flygets betydelse i det totala transportsystemet har successivt ökat. Det 

är angeläget att betingelser skapas för en fortsatt positiv utveckling. Det 

nya lägprissystemet i kombination med ett ökat antal förbindelser har 

inneburit förbättrade resmöjligheter för allt fler. Antalet passagerare i 

inrikesflyget har som följd därav ökat med ca 301:-'r· under verksamhetsaret 

1978/79. Lufttransportutredningen ( K 1978: 07) har till uppgift att belysa 

förutsättningarna för samhällsekonomiskt effektivare arbetsformer inom 

luftfarten sf1 att flygets speciella förutsättningar inom ramen för den totala 

transportförsörjningen tas till vara. 

Förslag till ett sjöfartspolitiskt program kommer att läggas fram under 

dctla riksmöte. I sammanhanget kommer frågan om hamninvesteringar att 

behandlas. 

Förslag till ett förstärkt statligt stöd till kommunernas byggande av vissa 

anfäggningar för kollektivtrafik kommer att presentera~. Fragan om statligt 

stöd till vissa spftranläggningar för kollektivtrafik är under skyndsam ut

redning. En särskild kollektivtrafikberedning har tillsatts med uppgift att 

n~irmare analysera behovet av nya trafiklösningar. pröva nya trafikformer 

nch tekniska ut vecklingsåtgärder för den kollektiva trafikförsör:iningen i 

t;itorter av olika struktur. En s~irskild kommitte har tillsatts för att behand

la friigor som sammanhänger med en utökad samordning av taxorna för 

resor med olika kollektiva trafikmedel. Förslag rörande taxinäringen kom

mer att läggas fram. Vidare är avsikten att fa till stf1nd förenklingar niir det 

gäller tillståndsprövningen i fräga om yrkesmiissig trafik. 

Särskilda atgän.lcr kommer att vidtas inom ramen för det av riksdagen 

beslutade långsiktiga energihushtillningsprogrammet for transportsektorn. 

Transportrådet ges i uppdrag att till regeringen redovisa ett konkret ät

giirdsprogram for energisparande vid akuta brister i oljetillförseln. 

Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom transportområdet ses 

över av en särskild kommitte. 

Frågan om fasta förbindelser över Öresund tas upp i överläggningar 

mellan de svenska och danska regeringarna. 

Arbetet med den regionala trafikplaneringen inom ramen för länsplane

ring 1980 fortsätter. Resultatet redovisas till regeringen senast den 31 

oktober 1980. Resultatet av hamn- och flygplatsplaneringen redovisas till 

regeringen i januari 1980. Vidare kommer de särskilda studier beträffande 

älvflottning som pågår i vissa liin att redovisas till regeringen senast i 

början av 1\r 1980. 
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Samordnad långsiktig planering 

För att kunna uppn;\ transportsystem som medger ett effektivt utnyttjan

de av befintliga transportresurser. ett undvikande av dubbelinveste1ingar 

liksom en begränsning av energiålgängen och miljöstörningarna behövs en 

mer samordnad ltmgsiktig planering. 

Men hänsyn till stora krav p<'.t investeringar är dl!! nödvändigt att förbätt

ra underlaget för de sektorövergripande avvägningar som regering och 

riksdag mäste göra. För den ~kull är det angeläget att den långsiktiga 

planering som bedrivs inom olika statliga trafikverk byggs ut och samord

nas i tidrn. 

Regeringen har med anledning hiirav gett statens järnvägar i uppdrag att 

senast den I september 1980 redovisa en långsiktig. projektindelad investe

ringsplan enligt riktlinjer som utarbetats inom kommunikationsdeparte

mentel. Planen skall omfatta planerade investeringar under de två när

maste femårsperioderna med utgångspunkt fran nu gällande bedömningar 

av den framtida utvecklingen av efterfrägan pf1 person- och godstransport

tjiinster och SJ:s roll i ett integrerat transportsystem. Uppdrag har vidare 

meddelats sjöfartsverket att pt1 grundval av bl. a. material från länsstyrel

serna och enligt riktlinjer utarbetade inom kommunikationsdepartementet 

till den I november 198() upprätta en långsiktig utvecklingsplan, s. k. 

perspektivplan. för hamnarna i olika delar av landet. När lufttransport

utredningens arbete slutförts kan motsvarande arbete genomföras för luft

fartssektorn. 

Inom vägsektorn finns ett viil utbyggt planeringssystem. På grundval av 

de förslag och synpunktt:r pti viigh!tllningen som kan framkomma som ett 

resultat av den päg~1ende länsplaneringen och regionala trafikplaneringen 

m. m. får bedömas om del finns anledning att tidigareliigga den revidering 

av flert1rs- och fönlelningsplanerna som nnrmalt skall ske år 1983. 

Transportsektorn 

En väl fungerande trafikförsö1jning är en grundläggande förutsättning 

för att olika delar av landet ska fä en positiv utveckling. Sektoriseringen av 

samhället ställer stora krav pi\ transportsektorn. Inom tätorterna beror de 

ökade kraven bl. a. pli länga avständ mellan bostäder. arbetsplatser och 

servicestiillen. Även pendlingen mellan tätorterna har ökat. För befolk

ningen pf1 landsbygden har utvecklingen inneburit att den i ökad utsträck

ning iir hiinvisad att söka arbete och olika slags service i närliggande 

tätorter. Den ökande ekonomiska integrationen på det internationella pla

net och den ökande utlandsturismen medför att den internationella trafiken 

expanderar. 

Frän ett person t r ans porlar bel e pr1 ca 45 miljarder person km år 

I 960 har resandet i stort sett fördubblats till ca 86 miljarder person km år 

1978. Detta inneh~ir att den genomsnittliga resliingden per invånare och ar 
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ökat från 570 mil till ca I 000 mil. Huvuddelen av trafikökningen har fallit 

pä personbilismen som f. n. svarar för drygt 8\JC:;. av det totala person trans

portarbetet. Även den kollektiva trafiken har ökat markant (fig. I). 

Tillgängliga prognoser över den framtida utvecklingen av persontrans

portarbetet visar pä en ökningstakt fram till är I 990 pä ca 1,5 r:·;- per år, 

vilket är en väsentligt lägre ökningstakt än under perioden I %0-1978 dä 

ökningen i medeltal uppgick till ca 4'X. Är 1990 beräknas det totala 

persontransportarbetet uppga till drygt 100 miljarder personkm. 

Samtidigt med att det skett en mycket snabb utve..:kling av pcrsontrans

portarbetct har persontransportsystemct även utvecklats kvalitativt sdt, 

bl. a. som en följd av en utbyggd trafikplanering som i iikande grad kommit 

att integreras med övrig samhällsplanering. 

När det gäller gods transporterna har den ökade produktionen och 

konsumtionen av olika varor inneburit ett snabht växande transportarbete. 

Olika tendenser gör sig här giillande. Ä ena sidan har relativt minskade 

transportkostnader i flera branscher minskat fördelen med närhet till mark

naden. Detta har i sin tur i vissa branscher möjliggjl>rt ökad knncentration 
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Fig. I. Det inrikes persontransportarbetet under perioden 1960-1990 (log 

skala. schematiserade värden) 
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av produktionen och tillvaratagande av produktionstekniska stordriftsför

delar. A andra sidan har samma förhä.llande undcrfättal utbyggnad av 

omfattande underlcverantörssystem och diirigenom i andra branscher mot

verkat koncentrationen pt1 produktionssidan. 

Den fortgt1cnde utvecklingen av produktionen inom många branscher i 

riktning mot allt mer förädlade produkter har ökat de kvalitativa kraven pf1 

godstransportsystemet. Genom ökad regularitet. minskade transporttider. 

införande av integrerade transportlösningar och förbiittradc hantcringsme

toder har transportsystemet blivit effektivare. 

Under perillden 1960-1978 ökade det inrikes godstransportarbetet med i 

gen@1snitt drygt 4':{ per är. frän omkring 23 till ca 48 miljarder tonkm (fig. 

2). Den hittillsvarande ökningen av godstransportarbetet har i särskilt hög 

grad gällt lastbilstransporterna som under perioden 1960-1978 beräknas ha 

ökat med i genomsnill närmare 7c,:t, per är. Lastbilstransporternas andel av 

det totala transportarbetet har härigenom ökat frtm 29 ~: . .;, till 47 % tir 1978. 
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Fig. 2. Det inrikes godstransportarbetet under perioden 1960-1990 (log 

skala. schematiserade värden) 
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Under samma tid minskade järnviigens andel av det totala inrikes trans

portarbetet fri'ln 47 ''; till ca 31JC:L Enhgt nu tillgänglig.a bedömningar kom

nu:r det totala inrikes godstransportarbetet att öka till närmare 75 miljarder 

lonkm omkring år 1990. 

Jiir111·iig.1·1 rafl /.; 

Persontrafiken pa järnväg har till följd av SJ:s lågprissatsning 

ökat kraftigt. Under de första fem månaderna med de nya rabatterna och 

siinkta normalpriserna ökade trafiken totalt med ca 25 s·;-. och under lägtra

fikdagarna med niirmare 35 '.'i. Även under är 1978, dvs. före lågprissats

ningen, ökade antalet järn vägsresor något trots vikande privat konsumtion 

och ökad konkurrens frän inrikesflyget. 

Totalt uppgick transportarbetet pä järnväg är 1978 till ca 5,6 miljarder 

personkm, varav enskilda jiirnviigar svarade för ca 0.2 miljan.ler per

sonkm. Järnvägen svarar därmed for närmare 40% av det kollektiva 

person transportarbetet. 

Erfarenheterna hittills av SJ :s lågprissatsning tyder pa en fortsatt ökning 

av persontrafiken pf1 järnväg. För flr 1990 har riiknats med ett totalt 

transportarbete pa ca 8 miljarder personkm. 

G 0 d st r af i k e Il p a j är Il V ii g ökade trendmässigt fram till år 1974 då 

det totala transportarbetet uppgick till ca 20 miljarder tonkm. Under peri

oden 1975-1978 minskade trafiken successivt i omfattning. År 1978 upp

gick transportarbetet till 14.8 miljarder tonkm. En stor del av tillbakagång

en var att hänföra till minskad järnrnalmsexport. Under våren 1978 för

byttes dock nedgången i trafiken i en uppgång som fortsatte under år 1979. 

Enligt tillgängliga prognoser beräknas järnvägens godstransportarbete 

komma att öka med i genomsnitt ca 4,5 l/(. per år under perioden 

1978-1990. vilket innebär ett transportarbete på ca 26 miljarder tonkm 

omkring är 1990. Man antar att en stor del av ökningen liksom tidigare 

kommer att avse utlandstrafiken. 

För budgetåret 1980/81 föreslås SJ fä en investeringsram om I 325.5 milj. 

kr. Detta innebär en ökning med ca 490 milj. kr. jämfört med den ram för 

innevarande budgetår som förordades i prop. 1978/79: 99. Vid en jämförel

se mellan budgetåret 1980/81 och tidigare budgetar mäste emellertid beak

tas effekterna av det nya investeringsbegrepp som tillämpas fr. o. m. bud

geti\.ret 1980/81. För SJ:s del innebär det nya investcringsbegreppet att 

vissa kostnader av invcsteringskaraktär, som hittills har finansierats med 

driftmedel, framddes skall finansieras med anslag frttn statsbudgeten. Om 

det nya invesleringsbegreppet hade tillämpats redan under innevarande 

budgetår. skulle SJ:s invcsteringsram ha behövt vara ca 300 milj. kr. större 

än den fastställda för att medge samma investeringsvolym som nuvarande 

ram gör. Den föreslagna ramen för budgetaret 1980/81 innebär således en 

höjning med ca 190 milj. kr. Det kan därutöver vara av intresse att SJ 
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prövar investeringsmöjlight:ter vid sidan av investeringsanslaget för att 

realisera sina planer. 

Förslaget gör det hl. a. möjligt för SJ att fortsätta den pågående förbätt

ringen av huvudlinjerna~ spt1r- och kontaktlcdningsstandard. utbyggnaden 

av <1dana siikerhetsfr~imjande system som fjärrblockering, automatiskt 

ti·1gstopp lich trafikradio samt att fortsätta upprustningen av inlandsbanan. 

Vad giiller den rullande materielen belastas budgetåret 1980/81 med stora 

betalningar tlir pt1gacnde leveranser av lok, motorvagnar samt gods- och 

personvagnar. Härutöver planerar SJ bl. a. att beställa nya eldrivna motor

vagnar fi.ir lnkala resp. regionala trafikuppgifter samt nya sovvagnar. 

Ers~ittningcn till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer 

forcsltls öka med 70 milj. kr. till 790 milj. kr. Ökningen beror i huvudsak på 

de i.>kadc kostnaderna pt1 det ersättningsberättigade bannätet. Detta nät 

utgör L'a 55 r:; av SJ :s hela bannät men svarar för endast ca 8 </r· av det totala 

trafikarbetet. 

SJ redovisar for hudgctärct 1978/79 ett underskott om 113 milj. kr.. 

vilket innebär en resultatförbättring med 163 milj. kr. jämfört med föregå

ende budgetår. Det är av yttersta hetydelse att den nuvarande resultatbris-
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Fig. 3. Trafikutvecklingen vid SJ under perioden 1966-1978 (före lågpris

satsningen). 
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ten nedbringas genom fortsatta rationaliseringar. en aktiv marknadsföring. 

fortsatta attraktivitetshöjande investeringar och taxehöjningar i gods- och 

persontrafiken. Taxehöjningar i den senare skall ligga i linje med lågpris

satsningens principer. 

Vä~:trufik 

Ett väl utbyggt och fungerande vägnät är av väsentlig betydelse i strä

vandena att skapa gynnsammare betingelser för befolkningen och nä

ringslivsutveeklingen. 

Ut vecklingen inom persontrafiksektorn har som framgått framför allt 

kiinnetecknats av bilens sUl:cessivt ökade betydelse i trafikförsii1jningen. 

Ar 1960 uppgick antalet personbilar till 1.2 mil.i .. vilkel nllitsvaradc en 

biltäthet av 6.3 inv<'lnarc per personbil eller 1.50 bilar per I 000 invånare. 

Vid utgängen av är 1978 uppgick det sammanlagda personbilsamalet till 

knappt 2.9 milj. fordon. Biltäthetcn uttryckt i antalet invtinare per bil är 

1978 var 2.9. vilket motsvarar ca 3.50 bilar per I 000 invänare. 

Persontransportarbetet på viig som f.n. uppgt1r till drygt 78 

miljarder personkm beräknas öka till drygt 81 mil.iarder personkm år 1990. 

En successivt långsammare ökning av persontransportarbetct på väg för

utses under perioden 1978-1990jämfört med utvecklingen under perioden 

1960- 1977. Prognosen bygger bl. a. pä antagandet att antalet personbilar 

ökar till 3 . .5~3.7 milj. år 1990. 
Last bi 1 ar n as transportarbete baäknas till omkring 2'.!. mil

jarder ton km är 1978, vilket jämfört med är 1977 innebär en mindre ökning. 

I jämförelse med den relativt kraftiga expansion som ägde rum under 

perioden 1960- 1974 förutses för lastbilstransporterna en lägre ökningstakt 

under perioden 1979- 1990. Transportarbetet beräknas uppgä till ca 3.5 

miljarder tonkm omkring är 1990. 
För budgetåret I 9 8 0 / 8 I föreslt'ls samtliga anslag till drift av vägar 

öka. Dessa anslag höjs sammanlagt med 28.5 . .5 milj. kr.. varav den statliga 

driften tillförs 202,7 milj. kr. Bidragen till drift av kommunala och enskilda 

vägar föreslås öka med .59.3 resp. 23,.5 milj. kr. till .5%,3 milj. kr. Anslagen 

till byggande av statliga och enskilda vägar föres\1\s uppförda med oföränd

rade belopp. Anslaget till byggande av kommunala vägar hö.is med 20 milj. 

kr. för bidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar och cykclvägar. Totalt 

uppgär väganslagen till ca 4 458 milj. kr. att jämföras med 4 162 milj. kr. 

innevarande budgetår. Härutöver föreslås att tilldelningen av driftmedel 

till kommunala och enskilda vägh~llare för tlr 1981 beslutas redan nu sä att 

plancringsförutsättningarna förbättras. 

Sammantaget innebär denna medclsförstärkning all vägverket kan upp

rätthålla servicenivån och vägnätets standard. Bl. a. kan frän regionalpoli

tisk synpunkt viktiga länsvägar förbättras. Standarden kan höjas genom 

beläggningsarbeten. Härtill kommer de vägarbeten som finansieras med 
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bcn.:dskapsmedel. Dessa beräknas för innevarande budgetär till ca 400 
milj. kr. 

Regeringen har beslutat om tltgän.lcr som syftar till att minska trafikbul

lerprobkmen. Nya bilar skall sålunda fr. o. m. år 1980 uppfylla skärpta 

krav i frti.ga l)m buller. Vidare har en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att 

bl. a. överväga vilka ambitioner samhället bör ha när det gäller skydd mot 
trafikhuller i bostäder m. m. 

I syfte att spara energi infördes under perioden 21 juni - 15 oktober 1979 

en särskild hastighetsbegränsning till 90 km/tim på de vägar som var 

uppltltna för 110 km/tim. Tillsammans med olika informationskampanjer 

bidrog hastighetsbegränsningen till att minska bränsleförbrukningen med 
2-:v;. 

Regeringen har öppnat möjlighet för länsstyrelserna att i samband med 

t. ex. svårare snöväder förbjuda fordonstrafik inom särskilt utsatta områ

den . 

.Sjiifur1 

Den svenska handelsflottan omfattade den I juli 1979 totalt 511 fartyg 

om sammanlagt 4,5 milj. ton brutto. Sedan den I juli 1977 har antalet 

enheter minskat med 52. Bruttotonnaget har minskat med 2,8 milj. ton. 

De senaste il.rens svaga fraktmarknad har inneburit stora påfrestningar 

för huvuddelen av den svenska rederinäringen och då särskilt för företag 

som arbetar inom ma!'.slastfarten med stora tank- och torrlastfartyg. Under 

första halvåret 1979 har emellertid läget förbättrats. Vid halvårsskiftet Utg 

endast 6 fartyg. varav ett stort, upplagda p. g. a. fraktbrist. 
De ekonomiska problemen för sjöfartsnäringen har medfört ökade krav 

ptl statliga åtgärder för att trygga verksamheten vid sådana rederier som 

bedömts livskraftiga och väsentliga för det svenska samhiillet. Statliga 

kreditgarantier har getts till ett stort antal rederier. Sveriges två största 

rederier. Broströms och Salens. har därutöver, pä förslag av regeringen. 

fött omfattande ekonomiskt stöd. Sjöfartspolitiska utredningen har under 
hösten 1979 lagt fram förslag till ett sjöfartspolitiskt program. 

Gudsomsättningen med lastfartyg i utrikes sjöfart över de svenska 

~amnarna minskade mellan åren 1977 och 1978 frtln 70,7 milj. ton till 69,4 

milj. ton. Importen av mineraloljor minskade med 1,7 milj. ton till 28,4 

milj. ton. Färjegodset ökade under samma period från 12,3 milj. ton till 
13,2 milj. ton. 

Godstransponmängden i inrikes sjöfart minskade under år 1978 till 

15.2 milj. ton. vilket motsvarar ett transportarbete på ca 9 miljarder tonkm. 

Fram till :ir 1990 väntas transportarbetet öka till ca 12 miljarder tonkm. 

Den inrikes sjöfarten iir genom borttagandet av de särskilda passageav

gifterna i Södertälje och Trollhätte kanal helt inordnad i det allmänna 

sjöfartsavgift ss ystemct. 

För budgetåret I 9 8 0 / 8 I beräknas för sjöfartsiindamiil på statsbud-
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geten 466.1 milj. kr. Statens kostnader för isbrytningsverksamheten ökar 
nästa budgetår med 16 milj. kr. För investeringar i sjöfartsmateriel föreslås 

en ram om närmare 55 milj. kr. 

Luftfart 

I takt med utvccldingcn inom transportsektorn har flygels betydelse i det 

totala transportsystemet och för samhällsutvccklingen i stort successivt 

ökat. 

Det totala antalet passagerare på de svenska statliga flygplatserna ökade 

kalenderåret 1978 med J3o/c, till 7.5 milj. Antalet passagerare i utrikes 

linjefart uppgick till ca 2.7 milj. och i utrikes chartertrafik till ca 2.5 milj., 
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vilket inneb~ir en ökning med 6 '.i;· resp. 1.5 ~:-(. Den inrikes linjefarten ökade 

pa grund av lägprissatsningen under delar av äret med 19 ('; till drygt 2.3 

milj. avresande passagerare. 

Det totala antalet lam.lningar på de statliga flygplatserna minskade kalcn

der!1ret 1978 till ca 280 000 eller med 4 'T jämfört med föreg!tcndc är (tig. 5 ). 

Flygtrafikens utveckling i Sverige ;inslutcr nära till den internationella 

flygtrafikutvel.'.klingen. Persontransportarbetet i inrikes luftfart uppgick år 

1978 till ca I 100 milj. passagcrarkm. dvs. ca I 'X av det totala inrikes 

persontransportarbetct. 

Fram till är 1990 räknar luftfartsverket med att antalet passagerare 

kommer att öka med i genomsnitt ca 7 <;.;.. per är och antalet landningar i 

linjefart och chartertrafik med i genom~nitt ca 4 ';( .. per är. 

Ökningen av passagerarantalet samt utvecklingen av flygmaterielen un

der de senaste aren har medfört behov av stora statliga investeringar i 

flygplatser och flygsäkerhetsanfaggningar. Således har under 1970-talet 

Sturup och Göteborg-Landvetter flygplatser samt en ny utrikesterminal på 

Arlanda flygplats färdigställts. Vidare har de mindre flygplatserna succes-

l 000-tal lanåningar 

350 

1 000-tal landningar 

350 

~ .... 
-~.::.~ 

3ooc. ___ .-. =. +-.~ .• -•• ~ • .,..1 ~ •• ~ •• ~ •• ~>Jll;:-. :-: .-: :+:!:-: :-: :-: :+~-: :-:-: :+.~-: :-: :~ •• ""'_ .... """.,....: :-: :-+: ~-: :-: :-1: 300 

250 ... : : J :: :: : : :: :: : ::i: :: :: :: : :: :: :: : : : : : .. : : : : : : : : : : : : : : 250 

: : : : : : J Icke yrl<es!l<issig luftfart : : : : : : : 

200' ...... : : : : : : :I::::::: 1::::::: f:::::: : : : : : : : : : : : : : : 
200 

: : : : : : : : : : : : : : l:::: :: :f :: .... ' .. ::: ::: : : :::: 
. . . r . . . . . . . . , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................... 
·······:::::::[::::::~.;.,_::::::::::::: 

1.:io ...... . 
:::::::::::::1·~,~~~::::::: 

., . ~ .. 
1'>0 

-I----

soi::::====i::::==-~--=t=~=-====1=====+::..===-=+=====l======t=====+===::::::::I 50 

t--------+- - ~------+--~~~§ 1----+----->------i-----
-----+-------+--
>-----+--:.:=~ Linjefarl 

o~~~~~~~~~~~~~ 0 
.1969 1970 1971 1972 1973 1974 197$ 1976 1977 1978 

Fig. 5. Antal landningar pti luftfartsverkets flygplatser <inkl. rnilit~ira flyg

platser med reguljär civil trafik) under perioden 1969-1978. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 13 

sivt upprustats i syfte att möjliggöra för Linjeflyg AB all iiverga till jettra

fik. 

Investeringarna de närmaste åren kommer framför allt alt vara inriktade 

på utbyte av föråldrade anläggningar och omodern utrustning. Anskaffning 

av utrustning för automatisering av flygtrafikledningssystcmet pågår. Pa 
sikt kommer ett yttäekandc flygkontrollsystem att införas. 

I december 1977 beslöt riksdagen i enlighet med regeringens förslag 

(prop. 1977/78:'29 om flygplatsfrågan i Stockholmsregionen. m.m.) att sta

ten skall ta upp överfaggningar med Stockholms kommun och Stockholms 

läns landstingskommun för att i detalj klarlägga förutsättningarna för fort

satt linjetrafik pä Bromma. 

Inom ramen för dessa överläggningar ansökte luftfartsverket hos 

koncessionsnämnden för miljöskydd om tillstånd till drifl av Bromma flyg

plats för huvudsakligen inrikes linjefart och för allmänflyg. varvid förut

sattes att flygbullernivan kring Bromma successivt skulle sänkas genom 

fi.iriindringar i flygplansflottans sammansättning och användning. Koncö

sionsnämnden lämnade den 13 juli 1979 luftfartsverket tillstånd enligt 

miljöskyddslagen att i enlighet med vissa särskilda villkor driva Bromma 

flygplats för huvudsakligen inrikes linjefart och allmänflyg. 

Som villkor för tillståndet gäller bl. a. att trafik med Fokker F-28 skall 

upphöra senast vid utgången av juni 1981 samt att från denna tidpunkt skall 

ljudemissionen fran de flygplan som trafikerar flygplatsen vara minst 9 d BA 

lägre än den som avges från Fokkcr F-'28 4000. Luftfartsverket har hos 

regeringen anfört besvär över koncessionsnämndens beslut. 

Den s. k. pilotutbildningsutredningen avlämnade i augusti 1979 sitt be

tänkande (DsK 1979:5) Rekrytering och utbildning av flygförare till den 

civila luftfarten. I betänkandet föreslas att staten och SAS går samman i ett 

aktiebolag som skall driva en pilotutbildningsskola och att skolan skall 

lokaliseras till Ljungbyhed. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Regeringen har tillkallat en kommitte ( K 1978: 07) - lufttransportutred

ningen - med uppdrag att se över vissa frågor beträffande luftfartens roll i 

en samordnad trafikpolitik. Huvuduppgiften för kommitten är att med 

utgångspunkt i en översiktlig analys av det inrikes flyglinjenätet föreslå en 

lämplig flygplatsstruktur som i första hand tillgodoser kraven på tillfreds

ställande interregionala flygtransporter. 

För budgetåret I 9 8 0 I 8 I beräknas luftfartsverkets investeringar till 

147.8 milj. kr.. varav 125 milj. kr. faller på staten. medan resten, 22.8 milj. 

kr. utgörs av kommunala bidrag. Av de statliga investeringsutgifterna 

avser ca 57 milj. kr. investeringar i flygplatser och ca 62 milj. kr. den 

fortsatta upprustningen av flygtrafiklcdningssystemet. 

Tra.f/ ksii /.;. erh l' I 

Ett omfattande och vittförgrenat arbete pågår för att främja trafiksäker

heten. Trots en fortsatt kraftig tillväxt av motori"ordonstratiken har en 
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ökning av antalet trafikolyckor under senare ar kunna! förhindras. Under 

de sena<.,k åren har antalel trafikdödade uppgå.tt till drygt 1 000 personer 

per år. Antalet skadade personer har enligt olika undersökningar varit 

40 000 - 50 000 per år. Enligt gjorda beräkningar uppgår samhällets väl

fardsförlustcr till följd av trafikolyckor till drygt .'i miljarder kr. arligen. 

Körkortsutredningen har med betänkandet (SOU 1978:27) Fortsatt kör

kortsreform slutfört sitt arbete. Betänkandet har mottagits i huvudsak 

pl1sitivt vid remissbehandlingen och är f. n. under beredning. I samman

hanget övervägs ~iven några frägor som körkortsutredningen inte har haft 

all behandla. Flera av dem syftar till förenklingar för såväl de enskilda som 

för de myndigheter som tillämpar bötämmelsema. 

Genomförandet av det differentierade körkortssystemet - med anpass

ning av behörigheten efter de kunskaper och den färdighet som krävs för 

framförande av olika fordonstyper - sker etappvis. F. n. pågår den etapp 

som inleddes den I januari 197.'i t)Ch som innebär krav på högre behörighet 

för rätt att föra buss eller fordonskombination i vilken tung släpvagn ingår. 

Fd1gan om det fortsatta genomförandet av reformen med differentierade 

körkort utreds f. n. av en av regeringen tillkallad särskild utredare IK 
1978:06). Utredningen beräknas bli klar under år 1980. 

En särskild utredare (K 1979:05) har tillkallats för att se över formerna 

för den medicinska utredningen i körkortsärenden. Utredaren skall studera 

värdet av den nuvarande obligatoriska läkarundersökningen av dem som 

söker körkort. 

En ny vägmärkesförordning ( 1978: 100 I) har i sina huvuddelar trätt i 

kraft den I juli 1979. I den nya författningen. som ersätter bl. a. kungörel

sen ( 1966:270) om vägmärken m.m., har samlats föreskrifter om alla de 

viigmärken, vägmarkeringar och andra trafikanvisningar som trafikanterna 

möter. Trafiksäkerhetsverket har fått i uppdrag att planera genomförandet 

av den nya förnnlningen vilket bl. a. innebär att verket meddelar de över

gångsbestämmelser som behövs. 

Flera ändringar har beslutats i vägtrafikförfattningarna som innebär 

förenklingar för säväl enskilda som myndigheter. Bl. a. kan nämnas att 

möjligheter har öppnats för ett enklare förfarande vid kopplingsbesiktning i 

vissa fall. Vidare har bestämmelserna om fordons högsta tillåtna bruttovikt 

ändrats som ett led i en översyn som siktar till att minska problemen främst 

för gränsöverskridande trafik. 

Den I september 1978 infördes obligatorisk användning av skyddshjälm 

vid färd med moped. Detta har medfört att mopedisterna använder hjälm i 

stor utsträ1:kning. Mätningar under maj 1979 visar att%'/(. använder hjälm, 

vilket viintas medföra en bt!tydande begränsning av skadornas omfattning 

lH:h antal. Redan tidigare har motsvarande skyldighet införts för motorcyk

lister. 

För att öka framkomligheten och säkerheten på europavägama och 

andra större riksvägar har under år 1979 liksom under tidigare år förbud 
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g~illt mot trafik med tyngre lasthilar och lasthilskombinationer under vissa 

helger och mer trafikbelastade veckoslut. 

Försök med allm1in differentierad hastighetsbegränsning har pägätt i 

olika etapper sedan år 1%8. Begränsningarna har haft en klart positiv effekt 

pä trafiksäkerheten. Riksdagen har fprop. 1978/79: 36, TU 1978/79: 10. 

rskr 1978/79: 127) beslutat att försöksverksamheten skall anses avslutad 

och att det nuvarande systemet i princip skall bli permanent. 

Trafiksäkerhets verket har på regeringens uppdrag föreslagit vissa ätgär

der som kan vidtas för att minska antalet viltolyckor i trafiken. Remissbe

handlingen av förslagen har avslutats och frägan bereds f. n. gemensamt 

inom kommunikations- och jordbruksdt.:partementen. 

Trafiksäkerhetsverket har fortsatt sin föreskrifts- och anvisningsverk

samhd i anslutning till vägtrafikförfattningarna. Vidare är informations

verksamheten betydande. Huvudaktiviteten aren 1979 och 1980 benämns 

"Människan i trafiken" och syftar till att förbättra efterlevnaden av olika 

grundläggande regler i trafiken genom att angripa t. ex. trafikonykterhet. 

körning mot rött ljus och hastighetsöverträdelser. I kampanjen tas också 

upp sådana trafikregler m. m. som trafikanterna har dåliga kunskaper om. 

Den framtida inforrnationsverksamheten kommer att inriktas mot fler

ärsaktiviteter med åtföljande utvärdering och utveckling. 

Transportforskningsdelegationen har startat flera nya forskningsprojekt 

inom trafiksäkerhctsomrädet. Exempelvis undersöks de oskyddade trafi

kanternas osäkerhet i olika typer av tätortsomräden samt möjligheten att 

tillämpa nya och effektivare trafikövervakningsmetoder. 
Under år 1979 har trafiksäkerhetsutredningen (K 1973:07) avgivit tre 

betänkanden, nämligen (Os K 1979:3) Säkrare mopedtrafik, (Os K 1979:6) 

Barns trafiksäkerhet och (Ds K 1979: 11) Trafikant- och förarutbildning. I 

betänkandena framläggs förslag till förbättrad trafikantutbildning i försko

la. grundskola och gymnasieskola. Förslagen inriktas mot de trafikant

roller som barn och ungdomar har i olika åldrar. Införande av s. k. moped

kort föreslås liksom registrering av mopeder och strängare krav pä moped

motorer. Ett nytt utbildnings- och prövningssystem för bil- och motorcy

kelförare framläggs också.. Därvid beaktas dels de speciella svårigheter 

som sammanhänger med förandet av tung motorcykel. dels de brister som 

den s. k. privatutbildningen har i dag. 

Utredningens arbete väntas bli slutfört under våren 1980. Därvid kom

mer förslag till huvudlinjer i ett samlat trafiksäkerhetsprogram att läggas 

fram. 

Typbesiktningsutredningen ( K 1977:02) fortsätter sitt arbete. Utredning

en har avgett betänkandet (Ds K 1979:7) Fordon i föreskrivet skick i vilket 

förslag till förbättringar framläggs rörande typbesiktning och efterkontroll, 

avgaskrav, skyldighet att åtgärda bristfälliga fordon. päföljdssystem och 

återförsäljares ansvar. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

I den trafikpolitiska propositionen (prop. 1978/79:99) lades fram bl. a. 
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vissa riktlinjer för statsbidrag till cykclvligar i enlight.:t med cykeltrafik

utredningens hetänkande <Ds K 1978:7). Riksdagen godtog förslaget och 

beslöt (TU 1978/79: 18. rskr 1978/79: 419) att tidigarelägga ikraftträdandet. 

Det nordiska samarhetet på trafiksäkerhetsomr:idet drivs inom ramen 

för Nordiska trafikslikerhetsrädet ( NTRl och dess olika samarbetsorgan. 

Rådet har under är 1979 överl~imnat rappLirten Bättre synbarhet - trak

torer. motorredskap. mopeder. l:mga fordon. Rapporten utgör en fortsätt

ning på det arbete kring synharhetsfrägor som tidigare resulterat i Varsel

ljus för motorcyklar och Varselljus - bilbelysning under dagtid. F. n. 

pägår arhete med fragan om att i.ika synbarheten hos cyklar och förare av 

tvtihjuliga fordon. 

Första fasen av ett projekt om metoder för insamling och redovisning av 

olycksdata. M I RO-projektet. är slutförd och rapport har överlämnats av 

riidet. Den andra fasen som hl. a. innefattar vissa pilotstudier har delvis 

avslutats och en samlad redovisning kommer att presenteras. 

Rådet arbetar vidare med projekten "'Metoder och behov av information 

för bedömning av trafiksäkerhetstltgärders effekter .. samt .. Kartläggning 

av FoU-undcrlag för barntrafiksäkerhetsarhetet i Norden ... Under år 1980 

avses studier pähö1jas vad gäller hl.a. tildringars beteende i kritiska trafik

situationer. 

I trafiknykterhetsfrägan undersöks skillnaderna mellan de nordiska län

dernas lagstiftning med sikte på ett ställningstagande till möjligheterna att 

ytterligare harmonisera reglerna. En sammanställning skall göras av kun

skaperna vad gäller körning under pt1verkan av alkohol och droger och 

speciellt skall studeras alkoholens eftereffekter på förare i kritiska trafiksi

tuationer. 

En kartläggning av skillnaderna i utbildnings- och körkortsregkrna mel

lan de nordiska Hindema har slutförts. 

För budgeti\ret 1980/81 föreslås anslag till trafiksäkerhetsverkets 

förvaltnings- och uppdragswrksamh.::t om tillsammans ca 76 milj. kr. För 

verkets kostnader i samband med bil- och körkortsregistren samt för 

framställning av körkort och distribution av olika handlingar föreslås ett 

anslag om ca 104 milj. kr. Vidare föreslås ökade statsbidrag för att förbätt

ra trafiksäkerheten vid järn vägskorsningar och till Nationalföreningen för 

trafiks~ikerhetens främjande I NTF1. 

Det inl<'rtll.llionella samarbelet 

Beträffande frågan om fasta förbindelser över Öresund har debetänkan

den om Öresundsförbindclserna. som i juni 1978 överlämnades till trafik

ministrarna i Danmark och Sverige remissbehandlats i de bt1da länderna. 

Utredningsmaterialct övervägs f. n. i Danmark och Sverige. 

Inom Europeiska transptlrlministerkonferensen tCEMTl deltar Sverige 

aktivt i arbetet för ökad liberalisering av den intcmatilll1ella lastbils- och 
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busstrafiken, höjd trafiksäkerhet samt ökad medvetenhet om energifrågans 

betydelse för transportsektorn. 
Förhandlingarna om ett busstrafikavtal mellan Europeiska gemenskapen 

(EG) och de CEMT-länder som inte är anslutna till EG fortsätter. 

Ar 1979 undertecknades landsvägstrafikavtal med Marocko och Kuwait. 

Landtranspt1rtkommitten inom fN:s ekonomiska kommission för Euro

pa ( ECEl fortsiltter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäkerhet och 

med harmoni~ering av de nationella reglerna för landtransporter. Kommit

ten har tillsatt en tillfällig arbetsgrupp med uppgift att behandla bl. a. ett 

svenskt förslag snm syftar till att underlätta den transiterande lastbilstrafi

ken. En rapport fran arbetsgruppen överlämnades till kommitten i septem

ber 1979. 

Vid internationella arbetsorganisationens (ILO) st:xtioft:mte möte i Ge

ncvc sommaren 1979 antogs en konvention och en rekommendation om 

arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet. Frågan om svensk 

anslutning till KllnVentionen kommer att behandlas under ar 1980. 

Inom Centralbyrån för internationella jämvägstransporter (0CTI) fort

sätter bl. a. översynen av reglerna om transport av farligt gods. Översynen 

sker delvis i samarbete med ECE. Arbete pågår också för att ändra 

strukturen för de intemationellajärnvägsfördragen CIM och CIV. 
Konjunkturläget för sjöfarten förbättrades under år 1979 men var fortfa

rande besvärande för vissa delar av svensk sjöfart. Även protektionistiska 

och andra konkurrenshämmande åtgärder drabbade näringen. Sverige har 

därför fortsatt sitt aktiva agerande inom Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD) för att få till stånd en gemensam 

sjöfartspolitik baserad på största möjliga frihet för den internationella 

sjöfarten. Även arbetet i den s. k. Consultative Shipping Group (CSG) har 

haft den fria sjöfarten som mål. Under år 1979 har fortsatta samtal förts 

mellan CSG och USA om möjligheterna all uppnå lättnader i den ameri
J.;anska regleringen av linjetrafiken. 

Vid UNCT AD:s femte konferens i Manila diskuterades även sjöfartsfrå
gor. Sverige förklarade sig överväga svensk anslutning till FN :s kod för 

linjekonferenser under vissa förutsättningar. Från u-landshåll restes krav 

på en långtgående reglering av bulktransporter inklusive kylfrakter, vilket 
avvisades av Sverige och övriga västländer. 

Informella överläggningar har ägt rum med företrädare för EG-kommis

sio~en rörande sjöfart och luftfart. 

Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisatiunen (IMCO) fortsätter sitt 

arbete för att förbättra sjösäkerheten och skyddet av havsmiljön mot 

föroreningar från fartyg. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Vid en diplo

matknnfcrcns i april 1979 som anordnats av lMCO antogs en internationell 

konvention om sjöräddning (SAR-konventionen). Avsikten med konven

tionen är främst att underllitta internationellt samarbete i fråga om sjö-

~ Riksdagt•n 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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räddning och att precisera minimikrav på organisation och drift av natio

nella sjör~iddningstjiinster. Frågan om Sveriges tillträde till konventionen 

är under beredning. 

Sverige har under ar 1979 ratificerat 1969 års internationella skeppsmät

ningskonvention och 1978 års protokoll till 1974 års internationella kon

vention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-protokollet). 

Vidare har Sverige under året undertecknat. med förbehåll för ratificering, 

1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande 

av förorening från fartyg (MARPOL-protokollet) och 1978 års internatio

nella konvention angående normer för utbildning, certifiering och vakt

hållning för sjöfolk (STCW-konventionen). Frågan om Sveriges tillträde till 

MARPOL-protokollet, som är avselt att ersälta 1973 års MARPOL-kon

vention, och till STCW-konventionen, liksom frägan om svenskt tillträde 

till den internationella konventionen om säkra containrar är under bered

ning, bl. a. på grundval av departementspromemorian (Ds K 1979: 8) "Åt

gärder mot vattenförorening från fartyg", respektive containerutredning

ens betänkande (Os K 1979: I) "Containerfrågor". 

Sverige har under ar 1979 ratificerat konventionen om upprättande av en 

internationell organisation för telesatelliter för sjöfarten llNMARSAT). 

Konventionen trädde i kraft den 16juli 1979. 

På IMCO:s elfte församlingsmötc. som hölls i november 1979. antogs ett 

stort antal resolutioner som avser sjösäkerhet och havsmiljöskydd. bl. a. 

en rekommendation om användning av lots i Öresund och en rekommenda

tion om rappportcring av händelser som har orsakat eller kan befaras 

komma att orsaka havsförorening genom olja eller andra skadliga ämnen. 

Dessutom antogs på församlingsmötct ändringar i IMCO-konvcntioncn 

som innebär att antalet platser i organisationens råd ökas från 24 till 32. 

Samarbetet mellan Östersjöstaterna i fråga om skyddet av den marina 

miljön från föroreningar från fartyg och i fråga om bekämpning av havsför

orcningar har fortsatt under år 1979. En överenskommelse har träffats 

mellan Östersjöländernas lotsmyndigheter angående kvalifikationskrav 

och certifiering av långlotsar i Östersjön. Ett för Östersjöstaterna gemen

samt fältförsök inom Östersjöområdet i fråga om partikelmärkning av 

lastrester i oljetankfartyg har utförts den I juli-31december1979. Försö

ket kommer i början av år 1980 att utvärderas av en för experimentet 

tillsatt styrkommitte. 

År 1979 undertecknades ny<.1 luftfartsavtal med Storbritannien och Ke

nya s<.1mt paraferades nya luftfartsavtaf med Irak och Uruguay. Samtliga 

fyra avtal ersätter tidigare avtal. Överenskommelser om ut vidgade trafik

rättigheter har träffats med Argentina. Brasilien och Indien. Förhandlingar 

om att ersätta gällande luftfortsavtal med nytt avtal har förts med Kanada. 

Det nordiska samarbetet pa transport- och kommunikationsområdet. 

som bedrivs under ledning av Nordiska ministerrådet och med nordisk 
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iimbctsmannakommittc för t ransportfrägor (NÄT) som samordnande or

gan. har fortsatt. Under vfiren 1979 redovisades det s. k. MALIN-projektet 

(l\fätning av axeltryek hos lastbilar i Norden). Pwjcktrappnrlcn finns 

tryckt i NU-serien (NU A 1979: 3). Prnjektet har syftat till att värdera 

lilmplig utrustning samt utarbeta en strategi för miitning av axellasten hos 

tyngre fordon i rörelse. NÄT har beslutat att vägforskningssarnarbetet 

under de närmaste ären skall vidareföras genom ytterligare tre projekt. 

bl. a. ett som rör förbiillring och umlerhäll av grusvägar. 

Det s. k. NORDKOLT-prt~iektet - som har avsett framtida kollektivtra

fiksystern för nordiska tätorter - har avslutats under flr 1979. Slutrappor

tcn finns tryckt i tre delar. Resultat frän Nordkoltprnjcktet (NU A 

1978: 14). Tiitortss!lldier i Nordkoltprojektet (NU A 1978: 15) rn:h Sam

manfaltning av Nonlknltprojektet (NU A 1978: 16). 

Liksom tidigare har NÄT följt ut ve.:klingen av rncllanrihförhindelscrna 

och de fortsatta planerna betriiffande dessa. Mellanriksvägen Kiruna-Nar

vik har påbö1:jats på svensk sida och beräknas kunna öppnas på den 

svenska sidan under hösten 1982. I fräga om samordningen av transport

statistiken i Norden uppriitthålls kontakt mellan NÄT och Nordisk utvalg 

for samfen.lsclsstatistikk (N USA). 

Den särskilda arbetsgruppen för glcsbygdsproblem pa transportområdet 

syftar i projektarbete! till att - med utgi\ngspunkt i olika alternativa 

samhällsstrukturer - studera olika transportlösningar som :ir ägnade att 

nu:dverka till en tillfredsställande transportförsörjning i glesbygd. Avsik

ten iir att bl. a. värdera vilka ytterligare erfarenheter som kan dras av de 

försiik med gksbygdstrafik som har gjorts i vissa av de nordiska länderna 

och att genomföra konkreta försök. Projektarbetet fortsälter och en utvär

dering av försöken beräknas kunna ske under senare delen av år 1981. 

Den av NÄT tillsatta arbetsgruppen med uppgift att föresli\ åtgärder som 

kan underlätta för handikappade att använda kollektiva färdmedel har 

fortsatt sitt arbete. De två projektgrupper som har behandlat problem kring 

handikappades och äldres resor med täg respektive buss beräknas redovisa 

resultatet av sitt arbete för NÄT i början av är 1980. F. n. pågår ett projekt 

rörande handikappanpassning av fartyg. 

NÄT:s arbetsgrupp med uppgift att klarlägga behovet av en harmonise

ring av reglerna för transportstöden i Norge. Finland och Sverige har i 

huvudsak slutfört sitt arbete. 

Inom NÄT pägär sedan våren 1978 ett pn~jekt som syftar till att undersö

ka pt1 vad sätt eykeltrafikens villkor kan förbättras och vilka konsck ven ser 

S[tdana förbättringar kan fä för det samlade trafiksystemet. Projektet be

räknas fortgå under åren 1980 och 1981. 

För att bl. a. samordna den transportekonomiska forskningen inom Nor

den arbetar under NAT Nordisk kommittc fi.ir transportekonomisk forsk-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 20 

ning (/\:KTFJ. Under äret har kommitten arrangerat tvä konferenser, varav 

en har hehandlat NORDKOLT-pro.iektet. För kommande verksamhetsår 

planeras hl. a. en k1infcrens om gång-. cykel- och mopedtrafikanter. 

Post- och telekommunikationer 

Post 

t-.1ätt i portointäkter i fast pris ökade post volymen under budgetåret 1978/ 

79 med 2(:(. 

Antakt hrev. postkort och trycksaker ökade med ca I %·jämfört med år 

1977. Pakl'ten minskade med 2 <;( under är 1978 medan masskorsbanden 

ökade under samma tid med 8.2 1>( och gruppkorsbanden med 0,8 ~,.;·'· 

Antakt postdistribuerade tidningsl'xemplar var i det närmaste oföränd

rat under ar 1978. 

Utvecklingen av antalet postförsändclser under den senaste tioårsperio

den framgt1r av fig. 6. 

Pllstgirot förmedlade under budgetåret 1978/79 316 miljoner betalningar 

till ett värde av 3 334 miljarder kr., vilket innebär att antalet betalningar 

ökade med 3 r.:; och det förmedlade beloppet med 15 %. Postgirot över

väger att starta ett projekt för utveckling av ett nytt produktionssystem 

med bl. a. s. k. bildhantering. 

På PKbankens sparkonton gjordes under budgetåret 1978/79 sammanlagt 

21 miljoner insättningar och uttag. Under samma tid bokfördes 69 miljoner 

transaktioner på personkonton. Vidare förmedlades 0.6 miljoner betal

ningsuppdrag på girokapitalkonton. 

Postvcrkets diligcnsrörelse omsatte 65,2 milj. kr. under budgetäret 1978/ 

79. Detta innebär en ökning med 9,4f;·; .. jämfört med föregående budgetär. 

Ökningen hlinför sig till taxehöjningar lKh ökade statliga och kommunala 

driftbidrag. 

Postverkets personalbehov ökar fortlöpande till följd av den ändrade 

boendestrukturen och trafikökningen. Personalökningen under budgetåret 

1978/79 uppgick till I 050 flrsarbetskrafter. I genomsnitt uppgick under 

budgetäret antalet ärsarbctskraftcr till 46 250. Det totala antalet anställda 

ökade under äret med ca l.'iO till ca 61 550. 

Fr. ll. m. hösten 1978 omfattar postutdclningen vid veckosluten endast 

s. k. lördagsförsändclser. Postkontoren hålls öppna pä lördagar i samma 

omfattning som tidigare. En transaktionsavgift på I kr. tas dock ut för 

vissa betalningsuppdrag. 

Postbehandlingsarbctet rationaliseras fortlöpande bl. a. med hjälp av 

brev- och paketsorteringsmaskiner. Postvcrket planerar att fram till år 

1985 anskaffa nya maskinella brevsorteringsanläggningar med optisk läs

utrustning och videokodning i Malmö. Göteborg och Stockholm. Installa

tionen av postkassamaskina kommer att vara genomförd år 1980, då totalt 

ca 3 400 kassamaskiner skall finnas pä postkontoren. Ett projekt som 
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syftar till att ut vet:kla en ny energisnalarc brevbärarbil inför 1980-talet har 

startats. Samsändning av inrikes oassurerade paket och tillhörande adress

kort tillämpas sut:t:essivt sedan varen 1979. 

Brevrörelsen har liksom tidigare ar getts högsta prioritet i verkets mark

nadsföring. Det rabatterbjudande som alla hushåll fit:k våren 1979 ligger i 

linje med denna inriktning. Ca 2 . .5 miljoner rabatthäften it 20 kr. såldes 

under perioden april - juni 1979. 

Postverket har för budgetåret 1978/79 redovisat ett överskott efter av

skrivningar om 121.6 milj. kr. Härav har 38.6 milj. kr.. motsvarande 

förräntningskravet inlcvererats till statsverket. 

Investeringarna för postverket avser huvudsakligen byggnader samt 

bussar för diligensrörelsen. För budgetåret I 9 8 0/8 I föreslås en inves

teringsram på 134 . .'i milj. kr. lnvesteringsanslaget ber~iknas därvid till 130. I 

milj. kr. 

Vid en av Världspostföreningen ( UPUJ anonlnad klingress i Rio de 

Janeiro i september-oktober 1979 beslöts om ändringar i de överenskom

melser. som reglerar den internationella postutväxlingen. Kongressen be

slöt också. på svenskt initiativ. att UPU i samråd med Internationella 
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teleunionen (ITU) skall utreda problem som sammanhiinger med de., tek

niska utvecklingen pti informatinnsöverfö1ingens omrt1de. 

frie 

Televerkets expansion har fonsatt under det senaste budgetåret. Antalet 

apparater i televerkets nät var den l januari 1979 ca 6.2 miljoner. Detta 

innebär en ökning av telefontiitheten under är 1978 fran 717 till 744 appara

ter per I 000 invånare. Antalet beställda nya telefonapparater uppgick 

budgctäret 1978/79 till 428 300 vilket inne här en ökning med 24 300 jämfö11 

med föregående budgetår. Sverige har alltjiimt den näst Förenta staterna 

högsta telefontiitheten i världen. 

Antalet telefonsamtal under hudgetftret 1978/79 motsvarade ca 22 mil

jarder samtalsmarkeringar. en ökning med 4,5 ~:; jämfört med föregäende 

budgetår. Den inliindska telefontrafiken är sedan är 1972 fullständigt auto

matiserad l>Ch av telefontrafiken till utlandet kopplades vid utgången av 

hudgetäret 96 r;.; av samtalen autl,matiskt. I tig. 7 visas utvecklingen av 

antalet samtalsmarkeringar för olika kategorier av abonnemang. 

Den tekniska ut vecklingen inom främst elektronikomrädet går mycket 

snahbt och tillämpningarna för telekommunikation ökar. AXE-stationerna 

är ett välhckant exempel. Den fortsatta utvecklingen ger möjligheter till 

tifömpningar också när dl.'l giiller abonnentutrustningen. vilket kan kom

ma att medföra en utökning och delvis förändring av televerkets verksam

het. 

Telefonnf1tet moderniseras successivt. Införandet av knappsatsapparat, 

DIAVOX. beriiknas ske i större skala i bö1jan av itr 1980. Apparater med 

tonval anslutna till AXE-stationer medger nya automatiska tjänster. Även 

abonnent viixlarna moderniseras och inl1m 3-4 är kommer sf1lund;t telever

kets utbud att i princip helt bestå av elektroniska. datorstyrda system. 

Under ar 1980 kommer televerket att delta i fiirsöksverksamhet med 

samtalsförrm:dling mellan texttelefoner och vanliga tekfoner. 

Tclegrarnexpedieringen iir koncentrerad till Stockholm och Göteborg. 

Koncentrationen av verksamheten har innehurit en betydande rationalise

ring. rr. o. m. första halvitrct 1981 kommer expcdicringen att ske via 

bildskärm. vilket innehär en ytlerligare rationalisering av verksamheten. 

Telextjänsten moderniseras f. n. genom att gamla telexstationer byts ut 

mot nya helelektroniska. Även de gamla telexapparaterna kommer succes

sivt att ersättas med nya elektroniska apparater vilket medför hctydande 

fördelar håde för kunderna och televerket. Under tir 1980 introducerar 

televerket den nya tjänsten '"telefax" - överföring av text, ritningar m.m. 

via telefonnätet - och är 1981 "tcletex". Genom teletextjänsten kan 

överföring av text ske 50 gtinger snabbare än med telex. Tcletextaminalcn 

kommer ockst1 att vara försedd med text/ordbehandlingsfunktion. 

Under föregående budgetar på.börjades utbyggnaden av det allmänna 

datanätet. I slutet av är 1980 beräknas ca 4 000 abonnenter vara anslutna 

till nätet. 
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Fig. 7. Antal samtalsmarkeringar för olika kategorier av abonnemang 

under perioden 1973-1980 (index för glidande 12-månadersperiod). 

Larmdivisionen har hand om televerkets larmvcrksamhet. Verksamhe

ten bedrivs i konkurrens med företag pä den privata marknaden. 

Radioutrustningcn ombord på svenska handelsfartyg tillhandahålls till 
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största delen av tdeverket. En ökad användning av utrustning för kommu

nikation via satellit kan förväntas under de kommande än:n. 

Uthyggnaden av den manuella mobiltdefontjänstcn. MTD. fortsiitter i 

syfte att eliminera täckningsluckor främst i Norrland och for att tillgodose 

behovet av trafikkanaler pä basstationer med alltför låg trafikkapacitet. 

Antalet abonnemang fortsätter att öka och beräknas uppgå till ca 16 500 

vid ingången av år 1980. Budgetåret 1980/81 startar utbyggnaden av den 

automatiska och landsomfattande mobiltelefontjänsten NMT. Genom in

förandet av NMT kan MTD-tjänsten successivt avvecklas. 

Inom telekommunikationsomrädet pågår en omfattande internationell 

verksamhet. 

Inom ett av FN:s fackorgan. internationella teleunionen (ITU). behand

las tclekommunikationsfrågor av universellt intresse. I unionens aktuella 

verksamhet har ingått förberedelser för den världsomfattande administrati

va radiokonferensen för total översyn av det internationella radioregle

mentet. vilken sammankallats i dess regi hösten 1979. 

Sverige deltar i INTELSA T. som har till uppgift att förvalta ett globalt 

telesatellitsystem. Televerket företräder f. n. Norden i INTELSAT-styrel

sen. De nordiska teleförvaltningama har beslutat utöka den gemensamma 

jordstationen i Tanum med en andra antenn för att fä ytterligare kapacitet 

för satellittrafiken. 
Som nämnts i det föregående är Sverige medlem i INMARSAT. Svens

ka televerket har säte i organisationens styrelse. 

Televerket tillhör vidare det västeuropeiska organet Eutclsat lnteri

maire. som tillkom 1977 för att förbereda användningen av satelliter av 

västeuropeisk tillverkning för teletrafik inom Europa och med fartyg. 

Verket har i augusti 1978 ingått avtal med teleförvaltningarna i Danmark. 

Finland och Norge om att gemensamt använda en svensk jordstation för 

den inomeuropeiska satellittrafiken. 

Den västeuropeiska sammanslutningen CEPT. i vars arbete post- och 

teleförvaltningar från 26 stater deltar. behandlar frågor som rör post- och 

telekommunikationer mellan de deltagande staterna. Viktiga sådana tele

frågor gäller exempelvis dataöverföring. planering av transatlantiska telc

trafiksystem och teknisk harmonisering. 

Inom ramen för ett reguljärt nordiskt samarbete behandlas ett flertal 

frågor av stort gemensamt intresse. Hit hör det tekniska utredningsarbetct 

inom ramen för NORDSAT-projektet, digitala teletrafiksystem och planer 

för nordisk trafik via det kommande INMARSAT-systemet. 

Antalet anställda i televerket uppgick den I januari 1979 till ca 42 700. 

vilket innebär en minskning under år 1978 med ca 500 personer. 

Televerket har för hudgetäret 1978/79 redovisat ett överskott efter av

skrivningar om 145.3 milj. kr. 

För budget är e t I 9 8 0/8 I föreslås för investeringar i teleanläggning

ar en investeringsram av 1403.1 milj. kr. lnvesteringsanslaget skulle där-
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vid räknas upp med 188.7 milj. kr. i förhMlamk till innevarande budgetfir. 

dvs. till l 386.8 milj. kr. 

Sammanställning 

Anslagen för niista budgetär inom kommunikationsdepartementets verk

samhetsomrtide beräknas till sammanlagt 9 970 . .'i milj. kr. - en iikning med 

I 058.6 milj. kr. jämfört med statsbudgeten för budgetarct 1979/80. 

Fr. o. m. budgctiiret 1980/81 slt1s drift- och kapitalbudgeten samman. För 

att kunna gi.ira en j~imförclse av anslagt·n pä olika dclomri1den har i sam

manstiillningen nedan anvisade medel for budgetaret l 979/80 fördelats 

enligt samma princip. Samtidigt har ett nytt investeringsbegrepp införts. 

vilket innebiir att vissa investeringar som tidigare finansierats genom de 

affärsdrivande verkens driftmedel numera tas upp pa statsbudgekn. För i 

första hand SJ och televerket har detta inneburit en relativt kraftig uppräk

ning av investeringsramen. 

För att komplettera bilden av kommunikationsdepanemcntcts verksam

hetsområde bör nämnas. att driftkostnaderna för statens affärsdrivande 

verk inte tas upp pi\ statsbudgeten utan i särskilda driftbudgetar som 

n:geringen fastställer. De sammanlagda kostnaderna - c:xkl. avsättning till 

viirdeminskningskonton - för postverket. televerket. SJ och luftfartsver

ket har för innevarande budgetår beräknats till ca 17 .0 miljarder kr. Kost

nm.krna täcks av verkens intäkter. 

Antalet statligt anställda. uttryckt i helitrsarbetande inom departemen

tets verksamhetsområde. utgör i genomsnitt ca 144000 under innevarande 

budgetår. Därav hänför sig ca l'.!9000 till de fyra affiirsverken. 

Anslag Anvisat 
1979/80 

A. Kommunikationsdepanementet m. m. 20.0 
B. Vägväsendet 4 161.9 
C. Trafiksäkerhet 137 .4 
D. Jiimvägar I 665.7 
E. Siöfan 46!!.5 
F. l~uftfan 122.4 
G. Postväscn<let 668.6 
H. Telekommunikationer I 198, I 
I. Institut m. m. 444.7 
J. Diverse 24.5 

Totalt 8 911,9 

Förslag 
1980/81 

milj. kr. 

21.0 
4458.7 

1%,0 
209!U 

466.1 
154.1 
661. I 

1386,8 
503.5 

25.0 

9970,5 

Föriin<lring 

+ 1.0 
+ 296,8 
+ 58.6 
+ 432,6 

2.4 
+ 31,6 

7.5 
+ 18!!.7 
+ 58.8 
+ 0.4 

+ l 058,6 

En sammanfattning av anvisade resp. fl.irordade anslag för affärsver

kens. statens vägverks och sjöfartsverkl'ts investeringar samt beriiknad 

medelsförbrukning under budgetfiren 1979/80 och I 980/81 ges i följande 

sam manstiill ni ng. 
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Anslag och medclsförbruknin11. bud11.ctaren 1979/80 och 1980/81 

Behälln. Anslag Medels- Anslag 1\-leucls-
1979- 1979/80 förbruk- 1980/l<I fi\rbruk-
07-01 nmg nmg 

1979/80 1980/81 

milj. kr. 

Post verket 29,2 109,7 133,8 136, I 134,5 
Telewrkct. exkl. 

rund radio 145,7 I 198,I I 257,3 I 3811,8 1403.1 
Statens järnvägar 48,0 945,7 910.2 I 308.3 I 325.S 
Luftfartsverket 90.2 168,4 132,U 104.7 125.0 
Statens viigvcrk 15.0 90.6 94,0 94.3 94,3 
Sjöfarts verket 81.4 42,7 104.9 37,9 54.5 

Totalt 409,5 2455,2 2632,2 3068,1 3136,9 

'Varav l.h milj. kr. p!1 tilläggsbuuget. 

Anslagsbch<"tllningarna per den I juli 1979 uppgick till 409,5 milj. kr. 

Tillsammans med för innevarande budget<ir anvisade anslag om 2 455,2 

milj. kr. utgör den för budgeti'.tret disponihla an slagssumman ca 2 864,7 

milj. kr. Med nu beräknade investeringsramar kommer mcdelsförbruk

ningen under innevarande budgetar att uppga till totalt 2 632.2 milj. kr. 

Behållningarna vid budgetftrets slut kommer därmed att utgöra ca 233 milj. 

kr. 

De beräknade anslagshcloppen för nästa budgetar avser att jämte bchäll

ningarna för innevarande budgetår täcka den förutsatta medelsförbruk

ningen och därutöver ge en marginal om ca 5 ~:;.. för att möjliggöra ökade 

investcringsramar om det skulle påkallas av andra skäl än sysselsättnings

skäl. De förordade an"slagen uppgar till sammanlagt 3 068.1 milj. kr. Till

sammans med de till budgetåret 1980/81 ingående hehållningarna kommer 

de under samma hudgetär tillgängliga anslagen att uppgä till 3 300.6 milj. 

kr. ))(t medelsförbrukningen uppskattas till ca 3 13h.9 milj. kr. utgör an

slagsrcserven ca 164 milj. kr. 
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Utdrag 

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: Statsrådet Adelsohn 

vid regcringssammanträde 

1979-12-21 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser kommunika

tionsdepartementcts verksamhetsområde 

Sjätte l111l'l1dtite/11 

A. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. Kommunikationsdepartcmentet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Resccrsättningar (även 
utrikes resor) 
Expenser 

13073 648 

12 878000 

13912000 

1979/80 

48 
41 

89 

11738000 

253000 
887000 

12878000 

Beräknad 
ändring 
1980/81 

-2 

-2 

+ 912000 

+ n ooo 
+ 50 ()()() 

+I 034000 

På grund av sjöfartsfrägornas karaktär och omfattning har en sjöfartscn

het inrättats. Viss omdisponering av personalen har därvid skett. Vidare 

har en arvodcstjänst omvandlats till en biblioteksassistenttjänst. 

Inrättandet av transportri'ldet har inneburit att vissa arbetsuppgifter har 

flyttats frän departementet till rådet. Visst löneutrymme för handläggande 

personal i departementet har därför överförts till rådet. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetar till 13 912 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslä.r riksdagen 

att till Ko111mu11ikationsdeparteme11tet för budgetäret I 980/81 anvi

sa ett förslagsanslag av 13 912 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

7362 103 

6700000 

6 700000 

Reservation I 938792 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsarbetet bör 

anslaget föras upp med oförändrat belopp för nästa budgetår. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Komrnitteer m.111. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 6 700 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

I 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

457 555 

430 000 

430000 

Reservation 456 5?.7 

Anslaget bör för nästa budgetar föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utg!fter för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 430000 kr. 
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B. VÄGV ÄSENI>ET 

Statens vägverk 

Statens v~igverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden rörande 

allmänna vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala och 

enskilda vägh:11lningen. Verket utövar även viss tillsyn över enskilda järn

vägar. sptirv;igar och tunnelbanor. 

I sin verksamhet har verket omfattande samråd och kontakter med 

myndigheter och organisationer pfl central. regional och lokal nivå. 

Den centrala verksamheten är fördelad på planeringsavdelningen. drift

avdelningen. byggnadsavdelningen. tekniska avdelningen. ekonomiavdel

ningen, administrativa avdelningen och revisionssektionen. På det regio

nala planet finns en vägförvaltning i varje län. sju byggnadsdistrikt samt 

tvf1 projekteringskontor. De lokala enheterna inom driftverksamheten är 

drift- och arbetsområden och inom byggnadsverksamheten vägbyggnads

arbetsplatser. I planeringshänseende är verksamheten fördelad på sju plan

läggningsomrt1den. Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläg

gande bestämmelserna om väghållningen. 

Statens vägverk har i skrivelse den 20 juni 1979 lagt fram förslag till 

anslag för budgetåret 1980/8! (verksamhetsåret 1981) m. m. Verksamhets

berättelse har lämnats för verksamhetsåret 1978. Vidare har statens väg

verk den l 5 augusti 1979 överlämnat programplan för vägverkets verksam

het inom det ekonomiska försvaret för perioden 1980/81-1984/85. 

I. Allmän Ö\'ersikt över utvecklingen 

I. I E.fterfrclRan på 1·ägl}änster 

Trafikförsörjningen i landet kan kvantitativt beskrivas med utgångs

punkt från utförda transportprestationer. Transportprestationerna består 

dels av personlransportarbete mätt i rersonkm. dels av godstransportar

bete mätt i tonkm. 

Ca 90 % av persontransport arbetet och omkring 47 'ft· av godstransport

arbetet i Sverige sker på väg. Persontransporterna uttryckt i personkm 

sker till ca 82 % med personbil. Drygt hälften av all kollektivtrafik mätt i 

antal personkilometer sker vidare på väg. Vägtrafikens dominerande ställ

ning förklaras inte minst av den tillgänglighet väg- och gatunätet ger till 

bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar. Detta nät om 

sammanlagt ca 400000 km vägar och gator utgör basen i landets utan 

jämförelse mest förgrenade trafiksystem. med vilket så gott som all bebyg

gelse kan nås frfln dörr till diirr. 

Persontransrortutvecklingen styrs till stor del av hur lokali

seringsmönstret av bostäder, arbetsrlatser. service- och fritidsanläggning

ar förlindras. Det ökade resandet ;ir dock inte enbart en följd av lokalise-
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ringsmönstrets förändringar utan ocksa en följd av den höjda levnadsstan

darden. 

Vid utgangen av ar 1978 uppgick det sammanlagda bilantalet till ca 

3042000 fordon fördelat på ca 2856200 personbilar. 172800 lastbilar och 

12 700 hussar. Riltätheten mätt i antal personer per personbil var därmed 

2.9 eller ca 350 bilar per I 000 invanare. Sverige är därmed ett av de 

biltätaste länderna i världen. 

Det inrikes gods transportarbetet beräknas under perioden 

1960- 1978 ha ökat frän drygt 23 miljarder tonkm till ca 48 miljarder tonkm, 

dvs. med i genomsnitt drygt 4 % per år. Lastbilstransporterna beräknas ha 

ökat med i genomsnitt närmare 7 % per år och andelen av det totala 

transportarbetet har härigenom ökat frän 29% till 47% år 1978. Under 

samma tid minskade järnvägens andel från 47 % till ca 30 %. 

Den årliga trafikökningen pa det statliga vägnätet (exkl. delar inom 

tätbebyggelse) beräknas under perioden 1964-1970 ha uppgätt till ca 6%i. 

För perioden 1970- 1977 beräknas trafikarbetet på hela vägnätet ha ökat 

med i genomsnitt 4 Yi: per är. I samband med oljekrisen 1973-1974 minska

de trafikarbetet med ca 3 %·. Mellan är 1974 och är 1976 skedde en ökning 

med ca 6% per år. Mellan ären 1976 och 1978 var ökningstakten lugnare, 

ca 3 Y(. per är. 

Sammanfattningsvis konstaterar vägverket att en fortsatt ökning av både 

antalet personbilar och trafikarbetet kan förväntas även om det räder en 

viss osäkerhet om personbilsantalets framtida tillväxt. 

1.2 \/ ägniiter.1· on(fattninR och standard 

Ansvaret för väg- och gatuhällningen i landet är fördelat mellan staten, 

kommuner och enskilda. Hur väg- och gatunätet fördelade sig på de olika 

väghftllarkategorierna den I januari 1979 framgår av följande sammanställ

nmg. 

Av sammanställningen framgår att statsvägnätet indelas i riksvägar, 

genomgående länsvägar och övriga länsvägar. Indelningen av länsvägar 

har visat sig vara mindre lämplig, då den inte sammanfaller med vägarnas 

trafikuppgifter och trafikflöden. För att fä en mera ändamålsenlig indelning 

urskils därför numera i den statliga vägplaneringen tre typer av länsvägar 

nämligen primära. sekundära och tertiära. Eftersom de primära länsvä

garna har trafikuppgifter, som står nära de mindre riksvägarna. har de 

sammanförts med riksvägarna till begreppet huvudvägar. 

Antalet broar på det allmänna vägnätet uppgick den I januari 1979 till 

10755 st.. en ökning med 94 fran den I januari 1978. År 1978 innefattade 

det statliga vägnätet även 71 färje- och b1Uleder. 

Yiigtjänsternas kvalitet kommer främst till uttryck i den transport

standard som olika vägar erbjuder trafikanter och transportörer. De 

viktigaste komponenterna i transportstandarden är reshastigheten, trafik

säkerheten och lastförmagan eller bärigheten. samt trafikens miljöpåver

kan. 
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Väg
hållare 

Väg- och gatukategori 

Staten Stat.wiigar 
- Riksvägar 
- Genomgående länsvägar 
- Övriga länsvägar 

Kommuner Swtsko1111>111111·1lgar 

Enskilda 

Summa 

- Statshidragsberättigade vägar 
och gator i kommuner, som är 
väghållare 

Ö1Tiga komm1111l'iigar 
- Icke statshidragsberättigade gator 

inom omrliden där kommunen är väg
hållare 

- Icke statsbidragsberättigade gator 
inom övrig stadsplanelagd hcbyggelse 

Enskilda sratsbidragHiigur 
- Enskilda vägar som uppbär stats

bidrag för driften 

Ö1·riga enskilda viigur 
- Enskilda vägar utan statsbidrag. 

till stor del skogshilvägar 

Väglängd 
I 000-tal 
km 

12.0 
t'.!.9 
n.o 

5,6 

11,9 

14.0' 

66,'.! 

97,5 

5,6 

'.!5.9 

2!0,0' 276,2 

405,2 

1 Beräknad väglängd enligt "Trafikolyckor och statistik", betänkande av trafik
olycksstatistikkommittcn (SOU 1975: 40 hit. 9). 

Den genomsnittliga res hastigheten på statsvägnätet beräknas av 

vägverket till 71.5 km/h. En tredjedel av trafikarbetet på statsvägarna sker 

på vägar med reshastigheter under 70 km/h. Dessa består framför allt av 

vägar i tätorter, belagda vägar med dålig sikt och grusvägar. Om även 

vägar och galor där kommunerna är väghållare samt enskilda vägar beak

tas sker ungefär hälften av allt trafikarbete i landet på vägar med en 

genomsnittlig reshastighet under 70 km/h. Medelhastigheten på huvud väg

nätet uppgår till ca 81 km/h. 

Den genomsnittliga olyckskvoten, vilken utgör ett mått på vägnätets 

trafiksäkerhetsstandard var för stats vägnätet 0, 75 olyckor per miljon axel

parkm under perioden 1972-1975. Statsvägamas trafiksäkerhet är lägst på 

tätonsvägar och på smala vägar. Olyckskvoten överstiger där 0,90. 

Olycksnivån varierar vidare kraftigt mellan olika län. 

Bärigheten uttryckt i det tillåtna axel- och boggitrycket, är viktig för 

transportstandarden. En successiv utökning av det tunga vägnätet (10/16 

ton) har skett i hela landet. År 1971 gällde ett tillåtet axeltryck av 10 ton på 

ca 52 7r av vägnätet och 8 och 6 ton på resterande delar, medan den I 

januari 1979 93,4 %·av vägnätet var upplåtet för 10 tons axeltryck. ca 6,4 % 

för 8 tons axeltryck och 0.2 % för högst 6 tons axeltryck. En betydande 

höjning av transportstandarden. mätt på detta sätt, har således åstadkom

mits för den tunga lasthilstrafiken. Mänga viktiga vägar måste dock fortfa

rande stängas av för tung trafik under tjällossningen. 
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förbättringar av heliiggningcn (slitbanan) kan ses som ett led i 

striivandena att höja v~igstandarden. Den I januari 1979 var 56 7r. av de 

statliga vägarna belagda. \hitsvarande andel v;ir för hidragsberättigade 

kommunala vägar och gator 95 ~:;, samt för enskilda vägar med statsbidrag 

11 ''~ .. Andelen beläggning var för riksvligar 99 r,;. för genomgi'tendc läns vä

gar 88 <;;. och för övriga läns vägar 4:Vi·. Europavägarna var belagda till 

)()()<;;_ 

1.3 Planerinr:ssystl'm 

Det planeringssystem för viighallningcn s~1väl på kort som på läng sikt, 

som introducerades i sina första delar ~tr 1967. har förändrats enligt försla

gen i prop. 1977/78: 10 trskr 1977/78:95) om ändring av statens vägverks 

organisation och om vissa v[igplaneringsfr:'tgor. Det nya systemet tillämpas 

fr. o. m. ttr 1978. 

I det nya systemet har en perspektivplanering införts. Härige

nom skapas underlag för en diskussion om väghallningens mål och medel. 

Bland målen kan nämnas ökad framkomlighet och säkerhet. minskade 

miljöstörningar och bibehållande av befintligt vägkapital. Perspektivpla

neringen ger förutsättningar för en ytterligare koordinering mellan väg

planeringen. den regionala trafikplaneringen. länsplaneringen och den fy

siska samhällsplaneringen. Metod för perspektivplanering på regional nivå 

befinner sig under utveckling och kommer att underlätta en samordning 

mellan vägplaneringen och bl. a. den regionala utvecklingsplaneringen. 

Den inbördes tidsordningen mellan olika vägtitgärder behandlas i tioåri

ga flerårs- och fördelningsplaner för stats- resp. statskommun

vägar. Flerårs- och fördclningsplanerna revideras normalt van femte år. 

Länsstyrelserna har fän bemyndigande att fastställa planerna för länsväg

nätet medan planerna i övrigt fastställs av vägverket. 

För drift av stats vägar upprättas en driftplan. som omfattar fem 

år. där prioritering av olika Mgärder sker. 

För byggande och drift av statliga vägar upprättas slutligen program

b u d get ar som omfattar den närmaste trearsperiodcn. De revideras och 

fastställs för ett år i sänder. 

Bidragsgivningen till byggande av kommunala vägar och ga

tor baseras pa den nämnda fördelnings planen. 

Bidragsgivningen till drift av kommunala vägar och gator ba

serar sig på driftkostnadsberäkningar som utförs av vägverket vartannat 

är. 

Bidragsgivningen till byggande av ens k i Ida vägar grundas på en 

inventering och standardbedömning av det bidragsberättigade enskilda 

vägnätet. Inventeringen omfattar även övriga enskilda vägar. som med 

ledning av gällande statshidragsbestämmclser kan anses bidragsberätti

gade. 

Ridragsgivningen till drift av enskilda bidragsberättigade 
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vägar baserar sig pti vart femte är återkommande driftkostnadsberäk

ningar som utförs av vägförvaltningen i resp. län. Med hänsyn till kost

nadsutvecklingen skall årliga jämkningar göras. Uppföljning av att anvi

sade medel utnyttjas för avsett ändamål sker genom ärliga besiktningar. 

Samordningen med den regionala utvecklingsplaneringen och den fysis

ka samhällsplaneringen tillmäts stor vikt vid vägplaneringen. Denna sam

ordning kräver informationsutbyte som avser dels lokalisering av verksam

heter som ger upphov till vägtrafik, dels reservering av Himpliga terräng

korridorer för vägsystemets framtida utbyggnad framför allt i anslutning 

till tätorter. 

För att sä väl som möjligt anpassa utbudet av vägtjänster till efterfrågan 

mt1ste särskilt byggnadsåtgärderna styras av en planering på lång sikt. När 

ett väg- eller gatusystem är utbyggt har Jet läst lokaliseringen av bebyggel

sen i ett mönster som är mycket dyrbart eller i Jet niirmaste omöjligt att 

änJra. 

För en framgtingsrik vägplanering behövs därför information pil riks

och länsnivå om statsmakternas mål för den geografiska fördelningen av 

befolkning samt närings- och fritidsliv och på kommunal nivå om kommu

nernas program för markanvändningen och bebyggelsens lokalisering. 

På riks- och länsnivå lämnar den regionala utvecklingsplaneringen infor

mation framför allt i form av prognoser och målsättningar för kommuner

nas folkmängd. ortsklassificering samt befolkningsramar för planeringen i 

länen. Den fysiska planeringen anger markhushållnings- och miljöaspekter 

som bör beaktas i vägplaneringen i olika delar av landet. Den fortsatta 

fysiska riksplaneringen och den regionala utvecklingsplaneringen torde 

komma att beröra faktorer som i hög grad kan förbättra unJerlaget för 

vägplaneringen. 

Ett vägbyggnadsobjekt har att passera en lång kedja av aktiviteter från 

dess aktualiserande i samband med t. ex. kommunernas generalplanear

bete fram till dess färdigställande. Den fysiska planeringen av vägobjekten 

eller den s. k. projekteringen omfattar tre huvudfaser - lokalisering, utred

ning och detaljprojektering - som bör vara samordnade med den kommu

nala översiktliga och detaljerade bebyggelseplaneringen. 

Så.väl den fysiska som den ekonomiska vägplaneringen har en stark 

regional och lokal förankring. Enligt väglagstiftningens föreskrifter skall 

vid byggande av väg hänsyn tas bl. a. till näringspolitiska. sociala. ekono

miska och tekniska faktorer. Denna planeringsuppgift innebär sådana av

vägningar av olika samhällsintressen på. olika nivåer att den bör genomfö

ras gemensamt av vägverket och länsstyrelsen. 

1.4 Beredskapsurhe1e11 

I den statliga syssclsättningspolitiken ingar att säkra en hiig och jämn 

sysselsättning. Till de sysselsättningsskapamle åtgärderna hör beredskaps

arbeten pä vägar. Beredskapsarbeten pa det statliga vägnätet har under 
3 Riksda!(en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bila)?a 9 
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femtirsrerioden 1974-1978 utförts till en kostnad av I 75'2 milj. kr. i lö

ram.lc rriser. vilket motsvarar ca 29 q. av de totala väginvestcringarna på 

detta vägnät under samma tid. Omfattningen av beredskapsarbetena under 

perioden 1974-1978 har varit följande. 

Ar Vägbyggande i Viighyggandc i Totalt Därav 
vägverket> regi arbetsmarknads-

verkets regi riksvägar läns vägar 

\iilj. kr. 

1974 215 111 326 140 186 
1975 98 113 211 87 124 
1976 304 124 428 171 257 
1977 163 122 285 104 181 
1978 359 142 501 173 328 

Bcrcdskapsarhcten drivs i säväl vägverkets som arhetsmarknadsverkets 

regi. Vägverket väljer i samråd med arbetsmarknadsverket i första hand ut 

lämpliga vägobjekt som beredskapsarbeten bland sådana som finns upp

tagna i flerårsplanerna. Med hänsyn till sysselsättningen inom olika regio

ner har dock ofta som beredskapsarbete utförts sådana objekt som inte 

finns upptagna i dessa planer. Önskvärdheten av att ha tillgång till lämpliga 

vägobjekt som beredskapsarbeten har varit speciellt markant vid en utök

ning av verksamheten som påkallats av sysselsättningslägct under senare 

år. Arhetsmarknadsverkcts önskemål har även vid dessa tillfällen kunnat 

tillgodoses trots att en mycket begränsad tid stått till förfogande för att 

p:'tbörja arbetena. 

U ndcr år 1978 har genom beredskapsarbeten i vägverkets regi en sam

manlagd väglängd av ca 85 km öppnats för trafik. Samtidigt har arbeten 

med ca 19 km. som påbörjats tidigare <.'lr, pågätt. Objekt har påbörjats med 

en total väglängd av ca 42 km. Mindre omläggnings- och förbäl!ringsarbe

tcn har utförts till en kostnad av ca 200 milj. kr. 

1.5 Ut1·cckli11gc11 inom 1·clg1·erket samt aktuella arbetsuppg(fter inom 1·iig-

1·äse11det.1· område 

Antalet fast anställda vid vägverket uppgick den I januari 1979 till 

10 504. Minskningen sedan den I januari 1978 utgör 242 anställda. Om 

tillfälligt anställda, bcredskapsarbetare och personal anställd hos verkets 

entreprenörer, medräknas var hela personalstyrkan i början av är 1979 ca 

14020. Jämfört me<.l samma tid förra aret innebär det en ökning med 50 

personer. 
Utan att ge avkall på sin grundläggande strävan att värna om anställ

ningstryggheten har verket kunnat minska sin personalstyrka. Dock kvar

står för säväl drift- som byggnadsorganisationen vissa problem med regio

nal och lokal överkapacitet. 
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riir vissa personalkategorier är pensionsavgångarna under den närmaste 

tioarsperioden betydande. Till bilden hör också att tidigare års rekryte

ringsbegrlinsningar har orsakat en oförmanlig ttlderssammansättning av 

personalen. Med hänsyn härtill måste verket föra en akliv rekryterings

vcrksamhel. 

Förberedelser pägår för den slutliga omlokaliseringen av centralförvalt

ningen till Borfänge. Omlokaliseringen genomförs i två etapper - hösten 

1979 och hösten 1980. Vägverket och statens trafiksäkerhetsverk samlo

kaliseras. Antalet fast anställda pä centralförvaltningen som i början av år 

1979 uppgick till 777 kommer att fram till augusti 1980 successivt reduceras 

till ca 700. 

1 fråga om organisations 11 tv e c k I i n g kan framhållas att vägver

kel fr. o. m. den I januari 1978 utökades med en planeringsavdelning. Den 

centrala plancringsverksamheten som tidigare var uppdelad på skilda av

delningar har därigenom kunnat sammanföras till en avdelning. 

Det e k o n o m i ad m i n i s t r a t i v a i n form a t i o n s- o c h st y r s y s

t e m som används inom vägverket omfattar rutiner för planering och bud

getering, samt kostnads- och prestationsredovisning. Informations- och 

styrsystemet ger underlag för ett decentraliserat beslutsfattande. 
Inom vägverket pågår fortlöpande ett teknisk t ut veck 1 i n g sa r b c

l e som kan indelas i tva huvuddelar. nämligen forskning och utveckling 

( FoU l och produktionsteknisk utveckling. Verkets FoU-arbete sker i hu

vudsak genom forskningsinstitut. framför allt statens väg- och trafikinsti

tut. och konsulter. Den produktionstekniska utvecklingen utförs till största 

delen genom utnyttjande av egna resurser vid såväl centrala som regionala 

enheter. 

2. Vägverkets anslagsframställning för budgetåret 1980/81 m. m. 

Statens vägverk tillämpar programbudgetering. Vägverkets verksamhet 

är uppdelad pil följande programinriktade anslag på driftbudgeten, nämli

gen Ämbetsverksuppgifter, Drift av statliga vägar. Byggande av statliga 

vägar, Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, Bidrag till byggande 

av kommunala vägar och gator. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m .. 

Bidrag till byggande av enskilda vägar samt Tjänster till utomstående. 

Under budgetåret 1977/78 har anslaget Byggande av mellanriksvägen Ki

runa- Narvik tillkommit. Utöver dessa anslag finns t. o. m. innevarande 

budgetår på kapitalbudgeten investeringsanslaget Vägmaskiner m. m. Väg

verket har förutsatt att de nämnda anslagen bibehålls. Beträffande investe

ringsanslaget har vägverket förutsatt att en praktiskt anpassad anslagsform 

crhttlls för detta anslag i samband med införandet av ett nytt statligt 

budgetsystem. 

För samtliga anslag på driftbudgeten utom Bidrag till drift av kommunala 

vägar och gator och Tjänster till utomstående redovisar vägverket två 
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rrogramniv{ter, A och B. diir A är den högsta och B utgör hesraringsalter

nativ enligt regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställ

ningar. För anslagen Bidrag till drift av kommunala vägar och gator och 

ljänster till utomstäcmlc anges enhart en programnivå. 

lnnch:'tll. inriktning och kostnad anges för varje anslag llCh nivä. Dessut

om anges inom resr. anslag ett från budgetåret 1979/80 reellt oförändrat 

anslag. 

Driftvcrksamheten bör enligt vägverkets uppfattning ha tillräcklig om

fattning för att utföra serviceätgärder i erforderlig omfattning och täcka det 

reriodiska behovet av underhållsätgärder så att vägnätet inte utsätts för 

kapitalförstöring. 

Viigverket begär därför medel till vad verket anser vara ett vidmakthäl

landerrogram såväl för statlig som för kommunal och enskild väghållning. 

Vägverket framhåller att en lägre medelstilldelning till drift av statsvägar 

än vad som motsvarar vidmakthållandenivån pä sikt innebär en urpenbar 

risk för att person- och godstransporter inte skall kunna ske planmässigt 

och säkert på viignätets olika delar. 

Programnivå A för anslaget Byggande av statliga vägar utgör enligt 

vägverket en miniminivå för byggnads verksamheten som innebär att anta

let trafikolyckor inte ökar och att mera målinriktade insatser kan göras för 

att förbättra bl. a. restid och miljö samt för att förstärka och helägga 

gntsvägar. Programnivå B grundas på den planeringsniva som regeringen 

angett inför flerårsplanernas upprättande. 

Programnivå A för anslaget Bidrag till byggande av kommunala v1igar tar 

sikte pr1 att delvis tillmötesgå de önskemål kommunerna framfört i sam

band med fördelningsplanearhetet. Denna anslagsnivå möjliggör enligt 

vägverket ytterligare satsningar för att komma till rätta med den låga 

trafiksäkerheten. den d:'lliga framkomligheten och miljösituationen i kom

munerna. Programniva B grumlas pa den planeringsnivå som regeringen 

angett för fördelningsplanen. Även för anslaget Bidrag till byggande av 

enskilda vägar redovisas två programnivåer. 

De redovisade programnivaerna är avsedda att utgöra underlag för olika 

verksamhetsalternativ med beskrivning av konsekvenserna för den framti

da verksamheten inom väghtillningen. En sådan redovisning bör enligt 

vägverket underlätta för statsmakterna att göra sina avvägningar med 

utg:~mgspunkt frim trafik- och vägpolitik samt med hänsyn till kraven fr:'ln 

övriga samhällssektorer. 

Mot hakgrund av de redovisade programnivåerna har vägverket framlagt 

t via vcrksamhetsalternativ (I och Il). Därtill har i enlighet med regeringens 

anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar ett hesparingsalter

nariv angetts. verksamhetsalternativ Il I. 
Inom vcrksamhetsalternativ I, som medför de högsta kostnaderna, fram

för vägverket i årets anslagsframställning programnivtt A för samtliga 

hyggnadsanslag och inom verksamhetsalternativ Il programnivå B. 
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I likhet med tidigare är har vägverket prioriterat driftverksamheten. 

Följaktligen har verket för säväl verksamhetsalternativ I som Il framfört 

programnivä A för samtliga anslag som avser drift. Verksamhetsalternativ 

!Il omfattar programnivå B för statlig och enskild väghallning samt pro

gramnivti A för kommunal väghållning. 

Vägverket har hemställt att ettdera av de två framförda verksamhetsal

ternativen I och Il bör komma i fråga för budgetäret 1980/81 (verksamhets

året 1981 ). Med hänsyn till de starka krav som finns på väghållningsin

satser samt statsmakternas riktlinjer för den framtida väghi'tllningen föror

dar vägverket verksamhetsalternativ I. 

De av vägverket begärda anslagsökningarna enligt de två första verk

samhctsalternativen framgår av följande sammanställning, i vilken också 

redovisas besparingsalternativet enligt regeringens anvisningar för myn-

dighctcrnas äskanden, verksamhetsalternativ 111 samt pris- och löneom-

räkningens storlek. 

Anslag Anvisat Föreslagen ökning till Därav 
1979/80 budgetåret 1980/81 pris- och 

totalt lönc-
omräkning 

Alt. I Alt. Il Alt. 111 

milj. kr. 

BI. Ämbetsverks-
uppgifter 23.6 9,8 9,8 9,3 2,0 

B 2. Drift av stat-
liga vägar 2 235,0 632.6 632,6 422,6 192,0 

B 3. Byggande av 
statliga vägar 900,0 300.0 25,0 25.0 77,4 

B 4. Bidrag till drift 
av kommunala 
vägar och gator 315.0 66,3 66.3 66,3 26,2 

B 5. Bidrag till byg-
gande av kommunala 
vägar och gator 350,t\ 109.S 58.5 58.S 28.7 

B 6. Bidrag till drift 
av enskilda vägar 
m.m. 198,5 52.5 52,5 23.5 17.9 

B 7. Bidrag till byg-
gandc av enskilda 
vägar 30.0 34.4 5,6 5.6 2.6 

B 8. Tjänster till 
utomstående 19.2 1,6 1.6 1.6 1,6 

4071,3 1206,7 851,9 612,4 348,4 

Vägverket föreslår således för budgetåret 1980/81 enligt sitt högsta alter

nativ, alt. I. en total ökning med I 206,7 milj. kr .. till ca 5 278 milj. kr. 

Enligt alt. Il begär verket en ökning med 851,9 milj. kr. Pris- och löneom

räkningen har beräknats till 348.4 milj. kr. eller ca 8.5 1.;~ pä anslagen. 

I syfte att skapa förutsättningar för en rationellare planering, projekte

ring och budgetering hemställer viigverket i likhet med tidigare är, att de 
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anslag som avser verksamhet under samma kalenderår som anslagen bevil

jas av riksdagen - bidragsdelarna av anslagen Bidrag till drift av kommuna

la vägar och gator och Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. - anvisas för 

samma period som övriga anslag. nämligen kalenderåret efter det anslagen 

hevil.ias av riksdagen. Detta medför en nominell uppräkning av anslagen 

för att täcka anslagsbehovet under kalenderaret 1981 som för den kommu

nala bidragsdelen beräknas till ca 381 milj. kr. och för den enskilda bidrags

delen till 263 milj. kr. i 1980 års kostnadsnivå utöver vad som framgår av 

den nyss n:dovisade sammanställningen. Vägverket hemställer vidare att 

ca 250 milj. kr. per år av konjunkturpolitiska medel, AMS-medel m. m., 

som under en följd av år varit av storleksordningen 500 milj. kr. och som 

verket även forntsatt enligt redovisade programnivåer anvisas som ordina

rie byggandeanslag. 
Pt1 kapitalbudgeten har hittills disponerats investeringsanslaget Vägma

skiner m. rn. som avser investeringar i vägverkets förrådsfond. Förräds

fonden är ett instrument för finansiering, periodisering, förmögenhetsredo

visning och förvaltning av bl. a. driftanläggningar, fordon och maskiner 

som behövs för vägverkets verksamhet. Vägverket förutsätter att en prak

tiskt anpassad anslagsform erhålls i samband med införandet av ett nytt 

statligt budgetsystem Ja medclsanvisningen över kapitalbudgeten upphör. 

Inför budgetomläggningen 1980/81 föreslår vägverket enligt överens

kommelse med kommunikationsdepartementet att medel för investeringar 

i anläggningstillgångar anvisas över anslaget B 2. Drift av statliga vägar. 

Med anläggningstillgt111gar avses driftanläggningar. grustagens markvärde, 

fordon. vägmaskiner och färjor m. m. De omsättningstillgångar - materiel

förråds varor och grus1ag (exkl. markvärde) - som hittills har finansierats 

med förslagsmedel inom forrådsfonden föreslås behandlas på samma sätt 

som nu gäller för material för vägöverbyggnad och halkbekämpning. En 

plan för anskaffning av de omsättningstillgtmgar som hittills ingått i vägver

kets förrtidsfond liksom omsättningstillgtingarnas driftresultat redovisas i 

anslagsframställningcn. 

Vägverket har för budgetaret 1980/81 tagit upp en programnivå med en 

hcriiknad medelsförbrukning av 227.6 milj. kr. Planen för investeringarna 

omfattar I 1/2 är för att for investeringarna nå en anpassning av planerings

och anslagsperioden till anslaget Drift av statliga vägar, vilket är ett kalen

derf1Tsanslag. 

2. I Ämbet.1·1wks11rrgiftcr 

Anslaget är ett kalenderarsanslag och verkets förslag avser år 1981. 

Anslaget omfattar delposterna central administration (andel), översiktlig 

vägplanering, fastställande av arbetsplaner. försvarsuppgifter och järn

vägsärenden. 

Delprogrammet central administration omfattar vissa för väg

verkets centralförvaltning gemensamma kostnader. Budgeten för år 1980 
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uppgar till 11 640000 kr., varav 9,7 milj. kr. för kostnader i samband med 

omlokaliseringen till Borlänge. 

Medelsbehove! för år 1981 uppgilr till IO 170000 kr.. varav 2100000 kr. 

for vägverkets centrala förvaltning och ca 8 milj. kr. för genomförandeske

det av omlokaliseringen till Borlänge. 

Malet för den översikt I i g a väg r Ian er i n gen är att ta fram. ana

lysera och ställa samman underlag för statsmakternas utformning av sam

hällets vägpolitik samt att utreda och formulera de saväl lfingsiktiga som 

mera aktuella förutsättningarna för verkets konkreta planläggning. 

Under de kommande aren väntas ökade krav komma att ställas pä bättre 

planeringsunderlag och planeringsmetodik inom den översiktliga vägpla

neringen. Arbetet är inriktat pä en vidareutveckling av perspektivplane

ringen. För verksamhetsäret förutsätts oförändrad rcsursinsars. motsva

rande ett medelshehov av 2 460 000 kr. 

Vägverkets uppgifter vid fastställande av arbetsplaner regle

ras bl. a. i väglagen (1971 :948) och i vägkungörelsen ( 1971 :954, ändrad 

senast 1977: 1130). Efterfrågan inom detta område är beroende av omfatt

ningen, lokaliseringen och svårighctsgraden av vägbyggandet. Medelsbe

hovet för år 1981 för angivna verksamhetsområde uppgår till 650 000 kr., 

varav 50000 kr. utgör ökade annonskostnader i samband med kungörande 

av fastställelsebeslut. 

LJ nder delposten försvars uppgifter är målet att bl. a. genom åtgär

der beträffande fredstida arbetsplaner och förändringsiirenden, krigsvägs

planer. tillgodoseende av personal och materialbehov, försvarsutbildning 

och säkerhetsskydd initiera och samordna vägverkets beredskapsplan

läggning samt förbereda dess organisation. 

Vägverket har i augusti 1979 i enlighet med regeringens anvisningar 

överlämnat programplan för delprogrammet Vägar inom programmet 

Transporter i det ekonomiska försvaret. 

Enligt anvisningarna för programplaneringen för perioden 1980/ 

81- 1984/85 skall vägverket planera dels för driftkostnader. dels för inves

teringskostnader. Programmet Vägar omfattar två programnivåer A och B. 

varav B utgör besparingsalternativ. 

Driftkostnaderna skall enligt anvisningarna planeras inom en kostnads

ram av 6000000 kr. i 1979 års kostnadsnivå. Vägverket begär 6000000 kr. 

för driftkostnader under år 1981. Driftkostnader till följu av investeringar 

Uppgår för år 1981 till I IOOOO kr. 

lnvesteringskostnaderna under programmet Vägar skall enligt anvis

ningarna för treärsperioden 1980/81- 1982/83 planeras inom en ram av 41 

milj. kr. vilket motsvarar en årlig kostnad av 13.7 milj. kr. För i\.r 1981 tar 

vägverket i programnivl'I A upp investeringar till ett belopp av 13 700000 

kr. I programnivå B har samma insatser förutsatts bortsett fran en minskad 

materialanskaffning på 300 000 kr. 

Sammantaget begär vägverket för år 1981 till dessa delprogram i pro

gramnivå A 19,7 milj. kr. och i programnivä B 19,3 milj. kr. 
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För järn v ii g s är c n den m. m. väntas för den kommande femårsperi

oden inte någon större förändring av resursinsatserna. För är 198 I heräk

nas anslagsbehovet till 420000 kr., vilket innebär oförändrad reell nivä 

jämfört med är 1980. 
Sammanlagt hegärs för är 1981 under anslaget Ämbetsverksuppgifter i 

programnivå A 33,4 milj. kr. innebärande en ökning med 9,8 milj. kr., 

varav pris- och löneomräkningen utgör ca 2 milj. kr. I programnivå B 

begärs 32.9 milj. kr. 

2 .2 Drift m· statliga 1·ägur 

Anslaget är ett kalendcrärsanslag och avser framförliggande kalenderår. 

Vägverkets förslag avser således år 1981. Den egentliga drift verksamheten 

omfattar service- och underhållsarbeten. Därtill utför driftor

ganisationen för bä t t rings arbeten, främst på det sekundära och ter

tiära läns vägnätet. Servicearbeten omfattar åtgärder för att på kort 

sikt säkerställa framkomligheten för trafiken och berör därvid såväl res

hastighet som säkerhet och i viss utsträckning bekvämlighet och miljö. 

Som exempel på åtgärder kan nämnas snöplogning, halkbekämpning, repa

ration av mindre skador. hyvling och dammbindning på grusvägnätet. 

U n de r hå 11 sa r beten omfattar åtgärder för att vidmakthålla vägens 

standard genom t. ex. dikning, förnyelse av slitlager och vägmarkeringar. 

De olika delarna av drift verksamheten är heroende av varandra. En utebli

ven förbättring eller underhållsätgärd kan i en del fall under kortare tid 

kompenseras genom ökad service. Så kan t. ex. ersättning av ett asfaltslit

lager skjutas nägot år framåt i tiden genom ökade reparationer. 
Det allmänna målet för driftverksamheten har med utgångspunkt från 

väglagen av vägverket tolkats så att driften av vägarna bör ske så att en i 

förhti.llande till trafikvolymen likvärdig standard vad avser trafiksäkerhet, 

reshastighet, miljö etc. kan upprätthållas på vägnätet i landets olika delar. 

Den nuvarande nivån på servicearbeten vintertid och därmed också på 

beredskap hedömer vägverket vara en förutsättning för att såväl person
som godstransporter skall kunna ske planmässigt och säkert under olika 

väderleksförhällanden, vilket i sin tur är av stor betydelse för övriga 

samhällsfunktioner. Enligt vägverkets bedömning har medelstilldelningen 

under 1970-talet lett till att servicenivän på grusvägar under barmarkstid 

varit för låg. 
Fi.ir att i vägnätet investerat kapital skall kunna vidmakthållas, mäste 

undcrhällsarheten fortlöpande utföras. Med hänsyn till att förslitningen 

inte bör ske mer än till en viss. optimal. nivå mäste underhållsarbeten 

utföras med vissa tidsintervall. Intervallen. som för mänga arbeten till stor 

del bestäms av trafikflödet, iir olika för olika underhållsåtgärdcr. Varje är 

måste en del av hela det berörda vägnätet åtgärdas som nått den optimala 

förslitningsnivän. Denna del utgör det periodiska behovet. Om en del av 

v~ignätet som natt den optimala förslitningsnivän inte kan åtgärdas uppstår 
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ett ackumulerat behov. Detta behov uppskattar vägverket f. n. uppgå till ca 

I 200 milj. kr. 

Driftåtgärdernas karaktär, främst di'I servicearbeten vintertid, medför att 

driftorganisationen inte kan hi'llla en balanserad sysselsättning enbart med 

service- och underhållsarbeten. De sysselsättningsproblem som korttids

variationer i arbetet skapar måste i huvudsak mötas med för bättrings

a r b c ten. De förbättringsi'ltgärder som utförs av driftorganisationen 

medför att angelägna behov pi\ främst det sekundära och tertiära länsväg

nätet kan åtgärdas för låga kostnader. 

Under ~1r 1978 har vägverket upprättat en ny femårig verksamhetsplan 

för perioden 1979- 1983. Planen revideras vart tredje är. Den totala voly

men i den nya planen är baserad pa förutsättningarna att 

- serviceåtgärder utförs i erforderlig omfattning för att upprätthålla säker

het och framkomlighet, 

- underhi\.llsätgärder utförs i en omfattning som svarar mot det periodiska 

behovet, 

- förbättringsarbeten utförs i sådan omfattning att årsbalanserad syssel

sättning erhålls för driftpersonalen. satsningen pä trafiksäkerhetsfräm

jande punktåtgärder ökar samt att andelen belagd väglängd kraftigt ökas. 

Parallellt med verksamhetsplaneringen har en resursdimensionering av 

verkets driftorganisation utförts. med utgångspunkt frän 1979 års anslag. 

Vägverket har för är 1981 redovisat t vä programnivåer, A och B, för 

anslaget Drift av statliga vägar. Programnivå A som utgör ett vidmakthål

landeprogram uppgår till 2 640 milj. kr. och nivå B som utgör ett bespa

ringsalternativ till 2 430 milj. kr. Fortlöpande rationaliseringsvinster inom 

driftverksamheten antas för både programnivå A och B klara kostnadsök

ningar p. g. a. vägnätsförändringar, trafikökning pä. ca 3 % samt arbetsmil

jöåtgärder. Fördelningen pä. delprogram för nivå A framgår av följande 

sammanställning. 

Delprogram 

Servicearbeten 
U nderhfillsarbeten 
Förbä11ringsarbeten 
Administration 

Till delprogram 
direkt hänförbara 
kostnader 

milj. kr. 

851 
815 
265 
89 

2020 

Gemensamma kostna- Summa 
dcr - kalkylmässigt kostnader 
fördelade 

286 I 137 
278 I 093 

56 321 
89 

620 2640 

Det ordinära driftanslaget för är 1980 uppgår till 2 235 milj. kr. Pris- och 

löneomräkning uppgår till ca 192 milj. kr. 

Programnivå A anger kostnaderna för ett vidmakthållande, dvs. vad som 

krävs för att 

- utföra servicei'ltgärder i erforderlig omfattning 
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- tillgoJosc det perioJiska ärliga hehovet av underhållsarbeten 

- upprätthålla årshalanscrad sysselsättning för driftpersonalen med for-

hiittringsarhcten, utföra trafiksäkerhetsfrämjande punktatgärJer i ökaJ 

omfattning samt utöka anJclen helagJ viig. 

Programnivå B utgör besparingsalternativ och innebär att 

- nuvarande servicenivå i stort kan upprätthållas. Jock minskar gms

vägsservicen med ca 10%·. 

- underhållsarbeten kan utföras till drygt 75 ''·(. av vidmakthiillandeni-

vtln. 
- årsbalanserad sysselsättning kan upprätthållas för driftpersonalen 

under förutsättning att driftpersonalen kan utföra förbättringsarbeten på 

hyggandeprogrammet för 44 milj. kr. Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 

kan utföras till samma nivå som i programnivå A medan däremot belägg

ning av grusvägar begränsas till ca 75 o/t; av programnivå A. 

ViJ planering för en anslagsnivå som ligger lägre än vidmakthållandeni

v(ln sker ingen neddragning av insatserna för vinterväghällning. I övrigt 

anser vägverket att driftåtgärder på det trafikstarka vägnätet måste priori

teras på bekostnad av de trafiksvagare vägarna. Även trafiksäkerhetsfräm

jande åtgärder. sysselsättningså<gärder och YIG-verksamhet har hög prio

ritet. Detta innebär att neddragningar i förhållande till vidmakthållandeni

vfln i huvudsak drabbar barmarksservicen på grusvägarna och underhålls

arbetena på hela vägnätet. 
Det förslag till eget resursinnehav som utarbetats parallellt med verk

samhetsplaneringen för perioJen 1979-1983 utgår från en verksamhet som 

kan bedrivas meJ 1979 års anslag och kostnadsnivii. Jämfört meJ dagsläget 

innebär förslaget en minskning av de egna resurserna med 15 %. Detta 

innebär en inte oväsentlig försvagning av organisationen med ökade krav 

ph personalen. Dessutom ökar organisationens känslighet med minskaJ 

uthållighet som följJ, vilket påverkat servicestandarden. Vid en medclstill

delning motsvarande programnivå A mildras de negativa konsekvenserna 

av en resursminskning samtidigt som handlingsfrihet viJ val av driftåt

gärder föreligger. 
Den statliga budgetreformen innebär att anslagen på kapitalhudgeten 

upphör fr. o. m. den I juli 1980. Vägverket tar därför upp meJelsbehovet 

för investeringar i anläggningstillgfogar unJer anslaget Drift av statliga 

vägar. För att nå enhetlighet i planeringsperioder föreslflr vägverket att 

planeringsperioJen för Jen tidigare förrådsfonden ändras till att avse ka

lenderår. Verket hegär därför nu medel för 1.5 är. 

Dimensioneringen av vägverkets anliiggningstillgtingar i form av driftan

läggningar och egen maskinpark heJöms liksom tidigare mot bakgrund av 

de li'mgsiktiga behov som redovisas för i första hand drift av statsvägar. 

För budgetåret 1979/80 disponeras för investeringar (ny- och ombygg

nader) i driftanläggningar av ordinarie anslag 15 milj. kr. samt av 

tilläggsanslag ~2,9 milj. kr. Trots att det under föreghende och innevarande 
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budgetår varit möjligt all tidigarelägga en rad investeringar finns elt stort 

:1terstt1ende behov att t;icka. 

Den lokala drift verksamheten bedrivs f. n. fr:111 :_79 vägstationer. Hiinll

iivi:r finns for olika slag av stiidfunktioner 1:. liinsverkstäder. tvh varv. ett 

antal filialgarage och mindre förrftd, tre större förrtidsanläggningar - cen

tralförräd - och bostäder. 

För fastig:hetsbest!111det gäller en avskrivningstid pt1 40 år. V;igverket 

grundar sin planering pä en brukstid av :.sår. vilket innebiir att modernise

ring d:1 måste ske och nybyggnad efter ca 40 år. Genom moderniseringen 

kan anläggningarna utnyttjas hela avskrivningstiden. 

Planeringen grundas på förutsättningen att fastighetsbest{111det inom den 

kommande 10-ftrsperioden i huvudsak skall anpassas till förändrade behov 

beträffande vägstationernas lokalisering och ökande krav pä arbetsmiljön 

for de anstiillda. 

För all uppnft dessa mb.l behöver med nuvarande omradesindelning 

under den närmaste I 0-ftrsperioden ca 70 vägstationer ny byggas medan 

behovet av ombyggnader uppgttr till ca 100 vägstationer. Till detta kommer 

upprustning av läns verkstäder och varv. 

För investeringar i driftanläggningar föreslår vägverket att 66 milj. kr. 

anvisas fram till år 1982. 

V;igverkets maskin park utnyltjas till 95 '/( inom driftorganisationen 

och till 5 'T inom byggnadsorganisationen. 

1 driftverksamheten används egna och lejda maskiner. Lejda maskiner 

disponeras dels för vinterväghällningen. dels för diverse arbeten stl.som 

transporter. lastningsarbeten m. m. Maskinbehovet för byggverksamheten 

täcks till övervägande del genom inlejning. 

Dimensioneringen av den egna maskinparken för driftverksamheten 

görs på lokal/regional nivä enligt centrala riktlinjer. Under år 1978 har i 

samband med femårsplancarbetet för drift verksamheten en resursdimcn

sioneri ng för åren 1979-1983 utförts. Resultatet av denna har gett rikt

punkter för lämpligt innehav av moto1fordon och vägmaskiner. I förhållan

de till dessa riktpunkter har verket i dag ett innehav över riktpunkten på ca 

100 lastbilar. 70 väghyvlar. 30 !astmaskiner samt 30 paketbilar. Det går ej 

all pä en gång avveckla detta överskott då det samtidigt finns ett motsva

rande överskott pä R-tjänstemän. Eftersom neddragningarna huvudsakli

gen sker i samband med naturlig personalavgfmg kommer resursöver

skottet att reduceras successivt under ett antal år. I tabellen nedan anges 

det faktiska innehavet av maskiner vid ingången av kalenderåret 1979 och 

det bcdknadc innehavet vid utglingen av ftr 1983. 

Det totala åtcranskaffningsvärdet för en maskinpark enligt resursdimen

sioneri ngcn är ca I 000 milj. kr. i 1980 lirs penningvärde. Med hänsyn till att 

den optimala ekonomiska användningstiden i genomsnitt är 8- 9 ar skulle 

detta innebära ett lirligt investeringsbehov plt ca 115 milj. kr. Det bör då 

observeras att detta investeringsbehov avser en kontinuerlig återanskafT-
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Maskininnehav. antal enheter 

1979-01-01 1983-12-31 

Lasthilar 825 708 
Paketbilar 757 720 
Terrängvagnar 62 6:! 
Väghyvlar 610 536 
Vältar 260 220 
Krossar 79 62 
Last maskiner 708 640 
Generatoraggregat 119 100 
Kompressorer 114 50 

ning av den resursdimensionerade maskinparken och s:'lledes inte påverkas 

av det överskott som finns i dag. 

Under budgetåret 1978/79 har 82.2 milj. kr. investerats i motorfordon 

och vägmaskiner. Därutöver har investerats 25.7 milj. kr. med beredskaps

medel. 

Under budgetåret 1979/80 planeras utbetalningar för 67.3 milj. kr. Med 

AMS-medel kommer dessutom under budgetäret 4.8 milj. kr. att investeras 

i motorfordon och vägmaskiner. 

Vägverket föreslår att 140 milj. kr. anvisas enligt följande anskaffnings

plan. 

Maskin slag 

Lastbilar 
Paketbilar 
Väghyvlar 
Lastmaskincr 
Övriga maskiner 
- Krossar m. m. 
- Beläggningsmaskincr 
- Målningsmaskiner 
- Snöslungor 
- Släpvagnar 
- Diverse 

Summa 

Leverans- och betalningsplan 

1980-07-1981-12 

Antal 
st 

81 
182 
55 

117 

Utbetalningar 
I OO<l-tal kr. 

24790 
21801 
30485 
28989 

15685 
5 874 
2000 
2416 
1880 
6080 

140000 

Vägverkets färjebestånd omfattade 109 färjor den 30 juni 1979. 

Härav var 54 frigående och 55 linstyrda/lindrivna. 

Under de närmaste åren beräknar verket att utrangera ett tiotal äldre 

färjor som i några fall ersätts med broar. Huvuddelen av det äldre färjebe

ståndet måste efter hand förnyas. främst av driftekonomiska skäl genom 

byte av drivanordningar. förbättring av styrhytter och andra arbetsmiljöin

satser har dock vissa äldre färjor från teknisk synpunkt kunnat utnyttjas 
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över avskrivningstiden. som normalt uppgar till ca 20 är. Pä kraftigt belas

tade leder drar dock den höga drifttiden ner brukstiden till i genomsnitt 

endast 15 ar. 

Vägverket föresltir för anskaffning av färjor 21 milj. kr. För diverse 

ombyggnader har upptagits 6 milj. kr. Under budgetåret avses tre nya 

färjor beställas. 

Sammantaget innebär vägverkets förslag ett investeringsbehov av 227,6 

milj. kr. för perioden 1980-07-1981-12. 

:! .3 B_i):galllfr m· statliga 1·iigar 

Detta anslag, som i likhet med föregaende anslag är ett kalenderårsan

slag och avser framförliggande kalenderår, omfattar ny- och ombyggnads

åtgärder på det statliga vägnätet. 

llnder år 1978 har nya flerårsplaner för riks- och länsvägar upprättats. 

De nya planerna avser perioden 1979- 1988. Planeringen har skett enligt 

den av regeringen i prop. 1977/78: 10 föreslagna nya handläggningsordning 

som bl. a. innebär att länsstyrelserna fatt bemyndigande att fastställa fler

årsplan för länsvägar. 

Flerårsplanerna har i enlighet med regeringens den 23 februari 1978 

utfärdade förordning (VVFS 1978:01) om flerårsplan och fördelningsplan 

rörande väg- och gatuhållning baserats på en årlig ordinarie medelstilldcl

ning på 900 milj. kr. i 1979 års prisnivå. 

Valet av objekt i planerna har i enlighet med regeringens förordning 

skett utifrån en samhällsekonomisk angelägenhetsgradering efter en av 

vägverket utarbetad metodik. Metodiken innefattar bl. a. för varje objekt 

en redovisning av de effekter som kommuner och länsstyrelser bedömt 

mest väsentliga. Vid prioriteringen av både riks- och länsvägar har trafik

säkerhets-. restids- och regionalpolitiska aspekter vägt tungt. För läns

vägsobjekt har i stor utsträckning även speciella effekter för gång- och 

cykeltrafik samt godstrafik framhällits i prioriteringen. 

Samtidigt med upprättandet av flerårsplaner för byggande av riksvägar 

och länsvägar under perioden 1979-1988 har upprättats förteckningar över 

objekt lämpliga att utföras som förbättringsarbeten, finansierade med drift

medel och beredskapsarbeten. finansierade med AMS-medel eller motsva

rande. Dessa objektlistor omfattar en femärsperiod och utgör komplement 

till flerårsplanerna. Omfattningen baseras på tidigare utfall av beredskaps

medel samt en bedömning av storleken på insatserna på förbättringsarbe

ten med driftmedel. 

Medlen till förbättringsarbeten fördelas på sådant sätt att de skall möjlig

göra en jämn årsbalanserad sysselsättning för vägverkets driftpersonal. 

Detta innebär att de län som måste ha stor personalstyrka för att klara 

service- och underhållsarbeten färden högsta tilldelningen. Bercdskapsme

del och andra konjunkturpolitiska medel koncentreras oftast till skogs

läncn som normalt har den högsta arbetslösheten. 
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Den genomsnittliga ärliga produktionen i 1981 ärs prisnivå under flerårs

planeperioden fördelad pt1 vägkategorier framgår av nedanstående sam

manställning. Produktionen med nrdinarie medel förutsätter utbyggnad 

enligt den nya flerårsplanen 1979-1988. För övriga medel har antagits en 

genomsnittlig arlig nivä baserad pä tidigare utfall av beredskaps- och andra 

konjunkturpolitiska medel samt en bedömning av storleken på insatserna 

på förblittringsarbeten med driftmedel. Fördelningen på vägkategorier 

grundas pi'I de kompletterande förteckningar över objekt som förutom 

flerarsplaneobjekten bedöms kunna utföras 1979-1983. 

Trots att mer än dubbelt så mycket ordinarie medel avdelas till riksvägar 

som till länsvligar blir som framgi'lr av sammanställningen den \,)tala sats

ningen p{1 länsvägar större än pi\ riksvägar. 

Riksvägar Läns vägar Totalt 

Ordinarie vägbyggnadsmedel 465 210 675 
Driftmedel till samman-
hängande förbällringsarbeten 5 100 105 
Beredskaps- och andra kon-
junkturpolitiska medel 130 370 500 

Totalt 600 680 1280 

Antagen genomsnittlig årlig fördelning av medel på vägkategorierna i milj. kr. (1981 
iirs prisniva). Kostnaderna innefattar ej projektering, administration och mervärdc
skan och är således rena produktionskostnader (inkl. marklösen ). 

Regeringen föreskrev i förordningen om flerårsplan att ä.tgärder som kan 

antas höja trafiksäkerheten skall ges hög prioritet. Dessutom skall särskilt 

beaktas bl. a. åtgärder som ökar det belagda vägnätet och bärigheten. 

Beträffande trafiksäkerheten beräknar vägverket att med oförändrade 

insatser på trafiksäkerhetsomddet utanför väghiillningsscktorn samt bort

sett från vägbyggandets effekter. kommer antalet polisrapporterade olyc

kor under fledrsplaneperioden 1979-1988 att öka. Flerårsplanerna för

väntas medföra en reduktion av antalet olyckor med I 500 år 1988. Olycks

reduktionen på grund av förbättringsarbeten på driftanslaget. beredskaps

arbeten m. Il. byggnadsarbeten uppskattas år 1988 till 400 olyckor utöver 

vad som uppnås genom utbyggnad enligt flerårsplanerna. Samtliga bygg

nadsinsatser förväntas sålunda medföra en minskning av antalet olyckor 

med I 900 olyckor per år vid flerårsplanens slut år 1988. Om antalet 

olyckor inte skall öka under tlcrårsplanepcrioden erfordras ytterligare 

byggnadsåtgärder motsvarande en ökning av det årliga vägbyggnadsansla

get med 150 milj. kr. jämfört med flerftrsplanenivån. 

Av statsvägarna är 46 '}'( grusvägar. Av riksvägarna är i norrlandslänen 

fortfarande 160 km grusväg medan riksvägarna i övriga landet är belagda 

till 100 ':·( .. Det är därför nästan uteslutande med medel till länsvägarna som 

en utökning av det belagda vägnätet kan ske. 

Av de ordinarie byggandemedel som satsas pä länsvägarna kommer 
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endast ca 20 % grusvägarna till godo. Detta beror på att de flesta grusvägar 

iir förhällandevis H"igtrafikerade och att det av framkomlighets- och trafik

siikerhetsskäl i första hand är nödvändigt att bygga om högtrafikerade 

liinsvägar. 

lvled driftmedel samt AMS- och andra konjunkturpolitiska medel blir 

insatserna p~t grusviigarna betydligt mer omfattande. Detta beror på att 

arbeten som finansieras pti dessa sätt skall kunna bedrivas under kortare 

perioder. För detta lämpar sig atgärder pt1 grusvägarna. där ombyggnad 

sker i huvudsak efter befintlig väg och arbetena kan bedrivas i etapper. 

Av de 600 km grusvägar som beriiknas kunna beläggas årligen har 350 

km - ca 60 <::;- -· en trafik över 250 fordon per dygn. Ca 40 'I(, av beläggning

arna sker pa grusvägar med mindre trafik än 250 fordon per dygn. Åtgär

derna ptt dessa vägar föranleds i huvudsak av målsättningarna. att umler

fatta jord- och skogsbrukets samt det övriga näringslivets transporter. 

förbiima miljön för de boende utmed vägarna och förbättra tillgänglighet 

till arbete. service m. m. för glesbygdsbefolkningen. 

Det är inte ekonomiskt möjligt att inom rimlig tid heliigga hela landets 

grusvägniit. En enkel metod att förse grusvägar som har acceptabel bä

righet med en belliggning (Y I G) har utvecklats och håller nu på att introdu

ceras. Denna htgärd som är tekniskt-ekonomiskt försvarbar för grusvägar 

med en trafik över 125 fordon/dygn planeras nu för omkring 10000 km av 

grusvägnätet. 

Mitlet iir au på sikt förstärka och belägga samtliga grusvägar med trafik 

större än 250 fordon/dygn samt att även belägga övriga grusvägar med 

trafik större än 125 fordon/dygn om de är bäriga. 

Huvuddelen av de bärighetssvaga vägarna utgörs av grusvägar. De 

omfattande biirighetsrestriktionema under tjällossningsperioden är ofta 

mycket besvärande för den lokala och regionala transportförsörjningen. 

Av Je vägar som under större delen av aret har lägre tillåten belastning än 

IU/16 tons axel/boggitryck är 3/4-delar grusvägar med mindre trafik än 250 

fordon per dygn. Av si'lväl samhällsekonomiska som regionalpolitiska skäl 

är del angeläget att de vägar som behövs för jord-, skogsbrukets och det 

övriga näringslivets transporter förstärks si'l att de kan upplätas för 10/16 

tons axel/boggietryck. 

Med utgångspunkt från det förda resonemanget lägger vägverket fram 

två rrogram11ivaer. A och B. 

Programnivå A som ingår i vägverkets verksamhetsaltcrnativ I uppgår 

till I 200 milj, kr. och utgör enligt vägverket en mi'liminivå för att tillgodose 

kravet att antalet polisrapporterade trafikolyckor - viltolyckor undan

tagna - åtminstone inte ökar under flerhrsplaneperioden. Nivån medger 

vidare under förutsättning att anslag fortlöpande erhålls ph denna nivå 

under hela perioden 1979-1988 

- att framkomligheten och boendemiljön förbättras avsevärt i 220 tätor

ter genom byggande av förbifartsleder. 
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- att möjligheterna ökar att samordnat med länsplanering och fysisk 

riksplanering genomföra en aktiv regional vägplanering och därmed bidra 
till en önskvärd regional utveckling. 

- att 6 600 km grusväg kan beläggas. därav 3 900 km med trafik över 250 

fordon/dygn. Därutöver tillkommer HIOOO km YIG-beläggningar 

1979- 1983 pa lägtrafikerade grusvägar. Omfattningen av Y I G-verksamhe

ten därefter är beroende av erfarenheterna frän den pågående verksamhe

ten. 

- att 13 färjleder av 71 kan ersättas med broar, 

- att 150 broar av totalt 610 med tillåten belastning mindre än I0/16 ton 

kan byggas om eller ersättas med nya, 

- att nästan 700 km väg med tillftten belastning under hela i\.ret mindre 

lin 10/ 16 ton kan byggas om eller förstärkas. Dessa 700 km utgör ca 11 'io av 

det vägnät som inte är upplåtet för 10/16 ton. 

För år 1981 innebär programnivå A vidare 

- att ca 50 personer av byggnadsdistriktens ledningspersonal måste 

omplaceras till annan verksamhet. 
- att inget utrymme finns för helentreprenader utöver de 95 milj. kr. 

som är bundet i objekt påbörjade före ar 1981. 

Programnivå B utgår frän ett anslag på 900 milj. kr. i 1979 års prisnivå. 

Med beräknade kostnadsökningar mellan 1979 och 1981 motsvarar detta 

ett belopp på 1 060 milj. kr. i 1981 års prisnivä. Pä grund av de satsningar 

pä flerä.rsplaneobjekt som gjorts med särskilda konjunkturpolitiska medel 

beräknar vägverket att en nivå på 925 milj. kr. är tillräcklig för att flerårs

planernas utbyggnadsprogram skall kunna följas detta år. Enligt vägver

kets bedömning är någon rationalisering totalt sett inte möjlig vid denna 
programnivå beroende på bl. a. ogynnsamt förhållande mellan anslag och 

resurser. Därför utgör programnivå B även besparingsalternativ. En lägre 

programnivå än B skulle enligt verket medföra försämrad produktivitet och 

därmed högre produktionskostnader. dvs. produktionsminskningen blir 
större än anslagsminskningen. Redan programnivå B innebär stora problem 

för bl. a. sysselsättningen. 
Programnivå B innebär. under förutsättning att anslag fortlöpande er

hålls på denna nivå under hela perioden 1979-1988, 

- att antalet polisrapporterade trafikolyckor - exklusive viltolyckor -

beräknas vara 400 fler per år vid flerårsplaneperiodens slut jämfört med i\.r 

1979, 

- att framkomligheten och boendemiljön förbättras avsevärt i L 90 tätor

ter genom byggande av förbifartsleder. dvs. :rn tätorter färre än i program

nivå A, 
- att 6000 km grusväg kan beläggas. därav 3 500 km pt1 grusvägar med 

trafik över 250 fordon/dygn. Därutöver tillkommer 10000 km Y IG-befagg

ningar 1979-1983 på fagtrafikerade grusvägar. Omfattningen av Y IG

verksamheten därefter är beroende av erfarenheterna av den ptlgående 

verksamheten, 
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- att 13 fårjledcr av totalt 71 kan ersättas med broar. 

- att 140 broar av totalt 610 meJ tillaten belastning minJre än I0/16 ton 

kan byggas om eller ersiittas med nya. dvs. IO fårre än i programniva A. 

- att 600 km väg meJ tillåten belastning minJre än 10/16 ton kan byggas 

om eller förstärkas. dessa 600 km 11tgiir ca 9 C'.·(. av det vägnät som ej är 

uppl~1tct för 10/1<1 ton. 

Fiir är 1981 innebär programniv~1 B vidare 

- att totala antalet direkt sysselsatta inom byggnadsverksamheten blir 

ca 700 förre än viJ program ni va A. 

- att antalet direkt sysselsatta inom byggnaJsverksamheten blir totalt 

I 300 färre än ar 1978. 

·- att ca 180 arbetsledare och ca 130 arbetare av byggnadsdistriktens fast 

anställda personal m~1ste omplaceras till annan verksamhet. 

- att inget utrymme finns för helentreprenader utöver de 95 milj. kr. 

som iir bundna i objekt påbi.ii:jade före år 1981. 

Samhällets striivan efter en integrering och koordinering av de olika 

samhiills~ektorernas planering ökar efter hand. Den stigande medvetenhe

ten hos allmänheten i frägor om buller och andra miljöfragor. innebär 

dessutom ökade krav pfl samhällets olika planerade organ att på ett lätcill

gängligt sätt presentera alternativa lösningar och de effekter som dessa kan 

komma att mt!dföra. 
Viigverket har under senare tir gjort betydande satsningar på utveckling 

av teknik. hjälpmedel och metoJik för vägprojektering. En fortsatt sats

ning p~1 utveckling av vägprojektering är emellertid nödvändig. Jels pä 

grund av kraven på alternativa lösningar och effektbeskrivningar dels pä 

grund av att planerings- och projeklt!ringsprocessen även av anJra skäl blir 

alltmer komplict!rad. Med Je minskande anslagen för vägbyggandet har 

exempelvis anJelen mindre omhyggnaJs- eller förbättringsarbeten succes

sivt blivit allt större. Denna typ av objekt kräver relativt sett mer projek

teringsresurser. Utvecklingen av hjälpmedel och teknik för informations

anskaffning och informationsbehandling gftr dock stadigt framåt och in

passningen av dessa hjälpmedel i projekteringsprocessen efter hand som 

Je kommer fram ger vägverket möjligheter att successivt uppfylla de krav 

som ställs. 

Mot bakgrund av bland annat ordinarie anslagsutveckling till byggande 

av statsvägar har en utredning om organisation och bemanning av vägver

kets projekteringsenheter utförts under 1977-1979. 

Den framtida bemanningen styrs till större delen av byggnadsanslagen 

även om Je regionala ämbetsverksuppgifterna tar en avsevärd del av 

vägfiirvaltningarnas personalresurser i anspråk. Pft grund av projekterings

objektcns limga genomfiirandetiJer och krav p[1 tidsutrymme för effektiv 

produktionsplanering är Jen längsiktiga anslagsutvecklingen avgörande för 

bemanningen. Osäkerheten är df1 givetvis stor framför allt i fr{1ga om 

sii.r~kilda mcdd och beredskapsmedel som varierar kraftigt frftn rir till är. 
4 Rik1·da!!l'll /97<J/XO. I .rnm/. l\'r 1110. Biln1:n 9 
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lJ nder den senaste llkirsperioden har byggnadsdistriktens produktions

volym. uttryckt i fast penningviirde. halverats inom prugran1 Ryggande. 

Samtidigt har minskningen av den lokalt placerade personalen - arbetare, 

arbetsledare och kontrollanter - uppg{1tt till ca 35 '>;. genom personalav

gt111g och aktiv omplacering. 

För att uppnt1 full sysselsättning för den fast anställda personalen har 

andelen byggande i egen regi fatt utökas. Även uppdrag ät utomstående, 

främst kommuner. samt byggande med beredskaps- och andra konjunktur

politiska medel har bidragit till att skapa full sysselsättning för ledningsper

sonal. 

Den kraftiga minst...ningen av det totala vägbyggandet i relation till kost

nadsutvecklingen och omstruktureringen mot färre stora och flera små 

vägbyggnadsohjekt samt utvecklingen mot större maskinenheter meJ hög

re kapacitet leder självklart till ett minskat totalt behov av ma~kiner. 

PöränJringarna innebiir också minskade möjligheter att effektivt utnyttja 

större specialmaskiner eller kombinationer av maskinenheter. 

Det är sannolikt att sysselsättningen kommer att försämras inom väg

byggandet för maskinägarna och deras anställda. Detta leder i sin tur till en 

ytterligare minskning av tillgången pä vägbyggnaJsmaskiner i landet efter

som vägbyggandet utgör ett betydande underlag för Llenna maskinpark. 

Det är ockst1 troligt att vissa specialmaskiner helt kommer att försvinna 

frän den svenska marknaden. Vägverket försöker dock motverka Llenna 

utveckling genom övergripanlle planeringsinsa1sa. Förutsättningarna för 

dessa ätgärder skulle dock kunna förbiittras väsentligt. om storleken av det 

orJinarie anslaget ökades på bekostnad av en minskning av de med ko11 

varsel beslutade konjunkturpolitiska anslagen. 

Fram t. o. m. 1\r 1977 utgjordes mellan ca 15 och 30 r::;c. av produkti(men av 

arbeten för konjunkturpolitiska medel lheredskapsmedel och siirskilda 

anslag). För år 1978 är nästan 50 '.+av den totala volymen konjunkturpoli

tiska anslag. För de norra byggnadsdistrikten har andelen varit av storleks

ordningen 60- 79 'X. Huvuddelen av produktionsökningcn beslöts och 

igi\ngsattes senare än januari 1978. Under ~1r 1979 utgör de ordinarie 

anslagen mindre än hälften av den totala produktionen. 
På grund av den korta tid som oftast står till huds mellan besllll och 

igångsättning av arbeten med beredskaps- eller särskilJa medel är det 

ofrånkomligt att viss rationalitet gar förlorad. Tiden för all u1föra erforder

lig produktionsplanering blir begränsad. Detta tillsammans meLI objektens 

k<1raktär leder giirna till en konservativ planering med insats av sm1\ men 

lätttlyttade maskiner i stiillet för stora rationella enheter. Risken för ett 

produktionsekonomiskt misslyckande lir dt1 mindre men ocksä chansen att 

uppnå ett gott resultat. Ofta inncbiir ockstt dessa arbeten hyggstart unller 

olämplig årstid och felaktig to1al byggnadstid - antingen onölligt forceraLI 

eller alltför 11\ng. 

De extra anslagen ställer stora krav pä organisationens anpassningsför-
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mi1ga. vilket ocksf1 innebär störningar för den ordinarie produktionen. 

Trots att relativt stor andel av den under den gängna vintern utökade 

produktionen lagts ut pa entrepn:nad har förändringarna för hyggnadsdis

triktens personal varit mycket stora. Omplaceringar och omflyttningar 

med kort varsel har för mtmga inneburit pttfrestningar. Samtliga prognoser 

vi\ar iindt1 att 1979 :ir~ produktion kommer att kunna genomföras enligt 

gällande planer. Däremot är det orealistiskt att totalt sett räkna med nf1gra 

rationaliseringsvinster inom hyggnadsorganisationen om man inte kan räk

na med en mer normal relation mellan den s. k. ordinarie verksamheten 

och arbeten med konjunkturstimulerande medel eller genom att förbättra 

planeringsfönitsättningarna genom tidigare beslut. 

Vägverket iir trots de ovannämnda synpunkterna positivt till att utföra 

viigohjekt med beredskaps- eller andra konjunkturberoende medel. Byg

gandet med ordinarie medel. som utgör basen för resursdimensioneringen 

llCh som kan planeras med tillr~icklig noggrannhet, far dock ej utgöra en 

alltför liten andel av den totala produktionen. 

Viigverket föreslar d~irl'i.ir att ca 250 milj. kr./är av konjunkturpolitiska 

medel. AMS-medel m. m., som unlier en följd av ar varit av storleksord

ningen 500 milj. kr. och som även förutsätts enligt redovisade prngramni

vf1cr. anvisas som ordinarie byggandeanslag. eventuellt bundet till någon 

form ;-IV arbetsmarknadspolitisk fördelning. Vägbyggandets effekter pä 

totalsysselsättningen skulle även fortsiittningsvis vara mycket goda. fram

för allt för den inhemska sysselsättningen. 

] .4 BidraR till drifi a1· komm1111ala l'ligar och gator 

Anslaget är ett kalenderårsanslag, där bidragsdelen avser det löpande 

kalenderhret. För hudget:'t.ret 1980/81 begärs således bidragsmcdel för ka

lenderiiret 1980 medan administrationsdelen avser 1\.r 1981. V~igverket 

hemställer att bidragsdelen av anslaget - liksom för övriga anslag -

anvisas för framförliggande kalenderår. För bidrag avseende ~tr 1981 krä

ver detta en budgetteknisk engångsuppräkning med ca 381 milj. kr. i 1980 

ftrs ko~tnadsnivä. 

Under anslaget begärs bidrag till drift av allmänna vägar och gator som 

är nödvändiga för den allmänna samfå,·dseln inom de kommuner som är 

v~lghtillare. 

Bidrag utgar i mån av tillgilng pi\. medel med 95 r,;;. av det belopp, vartill 

kostnaderna för drift av de bidragsber~ittigade viigarna och gatorna beräk

nas skäligen böra uppgä. Driftkostnaderna fastställs för en tvMrsperiod av 

staten~ vägverk med utg<)ngspunkt från av kommunerna lämnade upp

gifter. 

Under vi1ren 1980 kommer författningsenligt en vart fjärde är <llerkom

mandc fullstlindig driftkostnadsberäkning för tlren 1980 och 1981 att ut

föras. Vid omprövning av driftkostnaderna kommer i första hand prisut

vecklingen fr~m och med ar 1978 att päverka beräkningen. Vidare beräknas 
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utökningen av kommunernas statsbidragshedittigade väg- och gatunät ge

nom fyra ftrs byggande enligt fördclningsplan. Dtt tekniska och ekonomis

ka uppgifter om driftverksamheten erhb.lls frän kommunerna först under 

v[1ren 1980 är vägverkets budgetförslag en beräkning av erforderliga bi

dragsmedel. 

För verksamhetsaret 1980 redovisar vägverket en programnivt1 motsva

rande bidragskilngörelsen. 

Gällande anslagsteknik innebär att samma nominella hidragsbelopp fast

ställs för en tid av två år. Enligt 1978 års driftkostnadsberiikning uppgår 

den beräknade ärliga driftkostnaden till 328,6 milj. kr., vilket motsvarar ett 

statsbidrag av 312.2 milj. kr. Vägverket beräknar att detta driftbidrag 

behöver riiknas upp .54 milj. kr. motsvarande prisomräkning mellan år 1978 

och ar 1980. Den ökade omfattningen av väghållningen beräknas till 6,8 

milj. kr. För ombyggnad av trafiksignaler tas 7 milj. kr. upp. Detta ger ett 

sammanlagt bidragsbehov av 380 milj. kr.. vartill kommer 1,3 milj. kr. 

administration eller totalt 381,3 milj. kr. NivJn medger att kommunerna för 

bidrag motsvarande 0förändrad verksamhet jämfört med tir 1978 samt för 

ändringarna i det bidragsberättigade nätet. 

Programnivån utgör ett besparingsalternativ och innebär att kostnad sök

ningar pä grund av beräknad trafikökning på ca 4 <;~. förutsätts täckas av 

rationaliseringar. 

::. .5 Bidrag 1i/I h.1·gga11de m· ko1111111111a/a 1·iigar och gator 

Detta anslag är ett kalenderttrsanslag och avser framförliggande kalen

derår. Anslag begärs si'llcdes för år 1981. 

Från anslaget lämnas bidrag med 95 'kav kostnad för bidragsberättigade 

byggnadsföretag. dels till byggande av väg, dels till byggande av gata mot 

vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång från tomt eller 

annan fastighet inte far anordnas. Dessutom utgftr bidrag med 9.5 ':'r· till 

utförande av större broarbt:ten etc. eller trafikanordning som ingår i gata. 

Till annat bidragsberiiltigat gatubyggnadsarbek utgftr bidrag med 8.5 <;;. 

Bidrag med 9'.' r;; av kostnaderna för IUnnelbanors underbyggnad kan under 

vissa förutsättningar ocksft utgr1 frfrn anslaget. Bidrag utgår i mf111 av till

gting p~I medel. 

För fordelningen av bidragen fastställer vägverket en fördelningsplan för 

tio ar, som förnyas vart femte ar. 

lJ nder ~lr 1978 har ny fördelningsplan upprättats för perioden 

1979- 1988. Fördelningsplanen baseras på en ärlig medelstilldelning av 3.50 

milj. kr. i 1979 ~1rs kostnadsnivf1 i enlighet med den förordning om bl. a. 

fördelningsplan som regeringen meddelade i februari 1978. I förordningen 

föreskrivs de riktlinjer som skall följas och de åtgärder som särskilt skall 

beaktas i fördelningsplanearbetet. Dessa överensstämmer viil med vad 

som framförs i riksdagens trafikpolitiska beslut. 
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För att uppriitthr1lla en planeringshcrcJskap ptt statskommunviigarna för 

eventuella AMS-insatser eller motsvarande har viigverkct hediimt det 

lämpligt att pa mLitsvarandc siitt som pi1 statsvägniitet upprätta komplette

rande fiir1cckningar över objekt som, utöver de i fördelningsplanen upp

tagna objekten. kan vara lämpliga som beredskapsarbeten. Vägverket har 

diirför i samband med remisshehanJlingen av fordelningsplancn hemställt 

att Hinsstyrelserna anmodar kommunerna att uppriitta s~tdana förteckning

ar. Si1dana förteckningar flircligger nu för ett flertal kommuner. 

Valet av l•hjekt att ingtt i fiirdclningsplanen har i enlighet med regering

ens förordning i giirligaste mim skett utifrim en samh~illsckonomisk angclii

gcnhetsgradering efter en av vägverket utarbetad mt:todik. Den innebär 

hl. a. for varje ohjckt en redovisning av de effekter som kommuner och 

l;insstyrelser bedi.irnt mest viiscntliga. 

En utvärdering visar utt effekter som berör trafiksäkerhet. kollcktivtra

lik samt gang- och cykcltrafik har hcdiimts vara mest viisentliga. Även 

miljöeffekterna och framkomligheten anses väsentliga. Det föreligger 

emellertid skillnad i bedömningen mellan olika kommuner. I de större 

kommunerna har sährnda miljöeffekterna betraktats som mycket väsent

liga medan i mindre kommuner. där trafiken är av mindre omfattning och 

inte ger upphov till nägra nämnvärda miljöstörningar. i stället framkom

ligheten ansetts mer väsentlig. 

Enligt vad kommunerna framfört medger inte fördelningsplanen. att 

trafiklcdsplancrna genomförs i den takt man anser erforderligt för att 

komma till rätta med den !äga trafiksäkerheten. den däliga framkomlighe

ten och miljösituationen i kommunerna. Den f. n. h;1rt ansträngda kommu

nala ekonomin begränsar ocksä möjligheterna för kommunerna att i sam

ma utsträckning som tidigare med egna medel utföra angelägna uthygg

nader. För att i nägon väsentlig utsträckning kunna tillmötesgä kommuner

nas önskcmi1l bon.le bidraget till byggande av statskommunvägar uppgå till 

atrninstonc ca 540 milj. kr. i 1981 års kostnadsnivä. 

Det har emellertid visat sig att kommunerna i stor omfattning är alltför 

optimistiska vad gäller de reella möjligheterna att fullborda planerings- och 

projckteringsarbete inom beräknad tid. Hänsynen till miljöfrågorna. ön

skemålet att samråda med alla berörda intressenter samt den allt mer 

utdragna processen för att erhftlla fastsHillda stadsplancr och därmed ar

betsplaner tar väsentligt längre tid ~in tidigare. 

Bidragsbeloppet för ttr 1980 kommer att medföra en eftersläpning i byg

gandet av statskommunvägar i jämförelse med fördelningsplanen. Denna 

t:ftersläpning blir ytterligare markerad niir bidrag till tiyggande av cykclvii

gar. 20 milj. kr.. enligt riksdagens beslut skall tas frän anslaget. Beslutcl 

innehiir att ett mycket litet utrymme finns för de nystarter som förutsätts är 

1980 i fördclningsplanen. Dessa måste senareläggas ett är till 1981. vilket 

innebiir att en stor del av 1981 ärs nystarter enlig! fördelningsplanen i sin 

tur m[isle senareläggas. 
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Ln s;'tdan anslagsutvcdding kommer s~dedcs all framtvinga kraftiga in

skr;inkningar i hidragsgivningcn [1ren 1980- 1981 och antalet nystarter 

mi1ste hli hegr;insat. Delta kommer. med h;insyn till de J[1sningar som i 

m;'tnga fall finns hetrMfande l>hjektens utförandctider. att medföra att 

k11mmuncrna kan tvinga~ förskottera utbyggnaderna meJ egna medel. 

För ar 1980 har 'mvisats etl bidragsbelopp av 342 milj. kr .. exkl. adminis

tr;1tionsk1)stnader pti 8 milj. kr. Av hidrag~beloppet skall enligt ribdagens 

bölut ~O milj. kr. utgöra hidrag till hyggande av cykelv;igar. 

för i1r 1981 har vägverket redovisat tvi'I pmgramniv:'ier, A llch 8, varav 

nivf1 A ing{1r i verkets verksamhctsalternativ I och nivi1 B utgör besparings

alternativ enligt regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsfram

st;illning;1r. Vid hestiimningen av programnivåerna har forutsalls att stats

bidrag till bygganue av cykel vägar fr. o. m. f1r 1981 och framåt kommer att 

anvisas i s;irskild ~Hdning. 

Program ni va A pa totalt 460 milj. kr. medför ett bidragsbclopp av 45 I 

mil.i. kr. 1•ch 9 milj. kr. i administrationskostnader. Ni vän medger nystarter 

för ca 150 milj. kr. Om trafikledsplanerna skall genomföras i en av kommu

nerna önskad takt mitste dessa svara för en stor del av uthyggnaderna med 

egna meuel. 

Programniv[1 A medger att lien uthyggnadstakt som fördelningsplanen 

förutsätter kan följas t. o. m. t1r 1981. Eftersläpningen under är 1980 kan 

itte rh~im tas. 

Pmgramnivt1 B utgär frtm ett anslag pä 350 milj. kr. i 1979 t1rs prisnivf1, 

uvs. lördelningsplanenivän. Detta motsvarar 409 milj. kr. i 1981 års prisni-

vä. 

Byggandi.:t <tV statsklmrnrnnvägar sker till stor del pä entreprenad. P. g. a. 

konsekvenserna inom entreprenadsi.:ktorn med anledning av det sul.'.ccssivt 

minskande v;igbyggandec i landet. hediimer viigverket att möjligheterna till 

större rationaliseringar lir smti. Ett lägre anslag skulle enligt verket leda till 

senareHiggning av objekt eller motsvarande bidragsrninskningar som leder 

till en livervii!tring av kostnaderna pi1 kommunerna. Programniv5. B utgör 

därför hesparingsalternativ. Programnivån medger att bidrag kan lLimnas 

till byggande av statskommunvägar t1r 1981 enligt fordelningsplan för peri

(1<.kn 1979- 1988. Nya objekt kan pfthörjas förrn 100 milj. kr. Eftersliip

ningen pri grund av anslaget t1r 1980 kommer att k varsitt. 

:!..6 Bidrag till Jr(ti ll\" l'ns/..ilda l'iigar m. 111. 

Anslaget fa ett kaknderärsanslag. diir bidragsdelen avser det löpande 

kalcnder<·1rct. Anslagsframstiillningen avser stdedes hetriiffomlc bidragsde

lcn lir 1980 ol.'.h be1r·;i1Tande administrationsdelen <lr 1981. Frc1n anslaget 

utg<h statshidrag till det enskilda vägn~itets driftkostnader. 

Bidragsgivning..:n haserar sig p<\ vart femte [1r i1terkornmande Jriftkust

nadsberLikningar som utförs av vLigförvaltningarna. Dessa her;ikningar 
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sker med utgi1ngspunkt fritn av viigverkt'l framriiknade standardviirden 

o.:h av väghfillarna liimnade uppgifll'r. Den beräknade t<itala driftk,lstna

den <lmfattar säviil harmarks11nderh;1ll Slllll vinterv;igh:·1llning n.:h j;imkas 

l1rligen med h;insyn till fi.iriindringar i det allm;inna k,istnadsl:igct. 

F1;'t11 anslaget utg<'1r ;iven hidrag till särskilda driftarbeten S<>Ill anses 

ni.idv;indiga t"r;in framkomlighets-lH.:h tratiksiikerhetssynpunkt. Bidrag l;im

na~ i miin av tillgang pi1 medel i normalfallet med 70";: och lllll synnerliga 

skäl föreligger med 85 '.; av heriiknad bidragsgrundande kostnad. Bidrag 

kan iiven utgt1 till anskaffning av n:dskap för viigunderhrillet. 

Cppfoljningen av att statshidragsv;igarna httlb i ett tillfredsst;illande 

skick sker ge1wm t1rlig besiktning av v;igarna. 1 samhand med denna 

besiktning förekommer ;i ven i st()r omfattning konsultati<lner. Väghf1llama 

önskar hl. a. rl1d uch anvisningar om viighidlningen. Denna r:1dgivning. 

s,im utgör en del av administrationen. har stor betydelse för ett rationellt 

viigundcrh:ill pch bidrar till a:t underhällskostnadema kan httllas på en 

rimlig nivi1. 

Fr. o. m. ar 1980 tilfampas en ny förnrdning ( 1978:788) om statsbidrag till 

enskild viighitllning. Riktlinjerna för den nya förordningen beskrevs i prop. 

1978/79: 100 hil. 9. 

Det ;\rliga tillskottet av bidragsberättigade enskilda vägar är ca I 000 km. 

Dessa kriiver i genLl111snitt ett årligt driftbidrag pf1 2.5 milj. kr. samt särskilt 

drifthidrag på niira 6 milj. kr. 

I likhet med tidigare ;ir hemstiiller viigverket att hidragsdelen av driftan

slaget Higgs om till att avse framförliggande kalender:·ir. För bidrag avseen

de <ir 1981 kriiver de:ta en eng{111gsuppr;ikning (238 milj. kr. i 1980 års 

kostnadsnivt1l i likhet med vad snm vägverket hemställt i fraga om anslaget 

Bidrag till drift av kommunala viigar och gator. 

I frt1ga om utfalkt för budgetäret 1979/80 - som avser bidragsttret 1979 

- anger viigverket att driftanslaget tiicker av fanen hegiirda driftbidrag till 

nuvarande viigniit. Anslaget hcriiknas också räcka till drifthidrag till nyin

tagning av de vägar som är 1978 inte erhöll bidrag p. g. a. hrist på medel 

samt till driftbidrag till nyintagning av ett antal vägar motsvarande ca 8001 

av anmiilt behov for år 1979. Till nuvarande vägnät kan under år 1979 

istt1ndsättningsbidrag utgä med 50 r,;. av anmält behov. Detta innebär att 

vidmakthållandenivån inte kan Milas utan att standardförsämring sker. 

Redskapsbidrag kan anvisas till 80 ~:i· av anmält behov. 

Liksom för övriga driftprogram redovisar viigverket tvf1 programnivåer, 

A och B. i sina äskanden. Kostnadsökningarna pt1 grund av den ökande 

förslitningen hl. a. gennm tyngre tralik förutsätts klaras av rationalisering

ar. 

I programniv:1 A lir biclragsbeloppet heriiknat till 238.1 milj. kr. och 

kostnaderna fiir administration till 12. 9 milj. kr.. dvs. ~;ammanlagt 251 milj. 

kr. med följande fördelning. 
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Administrati<in 
Arligt drifthidrag till harmarks- och vinter
väghi\llning till viigar som upphär bidrag 
Siirskilt driftbidrag till förnyelse av hcläggningar 
Arligt drifthidrag och ist~t11dsättningsbidrag 
<.1Vscende ansökningar som vilar av brist pi\ medel 
Arligt drif\hidrag avseende nya ansökningar 
lstttndsättningshidrag avseende nya ansökningar 
Ridrag till särskilda driftarheten till vägar 
'"m upphär ärligt driftbidrag 
Bidrag till redskapsanskafTning 
Beläggning YIG 

I 000-tal kr. 

1~900 

180100 
8000 

I 800 
2500 
5900 

33000 
2400 
4400 

251000 

Programnivän ger möjlighet att vidmakthl'llla det befintliga statsbidrags

v~ignätet sä all kapitalförstöring inte sker och så att framkomlighet tryggas. 

Därtill ges möjlighet att utföra mindre förbättringsarheten. Nivän ger ock

~å möjlighet att lämna iständsättningshidrag och t\rligt drifthidrag till nyin

tagning av vägar. 

Programnivt! B utgör besparingsalternativ. Bidragsbeloppet är beräknat 

till totalt 209. I milj. kr. och kostnaderna for administration till 12.9 milj. kr. 

dvs. sammanlagt 222 milj. kr. med följande fördelning. 

Administration 
Årligt driftbidrag till harmarks- och vinter
vägh&llning som uppbär bidrag 
Särskilt driftbidrag till förnyelse av beläggningar 
Arligt driftbidrag samt istandsättningsbidrng 
avseende nyintagning av vägar 
Bidrag till särskilda driftarbetc:n till vägar 
som uppbär årligt drifthidrag 
Bidrag till redskapsanskafTning 

J l)(lO-tal kr. 

12900 

180100 
8000 

4600 

14000 
24\)(\ 

222000 

Av totalbeloppet utgör ca 17 .8 milj. kr. pris- och löneomräkning. 

Programnivån ger möjlighet till motsvaramk Jriftverksamhet. relativt 

trafiken. som är 1979. Detta innebtir att iståndsättningsbidrag till nuvaran

de vägar begränsas så att vidmakthållandeniv~m inte kan hållas och ange

lägna förbättringsåtgärder. liksom vissa befaggningsarbeten. inte kan ut

föras. Nivån medger endast motsvarande intagning av nya vägar som 

under är 1979. 

J.7 BiJraf.: till hygga11JI' 111· ens/..i/Ja 1·1if.:ar 

Detta anslag är ett kalem.lcrärsanslag och avser framförliggande kalen

derär. Anslag begär~ således för är 1981. 

Under anslaget redt)\'isas bidragsgivningen till byggande av enskilda 

vägar. Bidrag lämnas till byggande av enskild väg av väsentlig betydelse för 
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en bygd~ befolkning. Bidrag kan även lämnas till byggande av enskild väg 

som utgör tillfar1sväg till naturomräde för rekreation och friluftsliv eller av 

annat sbl är av betydelse för fritidsändamål. Bidrag utgår i mån av tillgang 

p[1 medel i normalfallet med 70':'.i. av den beriiknade bidragsgrundande 

kl•stnaden. 

Filr är 1980 har ett afölag av 23.2 milj. kr.. exkl. administrationskost

nader. lllll 6.8 milj. kr. anvisats. Anslaget beräknas fönkl•ts med 16 milj. 

kr. till fortsiittnings- och sluthidrag för tidigare pä.bör:jade byggnadsobjekt 

lich med 7.2 milj. kr. till objekt som avses påbörjas under [tr 1980. 

För bidragsgivning verksamhetsäret 1980 har medelsbehovet angivits i 

tv:1 programniv;·u:r. A lH.:h B. Nivä A ing:1r i vägverkets verksamhetsalter

nativ I medan ni va B utgör hesparingsalternativ. Vägverket hegär enligt 

programniv{i A ett biJragshelopp pft 57 milj. kr. Med denna prngramniv!l 

kan det nuvarande ca 12 000 km länga vägnätet med dålig standard förbätt

ras till genomsnittlig standard betrtiffande bredd. linjeföring och biirighet 

under en 15-11rsperiod. Satsningen pä tätonsvägar o.:h fritids vägar begrän

sas till enstaka objekt. Endast en mindre del av de bidragsberättigade 

vägarna med dålig standard kan intas i statsbidrags vägnätet p. g. a. att de 

inte kan erhälla byggnadsbidrag för att förbättras. De mest angelägna 

broarna som inte tillåter IO tons axeltryck och där tung trafik bör kunna 

framföras kan åtgärdas. 

Programnivä B innebiir ett bidragsbclopp ptt 28.2 milj. kr. Vägverket 

bedömer möjligheterna till rationaliseringar som små vid denna program

nivi1. l\töjliga rationaliseringar beaktas i planeringen varför ett lägre anslag 

iin nivä B skulle leda till senareläggningar av ohjekt. Nivån utgör därför 

enligt verket ett hesparingsalternativ. Programnivån medger endast punkt

förhättringar till en förenklad genomsnittlig vägstandard bland de allra 

sämsta vägobjekten på det befintliga vägnätet. Bidrag till tätorts- och 

fritidsvägar kan utgå endast i några enstaka fall. Vidare kan endast ett 

mindre antal av de mest angelägna broarna som inte tillatcr 10 tons axel

tryck och diir tung trafik bör kunna framföras kan åtgärdas. 

Administrationskostnaderna tas i båda programnivåerna upp med 7.4 

milj. kr. 

:! .8 7.'fiinsrer till womsr1'i1'11dc 

Detta anslag är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande kalen

derår. Anslagsframställningen avser således år 1981. 

Programmet för anslaget, som för innevarande budgetår uppgår till 19.2 

mil.i. kr.. inrymmer tjänster till utomstående och kostnader i samband med 

beredskapsarbeten. Den förstnämnda posten avser den taxe- och avgifts

belagda verksamheten. huvudsakligen byggande °':h drift pä entreprenad 

av v~lgar 1'.\t kommuner och enskilda väghällare. 

Den principiella målsättningen för vägverkets taxe- och avgiftssättning 

är full kostnadstiickning. Verksamheten beräknas av vägverket under ~tr 

1981 vara självbärande med en omslutning av ca 140 milj. kr. 
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l\istc:n beredskapsarbeten avser vägverkets kostnader för centrala Ll\.:h 

regi1mala plancringsuppgiflt!r etc. som ~ammanhiingcr med hercdskapsar

bc1cn. Kostnaden som heror p:1 omfattningen av AMS-arheten har av 

verket heräknah till 20.8 milj. kr. fiir flr 1981. 

3. Rcmiss)·ttrande Ö\'er vägverkets, sjöfartsverkets och affärsverkens an

slagsframställningar 

AMS har. liksom i sina yttranden över tidigare flrs anslagsframställning

ar. framhällit betydelsen av att planeringen inom resp. verk fortlöpande 

heJrivs pi1 siidant sätt <ttl investeringarn<1 snabbt kan anpassas efter kon

junktur- och arhetsmarknadslägc. Det iir angeläget att det inom verken 

finns en snabht aktualist:rbar projektre~t:rv. I övrigt har anslagsframställ

ningarna inte föranlett några synpunkter frän AMS' sida. 

4. Föredraganden 

Väg- och gatunätet utgör vfl.r största transportanläggning. Så gott som all 

betiyggelse kan nt1s med vägtrafik. Över 90 r,::;. av persontransporterna och 

ca hälften av godstransporterna sker pa väg. Ett viil fungerande vägniit är 

viktigt för landets näringsliv liksom för det stora antal människor som 

dagligen färdas pt1 viigarna. 

Dagens viigplanering är baserad pf1 samhällsek1111omiska överväganden. 

Riksdagen behandlade den framtida viigplanningen m. m. höskn 1977 

(pnip. 1977/78: 10. TU 1977/78: 10. rskr 1977/78: 95). Förutsättningar ska

pades genom riksJagens ställningstaganden för en god samordning mellan 

vägplaneringt:n och övrig samhällsplanering. Riksdagen förklarade sig 

emt:lknid inte beredd ta ~tällning till den i propL•Sitionen föreslagna inrikt

ningen av de framtida viiginvesteringarna. Enligt riksdagen var det nöd

viindigt att l'lt li1ngsiktigt viigpolitiskt program först lades fram. Hur ett 

s<'tdant program skulle utformas angav riksdagen inte n~irmarc. 

1 prop. 1978/79: 99 om en ny trafikpolitik formulerades ett viigpolitiskt 

pr11gram i form av inriktningar för dt:n framtida väghållningen. Därvid 

konstaterades att det inte längn: finns behov av n{1gon mer detaljerad 

central styrning frim statsmakternas sida av viigbyggnadsverksamhl'len. 

eftersom planeringen av dt:nna numera i stor utsträckning är decentralise

rad och baserad p{1 samhällsekonomiska överväganden. I propositionen 

konstaterades iiven att den inriktning av hyggandeverksamhetcn som förc

dragamlcn angav st;immer väl iivercm. mt:d innehflllct i de flerfll's- och 

fördelningsplann som antagits för iiren 1979- 1988. Den i propositionen 

framlagda viigpPlitiken krävde si'llcdes inte niigon revidering av de nya 

fleri1rs- \)c'h ford~·lningsplanerna. 

Vid behandlingen av dt:n trafikplllitiska propositionen ansag riksdagen 

att en ytterligare konkretisering ,ich precisering av de långsiktiga mälen för 
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viighyggandd iir angelägen. Regeringen horde därför snarast möjligt redo

visa en mer preciserad m:\lsättning för den framtida viigpolitikcn. En s:idan 

m[1b;i1tning bör inte anges i form av en fysisk vägplan som specificeras niir 

vissa viigar skall hyggas i rn fastställd standard. I stället bör vägpolitiken 

.-im mi.ijligt uttrycbs i termer som anger samhiillskrav betriiffande miljö. 

tillgiinglighet. trafiksiikerhet. transportkostnader cl\:. Riksdagen ansflg det 

ockst1 väsen! ligt att en motsvarande l{mgsiktsplanering kommer till ständ 

niir det giilkr underh~dkt av viigar. L:nderh~illet maste hållas p~i en sädan 

11iv[1 att n~igon kapitalförstöring inte sker och mi1ste vidare ges en inrikt

ning mot en ökad trafiksäkerhet. Den fortsatta planeringen borde utgä frän 

(•n högre ambitionsniv[1 niir det gäller vägbyggandet. 

I sin anslagsframstiillning redovisar viigverket en översyn - med ut

g:ingspunkt i de uttalanden som riksdagen gjort vid behandlingen av den 

trafikpolitiska propositionen v;1ren 1979 - av de kllllkreta m{d för drift

verksamheten respektive byggnadsverksamheten som använts vid upprät

tandet av senaste fem{irsplan drift respektive fleritrs- och fördelningsplan. 

Resultatet av denna översyn visar att i det närmaste full överensstämmelse 

r:1dcr mellan de tidigare uppställda mföen llCh den inriktning som angetts 

av riksdagen. I konsekvens hiirmed räknar vägverket med att bedriva 

verksamheten med i huvudsak oförändrad inriktning. 

För viigh{1llningen. säviil drift- som hyggnadsverksamhe

t en. giiller diirför följande mfllsättning: 

-· antalet olyckor skall minskas p{1 mest effektiva siitt. 

-· dd i v;\garna invest..:radc kapitalet för inte förstöras. 

- restiden för människor som har l~1g tillghnglighet till arbete och service 

skall minskas. 

rcshastigheten mellan olika regioner i landet skall utjämnas. 

- rcshastigheten pö vägar med siirskilt lt1g hastighet skall ökas, 

-· transportkostnaderna skall minskas friimst i områden diir de hiimmar 

niiringslivcts utveckling. 

viigtrafikens miljöstörningar. i första hand avgaser och buller. skall 

minskas. 

- den kollektiva trafikstandarden skall förbättras. 

För LI r i ft verksam h c ten gäller i enlighet härmed följande operativa 

m:'tlsättning: 

- serviceiitgänkr skall utföras i e1forderlig omfattning för att upprätthålla 

siikerhet och framkomlighet, 

- undcrhällsätgiirder skall utföras i en omfattning som svarar mot det 

periodiska behovet, 

- förbättringsarbeten inom driftanslaget skall utföras i en utsträckning 

som medger en ärshalanserad sysselsättning fiir driftpersonalen. ökad 

satsning rt1 traliksäkerhetsåtgiirdcr samt kraftig ökning av andelen be

lagd viig. 

Jag vill for~t konstatera att jag delar den grundsyn i frf1ga om den 
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sarnorJnaJe trafikplaneringen i allmänhet och vägpolitikens inriktning i 

synnerhet som fördes fram i den trafikpolitiska propositionen. Vägplane

ringen 111~1ste således, i enlighet med riksdagens beslut, vara baseraJ pti 

sarnhiillsekonomiska övi::rväganden. En sädan ordning medger ocksä en 

Hrngtg~1cnde deci::ntralisering och ett från regionalpolitiska utgå.ngspunkter 

mnt iverat hänsynstagande. De mera preciserade samhällskrav som vägpo

litiken bör ge uttryck för beträffande miljö. tillgänglighet. trafiksäkerhet, 

transpl)rtkostnader etc. synes enligt min mening väl tillgodosedda genom 

den inriktning av drift och byggnadsverksamheten som vägverket redovi

sar och som är avvägda mot de mål för vägpolitiken och den allmänna 

inriktningen av väghMlningen som riksdagen angav i det trafikpolitiska 

besllltt!I är 1979. Inte minst energipolitiska motiv talar för förbiittrade 

heläggningar samt en höjning av bärigheten där denna iir läg. Härigenom 

uppnäs llcksä sänkta transportkostnader. En härifrfrn avvikande vägpolitik 

m~1s1e enligt min mening leda till dels en mer långtgäende styrning frän 

statsmakternas sida och centralisering av planeringen. dels en starkare 

hindning av samhällets resurser. I den senare delen anser jag - utifrfm det 

statstinansiella läget - att en ökad ambitionsnivå för vägbyggandet som 

riksdagen begärt f. n. inte är möjlig. För de närmaste åren hör inte en ökad 

bindning av samhällsresurserna ske. Snarare bör statsmakterna i princip 

vara beredda att ompröva de bindningar som redan finns. 

Innan jag behandlar anslagen till vägviisendet för nästa budgetår vill jag 

ta upp vissa frt1gor om kostnader för förriiltning vid indragning av allmänna 

viigar. 

I föregående ~irs budgetpniposition behandlades betiinkandet Översyn 

av statsbidragssystemet för enskild vägh~1llning. I del sammanhanget 

gjordes vissa iivi::rväganden niir det gäller bestridandet av st1dana förriill

ningskostnadt:r som uppkommer för att fä till ständ en ordnad väghållning 

niir en väg dras in frän allmänt underht1ll. F. n. far berörda fastighctsiigare 

sjiilva hekosta st.dana förrättningar. Föredragande departementschi::fcn 

ans~1g. nwt bakgrund av vad som framhi'lllits i remissyttrandena över 

hetiinkandet. att i stiUlet staten regclmiissigt borde bestrida skäliga förräll

ningskostnader. Enligt departementschc:fen skulle utformningen av t!lt sf1-

dant förslag närmare övervägas i samband med dt:n fo11satta beredningen 

av 1969 (1rs vägutrednings betänkande tSOU 1977: l~I Kommunal och 

enskild viighttllning. 

Även jag anser att övervägande skiil talar for att stalL'n svarar för de 

skäliga förrättning.skm;tnader som f. n. åsamkas enskilda när en väg dras in 

fr~tn allmänt underhåll. Bi::reJningi::n av vägutredningen~ hetiinkande iir 

samordnad med heredningen av gatukostnadsutredningens betänkande 

tSOU 1977: 651 Kommunernas gatuhällning. Beredningen av betänkandena 

innefattar bl. a. en studie av olika konsekvenser av en sådan taxa som 

utredningarna har föreslagit skall införas. Det är f. n. svärt att överblicka 

vad studiens resultat kan innebära i form av eventuellt ytterligare bered

ningstid. 
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Med hänsyn härtill anser jag att den fortsalta beredningen av vägutred

ningens betänkande inte bör avvaktas innan förslag läggs fram i frågan om 

bestridande av förrättningskostnader. Jag förordar att frägan löses rä st1 

sätt att i 25 *väglagen ( 1971: 948) införs ett tredje stycke med den innebör

den all väghällaren ges skyldighet att begära förrättning enligt anläggnings

lagen ( 1973: 1149) i de fall en sadan förrättning behövs för all ordna 

viighftllningen när en väg dras in. Kostnaderna härför bör bestridas av 

staten över vägverkets anslag B 2. Drift av statliga vägar. Detta föranleder 

ändringar i 18 och 29 ** anläggningslagen. Förslaget till ändring i anlägg

ningslagen har uprrättats i sam räd med statsradet Danell. som i chefens för 

justitiedeparlcmenlets sriille föredrar lagstiftningsärende som rör gemen

swnhetsanliiggningar. Förslag till lagändringarna bifogas protokollet i lletta 

ärenlle som hilaga 9. /. 

Med hänsyn till förslagets innebörd och lless förfallningsmässigt okom

rlicerade beskaffenhet anser jag att lagrällets hörande saknar betydelse. 

Jag går nu över till väganslagen för bullget året 1980/81. 

I förcgt1ende års bullgetprorosition beräknades på driftbullgeten vägan

slagen till sammanlagt 4 071.3 milj. kr. för bullgetäret 1979/80. På kapital

hullgeten beräknalles investeringsanslaget Statens vägverks förrädsfonll: 

Vägmaskiner m. m. till 90,6 milj. kr. Ph tilläggsbullget I för bullgetäret 

1979/80 har heräknats 2,5 milj. kr. under anslaget Byggande av statliga 

viigar m:h 5.7 milj. kr. unller anslaget Billrag till drift av enskillla vägar 

m. m. Med iansrraktaganlle av bl. a. den s. k. finansfullmakten har till Jet 

statliga v~ignätet sammanlagt 379,4 milj. kr. anvisats för sysselsättnings

främjande väginvestcringar unller är 1979. Till Byggande av kommunala 

viigar och gator har bidrag anvisats med 40 milj. kr. På kapitalbudgeten har 

samtidigt beräknats 30.6 milj. kr. för tre bilfärjor som stödatgärder till 

mindre varv samt 2.5 milj. kr. för tidigareläggning av sysselsättningsska

pande investeringar i viigstationer. 

Jag har för väganslagen under nästa budgetär beräknat ca 4458,7 

milj. kr. 1 likhet med den hillillsvarande inriktningen av väganslagen bör 

driftanslagen prioriteras inom denna ram. Jag fi.ires)[1r en höjning av dessa 

med 285.5 milj. kr. För anslaget Drift av statliga vägar förordar jag en 

höjning med 202.7 milj. kr., jämfört mell llet av riksdagen beslutade ansla

get för innevarande bullgett1r. Anslaget kommer därmed upp i en nivf1 av 

2 528.3 milj. kr. Omläggningen av det statliga budgetsystemet medför att 

anslaget Statens vägverks förradsfond: Vägmaskiner m. m. på kapitalbull

geten upphör. För investeringar i vägverkets anläggningstillgångar har jag 

Jiirfi.ir i nyss nämnda belopp för anslaget Drift av statliga vägar beräknat en 

investeringsram av 94.3 milj. kr. för budgetttret 1980/81. För bidragsansla

gen till drift av kommunala vägar och gator samt drift av enskilda vägar 

sker uppr~ikningar med 59.3 milj. kr. resp. 23,5 milj. kr. När det gäller 

bygganlleanslagcn innebär mitt förslag en oföriindrall nivti med undantag 

för Hidrag till byggande av kommunala vägar och gator som bör uppräknas 
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med 20 milj. kr. J:.ig har diirvid tagit hänsyn till att viisentliga satsningar 

inom viigväsendet gi.irs av sysselsättningsskäl utöver de ordinarie 

byggande anslagen. 

Med de föreslagna ökningarna uppg~ir driftansfagen -sammanlagt till 

-~ 124.6 milj. kr. och byggandeanslagen till sammanlagt I 300 milj. kr. Här

utiiver förordar jag att viigverket bemyndigas att i samrt1d med arbetsmark

nadsstyrelsen planera för syssclsättningsskapande vägåtgärder inom en 

ram av 300 milj. kr. 

Jag g~ir nu över till att redovisa mina ställningstaganden i fräga om 

anslagens storlek och kommer senare att hemställa om medelsanvisning 

under resp. anslag. 

Vad gäller väg- och gatudriften anser jag i likhet med vägverket 

att drifti:ltgiirder. som syftar till att upprätthttlla servicestandan.lcn och 

vidm;1kthlllla det i viigarna nedlagda kapitalet. skall prioriteras vid en 

bedömning av olika väghMlningsinsatser inom ramen för de totalt tillgäng

liga viigmedlen. 

Anslaget Drift av stat I i g a v ii g ar avses tiicka kostnaderna för 

servicearbeten. underhållsarbeten samt vissa förbättringsarbeten inom de 

nlika delarna av det statliga vägnätet. Jag förordar att anslaget fr. om. 

niista hudgettir även skall innefatta investeringar i viigverkets anläggnings

tillg?mgar. För innevarande budgetiir är anslaget 2 235 milj. kr. Om inves

teringsanslaget Statens viigverks förrt1dsfond: Vägmaskiner m. m. p[1 kapi

talbudgeten inriiknas uppgä.r medelsanvisningen till sammanlagt 2 325 .6 

milj. kr. 

Med hiinsyn till de behov av olika driftåtgiirder som föreligger vill jag 

föreslä en anslagsökning med 202,7 milj. kr. i förhällande till nyss nämnda 

medelsanvisningar för innevarande budgetr1r. För den statliga viigdriften 

och investeringar i anläggningstillgtmgar kL)mmer diirmed under kalender

tiret 1981 att disponeras (2 325.ti+ 202. 7) 2 528.3 milj. kr. Den rena drift verk

samhet en utgör 2 434 milj. kr. hiirav och investeringarna i anläggningstill

gtmgar 94.3 milj. kr. 

Inom denna ram. som motsvarar vägverkets besparingsalternativ. far 

kostnadsökningar p. g .a. vägnätsföriindringar. trafikökning samt arbets

miljö:itgärder täckas av rationaliseringar. Jag riiknar med att den nuvaran

de scrvicenivi111 kan upprätthällas, liksom att insatserna avseende under

halls- och förbättringsarbeten i swrt bör mot~vara 1980 ärs niv{1. 

För investeringar i viigverkets anläggningstillgängar har jag alltså bcriik

nat 94.3 milj. kr. Dessa medel används för anskaffning av driftanläggningar 

llch maskiner m. m. till viigverkel. De tillgängar som anskaffas iir i första 

hand viigstatilH1er samt lastbilar. viighyvlar och andra fordon. Vidare köps 

få1jor. diverse arhelsmaskiner. m. m. Markvärdet av verkets grustag redo

visa'> över detta anslag. Liksom tidigare kommer dessa tillgimgar att av

skrivas och förriintas. 

Statens vägverk har i anslagsframsttillningen för budgetåret 1980/81 
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föreslagit en investeringsram av 228 milj. kr. Den plan för anskaffning av 

anliiggningstillgängar som vägverket föreslår omfattar I .'i rir för att enhet

lighet i planering~perioder skall uppni1s. Den tidigare förrf1dsfonden hade 

en anslagsperind som avsag budget:ir. medan anslager Drift av statliga 

vligar erhilller medelsanvisning för framförliggande kalcndert1r. Jag anser 

att samma planeringsperilid skall gälla for samtliga delposter under ansla

get. Jag avser J;irför att ptt tilläggsbudget till statsbudgeten foreslä att 

medel mor svarande hälften av nu föreslagna anvisas for att Uicka investe

ringskl1stnaderna under andra halv;1ret 1981. 

Av följande sammanst~illning framg;1r hur investeringarna i sturt beräk

nas bli fördelade under budget<\ret 1980/81. 

Uhjcktgrupp 

Driftanläggningar 
F<mlon och vägmaskiner 
färjor 
Div. och oföru1~elt 

)979/80 

Beräknat 
i prnp. 
1978/79: 
100 

15.0 
i4.0 
4.7 
O.J 

94,0 

1980181 

Verket Föredra-
Il 1/2 ärJ gan<len 

t I itrJ 

66.0 15.0 
140,0 74.0 
21.0 5.0 
0.6 0.3 

227,6 94,3 

Regeringen har den l'i mars. den 23 maj och den 5 juli 1979 beslutat 

tidigarelägga industribestiillningar för sammanlagt ca 30.6 milj. kr. De 

tidigarelagda investeringarna innebär att tre nya fa1jor har kunnat bestäl

las. Härutöver har ytterligare 9.2 milj. kr. investerats i tvä nya färjor med 

medel som anvisats av arbetsmarknadsstyrelsen. Regeringen har vidare 

den 13 september 1979 anvisat 2,5 milj. kr. för en vägstation i Arvidsjaur. 

Jag har vid min bedömning av medelsbehovet tagit hänsyn till dels dessa 

tiJigareläggningar dels de tidigareläggningar som regeringen senare kan 

komma att besluta om. Den av mig förordade medelstilldelningen innebär 

tillsammans med nämnda tidigareläggningar en inve~teringsniva som inre 

viisentligt understiger den nivå som verket föreslagit. Jag anser vidare att 

vägverket skall ha en viss frihet att anpassa driftverksamheten och investe

ringarna till varandra sa att ett maximalt utbyte erhalls av de sammanlagt 

anvisade medlen. Jag förordar därför att vägverket bemyndigas öka eller 

minska investeringsramen med 20 ')i, i det fall det befinns lämpligt fran 

väghållningssynpunkt. Det därmed förändrade medelsbehovet för regleras 

med de medel jag förordat i fråga om ordinarie drift verksamhet. 

Under förrådsfonden redovisades tidigare posten Lagertillgångar. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 föreslår jag i likhet med vägverket en ändrad 

linansieringsform på dessa omsättning~tillgå.ngar. Tillgängarna består av 

grustag samt lager av oliku förbrukningsmateriel som anviinds i väghåll

ning. Anskaffning av dessa tillgångar har tidigare finansierats med förlags

medel under förråds fonden. Dessa medel. sum uppgär till drygt 50 milj. kr. 
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kan t1terföras till statsbudgeten när förrådsfonden upphör vid budgetårs

skiftet den I _juli I 980. 

Oen genomsnittliga ärliga förbrukningen uppgår till ca 212 milj. kr. i 

1980/8 I ars prisnivå. Omsättningstillgångarna bör finansiera:> pa ~amma 

sätt som nu sker beträffande vissa grustillgangar och medel för halkhe

kämpning. Ornsättningstillgtmgama får därmed i fortsättningen finansieras 

från de utgiftsmässiga reservationer som finns under anslagen till statliga 

vägar. 

Vägverket hör genom lämpligt avvägda heställningsbemyndiganden ges 

möjlighet att anskaffa de olika anläggningstillgångarna så ekonomiskt som 

möjligt. Mot hakgrund av det av mig förordade anslaget för budgetåret 

1980/81 anser jag att en lämplig niva för beställningsbemyndigandet är 70 

milj. kr. 

Genom att planeringsperioden föreslfls ändras till att omfatta kalcnderf1r 

hör hes@lningsbemyndigandt:t fram till är 1982 omfatta 105 milj. kr. för 

åren 1982. 1983 och l 984 förordar jag att verket för re~p. år erhaller ett 

best~illningsbcmyndigande av 70 milj. kr. i 1981 års beräknade prisnivf1. 

Frtrn anslaget Bidrag till drift av kommunala vägar <1ch 

gator utgår enligt kungörelsen ( 197 I: 955) om statsbidrag till väg- och 

gatuhi\llning i vissa kommuner bidrag i män av tillgång pä medel med 95<;.;

av ett pä visst sätt her~iknat bidragsunderlag. Enligt kungörelsen skall 

under är 1980 göras en driftkostnadsberäkning för bidragsären I 980 och 

1981. 

Vägverket har även i flrets anslagsframställning tagit upp frågan om en 

ändrad planeringsperiod för detta anslag. Verket föreslär att anslag skall 

beviljas för kalendedll"et efter det anslaget beviljas av riksdagen. Jag delar 

vägverkets uppfattning i denna fråga. Fi.ir att skapa förutsättningar för en 

rationellare planering. projektering och budgetering förordar jag att väg

verket bemyndigas planera för en bidragsgivning under år 198 I som författ

ningsenligt skall uppg[1 till samma belopp som under är 1980. 

Vid min bedömning av anslagsbehovet för tir 1980 och år 1981 har jag i 

huvudsak accepterat vägverkets beräkningar. Jag är däremot inte beredd 

att ta upp det medclsbehov som verket beräknat för ändringar av signalan

läggningar i enlighet med den reform som genomfördes i och med den nya 

viigmärkesförord ningen l I 978: I 00 I). Övergången till ny signalviixlings

följd far ske i den wkt som normal översyn av anläggningarna sker och 

med de bidragsmedcl som stilr till förfogande. 

För hudget[iret 1980/81 beräknar jag ett anslag av 374,3 milj. kr., vilket 

innebär en ökning med inte mindre ~in 59.3 milj. kr. Jag förordar vidare att 

vägverket för bidrags~tret 1981 bemyndigas planera for ett anslag av 374.3 

milj. kr. för budgett1ret 1980/81. 

Anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. uppgår för 

n~irvarande hudget:\r till 198.5 milj. kr. Jag förordar en medelsanvisning för 

nästa budget~Lr med 222 mil.i. kr.. dvs. en iikningjiimfort med innevarande 
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bu<lgct~ir med 23.5 milj. kr. Anslaget mt>tsvarar därmed nivt1 B. som utgör 

v~igverkets besparingsalternativ. 

Jag förordar vidare i likhet med vad jag anförde beträffande Jen kommu

nala Jriftverksamheten att vägverket ges bernymliganue att planera för 

biuragsgivningen till även ucn enskilda väghållningen för ttr 1981. Jag 

förordar att vägverket ges bemyndigande att planera för ett anslag av 242 

milj. kr. under budgctaret 1980/81. Jag avser föresl[1 <lett<! belopp i nästa 

~trs budgetproposit iLlll. 

Vad gäller väg - och gatubyggandet vill jag i fol.ian<le tabell inlcd

ningsvis redovisa det ungefiirliga utfallet av investeringarna inom denna 

sektor under perioden 1974- 1978 samt de beräknade kostnaderna under 

t1ren 1979 tH.:h 1980. I angivna belt)pp för beredskapsarbeten. som avser 

bidragsdckn för alla kategorier vägar. ingfir iivcn kostnader for vissa 

fiirbiittringsarbeten av driftkaraktiir. 

Vid sidan av lk ordinarie vägbyggnadsanslagen har. som framgår av 

taht'lkn. betydande belopp ärligen anvisats av beredskapsmcdel som kom

mit viigniitct till godo. Dessa in~atser har primärt motiverats av sysselsiitt

ningspolitiska skäl tich avser vägföretag som i stt•r utsträckning utgjort 

tidigareläggning av objekt som ingttr i gällande viigbyggnadsplaner. Oilrige

nom har det varit möjligt att fi.irutom sysselsilttningseffekter även uppnå 

positiva effekter frän bl. a. trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkc. 

År 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
19791 

1980' 

Ordinarie 
statliga 
vägbygg-
nadsarbe-
ten 

840 
745 
765 
921 

I 138 
1749 

989 

1 Beräknade belopp 
' Inkl. Kiruna-Narviksvägen 

Särskilda 
byggnads-
och för-
bättrings-
åtgiirder 

200 
200 

Ordinarie Byggande Bered-
kommunala av en- skaps-
vägbygg- skilda arbeten 
nadsarbe- vägar 
ten 

331 ~) 414 
344 ?.7 236 
350 27 438 
350 30 298 
350 39 56ff 
390 42 45'1' 
350 30 417' 

Anslaget Byggande av statliga vägar uppgt1rförinncvarandetir 

till 9(Kl mil.i. kr. Till detta belopp kommer ~a 320 milj. kr. av <le konjunktur

politiska medel som verket erhrlllit under år 1979 och som kommer att 

utnyttjas under ar 1980. 

Undt:r åren J 978 och l 979 har väsentliga medclstillskotl skett till byg

gande av statliga vägar. Ett stort antal projekt som ingår i det ordinarie 

hyggandeprogrammet har kunnat tidigareläggas. Den därmed iindrade 

finansieringsformen innchär att andra angelägna viigbyggnadsprnjckt kan 

pi1skyndas med ordinarie medel. Med hänsyn härtill förordar jag att ansla

get för ;1r 1981 tas upp med oförändrat 900 milj. kr. 

RiksJaw:11 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 9 

Summa 

(milj. kr.i 

16!0 
1552 
1780 
1599 
2093 
2640 
1786 
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Viigverket har i sin anslagsfram~tällning föreslagit att ca 250 milj. kr. av 

Je bereJskarsmedel och andra konjunkturpolitiska medel som f1rligen 

varit av storkksordningcn 500 milj. kr. anvisas som ordinarie hyggan

deanslag. Viigverket har anfiirt att det forn planerings- och produktions

synrunkt skulle vara ratilinellt meJ en si'1Jan ordning. Jag kan inte hiträJa 

alt siirskilda sysselsiittningsmedcl stiills direkt till viigverkets förfogande. 

Enligt min mening blir dock en mer ratiunell planering kunna genomföras. 

Jag avser diirför att i sam rad med chefen för arhehmarknadsdepartementet 

ta initiativ till att säJana överläggningar kommer till stänJ som syftar till att 

beredskaps- och andra konjunkturmedel som kan knmma att anvisas för 

viighyggnadsiindamtil k;rn utnyttjas p~i ett rationellt ot:h effektivt sätt. 

Anslaget Bidrag till byggande av kommunala viigar ot:h 

gator uppgar för innevarande {1r till 350 milj. kr. Utöver dessa medel har 

40 milj. kr. anvisats (prnp. 1978/7<): 127) för kommunala vägobjekt i Norr

bottens bn. För den bidragsgivning som ursprungligen avses med anslaget 

förordar jag •!It anslaget \as upp med llförändra\ belopp. dvs. med 35ll milj. 

kr. 

Vid behandlingen av den trafikpolitiska propositionen beslöt riksdagen 

att 20 milj. kr. av de medel som tidigare anvisats under anslaget skall utgå i 

form av bidrag till cykelleder under år 1980. Beslutet har inneburit en inte 

oväsentlig minskning av medel till nystarter under :'!r 1980. En förskjutning 

har fått ske till t1r 1981. vilket innebär att en stor del av 1981 års nystarter i 

sin tur m~1ste senareläggas. 

Riksdagen beslöt vid behandlingen av den trafikpolitiska propositionen 

att ett föro;lag till bidragssy,;t..:m för den kollektiva \ätortstrafikcn bör 

utarbetas och liiggas fram till innevarande riksmöte i enlighet med Je 

riktlinjer som riksdagen förordat. 

Enligt min mening hör Sltidet till husstrafikanläggningar utformas på el\ 

administrativt enkelt säll exempelvis som dit del giiller cykelviigar. Statsbi

drag till srårtrafikanläggningar bör dnck behandlas i ett annat samman

hang. 

Bidrag utgf1r enligt nuvarande regler till busstrafikanläggningar som har 

funktionellt samband med statsbidragsberättigade trafikleder. Det för~ind

rade hiJragct bör så~(Hll KO! .T föreslagit avse övriga busstrafikanHigg

ningar snm har väsentlig betydelse för kollektiv persontrafik av lokal 

karaktär exempelvis reserverade körfält för bussar. bussleder. busshäll

platser. trafiksignaler som prioriterar kollektivtrafik, system för trafikan

tinformatilin och dylikt. Bidrag hör även kunna ges till infartsparki:ringar 

diir avgiften för knllektivtrafikcn ncksi1 tiicker avgiften för parkeringen. 

Systemet for bidragsgivningcn hör vara schablonartat nch kunna utgä till 

kommuner som bedriver ktillektiv persontrafik av lokal karakt;ir. 

Det finns enligt min mening mycket Sl.llll talar för att den hidragsgivning 

Sllfn jag nu förordat hi.ir sammanföras med bidragsgivningen till cykelleder. 

Mfilcn för dessa bidrag iir relativt ensartade. Bäda bidragsformerna syftar 
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till att förbättra förutsättningarna för de persontranspnrtcr som inte utförs 

med persllllbilar. 

Jag förordar att medel till dessa vägtrafikanläggningar bör anvisas med 

~O milj. kr. under år 1981 och anvisas som en särskild delpost Bidrag till 

vissa vägtrafikanfaggningar under anslaget Bidrag till byggandl.'. av kommu

nala vägar och gator. Frågan behandlas av kommitten (K 1979: 04) för 

översyn av statsbidragssysteml.'.t för kommunal väghällning och viintas bli 

rl.'.dovisad inom kort. Jag avser att därefter föreslå regeringl.'.n den författ

ningsmässiga reglering som krävs för bidragsgivningen till den kollektiva 

tiitnrtstrafiken och till cykelvägar i enlighet med vad jag har an fort. 

Bidrag till sp[irtrafikanHiggningar berör bara de allra stiirsta tiitllrterna. 

Etkrs,1m så fa kommuner tK·h huvudrniin berörs av ell nytt statsbidrags

system anser jag inte att det behövs några generdla regler för denna 

statsbidragsgivning. Siirskild utredning bör i stället utföras för att - mot 

bakgnmJ av principerna i KOLT:s förslag och i samarbete med berörda 

lokala och regionala organ - iistadkomma en önskviird fördelning av de 

inllm resp. regilln tillgängliga statsbidragsmedlen mellan olika trafikanlägg

ningar sa som vägar. gator. spärviigar llCh tunnelbanor. Det ta kan ske inom 

ramen för den pi'tgfiende utredningen ( K 1979: 04) om statsbidragsgivning 

till kommunala vägar m. m. Jag räknar med att utredningen kommer att 

avge betänkande i bl. a. denna del i sädan tid att förslag kan läggas fram för 

niista riksmöte. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört bör anslaget Bidrag till byggan

de av kommunala viigar m:h gator därmed tas upp med sammanlagt 370 

milj. kr. 

Anslaget Bidrag till byggande av enskilda viigar hör för 

n~ista budgetår tas upp med oföriindrat 30 milj. kr. 

Kostnadsramarna för år 1981 för anslagen Drift av statliga viigar rl.'.sp. 

Byggande av starliga vägar bör i princip bestämmas till samma belopp Sl1m 

anslagen. Det bör ingå i regeringens befogenheter att i den mtm arbets

marknadsliiget. kravet pft ändamålsenlig plant:ring av verksamheten eller 

andra siirskilda skäl motiverar det. bemyndiga viigverket att under ~tr 1980 

resp. [tr 1981 jämka de föreskrivna kostnadsramarna för dessa ar. I. ex. 

gL~llllm att under andra halvåret 1980 i förväg ta i anspråk behövliga belopp 

av de medel under de kalcnderärsheräknade anslagen. som kan bli anvi

sade för verksamhetsåret 1981. 

Jag hemställer att regeringen 

I. föreslår riksdagen att godkänna de av mig förordade riktlinjerna 

för ett nytt bidragssystem för vissa viigtrafikanläggningar . 

.., föresl:'.lr riksdagen att antaga inom kommunikationsdepartemen

tet upprättat förslag till lag om ändring i väglagen ( 1971: 948). 

3. föreslår riksdagen att antaga inom kommunikationsdepartemen

tet upprättat förslag till lag om ändring i anläggningslagen 

( 1973: 1149) samt 

4. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i det 

föreg.-iende om vägviisendet. 
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8 1. Statens vägverk: Ämbetsvcrksuppgiftcr 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag' 

1980/81 Förslag 

13 209000 

14 850 000 

6 350000 

' Exkl. dt:lposten För~varsuppgiftcr. 

Frän Jetta anslag bestrids kostnaderna för central administration (an

del l. översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt järnvägs

iirenden. 

Statens 1-iigl'erÅ 

Verket hemst~iller om ett anslag av 13.7 milj. kr. för budgetåret 1980/RI 

avseende verksamheten under ttr 198 I. Motiveringen för verkets förslag i 

denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslagsfram

ställning i det föreg;'tende. 

Fiiredraganden 

För budgetåret : 980/81 har jag beräknat medel för verkets försvarsupp

giftcr under ett nytt anslag, B 9. Statens vägverk: Försvarsuppgifter. 

Jag bedömer att kostnaderna för år 1981. som jag heräknar till 6 350 000 

kr.. ungefärligen kommer att fördela sig p~t följande sätt. Därvid har jag 

under delposten Central administration beräknat 870 000 kr. för vissa om

lokaliseringskostnader. Under anslaget H 2. Drift av statliga vägar har jag 

beräknat medel för hyresökningar som följer av omlokaliseringen till Bor

länge. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arhctsplaner 
Järnvägsärenden m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslttr riksdagen 

Kr. 

2 8700(Ml 
2 460000 

600000 
420000 

6350000 

att till S1111ens 1'iig1·a/..: Ämhc1srerk.1·11fJ!11-:(fier för huJgettl.ret 1980/ 

81 anvisa ett förslagsanslag av 6 350 000 kr. 

8 2. Drift a\' statli~a vägar 

197'(1./79 Utgifl 

1979/80 Anslag 

1980/81 for~lag 

I %1 327000 

2 235 000 ()()() 

2 :'28 300 (X\O 

Rc~o;:rvation 955 813 000 
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Fr;rn detta anslag hestrids kostnaderna för de delar av vägverkets verk

samhet som iir hänförliga till Jriftcn av de statliga vägarna samt vissa 

förhättringsarbeten. vilka avser främst de sekundiira oeh tcrtiiira viignäten. 

Vidare bestrids Min detta anslag investeringsutgifter för vägverkets 

anläggni ngstillg~mgar. 

S1a1c11s 1·liR1·erf.. 

Verket hemställer om ett anslag av 2 867.6 milj. kr. för hudget:iret 1980/ 

81 avseende verksamheten under :ir 1981. Motiveringen för verkets förslag 

i denna del har rednvisats unJer redogörelsen för vägverkets anslagsfram

ställning i det förcgilende. 

Viiredmi;a11dc11 

Kostm1dsramen för år 1980 har faststiillts till 2 235 milj. kr. Vidare har 

90.n milj. kr. anvisats rl1 karitalbuJgcten under investeringsanslagt:t Sta

tens viigverks förrMsfond: Viigmaskincr m. m. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föreg~1enue förordar jag att 

kostnadsramcn för år 1981 bestäms till 2 434 milj. kr. och invcsteringsra

men till 94,3 milj. kr. samt att anslag begärs med 2 528.3 milj. kr. Förslaget 

innebär en ökning av anslaget för nästa hudgcttir med 202.7 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för viigdriften och 

investeringarna i anläggningstillgtmgar beräknas i stort fördela sig under år 

1981. Sammanställningen visar även de ungefärliga kostnaderna för inne

V<trande flr (milj. kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration· 
Servicearbeten 
Underhållsarbeten 
Förbättringsarbeten 
Anläggningstillgångar' 

1980 

34.0 
48.0 

I 065.0 
819.0 
269.0 
90.6 

2325,6 

1981 

Vägverket 

37.0 
52.0 

I 137.0 
I 093.0 

321.0 
227.6-' 

2867,6 

Föredra
ganden 

37.0 
52.0 

I 132.0 
916.0 
297.0 
94.3'' 

2528,3 

' Motsvarande investeringsanslaget Statens vägverks förrä.dsfond: Vägmaskiner 
m. m. för budgetäret 1979/80. 
2 Avser l . .'i år. 
3 Avser I år. 

Jag hemställer att regeringen fiiresl~ir riksdagen att 

I. medge att statens vägverk lämnas de besttillningsbcmyndiganden 

glillandc leveranser av vligmaskiner m. m. som jag förordat i det 

föreg{1ende. 

'l att till Drift al" SlalliRll 1·1igar för hudget~1rct 1980/81 anvisa etl 

rcservatinnsanslag av 2 528 300 000 kr. 
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B 3. Bn~gande a\· statliga \·ägar 

1978/79 Utgift 

1979/80 Ansla!,! 

1980/81 Försiag 

I 2 I 6 lJlJO 000 

989400000 

900000000 

Reservation 1241945000 

Frän Jctta anslag hestrids kostnaderna för de delar av viigverkcts verk

samhet s1Hn iir hiinförliga till byggan(k av statliga vägar samt vissa för

hiitt ringsarbctcn. 

Verket hcmstiilkr 11m ett anslag om I 200 milj. kr. resp. 925 milj. kr. 

enligt sitt hiigsta re!>p. fagsta alternativ flir hudgetäret 1980/81 avseende 

verksamheten under {tr 1981. Motiveringen for verkets förslag i denna del 

har redpvisats under redngöreben for vligverkets anslagsframställning i 

det forqi~1ende. 

Fiirl'iiraga11d1'11 

Ko~tm1dsramen for itr 1980 har fastställts till 900 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregäcnde förordar jag att 

kostnadsramen för är 1981 hestäms till 900 milj. kr. och att anslag begärs 

med samma belopp. 

1 följande sammanstiillning redovisas hur kostnaderna för vägbyggandet 

heriiknas i stort fördela sig under år 1981. Sammanstiillningen visar även de 

ungefärligen beräknade kostnaderna för innevarande D.r <milj. kr.). 

Plan 

Cc:ntral auministratinn 
Rc:gi1>11al auministration 
Bygganuc: av rik-;viigar 
Hyggo111dc: av tunnc:lhannr 
Byggamk av liinsviigar 
Utrednmgs- 11..:h utvcck
lingsverksamhi:t 

IYXO 

42.4 
29.:'i 

541.4 

272,7 

14.U 

900,0 

1981 

Vägverket 

Ah. I 

46,0 
32.0 

750,0 
20.0 

337,0 

15.0 

1200,0 

.lag hemstiiller att regeringen föreslftr riksdagen 

Föreura-
ganden 

Alt. Il 

46,0 46,0 
32.0 32.0 

593,0 568.0 
20,0 20.0 

219.0 2\9,0 

15,0 15.0 

925,0 900,0 

att till Brggande "'' srarliga l'iigar for budgetåret 1980/81 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 900 000 000 kr. 
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B 4. Bidrag till drift av kommunala ,·ägar och gator 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 1180/8 I Förslag 

3 11 950 000 

3 1 5 00\l 000 

3 7 4 300 000 

Reservation I 201 000 

fr:·1n delta anslag liimnas bidrag till kommun med 95'.·i· av det belopp 

vartill de sk~iliga kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vägarna 

och gatorna beriiknas uppgt1. Driftkostnaden fastställs för en tv<'1:·1rsperiod 

av staten-. viigverk efter kommunens hiirande. Aer~ikningen kan justeras 

under !lipande t vr1itrsperiod. om v~isentligt Lindrade förhälianden inträder. 

HidragsgivningL'll regleras genom kungörelsen ( 1971 :955) om statsbidrag till 

viig- 1ich gatuhilllning i vissa k1lmmuner (Lindrad senast 1976:28). Bidrag 

utg{1r i mim av tillg{mg pti medd. 

Sralt'llS 1·lig1·erk 

Verket hemställer om ett anslag av 381.3 milj. kr. för budgettirct 1980/81. 

Vidare begiir verket att 381.3 milj. kr. för bidragsgivning avseende itr 1981 

anvisas redan budgetf1ret 1980/81. Beloppet ~ir beräknat i 1980 ars kost

nadsnivri. Motiveringen för verkets förslag i denna del har redovisats 

under redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i del föregående. 

F.-in·dragam/1'11 

Med hiinvisning till vad jag har anfört i det föregf1ende förordar jag. all 

anslaget tas upp med 374.3 milj. kr.. innebärande en uppräkning med 59.3 

mil.i. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig pä ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Hidragsbel1ipp 

.lag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen att 

Kr. 

l 300000 
373000000 

374300000 

I. bemyndiga statens vägverk att planera bidragsgivningen för år 

1981 utifrån ett anslag av 374300000 kr .. 

.., till BidraR till dr(ft a1· kommunala 1•iigar och galor för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 374 300 000 kr. 

B 5. Bidrag till byggande av kommunala ,·ägar och gator 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

331 326000 

350000000 

3 7 0 000 000 

Reservation 260 287 000 
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Friin Jetta anslag lämnas biJrag med 95 r; till kommuns kostnaJ för 

byggande av viig samt byggande av gata mot vilken enligt giillande stad~

plan utfart eller annan utgiing frt111 h1mt eller annan fastighet inte far 

anordnas. Dessutom utgt1r bidrag meJ 95 •·; till utföranJc av större konst

arbete eller trafikanordning. som ingiH· i g•ila. Till annat biJragsberättigat 

gatuhyggnadsarbetc utgar statsbidrag meJ 85 r.:;. I kosrnaden fflr inräknas 

skälig crs~ittning för mark och för intrång. som föranleds av vägs eller gatas 

byggande elkr anviindandc. 

Bidrag utgår i m:'111 av tillgång pft medel och enligt av statens vägverk 

fastställd fördclningsplan for tio fa. Fördelningsplanen skall förnya~ vart 

femte t1r. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen om ~talsbidrag till 

väg- och gatuhållning i vissa kommuner. StatshiJrag till byggande av 

tunnelbana kan under vissa förutsiittningar utgå från detta anslag till kom

mun. landstingskommun och kommunalförbund. Denna bidragsgivning 

regleras genom kungörelsen ( 1971 :956) om statsbidrag till byggande av 

tunnelbana. Bidrag utgår i mån av tillgång pä meJel. Från anslaget utgår 

även i man av tillgt111g på anslagna medel bidrag till kommuner för att bygga 

cykelleder som tillgodoser ett allm~int kommunikationshehov. Denna bi

dragsgivning regleras genom förorJningen ( 1979: 627) om statsbidrag för 

cykelleder. 

Slll/l'llS l'CJJ;l'('/"Å 

Verket hemställer om ett anslag av 459.5 resp. 408.5 milj. kr. enligt 

alternativ I resp. alternativ Il för budgetti.ret 1980/81. Motiveringen för 

verkets förslag i denna del har redovisats under redllgördsen for viigver

kets anslagsframställning i del föregäende. 

Fi.ircdragand <'Il 

Med hänvisning till vad jag har anfört i Jet föregt1enJe förnrJar jag att 

anslaget tas upp med 370 milj. kr. Förbrukningen ber~iknas förJcla sig pti 

ungefär följande: sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbclopp 
Bidrag till vissa vägtrafikanläggningar 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

8 500000 
341500000 
20000000 

370000000 

att till Bidrag till hyggandc• m· komm1111ala l'iigar och gator för 

budgetåret 1980/~ I anvisa ett rcservationsanslag av 370 000 000 

kr. 
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8 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1978/79 Utgifl 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

165 1450<Kl 

1985(Kl00J 

222 000000 

Reservation 25 781 000 

Fr:rn Jetla anslag Jämnas bidrag till Jrift av enskilJ väg enligt förordning

en l I (J79: 788) lllll statshidrag till enskild väghållning. Bidrag utgår till sådan 

viig som inte iir av ringa liingJ under förutsättning att kostnaderna för 

viigen iir skäliga med hii.nsyn till nyttan av den. I övrigt baseras bidragsgiv

ningen utilhin viigens anviinJningssätt, användare och belägenhet. Bidrag 

utgiu mcJ 70';; av skälig kostnad för väghållningen. Bidrag kan beviljas 

med 85 ':;. unJer vissa förutsättningar. Frän anslaget lämnas iiven bidrag till 

bl. a. anskaffning av rcJskap för driften. Bidrag utgar i mån av tillgång på 

medel. 

Statl'llS 1·iig1·erk 

Verket hemställer om ett anslag av 25 I milj. kr. för hudgetaret 1980/81. 

Vidare begär verket att 263 milj. kr. i 1980 ärs kostnadsniva för bidrags

gtvning avseende år 1981 anvisas redan budgetåret 1980/81. Motiveringen 

för verkets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för 

viigverkets anslagsframställninf;. i det föregående. 

F!irl'Jraga11dc11 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag att 

anslaget för huJgctåret 1980/81 tas upp med 222 milj. kr., innebärande en 

iikning med 23,5 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär 

följande siitt. 

Plan Kr. 

Central och regional administration 
Bidragsbclopp 

12900000 
209100000 

222000000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga statens vägverk att planera bidragsgivningen för år 

1981 utifrån ett anslag av 242000000 kr., 

2. till Bidrag till driji a1· enskilda 1·ägar m. m. för budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 222 000000 kr. 
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B 7. Bidrag till byggande a\' enskilda \'ägar 

I 97'11./79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Hirslag 

40 183 000 

30 000 000 

30000000 

Reservation 26 780 ()()() 

Fr~m anslaget lämnas bidrag till byggande av enskild väg enligt samma 

regelsystem som gäller för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

Bidrag famnas med högst 70';(, av skäliga kostnader. Under vissa förutsätt

ningar kan bidraget höjas till högst 85 ':c. Bidrag utgär i mån av tillgång på 

medel. 

Starens 1·iig1·ak 

Verket hemställer om ett anslag av 64.4 resp. 35,6 milj. kr. enligt alterna

tiv I resp. alternativ Il för budgethret 1980/81. Motive.ringen för verkets 

förslag i denna del har redovisats under redogöre.lsen för vägverkets an

slagsframstiillning i det föregående. 

Fiiredragalllfcn 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregäende förordar jag att 

anslaget tas upp med 30 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på 

ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bi<lragshclopp 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

7400000 
22600000 

30000000 

att till Bidrag till byggande (l\' enskilda l'ligar för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 30000000 kr. 

B 8. Tjänster till utomstående 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Flirslag 

16 950 000 

19 200 000 

20800000 

Fran anslaget b1:strids vissa kostnader mom vägverket för planering 

m. n1. av beredskapsarbete at arbctsmarknadsstyrclsen. 

Sw1e11s 1·iiR1·erk 

Verket hemst~iller om ett an~lag av 20800000 kr. för hudgdttret 1980/~l 
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avsecm.lc verksamheten undcr itr 198 l. l'vlotiveringen fiir verkets förslag i 

denna dc..:I har redovisats under redogtirelsen för viigvt:rkeh anslagsfrarn

st~illning i det föreg11ende. 

/·"iirl'dra1<a11Jc11 

Jag bt:riiknar anslagt:t för budgetriret 1980/81 till 20.8 milj. kr. 

Jag hemstiiller att rt:geringen föreslär riksdagt:11 

att till Jjiin.\IN till 11/tJ/ll.\l1icnde för budget~u-ct 1980/81 anvisa clt 

för~lagsanslag av 20800000 kr. 

B 9. Statens \'äg\·erk: Försrnrsuppgifter 

1978/791 

1979/80' 

1980/81 

Utgift 

An~lag 

Fi.irslag 

9937000 

8 740 000 

6900000 

' MeJelsanvisning under anslaget B t. Statens vligverk: Ämbetsverksuppgifter. Jel
pl>~h:n Försvarsuppgifter. 

Frfln anslaget bestrids kostnader inom v~igvcrket för planering m. m. 

samt investeringar inom det ekonomiska försvaret. Medel för denna verk

samhet har tidigare anvisats under anslaget B I. Statens vägverk: 

Ämbetsverksuppgifter. 

Statens i·1"ig1·i'rk 

Programmet Fiir.11·1ir.1·11ppg(ftl'I". drifi omfattar den verksamhet som skall 

tillgodose totalförsvarets krav på viighällning under beredskapstillstånd 

och krig och den planläggning i fred som erfordras häri"ör. 

Verkets långsiktiga beredskapsplanniggning inom det ekonomiska för

svarets ram ställer ökade krav på planeringsinsatser på central och regio

m1l nivå. En vidareutveckling och samordning av planl~iggning~arbetet 

inom totalförsvaret kommer att genomföras. Försvarsutbildning av ver

kets personal förutsätts kunna pågt1 i oföriindrad omfattning under planc

ringsperioden. Det frivilliga driftvärnets personal skall vidare utbildas i 

oförändrad omfattning. vilket motsvarar ca 75 ,_:; av kravet enligt hem

värnskungörelsen ( 1970: 304). 

Vägverket beräknar driftkostnaderna under budgctt1ret 1980/81 till 6 

milj. kr. l verkets besparing~alternativ uppgår programnivfrn till 5.9 milj. 

kr. 

Programmet Fiir.1·1·111·s11ppgUi('r, i111·1'.1'll'ri11g11r omfattar anskaffning av 

rcservbromateriel och reservdelar för verkets färjor. fordon och maskiner. 

För planeringspcrioden 1980/81- 1982/83 skall verket enligt programplan 

för det ekonomiska försvaret planera anskaffning av materiel för samman

lagt 41 milj. kr.. vilkct motsvarar en i:'trlig kostnad av 13.7 milj. kr. Verkets 

bcsparingsalternativ uppgf1r till 13,..1 milj. kr. 
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FörcdraKand1·n 

Chefen för handdsdepartementet kommer senare denna dag att bl. a. 

anmiila programplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisa 

sin syn pä den programplan för delprogrammet Vägar som vägverket har 

lagt fram. Jag ansluter mig till hans ställningstagande och beräknar mcdels

behovct för budgettlret 1980/81 till 6900000 kr. Medelsanvisningen för 

dessa ändamtll bör liksom tidigare avse kalcnderär. Verksamhetsåret är 

1981. 

Plan 

försvarsuppgiftcr. drift 
försvarsuppgifler. investeringar 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

5900000 
I 000000 

6900000 

att till Statens vägverk: Fijrsvarsuppgifta för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 6900000 kr. 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

C 1. Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnader 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

27024000 

30 299000 

3 t 789000 

Trafiksiikerhetsverkct lir central myndighet för uppgifter rörande trafik

reglering. fonlonskontroll. förarutbildning, körkort. bil- och körkortsrcgi

strcring samt trafiksäkerhetsinformation m:h allmänt trafiksäkerhetsar

bete. 

Trafiks~ikcrhcisvcrkct klis av en styrelse. Chef för verket är en general

Jirektiir. Inom verket finns fyra byråer. nämligen trafik- och informations

byr:m. fordonsbyrfm. körkortsbyrim och kanslibyrån samt en registerav

delning för bil- och ki>rkortsregistren. För förarprov, fordonsbesiktning. 

informations- och utbildningsuppgifter samt tillsyn av efterlevnaden av 

trafikreglerande bestämmelser finns en regional organisation med sju di

strikt. Till verket är knutet ett rcgistcrråd för körkorts- och bilregisterfrå-

gor. 

Fr<'tn förevarande anslag bestrids kostnaderna för verkets styrelse. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Liirn:kostnader 
Sjukvård 
Rt:secrsättningar 

därav urrikes res(lr 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav representation 
därav engå.ngsutgifter 

Informations vaksamhet 
Materialundersökningar m. m. 
Utrcdningsuppdrag 
Övriga utgifter 

Uppbördsmedel 

Ersättning för uppdrag 

1979/80 

57 
16 

73 

9 294 ()()() 
17 ()()() 

812000 
(31 ()()(}) 

I 534000 
995000 

( 5 000) 

15970000 
799000 
877 000 

2 ()()() 

30300000 

I 000 

30299000 

Beräknad ändring 1980/81 

Verket 

+I 

+l 

+ 712000 

+ 113 000 
(+ I 000) 
+ 370000 
+ 85000 

(+ 8000) 
+4800000 
+ 72 000 
+ 79000 

+6231000 

+6231000 

Före
draganden 

+ 579000 

+ 71000 
(+ I OllO) 
+ 370000 
+ 33000 

+ 300000 
+ 65000 
+ 72000 

+1490000 

+1490000 
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verkschd'c:n~ sekreterare:. trafik- t>dl infurmationsbyrrm. sex tj~inster inom 

kanslihyn·in. en avdclningsdirektiir fi..ir viss utredningsvcrksamhct samt -

inom den n~gil>nala organisationen - atta förste hyraingenjörer för viss 

tillsynsverksamhet. sju förste byrt1sekreterare för allmiin informatiuns

vc:rksamhet. sju förste byräsekreterare för uppgifter i samband med trafik

undervisning i skolorna. sju hilinspektörer för arhete med hl. a. bullerkon

troll samt fyra assistenter och kansliskrivare. 

Trqfiksiikcrh1·t.11·erke t 

Till budgetåret 1980/81 behövs följande förlindring av anslaget. 

I. Pris- och liineomräkning m. m. 3 058 000 kr. 

2. Hcsparingsalternativet kan uppn;h genom dels att verket inte återhe

sutter fyra hamlhiggartjänster, deb en reducering av informatiommedlen 

och dels en reduktion av resor och expensmedel. Av de ifrågavarande 

handliiggartjänsterm1 är en placerad hos pressombudsmannen. en vid tra

fiksektionen. en vid administrativa sektionen och en i regionala organisa

tionen. Infonnationsverksamheten som har stor betydelse för trafiksäker

heten har under flera år inte kompenserats i takt med de faktiska kostnads

stegringarna. Detta tillsammans med de negativa konsekvenser som 

personalindragningarna medför för handfäggning av löpande ärenden, på 

översyn av fi.ireskrifter m. m. gör att besparingsalternativet lir mindre 

lämpligt. Minskningen med en tjänst hos pressombudsmannen kan ske 

med antagande om minskad omfattning av kontakter från utlandet efter 

verkeb omlokalisering. 

3. Trafiksäkerhetsverket har att övervaka tillämpningen av bestiimmel

sema i viigmiirkesförordningen lKh de av verket utfärdade föreskrifterna 

röramk olika trafikreglerande anl'rdningar. För detta ändamtil finns i den 

regiomtla organisationen en fiirste byråingenjör i varje distrikt utom i det 

iistra distriktet diir det finns tvti. Utiiver i.ivervakningsuppgiften famnar 

denna per~\1nal också räd till viighällarna i trafikreglerings- och utmärk

ningsfrågl>L Förstiirkning kriivs av verkets regionala organisation med två 

förste hyråingenjörer. varnv en i viistra distriktet och en i södra distriktet. 

Den perstinella nettoförändringen blir med reduktion av en tjilnst hos 

pressombudsmannen och en ökning med tv[1 tjänster inom den regionala 

lirganisationen således en ökning med en tjänst för anslaget ( + 117 000 kr.). 

4. I vid~triit:kt hemärkelsc iir det verkets uppgift att nedbringa antalet 

vägtrafikolyckor od1 att minska skadeföljderna av inträffade olyckor. Ver

keb informationsverksamhet är en viisentlig del fiir genomförandet av 

denna uppgift nch den siktar till att öka allmiinhetens kunskaper om trafik 

och trafikregler och att ge rekommendationer om upptriidandet i trafiken. 

Verksamheten iir uppdelad i huvudkampanjer, specialaktiviteter m:h bas

aktiviteter nt:h följer en längtidsplan med precisering av mälsiittning. inne

ht1\l. media etc. Kampanjer och aktiviteter följs upp med effektmätningar 

som ger underlag för det fortsatta arbete!. lnformatil1nen sprids med hjälp 
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av massmedia samt genom kursverksamhet och via tratiksäkerhetskom

mittca Lich organisationer m. m. 

Trafiksiikerhctsverket~ huvudkampanj under il.ren 1979 och 1980 är 

'"Miinniskan i trafiken". Under aren 1981 och 198~ skall enligt planerna 

tviiiirsaktiviteten "Oskyddade trafikanter"' gen,1mföras. Enligt verkets 

uppfattning mtlste framtidens informationsverksamhet vara inriktad på att 

uppn{1 lrmgvariga effåter. En knntinuerlig informationsverksamhct med 

regelbunden utviirdering och utveckling innebär att informationsanslaget 

kan använda~ effektivare och ge hiittrc resultat. Under :\ren 1983-1985 

avser verket att genomföra huvudkampanjerna .. Bilföran: · ·. "'Trafiknyk

tcrhi:t"' och "Barn i trafiken". Varje kampanj drivs i en treärscykel med 

kL111centration i massmedia och p;·1 faltverksamhet vart tredje tir och pii 

st1dant siitt att huvudinsatserna ligger p!1 en kampanj va1je [1r. 

Huvudkampanjen "!\fänniskan i trafiken·· drivs i samarbete med berör

da mynJigheter. organisationer LlCh företag. Den syftar till att förbiittra 

efterlevnaJen av olika viktiga regler i trafiken genom att angripa trafik

onykterhet. körning mor rött ljus och hastighetsövertriidelser. ViJare ta~ i 

kampanjen upp hl. a. säJana trafikregler m. m. som trafikantern~1 har dalig 

kunskap om. HuvuJkampanjen "OskydJaJe trafikanter" har som mål att 

förbiittra siikerheten för gäende. cyklister. mopedister oeh mntorcyklister. 

Omrt1Jet är stort och insatserna m;iste koncentreras för att resurserna inte 

skall spiittras. Kampanjen inriktas Järför förutom p~1 Lien allmiinna Jel som 

löper unJer hela tvi\årsperinden pft Jcls unJer ar 1981 barnen i trafiken. 

Jcb under är 1982 Je äldre i trafiken. i-:ör god effekt av kampanjerna krävs 

massmcdiainsatser såsom annonser. affischer. broschyrer. inslag i raJio 

och TV m. m. Mycket bc:tydelsefull är mcJverkan av organisationer. före

tag m. rn. för att föra ut informationen till Je enskilda trafikanterna. 

För att förbättra olika trafikanters beteenden vid övergimgsställen och 

d~irigenom minska olycksriskerna för de g:1ende krävs information kring 

problematiken vid övergfrngsställen. Medel för informatil>n om problem 

som sammanhänger meJ nedsatt sikt och halka behövs ocksil. Likaså 

behövs medel for att höja den inre säkerheten i bilar genum ökad anv~ind

ning av bilbälten i säv~il fram- som baksätet. 

fiir fortsatt oeh intensifierad information 1lm bl. a. viltolyL·knr och 

11skydd<1de trafikanters olycksrisker samt för regionalt anpassade insatser 

och allmänna unJcrsökningar inriktade pä trafikanternas kunskaper och 

attityder erfordras för de s. k. basaktiviteterna ökade medel. 

Totalt beräknas för informationsverksamheten ett ylterligare medelsbe

hov av ) 000 000 kr. 

5. Mcd h~insyn till begärd personalökning behövs för expenser ytterliga

n: 13 OOll kr .. för re~eersättningar 24 000 kr. och för lokalkostnaJer I 9 000 

kr. 
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Fijn·dmgw1d1·11 

För trafiksäkcrhctsverkct förordar jag under förvaltningskostnads- och 

uppdragsanslagen en uppräkning till drygt 76 milj. kr. För bil- och kör

kortsregistrcring samt framställning av körkort förcsläs ca 104 milj. kr. 

Under förvaltningskostnadsanslaget beräknar jag en höjning med närma

re I . .'i milj. kr. till 31 789 000 kr. För informations verksamheten disponeras 

16 270 000 kr. En vakant förste byräsekrcterartjänst hos pressombudsman

nen för utbytas mot en förste byräingcnjörstjänst inom den regionala 

organisal ionen. 

Med hiinvisning till det anförda och till sammanställningen hemställer 

jag att regeringen föreslär riksdagen 

all till Tra.fiksiikcrhets1·1·rl..1·t: Fiin·alt11i11gskosl!wder för budgetåret 

1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 31 789000 kr. 

C 2. Trafiksäkerhetsverket: Uppdragsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

44642 ()()() 

39798000 

44264000 

Frtin anslaget bestrids kostnaderna för fordonsbyrän, körkortsbyrån, 

kan)>libyrån och den regionala organisationen med under anslag C I. an

givna undantag. 

Inkomster vid trafiksäkerhetsverket. som redovisas pa driftbudgetens 

inktimstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas för hudgetaret 

1980/81 till .'i2,0 milj. kr. ( 1979/80 49,9 milj. kr.). 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Verket Före-
dragandcn 

Personal 

Handläggande personal 76 
Övrig pcr~onal 165 

241 

Anslag 

Lönekostnader '27987000 15467000 +'2915000 
Sjukvård 6.3 000 
Rcsccrsättningar 3 233 0()() + 350000 + 315000 
Lokalkostnader 5 4'26 000 + 991000 +I 024000 
Expen~cr '2 532 000 .,. 271000 + 180000 
Övriga utgifter 5:'i7 ()()() + 32000 + 32000 

39798000 +7117000 +4466000 
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'fra.fiksiikl'rhets 1•1•rk el 

Till budgctä.rct 1980/81 behövs följande förändring av anslaget. 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 3 546 000 kr. 

:!. Utöver tilldelade anslag för varje f1r en viss procent av hcr~iknadc 

inkomster disponeras. Dessa medel faslstiills i regleringshrcvet för ett ttr i 

taget och skall hl. a. täcka kostnader för ett antal förarprövare lich konto

rister i den regionala organisationen samt extra lönekostnader till följd av 

löneavtal. Enligt verkets mening är det ntillfredsställande att en stor del av 

de löpande kostnaderna för verksamheten ligger utanför anslaget. Verket 

anst:r Jet angeläget att den del av dessa kl)stnader som hänför sig till 

regional personal för förarprovswrksamhet inordnas i Jet ordinarie ansla

get. Lämpligen sker detta inom anslagspostt:n lönekostnader utan att för 

dt:n skull ett bestiimt antal tjänster låses fast. Behovet av siirskild mcdels

anvisning genom rnedgivandt: att disponera en viss procent av l:ieräknade 

inkomster enligt regleringshrevcl reduceras därmed i motsvarande omfatt

ning. Det är följaktligen inte fr!tga om nrigon reell ökning vare sig i kost

nads- eller amhitionsnivä för verksamheten ( + 3 50! 000 kr.). 

Fijredragandcn 

För budgetåret 1980/81 förordar jag en uppräkning av uppdragsanslaget 

med ca 4.5 milj. kr. till drygt 44 milj. kr. 

Jag har därvid räknat in medel till ett belopp av I milj. kr. för att göra det 

möjligt att inordna viss regional personal för förarprovsverksamhct i det 

ordinarie anslaget. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregltcnde och till sammanställ

ningen hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen 

att till Trajiksiikerhetsverket: Uppdrngs1·crksamhet för budgetarct 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 44264000 kr. 

C 3. Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

43 878000 

52 275 000 

103677000 

Från anslaget bestrids trafiksäkerhets verkets kostnader för den centrala 

bil- och körkortsregistreringsverksamheten. Vidare täcks kostnaderna för 

verkets handhavande av körkortstillvcrkning m. m. samt de direkta ersätt

ningar som för varje körkort skall utgå till postverkct och AB ID-kort för 

deras medverkan i körkortsframställningen. 

Kostnaderna för bil- och körkortsrcgistrering samt framstiillning av kör

kort och registrcringsskyltar m. m. täcks av bl. a. rcgistcrh:'illnings- m:h 

6 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bi/aJ!a 9 
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skyltavgifter frfm bil- och körkortinnehav;m: och av särskilda kortavgifter 

för körkort. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig pers<1nal 

Anslag 

Lönekostnader 
därav engångsutgift 

Sjukvård 
Rescersl!ttningar 

därav engångsersättning 
Lokalkcistnader 
Expenser 

därav cng:\ngsutgifter 
Datamaskinkostnader 
Utbildning och information 
Utgifter för framställning 

av kontrollmärken 
Utgifter för framställning 

och distribution av re
gistrcringsskyltar 

Uppdragsverksamhet m. m. 
Ersättning till post verket 
Ersättning till AB ID-kort 

1979/80 

17 469000 

81 ()()() 
376000 

3 281 000 
5671000 
(270000) 

14440000 
215 000 

3 500000 

I 000 
I ()()() 

3 740000 
3 500000 

52275000 

Bcrliknad lindring 1980/81 

Verket 

+1311000 
(+ 100000) 
+ 11 000 
+ 78000 

(+ 36000) 
+ 311000 
+ 909000 

<+ 440000) 
+ 1365000 

+ 40 I 000 

+ 2482000 
+ 300 (){)() 

+7168000 

Före
draganden 

+ 1231000 
(+ 50000) 
+ Il()()() 
+ 73000 

<+ 36000) 
+ 292 000 
+ 716 000 

(+ 440 000) 
+ 1229000 

+ 401000 

+47 149000 
+ 300000 

+51402000 

1 Enligt traliksäkerhetsverkcts bestämmande inom ramen för tillgängliga medel. 

Tra.fiksiik1'rhets1'1'rket 

Till budgetåret 1980/81 behövs följande förändring av anslaget. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 6036000 kr. 

2. Nuvarande avtal med AB ID-kort löper ut den 31 december 1980. I 

samband härmed övervägs utveckling och förbättring av systemet för 

framställning av underlag. tillverkning och distribution av körkort. För 

utredning och förslag till förbättringar behöver verket engangsmedel för 

kunsultuppdrag (+ 100000 kr.). 

3. Efterbehandlingsmaskinerna - kuvcrterare och skär/ryckmaskiner -

är i vissa fall starkt förslitna. Den tekniska och ekonomiska livslängden är 

slut för dc:ssa. För ersättning av för~litna efterbehandlingsmaskiner erford

ras en cngi'lngsanvisning p~ 650000 kr. Vidare behövs 50000 kr. för utbyte 

av inventarier sammanhörande med verksamhetens speciella art. 

4. Inför utbytet är 1982 av datorsystemet krävs tillfälligt speciella utbild

ningsinsatscr för systemmän/programmerare samt driftpersonal till ett bc

riiknat cngangsnelopp av 60 000 kr. Vidare krävs för utvärdering av olika 

ma~kinsystem en engängsanvisning för ökning av anslaget för utrikes resor 

med 36 000 kr. 
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5. Kravet pä l'lterhflllsamhet i nyrekrytering av personal klaras till viss 

del genom omdisponering av befintliga personalresurser och utvidgning av 

arbetsuppgifter. Detta medför behov av ökad utbildning ( + 100 000 kr.). För 

effektivare programmering och produktionsplanering erfordras fyra s. k. 

demandterminalcr (+ 136000 kr.). 

6. Registreravdelningen anlitar post verket för försändning av ca 22 mil

joner dokument årligen. För beräkning och debitering av ersättningen till 

postverket för dessa tjänsteförsändelser har ett nytt system införts vid 

ingflngen av budgetarct 1979/80. Anledningen härtill är att det tidigare 

tillämpade systemet hade vissa nackdelar pti grund av att trafiksäkerhcts

verket inte belastades med portokostnaderna. Postverket fick i stället 

ersiittning direkt från statsbudgeten. I det nya systemet far trafiksäkerhets

verket betala portokostnaderna, varvid miingden och vikterna av utgående 

dokument pt1 ett mer naturligt sätt fortlöpande kommer att ses över för att 

hälla portokostnaderna nere. Till följd av den genomförda omläggningen 

av ersättningen till postverket behöver under förevarande anslag redovisas 

ytterligare 44 667 000 kr. 

Fiirl'ClraRanden 

För budgetåret 1980/81 förordar jag en uppräkning av anslaget Trafiksä

kerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m. med ca 51 A milj. kr. till ca 

I04 milj. kr. Av höjningen avser ca 47 milj. kr. ersättning till post verket för 

portokostnadcr som efter systemomläggningen inte längre ersätts frän 

statsbudgeten. Jag har vidare beräknat ett engangsbelopp för anskaffning 

av ny efterbehandlingsutrustning samt medel för förberedelser inför ett 

nytt datorsystem och för översyn av körkortssystemet. 

Med hänvisning till det anförda och till sammanstiillningen hemställer 

jag att regeringen föreslar riksdagen 

att till Trajiksäkahl'l.H'l'rkl'I: Bil- och kiirkor1sregister m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 103 677 000 kr. 

C 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjandc åtgärder vid järnvägskorsningar 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

9834000 

10564000 

11489000 

Reservation 193000 

Frän anslaget utgar statsbidrag till järnvägar för sådana siikerhetsanord

ningar som huvudsakligen betingas av vägtrafikens säkerhetskrav. Statsbi

drag utgär med högst 90 'X av beräknad engångskostnad för kryssmärke 

och annan siikerhetsanordning som vidtagits på grund av bestämmelserna i 

kungörelsen 11959:50) angäende kryssmärken och säkerhetsanordningar 

vid plankorsningar mellan jlimväg och viig. Fr. o. m. den I juli 1979 gäller 
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bestiimmeher i vägmärkesfi.irordningen ( 1978: I 00 I). Statshidrag utg<'1r m:k

s;1 for annan tralibiikerhctsfrämjande åtgärd till fördel för väglralikcn 

s<isum siktförbiittring dkr vägomläggning vid plankorsning inkl. rnarklö

scn och ersättning för skada och in1rl111g. Bidrag utghr med högst 45 'X av 

engf111gskl1stnad för automatisering <:v befintlig siikerhetsanordning. Prin

ciperna för hidragsgivningen framgär av prnp. 1964: I. Genom Kungl. 

Maj:ts heslut den 14 maj 1970 har utfärdats bestämmelser för anslagets 

anvlindning vilka ersatt tidigare meddelade bestiimmelser. 

Trq(ih.1iikahe1srcrk1·1 

Vid ingangen av kalendert1ret 1979 förelåg godkända framställningar om 

statsbidrag till ett belopp av 18 milj. kr. Under hudgctäret 1978/79 har fram 

t. o. m. april 1979 utbetalats statsbidrag med 7.5 milj. kr. 

Till budgetftret 1980/81 behövs följande foriindring av anslaget. 

I. Pris- och löneomräkning I 056 000 kr. 

2. Besparingsalternativet medför en minskning med 232 000 kr. av ansla

get efter uppriikning för kostnadsstegringar. dvs. en total ökning av ansla

get med 824000 kr. Detta svarar inte till fullo mot kostnadshöjningarna. 

3. Enligt verkets mening bör riksdagens beslut att till skillnad frrin 

tidigare trafikpolitiska riktlinjer även på längre sikt bibehftlla transport

ekonomiskt olönsamma järnvägslinjer motivera en däremot svarande ök

ning av trafiksiikerhetsmiissigt motiverade ~ttgärder vid jiirnviigskorsning

ar. För att sälunda aktualiserade behov av investeringar i säkerhetsanliigg

ningar inte skall ta för lftng tid all förverkliga bör detta investeringsanslag 

ökas med 50 r;;. Med hänsyn till del stora antalet järn vägskorsningar utan 

bommar eller ljud- och ljussignaler är detta frän traliksäkerhetssynpunkt 

my1:ket angelliget (+5810000 kr.). 

Fiiri•dra1ta11dc11 

För budgetåret 1980/81 föreslår jag all anslaget räknas upp med 925 000 

kr. till 1:a 11.5 milj. kr. Hiirvid skapas forutsiittningar att tillgoJo~e behovet 

av säkerhetst11giirder vid ytterligare ett antal järnviigskorsningar. 

Jag hemställer att regeringen foresli1r riksdagen 

att till Bidrag till trafiksiih<'rht'l.1fi·ii11u·a11dc 1/tg1ircfrr i·id jiirm·iigs

korsningar för budgetäret 1980/81 an vi~a ett reservat ionsanslag 

av 11 489 000 kr. 

C 5. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 850000 

4 450 ()()() 

4 750 ()()() 
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N11tiuna/jl:irl'11i11ge11 ji'ir trajiksiikerlll'l1'ns friimjantfr INTFJ 

NTF är centralt organ för det frivilliga trafibiikerhetsarbetet. 

En väsentlig uppgift f. n. är att arbeta för att reformen av det lokala 

frivilliga trafiksäkerhetsarbetet genomförs enligt de riktlinjer som uppdra

gits i den av riksdagen antagna prop. 1977/78: 81 om vissa kommunala 

trafik- och trafiksiikerhetsfrågor m. m. 

Under ären 1980 och 1981 riiknar NTF med att utöka sin verksamhet 

avseende barn och ungdomar. att öka sina insatser för att fä fler trafikanter 

att delta i frivillig fortbildning. att söka fä till stånd elevledd trafikundervis

ning <ETUl i skolorna ptl basis av den bedrivna försöksverksamheten. att 

fortsätta insatserna för utbyggnad av det frivilliga regionala och lokala 

trafiksäkerhetsarbetet och att fä NTF:s medlemsorganisationer ytterligare 

engagerade i trafiksäkerhctsarbckt. 

Genom beslut av NTF:s årsmöte har NTF:s verksamhetsär ändrats frtm 

budgetår till kalenderår. För budgetåret 1978/79 har föreningen anvisats 

statsbidrag om 3 850 000 kr. och för 1979/80 4 450 000 kr. Fr:'111 t rafikförsiik

ringsbolagen lämnas .'i.4 milj. kr. for kalenderåret 1979. Härutöver beräk

nar NTF att genom medlemsavgifter. försäljningsverksamhet samt bidrag 

från företag och enskilda m. m. kunna disponera ca 11 milj. kr. Totalt 

disponeras sålunda för kalenderåret 1979 20.7 milj. kr. 

Medelsbehovet för budgetaret 1980/81 redovisas i det följande med 

utgångspunkt i den för kalendcrfiret 1979 fastställda budgeten. De automa

tiska kostnadsökningarna för löner. arbetsgivaravgifter m. m .. distribution 

och produktion har för budgetäret 1980/81 beräknats till sammanlagt 

I 184 000 kr. och ingår i de under de olika punkterna nedan angivna kostna

derna. 

I. Allmän upplysningsverksamhet 
2. Fortbildningsvcrksamhet 
3. Fältverksamhet 
4. Barn- och ungdomsverksamhet 

varav Barnens Trafikklubb 
5. NTF:s yrkesförarråd 

Budget 1979 Beräknad ändring 

7420000 
I 472 000 
2 885000 
8475000 

(4153000) 
450000 

20702000 

1980 1981 

+ 375000 
+ 225000 
+ 520000 
+I 050000 

( + 200 ()()()) 

+ 420000 
+ 250()()() 
+ 545000 
+ 1275000 

(+ 220000) 

+2170000 +2490000 

Den a//miinnu upplysningn·crhamheten omfattar dels produktion av 

trycksaker, trafikfilmer. bikberier och annat AV-material. dels distribu

tion av reflexmaterial för fotgängare och dels olika ärstidsanknutna aktivi

teter. För att vidga den allmänna upplysnings verksamheten bl. a. genom 

att i sf1 stor utsträckning som möjligt sprida sitt upplysningsmaterial beräk

nar NTF en kostnadsökning for ftr 1980 med 37.'i 000 kr. och för år 1981 

med 420 000 kr. 

Genom överenskL1mmclsc med trafiks~ikcrhetsverkct har NTF åtagit sig 
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att svara för ji>r1hild11i11g.n-erkoumhl'll'n för bil förare utom yrkesförare. 

NTF räknar dlirfor med att under ären 1980 och 1981 hetydligt utvidga 

verksamheten och inti:nsifiera marknadsföringen av studiecirkelverksam

heten. Ett utökat antal kurser för instruktörer kommer att erfordras. Mer

kostnaderm1 för den utökade forthildningsverksamheten hcräknas under är 

1980 till 2:!5000 kr. och under är 1981 till 250fK)0 kr. 

Fii/11·er/,;.1w11h1·1c11 inriktas frlimst ptl att successivt genomföra en effekti

vare organisation av det regionala och lokala trafiksäkerhetsarbetct i linje 

med vad som anges i prop. 1977/78:81. För fältvcrksamheten behövs 

ytterligare medel med 520 000 kr. för år 1980 och 545 000 kr. för är 1981. 

Inom hum- och 1111gd11m.1·1·erhumhe1en förutsätts verksamheten i grund

sknla m:h gymnasicsk\1la kunna bedrivas vidan: inom ramen för nuvarande 

resurser medan förskoleverksamheten beräknas krliva hegränsade ökning

ar under f1r 1980 med 50000 kr. och år 1981 med 55000 kr. 

Genom a..:k visitionsåtgärder och revidering av förefintligt material söker 

NTF öka medlemsantalet i Barnens Trafikklubb. Man räknar med att 

kunna hibehMla avgiften oförändrad under åren 1980 och 1981. Merkostna

do.:rna för ackvisition och revidering av materialet beräknas till 200 000 

resp. 220000 kr. föriiren 1980 och 1981. 

Ungdomsverksamheten är inriktad på att genom ett långsiktigt och ihär

digt arbete nå ut med trafiksäkerhetskunskap till alla ungdomar. Arbetet 

utförs s<'1väl centralt. regionalt som lokalt av NTF:s centrala ungdomsråd 

och de regionala ungdomsrl'lden i form av aktiviteten .. Ung i trafiken". 

Behov av ytterligare medel för denna aktivitet anges till 800 000 kr. för är 

1980 och 1 milj. kr. för är 1981. 

N7F:s yrkl'.1ji"irarnids verksamhet beräknas kunna bedrivas inom ramen 

för nuvarande resurser. 

För NTF:s verksamhet under ar 1980 beräknas kostnaderna öka med 

2 170 000 kr. och under är 1981 med 2 490 000 kr. Omräknat till att avse 

budgetärel 1980/81 blir den beräknade ökningen 2330000 kr. 

Försiikringsbolagen har utfäst sig att för kalcndcraret 1980 llimna NTF 

bidrag med oföriindrat 5 400 000 kr. 

rör ;'lr 1979 har NTF bcrii.knat att genom förlagsverksamhet m. m. fä 

intiikter pä sammanlagt 7 070000 kr. och genom medlemsavgifter i Barnens 

Trafikklubb 2 700 000 kr. NTF räknar med viss ökning av antalet medlem

mar i Barnens Trafikkluhb och en viss ökning av distributionen av trafiksä

kerhetsmaterial. Ökningen av intäkterna uppskattas till 500 000 kr. för är 

1980 och 600 000 kr. for är 1981. 

För att kunna bedriva sin verksamhet enligt angiven omfattning behöver 

NTF ökning av statsbidrago.:t med skillnaden mellan kostnadsökningen och 

ökningen av intäkterna. dvs. I 780000 kr. 

Fi.irl'draRt1nde11 

Jag föreslär ett statligt stöd till NTF om 4 750000 kr.. innebärande en 
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ökning med 300 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. Jag förutsätter 

att verksamheten planeras och bedrivs i niira samverkan med trafiksäker

hetsvcrket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 11atio11a!f('ire11ingen j('ir trafiksiikahet1•11s frii111-

ja11dc för budgetåret 1980/81 anvisa ett anslag av 4 750 000 kr. 
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D. STATENSJÄRNVÄGAR 

SJ iir cl! affärsdrivande verk, som hed river gods- och persontrafik på 

järnväg samt busstrafik och färjetrafik. I dotterbolagen GDG Biltrafik AB. 

AB rnivk Vagnverkstad. AB Land transport. ASG AB. Svenska Lastbil AB 

samt AB Trafikrestauranger bedrivs kompletterande verksamhet. 

SJ :s trafiknät omfattar ca 11 400 km järnviig i huvudspår. vilket är 95 % 

av det svenska järnvägsniitet exkl. sidospar. På 600 km järnväg går bara 

godstrafik. SJ:s bussar trafikerar 21300 km väg. 

Vagnparken för järnvägstrafik består av 44000 godsvagnar med en last

kapacikt ptt totalt I J milj. ton samt drygt 1900 person- och motorvagnar 

med 102 000 sittplatser. 6 700 sovplatser och 3 500 platser i liggvagnar. 

Busstrafikcn ombesörjs med I :!50 fordon. 

Till den i samarbete med utländska järnvägar drivna färjetrafiken bidrar 

SJ med tågfärjor på lederna Trellehorg-Sassnitz och Malmö-Köpen

hamn. 

Trufik 

Sett mot bakgrund av den trendmiissiga utvecklingen fram till mitten av 

1970-talet blev 1978 ett botten ar för godstrafiken på SJ. Transportar

betet i tonkilometer var det lägsta på tio är. För att finna en mindre 

godsmängd måste man gå 15 är tillbaka i tiden. Den inländska trafiken 

minsk<tde under hela året. vilket i första hand berodde på stort bortfall av 

malmtransporter till Luleå. Exporttrafiken över Iandgränser och färjeleder 

bö1:iade däremot öka under våren 1978. De motsatta utvecklingsdragen 

medförde att SJ - trots fo11satt tillbakagång för importgodset - under är 
1978 transporterade fler ton över gränserna än inom landet. Totalt sett 
nådde godstrafiken en extrem bottennivå under våren 1978. Nedgången 

förbytles dtl i en uppgi'mg. 
I början av är 1979 visade <len inländska trafiken och importtrafiken de 

första tecknen på uppgång. Exporttrafiken fortsatte att öka. Trots bety

dande vinterproblem. som var särskilt besvärande för färjetrafiken, gav de 

fiirsta mtlnaderna under är 1979 en stark godstrafikökning. Enbart under 

januari-februari ökade trafiken med nästan dubbelt sä många ton som hela 

bortfallet frän år J 977 till år 1978. Avsevärt stölTe malmtransporter än i 

början av är 1978 v~tr den friimsta anledningen till förändringen av utveck

lingsbilden. Godstrafiken har även därefter varit avseviirt större än under 

ar 1978. En fortsatt ökning väntas. men i lugnare takt. 

Det totala antalet järnvägsresor på SJ (exkl. SL-trafikenJ fortsatte att 

öka nägot under är 1978 trots vikande privat konsumtion och ökad konkur

rens frän andra transportmedel. De kraftiga prissänkningar som inrikesfly

get genomförde frän andra halvåret 1978 bidrog till att antalet jämvägsre

sor på avstånd över 700 km blev något mindre än föregäende är. Detta 
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avspeglas i utvecklingen av persontransportarbetet. där dessa 

resor väger tungt. 

Företagets lågprissatsning. som ei'ter 1979 års trafikpolitiska beslut kun

de bi.ir:ja tillämpas den 27 juni. ger SJ nya möjligheter att framgtmgsrikt 

konkurrera med övriga transportmedel. För t:nkla biijetter ~änkks prist:t 

med JO<,} och for tur- och rcturbiljdkr med 15%. Priset för tur- och 

returbiljetter motsvarade därmed det dubbla priset för enkel biljett. I 

förening med ett lagpriskort för 75 kr. i 2 klass och 115 kr. i I klass erhålls 

ytlerligare 40 '.:Y· rabatt på el! obegränsat antal resor under ett år. Rabatten 

gäller alla dagar utom fredagar och söndagar med undantag för enstaka 

dagar under större helger. En särskild satsning har gjorts på familjerna. 

Den nya familjeraballen innebär att familjen reser till lågpris alla dagar hela 

aret utan lågpriskort. Lågprissatsningen har hittills överträffat förväntning

arna. T. o. m. november mt111ads utgang hade mt:r än 300000 lågpriskort 

sälts. Resandeökningen i fjärrtägen under juli-november var 25 ''-i totalt. 

Den berörde alla veckodagar men var mest markerad under lågprisda

garna. Därmed uppnåddes en jämnart: fördelning av resandet över veckan. 

SJ planerar en fortsatt förbättring av rt:seutbudcts kvalitet bl. a. genom 

att ytterligare utveckla express- och snälltågstrafikcn och genom att suc

cessivt ersätta äldre vagnar med modt:rna sitt-. sov- och motorvagnar. 

Vidare päg{tr el! utvecklingsarbete för tt1gserveringen. Inom nagra ar kan 

dessutnm de första snabbtågen komma att sättas in på viktigare linjer. 
Järnvägsgodset. som utgör ca 85 i;.;. av den överförda godsmängden på 

färjorna. ökade med I r,;{· under flr 1978. Ökningen föll huvudsakligen på 

den avgående trafiken över Östersjölc:dcrna. som steg med 19 ~;;.. Tillväx

ten var särskilt stark pä Ystadledcn ( + 59 ':'.i-). som doi:k ännu svarar för en 

relativt liten del av järnvägsgodset pä Östcrsjölcderna ( 14 ';-(). På Öre

sumlslederna minskade järnvägsgodsct med 11 % i båda riktningarna. 

Vintern 1978- 79 blev synnerligen besvärlig med stora is- och snöhinder. 

vilket föranledde en tillfällig tillbakagång i transporterna. Fr. o. m. mars 

mtmad har de emellertid åter visat en positiv utveckling. Under fjolåret 

minskade antalet färjeresor för första gången sedan år 1973. Nedgången. 

som har fortsatt i år, kan i huvudsak hänföras till inköpsresor mellan 

Sverige och Danmark. 

Den lokala och regionala buss I i nj e trafiken har utvecklats rdativt 

svagt under en följd av år. Dess omfattning är i hög grad beroende av 

kommunala överväganden. Snabbuss- och vci:kos!utstrafikens andel av 

busstrafiken ökade äter år 1978 efter ett par ärs stagnation. Beställningstra

fikcn har undt:r de senaste tiren minskat relativt kraftigt. 

Personal och prod11kti1•itet 

Sedan år 1951 då SJ hade ca 74 000 anstallda har personalen minskat 

varje år. Utvecklingen de senaste åren framgar av följande tabell. 
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År Antal anställda Minskning från föreg!1cnd~ år 
i medeltal 

Antal Pn>.:cnt 

1974 41419 869 2.1 
1975 40774 645 1.6 
197h 40347 427 1.0 
1977 39517 830 2.1 
1978 38281 1236 3, I 

Rationaliseringar och tekniska landvinningar har lett till att personalens 

produktivitet har ökat. SJ har därmed inte behövt ersätta all den personal 

som pensionerats. Avgångarna på grund av älderspension beräknas till ca 

2 000 anställda per år under de närmaste åren. Verket räknar med en 

fortsatt personalminskning budgetåret 1979/80 med I 00 anställda och 500 

anställda per är under fem år därefter. Prognosen förubätter att SJ får de 

investeringsmedel man begär. 

Personalutnyttjandet, mätt i trafikenheter per capita, förbättrades under 

år 1978 och tltergick därmed till 1976 års nivå. I persontrafik har det 

genomsnittliga platsutnyttjandet minskat under perioden frän 1974 ärs 

höga nivå. som delvis orsakades av bensinransonering och kraftigt höjda 

drivmedclspriser. Att utnyttjandet fortsatt att minska beror hl. a. på att 

trafikutbudet utökats successivt genom pendeltågstrafik i mtmga relatio

ner. Det är bl.a. denna förbättring av tågförbindelserna och marknadsfö

ringen härav som möjliggjort den positiva persontrafikutvecklingen vid SJ 

under senare är. SJ :s lågprissatsning har hittills medfört att platserna 

utnyttjas betydligt bättre än tidigare. 

Ekonomi 

SJ: s underskott för budgetäret 1978/79 uppgick efter planenliga avskriv

ningar till 113 milj. kr. Resultatet exkl. förräntningskrav under de senaste 

budgetåren framgär av följande tabell. 

SJ:s resultat }lire ho/.:.slutstli.l'positioner (milj. k°r.) 

År Resultat Förräntningskrav 

1970/71 -208 158 

1971/72 - 76 121 

1972/73 39 127 

1973/74 165 127 

1974/75 134 136 

1975/76 49 144 

1976/77 - 90 155 

1977/78 -276 171 

1978/79 -113 191 
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SJ skall för längre tidsperioder förränta det kapital som är nedlagt i 

rörelsen. Det innebär att SJ under högkonjunkturer bör redovisa överskott 

som överstiger r~intekravet för att kunna kompensera brister i förränt

ningen under lt1gkonjunkturer. 

Resultatet förbättrades avsevärt mellan de tvä senaste budgettiren. 

Godstrafiken som budgetaret 1977/78 nådde en bottennivå svarade i kraft 

av växande volym och högre taxor för en stor del av resultatförbättringen. 

Även persontrafikens intäkter bidrog till resultatförbättringen. Kostnads

ökningen kunde reduceras med drygt 50 (1 jämfört med föreg~1ende budget

är. Det avspeglar en väsentligt lugnare liine- och prisutveckling. Effekten 

därav förstärks av den relativt kraftiga personalminskningen. 

Den rörelsegren ..,om visar den siimsta lönsamheten inom SJ iir stycke

godstrafiken. Är 1977 beräknade SJ förlusterna i denna trafik till mellan 

200 och 300 milj. kr. SJ kan inte uppnti balans mellan kostnader och 

intiikter i styckegodstrafiken med nuvarande utbud. kvalitet och priser. En 

ing;knde undersökning av alternativa åtgiirder i fråga om styckegodstrafi

ken pi1gt1r inom SJ. 

System- och proJ1d.t11tv1Tkli11K 

Statens j;irnvägar beskriver i sin anslagsframställning de viktigaste ut

vecklings- och rationaliseringsprojekten inom järn vägsområdet, däribland 

Enhetslastteknik i kombinerade tåg-hiltransporter 

-· Slutna godsvagnar som gtir lättare att lasta och lossa 

U1gprissatsningen 

Snälltäg och exprcsstf1g med fasta tidsintervall 

Snabbtäg 

- Nya motor- och personvagnar 

- Särskild handikappanpassad personvagn 

Helsvetsat spår med betongsliprar 

Fjärrblockering 

- Automatiskt tågstopp (ATC) 

- TrafikraJio 

D I. Järnvägar m. m.' 

(I 000-tal kr.) lng. behällning Anslag 

1978/79 
1979/80 
1980/81 stal ens järnvägar 

föredraganden 

34650 
47965 
83465 
83465 

777800 
945700 

1642 535 
I 308 300 

U1gif1 

764 500 
910200 

I 570000 
I 325 500 

1 Hudgel<>mliiggningen innebär alt anslagcl fr. o. m. budge1are1 1980/81 är ett reser
vationsanslag. 
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SJ:s invcsteringsram för budgetåret 1978/79 angavs i prop. 1977/78:100 

till 735.2 milj. kr. Ramen höjdes diireftcr med sammanlagt 25.3 milj. kr. i 

sysselsiittningsfrämjamlc syfte samt med 4 milj. kr. för förviirv av aktierna 

i Nora Bergslags .Järnvägs AB enligt riksdagens beslut med anledning av 

prop. 1978/79:23. Den slutligt fastställda invcsteringsramcn för budgetåret 

1978/79 uppgick därmed till 764.5 milj. kr. Utöver denna ram kunde SJ 

tidigarelägga industribeställningar med medel från AMS för 78,6 milj. kr. 

I prop. 1978/79: 100 angavs en investeringsram om 735.2 milj. kr. för 

irtnevarande budgetår i avvaktan pä en trafikpolitisk proposition. I den 

trafikpolitiska propositionen ( 1978/79:99) förordades en höjning av ramen 

till 835.2 milj. kr. Vid sin behandling av propositionen beslutade riksdagen 

(TU 1978/79:18. rskr 1978/79:419) att höja ramen med ytterligare 75 milj. 

kr. till 910.2 milj. kr. Anslaget uppgår därmed till 945.7 milj. kr. 

Härutöver har riksdagen på tilläggsbudget I anvisat särskilda investe

ringsanslag (prop. 1979/80:25, TU 1979/80:7. rskr 1979/80: JO I) till C 2. An

skaj)i1i11g m· ny ttlefiirja (288 milj. kr.) och till C 3. Särskilda im·esteringar 

i jiirm·iigsan/iiggningar i Norrhottl!ns län (275 milj. kr.). Medelsförbruk

ningen under budgetåret 1979/80 inom dessa två anslag beräknas till sam

manbgt 107 milj. kr. 

Av följande sammanställning framgår medelsförbrukning och investe

ringsomfattning under budgetåren 1978/79 och 1979/80. 

<milj. kr.J 1978/79 1979/80 

Budgctprop. 

Medclsförbrukning 735,2 910,2 

RamhiHningar m. m. 29,3 

Summa medelsförbrukning 764,5 910,2 

Jnd11strihcstii//11ingar genom AMS 78.6 

Mede/sj{:irbrukning på siirskilda anslag 107.0 

Summa invcsteringson~ft1ttning 843,1 1 017 ,2 

Det nya investeringshcgreppet 

Fr. o. m. budgctaret 1980/81 införs ett nytt investeringsbcgrcpp som 

närmare förklaras i bilaga 2 till budgetpropllsitionen. Följande av SJ:s 

kostnader som hittills räknats som driftmedel hänförs fr. o. m. budgetåret 

I 980/81 till anslagsmedcl. 

- Löncbikostnader för SJ :segna investcringsarbetcn pä fasta anfaggning-

ar 

Projektomkostnader för fasta anläggningar 

-- Kostnader for arbetsmaskiner som tillhör SJ och som används för 

investeringsarbeten på i huvudsak spar och banvallar 
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- Kostnader förs. k. viinlebcständiga anlliggningar. Hit hör bl. a. terras

scringsarbeten. vägar. planer. plankorsningar. dräneringsarbcten, ma

kadamisering. sliprar. ballast. viixelbyten och kontaktledningstråd. 

Det ut vidgade investeringsbegreppet - om det tillämpades under bud

getäret I 979/80 - skulle innebära att an slagsmedlen för fasta anläggningar 

behövde ökas med 300 milj. kr. Härav faller ca 0.5 milj. kr. på försvarsbe

redskap. 

Den fastställda investeringsramen for budgetåret 1979/80 uppgar med 

nuvarande investeringsbcgrepp till 910 milj. kr. Härav utgör fasta anlägg

ningar 363 milj. kr. Om det utvidgade investcringsbegrcppct gällde under 

hudgetaret 1979/80 skulle investeringsramen vid samma reella investe

ringsvolym behöva ökas till ca I 210 milj. kr.. varav fasta anliiggningar ca 

663 milj. kr. För budgetåret 1980/81 skulle alltså en investeringsram om 

I 210 milj. kr. räknat i prisnivån budgetttret 1979/80, inte innebära någon 

reell föriindring av investeringsvolymen i förhällande till budgetåret 1979/ 

80. 

Bokförda tillgångar 

Av balansräkningen per den 30 juni 1979 för statens järnvägar framgår att 

tillgi\ngarna uppgår till 7 I 52 milj. kr. efter avdrag av ackumulerade planen

liga avskrivningar som utgör 6 972 milj. kr. Anläggningstillgångarnas netto

värde är 5 694 milj. kr. som inom afTarsbanenätet är fördelade med 200 

milj. kr. på maskiner. inventarier och viighussar. 2 576 milj. kr. på rullande 

järnvägsmateriel och fartyg, 2 194 milj. kr. på mark, markanläggningar och 

byggnader. Värdet för anläggningar under arbete uppgår till 667 milj. kr. 

Återstoden avser poster av finansiell natur. Utöver ovannämnda ackumu

lerade planenliga avskrivningar redovisas a-=kumukrade kollektiva av

skrivningar på skillnaden mellan ateranskaffningsvärdc och anskaffnings

värde om 2 928 milj. kr. 

SJ:s statskapital uppgick den 30 juni 1979 till 2493 milj. kr. Under 

budgetåret 1978/79 har kapitalhehållningen på SJ :s fond ökat med 5 I milj. 

kr. Underskottet för budgetåret 1978/79 uppgick till I I 3 milj. kr. vilket 

täckts med minskade avskrivningar. 

Statens järnvägars förslag 

Föreslaget investeringsprogram för budgetåret 1980/81 samt faktisk och 

beräknad medelsförbrukning budgetåren I 978/79 och 1979/80 framgär av 

följande sammanställning. 

Banghdar 

SJ begär 40 milj. kr. Bland Je nya investeringarna märks följande. Med 

anledning av cl! avtal om lokaltrafik i Malmöornrf1dct med Sydviistra 
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milj. kr. 

Fasta a11/ä1a:ni11Kar 
Bangårdar 
Ny- och ,1mbyggnad av 

järnviigslinjer 
Sp:'trstandanl 
Broar m. m. 
Hus byggnader 
Bussverkstiidcr och 

garage 
Verkstäder 
Centralfönåd 
Signalanläggningar 
Vägskydd 
Tele 
Eldrift 

R11/lw1de materiel 
Lok 
Motorvagnar 
Personvagnar 
Godsvagnar 
Tjänstefordon 
Ombyggnad av rullande 

materiel 

Utfall Budget 

1978/79 1979/80 

27,2 33.5 

25.9 23.5 
70,I 71,5 

8.4 8.0 
37,0 75.5 

6.1 8.6 
11.2 19.0 

l,5 l,O 
43. l 45.0 

5.4 5.7 
26.3 31,5 
34.7 40.5 

296,9 '363,3 

201,6 
14.3 
13,2 

105.0 
19.5 

43.8 

397,4 

103,I 
154,0 
31,3 
76.4 
14,2 

46.0 

425,0 

Bussar 17,5 35,9 
4,5 

69,5 
12.0 

Fiirs1·arshert'dskap 2.9 
lrll'<' sterini:sim·entarier 45 ,8 
/)i\'erse och oj('irwsect 4.0 

Totalt 764,5 '910,2 

1980/81 
Totalt 

40.4 

73.2 
338.3 

15.2 
101,8 

2.6 
20.1 
0,6 

76.8 
9.4 

43.1 
93.3 

814.8 

131.0 
158.4 
84.0 

128.4 
8.8 

75.9 

586,5 

58.1 
8.3 

90,3 
!2,0 

1570,0 

För ersättnings
berättigade 
banor 

3,9 

22.0 
l!0,7 

2.4 
8.3 

2,5 
2,8 
4.9 
2.6 

130,l 

11,0 

141,1 

1 Om det nya investeringsbegreppct skulle ha tillämpats redan fr. o. m. 1979/80. 
skulle beloppet ha behövt vara ca 300 milj. kr. högre. 

Skänes Kommunalförhund kommer stationer i området att rustas upp. 

Som följd av att en ny tågfärja anskaffas behöver färjeläget i Trelleborg 

vidga~. 1 Ängelholm planeras en spårän<lring för SJ-skolan för att skapa ett 

övningsomrädc för den nya kontaktledningsskolan. I Uddevalla planeras 

ett nytt kaj- och frilastområdc <lär lastbilarna kan köra intill vagnarna och i 

Hallsberg en omhyggnad av stationsrangergruppen där vagnarna finsor

tcras efter destination. 

Ny- och ombyggnad av järnvägs I i nj er 

SJ begär 73 milj. kr. För upprustning av inlandshanan begärs 22 milj. kr .. 
för att starta hyggandet av ett dubbelspår Älvsjö-Jäma 27,5 milj. kr.. för 

linjeomläggningen Halmstad-Getingc 8.5 milj. kr. och för upprustning av 

linjen Munkedal- Lysekil 7 milj. kr. budgetåret 1980/81. 
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Inom ramen för det s. k. NoITbottenspakekt med sysselsättningsfräm

jande atgärder inom Norrbottens län begär SJ 60 milj. kr. budgetaret 1980/ 

81. huvudsakligen för upprustning av malmbanan pi'l sträckan Kiruna

-G;illivare. 

Spärstandard 

SJ begär 338 milj. kr. Investeringarna avser huvudsakligen rälsbyte till 

skarvfria (helsvetsade) spår. 

Broarm.m. 

SJ begär 15 milj. kr. för bl. a. ombyggnad av ett snögalleri mellan 

Kllpparasen och Vassijaure. 

Husbyggnader 

SJ beg;ir 102 milj. kr. Förutom tidigare anmälda investeringar planeras 

en ny byggnad vid SJ-skolan i Ängelholm mot bakgrund av att nuvarande 

telc-. signal- och kontaktledningsskolor i Revingehed och Harlösa skall 

flytta till Ängelholm. Byggnaden skall användas hade för utbildning av SJ :s 

egen personal och för utbildning av vapenfria tjänstepliktiga i reparations

tjänst. Eftersom byggnaden till ca 50 procent kommer att användas för 

utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. anser SJ att halva investeringsutgif

ten skall direktavskrivas. 

Bussverkstäder och garage 

SJ begär 2,6 milj. kr. 

Verkstäder 

SJ begär 20 milj. kr. I Nässjö erfordras ny driftverkstad för i första hand 
skötsel och underhåll av motorvagnar. Vid undersökning av olika hygg

nadsalternativ har det visat sig mest fördelaktigt all i den nya byggnaden 

inrymma även skötsel och underhåll av lok. Härigenom nå.s betydande 

fördelar ur samordnings-, arbetsmiljö- och utvecklingssynpunkt. De nuva

rnnde cirkelformade byggnaderna för lokskötsel. som är gamla och otids

enliga, kommer att kunna slopas. Jnvesteringsutgiften har beräknats till 18 

milj. kr.. varav 7 milj. kr. budgetåret 1980/81. Ett annat nytt investerings

objekt är utbyggnaden av hjulvcrkstaden i Tillberga. 

Centralförrå.d 

SJ begär 0,6 milj. kr. 

Signalanläggningar 

SJ begär 77 milj. kr. Utbyggnaden av fjärrblockeringen fortsätter. Det 

innebär att trafikledningen i allt större utsträckning sköts frän ett fä.tal 

fjärrblockeringscentraler. FjätTblockeringen är kombinerad med ett sy-
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stem för linjeblockering som automatiskt ändrar signaler så att olycksris

kerna minskar. 

Under budgetåret 1978/79 har fj~irrblockeringsanläggningar tagits i bruk 

på bansträckorna Brunflo-Östersund, Hedemora- Avesta C och Arlöv 

- Eslöv, sammanlagt 66 km. Närmast beräknas följande sträckor byggas 

ut. 

Sträcka 

Borlänge- Ludvika 
Lund- Kävlinge 
Uppsala-Avesta C 
Västcrhaninge - N ynäsharnn 
Eslöv- Hässleholm 
Ängelholm -Åstorp 

Km 

46 
Il 
95 
33 
49 
14 

248 

Beräkna~ bli 
färdigställd år 

1979/80 
1980/81 
1981/82 
1981/82 
1981/82 
1981/82 

Under budgetåret 1980/81 pflbiit:jas sträckorna Uppsala-Sala. Sala

A vesta och Lund- Kävlinge. 1 samband med sistnämnda arbete kommer 

även Lunds station att signaltekniskt anslutas till fjärrblockeringssyste

mct. Medelsbehovet för fjärrblockering beräknas under budgetåret 1980/81 

till 27 milj. kr. 

I Bollnäs planeras nytt signalställverk. som skall inlemmas i fjärrblocke

ringen. Växlar och signaler kommer att manövreras från Gävle. Härige

nom erfordras inga tågklarerare i Bollnäs. lnvestcringsutgiftcn. som beräk

nats till 4,6 milj. kr.. faller helt pa budgetåret 1980/81. 

Med utbyggnaden av automatiskt tågstopp <ATCJ ökar tågens säkerhet 

avsevärt. Systemet innebär kortfattat att en datorutrustning ingriper, om 

lokföraren inte reagerar på en stoppsignal eller signal som anger att tägets 
hastighet skall minskas. t. ex. framför en växelkurva. Utbyggnaden beriik

nas vara klar på de mest trafikerade huvudlinjerna är 1982 och pti resteran

de huvudlinjer år 1985. Medelsbehovet för automatiskt tågstopp beräknas 

till i runt tal 130 milj. kr.. varav 23 milj. kr. budgett1rct 1980/81. Utöver 

nämnda belopp tillkommer ungefär lika stora kostnader för utrustning i lok 

och motorvagnar. Dessa redovisas under rubriken "Ombyggnad av rul

lande materiel". 

Vägskydd 

SJ begär 9.4 milj. kr. för att förbättra säkerheten vid plankorsningar 

mellan järnväg och väg. 

Te le 

SJ begär 43 milj. kr. Utbyggnaden av driftradioanläggningar vid banav

delningen fortsätter. Bärbara radioapparater tilldelas banarbetslagen. Tra

fikradion ger förbindelse mellan loken och SJ: s telefonnät. Ett utbyggt 
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systern med trafikradio kostar ca 20 milj. kr. För budgetåret 1980/81 begärs 

9 milj. kr. Installationen av hjulplatt-. tjuvbrorns- och varrngangsdctek

torer fortsätter planenligt. 

Eldrift 

SJ begär 93 milj. kr. Planerade investeringar som inte anmälts tidigare är 

bl. a. elektrifiering av linjen Vännäs- Umeå för 11,5 milj. kr .. förbättring 

av kon taktledningen på sträckan Frö vi-Avesta samt nya kopplingscen

traler på några ställen. Omformare moderniseras. Omforrnarstationerna i 

Östersund och Sundsvall skall fjärrstyras. Sex transportabla roterande 

omformare skall anskaffas. 

Lok 

SJ begär 131 milj. kr. För att bl. a. ersätta de lok som slopas planerar SJ 

- i likhet med vad som skelt under senare år - att anskaffa 17 Rc-lok per 

år t. o. m. budgetåret 1989/90. Nästa beställning av lok planeras under år 

1982. Medelsbehov för denna beställning uppkommer under åren 1981/ 

82-1985/86. Under bedömningsperioden planerar SJ att slopa ca 60 diesel

lok och 35 Iokornotorer. För att ersätta en del av dessa beställde SJ i 

oktober år 1978 15 T44-lok. Ytterligare lok behöver anskaffas. varav 15 

kommer att beställas under budgetåret 1980/81. 

Motorvagnar 

SJ begär 158 milj. kr. l juni 1977 beställde SJ I 00 diesclrnotorvagnar, som 

kommer att ersätta gamla rälsbussar på i huvudsak trafiksvaga linjer. Den 

första vagnen levererades i mars 1979. Leveranserna kommer att pågå 
t. o. rn. våren 1981. Medelsbehovet uppgår till 135 milj. kr. budgetåret 

1980/81. 
SJ har träffat avtal med Sydvästra Skilnes Kommunalförbund om att 

fr. o. rn. tidtabellsskiftet 1981 ombesörja lokaltrafik i Malmöområdet. Tra
fikeringsplanen medför ett anskaffningsbehov av sex elmotorvagnsätt. I 

anslutning till denna anskaffning planerar SJ att beställa ytterligare åtta 

vagnsätt för att tillgodose behovet inom andra lokaltrafikområden. Fem av 

dessa kommer att utgöra teknisk reserv för pendeltågstrafiken i Storstock
holm och kommer att förbättra SJ :s vinterberedskap. SJ har begärt ett 

särskilt anslag för vinterberedskap i vilket dessa fem vagnar ingår. 

För regional trafik planerar SJ att anskaffa 15 elrnotorvagnsätt. De skall 

ersätta 30 år gamla motorvagnar som måste slopas. 
Innan beslut om snabbtåg kan fattas måste bl. a. pågående prov med 

rnotorvagnståg avslutas och utvärderas med avseende på fordonsteknik 

och komfort. Detta beräknas kunna bli klart tidigast i slutet av å.r 1979. 

Som högsta hastighet i en första utbyggnadsetapp räknar SJ med 160 km/ 
tim. Tre prototyptäg planeras bli beställda under år 1980 för leverans under 

budgetåret 1982/83. När prototyperna utprovats i försök och i kommersiell 
7 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bila~a 9 
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drift kan en större beställning bli aktuell. Denna kan läggas ut tidigast år 
1984. 

Personvagnar 

SJ begär 84 milj. kr. SJ beställde i maj år 1977 150 personvagnar. Den 

första vagnen levererades i juni 1979. Leveranserna kommer att pågå 

t. o. m. sommaren 1984. Medelsförbrukningen budgetåret 1980/81 beräk

nas till T2 milj. kr. Arbetet med att utveckla en ny sovvagnstyp har 

påbörjats. SJ räknar med att kunna lägga ut en beställning vid årsskiftet 

1980/81. 

Godsvagnar 

SJ begär 128 milj. kr. för bl. a. slutna vagnar som är lätta att lasta och 

lossa, containervagnar och specialvagnar för transport av stålämnen frän 
Luleå. Många föråldrade godsvagnar måste slopas. 

Tjänstefordon 

SJ begär 9 milj. kr. för bl. a. vagnar som transporterar och sprider 

makadam och grus vid banarbeten. 

Ombyggnad av rullande materiel 

SJ begär 76 milj. kr. Beloppet för budgetåret 1980/81 avser bl. a. ändring 

till gummielementhjul på vissa ellok, utrustningar för stationär uppvärm

ning av lok, varmhållningsaggregat på diesellok. modernisering av äldre 

lokomotorer. ombyggnad av motorvagnar. modernisering av personvagnar 
med bl. a. bord vid sittplatser för ambulerande servering. ombyggnad av 

boggier på personvagnar. ombyggnad av godsvagnar för specialtransporter 

samt ombyggnad av äldre rälsbussar till liftvagnar avsedda för kontakt
ledningsarbeten. 

I mcdelsbehovet ingär också utrustningar för automatiskt tfl.gstopp. Som 

tidigare nämnts uppgår totalkostnaderna för fasta anläggningar till i runt tal 

130 milj. kr. i 1979 ärs priser. Kostnaderna för utrustningarna i dragfordon 

är ungefär lika stora. Medelsbehovet härför budgetåret 1980/81 beräknas 

till 33 milj. kr. 

Färjor 

Inom ramen för beslutade tidigareläggningar av statliga beställningar för 

att skapa ökat rådrum inom svensk varvsindustri har SJ beställt en ny 

tågfärja för ca 280 milj. kr. Fä1:jan skall sättas in p:i leden Trelleborg-Sass

nitz. Den skall levereras hösten 1981 och får följande huvuddata: längd 170 

m. bredd 22.5 m. fem järnvägsspår med sammanlagt 680 m nyttig spt\r

längd. bildäck med plats för ca 20 lastbilar och utrymme för 800 passagera

re. Medel skall anvisas i särskild ordning. För budgetaret 1980/81 beräknas 

medelsbehovet till 143 milj. kr. 
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Bussar 

SJ begär 58 milj. kr. Med hänsyn till planerad slopning av iildre hussar 

och iikad lokaltrafik pä vissa orter beräknas 120 bussar behöva anskaffas 

hudgetäret 1980/81. 

Försvarsheredskap 

SJ begär 8.3 milj. kr. för hl. a. en ny skolbyggnad i Ängelholm som delvis 

skall användas för utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. 

lnvcsteringsinventarier 

SJ begär 76 milj. kr. för bl. a. övningsanläggningar till SJ-skolorna, 

personalvagnar. truåar. traktorer, rndioutrustningar. arhetsmaskiner för 

all ytterligare mekanisera banunderhttllsarbetet, bilar. enhetslastbärare 

och lastanordningar. servicehilar för lättare godsvagnsrcparationer samt 

maskiner till verkst~iderna. 

Diverse och oförutsell 

SJ begär 12 milj. kr. varav 10 milj. kr. avser en utökning av aktiekapita

let i SJ :s dottcrholag AB Trafikrestauranger. 

/m·esteringar som <:i skall m·.1kril·as eller förrii111a.1· 

SJ begär att följande investeringar ej skall tillföras statskapitalet och att 

SJ diirmed skall slippa förränta och avskriva investeringarna i försvarshe

redskap (8,3 milj. kr.), ersättningsberättigade järnvägslinjer (141, I milj. kr.) 

och duhhclspar Älvsjö-farna (27 ,5 milj. kr.). 

AI' lust 11i11g tff /.:.ost11adsans1•tire1 och 11edsiillni11g m· fiirrii111ni11gs/.:.ra1•ct 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79:99, TU 1978/79: 18, rskr 1978/ 

79:413) skall SJ avlastas avskrivningskostnader och fö1Täntningskravet 

skall sättas ned. Avlastningen och nedsiittningen knyts till avskrivningar 

och förräntningskrav för investeringar i SJ:s bana. bangårdar, stationer 

m. m. som behövs för alt tågtrafiken skall kunna bedrivas men som i 

huvudsak är oberoende av trafikens omfattning och variation. För hudget

tiret 1980/81 har SJ beräknat avlastningen av kostnadsansvaret till 160 milj. 

kr. och nedsättningen av förräntningskravet till 71 milj. kr. 

Finansiering.1·m·wl med 1:.,'U ROFI M A 

SJ bemyndigades att under budgetftret 1977/78 inom en ram av 5 milj. kr. 

träffa avtal med EUROFIMA. SJ utnyttjade detta genom ett köp av 40 

containervagnar som slutlevererades i maj 1978. För hudgetä.ret 1978/79 

fick SJ ett bemyndigande om 10 milj. kr.. vilket använts för anskaffning av 

75 containervagnar. Vagnarna kommer att levereras under tiden septem

ber-november 1979. Efter hemställan i fjolårets anslagsframställning har 

SJ fatt ett bemyndigande under budgettiret 1979/80 innm en ram av 15 milj. 

kr. 
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För hudgctäret 1980/81 hemställer SJ om bemyndigande att för högst 25 

milj. kr. fä tr~iffa ytterligare finansieringsavtal. om denna finansieringsform 
vid nägot tillfälle skulle vara ekonomiskt förmttnligan: än sedvanlig finansi

ering över statsbudgeten. 

Föredraganden 

Godstrafiken på järnväg nädde en vändpunkt under våren 1978, då den 

fleråriga nedgången förbyttes i en uppgång. Ökningen har därefter fortsatt 

och accentuerats. Uppgången har emellertid skett från en extremt låg nivå 

och verksamhets:iret 1978/79 måste således betraktas som ett lågtrafikår. 

SJ:s resultat för budgetåret 1978/79 blev därför ett underskott om 113 milj. 

kr.. vilket dock innebar en väsentlig förbättring jämfört med budgetåret 

I 9T7 /78 då underskottet uppgick till 276 milj. kr. Till resultatförbättringen 

hidrog också de taxehöjningar som genomfördes den I september 1978 och 

den I fehruari 1979 i godstrafiken. 

Godstrafiken har alltså fortsatt att öka under hösten 1979 och väntas öka 

ytterligare under år 1980 om än i lägre takt. Lägprissatsningen i person

trafiken har hittills överträffat förväntningarna och ser nu ut att kunna bli 

företagsekonomiskt lönsam. Trots den positiva trafikutvecklingen och en 

taxchöjning i godstrafiken den I december 1979 pekar de senaste resultat· 

prognoserna på ett underskott också för budgetåret 1979/80, främst bero

ende på kraftiga kostnadsökningar. Därför kommer det att bli nödvändigt 

att vid sidan av andra marknadsi'ltgärder höja taxorna. 

SJ:s investeringsram för budgeHiret 1978/79 angavs i prop. 1977/78: 100 
till 735.2 milj. kr. Efter regeringens beslut om ramhöjningar med samman

lagt 29.3 milj. kr. i sysselsättningsfrämjande syfte. fastställdes ramen slutli

gen till 764,5 milj. kr. Medlen förbrukades helt. 
Enligt riksdagens beslut (TU 1978/79: 8, rskr 1978/79: 100) med anled

ning av prnp. 1978/79: 25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten 

för budgettin.:t 1978/79 höjdes investeringsanslagct Järnvägar m. m. med 

1.0 milj. kr. för vissa investeringar i försvarsberedskap. I skrivelse den 14 

maj 1979 anmälde SJ efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar all SJ pä grund av inträffade fördyringar inte hade för avsikt att 

genomföra den planerade investeringen. varför den beslutade anslagshöj

ningcn inte behövdes. Mot den bakgrunden har regeringen inte ställt det 

hcslutade tilläggsanslaget till SJ :s förfogande. 

I prop. 1978/79: 99 om en ny trafikpolitik angavs för budgetåret 1979/80 

en investcringsram om 835,2 milj. kr. Vid sin behandling av propositionen 

beslöt riksdagen att höja anslaget med 75 milj. kr. för investeringar i bl. a. 

högre vinterbcredskap. upprustning av trafiksvaga bandelar, projektering 

av ett ytterligare dubbclspår Älvsjö- Flemingsberg och persontrafik

materiel. Den nu gällande investeringsramcn för budgetäret 1979/80 upp

går därmed till 910,2 milj. kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 10 I 

Utöver den ordinarie ramen har SJ under budgetåret 1978/79 kunnat 

tidigarelägga industribeställningar för 78.6 milj. kr. med medel frii.n AMS. 

Under budgetåret 1979/80 har SJ anvisats två särskilda investeringsan

slag genom riksdagens beslut (TU 1979/80: 7. rskr 1979/80: I 0 I) med anled

ning av prop. 1979/80: 25 med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten 

för budgetåret 1979/80. Det ena investeringsanslaget, C 2. Anskaffning 

av ny tågfärja. omfattar 288 milj. kr. att användas under tre budgetar 

och avser en tidigareläggning av anskaffning av en tagfärja för leden 

Trelleborg-Sassnitz. Det andra anslaget. C 3. S är sk i Ida in ve st e

r inga r i järnvägsanläggningar i Norrbottens (;in. omfattar 

275 milj. kr. att användas under sex budgetår och avser tidigareläggning av 

bl. a. vissa upprustningsarbeten på malmbanan. 

För budgetåret 1980/81 har SJ föreslagit en medelsram om I 570 milj. kr.. 

varav ca 350 milj. kr. för investeringar som tillkommer enligt det nya 

budgetsystemet. Som framgår av invcsteringsramcn för kommunikations

verken tillstyrker jag en investeringsram om I 325.5 milj. kr. Det innebär 

en ökning med ca 490 milj. kr. i förhållande till den ram för innevarande 

budgetår som förordades i prop. 1978/79: 99. Av beloppet faller ca 300 milj. 

kr. på det nya investeringsbegreppet. För SJ :s del innebär detta att vissa 

kostnader. som hittills räknats som driftmedel. fr. o. m. budgetåret 1980/81 

hänförs till investeringsanslaget. Så skall t. ex. terrasseringsarbeten, slip

rar och kontaktledningstråd liksom sociala avgifter för en del banarbetare 

samt löner och sociala avgifter för SJ:s egna projekterare. som hittills har 

direktfinansierats med driftmedel. hädanefter finansieras med investe

ringsmedel. Dessa kostnader beräknas komma att uppgå till ca 300 milj. kr. 

budgetåret 1979/80. 

Omläggningen innebär att SJ :s behov av investeringsanslag ökar samti

digt som de redovisade driftkostnaderna minskar. De statsfinansiella effek

terna neutraliseras emellertid genom ökade avskrivningar. På det sättet 

kommer varken investeringsbemyndigande eller resultat att påverkas i 
nämnvärd utsträckning. 

Mitt förslag om en investeringsram för budgetåret 1980/81 om I 325.5 

milj. kr. skall således jämföras med en investeringsram om ca 1135 milj. 

kr. för budgetåret 1979/80. vilket är den ungefärliga omfattning som SJ:s 

investeringar - definierade enligt det nya investeringsbegreppet - skulle 

ha haft under budgetåret 1979/80 i enlighet med förslaget i prop. 1978/ 

79: 99. Enligt denna jämförelse innebär mitt förslag en höjning av medels

förbrukningen med ca 190 milj. kr .. vilket enligt min bedömning ger utrym

me för en fortsatt satsning på järnvägen. 

Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort beräk

nas bli fördelade under budgetåret 1980/81. Sammanställningen visar ock

så utfallet för budgctaret 1978/79 och den beräknade medclsförbrukningen 

för innevarande budgetår enligt prop. 1978/79: 99 och enligt nu aktuella 
planer. 
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Objcktgrupp 1978/79 1979/80 
Utfall Beräknat i 

prop. dec. 
1978/79: 1979 
99 

milj. kr. 

Fasta anläggningar 296.9 331,.'i 363.3 
Rullimdc materiel 397.4 402.5 425.0 
Färjor 
Bussar 17.5 36.2 35,9 
Försvarsberedskap 2,9 4,5 4.5 
Inventarier 45.8 .'i8,4 69,5 
Diverse och oförutsett 4.0 2.1 12.0 

1764,5 835,2 2910,2 

1 Inkl. tidigarelagda investeringar. m. m. om 29.3 milj. kr. 
2 Inkl. av riksdagen beslutad höjning om 75 milj. kr. 

1980/81 
Beräknat av 

SJ 

814.8 
586 . .'i 

58,I 
8.3 

90,3 
12.0 

1570,0 

Förcdra
gamkn 

662 • .'i 
525,0 

47,0 
5,2 

73.8 
12.0 

1325,5 

SJ:s förslag till investeringsprogram för budgetäret 1980/81 har redo

visats i det föregående. Mitt förslag till investeringsram innebär alt pro

grammet kan genomföras i väsentliga delar även om en viss omprioritering 

måste ske. Jag vill samtidigt peka pä möjligheten av att SJ hyr materiel som 

eljest skulle ha anskaffats över investeringsanslaget. Det ankommer i 

första hand på SJ att prioritera investeringarna inom den givna ramen. Jag 

vill dock här ge några korta kommentarer dels till den allmänna investe

ringsinriktningen, dels till några särskilda investeringsobjekt. 

När det gäller de fasta anläggningarna bör investeringarna inriktas ptt 

fortsatt utbyggnad av terminalernas och linjenätets kapacitet, standard och 

säkerhet, fortsatt utbyggnad och modernisering av tele- m:h eldriftsanlägg

ningarna och fortsatt förbättring av arbetsmiljön. Investeringarna kon

centreras naturligen till de trafikstarka huvudlinjerna. 

När det gäller det trafiksvaga bannätet har regeringen gett SJ i uppdrag 

att lämna förslag till ett särskilt investeringsprogram för upprustning av 

sådana bandelar som ingår i riksnätet samt att uppriitta förslag med anled

ning av vad trafikutskottet har anfört (TU 1978/79: 181 bctriifTande en 

fortsatt målmedveten upprustning av inlandsbanan. Enligt min mening 

måste det underlaget finnas innan ställning kan tas till hur omfattande 

upprustningar av berörda handelar som bör genomföras, när de skall ske 

och i vilken ordning som bandelarna skall rustas upp. 

Vissa investeringar måste emellertid ske redan innan ett investcrings

program har slagits fast. Det gäller dels en fortsättning av den redan 

inledda upprustningen av inlandsbanan. dels sådana åtgärder på övriga 

delar av det ersättningsberättigade bannätet - och då i första hand pf1 de 

delar som ingär i riksnätct - som man av olika skäl inte bör viinta med. 

För inlandsbanans upprustning har regeringen för innevarande budgetär 

angett 20 milj. kr. För budgetåret 1980/81 förordar jag oförändrad omfatt

ning i avvaktan på SJ:s redovi~ning av nämnda uppdrag. För övriga delar 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 103 

av det ersiittningsbcriittigade bannäkt beräknar jag investeringsbehovet 

till 83 milj. kr. under budgetäret 1980/81. 

l\kd anledning av riksdagens beslut {TU 1976/77: 18. rskr 1976/77: 208) 

gav regeringen den 15 december 1977 SJ i uppdrag att undersöka de 

r1tgärder som kan vidtas för att förbättra j~irnvägskommunikationerna md

lan Karlskrona och Kristianstad. SJ har redovisat sitt uppdrag den 30 

oktober 1979. I redovisningen anges bl. a. olika bantckniska åtgärder för 

att förkorta restiderna pt1 den ca 130 km ltmga sträckan. En elcktrifiering 

av striickan maste k11mbineras med vissa upprustningsåtgärder pt1 banan. 

Detta skulle sammantaget kosta .:a 118 milj. kr. i 1978 [1rs prisnivt'I och ge 

en restidsvinst om 8- 10 minuter. Restiden kan också förkortas genom 

kurvrätningar m. m. För ca 150 milj. kr. kan restiden förkortas med 24 

minmer meu bibehi11len driftform. Enligt SJ är investeringarna till ingen del 

företagsekonomiskt lönsamma. De Hinsstyrelser och kommuner som SJ 

har samrt1tt me<l har framhållit att samhällsekonomiska skäl och sysselsätt

ningsskiil talar för att ätgär<lerna genomförs. AMS framhåller att projektet 

f. n. inte har nt1got arbetsmarknadspolitiskt intresse men att det i ett senare 

skede kan ge ett angeläget bidrag till en stabilisering av arbetsmarknaden. 

För egen del finner jag projektet värt att studera närmare. Det bör dock 

jämföras med andra liknande projekt och frågan bör därför tas upp när SJ 

har redovisat sitt förslag till investeringsprogram för riksnätet m. m. 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av den trafikpolitiska 

propositionen har regeringen get! SJ i uppdrag att utreda de framtida 

förutsättningarna för den gods- och persontrafik på järnväg som berör 

Strn.:kholmsregionen. Vidare pågår överliiggningar mellan SJ och AB Stor

stockholms Lokaltrafik om lokaltrafikens framtida utformning i Stock

holmsomrädet. Mot den bakgrunden är jag f. n. inte beredd att förorda 

medel för den dubblering av spårsystcmet mellan Älvsjö och Flemingsberg 

som SJ har föreslagit. 

Jag vill i detta sammanhang ockst1 nämna att regeringen i enlighet med 

riksdagens beslut har gett SJ i uppdrag att redovisa en långsiktig. projekt

indelad plan över SJ :s investeringsbehov under den närmaste tioårsperio

den. Planen skall utarbetas i enlighet med samtidigt givna riktlinjer för en 

utbyggd långsiktig planering inom transportsektorn. Uppdraget skall redo

visas senast den I september 1980, vilket innebär att statsmakterna kan ha 

tillgång till denna investcringsplan i nästa års budgetarbete. Statsmakterna 

bör då också ha tillgång till de redovisningar som skall lämnas av SJ med 

anledning av nämnda uppdrag om ett särskilt invcsteringsprogram för vissa 

trafiksvaga bandelar och om investeringsbehoven i Stockholmsområdet. 

I sitt beslut med anledning av fjolårets proposition om en ny trafikpolitik 

begiirdc riksdagen att regeringen i samband med föreliggande budget

proposition skulle redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller avses 

vid!a.~ for att förbiillrn sumordningen mellan de statliga trafikverken. Till 

detta vill jag säga följande. Möjligheterna till samverkan mellan bl. a. 
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verkstadsrördserna vid de statliga affä.rsverken - postverket, televerket. 
SJ. luftfansverket, domänverket, statens vattenfallsverk och förenade fa

briksverken - utreds f. n. inom utredningen <K 1976: 01) om samverkans

möjligheterna hos vissa affarsverks och myndigheters verkstadsrörelser 

m. m. Vidare har regeringen nyligen tillsatt en utredning (K 1979: 08) om 

samordning av taxorna för viss kollektiv persontrafik mellan olika regio

ner. Som tidigare nämnts har regeringen också gett riktlinjer för en ut

byggd långsiktig planering inom transponsektorn. Slutligen kan nämnas att 

samarbetet inom SJ-koncernen kommer att behandlas inom ramen för den 

översyn av SJ :s verksamhet och organisation som SJ nyligen har inlett. 

Några åtgärder härutöver finner jag f. n. inte påkallade med anledning av 

riksdagens uttalande om samordningen mellan de statliga trafikverken. 

När det gäller SJ :s investeringar i rullande materiel belastas budgetåret 

1980/81 av stora betalningar för redan lagda beställningar av lok, motor

vagnar. godsvagnar och personvagnar. Den investeringsram som jag föror

dar ger därutöver utrymme för nybeställningar av såväl gods- som person

trafikmateriel. SJ planerar en nyanskaffning av sovvagnar som ersättning 

för äldre och uttjänta vagnar. Det avtal som SJ har träffat med Sydvästra 

Skånes Kommunalförbund om att fr. o. m. tidtabellsskiftet 1981 ombesörja 

lokaltrafik i Malmöområdet, för bl. a. med sig ett anskaffningsbehov av 

fem elmotorvagnssätt. Fler vagnssätt planeras till andra lokaltrafikområ

den. För regional trafik planerar SJ en anskaffning av 15 liknande vagns

sätt. 

SJ räknar vidare med att en pågäende utredning om s. k. snabbtäg skall 

bli klar under våren 1980. Som högsta hastighet i en första etapp räknar SJ 
med 160 km/tim. Tre prototyptåg kan bli beställda under är 1981 för 

leverans under budgetåren 1982/83-1983/84. Först när prototyperna har 

provats i försök och kommersiell drift kan en större beställning bli aktuell. 

SJ har för budgetåret 1980/81 tagit upp JO milj. kr. för utökning av 

aktiekapitalet i dotterbolaget AB Trafikrestauranger. Medlen skall använ
das för byggandet av ett hotell i kv. Pensionären i Stockholm i enlighet 

med vad som tidigare har anmälts för riksdagen i prop. 1975/76: 201. Det 

bör ankomma på regeringen att bemyndiga SJ att använda medel för det 

föreslagna ändamålet. 

SJ har hemställt om bemyndigande att fä träffa finansieringsavtal med 

EUROFIMA inom ramen 25 milj. kr.. vilket innebär en ökning med JO 

milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Jag förordar att SJ ges det 

begärda bemyndigandet. Enligt min mening kan det vara intressant att 

närmare pröva även andra finansieringsformer. 

SJ har i skrivelse den 9 november 1979 hemställt om ett särskilt anslag 

om 390 milj. kr. ( exkl. reserv) för förstärkning av vinterberedskapen. 

Skrivelsen har lämnats mot bakgrund av erfarenheterna från i första hand 

förra vintern. De åtgärder som planeras avser såväl fasta anläggningar som 

rullande materiel. Enligt min mening är det angeläget att SJ bygger upp en 
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beredskap så att trafiken kan bedrivas utan allvarligare störningar ocksfl 

under besvärliga vinteiförhållanden. Detta bör dock ingå som en naturlig 

del av SJ:s långsiktiga investerings- och verksamhetsplanering. Jag vill i 

sammanhanget erinra om den av riksdagen beslutade höjningen av SJ :s 

investeringsanslag för innevarande budgetår. Den utgjorde Sl)ffi nämnts 75 

milj. kr. och avsåg bl. a. extraordinära insatser för att förbättra driftsäker

heten under vinterforhällanden. Av SJ :s skrivelse framgår rn.:kst1 att man 

redan har vidtagit en rad åtgärder för såviil lokaltrafiken i Storstockholms

området som för fjärrtrafiken. Den av mig förordade ramen inkluderar en 

fort sa Il tilldelning på den högre medelsnivån. Mot den bakgrunden är jag 

inte beredd att förorda något särskilt anslag for ändamhlct. lnvesteringsra

men för budgetåret 1980/81 har beräknats för att ge utrymme åt investe

ringar för att stärka SJ:s vinterbcredskap. 
I enlighet med statsmakternas trafikpolitiska beslut våren 1979 har SJ 

avlastats vissa kostnader för all möjliggöra försök med rabatter och andra 

pristltgärder på persontrafiksidan. Avskrivningarna minskades således 

med 150 milj. kr. och förräntningskravet med 65 milj. kr. i driftstaten för 

budgetåret 1979/80. Beräkningen av avlastningen skall knyta an till SJ:s 

kapitalkostnader för bannätet. A vlastningcn för budgetåret 1980/81 kan på 

detta sätt beräknas till 160 resp. 71 milj. kr. Enligt riksdagens beslut skall 

avlastningen bestå i sina huvuddrag under minst tre år. Jag föreslår således 

att SJ:s avskrivningar för budgetåret 1980/81 får sältas ned med 160 milj. 

kr. och att förräntningskravet tar sättas ned med 71 milj. kr. för fortsatta 

försök med rabatter och prisåtgärder i persontrafiken pä järnväg. 

Investeringar i ersättningsberättigade järnviigslinjer skall inte föras till 

statskapitalet. Detsamma gäller investeringar i försvarsberedskap. vilka 

jag efter samråd med cheferna för försvars- och handclsdepartementen 

beräknar till 5,2 milj. kr. budgetäret 1980/81. Vi har då räknat med all en 
planerad nybyggnad av lokaler för utbildning av vapenfria tjänstepliktiga i 

reparationstjänst kommer till stånd. Säledes skall sammanlagt ( 105+ 5,2) 

110,2 milj. kr. av den totala investeringsramen för budgetåret 1980/81 inte 
föras till statskapitalet. 

Anslaget Järnvägar m. m. bör beräknas med hänsyn till att det bör finnas 
en viss marginal utöver investeringsramen. lnvestenngar i sysselsättnings

främjande syfte bör fortsättningsvis alltid finansieras över finansfullmak

ten i enlighet med vad chefen för budgetdepartementet anfört i bil. 2 till 

föreliggande proposition. 

Den medelsbehållning som vid utgången av innevarande budgetfir beräk

nas finnas kvar på fonden Järnviigar m. m. pä kapitalbudgeten bör i sin 

helhet föras över till det reservationsanslag som tillskapas genom budget

omläggningen. Jag har vid min heräkning av anslagsbehovet tagit hänsyn 

till detta. 

Med hänsyn till vad jag sålunda har anfört förordar jag all investerings

medel för budgetåret 1980/81 anvisas enligt följande anslagsbcräkning. 
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Beräknad medelsförbrukning 
budgeUiret 1980/81 
5 r.:; marginal 
Avgär beräknad ingående balam 
1980-07-01 

Anslag budgetåret 1980/81 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

milj. kr. 

1325,5 
66,3 

83.5 

1308,3 

I. statcn'i järnvägar inom ramen 25 000000 kr. fär träffa hyresköps

avtal med EUROFIMA. 

2. till .liirn1·iigar m. m. for budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av I .~08300000 kr., 

3. medge att statens järnväg.irs statskapital får sättas ned med 

160 000 000 kr. i enlighet med vad jag har anfört. 

D 2. Ersättning till statens järm·ägar för drift av icke liinsamma järnvägs
linjer m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'732 700 000 

720 000 000 

790000000 

1 Varav 17700000 kr. på tilläggsbudget I (prop. 1978/79:25 bil. 5, TU 1978/79:8, 
rskr 1978/79: IOOl. 

Från anslaget utgår ersättning till SJ för underskott för drift av icke 

lönsamma järn vägslinjer och av sädana icke lönsamma järnvägsstationer, 

som skall bibehållas enligt regeringens beslut. 

Statn1s järn1·ägar 

I skrivelse den 24 augusti 1979 framhåller SJ följande. 

Underskottet under budgetåret 1980/81 på de icke I öns amma järn

v ägs 1 i nj er som ingår i det ersättningsberättigade bannätet har på grund

val av 1978 års separatredovisning beräknats till 857,5 milj. kr. Vid fram

räkningen av separatredovisningens resultat har de delvis ändrade beräk

ningsprinciper tillämpats som anges i det trafikpolitiska beslutet år 1979. 

Hänsyn har tagits till kända och förväntade ändringar i löne- och prisnivån. 

Intäkterna har baserats pr1 taxenivän den I februari 1979 för godstrafik och 

den I september 1978 för persontrafik. 

Till det sålunda framräknade umJerskottct kommer oförändra! 2,8 milj. 

kr. för inkomstbortfall genom nedsatta styckegodsfrakter i viss samtrafik 

järnväg-billinje. Det sammanlagda behovet av driftersättning för olön

samma järn vägslinjer uppgår sålunda till (857 ,5+ 2,8) 860,3 milj. kr. under 
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hudgcU\ret 1980/81. I denna driftersättning har ej inräknats kostnader for 

erforderliga investeringar i det olönsamma bannätet. 

Ersättningshehovet för sådana icke lönsamma järnvägssta

tioner. som regeringen bestämt skall bibehållas. har - med utgångs

punkt i nu kanda förhållanden under budgetåret 1979/80 - beräknats till 

3,8 milj. kr. 
SJ h<ir under en följd av år i övrigt begärt ersättning för belastningar 

som saknar motsvarighet hos konkurrerande företag. Genom 1979 års 

trafikrolitiska beslut kan de flesta ersättningsfrågorna enligt SJ anses ha 

blivit principiellt lösta med undantag av den belastning som orsakas av 

SJ:s kostnader för plankorsningar mellan järnväg och väg. Kostnaderna 

hiir enligt SJ :s mening behandlas med utgångspunkt i ett trafikpolitiskt 

hetraktelscsält och ses som för järnvägs- och vägtrafik gemensamma kost

nader. Kostnaderna bör enligt SJ delas lika mellan vägtrafik och järnvägs

trafik. Ersättningsbehovet för budgetåret 1980/81 beräknas till 22,8 milj. 

kr. och avser drift och underhåll av plankorsningar och vägskyddsanlägg

nmgar. 
Det totala anslagsbehovet för budgetåret 1980/81 under drifter

sätlningsanslaget uppgår därmed till (860,3+ 3,8+ 22,8) 886,9 milj. kr. 

Färcdrogandcn 

Ersättning för drift av icke lönsamma järnvägslinjer utgår 
sedan budgetåret 1964/65 enligt riksdagsbeslut ar 1963 (prop. 1963: 191. 

S3LU 1963: I. rskr 1963: 424). Riksdagen har (TU 1978/79: 18, rskr 1978/ 

79: 419) godkänt de av regeringen i prop. 1978/79: 99 om en ny trafikpolitik 

förordade principerna för beräkning av ersättningen. Ersättningens storlek 

skall gnmdas på en vart tredje år förnyad bandelsundersökning. För den 

senaste undersökningen, som genomfördes år 1978, lämnades en redogö
relse i prop. 1978/79: !00 (bil. 9 s. 152). 

Det ersättningsberättigade bannätet omfattar ca 6 750 bankm vilket utgör 
55 % av det totala SJ-nätet. På det ersättningsberättigade bannätet uträttas 

emellertid endast ca 8 % av det totala trafikarbetet. För budgetåret 1980/81 

begär SJ ersättning för underskottet på detta bannät med 857 ,5 milj. kr. 
Beräkningen av ersättningens storlek bygger på SJ :s bedömning av hur 

bl. a. löne- och sakkostnader kan väntas utveckla sig intill budgetfu"ets 

utgång. På intäktssidan har räknats med taxeläget den I februari 1979 för 

godstrafik och den I september 1978 för persontrafik. 

Jag har vid min bedömning av de olika faktorer, som påverkar behovet 

av ersättning, i första hand beaktat effekten av all SJ går över till ett vidgat 

invcstcringsbegrepp fr. o. m. budgetåret 1980/81. Genom denna förändring 

minskar kostnaderna pä driftsidan och därmed behovet av driftersättning. 

Vidare har jag bl. a. beaktat den taxehöjning i godstrafik som genomförts 

den I december 1979 och som också reducerar behovet av ersättning. Jag 

räknar med ett behov av ersättning under budgetåret 1980/81 för drift av 
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icke lönsammajärnvägslinjer med 783,4 milj. kr.. vilket innebär en ökning 

med ca 70 milj. kr. jämfört med innevarande bul!getär. 

SJ bör vidare - liksom tidigare - fä ersättning för de övergångsvisa 

taxenedsällningar som förekommer i samtrafik mellan järnvägsnätet och 

vissa platser vid nedlagdajärnvägslinjer. SJ har begärt oförändrat 2,8 milj. 

kr. för ändamålet under budgetåret 1980/81. Jag biträder detta förslag. 

SJ har begärt ersättning med 3,8 milj. kr. för vissa icke I öns amma 

järnvägsstationer. Ersättningen avser stationer på affärsbanenätet 

som regeringen under tidigare år ålagt SJ att bibehälla sedan resp. kommun 

gjort framställning härom. Sedan våren 1978 har SJ i endast ett fåtal fall 

aktualiserat frågor om indragning av trafikslag vid icke lönsamma sta

tioner. Jag har inget att erinra mot att SJ fär den begärda ersättningen med 

3 ,8 milj. kr. under budgetåret 1980/81. 

SJ har i övrigt för budgetåret 1980/81 begärt ersättning med 22,8 milj. 

kr. för kostnader för plankorsningar mellan järnväg och väg. SJ har även 

tidigare begärt ersättning för ändamålet. Jag vill erinra om vad föredragan

den anförde i frågan i trafikpolitiska propositionen (prop. 1978/79: 99 s. 

82). Föredraganden var enligt propositionen inte beredd att förorda någon 

särskild ersättning utöver den avlastning av kostnadsansvaret med 150 

milj. kr. som föreslogs. Jag anser för min del att den av SJ begärda 

ersättningen för kostnaderna för plankorsningarna väl ryms inom denna 

avlastning och kan därför inte förorda någon särskild ersättning för ända

målet. 

Med e Is behovet för ersättning till 

jämvägslinjer m. m. för budgetåret 

(783,4+2,8+3,8) 790 milj. kr. 

SJ för drift av icke lönsamma 

1980/81 uppgår därmed till 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till statens järnl"ägar för dr(fi a1· icke lönsamma 

järnvägslinjer m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett anslag av 

790 ()()() 000 kr. 
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E. SJÖFART 

Sjöfartsvcrket 

Sjöfarts verket är enligt instruktionen ( 1969:320, omtryckt I 975: !070) 

central förvaltningsmyndighet för ;irenden som rör sjöfarten i den mån 

handläggningen inte ankommer på annan myndighet. Verksamheten skall 

bedrivas med inriktning huvud~akligen på handelssjöfarten. 

Verket arbetar med frågor som rör fartygs säkra födlyttning inom svens

ka och angränsande farvatten. Bl. a. har verket hand om den statliga 

lotsningen och säkerhetsanordningarna. sjökartläggningen och isbrytning

en samt samordnar arbetet för sjöräddning. Verket svarar för säkerheten 

ombord på svenska handels- och fiskefartyg och på utländska fartyg i 

svenska farvatten. Verket prövar vidare ekonomiska frågor som har bety

delse för sjöfartsnäringen. 

Verkets arbete bedriv~ på tre organisationsniväer. lokalt, regionalt och 

centralt. 

Det lokala arbetet bedrivs vid 30 lotsplatser och ett tiotal lotspassnings

ställen. JO fyrplatser och 9 radionavigeringsstationer. Dessutom finns 

verkstäder och förråd. 

För den regionala verksamheten finns fem lotsdistrikt, sju sjöfartsin

spektionsdistrikt och ett sjöfartsinspektionskontor i Rotterdam. Fr. o. m. 

den I juli 1978 ingår även Södertälje kanal i sjöfartsverkcts regionala 

organisation. 

Inom centralförvaltningen som sedan år 1975 är lokaliserad till Norrkö

ping finns fem avdelningar. driftavdelningen, sjökarteavdelningen, 

sjöfartsinspektionen, ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen 

samt en revisionssektion. direkt underställd generaldirektören. Sjöfarts
verket leds av en styrelse. 

Den 30 juni I 979 fanns vid sjöfarts verket I 491 anställda. Av dessa var ca 
I 100 placerade lokalt och regionalt och drygt 300 centralt. 

Sjöfartsverket får anslag anvisade i programtermer. Verksamheten är 

indelad i programmen Farledsverksamhet, Fartygsverksamhet och Övrig 

verksamhet. 

Programmet Farledsverksamhet finansieras över två anslag: Farleds
verksamhet, exkl. isbrytning resp. Isbrytning. De två övriga programmen 

motsvaras av anslag med samma namn som programmen. Medel för sjö

fartsverkets investeringar anvisas under anslaget Sjöfartsmateriel. 

Den statliga isbrytningen samt kostnaderna under programmet Övrig 

verksamhet finansieras direkt över budgeten. I övrigt täcks kostnaderna 

för sjöfartsverkets verksamhet i huvudsak genom olika avgifter och bidrag. 

Större delen av verksamheten under programmet Farledsverksamhet -

utom isbrytningen - finansieras sålunda med fyr-. farledsvaru- och lotsav

gifter. 
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Till ~in anslagsframställning för budgettlret 1980/81 har sjöfartsverkl!t 

fogat verksamhets planen för perioden 1979/80- 1984/85. 

I. Verksamhetsplan och anslag för budgetåret 1980/81 

Program Farledsverksamhet 

Målet för programmet Farledsverksamhet är alt ge sådan service i farle

derna inom inre vattenvli.gar och Sverige angränsande havsområden att 

sjöfa11en kan bedrivas under effektiva och säkra former. Verksamheten är 

huvudsakligen inriktad på handelssjöfarten. men som ansvarig myndighet 

för sjösäkerheten har sjöfartsverket också ansvar för fiske- och fritidshåts

trafiken. I ansvaret för sjösäkerheten följer också att sjöfartsverket har ett 

ansvar för miljöskyddet. 

De medel som används för att nå angivna mål inriktas dels på farlederna 

och deras utmärkning. dels på trafiken i form av information, vägledning 

lH.:h assistans. F. n. kan urskiljas bl. a. farledsutmärkning i olika former. 

positionshestämningssystem. sjömätning. sjökortsframställning, utarbe

tande av nauti~ka publikationer samt Iotsning, trafikinformation och is

brytning. Som ett yttersta medel återstår sjöräddning, för vilken verket 

utöver egna resurser har ett samordningsansvar. 

För den aktuella planeringsperioden vill sjöfartsverket samordna lots

ningsverksamheten inom större lotsningsområden. Det är vidare angeläget 

med en utbyggd trafikinformation, förbättrad lotsutbildning och förbätt

ringar av farleder och farledsutmärkningen. Rationaliseringar. sasom den 

pågående automatiseringen av fyrdriften. ges hög prioritet. För att motver

ka effekterna av fyravbemanning och med hänsyn till den växande fritids

bi'l.tstrafiken vill verket öka sjöräddningsresursema. I enstaka fall bör 

fyrarna bemannas även i fortsättningen. då sjöräddningen så kräver eller 

med hänsyn till andra myndigheters behov. Framställningen av sjökort 

prioritera~. 

U11·n·k/i11gs1•erksumhet 

Under delprogrammet Utvecklingsverksamhet redovisar verket sina 

forsknings- och utvecklingsprojekt. Under kommande femårsperiod räk

nar verket bl. a. med att utveckla ett nytt system för energiförsö1:ining till 

smMyrar och bojar. att utveckla underhållsfria prickar och fyröverbygg

nadcr samt att utveckla automatiska sjömätningssystem. Utvecklingspro

jekten finansieras dels över delprogrammet Utvecklingsverksamhet, dels 

inom ramen för anvisade investeringsmedel. 

För budget är e t I 9 8 0/8 I tar verket upp 617 000 kr. för ut vecklings

verksamhetcn. vilket innebär en ökning med 32 000 kr. motsvarande pris

omräkningen. 
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Radio11a1·iKerin}{sstatiuner. fvrar och andra säkerhet.11111s1a/1er 

Målet för delprogrammet är hl. a: att ge förutsättningar för siiker vägled

ning av sjötransporter i Sverige omgivamlc farvatten samt siikerstiilla 

framkomlighet vid svr1ra passager och underlätta intagningsförhällandena 

vid nedsatt sikt. 

Sjöfarten iir en i högsta grad internationell näring. Föriindringarna i 

strukturen hos sjöfarten sker relativt långsamt bädc vad gäller hamnarna 

för anlöpen och fartygens storlek. utrustning etc. Ca 80'7; av antalet färlyg 

i utrikes fart pt1 Sverige är utländskt tonnage. Internationella konventioner 

anger do.:k en viss minimistandard. Fartygens varierande utrustningsstan

dard medför enligt verket <tll traditionella m:h nya säkerhebsystem för leva 

sida vid sida. Det decentraliserade och specialiserade hamnväsendet med

för vidare ett rikt förgrenat farfedssystem. 

I farledsutmärkningen för handclssjöfarten ingftr dels fasta anlhggningar 

sfisom radarkummel och fyrar. dels flytande sjömiirkcn som bojar och 

prickar. Siirskilda småfyrar och pril.'.kar tjänar fritidssjöfarten och fisket. 

Utmärkningen sker i tillfarts- och infartslederna till hamnarna, i genom

fartsleder utmed kusten samt i omgivande öppen sjö och i trafiksepare

ringszoner. 
I delprogrammet ingår även radionavigeringsstationerna. Efter konver

tering av norrlandskedjorna och norra östersjökedjan som avslutades år 

1977 är numera samtliga svenska sändarstationer konverterade till modern 

multipufssändning. Driftövervakningen sker frtrn en central övervaknings

station i Norrköping. 

Den utmärkning som nu finns i öppen sjö i form av fyrar har hittills 

betraktats som relativt tillfredsställande. Den i huvudsak genomförda ut

byggnaden av bottenfasta fyrar ger en god vägledning för trafiken. Ett 

väsentligt ökat djupgående hos fartygen kommer dock att medföra krav ph 

förbättringar. Även beträffande infartslederna till hamnarna kan farledsut

märkningen anses acceptabel. Förh~ittringar är dock aktuella i vissa leder 

med hänsyn till bl. a. fartygens ökade djupgående. 

Radarnavigering utnyttjas i allt större omfattning vid kusten och under 

navigering i inomskärsleder samt vid angöring. Verket anser det därför 

önskvärt att uppföra radarkummel och radarreflektorer p~1 befintliga sjö

märken och även att förbättra möjligheterna till identifiering av vissa 

radarmål genom att installera racon. Syftet härvid är att göra insegfingsför

hållandena mindre väder- och ljusberoende. För att förbättra informatio

nen om ström-. vind- och vattenståndsförhällandena inom vissa trånga 

farleder. avser verket installera särskilda mätanordningar. 

Den återstående delen av fyrautomatise1ingen. som beräknas helt ge

nomförd budgetf1ret 1980/~ I, omfattar fyrarna Ölands Södra Udde. Hanö. 

Grundkallen. Sydosthrotti:n. Örskär och Holmögadd. De tre fiirslniimnda 

fyrarna automatiseras den I januari 1980. En fortsatt bemanning sker vid 

Hanii och Ölands S. Udde. lnve!'.teringskostnaden för automatisering av 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 112 

de tre i'lterstående fyrarna beräknas uppgå till ca 2,2 milj. kr. Den årliga 

resultatförbättringen beräknas till ca 0.6 milj. kr. I samband med automati

seringen kommer vid fyrarna övertalig personal att placeras om för andra 

arbetsuppgifter inom verket bl. a. i sjöräddningen. 

I fråga om ny- och ilteranskaffning av fyr- och telemateriel krävs enligt 

verket en kraftig höjning av investeringsmedlen. Vidare kräver en ändrad 

organisationsstruktur på lotsningssidan en ökad teknisk utrustning. Bl. a. 

behövs en effektiv VHF-utrustning för fortsatt god täckning. På flera 

pbtscr medför detta att fjärrmanövrerade basradiostationer måste installe

ras. 

Driftomliiggningen av mindre gasfyrar till elektriska fyrar samt i kvarva

rande gasfyrar större gasmagasin ger påtagliga rationaliserings vinster. Pro

grammet har pilgått på syd- och västkusten i fyra år och beräknas vara 

avslutat för hela landet omkring år 1985. Återanskaffning av gasningsfartyg 

kan därigenom undvikas efter programmets genomförande. 

Ett IO-årsprogram för upprustning av fyrar har utarbetats. Ålagda för

bättringar ur arbetarskyddssynpunkt kräver olika åtgärder. En icke obe

tydlig framtida underhållsrationalisering genom modernare byggnadsme

toder med korrosionsbeständigare utförande planeras. Särskilda krav på 

underhållet ställs från antikvariskt hilll för de fyrar som förklarats som 

byggnadsminnesmärken. 
Sjöfarts verket håller f. n. ca 150 bojstationer, 50 lysprickar och 4 000 

prickar i svenska farvatten. Hela detta system läggs om till internationellt 

ensartad utformning under fffen 1980-1982. I samband härmed övervägs 

olika insatser för att underlätta drifthållningen och tillförlitligheten i den 

flytande utmärkningen. 

Fartygsbesttlndet räknar sjöfartsverket med att i framtiden skall bestå av 

8 enheter. I beståndet bör ingå 4 fartyg med kapacitet för bojhantering, 3 

för byggnadsändamål och ett gasningsfartyg. 

För budgetår c t I 9 8 0/8 l tar verket upp 80 662 000 kr. under delpro

grammet Radionavigeringsstationer, fyrar och andra säkerhetsanstalter. 

Medelsanspråken för budgetåret 1980/81 innebär en ökning jämfört med 

innevarande budgettlf på 9 352 000 kr., varav 6 858 000 kr. utgörs av auto

matiska kostnadsökningar. Rationaliseringsvinsten till följd av fyrauto

matiseringen uppgår netto till I 245 000 kr. Rationaliseringsvinsten vill ver

ket utnyttja för överföring till sjöräddning (245 000 kr.), kostnader för viss 

bemanning av Ölands S. Udde och Hanö (IOOOOOkr.). byggnads-, fyr- och 

teletekniskt underhäll m .m. (300 000 kr.) samt arbetarskyddsförbättringar 

(600 000 kr.). Härutöver begär verket 950 000 kr. för antikvariskt underhåll 

av fyrar som förklarats som byggnadsminnesmärken samt I 789000 kr. för 

räntekostnader till följd av planerad beställning av lotsdistriktsfartyg. 

Lotsr1ise11det 

Målet för lotsningsverksamheten är att den skall täcka hela kusten jämte 
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Mälaren. Detta mal konkretiseras närmare genom lots- och fyrfö1fattning

ar. tillämpningsforeskrifter. reglementen m. m. I stort giiller att ll>ts skall 

kunna erhållas efter minst fem timmars förutbeställning. Vid anv;indande 

avs. k. långlots gäller längre förutbeställningstid. 

Lotsen sk'-111 bistä fartyg med k valificcrad nautisk kompetens för att 

fr:imja en god framkl)mlighet under siikra och i miljöhänseende godtagbara 

former. I Sverige räuer i princip lotsfrihet. Lotsplikt föreligger dock för 

tankfartyg över viss storlek med last av mineralolja samt alla bulkfartyg 

med farlig last vill gång i svårnavigabla farvatten. De lotspliktiga fartygen 

svarar for ca en fjiirucdcl av alla llltsningar. Lotsningsvolymen har under 

Je senaste vcrbamhctsåren minskat kraftigt bl. a. berrn:nde ptt utveckling

en mot transpnrter i tiit n:gdhunden trafik. Trot ... att lotskåren reuucerah 

har antalet hibningsuppdrag per lotstjiinst och mänad gåtr ner frän 8.7 år 
1975 till 7 .5 {1r 1978 i genomsnitt för ... amtliga lotsplatser. 

Den (iverviigande delen av transponerna av allmiinfarlig last sker till 

hamnar. som har stort antal lotsningar llCh diir ett upprättht1llande av god 

h•hscrviu: i1r naturlig. Strukturförilndringarna inom hamn- och sjötran

sporterna medverkar till en fortsatt koncentration av hamnar. Under den 

aktuella planeringsperioden k vars tär dock ett större antal hamnar med 

relativt f<'t. icke l1ltspliktiga transporter i'1rligen. Det synes enligt verket 

motiverat att prioritera hamnar med miljöfarliga transporter och relativt 

~lort antal lotsningar. I sådana omriiden far lotsen regelbunden triining till 

skillnad fr:m hamnar med relativt fä lotsningar. Vid ikrafttr;idandet av 

internationella bc~tiimmelser (MARPOL-protokol/ct och Ös1crsjölwnvcn

ti1,nen) snm reglerar förnrening av den marina miljön gennm kemikalier 

torde Jet enligt verket bli nödvändigt att begränsa antalet hamnar som för 

hantera farligt gods. 

Under senare :ir har av sjiifartsverket inom vissa nmraden införts allt 

mer systemati~erade former för trafikinfurmation och trafikövervakning. 

Snm cxempd kan niimnas den information nm Lrafikförhallamlcn m. m. 

Slll11 sker fran \/inga avseende iföeglingcn till Göteborg. fran Södertälje 

avseende Miilartrafiken och frän Sandharnn för stockholmsomri1det. Se

dan hösten 1978 pagär också försöksverksamhet med ett särskilt trafikin

liirmationssystem för området Oxelösund- Norrköping, i vilket H~ivringe 

lotspassning fungerar som trafikinformationscentral. Detta system innebär 

att fartyg anmiilcr avgang. ingäng eller passage vid vissa bestämda punkter 

till Lrafikinformalinnscentralen. Systemet avses utvecklas och införas 

friimst inom 1ättrafikcrade eller miljök~insliga omr{1de11 eller diir det av 

annat skäl är särskilt mlHiverat. Härvid kor.m1er. vilket iir viisentligt. även 

information att crht11las angäendc fartygsrörclser som sker utan biträde av 

ll•ls. Systcmel bygger si'tledes pä anmälan av fartyg samt att informatillll i 

erforderlig omfattning delges berörda trafikanter. Nuvarande system avses 

utvecklas för all medge en mer ratil•ncll mottagning, bearbetning och 

K Riksd11g1•11 1979/Xll. I sam/. !\/r 100. Bilaga 9 
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distrihtlllllfl av al-..tucll informatinn samtidigt stHn vissa analysmöjligheter 

avseende ~jiiforten t1ch sji.isiikerheten hygg~ in i systemet. 

Verket h;ir iiverviigl de allm~inna principer som bör vara vägledande för 

sf1dan<1 system i wenska farvatten samt utarbetat konkreta förslag till 

uppfaggning av ett trafikinformationssystem för stockholmsomrfldel. Ar

betet skall niirmast fortsätta med att utreda möjligheterna all bygga ut det 

nuvarande sy~.tt:met for andra aktuella områden. 

Sjöfarts verket erinrar i sammanhanget om farledshegrcppet. Enligt ver

kets mening bör det nya hegreppet allmän farled betyda en farled som skall 

hftllas öppen för all sjöf<.trt som utan säkerhetsrisk kan trafikera leden. För 

va1:je sädan farled bör vid behov utfärdas trafikföreskrifter rörande fartbe

griinsningar. djupgtiendc. fartygsstorlek m. m. samt trafikregleringar. I 

farlederna bör loh tillhandahållas och Jotsplikt föresk1ivas för vissa typer 

av fartyg. lnnm övriga farvatten bör fartyg med viss last eller över viss 

storlek inti: fä framföras om allm~in farled kan utnyttjas. Det skisserade 

framtidspcrspektivet krhver ytte;:rligare utredningar och omfattande förbe

redelser. Arbde har redan päbö1jats bl. a. med en översyn av normerna för 

farledsstandard. Till grund för denna översyn ligger analyser över farleds

forutsättningarna. De mest trafikstarka och miljökänsliga farvattnen längs 

kusterna prioriteras i detta arbete. 

För att uppnft ett rimligt utnyttjande av personalen miiste kitsarnas 

knmpetensomrttde lllvidgas så att de;: så småningom kan användas inom 

större omrftden. I verkets förslag till ny organisation förcsfas bl. a. en ökad 

admini~trativ samordning p;'t lokal nivf1. Samordninge;:n inriktas även p!t 

andra stödfunktioncr t. ex. i frtiga om heställning av lots och trafikinforma

tinn. En viktigt le;:d i utvecklingen är därför att lotsarnas och båtmännens 

utbildning bredda:,. Ökade storlekar p;'t fartygen och nya navigeringshjälp

medel kriiver vidare en st~indig fortbildning av personalen. Nuvarande 

alderssammansiillning inom lntsktiren medför att pensionsavg[mgen blir 

hög under peril)dcn. Siirskilda insatser för utbildning och rekrytering er

fordras. 

Biltbcstimdets sammansättning är av stor betydelse för verksamheten vid 

lotsplatserna. Lotsht1tarna anviinds inte e;:nbart i lotsningstjiinst utan iiven 

till transport er. ut prickning. farle;:dstillsyn och sjöräddning. För äkran

skaffning a\' lotsb~tlar linns inom verket en detaljerad plan. Genom 

tidigar.:l;iggningar av industribestiillningar har anskaffningsplanen i stort 

kunnat följas. B;11bestirndet. f. n. 123 b;'ttar. häller dock fortfarande en hög 

ge1wmsnil t s;1 lder. 

Fiir bud g c t f1 r e t I 9 8 0/8 I räknar verket med ett mcdelsbehov av 

129 :\t-.2 000 kr .. vilket innebär en ökning jämfört me;:d innevarande budgctilr 

med 7 89.l 000 kr. Pris- lKh liineomriikningen och andra automatiska kost

nadsiikningar uppg;tr till 7 984 000 kr. Inom programmet sker en omfat

tande omfördelning. h11skaren minskar och i stiillcl anställs Oera bittmiin. 

Nettobesparingen uppg!tr hiirvid till 7:1:\ 000 kr. Besparingcn önskar verket 
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till!wdogöra sig på följande sätt. För lotsutbildningen avsätts 300 000 kr.. 

för farlcdsförhättringar. trafikföreskrifter och trafikinformatiun m. m. 

~00 000 kr. lKh för underh;ill av trafikinformationssystem och lotsb;itar 

J 50 000 kr. Hiirutöver omfördelas !05 000 kr. till dclpn1grammet Sjiiriidd

ning. Andel av riintekostnader för planerad beställning av distriktsfartyg 

uppgar till 14 000 kr . 

. Sjt"iri"iddning 

Sj1)fartsverkets uppgifter inom sjöriitldningcn iir dels att samordna insat

:-.erna fr;111 de olika organ som ing:lr i sjöräddningsviisend.:t. deb att delta 

med eg.:n personal och materiel i sjöriiddningsuppdrag. Mrdet för verksam

heten iir att räddningsorganisationerna skall liicka hela kusten samt far

vattnen diirutanför inom svefökt sjöriiddningsomrt1de samt Mälaren llch 

Viinern. 

Vad av~er handclssjiifarten och den heredskap som fordras för denna 

bediims sjiiriiddningen totalt sett V<tra väl avviigd. Viss modernisering 

erfordras dllck av bl. a. den utrustning som möjliggör snabha och effektiva 

ingripanden med hclikLiptrar. 

Trafiken med fritidshfllar har ök:.il kraftigt under en lfing följd av i1r. Med 

hiinsyn till det ökade antalet fritidsbt1tar hör sjöriiddningsrcsurserna för

~tärkas nu utan att avvakta pägäende utredningar. En del av de medel som 

frigörs vid rationaliseringar inom fyr- och lotsväsendet hör diirför tillföras 

sjiiriiddningsverksamhctcn och användas för att skapa en hasorganisation i 

,yf\e all forstiirka sjöriiddningsberedskapen. Hiirvid kompcm.eras effek

terna av avbemanningar av fyr- och lotsplatscr fran sjöövervakningssyn

punkt. 

Haverifrekvensstudier och fritidshatarnas koncentrationsomrl1dcn visar 

pä behov av placering av fälla sjöräddningsresurser till stockholmsre

gionen. ostkustens skärg~lrdar. Öresund. viistkuskn. Vänern, Miilarc.:n och 

Blekinge. Stationeringsllrt bör väljas med avseende p{1 befintliga beman

ningsmöjligheter eller som optimalt lokaliserade speciella sjöräddningssta

tiliner. Utbyggnaden hör ske etappvis for att vinna erfarenheter för framti

den. 

Sjöfartsverket har konstruerat en speciell sjöräddningsbät anpassad till 

fritidssjöfartens behov. Genom samordning och samarhetc med andra 

myndigheter. tull, polis och brandkår kan den nuvarande sjöövervakning

en från fyr- och lotsplatser ersättas av snabba specialenheter. 

Basorganisationen bör enligt verket omfatta en fast kader av instruktörer 

th:h förmän för säsongsmiissigt anställd personal. Fristiilld pers(inal vid 

fyrautomatiseringar och andra rationaliseringsatgärdcr hör i forsla hand 

J;.omma i frt1ga. Härutöver kan vapenfria viirnpliktiga sättas in. 

Allt fier fritidshätar utrustas med PR-radio. Utbyggnaden av hasradio

stationer lich hjiilpradiosbp hör därför fullföljas. Slut målet iir ett kusttäc

kande system av hasstatinner med passning dygnet runt av kanal 11 A samt 

hjiilpradio~Up vid livligt trafikerade leder. 
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Fiir hud get är e t I 9 8 0/8 I begär verket 9 831 000 kr. fiir delprogram

met Sji.iriiddning. vilket innebiir en ökning jämfört med innevarande hud

geti\r med I 276 000 kr. Automatiska kostnad sökningar uppgi'lr till 

926000kr. Volymökningen om 350000kr. finansieras genom omdisponc· 

ring från tvi\ tidigare redovisade delprogram. Volymökningen avser bl. a. 

drift och underhåll av basradiostationer och hjälpradioskap ( 100000 kr.) 

o.::h personal för sjöräddningsstationcr ( 250 000 kr.). 

Siidatiilj,- /..111111/ 

Mttlet för kanaldriften lir att bibch:dla och om möjligt förbättra den 

tekniska standarden och trafikkapacileto:n. Verksamheten skall drivas ef

ter afforsmiis~iga grunder. 

V crkc1 111 reder rniijlighclerna att sanwrdna driften av Mälarbron med 

driften <1v slussen och slussbron. Vidare iwervägs fortsatt sanll>rdning 

mellan kanalvnket och lotsplatsen i syfte att rationalisera passningen av 

klHnmunikat illllerna. 

För bu J g t" t ;·i r e t I 9 8 O/X I rfö.;nar verket kostnaderna for kanaldriften 

till 4 329 ()()()kr. 

Mindrl' /..1111a/1'r , wh Ji"in(iupailc .Jiirleila 

Mftlet fiir verksamheten iir att Je mindre kanalerna och fiirdjupade 

farlederna för vilka verket ansvarar skall underhi11las 'ii1 att de hi11ler 

angivet djup och angiven bredd lKh i övrigt den tekniska standard som 

förekommande fartygstrafik kriivcr. 

Delprogrammet nmfatuir drift oL·h underhäll av cU fyniotal farleder och 

kanaler. Hi.irutöver ingilr punkt vi~a fördjupningsinsatser i farleder. 

För budgct{1rel 1980/81 tar verket upp h6~ 000 kr. under delprogrammet 

Mindre kanaler och fördjupade farleder. 

.Sjii/..a rt hig g 11i11g 

Mälct för sjiikartev..:rksamheten iir all utfi.ira s~1dana mi.itningar och 

undersökningar i farvallcn irwm l;mdct o,·h i angriinsandc havsomraden 

sum fordras för sjöfarten och fi.irsvan:t. all utarbeta lh::h utge eller l~1ta utge 

allmiinna sjökort llCh seglingsbeskrivningar samt att utarbeta slirskilda 

sjökort uch seglingsbeskrivningar för marinen. 

Sjiikartliiggning iir av stor betydelse for nenalet av farledsverksamhe

tens aktiviteter. All farledsutmiirkning kräver sidunda dds kiinnedom om 

bottentopografin fiir att kunna bestiimma biista läget för resp. fyr. bo.i och 

prick etc. dels en geodetisk inmätning s;i att utm~irkningen kan rcdll\'isas i 

sjökort pi'1 ett s:i långt möjligt klirrekt och med verkligheten överensstäm

mande siitt. Ll1tsningsverksamhcten krliver all d_iupförhallandcna kan re

dovisas för lotsarna pt1 ett mer detaljerat säll iin vad som kan ske i 

sjökorten. Vidare mi1ste alla miirkcn av typenslinjer m. m. vara hydrogra

fiskt kontrnllerade <1 att Je kan anviindas p;1 det slit\ -,om lir avsett. 
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Sjöfarten m:1ste vidare kunna förses med sjökort av si1dan k valitL'l att de 

medger en siikcr .sjöfart. I kn hristantle noggrannhet s1>m r;·1 reknikL'ns 

nuvarande stadium i rraktiken inte kan undvikas i en karta fr1r i sjiikorten 

inte vara av si1dan shirleksordning all den negativt pi1verkar s_ji.isiikerhe-

1cn. I den <tllmiinna (iversyn av farledsforutsiillningarna i di: mest trafik

starka 1ich miljöLinsliga avsnillcn bngs kustcrn<J som sjiifartwcrket r;1-

börja1 srelar sjiikarteverksamhL'lcn fi.iljaktligen en viktig r1>ll. Fr. 1i. m. 

llJ7X iirs miitsiisung har sji)miitningsverksamheten delvis gelts en ny inrikt

ning i och med att sji.ikartcverksamhL'IL'.n utför speciella s. k. farkdskun-

1ruller avsel.'.rllh: bl. a. fyrp1isiti1iner m. m. 

För att i.ika miitningskapacitL'len avser verket under rlaneringsp.:ri1>den 

hl. a. att öka automatinnsgraden vid s~iviil iiveri'öringen av miitdata frän 

sid11batarna till muderfartyget s11m i utviirderingen 1i~·h p1Tsentati1,nen av 

m~itdata. Vidare avser verket att utöka miitsiisongen (l~·h utnyllJan<.kgr-.1-

den av fartygen umlt:r -.iis1,ngen. 

Rutinerna fiir utviirdl.'.ringsarhetl.'.t och sjökortsriittl.'.1-.erna har hdl iind

rats. Sjiimiitningarnas resultat utviin.kras i ett balanserat system. dvs. 

n:sultatet fr[1n en miitningssiisong skall vara ut viirderat i djurkartans form 

innan nästa mätningssäsong bi.ir:jar. Ojupkartans huvudsakliga inneh{dl 

skall vara infört i sjökortet inom högst el! ;ir. Mängden av insamlade 

miitdata har dragits ned. Därigen1im kan verket delvis avhjiilpa den eftl.'.r

sliirning som föreligger i ut viinkringsarbetet. 

Dc:n svenska sjökortsportfiiljen omfattar f. n. 90 översikts-. kust-. sbr

gi1rds- och inlandskort. Av dessa är o2 utgivna före itr 1950. Det föreligger 

enligt wrkL'l l.'.tt starkt behov av all ersätta flertakt av de hclintliga sji.ikor

tc.:n med nya kort tnypniduktion). Produktion~;takten iir f. n. ca 2 nya knn 

per :1r. 

För budget<'1ret 1980/81 tar verket upp 41323000kr. i medclshl.'.

hov. vilket innebär en ökning ji·imfört med innL"varanJL' buJgetitr med 

5 919 000 kr. Pris- och löneomriikning jämte andra automatiska kostnads

i.ikningar uppgår till 4 049000 kr. Volymökningen om sammanlagt 

o!ll 000 kr. avser dels kostnader för I ingenjör. 2 förste kartografer oeh 2 

förste ritare. dels vissa andra omkostnader. Hiirutövcr tas upp I 2119 000 kr. 

fi.ir räntor till följd av hegiird beställning av ett fartyg. 

P11hlika1i,111a 

Mälet för delprogrammet Publikationer är att som komplement till sjii

kl>rten tillhandahålla nautiska puhlikationer mc.:d godtaghar aktualitc.:t. 

Verkl.'.t ger ut fyra publikati1ml.'.r. niimligen Underriit1clser fi.ir sji>faramle 

( Ufsl. Umkrrättdser för htitsporten ( Ufbl. Svensk fyrlista och Svensk ilih 

<SvLl. Den fiirstniimnda publikati1men utges en g~mg i veckan. I fdiga om 

Underriittelscr för biitspnrten '>ker utgivning med fem hiifll.'.n under fi.ir

s1m11naren. Svensk fyrlista gl's ut vartannat f1r. lktriiffandc.: Svl.'.nsk loh h<tr 

verket som m;il att inga uppgifter skall vara äldre iin tre i1r. 
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För bud I:! l' t ;i r e t I 9 8 O/X I bcgiir verkd I 2X8 000 kr .. vilket innebär 

en tikning mcJ 302 000 kr. jiimfört med innevarande f1r. Pris- och lönelHn

r;ikningen uppgi1r 1 il! 47 000 kr. I volymökning beglir verkct 110 000 kr. för 

forsUirkning av n:daktillllCn for UnJerrättclser för sjiifaranJe. Härutöver 

omfördelas kostnaderna f1:ir radiLlljiinst ( 145 000 kr.) unJer delprogrammet 

AJministwtinn till delprogrammet Puhlikationer. 

i.lhrr111i11g 

Midet för delprogrammet Isbrytning lir t.v. att befästa förutsättningarna 

för sjöfart Met runt pft bottenhavshamnarna och förlänga 

skeppningssiisongen för de större hamnarna i Bottenviken. Under lindriga 

Pch n\irmala isvintrar skall sjöfart pf1 bottenvikshamnarna kunna pågå året 

runt med isforstärkt tonnage och vid viss koncentration av utlastningen. 

För Vänern llCh Mälaren är m;llet att kunna ha sjöfart året runt. 

Sjöfartsverket r~iknar med att det fordras sex effektiva havsisbrytare 

jiimte Thule för att förverkliga mälet för isbrytningen. Härutöver fordras 

för Vänern isbrytaren Ale samt för Mätaren visst utnyttjande av isbrytande 

bl)gscrb:1wr som förhyrs. 

Sedan vintern 1970/71 har sjöfart {1ret runt kunnat upprätthållas på 

Bl)ttenvikt:n. Assistansbehovet i Bottenhavet har frånsett vissa perioder 

v:.irit litet l>Ch för Östersjön. Öresund och västkusten har endast under den 

striinga vintern 1978/79 isbrytarresurser hehövt tas i anspråk. 

Pil grunJ av linJriga isvintrar och den av lfigkonjunkturen betingade 

ringa sjiifarten har erfarenheter av den unJer 1970-talet utbyggJa isbrytar

tlnttans sarnlaue kapacitet inte kunnat crhällas förrän under senaste vin

tcrn. MeJ hiinsyn bl. a. till att crfarenhetcrna frrm sistliJna vinter ännu inte 

hunnit utviirderas aktualiserar sjöfarts verket inte f. n. frågan om anskaf

fanJe av ytterligare isbryt<1rfartyg. Däremot bör enligt verket äldre isbry

tare moderniseras. 

För hu J get !i r e t I 9 8 0/8 I beriiknar verket kostnaderna för isbryt

ningen till 13X n62 000 kr., varav administrationen svarar för I 200 000 kr. 

KostnaJsi.ikningcn fri111 innevaranJe budgetår uppgflr till 19 6 I 2 000 kr., 

huvudsakligen heroende ptl höjJa priser på bunkeroljor. 

Pr11gram Fartygsverksamhct 

Inom pnigrammd Fartygsverksamhet beJriver sjöfartsverket den verk

samhet som riir siikerhcll'n lHnhord pt1 fartyg, skyddet av Jcn yttre miljön 

fr<'m p;'1verkan av fartyg och last samt de ombordansUillJas sociala förhäl

landcn. Lk mer preciserade mMen anges under respektive delprogram. 

Behovet av resurser inum programmet beror av nera faktorer. En av 

dessa :ir <1ntalet fartyg inom handelsflottan. Ritningsgranskning och till

synsfiirriittningar i samband med ombyggnad av fartyg och också andra

handsforviirv fr:1n utlandet lir siirskilt arhetskrlivanJc. Under senare är har 

antalet nyhyggen s;irskilt i utlandet varit stort. Aterkommande tillsyn och 
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inspektion av befintliga fartyg har delvis mfist eftcniittas. Under 

planeringsperiuden anser verket att den fortlöpande kontrollen av fartyg 

m~1ste ökas. !\ler tid skall oeksä iignas ät uppföljning tH.:h konsolidering av 

de normer snm utarbetab och iir under utarbetande. En 'uccessiv bredd

ning av verksamheten främst inom omr[1dena transport av farligt gnd, och 

skyddet nwt vattenföroreningar är enligt verket angefagen. 

Hiiruttiver styrs verksamheten av inneht1llet i den tilhimpliga lagstift

ningen. i första hand sjölagen ( 1891 :35 s. I). lagen ( 1965:719) om siikerhe

ten p[1 fartyg. sjömanslagen ( 1973:282). sjöarbetstidslagen ( 1970: 105). la

gen t l'J72:275J <Hll vattenförorening frim fartyg. lagen ( 197ti:6) <llll vatten

förorening frtin fartyg in<>m Östcrsjöllmri1det samt kungörelsen ( 1954:550) 

ang;1ende skeppsmiitning. Även lllika internationella överenskommelser 

p;ivt>rkar verksamheten. Av stor betydelse lir det ökade ansvaret för kon

troll av utliindska fartyg genom den suc.:e,siva utvidgningen av kontrollen 

av s. k. undermidiga fartyg. 

Sjöfartsinspektionen har att grnföka farleders utmärkning samt hestäm

ma normerna for säkerhetsanordningar. Preliminära riktlinjer för farleder 

som hl. a. behandlar farleders djup och bredder i förhrtllande till de fartyg 

som skall trafikaa lederna har tagits fram av sjösiikerhetsdirektören. Rikt

linjerna har prövats under aren 1976 och 1977 och en förfangd fiirsöksperi

tid om tvä tir har heslutats. Som ett viktigt led i det fortsatta arbetet ingtlr 

att göra en ut viirdering av försöks verksamheten. Därvid avses att bl. a. 

söka mera ingf1ende belysa sambandet mellan kostnaderna och mftlet att 

upprätthålla en rimlig standard i farlederna for att fä ett underlag för 

framtida beslut. 

!)jiifimsi11spektio11111. m. 

Mälet för delprogrammet Sjöfartsinspektion m. m. kan sammanfattas i 

följande punkter. nämligen 

-· att tillse att fartygen är sjövärdiga. 

att tillse att fartygen är konstruerade sf1 att de ger en g(1d boende- och 

arbetsmiljö för de ombordvarande. 

- att tillse att fartygen är bemannade pä ett betryggande sätt. 

att fastställa det högsta antalet passagerare som fartyg i förekommande 

fall far transportera. 

att tillst! att fartygen följer angivna bestämmelser vad gäller passagerar

antal. 

- att tillse att fartygen är så lastade eller barlastade att sjövärdighets- och 

s~ikerhetskraven uppfylls. 

- att utöva kontrollen vid transport med fartyg av farligt gods, 

att fi.irebygga fornrening av den yttre miljön frän fartyg samt 

att tillse att de fritidshåtar som anmäles till frivillig typprovning upp

fyller fastställda regler. 

Verksamheten kan i stort delas in i fartygsinspektionsfriigor inklusive 
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arbetsmiljöfr~·1gor m:h typprovning av fritidsbi)lar. fr;1glir rörande den yttre 

miljön samt bemanningsfr[igor. 

Fartygsinspektion~fr{1gorna omfattar iirenden inom omradcna hrand

skydd. stabilitet och friborJ. nautiska IH1gor. skeppshyggnads- och all

männa h;'dlfasthetstekniska fr~1g1.1r. fartygsutrustning. his~- llCh lyftanord

ningar. maskineri- lH:h clutrustningar. ho~tiider llCh .iuridiska fr?1gor. Den 

största delen av arbetet utgörs i dag av ritningsgranskning. Med hänsyn till 

den stllra arbetsbelastningen har tidvis en ganska st11r delegering av ären

den ägt rum till sjöfartsinspektionsdistrikten. Trots detta har en viss efter

sliipning rMt i iirendebalansen. 

Den fortlöpande tillsynen av fartyg sker gem1m hesiktningar lKh inspek

tioner. Redovisning av tillsynen sker gemm1 rapporter som granskas cen

tralt. Rapporterna ligger till grund för beslut om certifikat l>Ch bildar 

underlag för tltgiirder ombord pä fartygen. 

Under den kommande planeringsperioden förutser verket ett tikat hehov 

av resurser för arbetet med att utfärda detaljbestiimmelser till giillande 

författningar med hiinsyn till den snabba ut vecklingen av olika fartygs

typer. Vidare bör tillsynen över sm{t fartyg som huvudsakligen trafikerar 

våra inre farvatten och kuster öka. Likasä torde ny bstningsteknik. exem

pelvis den utökade användningen av containrar. medföra ökade arbehin

satser för sjöfartsverket del. 

När det gäller arbetsmiljöfrågorna riiknar verket med att resurserna iir 

lämpligt avviigda för den närmaste verksamhetspnioden. Det kriivs emel

lertid att siirskilda tillsynsrutiner for verksamheten utvecklas. 

Sedan starten för typprovningsverksamheten för fritidshf1tar har arbets

uppgifterna kontinuerligt i.ikat. Bl. a. ki:ln nämnas atl det rwrdiska samarhe

tet har krävt och alltjiimt kräver en hel del fi.irberedelser. efterarhete och 

resor. Kontakterna med tillverkare. förs;itjare. myndigheter. btltsportor

ganisationer. massmedia och allmiinhet kr;iver 11cks:1 avsev~inla resurser. 

Sistnämnda verksamhet är nödviindig om verket skall kunna uppriitth<'illa 

och förstiirka del förtrnende som den frivilliga typprovningen fatt hus 

tillverkare. leverantörer <lCh btttkonsumenter. 

Verksamhetens huvudsakliga inriktning under de gängna aren vad gäller 

farligt god~l)rnrftde bar varit att sprida informatiun m:h utarbeta tilhimp

ningsföreskrifter för att öka bnnedom om och därmed även efterlevnaden 

av g~illande regler. Tillsyn har pit grund av bristande resurser endast 

kunnat utföras i mycket ringa omfattning. Efter den informatiunsspridning 

som förekommit har kraven frftn berörda parter och allmänheten pf1 att 

tillsynen av regeldterlevnaden mi1stc böjas till en rimlig nivi·1 kontinuerligt 

ökat. En förstärkning av inspektionsresurserna för detta iindamitl iir myc

ket angekigen. bl. a. mol bakgrund av att stora mängder farligt gods trans

Pllrteras pä bilfä1jor samtidigt med passagerar..:. 

Enligt lagen t I 96'i:7 I 9) om siikerheten pi1 fartyg skall sjöfartsvL'rket -

efter samräd med redares och de ombordanstiilldas L1rganisationL~r ... för 
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flertalet handelsfartyg faststiilla minsta hesiittning som kan anses betryg

gande frän siikcrhetss~'npunkl. Dessa iiremlen är av mycket komplex na

tur. Ln stor del av nu giillande minimibesiittningsbeslut lir interimistiska i 

a\·vaktan p~t det arhck som genomforts av befi.ilshemanningsutredningen 

(!\. I '.170:2l/l. Det iir vidare en vanlig tendens att sjöfartens organisationer 

iinskar revidera giillandc hemanningsbeslut genom olika specialavtal. Dct

t<t giir 'ig siirskilt g;illande i samband med ombyggnaden av fartyg. ändrade 

fartomrf1dcn. ökad automation m. m. Vissa av de hcmanningsbeslut som 

fatta., giiller under en fiirsiiksperiod och krliver noggrann uppföljning och 

utviirdcring. 

Fiirhudgctårct ll/XO/XI heglirverket IX567000kr. för delprogram

met Sjiil"artsinspektion m. m .. vilket iir en ökning med I 321 000 kr. jiirnfört 

med innevarandi: hudgetår. Pris- och löneomrlikningen uppgf1r till 

925 000 kr. Volymökningen uppgar sttlcdes till 396 000 kr. 

Till följd ;1v att den s. k. hamnstatskontrollen av far1yg ökar i omfattning. 

de iivcrcnskommclscr som triiffats inom Östersjöområdet och skärpt kon

troll viJ rramporl av farligt gods begär verket en förstärkning av resur

sern;t med två impektörer. Kostnaderna heräknas till 296 000 kr. Härut

iiver begiir verket I 00 000 kr. för utbildningsinsatser inom farligt godsom

rädc. 

SI,,, ·11p.rn1ii t ni llJ.: 

f\.falct för delpwgrammet Skeppsmiitning är att bl. a. tillgodose Jet be

hov -,om finns att faststiilla hrutto- rn:h nettodräktighet för svi:nska fartyg i 

all sjl.ifort samt fi.ir utländska fartyg vars mätbrev inte är giltiga i Sverige. 

Arbetet bestttr främst av volymberäkningar enligt konvcntionsregler. 

Grundma\eriale\ för beräkningarna erhtillcs bl. a. genom uppmätning om

bord ,,ch kontnill av ritningsundcrlag. Verksamhetens omfattning ptiver

ka~ av bl. a. antalet nybyggda och inköpra fartyg. 

Statsmakterna hcslöt v{iren 1979 att ratificera 1969 ars shppsmätnings

I..onvcntinn. vilken berliknas träda i kraft under i\r 1982. Under perioden 

1980- 198~ I..ommer därför skeppsmiitningsorganisationcn att utsättas för 

en kraftig arhetshelastning. 

fiir hud ge Ui r c t I 9 X 0/8 I tar verket upp 3 I 00 000 kr. för skeppsmät

ning~ verksamheten. vilket innebiir en ökning med 422 000 kr.. jämfört med 

innevarande budgetär. Pris- och li.ineomräkningen uppgår till 180000 kr. 

Resursförstärkningen avser datahearbetning och programutveckling 

150000kr.1. en handläggartjänst t 128000kr.) samt en viss personalökning 

n:gi1inalt (64 000 kr.). 

Sj1 i11·h11i.1!- 111 red11i11g.11·1,,.ha111lz1't 

i'VHdct för delprogrammet Sjöteknisk utredningsvcrksamhet är att utar

beta .,;ikcrhctsnormer för farledsanordningar. att analysera sjöolyckor. att 

övcrv.ika cftcrlcvnaden av giillande bestämmelser om säkerheten till sjöss 

~amt tillse att befarade brott mot lag om säkerhet till sjöss anmäls. 
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Under planeringsperioden planeras siirskilda insatser vad gLi.llcr utviirde

ring av grupper av sjiit1lyckor för att fä ett siikrare umlerlag för resursan

viindning i syfte att öka siikerhetcn tlCh miljöskyddet. Ett ökat internatio

nellt kontaktutbyte eftersträvas. 

hir bud g c t ti r e t l 9 8 0/8 1 tar wrket upp 1 241 000 kr. för den sjötek

ni~ka utrednings verksamheten. vilket innebiir en ökning med 70000 kr. 

nwtsvarande pris- och löneomriikningen. 

Sjiima11s11i.i11111d1·11 

För bud ge Ui r c t I 9 8 0/8 1 tar verket upp .'i88 000 kr. för sjömans

niimndens verksamhet. 

P Hl gram Övrig v c r k sam het 

1 programmet Övrig verksamhet ingär delprogrammen Radiotjänst åt 

sjiifarten. Försöbvcrksamhet avseende förebyggande åtgärder mot vat

tenförorening. Omlokaliseringskostnader. Åtgärder mot vattenförorening 

fr~lll fartyg samt Särskild undersökningskommission vid sjöolyckor. Från 

och med budgetäret 1979/80 ingär också delprogrammet Bemanning av 

fyrar av n:gionalpolitiska skäl. 

Radio1jii11s1 ät .1j(ifar11·11 

Under ddprngrammet Radiot.iänst ät sjöfarten tas kostnaderna upp för 

h:leverkets tjiinstcr i vad avser nyhetsmeddclanden. läkarräd och naviga

tionsr{1d till sjöfart.:n. 

Fi.ir budget är e t I 9 8 0/8 I tar sjöfarts verket upp ett belopp av 

665000kr.. dvs . .:n iikning med IOOOOkr. sedan innevarande budgctt1r. 

Fiir.1ii/...\1·er/.:samhe1 a1·see11dc ji>reln·ggandc åtgiirda mot 1·a11c11.f()rore-

11i11g 

Under föregi1cnde budgetttr pilbörjades i samverkan med samtliga Ös

tersjöstater en för~öksverksamhet avseende partikelmiirkning av oljerester 

i tankfartyg. Miirkningen av oljeresterna startade i maj 1979. Sjöfartsver

kets medverkan i försöket beriiknas tlitalt kosta <.:a 1 milj. kr.. vilket belopp 

togs upp for budgetttrct 1978/79. 

För budget t1 r e t 1 9 8 0/8 I tar sjöfarts verket endast upp ett formellt 

belopp av 1 llOO kr. 

0111/11/,_a/is1·ri11gs/.:1is11111Ja 

Fr:1n delprogrammet Oml<ikaliscringskostnader bestrids kostnaderna för 

verkets omlokalisering till Norrköping samt vissa merkostnaJ1.:r för i.iver

llyttningrn till Muski.i av utrustnings- och underhfdlsarbeten pä sjömiitar

tlottan. 

För bud g d {1 r e t l 9 8 0/8 I tar verket upp 2 240 000 kr. för att bestrida 

omlukali~aingskustnader. vilk.:t ~ir en minskning med 10 000 kr. j~imfört 

med innevarande budgct:ir. 
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Argiirda mot 1·a111·11j('irore11i11g frc/11 ji1rryg 

Under delprogrammet Atgiinkr mot vatto.:nflirnrening fran fartyg tas de 

kostnader upp ~om kan uppkomma vid av sjöfansverket vidtagna tvangs

~ltgärder enligt lagen ( 1972:27.'i) om ätgiirder mot vattenförorening frän 

fartyg (iindrad senast 1979: 462) Lll:h lagen ( 1976: 6) om ätgiirdcr mot vat

tenförorening frirn fartyg inom Östersjtil)mradet !ändrad 1979: 463). 

Förbud get~' r el I 9 8 0/8 I tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. 

Siir.1/.:.ilcl 1111Jersii/,,11i11g.1/.:.u111111is.1i<111 riJ sjli,1/ycf.:.,,r 

Under delpn1grammet tas upp klistnaderna för den särskilJa undersök

ningskommissionen vid sjiiolycklir. Undcrsökningskommissionen har till 

uppgift att snabbt och effektivt utreda orsaken till allvarligare olyckor 

inl1m sjöfarten i syfte att förhindra att liknande olyckor upprepas. 

Förbud get {1 r ct I 9 8 O/X I tar verket upp ett belopp av 60 000 kr. 

Bn11111111i11g m· J,\Tar ar rcgiu1111/politis/..a s/..iil 

Under delprogrammet har sjöfartsverkel tagit upp kostnader for en 

fortsatt bemanning vid Måseskärs fyrplats efter genomförd fyrautomatise

ring i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 1978 samt kostnader för 

bemanning av Kullens fyr. 

För budgetar e t I 9 8 0/8 I tar verket upp 592 000 kr. för ändamälet. 

För prligrammen gemensamma verksamheter 

De gemensamma funktionerna utgörs av administration och bestttr av 

driftsledning. planering. myndighetsuppgifter. budgetfrågor. revisionsfrft

gor. personal- och juridiska fr;\gor samt vissa servicefunktioner och för· 

svarskontoret. 

Under planeringsperioden avser verket att med utgångspunkt fran arbe

ll't med den nya organisationen driva ut ve1.:klingsfragoma vidare vad avser 

verkets organisation. Förslag till ny organisation har lämnats under hösten 

1978. På det personaladministrativa umr~idct kommer fdgor rörande re

krytering och personalrörlighet att kräva ökade insatser liksom avtalsfr1'1-

gurna. Det personaladministrativa utvccklingsarbetet fortsätter och omfat

tar särskilt utbildningsinsatser. Beredskapsplaneringen tar särskilt sikte på 

handelssjöfartcns beredskapsproblem. Ett vidgat engagemang i lokalise

ringsfrägor förutses. Planeringsfrägorna tillmäts större vikt. 

Förbud get är e t I 9 8 0/8 I tar verket upp 27 756 000 kr. för administra

tion. vilket innebär en ökning med I 848 000 kr. jämfört med innevaranJe 

budgct{1r. Pris- och löneumräkningen uppgär till J 695 000 kr. Ef1er viss 

omfördelning till annat delprogram ( 14.'i 000 kr.) och viss volymminskning 

t49000kr.l uppgt1r volymökningen till 347000kr. Denna avser utbildning 

och forskning inom ramen för det ekonomiska försvaret ( 197 000 kr.) samt 

personaladministrativ ut veckling l 150 000 kr.). Knstnaderna för det ekono

miska försvaret beräknas till I 60.'i 000 kr. jlimfört med I 407 000 kr. for 

innevarande buJget{1r. 
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I n v c s te ringar S j li fartsmat er i c I 

Sjöfartsverkets investeringar avser främst fartyg. hntar. fyrar. fyr- <H:h 

tdematnid samt farleder. Riintm och avskrivningar pt1 investerat kapital 

pi1verkar kustnaderna för farkdsverksamheten. Medel för att hestrida de 

f1rliga kapitalkustnaderna ingär i anslagen för farleds- och fartygs verksam

heten. 

Till grund för sjöfartsvcrkets inve~teringsverksamhct ligger en till verk

samhetsplanen kPpplad fe marig investeringsplan. som revideras ärligen 

med hänsyn till d.:t faktiska budgetutfallet. lnvesteringsplanen omfallar 

skilda objektgrupper under rubrikerna Sjösäkerhet. Sjökartläggning. Is

hryla1fartyg. Farleder. Södertälje kanal samt Sjöfartsinspektionen. 

')jc'i.11i /.;,•rit<' I 

Investeringarna för sjösäkerhet beräknas under de niirmaste åren ligga 

avseviirt över nuvarande niv~1 foimsl heträfTande fartyg och båtar samt fyr

och telematericl. Den tidigare eftersliipningen av i'lteranskafTningen av 

sjöfartsvcrkets anfaggningar. fartyg. båtar och andra arbetsredskap beräk

nas kunna inhiimtas under <le första ä.ren av planeringspcrio<len. Av det 

totala investeringsbehovet rörande sjösäkerhel under perioden 1980/ 
81- l Y84/8.5 pä .~ 12 milj. kr. utgör ateranskaffningarna drygt 8.5 <,; .. 

Investeringarna i fyrar omfattar nybyggen. ombyggnader och auto

matisering av fyrar. Det årliga investeringsbehovet i form av nyhyggen 

uppg~ir enligt sjöfarts verket till l·a 4.7 milj. kr. De suu.:essivt ökade fartygs

storlekarna. ökad trafikintensitet. riskerna vid transport av farligt gods 

~amt krav pi1 mörkertrafik stliller ökade krav pt1 farle<lsutmärkningen. 

Hiigre nautiska prestanda efterstriivas. 

Till ornhyggnadcr av fyrar tar verket upp ca 1 . .5 milj. kr. Atgärderna -

vilka medför klara rationaliscringsvinster - avser bl. a. utbyggnad av 

g<ismagasinen samt clektrifiering av gasfyrar. Ombyggnadsprogrammet 

innebiir hl. a. att antalet gasningsjakler pä sikt kan minskas med en enhet. 

Programmet för automatisering av fyrar fortlöper och kan slutföras 

under hudgetäret l 'J80/8 I. För detta f1r tar verket upp ca 0.8 milj. kr. 

lnvestningarna i fyr- och te I e materie I avser i första hand i'iteran

skaffning av försliten materiel. Systemet med automatiserade fyrar. tele

kommunikalionsmedel och navigeringshjälpmedcl förutslitter hög driftsä

kerhct. En höjning av {1teranskaffning~nivfin inom ordinarie investerings

ramar synes enligt verket ofrtinkomlig for att säkerställa en acceptabel 

halitct r:1 denna fr~m säkerhetssynpunkt ytterst viktiga materiel. Atcran

skaffningcn ligger i fangtidsplanen pt1 ca 12 . .5 milj. kr. ärligen att .iämföra 

med 5.6 milj. kr. i ordinarie medel i intern investeringshu<lget för budget

{1rct l 97Y/80. 

För uthyggnad av antalet racnn med I 0 st. per ä.r behövs årligen ca 1.0 

milj. kr. i investeringsmedcl. Racon är - med den nya konstruktion som 

nu ut veckla~ - ett vlbentligt förbättrat hjälpmedel for alt höja navigations

slikerhctcn. 
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För inve.,teringar i materiel för trafikövervakning kriivs s;irskilda medel. 

Trafikövervakningsanliiggningar hehi.ivs i de viktigaste infartslederna. 

Fxtra insaher föruhätts i Sto.::kholm nch Göteborg. Enligt sjiifartsvcrkct 

krävs - för att uppnt1 bcsparingsalternativet i farledsverksamhctcn -

,,;irskikla medel fi.ir invt:stcringar i tjiirrövervakningsapparatur. VHF-be

vakning etc 

Viss förnyelse LH.:h omhyggnad av hamnar och tjänstelokaler är stiindigt 

aktuell med hänsyn till ökade krav p;i arbetarskydd och arbetsmiljö, varvid 

samtidigt en rationalisering av driften kan komma till stånd. I langtids

planen tas i detta sammanhang upp lotsplatscrna i Umeå. Luleå, Visby och 

Ahus. Ca 1,0 milj. kr. per t1r har upptagits för om- och nybyggnad i 

s<1mhand med verkets omorganisation samt ombyggnad av lotsutkikar i 

.,,1mhand med anbggningar för trafikövervakning. Dessutom heriiknas me

d.:! för ombyggnad av dislriktsförrlu.lct i södra lotsdistriktet. 

Investeringarna i I ut s hf1tarav-.er11teranskaffning av 7-8 h:!tar per ftr. 

fiirdcladc pi'1 I re olika ~tandardtypcr. Förnyelsen av lotsbåtsbeständet ger 

liigre undcrhållsko~tnader. förkortade lotstransporttider och ett minskat 

behov av reservht1tar. F. n. iinns 123 enheter i drift. Återanskaffningspw

grammet innehiir en minskning av antalet enheter. 

För ar het s fartygen efterstriivas att i möjligaste miln samordna drif

ten av fanygen b~1dc arbetsmiis-;igi nch gc11grafiskt. Det nya byggnadsfar

tygct Fyrbyggaren anv:inJes sält:dcs även för bojhantering. lotsdistrikts

fortygcn arbetar ocksä i angriinsande distrikt o..:h iiven gasningsjakterna 

vidgar sina arhl'lsomräden. Tnwlt erfordras, sedan planen for fyrnmbygg

n•tdcr ur rationaliseringssynpunkt genomförts. sammanlagt 8 fartyg. Ver

kets fartygsbest[md for farleJsdrift kommer att förbättras avseviin - så

s,1m herörts ovan ·- i samhand med de i prop. 1978/79:49 om vissa varvs

fr~1gor aviserade beställningarna och upprustningarna av fartyg. Stdunda 

har bestiillts ett hyggnadsfartyg till en total klistnad 1Hn 16.7 milj. kr. 

F.1nygel. som iir fri1m~t i-onsrruerat fi.ir att anviindas vid byggande av fasra 

sjiimärken och för hantering av flytande sjömärken. skall levereras den 29 

oktober 1980. FörbereJelser för anskaffning av ett nytt lotsdistriktsfartyg 

s11m ersättare för Malmö pågår. 

Emellertid iir ocksil enligt verker fartygen Stockholm och Klipparen i 

si1dant skick all de kriiver så stora underhi\.llsätgärder att det ej är lönsamt 

hch;dla dem. I investeringsplanen har dädor medel upptagits för återan

skaffning av dessa fartyg. Anskaffningskostnaden för lotsdistriktsfartyget 

'>l'm skall ersätta Stockholm har fördelats med 13 milj. kr. pä budgetåret 

1980/81 och 25 milj. kr. 1981/82. Kostnaden for ett nytt byggnadsfartyg 

faller med 8 milj. kr. på vartdera budget~1ret 1982/83 och 1983/84. 

I sj i.i räddnings verksamheten förutsätts en fortsall anskaffning 

av effektivitetshöjande räddningsmatcricl i form av helikopterburna livflot

tar n..:h snabba sjöräddningsbMar. Det nuvarande PR-nätet omstruktureras 

s!1 att större räckvidd 1HiS. Utvecklingcn av ett pejlsystcm bör fortsätta. 
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'fotalt riikn<ir sjöfartsvcrket med ca J milj. kr. i investeringar per är. 

Sjöfartsvcrkd r~\knar med att inveskra ca 1.7 milj. kr. per !tr i bojar 

under planperi,1den. 

1 fri'tga om radion av igc rings station er tar verket upp ca 1.2 milj. 

kr. per t1r avseende huvudsakligen ersättningsinvesteringar. 

.~jiika rt liii.:g ni 11 g 

För den nu föreliggande investeringsperioden innebär investeringspla

ncn bl.a. att medel upptagits för ersättare för Ran med 18 milj. kr. förde

lade pi'1 budget<'iren 1981/82 och 1982/83. I samband med varvsindustristö

det har sjöfartsverket fttll regeringens hemyndiganJe att beställa en ny 

ledarmo1orbill för sjömätning till en kostnad av totalt 12.8 milj. kr. Leve

rans är bestiimd till den 30 ;1pril 1981. Vad gäller btttmatericlen i övrigt har 

upptagits medel för i'tteranskaffning av ytterligare en ledarmotorbät samt 

ett antal kitta motorbntar lKh dieselmotorer. 

Investeringar i teknisk utrustning för sjömätning intensifieras i början av 

planeringsperioden. Bl. a. kommer ~jömätningen att automatiseras så att 

bearbetningen av mätresultatet och dess överförande till sjökortet förenk

las högst vä~cntligt. 

/shry1a1fartyi.: 

Frfarenhden av den utbyggda isbrytarflottan. vintersjöfartens utveck

ling och resultaten av pägi1ende studier angi1ende isbrytarverksamheten 

bi.lr avvaktas innan frågan om ytterligare isbrytare aktualiseras. För att 

trots tilltagande <'dder kunna bibehiilla den nuvarande isbrytarkapaciteten. 

tar sjöfortsverket upp sammanlagt .50 milj. kr. för modernisering av Thule 

och Oden. Upprustningen är förnnlcJd av bl. a. krav pä bättre hnstads- och 

arhetsmiljii. 

Fur/eder 

Fn betydande ökning i niedelstilldclningen jiimfört med nuvarande lt1ga 

hclopp förutsiittes för denna nbjektgrupp. Frågan om en förb~ittring av 

navigcringsförhitllandena vid inloppet till Göteborg har redan i tidigare 

sammanhang förts pit tal av sjöfartsverket. Under de senaste åren har elen 

,.lCkstt tagih upp bl. a. av Sveriges redareförcning. Assuransföreningen och 

sjöfartens havcriklimmission. Sjösäkerheten i denna starkt trafikerade led 

skulle förb~ittras avsevärt om vissa grund såsom Brandnäsbrotten. Hulke

bädan. Böttö. G~iveskär och Hunneh<'tdan bortsprängdcs till t1tminstonc 

IO m ramfritt djup. 

För infartslederna till Sto.::kholm överv~igs olika [itgärder för att ästad

komma ökad sjösiikerhct. I detta miljökiinsliga omrf1de har de ~enaste åren 

sken grund si Öl ni ngar so111 orsakat all varliga problem. För närvarande 

utreds ,1111 det iir rationellt och lämpligt att koncentrera i va1je fall den 

tunga miljöfarliga trafiken till en farled nch vilken farled som i s<'1 fall bör 
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viiljas. En del fi.irh;ittringsarbeten kommer att aktualiseras i detta samman

hang. HI. a. torde muddringar vara ofrtrnkomliga pti viss<t avsnitt. 

Medel har tagits upp för nödvlindiga undersökningar. projekterings- lh.:h 

fördjupningsinsatser i Göteborg och Strn:kholm. De sammanlagda kostna

uerna beräknas till 25 milj. kr. under planeringsperiodcn. 

Vidare har upptagits medel. totalt 15 milj. kr.. för farledsfördjupning i 

rlintrännan till samma djup som Drogden för att unJerJ;ina planerad 

trafikseparering genl1m Öresund. Frf1gan har tidigare omn;imnts av sjö

fartwerket och önsl;.emrd hiinim har numera oeksi1 my.:ket starkt framförts 

fran Danmark med hiinsyn till den sv{ira trafik.situationen i Drngden. 

I ~lutet av plancringsperioden beriiknas medel för fiirdjupning och 

breddning av Baggensstäket tillhörande södra infarten till Stockholm. Frn

gan hlirom har betyJdse för sjöfarten pii StLickhnlm med mindre fartyg. 

Utöver angivna större projekt kan det vid sjömätningar. särskilt i sam

band med att en farled skall öppnas för mera djupgi1ende tonnage. bli 

aktuellt att genomföra mindre b,irtrensningar av grund. Ett begr;insat 

belopp <220 000 kr./[1r) har upptagits i planen h;irför. 

Siidertii(je kanal 

Siirskilda ~)tglinkr kriivs for att komma till rätta med r.'u.landc stora 

olägenheter för den personal som tjänstgör i manövertornet till Miilarbron. 

rör niirvarande planeras att .'1teruppta diskussioner med Södertiiljc kom

mun om möjligheterna att etablera ljiirrstyrning med hjälp av TV-övervak

ning av bron. Åtg;-irJer som kan bli aktuella hiir genomföras under budget

.'1ren 1979/80 nch 1980/81. I slutet av perioden vhntas bli nödviindigt att för 

vligtrafikens del bygga en ny slussbrn. Hiir upptages dl mindre belopp för 

sjöfartens kostnader i samhand med brobygget. medan sjlilva brobygget 

förutsiittes bekostas p{l annat sätt. 

Sammanfattning av anslagsframställningcn för budget

{1ret 1980/81 

Bruttokostnaderna för sjöfartsvcrkcts verksamhet budgetåret 1980/81 

beriiknas till 461 622 000 kr. Intäkterna under anslagen beräknas till 

22 686 000 kr. Huvudparten av intäkterna under anslagen bestar av bidrag 

fr~m försvars- (2 700 000 kr.) och jordbruksdepartementen ( 19 278 000 kr.). 

Bidragen avser kostnader för den militära sjökartläggningen resp. fritidsba

tarnas och fiskeh andel av sjlifartsverkets kostnader för farleds- och 

fartygsvcrksamhctcn. Efter avdrag för intäkter under anslagen blir 

an<.lagsbelastningen för budgetfiret 1980/81 sammanlagt 438 976 000 kr. att 

jlimföra med 392 718 000 kr. för innevarande budgetår. Pt1 investeringssi

dan begiir verket ett anslag av 145 000 000 kr. 

Dc::t totala anslaget fi.irdclas pi1 dc fem anslagen pti följandc siitt. 
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Farlc.:Lbverksamhct cxkl. isbrytning 
Isbrytning 
fanygsverhamhet 
Sjöfansmatcriel 
Övrig verksamhet 

Budgetar 
1979/80 

milj. kr. 

247.9 
I 19.0 
22.4 
42.7 
3.4 

1980/81 

272.5 
138.6 
24,3 

145.0 
3.6 

Sjöfart~verkets besparingsalternativ 

I sjöfart~verkets besparingsalternativ uppgftr de totala bruttokostna

derna till 452483000 kr .. vilket med 9179000 kr. understiger de brutto

kostnader s<im sjöfart~verkets anslagsbegäran medför. Anslagsmässigt in

nchär hesparingsalternativet en medelsreduktion av 8 739 000 kr. för de 

fyra drift~1n~lagcn ~amman tagna jämfört med verkets totala äskande. Skill

naden mcllan hruttokllstnads- resp. anslagsminskning förklaras av att in

tiikkrna under anslaget minskar med 440 000 kr. i hesparingsalternativet. 

I det fiiljandc anges inom vilka delprogram besparingar enligt sjöfarts

verkct kan giiras. 

Delprogram 

.'\dministration 
Radionavigeringsstationer. 

fyrar 111.:h andra säkerhetsanstalter 
Llltsväsendcl 
Sjöräddning 
Sjökartläggning 
Publikationer 
Isbrytning 
Sjöfansinspcktion m. m. 
Skcppsrnät ning 
S.iiiteknisk utredningsverksamhet 

Summa 

Besparing i fiirhålland~ 
till sjöfansvcrkets förslag 
tusental kr. 

458 

2350 
1963 

500 
I 114 

110 
I 555 

767 
302 
60 

9179 

I fr~ga om delprogrammet Administration mi.ijliggiirs besparingen dels 

genom automatisk utbetalningsrutin via postgiro varvid lotskamrerartjii.ns

tcr kan avveckla~ dels att ingCl volymökningar ta~ upp. 

Inom delprogrammet Rudio11a1·if.!1'ri11J.!. J.i·rar och andra siikcrhl'l.l"llll

,,talta uppgår hcsparingen till 2 350000 kr. och skulle enligt sjöfartsverket 

kunna göras möjlig genom fyrautomatiseringen rn:h indragning av fyrbelys

ningcn i Smälandslcden. 

Inom delpnigrammet L.1t.1T1/semfrt kan besparingen om I 963 000 kr. 

uppnås ge1wm langtgftende organisatL>riska förändringar. Underlaget hiir

fiir beräknas komma fram som etl resultat av pagäendc organisationsövcr

syn. Bcsparingsahernativet förutsätter ingen ökad uthildningsvolym. 
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I fråga om delprogrammet Sjöräddning sker besparingen genom mins

kad utbildningsverks<unhet rn.:h genom att omfördelningar från andra del

program uteblir. 

För delprogrammen .Sji.>kartlä;.:;.:ning och Publikationer uteblir i bcspa

ringsalternativet begärda volymökningar samt minskning av personalen. 

Inom delprogram lshrytnin;.: möjliggörs en besparing om I 555 000 kr. 

genom minskad förhyrning av fartyg. 

Inom delprogrammet !:>jiifurtsimpektion m. m. måste besparingen ske 

genom personalminskningar och uteblivna volymökningar. 

Inom delprogrammen Skcppsmätning och Sjöteknisk 11tr1·dningsverk

samhet sker besparingen genom att en handläggartjänst dras in. 

2. Inkomster i sjöfartsverkets verksamhet 

Sjöfartsavgifterna finansierar numera inte bara sjöfartsverkets farlcds

verksamhet utan även verksamheten inom handelsflottans kultur- och 

fritidsråd och underskotten i driften av Trollhätte kanal och i farledsverk

samheten på Vänern samt avtalsenlig kompensation till Stockholms hamn 

för bortfallet av de särskilda avgifterna i Hammarbyleden. Underskottet 

för Södertälje kanalverk ingår vidare numera i redovisningen för sjöfarts

verkets farleds verksamhet. 

Den del av avgiftsintäkterna som skall ställas mot sjöfartsverkets kost

nader framkommer sålunda som en saldopost. Det nya systemet med 

farledsvaruavgiften komplicerar också fortfarande inkomstbt:räkningarna. 

Följande sammanställning visar för sjöfartsavgifterna utfallet budgetåret 

1978/79 samt av verket gjorda prognoser för budgetåren 1979/80-1981/82 

(belopp i I 000 kr.). 

Debiterade Beräknad debitering 
avgifter 
1978/79 1979/80 1980/81 

AF 1978 AF 1979 

Fyravgift 97221 103000 I00500 )()2000 
Avgår till: 

HKF 8444 9500 9000 9200 
Rabatter m. m. 809 500 500 

SjöV:s andel 87968 93500 91 ()()() 92300 
Farleds varuavgift 127670 144000 165200 192 900 
Avgår till: 

Trollhätte kanalverk 13436 9500 21700 25 100 
Vänerns seglationsstyrelse 1402 3800 4000 
Hammarby led en 1100 1200 
Rabatter 6450 3500 7 900 9300 

SjöV:s andel 106 382 131000 130700 153 300 
Lotsavgift 29513 30000 30000 31000 

Summa sjöfartsavgifter, SjöV:s andel 223863 254500 251700 276600 

9 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 

1981/82 

104000 

9400 
500 

94100 
1%700 

26000 
4000 
1300 
9700 

155 700 
31000 

280800 
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Beträffande utfallet av inkomsterna budgetåret 1978/79 for sjöfartsver

kets del kan niimnas följande. Fyravgifter och lotsavgifter gav i stort de 

belopp som beräknade~ i förra ttrets anslagsframställning. Farlcdsvaruav

giften nfldde däremot inte den nivf1 som prngnosticerades. Avvikelsen 

beror främst pt1 att mineraloljeimporten blivit ca 10'/i· fagre. att rabatterna 

fatt en större omfattning än kunnat förutses och att bidraget till Trollhätte 

kanal fr!'m den I januari 1979 genom kanalavgifternas slopande ökat från 

tva till fyra och en halv gånger beloppet av kanalverkets uppbörd av 

farleds varuavgifter. 

Trafikutskottet förutsatte i sitt betänkande i anledning av prop. 1977/ 

78: 13 om ett nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna att transitotrafi

ken skulle befrias frim farleds varuavgift. Med anledning härav har sjöfarts

vcrket infört vissa rutiner för sädan befrielse. Vid införandet saknades 

tillräcklig kännedom om transitotrafikens omfattning och den kom därför 

att underskattas i inkomstprognosen. I fråga om lågvärdigt exportgods har 

vidare regeringen beviljat nedsättning i farledsvaruavgiften i en omfattning 

som inte kunde förutses. 

Inkomstberäkningarna för budgetåren 1979/80-1981/82 grundar sig på 

bl. a. följande förutsättningar när det gäller trafikvolymen. 

Mincraloljeimportcn har för de tre budgetåren uppskattats till 29,4; 28.4 

resp. 28.4 milj. ton. Hänsyn har härvid så vitt möjligt tagits till en höjning 

av nuvarande lagernivl\. och pågående besparingssträvanden samt en viss 

export av produkter. .Hirnmalmsexporten över svenska hamnar har beräk

nats till 4.2 milj. ton per år. Importen av andra varor än mineraloljor har 

antagits öka med 7'/'c- 1979/80. 5% 1980/81 och Je;+. 1981/82 och exporten 

utom järnmalm med 8% 1979/80. 6'/( 1980/81 och 5 '!·;. 1981/82. Beräkning

arm1 följer i stort sett de ut vecklingslinjer som angivits för utrikeshandeln i 

den reviderade nationalbudgeten år 1979. Med utgångspunkt från angivna 

kvantiteter har sedan fartygstrafikens omfattning kalkylerats. 

Det möter i dagens läge betydande svårigheter att med önskad noggrann

het uppskatta mineraloljeimporten de närmaste åren. Den utformning av 

farledsvaruavgiften som föreslås nedan ger accent åt betydelsen av varia

tionerna i oljeimporten. En ändring med I milj. ton betyder 3.5 milj. kr. 

budgetåret 1980/81. 

Det gäller att därefter bestämma hur avgiftshöjningarna skall utformas i 

syfte att nå önskad inkomstförstärkning. Sjöfartsverket har stannat för att 

föreslå att avgiftshöjningarna koncentreras till farledsvaruavgiften och att 

tyngdpunkten läggs på mincraloljetransporterna. Det finns flera motiv 

härför. De åtgärder för ökad farledssäkerhet som sjöfartsverket anser 

angelägna och som tas upp i verkets anslagsframställning och i verksam

hetsplanen för budgetåren 1979/80- 1984/85 faller i hög grad tillbaka p{t de 

krav oljetransporterna till svenska hamnar aktualiserar. Det är att märka 

att de inrikes oljetransporterna liksom exporten av mineraloljor är befriade 

från farledsvaruavgift. Inkomsterna av farlcdsvaruavgiftcrna har heller 
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inte till den del de räknas sjöfartsvcrkct till godo nätt den omfattning som 

avsftgs vid det nya avgiftssystemets infiirande. 

Enligt sjöfarts verkets mening hör farledsvaruavgiftens grundhclopp hö

jas för mineraloljor från 2,'.~0 till 3.50 kr. per ton och för övriga varuslag 

frän I. I 5 till 1..'iO kr. per ton. Distanstilläggen bibehälks oförändrade vid 

12 öre per ton och I 0 nautiska mil. Avgiften för det rabatterade lägv~irdiga 

god~et kvarstttr vid 30 öre per Lon. Den form for befrielse från farleds varu

avgift för transitogods som utarbetats bibchtillcs. Fyravgiften och lotsav

giften bör tills vidare inte ändras. Sjöfarts verket avser att i särskild skrivel

se till regeringen niirmare redovisa utformningen av taxeförslaget. Avgifts

htijningarna hör träda i kraft den 1 januari 1980. Det förslag till höjda 

sjöfartsavgifter som sjöfartsverket här framlägger är betingat av statsmak

ternas krav pft full kostnadstiickning för farkdsverksamheten. Höjningen 

far anses vara kraftig eftersom farledsvaruavgiften ökar med 50 ~-,::. för 

mineralnljor och 30':·( for övriga varor. 

Att sjöfartsavgifterna behöver höjas sft kraftigt och därmed belasta han

Jdssjöfarten beror bl. a. pä slopandet av kanalavgifterna i Trollhättc kanal 

och Södertälje kanal som närmast får ses som en regionalpolitisk åtgärd för 

att främja godstrafiken på Vänern och Mälaren. Sjöfartsvcrket har tidigare 

till regeringen framfört som sin åsikt att denna åtgärd är jämförbar med de 

insatser bl. a. på Vänern som sjöfartsvcrkct gör när det gäller isbrytningen 

och därför bör bekostas med skattemedel. Även beträffande finansieringen 

av HKF:s verksamhet med fyravgifter har sjöfarts verket framfört erinring

ar. En stor del av rt1dets verksamhet är av den arten att den bör bekostas 

av allmänna skattemedel på sätt som sker i fråga om landanställda arbets

tagare. Det bör enligt sjöfartsverkets mening snarast möjligt vidtagas en 

omprövning av den principiella frågan om användningen av sjöfartsavgif

terna och omfattningen av sjöfartsverkcts kostnadsansvar. 

3. Föredraganden 

Sjöfansverkcts verksamhet är uppdelad på tre program. nämligen Far

ledsverksamhet, Fartygsverksamhct och Övrig verksamhet. Medel till pro

grammet Farlcdsvcrksamhct anvisas över två anslag. Farleds verksamhet, 

exkl. isbrytning och Isbrytning. Härigenom kan den icke avgifts

finansierade isbrytningen särskiljas frän de avgiftsfinansierade verksamhe

terna inom programmet Farledsverksamhet. De övriga programmen mot

svaras av anslag med samma benämning som programmen. För verkets 
investeringar anvisas medel över anslaget Sjöfartsmatericl m. m. 

Innan jag går över till att mera i detalj redovisa mina ställningstaganden 

till verkets anslagsframställning vill jag ge några allmänna synpunkter pä 
sjiifartsverkcts verksamhet. 

Sjöfarts verkets uppgift i sjötransportsystcmet är att verka för en effektiv 

och säker framkomlighet för sjöfarten. Sjötransportsystemets huvudsakli-
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ga komponenter utgör~ av farleder. hamnar rn.:h fartyg. Som huvudman för 

farlcdssystemct lH.:h med hetydclsefulla uppgifter i hamn- och fartygs

systemen har sjöfartsverkcl en avgörande roll i hela systemet. Av dessa 

förhållanden framgär ocksi1 de viktigaste samarbetsparterna för sjöfarts

verket. De tjiinster sjöfarts verket tillhandahåller i sjötransport systemet 

nylliggörs ;iven av fritid~håtstrafiken och fisket. 

Det ~ir viktigt all sjöfarten bedrivs under säkra och effektiva former. Det 

iir därför enligt min mening väsentligt att de insatser som görs i detta syfte 

~ir samlade och haseras på en helhetssyn pä målen för verksamheten. Ett 

hetydelscfullt inslag är därvid samverkan och samordning mellan de olika 

delar som tillsammans skapar en god säkerhet och framkomlighet för 

sjöfarten. Jag ansluter mig således till den helhetssyn på dessa frågor som 

verket utvecklar i sin verksamhetsplan och anslagsframställning. 

Omfattningen lH.:h inriktningen av sjöfartsverkets totala verksamhet 

m1istc vidare avgöras med stor hiinsyn till intressenternas faktiska efterfrå

gan pft verkcb tjänster. Efterfrågan på verkets tjänster påverkas emellertid 

endast i relativt begränsad omfattning av den statliga avgiftsbeläggningen. 

Sjöfartsverket mfiste därför upprätthi11la effektiva samarbetsformer med 

sina intressenter i syfte att fä ett gott underlag för planering och priorite

ring av verkets resurser m:h insatser. 

Sjöfartsverket har under hösten 1978 lagt fram ett eget förslag till ny 

organisation. Förslaget. som främst herör verkets lokala och regionala 

organisation. har remissbehandlats. I betänkandet (SOU 1979: 43-45) Ren 

Tur - program för miljösäkra sjötransporter har lämnats ett flertal förslag 

som pä olika sätt rör sjöfartsverket. Bland förslagen ingår en ny organisa

tion av den statliga kust- och sjöfarlsverksamheten genom sammanslag

ning av sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning. Betänkandet har 

remissbchandlats. Säväl sji:ifartsverkets eget förslag till organisation som 

hl. a. organisationsfrt1gan i betänkande! Ren Tur bereds f. n. inom rege

ringskansliet. Även fragan om den fortsal!a bemanningen pfi sjöfartsver

kets isbrytare och sjömätningsfartyg bereds nu inom regeringens kansli. 

Vidare pägf1r utredningen om samordning och ledning i fred av övervak

ningen och riiddningstjänsten till sjöss ( H 1977: 05). vilken också är av stor 

betydelse för sjöfartsvcrkets verksamhet. Inom transportforskningsdele

gationen fortsiitter vidare den närmare utformning av ett projekt rörande 

sjötransporter med särskild inriktning pa säkerhctsfrågorna. I samman

hanget kan jag ocksl1 nämna att en särskild arbetsgrupp tillsatts för att 

klarlägga vi~sa frägor rörande tillståndsgivningen att bruka svävare. 

Jag övergi1r nu till att mer i detalj redovisa mina ställningstaganden till 

sjöfartsverkets anslagsfrarnställning. I ett följande avsnitt kommer jag att 

hcrnst~illa om medelsanvisning under resp. anslag. 

Jag beräknar bnll!Okl1stnadema under anslaget Far I eds verksam

h e t. ex k I. is h ryt ni n g för budgetäret 1980/81 till 288,4 milj. kr. Bidrag 

och andra intäkter under anslaget beräknar jag till 22.3 milj. kr. Jag foror-
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dar därför en medelsanvisning av ca 266.1 milj. kr.. vilk.:t inm:blir en 

ökning med 18,2 milj. kr. eller ea 7 <;;.jämfört med innevarande budgetår. 

Det anslag jag här förordar förutsätter en fortsatt effektivisering och 

rationalisering av sjöfartsverkets verksamhet. Häri inbegrips ett fullföl

jande av fyrautomatiseringsprogrammet, en fortsatt ombyggnad av fyrar. 

en successiv anpassning av lotsverksamheten till den faktiska efterfrågan. 

ett allt effektivare och mer rationellt utnyttjande av båt- och fartygsmate

rielen samt besparingar med inriktning pti den centrala administrationen. 

Vissa ytterligare skyddsförbättringar pä fyrarna jämte det antik vari ska 

underhb.llet på äldre fyrbyggnaJer torde dock fä ske i något långsammare 

takt än vad som framgttr av verkets planer. Härutöver räknar jag med en 

ytterligare effektivisering och ett än mer rationellt utnyttjande av resur

serna inom sjökarteverksamheten. Jag är dock medvekn om all den tek

niska utvecklingen gär olika snabbt inom sjökartevcrksamheten oeh att 

möjligheterna till automatisering och andra effektivitetshöjande Mg~irder 

varierar inom olika delar av denna verksamhet. Av s~irskild vikt ~ir vidare 

allmänt sett att underhållskostnaderna för såväl båtmaterielen som de fasta 

anläggningarna hålls nere. 

Under budgetåret 1980/81 slutförs fyrautomatiseringsprngrammet. Ge

nomförandet av detta program har medfört en besparing av de årliga 

kostnaderna på ca 50 milj. kr. jämfört med en icke automatiserad fyrdrift. 

Elier en automatisering av fyrplatsen behövs normalt ingen bemanning för 

handelssjöfartens räkning. Sjöfa11sverket samråder dock med berörda 

myndigheter och andra intressenter i fråga om en ev. fortsatt bemanning 

efter genomförd automatisering. Genom detta samråd har en fortsatt be

manning som då motiveras av andra skäl än fyrdriftcn kommit att bibehål

las vid flera fyrplatser. dock under andra myndigheters huvudmannaskap. 

Enligt vad jag har inhämtat kommer den handläggningsordning som gällt 
under senare år i samband med fyrautomatiseringsprogrammcts genomfö

rande även att tillämpas i fråga om de fyrar som enligt sjöfartsverkets 
planer kommer att automatiseras den I januari 1981. I sammanhanget bör 

också nämnas utredningen om bemanning längs våra kuster (Kn 1979: 05). 

Med anledning av under våren 1979 motionledes väckta yrkanden ut
talade trafikutskottet att någon indragning av lotsplatserna och lolspass
ningsställena inte får ske utan att riksdagen heretts tillfälle att ta ställning 

till förslag rörande sjöfartsverkets organisation (TU 1978/79: 18. rskr 1978/ 

79: 419). Utskottet framhöll emellertid samtidigt au det rimligen mäste 

ligga inom sjöfartsverkets befogenhet att anpassa bemanningen vid lots

platsema till behovet. Regeringen har i beslut den 16 augusti 1979 erinrat 

sjöfartsverket om vad som har framhållits av utskottet i angivna betänkan

de och överlämnat detta för beaktande. 

Sjöfartsverket har utarbetat ett särskilt program för ökad farledssäker

het. Programmet har fogats som bilaga till det tidigare nämnda betänkandet 

Ren Tur. Inom ramen för detta program pflgär bl. a. en standardinvente-
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ring av olika farleder samt överviigs införande av trafikinformationsfunk

tioner och andra ätgärder som med hänsyn till trafikut vecklingen lKh 

andra faktorer kan behövas för att hi.ija säkerhctsnivän. 

Regeringen har i beslut den 16 augusti 1979 föreskrivit att det inom 

sjöfartsverket pt1gäende utredningsarbetet speciellt skall inriktas pli miljö

riskerna i farleder till hamnar med intensiv och/eller miljöfarlig trafik. 

Arbetet skall utmynna i en samlad redovisning till regeringen jämte uppgift 

om de farlcdsavsnitt diir säkerhetsförbällrande åtgiirdcr bör vidtas. Åtgär

derna skall kostnadsbcräknas med angivande av tidpunkt för genomföran

de och i vad mån författningsändringar eller ytterligare resurser erfordras. 

Resultatet skall redovisas till chefen för kommunikationsdepartementet 

senast den I februari 1980. Nämnda uppdrag ingår som en del av ett 

ätgiirdsprogram som syftar till säkrare transporter av olja och kemikalier 

till sjöss. 

Sjöfartsverket har i skrivelse den 13 augusti 1979 till regeringen lämnat 

förslag till en utökad skyldighet all anlita lots inom svenskt inre vatten 

utanför kusten m. m. Förslaget innebär i korthet all nuvarande lotsplikt 

som främst rör tankfartyg med last av oljeprodukter utökas att även gälla 

samtliga fartyg med en bruttodräktighet överstigande 10 000 ton. Härut

över skärps lotsplikten för fartyg med allmänfarlig last i bulk. Vidare begär 

sjöfarts verket bemyndigande att i vissa särskilda fall få föreskriva lotsskyl

dighet. Sjöfartsvcrkcts skrivelse har remissbeham.llats. F. n. bereds ären

det i regeringskansliet. 

Nära förknippad med frågan om lotsskyldighct iir frågan om införande 

av trafikinformationssyslcm. Ett så.dant system är redan i funktion i Bra

vikcn och kommer att genomföras för stockholmsområdet under första 

halvåret i år. För göteborgsområdet utreds på uppdrag av sjöfartsvcrket 

och Göteborgs hamn genom en särskild utredningsman frågan om ett 

gemensamt trafikinfo1mationssystem under hamnens huvudmannaskap 

och en sammanslagning av hamn- och sjölotsningen med sjöfartsverket 

som huvudman. Jag anser införande av informationssystcm i känsliga och 

livligt trafikerade farleder som en väsentlig del i en förbättrad sjösäkerhet 

och en bättre fn1mkomlighet i forledssystemet. De inom lotsv~isendet fri

gjorda resurserna bör därför utnyttjas för detta arbete på det sätt sjöfarts

verket föreslagit i sin anslagsframställning. Härutöver tar jag - efter 

samråd med cheferna för försvars- och handclsdepartemenkn - upp 

350 000 kr. för kostnader med anledning av den försöksverksamhet i mal

möområdet rörande gemensam trafikinformation med kustbevakningen 

och marinen som föreslagits av sjöövcrvakningskommittcn i en särskild 

skrivelse till regeringen. 

I fråga om beredskapen för sjöräddning har en kraftig utbyggnad ägt rum 

under de senaste ;\ren. I avvaktan ph resultatet av sjöövervakningskom

mittens !H 1977: 05) arbete rörande bl. a. räddningstjänsten till sjöss bör en 

ytterligare utbyggnad i denna del anstå tills vidare. Sjöövervakningskom

mittcns förslag i denna del kan väntas inom kort. 
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Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade den 20 april 1978 

chefen för kommunikationsdepartcmentet en särskild utredare• ( K 

1978: 05) med uppdrag att utföra "en allsidig översyn av effektivitden och 

tillförlitligheten i processen frän sjömätning till färdiga sjökort". Efter en 

gen11mg:\ng av de olika problem som är förknippade med mätning. utvärde

ring och ritning sammanfattar utredaren sina förslag i ett antal rekommen

dationer för den fortsatta verksamheten vid verkets sjökarteavdclning. 

Utredaren anser det därvid angeHiget att pågäende ut vecklingsarbete 

mot ett automatiskt sjömätningssystem ges högsta prioritet. För att för

bättra underlaget för sjökorten föreslås att verket utrustas med instrument 

för satdlitmätning. Utredaren föresl!1r härutöver organisatoriska föränd

ringar innebärande bl. a. att en siirskild utredningsdctalj och en siirskild 

r~ittclscdetalj inr~ittas. Vidare föresläs ett ökat utbyte mellan lotsar och 

sjökartcavdelningen bl. a. i form av kurser om sjökort och djupkartor. 

Avslutningsvis rekommenderas särskilda farledsinventeringar. I en avslu

tande kommentar konstaterar utredaren att de instrument och mätmetoder 

som används vid sjökartläggning i Sverige är av mycket hög klass. Han 

pebr också på att sjömätningsarbetet delvis fött utföras under mycket 

svära förht1llanden och resultatet synes i allmänhet mycket gott. Utredar

ens förslag (Os K 1978: 14) Sjöfartsverkt:ts sjökortsframställning har re

misshchandlats. 

Yttranden över hetiinkandet har avgivits av överbefälhavaren (ÖBl. sjö

farts verket. riksrevisionsverket. statskontoret. statens naturvårds verk. 

fiskeristyrelsen. lantmäteriverket. kommittt!n för miljörisker vid sjö

transporter (MIST Jo 1978: 05), Centralorganisationen SACO/SR. Lands

organisationcn i Sverige (LOJ, Sveriges redareförening, Svenska hamnför

bundet. Tjänstemännens centralorganisation och Vänerns seglationssty

rclse. Härutöver har yttrande kommit in från enskild person. 
Remissinstanserna instämmer i stort sett i de rekommendationer för det 

fortsatta sjökartcarbetct som utredaren lämnar. På nflgra punkter görs 

dock vissa reservationer mot förslagen. Riksrevisionsverket förutsätter att 

sjöfartsverket kompletterar utredningens redovisning av olika sjökartlägg

ningssystems prestanda med kostnadsberäkningar. Beslutsunderlaget skul

le därmed ge en klarare bild av kommande investeringsbehov. Statskon

toret anser att en mer konkret plan för hur arbetet i en tänkt utrednings

detalj skall läggas upp bör redovisas innan man kan ta ställning till försla

get. Statskontoret anser vidare att sjöfartsverket bör fä i uppdrag att 

utarbeta en plan för hur moderniseringen av den svenska sjökortsportföl

jen bör ske. Lantmäteriverket konstaterar att det är angeläget att en mer 

samlad och systematisk samverkan övervägs i olika avseenden mellan i 

kartframstiillning engagerade myndigheter och institutioner. Kommitten 

för miljörisker vid sjötranspo11cr (MIST) understryker vikten av nära 

1 Prof. Arne Bjerhammar. 
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samverkan mellan sjökarteavdelningen och lotsarna. MIST anser det vi

d<1re väsentligt att en plan upprättas för den föreslagna särskilda farleds
uppmätningcn och farledskarteringen. Därvid bör de leder som vanligen 
brukas av fartyg med miljöfarlig last ges företräde och i övrigt prioritering 
ske av dels härt trafikerade och svårnavigabla leder, dels farleder som 

regelmässigt utnyttjas av fartyg med väsentligt större djupgående än det 

som var aktuellt när farledsområdet sjömättes. MIST anser avslutningsvis 

i likhet med sjöfartsverket att en internationell jämförelse skulle vara 

värdefull och föreslår därför att en sådan kommer till stånd. Sjöfartsverket 

konstaterar i sitt yttrande att flera av de åtgärder som utredaren rekom

menderar främst sådana som är av organisatorisk art redan har påbörjats 

inom verket inom ramen för givna resurser. Verket konstaterar också att 

det behövs resurser för att klara av nuvarande arbetsbalans. 

För egen del vill jag anföra följande. Av sjöfarts verkets verksamhetsplan 

som fogats till anslagsframställningen framgår att flertalet av de rekom

mendationer som förts fram i betänkandet har prövats av sjöfartsverket 

och lagts till grund för det fortsatta arbetet inom sjökarteavdelningen. 
Redan har åtgärder vidtagits som lett fram till ett mellan sjömätning och 
sjökortsframställning balanserat produktionssystem. På grundval av det 
uppdrag regeringen gav sjöfartsverket den 16 augusti 1979 inom ramen för 

programmet för ökad farledssäkerhet bör ett tillräckligt underlag kunna 

redovisas för den fortsatta inriktningen även på sjökarteverksamhetens : 

ornräde. 
För nästa budgetår tillförs sjöfartsverket nya resurser på sjömätnings

sidan. Det nya sjömätningsfartyget, som sjösattes i höstas kan börja ut
nyttjas. Vidare har regeringen gett sjöfartsverket bemyndigande att bestäl

la en ny ledarmotorbåt för sjömätning till en kostnad av 12,8 milj. kr. 
Leverans är bestämd till den 30 april 1981. I investeringsmedlen för nästa 
budgetår har jag vidare räknat medel för bl. a. positionsbestämningsinstru
ment. I min beräkning av medel för driften har jag även för nästa år 

inkluderat kostnaderna för arbetet med omläggningen till det nya interna
tionella utprickningssystemet. I det sammanhanget kan jag nämna att 

sjöfartsverket ger ut en informationsskrift om det nya systemet, i vilken 

också ingår exempel på nya sjövägmärken. 
För nästa år har chefen för marinen beräknat att utnyttja sjökarteavdel

ningens resurser för 2,7 milj. kr. I förhållande till innevarande år utgör 

detta en minskad volym om ca 0,5 milj. kr. Härigenom frigörs delvis vissa 

resurser från den militärkartografiska sektionen som bör kunna utnyttjas 

för den civila sjökortsproduktionen. Jag är inte beredd att därutöver före

slå ytterligare en resursförstärkning till sjökarteavdelningen. 
I skrivelse den 17 april 1979 till regeringen har statens naturvårdsverk 

hemställt att ansvaret för Falsterbokanalens förvaltning flyttas över frän 

naturvårds verket till sjöfartsverket och i samband därmed beslutas om hur 

kanalens framtida underskott skall täckas. Skrivelsen har remitterats för 

yttrande till berörda myndigheter och intressenter. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 137 

Förvaltningen av kanalen fördes över till naturvårds verket efter förslag i 

prop. 1969: 58 angående ny organisation av sjöfartsverket. m. m. Natur

vårdsverket har emellertid funnit all förvaltningsansvaret hör foras tillhaka 

till sjöfartsverket. vars verksamhet mer naturligt omfattar kanaldrift. I 

likhet med naturvårdsverket finner jag detta rimligt. Jag förordar därför 

efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet att sft sker. Överfö

randet bör ske den I juli 1980. 

Kostnaderna för kanalen hör bestridas av de som nyttjar den och för 

vars ändamål kanalen är byggd. Kanalen anlades i början av 1940-talet för 
försvarsändamål. Kapitalkostnaden belastar handelssjöfarten via anslaget 

E I. Farledsverksamhet, exkl. isbrytning. till hälften som totalförsvars

kostnad. Genom särskilda passageavgifter betalar handelssjöfarten vidare 

för gång genom kanalen. Fritidsbåtarna är avgiftsbefriade. Underskottet i 

kanalen. som för budgeHtret 1978/79 uppgick till 785 000 kr.. täcks med 

medel frän det under jordbruksdepartementets huvudtitel upptagna ansla

get Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. 

Såsom sjöfarts verket har angett i sitt yttrande finns inte skäl att - utöver 

normal höjning av kanaltaxan - belasta handelssjöfarten med ytterligare 

kostnader för Falsterbokanalen. Vad gäller fritidsbåtarna torde kanalens 

betydelse för båtlivet fortsätta att öka de närmaste åren. Jag finner därför 

f. n. inte skäl att ändra det förhållandet alt fritidsbåtarnas andel av drifts

kostnaderna för kanalen utbetalas via jordbruksdepartementets huvudtitel 

och således kommer att ingå som del av bidraget från tionde huvudtiteln. 

Jag beräknar efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet bidra

get som skall täcka uppkommande underskott i kanalrörelsen till I 000000 

kr. för budgetåret 1980/81. 
Efter samråd med chefen för jordbruksdepartemenkt beräknar jag det 

totala bidraget från tionde huvudtiteln för detta budgetår till 19 960 000 kr., 
varav I 000000 kr. avser fiskets andel av fartygsverksamheten. I bidrag 

från fjärde huvudtiteln beräknar jag efter samråd med chefen för försvars

depa11ementet 2 700 000 kr. för den militära sjökartlliggningen. Sjöfarts ver

kets kostnader för farlcdsverksamheten inom det ekonomiska försvaret 

beräknar jag efter samråd med chefen för handclsdepartementet till 
I 455 000 kr. för nästa budgetår. 

För isbrytarverksamheten beräknar jag kostnaderna för nästa budgetår 

till 135 milj. kr. Kostnadsberäkningen baseras på antagande om lägre 

underhållskostnader än vad sjöfartsverket förutser. Den mycket kraftiga 

höjningen av priserna på drivmedel förklarar i övrigt större delen av den 

kraftiga kostnadsökningen för isbrytningen. I likhel med vad som tidigare 

gällt förutsätts att isbrytaren Thule hålls i beredskap men inte används i 

isbrytarverksamheten under en normalvinter. 
För fartygsverksamheten förordar jag ett anslag av 23.6 milj. kr. Ansla

get innebär att sjöfartsverket kan behålla verksamhets volymen nästa bud

getår. 
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F. n. bt:re<ls inom regeringskansliet frägan om Sveriges tilltrii<le till 1978 

ttrs protokoll till 1973 ärs intanationella konvention till förhin<lram.le av 

förorening frän fartyg (MARPOL-protokolletJ. Förslag i frågan bör kunna 

föreläggas riksdagen unuer innevarande riksmöte. 

I fri1ga om investeringar i sjöfarlsmateriel beräknar jag för nästa budget

är en medelsförbrukning av 54.5 milj. kr. Härvid har jag också inkluderat 

medel för samma budgetår om 11.4 milj. kr. som beviljats sjöfartsverket 

gt>nom iansprt1ktagan<le av finansfullmakten enligt särskilda regeringsbe

slut. Vidare har jag beräknat ytterligare 14,0 milj. kr. för det distriktsfar

tyg, till vilket riksdagen beviljade 28.0 milj. kr. på förslag pä tilläggsbudget 

Il till statsbudgeten för budgetåret 1978/79. I övrigt har jag prioriterat 

investeringar för ombyggnader m:h automatisering av fyrar och investe

ringar i positionsbestämningsinstrument för sjömätningen. 

F. n. iir jag inte beredd att föreslä medel för ytterligare investeringar i 

nya fartyg eller större ombyggnader av iildre fartyg. Jag har heller inte tagit 

upp medel för särskilda farlcdsfördjupningar rn. m. i avvaktan pä aviserade 

utredningsresultat rörande bl. a. farledsinventeringen och frågan om trafik

övervakningen och lotsningen i Göteborg. I detta sammanhang vill jag 

ocksft erinra om utre<lning om Göteborgs hamns internationella konkur

rensförhi'illanden. vars betänkande f. n. är under remiss. 

I fraga om kostnaderna under anslaget Övrig verksamhet godtar jag 

sjöfartsverkets anslagsframställning. För detta ändamål bör 3 .6 milj. kr. 

beräknas. 

Sjöfartsverkets farledsverksamhet exkl. isbrytningen skall efter avdrag 

för täckande av underskott i driften av Trnllhätte kanal. i farleds verksam

heten p<'1 Vänern. i driflen av Hammarbyslussen m. m. samt kostnaderna 

för handelsflottans kultur- och fritidsråds verksamhet täckas av inkomster

na från fyr-, farledsvaru- och lotsavgifter samt försäljning av sjökort. 

Genom främst slopandet av de särskilda passageavgifterna för Väner- och 

Mälartrafiken kommer farlcdsvaruavgifkrna att höjas fr. o. m. den I janua

ri 1980. 

Jag hemställer att regeringen 

I. ger riksdagen till känna vad jag i det föregäende har anfört om 

sjöfarts verket m. m. 

2. föreslår riksdagen att go<lkänna att förvaltningen av Falsterbo

kanalen överfors till sjöfartsverket från statens naturvårdsverk. 
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E 1. Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

234177000 

247 855 ()(){) 

266072000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som är att hänföra till farledsutmärkning (fyrar. bojar. 

prickar). radionavigering (decca), förvaltning av kanaler 01:h fördjupade 

farleder. sjöfartsverkets insats inom sjöräddningsväsendet. sjökartlägg

ning och lotsväsendet. Vidare betalas härifrån utgifterna för administra

tion. utvecklingsverksamhct. regional administration och publikationer till 

den del de är att hänföra till nämnda verksamhetsgrenar. 

Delprogram 1978/79 1979/l!O Beräknat 191!0/81 
Utfall Anvisat 

Verket Föredra-
gam.kn 

tusental kr. 

I. Administration. totalt 23 285 24192 2581!6 25200 
1 Ut vecklings verksamhet 411 585 617 617 
3. Radionavigerings-

stationer. fyrar och andra 
säkerhetsanstalter 66692 71310 80662 77 313 

4. Lotsväsendet 12051!0 121669 129562 129350 
5. Sjöräddning m. m. 7259 8555 9831 9468 
6. Södertälje kanal 2067 3981 4329 4300 
7. Mindre kanaler och 

fördjupade farleder 903 648 662 1662 
8. Sjökartläggning 30490 35404 41 323 39300 
9. Publikationer 1264 986 121!1! I 171! 

Summa kostnader 252951 267330 294160 288388 

A vgär intäkter 
Under anslaget 301 210 210 2!0 
Bidrag från andra huvud 
titlar 17074 11!849 20978 21660 
Under fonden 1399 416 446 446 

Summa intäkter 18774 19475 21634 22316 

Summa utfall/anslag 234177 247855 272526 266072 

Fiiredraganden 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och chefen för 

jordbruksdepartementet och med hänvisning till vad jag anfört i det föregå

ende under den allmänna sjöfartsöversikten och till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 266 072 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farlednwksamhet, exkl. isbrytning för budgetåret 1980/81 

an visa ett förslagsanslag av 266 072 000 kr. 
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E 2. Isbrytning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

134967000 

I 19 000 000 

135000000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som är att hänföra till statens ishrytningsverksamhet. 

Delprogram 

I. Administration 
2. Isbrytning 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 

Föredraganden 

1978/79 
Utfall 

I 089 
134081 

135170 

203 

134967 

1979/80 Beräknat 1980/81 
Anvisat 

Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

1150 1200 1200 
117900 13746::! 133850 

119050 138662 135050 

50 50 so 
119000 138612 135000 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna 

sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

135000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Isbrytning för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

135 000 000 kr. 

E 3. Fartygsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

21986000 

22440000 

23600000 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet Fartygsverksamhet 

för sjöfartsinspektion m.m., skepps mätning, sjöteknisk utredningsverk

samhet och sji.imansnämnden. Vidare betalas härifrån utgifterna för central 

administration till den del de är att hänföra till nämnda verksamhetsgrenar. 
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Ddprogram 1978/79 1979/80 Beräkna\ 1980/81 
Utfall Anvisat 

Verkcl Föredra-
gandcn 

tusental kr. 

I. Administration 1592 1639 I 785 1763 , Sjöfartsinspektion m. m. 17 317 17246 18 567 18028 
3. Skcppsmätning 2402 2678 3 100 2986 
4. Sjöteknisk utrednings-

verksamhet I 055 I 171 1241 1236 
5. Sjömansnämndcn 489 567 588 588 

Summa kostnader 22855 23301 25281 24601 

Avgår intäkter 
lJ nder anslaget 9 I I I 
Bidrag 860 860 I 000 I 000 

Summa intäkter 869 861 1001 1001 

Summa utfall/anslag 21986 22440 24280 23600 

Fiirl'draganden 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet och med hänvis

ning till vad jag anfört i det föregäende under den allmänna sjöfartsöversik

ten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till ~3 600000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresli'tr riksdagen 

att till Fartypver/.:samhl'I för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 23 600 000 kr. 

E 4. Sjöfartsmateriel m.m. 

Budgetfi.r 

1978/79 
1979/80 
1980/81 wrket 

föredraganden 

Ing. 
behållning 

8700000 
8t 400000 
13 400 ()()() 
19200000 

Anslag 

I )()4 7()0 00() 

42700000 
145000000 
37900000 

'varav 34200000 kr. i ordinarie anslag enligt prop. 1977/78: HXl 
2 preliminän belopp 

Utgift 

32000000 
2 104900000 

144000000 
54 500000 

Från anslaget betalas utgifterna för de investeringar sjöfartsvcrket gör i 

sjösäkerhet. sjökartläggning. isbrytarfartyg. farleder. Södertälje kanal 

samt i utrustning för sjöfartsinspektionen. 

Föredragtmden 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående under den all

männa sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget 

till 37 900 000 kr. Den medelsbehällning som vid utgången av innevarande 

budgetår beräknas finnas kvar på sjöfartsverkets fond pf1 kapitalhudgeten 

hör i sin helhet föras över till det reservationsanslag som nu tillskapas 

genom budgetomläggningen. Jag har vid min beräkning av anslagshehovet 

tagit hänsyn till detta. Anslaget har beräknats med hänsyn till att en viss 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 142 

marginal utöver investeringsramen hör finnas. Investeringar i syssclsätt

ningsfrämjandc syfte bör fortsättningsvis alltid finansieras över finam.full

makten i enlighet med vad chefen för budgetdepartementet har anfört i bil. 

2 till föreliggande proposition. Med hänsyn till omfattningen och karaktä

ren av sjöfartsverkets investeringsverksamhet förordar jag att verket på 

motsvarande sätt som tidigare år erhåller ett beställningsbemyndigande om 

högst 5 milj. kr. gällande leveranser av sjöfartsmateriel under hudgetåret 

1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. medge att sjöfartsverket lämnas det beställningsbemyndigande 

gällande leveranser av sjöfarts materie I som jag har förordat i det 

föregående . 

.., till !)jöfartsmatcriel m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett re

servationsanslag av 37 900 000 kr. 

E 5. Övrig verksamhet 

1978/79 u !gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5930000 

3 423 ()()() 

3 558000 

Från anslaget hetalas utgifterna under programmet Övrig verksamhet för 

viss radiotjänst åt sjöfarten, försöksverksamhet avseende förehyggande 

åtgärder mot vattenförorening, vissa kostnader för sjöfartsverkets omloka

lisering. åtgärder mot vattenförorening från fartyg och särskild undersök

ningskommission vid sjöolyckor samt bemanning av fyrar av regionalpoli-
tiska skäl. 

Delprogram 1978/79 1979/80 Beräknat 1980/81 
Utfall Anvisat 

Verket Föredra-
gandcn 

tusental kr. 

I. Radiotjänst ät sjöfancn 655 655 665 665 
'l Försöksverksamhet avse-

ende förebyggande ätgär-
dcr mot vattenförorening 6 

3. Omlokaliserings-
kostnader 4509 2 250 2240 2240 

4. Åtgärder mot vattenföro-
rening frän fanyg 

5. Särskild undersöknings-
kommission vid sjö-
olyckor ~52 55 60 60 

6 Bemanning av fyrar av 
regionalpolitiska skäl 591 462 592 592 

Summa kostnader 6013 3424 3559 3559 

Avgår intäkter 
Under anslaget 84 I I 

Summa utfall/anslag 5929 3423 3588 3558 
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Fiiredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna 

sjöfansöversikten och till sammanstiillningen heräknar jag anslaget till 

3 558 000 kr. 
Jag hemställer alt regeringen föreslä.r riksdagen 

att till Ö1·rig 1·crkrn111he1 för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 3 558 000 kr. 

Övriga sjöfartsändamäl 

E 6. Handelsflottans pensionsanstalt 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 
I ()()() 

Handelsflottans pensionsanstalt ( H PA) handlägger ärenden om pensio

nering av sjömän enligt kungörelsen ( 1972:412) om sjömanspension (änd

rad senast 1976:400). 

Enligt lagen ( 1961 :300) om avgift för sjöfolks pensionering (ändrad se

nast 1976:76) skall redare betala avgift för beredande av pension åt sjömän. 

vilka som manskap varit anställda på svenskt handelsfartyg i utrikes fart. 

Kostnaderna för pensionsanstaltens administration bestrids med avgif

terna. Av dessa medel tas ett så stort belopp till uppbörd under anslaget till 
pensionsanstalten. som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och 

omkostnader med avdrag för ett formellt belopp av I()()() kr. Sistnämnda 

belopp utgör den anslagsmässiga nettoutgiften. 

Pensionsanstalten leds av en direktion med företrädare för staten, 

Svenska sjöfolksförbundet och Sveriges redareförening. Dessutom ingår i 

direktionen pensionsanstaltens direktör. som har den omedelbara ledning

en av verksamheten. 

Handelsflottans pensionsanstalt har i skrivelse den 31 augusti 1979 hem

ställt om anslag för budgetåret 1980/81. 
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1979/80 

Personal 

Handläggande personal 3 
Övrig personal 4 

7 

Anslag 

Lönekostnader 822 000 
Sjukvard 2000 
Reseersättningar 9000 
Lokalkostnader 60000 
Expenser 80000 
Utbetalningskostnader 85000 

1058000 

llandel.~flottans pcnsionsanstalt 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 64 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Pcnsions
anstalten 

+48000 

+ I 000 
+ 15000 

+64000 

Före
draganden 

+ 48 000 

+ I 000 
+ 15000 

+64000 

2. Summan av posterna till avlöningar och omkostnader blir enligt an

staltens förslag (870 000 + 252 000). Till uppbörd under anslaget skulle 

således tas I 122 000 kr. och medclsanvisningen pti statshudgeten ske med 

oförändrat I 000 kr. 

FöredraRanden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Handelsj1011ans pen.1·iun.1·a11s1alt för budgetåret 1980/81 anvi

sa ett anslag av 1 000 kr. 

E 7. Bidrag till vissa resor av sjöfolk 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12416000 

18100000 

I 000 

Anslaget används dels för statsbidrag till sjöfolkets fria hemresor dels 

för att bereda sjöfolk i utrikes fart nedsättning i biljettkostnader, i vissa fall 

för resor inom landet till och från hemorten. Statsbidraget till sjöfolkets 

fria hemresor har under vartdera av budgetåren 1977 /78. 1978/79 och 1979/ 

80 utgått inom en total kostnadsram om 18 milj. kr. (prop. 1976/77: 146, TU 

1976/77: 26, rskr 1976/77: 344, prop. 1978/79: 116. TU 1978/79: 20. rskr 

1978/79: 276). 
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Fi)rcdragandcn 

Jag har för avsikt att under innevarande riksmöte föresl~1 regeringen att 

för riksdagen lägga fram en sjöfartspolitisk prnpositiun. I detta samman

hang kommer bidraget till vissa resor av sjöfolk att behandlas. I avvaktan 

härpå tar jag endast upp ett formellt belopp av I 000 kr. till bidrag till vissa 

resor av sjöfolk. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra~ till vissa resor m· ~ji.ifolk för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 8. Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd planlägger. samordnar och genom

för kultur- och fritidsverksamhct för sjöfolk. Kultur- och fritidsrådet har 

bildats genom omorganisation av handelsflottans välfärdsråd. Rådets verk

samhet inriktas pa kulturell service som avses ge en bild av det svenska 

kulturutbudet genom distribution av TV-kassetter. ljudband, tidningar. 

litteratur och film samt biblioteksverksamhet och på fritidsservice i övrigt i 

form av bl. a. idrottsarrangemang. Rådet har ett omfattande samarbete 

med bl.a. motsvarande nordiska organisationer och med Svenska kyrkan i 
utlandet samt - när det gäller idrottsfrågor - med kommuner och idrotts

organisationer. 

I rådet, som är en statlig myndighet. ingår representanter för bl. a. 

arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer inom handelsflottan. 

För sin verksamhet har kultur- och fritidsrådet ett kansli i Stockholm 

med ett tiotal anställda. På några viktiga sjöfartsorter inom och utom 

landet har rådet platsombud. 

Rådets verksamhet finansieras via handelsflottans kultur- och fritids

fond, som tillförs en viss del. f. n. 9,0%. av nettobeloppet av erlagda 

statliga fyravgifter jämte vissa medel för bibliotcksverksamheten. Film

verksamhetcn finansieras dock huvudsakligen med filmhyror. 

Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp av I 000 kr. till handels
flottans kultur- och fritidsråd. 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd har i skrivelse den 31augusti1979 

hemställt om anslag för budgetåret 1980/81. 
JO Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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1978/79 1979/80 Beräknat 1980/81 

Kultur- Föredra-
och fri- ganden 
tiusrådet 

Utgifter 

1. Kultur- och fritids-
verksamher 5814000 7704000 8331700 8720000 

"I Filmvcrksamhct 621000 I 731 000 1400000 1400000 

6 435 ()()() 9435000 9731700 10120000 

Inkomster 

3. Filmhvror I 393 000 1284000 1400000 1400000 
4. Övrig<~ inkomster 9026000 8610000 9300000 9300000 

10419000 9894000 10 7 ()() ()()() 10700000 

Beräknat överskott att 
rillföras handelsflottans 
kultur- och fritidsfonu 3 984 ()()() 459000 968300 580000 

Handefafluttuns kultur- och fritidsråd 

Från den I juli 1976 gäller de riktlinjer för den framtida inriktningen, 

organisationen och finansieringen inom handelsflottan som godkänts av 

riksdagen efter förslag i prop. 1975/76:73 (TU 1975/76: 10, rskr 1975/76:89) 

och vidare de anvisningar för verksamheten som lämnats i regleringsbrev 

för verksamheten under budgetåret 1979/80. 

Handelsflottans kultur- och fritidsfond visade den I juli 1979 ett över

skott av 95 milj. kr. 

Kultur- och fritidsrådet beräknar att ordinarie avsättning till fonden 

under budgetaret 1980/81 kommer att uppgå till 9,2 milj. kr. För biblioteks

vcrksamheten för sjömän räknar rä.det med utgifter av 791 000 kr. för 

budgetåret 1980/81. Filmhyrorna beräknas uppgä till 1,4 milj. kr. Inkoms

terna beräknas således till sammanlagt 11.5 milj. kr. inkl. medelstäckning

en för biblioteksverksamhetcn. Utgifterna beräknas enligt förslaget till 

10,5 milj. kr. Det överskott som beräknas tillföras fonden under budgetåret 

1980/81 uppgår följaktligen till ca LO milj. kr. 

Fifredragundl'n 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) har för budgetåret 1980/81 

beräknat utgifterna för kultur- och fritidsverksamheten inkl. biblioteks

verksamhetcn till drygt 9.1 milj. kr., dvs. en ökning med ca 0.8 milj. kr. 

jämfört med innevarande budgetår. Denna del av HKF:s verksamhet fi

nansieras till övervägande delen via den statliga fyravgiften. Med hänsyn 

härtill bör kostnadsutvecklingen för HKF:s verksamhet i denna del inte 

utvecklas snabbare än den för sjöfartsverksamheten som helhet på vilken 

den statliga avgiftsuppbörden baseras. Härutöver bör möjligheter finnas 

till besparingar motsvarande 1 %· av den totala kultur- och fritidsverksam-
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heten. Vidare bör enligt min mening biblioteks verksamheten fortsättnings

vis inte Milas skild från kulturverksamheten i övrigt. Utgifterna för den pa 

st1 sätt redovisade kultur- och fritidsverksamhetcn beräknar jag för budgct

äret 1980/81 till drygt 8,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till H UIJ(/c/sflottw1s k11/t11r- och fritiJsråd för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 9. Ersättning till viss kanaltrafik 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Anslagsmässigt tas endast ett formellt belopp upp av I 000 kr. Via 

anslaget kompenseras Trollhätte kanalverk for det underskott i driften av 

kanalen som betingas av den regionalpolitiskt motiverade taxan vid pas

sage i kanalen. Kompensationen avräknas från den gemensamma uppbör

den av de statliga sjöfartsavgifterna. Via anslaget kompenseras också 

Vänerns seglationsstyrelse och Stockholms hamn enligt de principer som 

har angetts i prop. 1978/79:24 om slopande av särskilda passageavgifter för 

Väna- och Mälartrafiken (TU 1978/79:6, rskr 1978/79:61 ). Totalt kan ca 

30,3 milj. kr. beräknas avräknas från den gemensamma uppbörden av 

sjöfartsavgifter under budgetåret 1980/81 för angivna ändamål via detta 

anslag. Läggs därtill underskottet i Södertälje kanal kostar de på regional

politiska grunder slopade kanal- och seglationsavgifterna den allmänna 

sjöfarten ca 34.5 milj. kr. under budgetäret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till l'iss kana/trafik för budgettiret 1980/81 anvisa 

ett förs lagsanslag av I 000 kr. 

E 10. Lån till den mindre skeppsfarten 

Anslaget för lån till den mindre skeppsfarten har till syfte att genom 

lånestöd främja en frän allmän synpunkt önsk viird förnyelse av landets 

bestånd av mindre fartyg. Företriide till län skall ges mindre rederier. Um 

beviljas av lånenämnden för den mindre skeppsfarten. Utneverksamhcten 

regleras genom kungörelse ( 1971 :324) om lfmcfonden för den mindre 

skeppsfarten och in~truktion ( 1971 :325) för länen~imnden för den mindre 

skcppsfarten (omtryckt 1975: 1075. ändrad 1976:494). 

Genom den delvis ändrade lb.neinriktning som länenhmnden fick fr. o. m. 

den I juli (prop. 1971:1 hil. 8. TU 1971:2, rskr 1971:54) har lilnegivningen 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 148 

mera generellt inriktats på den mindre företagsamheten inom rederinäring

en och därvid blivit mindre bunden till viss tonnagestorlek. 

Kapitaltillgångarna i fonden uppgår f. n. till ca 136 milj. kr. 

Låneniimnden }i"ir den mindre skcpp.1farten 

I skrivelse den 28 augusti 1979 har nämnden hemshillt om ett investc

ring5anslag om 60 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Under budgetåret 1978/79 beviljade lånenämnden 13 lån om sammanlagt 

32.4 milj. kr. 

Föredrawindcn 

Jag har för avsikt att under innevarande riksmöte föreslå regeringen att 

för riksdagens ställningstagande bgga fram en sjöfartspolitisk proposition. 

I detta sammanhang kommer den mindre skcppsfartens finansieringsbchov 

att närmare behandlas. I avvaktan hiirpå tar jag endast upp ett formellt 

belopp av I 000 kr. som anslag till lån till den mindre skeppsfarten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till den mindre skcpp~farten för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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F. LUFTFART 

Luftfartsverket 

Verksamhetens utveckling 

En sammanfattande redovisning av utvecklingen inom den r e g u lj ii r a 

v (i r I d s 1 u f t f a r t e n lämnas i följande tabell. 

Linjejiirt hedril'en a1· flygj()rc/ag inom '!CA O-a11sl11111a .1·1a1er 

Antal Förändring i ~·'< 
1978 
milj. 1977-1978 1976-1977 

A. Passagerartrafik 
pa~sagcrarc 685 12 6 
person km 934000 14 7 

B. Flygfrakt (lonkm) 26390 12 10 
c. Post !tonkm) 3 310 4 5 
D. Totalt (tonkm) 113 300 13 8 

1 lntcrnational Civil Aviation Organization. 

Som framgftr av tabellen uppgick den reguljära luftfartens samlade trans

portarbete till drygt 113 miljarder tonkilometer under är 1978. Jämfört med 

föregående år innebär detta en ökning med 13 7r. Av totala trafikvolymen 

svarade passagerarbefordran för 74 % medan frakt- och postbefordran 

svarade för re:-.terande 23 resp. 3 %·. Antalet befordrade passagerare i 

reguljär luftfart ökade frän 610 milj. ar 1977 till 685 milj. år 1978. en ökning 

med 12<.:L 

Flygtrafiken ptt Nordatlanten ökade med 22 % till 43 miljarder passage

rarkilometer. Den stora ökningen är en följd av lågprissatsningen. På 

övriga interkontinentala linjer från Europa ökade flygtrafiken med drygt IO 

7'. En stor del av ökningen gäller linjer över Sydatlanten. Tillväxttakten 

för trafiken mellan Europa och Mellanöstern har för första gången sedan år 

1973 avtagit. Antalet .passagerarkilometer ökade med 18 <.:·(,till 11 miljarder. 

Trafiktillväxten i internat i o n e 11 c hart ert r a fik var under år 1978 

lägre än för linjefarten. En bidragande orsak härtill torde vara satsningen 

på lt1gprisresor inom linjefarten. Antalet passagerarkilometer ökade med 

4'/i till ca 111 miljarder. Vad gäller trafiken på olika chartermarknader kan 

nämnas all de tre största trafikflödena mellan ECAC:s medlemsländer 

utgjordes av resor till Spanien frän Tyskland. Skandinavien och Storbri

tannien. Trafiken på Nordatlanten minskade under år 1978 med 17 '7·( till 

3,5 milj. Under år 1978 utfördes tvä tredjedelar av persontransportarbetet i 

internationell chartertrafik av linjeflygföretag medan resterande tredjedel 

utfördes av charterflygföretag. 

Antalet flygtimmar inom a 11 män flyget hos de IC AO-anslutna sta

terna uppgick under år 1978 till ca 46 milj .. vilket innebär en ökning med 7 

'.:; jämfört med ar 1977. Motsvarande siffra för linjefarten var 14 milj. 

llygtimmar. 
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Antalet registrerade allmänllygplan uppgick vid utgången av 1\r 1977 till 

264 000. Förenta staterna behåller sin starka dominans med 73 <:-i: av alla 
registrerade flygplan. 

Antalet passagerare i utrikes linjefart vid svenska statliga flyg

p I a t ser ökade med 8 \:(. jämfö11 med föregående budgetår. Denna ökning 

var gynnsammare än den genomsnittliga årliga ökningen under den senaste 

femårsperioden om 6 '"X. Antalet avresande passagerare i inrikes linjefart 

uppgick till 2,8 milj. under budgetåret 1978/79, en ökning med 30 Si jämfört 

med budgetåret 1977/78. Denna ökning är till största dden en följd av 

flygföretagens satsning på särskilda lågpriser. Lågpriset infördes på vissa 

avgångar hösten 1978. Den genomsnittliga årliga ökningen under den se

naste femårsperioden har varit 10 <:i. Antalet passagerare i utrikes charter

trafik ökade under budgetåret med endast 2 r;; efter tva år av kraftiga 

ökningar. Under den senaste femårsperioden har antalet charterpassagc

rare ökat med i genomsnitt 8 Si· per år. Stagnationen i chartertrafiken 

började i oktober 1978. De största resmålen för svenska charterresenärer 

under budgetaret var liksom tidigare år Spanien, Grekland och Storbritan

nien. I inrikes chartertrafik uppgick antalet avresande passagerare till 

14000. Antalet passagerare inom taxiflyget uppgick under budgetåret 1978/ 
79 till drygt 40 000. 

Som framgår av tabell på sid. 151 uppgick antalet ankommande och 

avresande passagerare i utrikes trafik och avgående i inrikes trafik vid 

statliga flygplatser till drygt 8 milj. under budgetåret 1978/79, vilket inne

bär en ökning med 13 % jämfört med föregående budgetår. 

Flygfrakttransportmängdcn uppgick budgetåret 1978/79 till 69000 ton, 

vilket innebär en ökning med hela 23 % jämfört med föregående budgetår. 

En sammanfattande redogörelse för flygtrafiken på de svenska flygplat

serna lämnas i tabellen på sid. 151. 

Det totala antalet landningar på statliga flygplatser ökade under 1978/79 

med 1 S·(. till 284 000. Antalet landningar inom taxi- och allmänflyget under 

budgetäret var av samma omfattning som föregäcnde budgetår, nämligen 

167000 landningar. 

Fördelningen av antalet landningar och passagerare under budgetåret 

1978/79 på landets fyra största flygplatser framgår av ncdansttiende tabell. 

Flygplats 

Arlanda 
Bromma 
Landvetter 
Sturup 

Landningar 
(I 000-
tal) 

46 
54 
2:! 
26 

Förändring 
från före-
gående bud-
geti'lr i<+ 

2 
J 

-24 
I 

Passagerare Förändring 
tank.+avr.) frän före-
(I 000-tal) gaendc bud-

gcti'lr i'{ 

458~ 9 
1547 41 
1520 9 

747 15 
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Antal Förändring från Genom-
1978/79 föreg. budgetår snitt 
(1000- 1973/74-
tal) 1977/7!1. 1978/79 1978/79 

sr. '/(: <;·(. 

A. Passagerare 1 

I.i njefa rr 
Utrikes 2P.19 7 8 6 
Inrikes 2777 8 30 JO 

Charter 

Utrikes 2396 16 2 8 
Inrikes 14 -12 18 -Il 

Summa A 8006 10 13 8 

B. Fraktgods' 
Linjefart 
Utrikes 61 16 27 4 
Inrikes 8 - 4 - I - 7 

Summa B 69 12 23 2 

C. Post' (ton) 15 5 - 4 u 
D. Landningar 
Linjtfart 
Utrikes 32 3 5 3 
Inrikes 72 3 3 3 

Charter 
Utrikes 11 6 - 5 () 

Inrikes 2 -Il -18 -11 

Summa linjefart 
och charter 117 3 2 2 

Taxiflyg och 
aerial work2 30 -21 - 3 - 4 

Övrig trafik (huvud-
sakligen privat-
och skolflyg) 137 - 5 2 

Summa D 284 4 

1 Ankommande och avresande/avgående i utrikes trafik samt avresande/avgående i 
inrikes trafik. 
2 _Jordbruksflyg, flygning för ambulans- eller räddningstjänst. skogsbrandsbevak-
nmg. m.m. 

Arlanda är landets största flygplats med avseende pfl ant<tl ankommande 

och avresande passagerare. Passagerarfrekvensen uppgil:k under budget

året 1978/79 till 4.6 milj. Härav utgjorde passagerarantakt i utrikes linjefart 

2.1 milj. och i inrikes linjefart I, I milj. Antalet charterresenärer var under 

hudgeU1ret 1.4 milj. eller nära 60 i;;;, av det totala antalet charterresenärer 

pit de statliga flygplatserna. 
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Som framgår av tabellen är Bromma fortfarande landets mest trafikerade 

fiygplab mt:d avseende p& antalet landningar. Av dd totala antalet land

ningar inom taxi- m:h
1 

allmänflyg pii de statliga flygplatserna ägde 21 r;:;. rum 

pä Bromma. Till följd av LIN:s ltigprissatsning ökade antalet passagerare i 

inrikes linjefart med 42 % under budgetåret och uppgick till drygt 1.5 milj. 

Antalet landningar på Landvetter minskade budgetåret 1978/79 med 24 

f'.( .• vilket kan förklaras av att större delen av taxi- och allmänflygverksam

heten har överförts t/11 Säve flygplats. 

Antalet passagerare på Sturup ökade under budgetåret med 15 % och 

uppgi.:k till 747 000. Nära hälften av passagerarna kan hänföras till charter

flyget som under 1978/79 ökade med 9 I/{. Detta beror bl. a. på de mark

nadsföringsätgärder luftfartsverket har vidtagit i syfte att stimulera char

tertrafiken pf1 flygplatsen. 

Vid slutet av år 1978 uppgick antalet svenskregistrerade motordrivna 

flygplan till I 341. vilket innebär en ökning med 41. 

Den kontrollerade civila trafiken som trafikerar landets luftleder och 

informationssträckor består till 75 ~.; av linje- och chartertrafik. Resteran

de 25 '."(. utgörs av allmänflyg. Kontrollerade överflygningar beräknas 

uppgti till 20 r;;. av den kontrollerade trafiken. 

Antalet anställda vid svenska tlygföretag framgår av följande tabell. 

Företag Antal anställda Förändring 
I C-' /( 

1977-12-31 1978-12-31 

SAS (inom Sverige) 4914 5388 10 
Linjeflyg AB l 115 I 174 5 
Swcdair AB 385 377 - 2 
Transair Swedcn AB 264 251 - 5 
Stcrncr Acrn AB 47 61 30 
Busincss Air Service 33 41 24 
Övriga ca 70 företag 483 369 -24 

Summa 7241 7661 6 

På grund av haverier inom världsluftfarten omkom under är 1978 vid 43 

olyckor med transportflygplan I 141 passagerare och besättningsmedlcm

mar. Detta är en minskning med 453 jämfört med förcgaende år. Inom 

svensk reguljär luftfart inträffade ett olyckstillbud vid höjdminskning över 

Jugoslavien. I linjetaxiverksamhetcn havererade en Cessna 402 utanför 

Gävle i mörker och snöstorm. varvid fyra personer omkom. Inom det 

svenska allmänflyget inträffade 45 haverier. varvid 19 personer omkom. 

sju personer erhöll allvarliga skador och sju fick lindriga skador. Antalet 

haverier år 1978 inom allmänflyget är det hittills lägsta under 1970-talet. 

Trots ett relativt lågt antal haverier var antalet omJ.;omna och skadade 

personer under år 1978 det högsta under 1970-talet. 
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F I. Flygplatser m. m. 1 

lng. behallning Anslag Utgift 

197R/79 122000000 888(X)(l00 l'.!0600000 
1979/80 90 200000 '(,8400000 3 132000000 
1980/81 verket 90200000 117300000 137 OOOlXXl 

föredraganden 26600000 104 700000 125000000 

1 Budgetomläggningen innebär att anslaget fr. o. m. budgetåret 1980/81 är ett reser
vationsanslag. 
2 Varav på tilläggsbudget 1,6 milj. kr. (prop. 1979/80: 25, TU 1979/80: 5. rskr 1979/ 
RO: l<l I I. 
3 Preliminärt belopp. 

Balansräkningen per den 30 juni 1979 för luftfansverkct visar. att bok

förda nettovärdet av luftfartsvcrhts tillgå.ngar uppgick till sammanlagt 

2015.3 milj. kr .. varav 594.4 milj. kr. avsåg mark. fä.ltomraden m. m .. 612.9 

milj. kr. byggnader. 429.4 milj. kr. tcleutrustning och belysningsanlägg

ningar. 104.2 milj. kr. fordon. maskiner. utrustning m. m., 82,3 milj. kr. 

kundfordringar. 5.7 milj. kr. förråd och 186.4 milj. kr. poster av finansiell 

natur. 

Statskapitalet ökade med 92.0 milj. kr. under budgetä.ret 1978/79 och 

uppgick vid budgetårets slut till I 254.2 milj. kr. 

Överskottet för budgetåret 1978/79 exkl. det statliga förräntningskravet 

på luftfartsverket uppgick till 39.2 milj. kr. 

För budget är e t I 9 7 8/7 9 fastställdes investeringsramen till 138, I 

milj. kr. Genom regeringens beslut den 18januari 1979 höjdes investerings

ramen till 158,3 milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret uppgick 

till 120,6 milj. kr. lnvesteringsramen för budgetåret underskreds således 

med 37,7 milj. kr. 

För budgetåret 1979/80 fastställdes investeringsramen till 107.6 

milj. kr. Genom beslut den 10 december 1979 höjdes investeringsramen 

med 22,8 milj. kr. till 130,4 milj. kr. På tilläggsbudget I till statsbudget 

1979/80 har anvisats 1,6 milj. kr. för vissa övergångsåtgärder på Kalmar 

flygplats. 

För budgetåret I 9 8 0/8 I föreslår luftfansverket en investeringsram 

av 137 .0 milj. kr. efter avdrag för kommunala finansieringsbidrag. 

Luftfartsl'erkets framtidsbedömningar 

Utvecklingen av flygtransponsystemct styrs i huvudsak av krav på 

förbättrad drift- och undcrhä.llsekonomi. Inom den tunga luftfanen siitts 

flygplan med stor lastkapacitet (s. k. wide-body) in i ökad utsträ1.:kning. 

Detta gäller även SAS som har beställt fyra Airbus A300B2 för 250 passage

rare för leverans med början i november 1979. För inrikestrafiken kan 

Fokker F-28 komma att ersättas under 1980-talct med et! flygplan med en 

betydligt lägre bulleremission. 

Den tekniska utvecklingen på luftfartens omrädc väntas medföra att 

metoderna för luftrumsövervakning. informationsbehandling och informa-
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tionsutbyte förbättras. Detta medför i sin tur ökad säkerhet och effektivitet 

i trafikutvecklingen. Fortsatt behov av talkommunikation mark - flygplan 

hedöms dock komma att kvarsta, vilket medför brist på radiofrekvenser 

och därmed hehov av förbättrad radiokommunikationsutrustning. 
Snabb förbättring sker av flygplanelektroniken. Förbättrade navige-

1ingsprestanda uppnås för den tyngsta luftfarten genom införandet av 

tröghctsnavigering och flyghuma minidatorer. Ett speciellt långdistansna

vigeringssystem häller på att tas i bruk. Systemet använder signaler från 

åtta markstationer och kan användas över nästan hela världen. Utveck

lingen av instrumentlandningssystem. som kan ersätta nuvarande ILS. 

fortsätter. Arbetet koncentreras nu på ett amerikanskt system som sanno

likt kommer att fastställas som standard av ICAO. 

Den europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC) har rekommenderat 

införandet av vissa skärpta säkerhetsskyddsåtgärder på de europeiska 

flygplatserna. Sverige har i enlighet med rekommendationerna infört en 

fullst~indig säkerhetskontroll av passagerare och handbagage för all inter

nationell linje- och chartertrafik. Rikspolisstyrelsen utreder i samråd med 

bl. a. luftfartsverket frågan om eventuellt utökad säkerhetskontroll för den 

nationella luftfarten samt hur kostnaderna för säkerhetskontrollen skall 

täckas. 

Flyghuller och luftföroreningar är föremål för fortsatt internationell upp

märksamhet. Luftfartsverket avser att utfärda föreskrifter om att svensk

registrerade äldre flygplan som inte är bullercertificerade inte får användas 

efter I januari 1988. ICAO har tillsatt en kommitte för utarbetande av 

normer angående luftföroreningar från flygplan. 

Luftfansverket har under år 1979 reviderat prognosen för flygtrafiken 

vid de svenska flygplatserna. Nya förutsättningar för prognosen har främst 

hämtats från långtidsutredningen 1978. 

Två osäkra faktorer i prognosen är Bromma flygplats framtid som inri

kesflygplats i Stockholm och utvecklingen av det s. k. lågprisflyget främst 

inom inrikestrafiken. Vad gäller det ytterligare tillskottet av passagerare 

genom lågpris kan detta ännu inte helt övcrhlickas. För inrikestrafiken har 

antalet passagerare år 1980 bedömts av LIN och SAS och med denna trafik 

som has har utvecklingen prognoserats för 1980- och 1990-talen. 

Den regelbundna trafiken med lätta flygplan svarar. tillsammans med 

den matartrafik Swedair bedriver pä LIN:s koncession. för 15-20 9( av 

samtliga landningar i inrikes linjefart. men endast för ca 5 % av antalet 

inrikes passagerare. Tillkomst och nedläggning av nya flyglinjer de senaste 

~1ren har medfört att antalet landningar varierat starkt. En prognos för 

denna typ av trafik hlir därför mer osäker och verksamheten har därför 

särskiljts i prognosen iiver landningar. 

Utve<.:klingcn av passagerar- och landningsfrekvensen i utrikes linjefart 

och chartcrtrafik väntas få en relativt sett långsam tillväxt. För linjefarten 

torde den fortsatta tillväxten till stor del komma att hänföra sig till en 
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fortsatt prisdiffcrcntiering. Chartcrtrafikens låga tillväxt är att hänföra till 

en bedömd långsammare tillväxt av svenskarnas disponibla inkomst under 

första hälften av 1980-talet. 

Passagerarut vecklingen i inrikestrafiken väntas öka med totalt 55-60 r;.;. 

mellan åren 1977 och 1980 genom de lågprissatsningar som päbörjades 

under ar 1978 och som har utökats under 1979. För 1980-talet antas en 

tillväx! om 7-8 (;;.årligen. en del till följd av fortsatta lågprissatsningar. 

Prognosen för flygfrakt visar pa en 7-8 r.'.';, ärlig fraktökning. 

I utrikes linjefart kommer en ökning av antalet landningar huvudsakligen 

att ske genom fler och trafiktätare non-stop-linjer till den europeiska konti

nenten. 

Luftfartwerkels förslag 

En specificering av luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för 

hudgetäret 1980/81 framgår av följande tabell, diir även utfall för 1978/79 

och prognos för 1979/80 redovisas. 

Luftfartsverkets förslag till investeringsprogram upptar arbeten och an

skaffningar till ett sammanlagt belopp av 131.8 milj. kr. efter avdrag av de 

kommunala bidragen. Detta är' 1.6 milj. kr. mer än de beräknade utgifterna 

för innevarande budgetår. Av de totala investeringsutgifterna 1980/81 om 
2 155 .0 milj. kr. hänför sig drygt hälften till objekt som beräknas vara 

påbörjade vid ingb.ngen av budgetåret 1980/81. 

En övenlyttning till Ar Ian d a flyg p I a t s av Fokker F-28 är möjlig 

från I oktober 1980. Den praktiska tidpunkten är dock beroende av rege

ringens ställningstagande till luftfartsverkets besvär den 14 september 1979 

över koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 13 juli 1979 i Brom

mafrägan samt UN:s uppförande av byggnader m.m. för bolagets tekniska 

tjänst. Det tar 18-24 månder efter lagakraftvunnet beslut att uppföra ifråga

varande erforderliga byggnader. Arbetet med utarbetandet av en disposi

tions- tich utbyggnadsplan beräknas bli klar under våren 1980. Luftfarts

verket har beslutat att den fortsatta planeringen för Arlandas utbyggnad 

skall ske med utgångspunkt från att ett nytt inrikesterminalområde lokali

seras till området norr om den öst/västliga banan (08/26). Luftfartsverket 

har presenterat två huvudalternativ för en lösning av hangar- och verk

stadsfrågorna. I båda alternativen gäller att LIN bör planera för att vid en 

utflyttning till Arlanda anordna den tekniska tjänsten inom eller i nära 

anslutning till SAS nuvarande hangarområde söder om bana 08/26. Då 

SAS inrikestrafik nu har flyttats till Nya Inrikes Arlanda möjliggörs en om

och utbyggnad av Ramp C. Genom utbyggnaden kan behov av ytterligare 

platser för s. k. widc-body-flygplan tillgodoses. Totalt investeringsbchov 

1 Exkl. medel för övergängsätgärdcr på Kalmar flygplats om 5,2 milj. kr. (statlig 
andel). 
2 Exkl. investcringsutgifter för övergängsåtgärder pä Kalmar flygplab om totalt 8.3 
milj. kr. 
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har heräknats till ca 8, I milj. kr.. varav ca 4,6 milj. kr. avser budgetåret 

1980/81. lnvcs!eringsutgiften för komplettering och modifiering av viss 

telcutrustning beräknas belasta budgetåret 1980/81 med ca 170 000 kr. 

Luftfartsverket har utfört kompletterings- och modificringsarbeten för att 

medge landning vid en bansynvidd av 400 m och vertikalsikt 30 m. Vissa 

komplctteringsarbeten härmed kvarstår till en beräknad utgift av ca 3.5 

milj. kr. för budgetåret 1980/81. Enligt gällande bestämmelser skall hanor 

som utnyttjas för trafik med s. k. long-body-flygplan vara utrustade med 

visuellt system för glidbaneinformation. Trafiken med dessa flygplan har 

ökat starkt. Banorna 01, 19 och 26 hör därför utrustas enligt ovan till en 

sammanlagd utgift av 2.4 milj. kr. under budget:'tret 1980/81. Verket avser 

vidare att investera i markrörelseradar till flygplatskontrollen samt bygg

nads- och tomanpassning inkl. elförsörjning. lnvesteringsutgiften beräk

rrns till ca 2 milj. kr.. varav 580000 kr. avser 1980/81. Befintligt instrument

landningssystcm för oriktad radiofyr för banorna 01/19 rn.:h 08/26 är från år 

1958 och mi'tste enligt luftfartsverket bytas ut av tt!kniska skäl. Utgiften 

beräknas till ca 170 000 kr. och faller på budgetåret 1980/81. Vidare bör 

Faktisk Beräknad utgift 
utgift 
1978/79 1979/80 1980/81 

I <lOO-tal kr. 

Arlanda 33 353 23089 27761 
Landvetter 16899 16459 3646 
Bromma I 107 
Umeå 845 136.'i 385 
Kinma 4267 2241 1777 
Skellefteå 5 349 2795 282 
Sundsvall/Härnibamf 630 1836 1978 
Örnsköldsvik 434 1906 l 505 
Östersund -16 67 52 
Luleå 3 334 8030 2 312 
Jönköping 974 1379 2 362 
Karlstad 3 871 4044 6320 
Norrköping 857 2136 
Visby 454 2 531 3 364 
Sturup l 701 2914 8419 
Halmstad 254 I IOI 1624 
Kalmar 28 230 
Ronneby 1921 2507 52 
Ängelholm 347 310 52 
Tcle och meteo. en route 34688 47339 63603 
Fordon. maskiner. utrustning 10824 16067 18 322 
Vissa byggnader 17750 10889 6411 
Diverse 1534 3395 4800 

141405 152630 155 027 

A vgftr kommunal;1 bidrag 20792 :!2263 23 209 

Luftfartsverkets kostna<lsan<lel 120613 130367' 131 8llf 

1 Exkl. medel för övcrgftngs:itgär<ler pil Kalmar flygplats om 1.6 milj. kr. (statlig 
andel). 
~ Exkl. medel för övcrgångså!gärder på Kalmar flygplats om 5,2 milj. kr. (statlig 
andel). 
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befintlig väderradar kompletteras med ny presentationsenhet. Investe

ringsutgiftcn beräknas till ca 700 000 kr. Hela beloppet faller på budgetåret 

1980/81. 
På Landvetter flyg p 1 a t s är det nödvändigt att bl. a. högtalarsyste

met kompletteras för att nti ut med information till passagerarna. lnveste

ringsutgiftcn har beräknats till ca 120000 kr. och faller på budgetåret 1980/ 

81. 

Pti U m e [\ flyg p I a t s beräknas investeringsutgiften för kommande 

budgetår till ca 160000 kr. Investeringen avser utbyte av sändarutrustning 

samt antenn för att säkerställa fortsatt funktion. 

Pt1 Kiruna flyg p I a t s erfordras ca 690 000 kr. budgetåret 1980/81 för 

utbyte av manöverutrustning för ultrakortv:'.'!gkommunikationssystem samt 

reservradioutrustning. 

Pft Sunds va 11/H är ni.isa n d s flyg p I a t s önskar LIN uppföra en ny 

ramptjänstbyggnad pä grund av ändrade arbetsmiljökrav samt ökat 

utrymmesbehov. Totalutgiften har for verkets del beräknats till ca 230 000 

kr. Hela beloppet beräknas falla pt1 1980/81. Gammal asfalt och matjord 

bör tas bort utanför nuvarande bana. För att minska risken för driftavbrott 

planeras brunnarna för banbelysningen att höjas så att inte vatten och is 

kan samlas i dem. Arbetena beräknas i sin helhet utföras under budgetåret 

1980/81 till en totalutgift av 630000 kr. 

På Örns kö 1 d sviks flyg p I a t s iir den nuvarande parkeringsplatsen 

för liten. Antalet platser planeras att fördubblas till en utgift av ca 130 000 

kr. Hela beloppet avser budgetåret 1980/81. 

På Östersunds flyg p I a t s uppfyller nuvarande utrustning för have

ri- och varningslann inte gällande bestämmelser. Ny utrustning avses 

anskaffas till en investeringsutgift under budgetåret 1980/81 av ca 50000 

kr. 
På L u I e å flyg p I a t s är banan i dåligt skick med sprickbildningar 

varför flygvapnet planerar att utföra en s. k. omtoppning. Då SAS anmält 

att man avser att operera med flygplantyp A-300 på Luleå krävs banför

stärkning och en bättre bombering för acceptabel vattenavrinning. Inves

teringsutgifterna som delas mellan flygvapnet och luftfartsverket har för 

verkets del beräknats till ca 1.7 milj. kr. Hela beloppet beräknas falla på 

budgetåret 1980/81. 

För J ön köpings flyg p I a t s erfordras kommande budgetår ca 

690 000 kr. för nyanskaffning av utrustning för automatisk behandling. 

kodning. distribution. registrering och dokumentation av väderobserva

tionerna vid flygplatsen. Anskaffningen ingår i luftfa11sverkets projekt att i 

samråd med SM HI genomföra riksdagens beslut med anledning av flygtra

fikledningskommittcns netänkandc Flygvädcrtjänst 1980 .. (prnp. 1977/ 

78:5). 

På Kar I st ad s flyg p I a Is iir frågan om flygplatsens ställning i det 

framtida inrikes flygtransportsystcmet föremål för övervligande inom luft-
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transportutredningen. En ny driftbyggnad är emellertid erforderlig bl. a. av 

arbetsmiljöskäl. Totalutgiften beräknas till ca 5.2 milj. kr .. varav ca 4 milj. 
kr. beräknas falla p:'t budgetåret 1980/81. 

Vad gäller N o r r köpings flyg p I a t s har luftfartsverket i sitt yttran

de över Östergötlands flygplatskommittcs rapport angående ny regionflyg

plats förordat en utbyggnad av Norrköpings flygplats. Verkets planering 

har inriktats på att ta fram underlag för statsmakternas beslut om vilka 

åtgärder som skall vidtas på Norrköpings flygplats. För detta ändamäl 

disponerar luftfartsverket medel under innevarande budgetår för utarbe

tande av bl. a. utbyggnadsplan. Resultatet härav kommer att kunna redovi

sas för regeringen under våren 1980. 

Ptl V is by flyg p I a t s bör utblåsningsskydd monteras på den intillig

gande parkeringen. Totalutgiften härför beräknas till ca 60 000 kr. Beloppet 

faller pä budgetåret 1980/81. Kommande budgetår önskar LIN uppföra en 

ny ramptjänstbyggnad på grund av ändrade arbetsmiljökrav samt ökat 

utrymmesbehov. Totalutgiften beräknas till ca 230000 kr. Vidare erfordras 

en ny snabbtelefonväxcl nästa budgetår. Utgiften härför beräknas till ca 

170 000 kr. 

För St ur u p s fl y g p I a t s gäller att k.raftförsörjningssystemet skall 

byggas ut med såväl reserv- som normalkraft. En ny transformatorbygg

nad med sfallverk bör också uppföras med aniedning av det ökade effektut

taget. Totalutgiften beräknas till ca 6.8 milj. kr., varav ca 5 ,3 milj. kr. 

beräknas falla pä budgetåret 1980/81. Enligt gällande bestämmelser skall 

instrumentbanor som utnyttjas för trafik med s. k. long-body-flygplan vara 

utrustade med visuella system för glidbaneinformation. Investeringen här
för har bcriiknats till ca 1,4 milj. kr. Hela beloppet beräknas falla på 

budgettlret 1980/81. 

Bagagem~ingden h~r ökat med anledning av lågprisflyget och väntas öka 

ytterligare efter hand som en övergång sker till flygplan typ Airbus A-300. 

Nuvarande bagageanläggning har för låg kapacitet. En ombyggnad av den 

inrikes bagageanläggningen kan ske till en totalutgift av ca 350000 kr. Hela 

beloppet beräknas falla på budgetåret 1980/8 l. Vidare behöver tullfiltret 

byggas om bl. a. för att bättre klara det ökade antalet charterpassagerare. 

Totalutgiften har beräknats till ca 360 000 kr. Hela beloppet beräknas falla 

på budgetåret 1980/81. 

Under budgetåret 1980/81 planeras utbyte av utrustning för bestämning 

av bansynvidd mot utrustning med lasermiitning. Befintlig utrustning an

skaffades år 1972 men har på grund av den snabba tekniska utvecklingen 

utg<'ltt ur marknaden varför reservdelar inte längre finns tillgängliga. Ut

rustningen har även kapacitetsbcgränsningar. lnvestcringsutgiften beräk

nas totalt till ca I ,5 milj. kr.. varav ca 460 000 kr. avser budgetåret 1980/81. 

På Ha I m stads flyg p I a t s behöver befintliga banändsljus av militär 

standard bytas ut mot nya banändsljus som uppfyller de civila kraven. 

Totalutgiften har beräknats till ca 3 IO 000 kr. Hela beloppet beräknas falla 
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pa budgetäret 1980/81. Vidare beh0vs för bana 19 ett reducerat system för 

visuell glidbaneindikering ny installeras till en totalutgift av ca 560 000 kr. 

Beloppet beräknas falla på budgetåret 1980/81. 

När det gäller K a I m ar flyg p I a t s har på tilläggsbudget I till statsbud

geten för budgetåret 1979/80 anvisats medel för övergångsvisa åtgärder på 

flygplatsen. Totalt har invcsteringskostnaden beräknats till 16,9 milj. kr. 

Pa Ron n e by och Äng cl ho 1 m s flyg p 1 a ! se r uppfyller befintliga 

utrustningar för haveri- och varningslarm inte gällande krav. Ny utrustning 

avses anskaffas till en totalutgift av ca 50 000 kr. pä vardera flygplatserna. 

Hela beloppet beräknas falla på kommande budgetår. 

För telc- och meteoutrustning en routc erfordras under budgetåret 1980/ 

81ca63,6 milj. kr.. varav ca 54,9 milj. kr. för vid ingången av budgetåret 

p:iböi:iade eller kontrakterade arbeten och lcvcranser. 

Med hänsyn till senarcläggning av projekt Malmö FIR 80 komme1; upp

handlad primärradarutrustning för Alingsas radar att anv~indas som er

sättningsutrustning för dcn förslitna utrustningen vid Bällsta radar. Under 

budgetåret 1980/81 kommer i stället primärradarutrustning för Alingsäs att 

upphandlas i enlighet med projcktets nya tidplaner. Inom Malmö FIR 

fortsätter arbetet med extraktorerna för primär- och sekundärradarstatio

nerna vid Romcle radar samt installationsarbetena för sekundärradar och 

extraktorer vid Hålshult radar samt smalbandslänk för överl'öring av radar

data från Hålshult till Sturupcentralen. 

Inom projekt Malmö FIR 80 ingår anslutning av en radar på Gotland. I 

luftfartsverkets ursprungliga plancr var avsikten alt anskaffa en ny primär

och sekundärradaranläggning. Objektet har kunnat senareläggas 5-7 år 

genom att utnyttja primärradarinformation från en av försvarets radarsta

tioner på Gotland. För att tillgodose behovet av sekundärradarinformation 

avses stationen lwmplctteras med sekundärradar, extraktor, antenn och 

manöverenhet samt fjärrmanöver- och smalbandsförbindelser. 

I syfte att hålla utrustningen vid flygtrafikledningsskolan i nivå med 

utrustningarna vid de operativa flygtratikledningsorganen har s. k. back

projektorer anskaffats till vissa arbetspositioner i trafikledningssimulatorn. 

Under 1979/80 planeras anskaffningen av autonomt mikrodatorsystem och 

grafiska bildskärmar för de s. k. pilotpositionerna att slutföras. Under 

1979/80 och ·1980/81 kommer utvecklingssimulering av modell för bränsle

besparande trafikledningsprocedurer att pågå i samverkan med transport

forskningsdclegationen. 

För anskaffning av Fordon, maskiner och utrustning erl'ord

ras ca 18,3 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Nya brandbilar avses anskaffas till Sturup, Bromma. Visby och Örn

sköldsviks tlygp!;.Jtser. Brandskotrar med vagn kommer att anskaffas till 

bl. a. Karlstad. Umeå och Sundsvall/Härnösands flygplatser samt en rädd

nings båt till Skellefteå tlygplats. 

Självgttende snöslungor eller slungaggregat för väghyvel avses anskaffas 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 160 

till Arlanda. Landvener. Sturups. Jönköpings och Sundsvall/Härnösands 

flygplatser. 

Enligt vad som tidigare anmälts ersätts befintlig VHF-utrustning succes

sivt med UHF-utrustning. eftersom det är frekvensbrist på VHF-bandet. 

Under poskn Vissa byggnader erfordras ca 6.4 milj. kr. för bud

gettiret 1980/81. Av beloppet avser ca 0.8 milj. kr. nya objekt. 

Under posten Diverse begärs 4,8 milj. kr. 

Oe sammanlagda utgifterna för här redovisade arbeten uppgår till 1 155.0 

milj. kr. Härav avser ca 61,8 milj. kr. sådana objekt för vilka kommunala 

finansicringshidrag skall utgå. De kommunala bidragen beräknas uppgå till 
223.2 milj. kr. utgörande 37.5 lJi-. av investeringsutgifterna med kommunal 

finansieringsdd. Återstoden ( 155.0 - 23,2) 131,8 milj. kr. faller på staten. 

Remissyttranden 

Arhetsmurknadssrvrelsen har avgett det yttrande över bl. a. luftfartsver

kets anslagsframställning som redovisas under rubriken Vägväsendet (s. 

58). 

Linje.flyg AB (LIN) framhåller nödvändigheten av att en bättre bered

skap skapas när det gäller dispositions- och utbyggnadsplaner för flygplat

serna. Bolaget understryker också betydelsen av att genomförandet av 

yttäckande kontroll i södra Sverige påskyndas. LIN anser vidare att arbe

tet med installering av navigeringshjälpmedel av typ VOR/DME bör ges 

betydligt högre prioritet än vad som framgår av luftfartsverkets anslags

framställning. 

Scu11di11ul'iu11 Airlines System (SAS) kan inte acceptera någon senare

läggning av de investeringar som skall möjliggöra för det reguljära flyget att 

utföra direktflygningar. När det gäller Arhmda anser SAS att det visuella 

landningshjälpmedlet 3-bar V ASIS bör installeras snarast. SAS anser vi

dare att det är oacceptabelt att nödvändiga investeringar uppskjuts på 

Arlanda flygplats. 

Föredraganden 

Luftfartsverkets investeringar syftar till att med tillvaratagande av den 

tekniska 11tvecklingen skapa förutsättningar för att flygtrafiken skall kunna 

bedrivas med säkerhet. regularitet och effektivitet samtidigt som en god 

arbetsmiljö upprätthålls för verkets anställda samt för övrig personal på 

flygplat~crna. 

Flygtrafiken inom Sverige utvecklades mycket snabbt under budgetäret 

1978/79 eller med ca 30 1.:;. till totalt 2.8 miljoner passagerare. Större delen 

1 Exkl. invcsteringsutgifter p!t Kalmar flygplats om totalt ca 8.3 milj. kr. för 1980/81. 
2 Exkl. kommunal andel om 3, I milj. kr. för övergångsåtgärder på Kalmar flygplats. 
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av trafiktillväxkn är att hänföra till det nya prissystcm som successivt 

infördes i svenskt inrikesflyg under är 1978 med bl. a. speciella lägpriscr pä 

ell ston antal avgängar. 

Under de senaste ären har investeringarna i Arlanda, Landveller och 

Sturups flygplatser samt flygtrafiklcdningsskolan i Sturup dominerat ver

kets investeringar. Som följd av en stark trafiktillväxt och övergång till ny 

tlygmateriel - jetflygplan - har det vidare varit nödvändigt att successivt 

rusta upp de mindre flygplatserna. Jetflygplanen ställer säledes högre krav 

än vad propellerplanen gör pä såväl hjälpmedel för landning som på 

landningsbanorna - deras längd och kondition (b~irighet, frihet från snö, is 

och slask. s. k. svarta banor. m. m.). 

Investeringarna i flygtrafiklcdningssystemet grundas pt1 riksdagens be

slut &r 1973 (prop. 1973: 27. TU 1973: 12. rskr 1973: 160) att ett yttäckande 

flygkontrollsystem på sikt skall införas i landet. De civila och militära 

trafikledningsorganisationerna har enligt samma riksdagsbeslut fr. o. m. 

den I januari 1978 sammanförts i en gemensam organisation. Som ett led i 

en allmän effektivisering av tlygvädertjänsten vidtas ett antal åtgärder av 

huvudsakligen rationaliscringskaraktär lprop. 1977/78: 5, TU 1977/78: 5. 

rskr 1977/78: 16). 
I december 1977 beslöt riksdagen i enlighet med regeringens förslag om 

flygplatsfrågan i Stockholmsregionen. m. m .. lprop. 1977/78: 29, TU 1977/ 

78: 9. rskr 1977/78: IOIJ att staten skall ta upp överläggningar med Stock

holms kommun och Stm:kht)lms läns landsting för att i detalj klarlägga 

förutsällningarna för forhatt linjetrafik pä Bromma. 

Inom ramen för överliiggningarna ansökte luftfartsverket htis konces

sionsnämnden för miljöskydd om tillstånd till drift av Bromma flygplats för 

huvudsakligen inrikes linjefart och för allmänflyg, varvid förutsattes att 

flygbullernivån kring Bromma successivt kommer att sänkas genom för

ändringar i tlygplanstlottans sammansättning och användning. 

Genom beslut den 13 juli 1979 lämnade koncessionsnämnden luftfarts

verket tillstånd enligt miljöskyddslagen att i enlighet med vissa särskilda 

villkor driva Bromma flygplats för huvudsakligen inrikes linjefart och all

mänflyg. Dessa villkor innebär att trafik med Fokker F-28 skall upphöra 

senast vid utgfmgen av juni 1981. Vid samma tidpunkt skall ljudemissionen 

frän de flygplan som trafikerar Bromma flygplats vara minst 9 dBA lägre än 

den som avges från Fokker F-28 4000. 

Luftfartsverket anförde den 14 september 1979 besvär hos regeringen 

över koncessionsnämndens beslut angående Bromma flygplats. Besvären 

har ännu inte avgjorts av regeringen. 

Regeringen har tillkallat en kommittc - lufttransportutredningen ( K 

1978: 07) - med uppgift att se över vissa frågor beträffande luftfartens roll i 

en samordnad trafikpolitik. Huvuduppgiften för kommitten är att med 

ulg[rngspunkt i en översiktlig analys av det inrikes flyglinjenätet foreslil en 

liimplig flygplatsstruktur som i första hand tillgodoser kraven på tillfreds-

11 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bi/a>Ja 9 
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ställande interregionala flygtransportcr. Kommitten skall också se över 

bl. a. frf1gan om huvudmannaskapet för tlygplaherna och finansieringsför

delningen mellan stat och kommun. 

Enligt riksdagens beslut år 1967 (prop. 1967: 57, SU 1967: 107, rskr 

1967: 267) skall kommunerna i fråga om investeringar i primärflygplatser 

svara för markkostnaderna och 37 .5 r;'(. av kostnaderna för anläggningar 

och byggnader. Det kapital som kommunerna efter den I juli 1967 inves

terar i primärflygplatserna skall amorteras och förräntas av luftfartsverket 

enligt samma villkor som gäller för statens investeringar (prop. 1970: 200, 

SU 1970: 225. rskr 1970: 440). 

Luftfartsverkets ekonomiska resultat har under den senaste tioårsperio

den utwcklats relativt gynnsamt. De omfattande investeringarna under 

1970-talet som följd av utbyggnaden av tre storflygplatser och kapacitets

och säkerhetshöjande åtgärder vid övriga flygplatser har emellertid lett till 

att verket inte räknar med att under de närmaste åren kunna uppfylla sitt 

förräntningskrav. Verket har därför presenterat en tioårsöversikt med 

årliga taxehöjningar pa i genomsnitt 10 % som visar en underförräntning 

under de första ;)ren. Denna underförräntning kompenseras emellertid av 

motsvarande överförräntning under de sista åren av tiotirsperioden. Som 

följd härav kommer enligt luftfartsverket kommum~ma i likhet med staten 

inte att erhålla full förräntning på insatt kapital under de nlirmaste ären. 

Kommunerna kommer emellertid att kompenseras härför under tioårspe

riodens senare del. 
Stockholms läns landsting beslutade den 14 maj 1979 att inte godkänna 

förslag till avtal om investeringsbidrag till luftfartsverket för åtgärder på 
Stockholm-Arlanda flygplats samt att inte godkänna nya avtal för investe

ringar i primärflygplatser intill dess garantier om full ränteersättning erhål

lits. 

Regeringen uppdrog den 28 juni 1979 åt luftfartsverket att utreda konse

kvenserna för trafiken på Arlanda flygplats av Stockholms läns landstings 

beslut. V crket redovisade resultatet av sitt arbete den 26 september 1979. 

Enligt luftfartsverket är det av största betydelse för landet och för Stock

holmsregionen att verket kan genomföra de investeringar som krävs för att 

Arlandas tekniska och operativa standard skall vidmakthållas samt att de 

kapacitetshöjande åtgärder som följer av flygtrafikens utveckling kan ge

nomföras pi ett frän s:'tväl ekonomisk som operativ synpunkt planmässigt 

sätt. Enligt luftfartsverket står Stockholms läns landstings beslut att tills 

vidare ej bidra till finansiering av investeringar p:'l. Arlanda inte i överens

stämmelse med riksdagens beslut. 

Luftfartsverket erinrar om att enligt verkets tioårsplan för resultatut

jiimning knmmcr fr. o. m. budgetåret 1982/83. dvs. redan inom ca 3 år. full 

ränteersättning på de kommunala tinansieringshidragen att kunna erläggas. 

I sammanhangei bör också nämnas att den utehlivna ränteutbetalningen 

skuldförs med ränta pt1 riinta. Under perioden 1982/83 till 1986/87 kommer 
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en successivt ökande öve1förräntning att kompensera för den nuvarande 

undciförräntningen av den kommunala finansieringsandel.en. De villkor 

som Stockhlllms läns landsting uppstiillt för medverkan i finansiering av 

investeringar på primärflygplatser torde således kunna uppfyllas inom en 

relativt kort tidsrymd. Luftfartsverket anhåller att regeringen vidtar ätgär

der för att de nu uppkomnu problemen avseende finansieringen av investe

ringar på Arlanda flygplats undanröjs. 

Principen om kommunal delfinansiering förutses komma att prövas av 

lufltransportutredningen (K 1978: 07). Med hiinsyn hlirtill bör de regler för 

investeringar i primiirflygplatser som beslutades av 1967 ftrs riksdag giilla 

till dess beslut har fattab med ankdning av lufttransportutredningens 

förslag. Med hänsyn till den stllra betydelse Arlanda flygplats har för 

landets flygtransportförsö1jning iir det angeläget att de av verket föreslag

na investeringarna för genumföras. Jag avser därför att snarast uppta 

förhandlingar i frägan med Stockholms fans landsting. Jag vill i samman

hanget erinra om att regeringen beslutat höja luftfartsverkets taxor utöver 

verkets eget förslag i syfte bl. a. att snabbare skapa ekonomiskt utrymme 

för full ersättning till kommunerna och staten. 

Med hänsyn till angelägenheten av att den reguljära inrikestrafiken på 

Kalmar flygplats kan fortgå efter nedläggningen av Kalmar flygtlottilj 

(F 12) har på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret I 979/80 

(prop. 1979/80: 25, TU 1979/80: 5. rskr 1979/80: IOJ) anvisats medel för 

vissa åtgärder pä Kalmar flygplats. Investeringarna bör med hänsyn till att 

Jufttransportutredningen överväger de luftfartspolitiska riktlinjerna betrak

tas som övergångsåtgärder. 

Den s. k. pilotutbildningsutredningen. har behandlat frågan om rekryte

ring och utbildning av tlygförare till den civila luftfarten. Utredningen 

föreslår i sitt betänkande <DsK 1979: 5) Rekrytering och utbildning av 

tlygförare till den civila luftfarten. som avlämnades i augusti i år, att staten 

och SAS går samman i ett aktiebolag som skall driva en pilotutbildnings

skola och att skolan skall lokaliseras till Ljunghyhed. Utredningens betän

kande har remissbehandlats. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. 

I prop. 1978/79: 100 (bil. 9 sid. 233) angavs investeringsramen för luft

fartsverket för budgetåret 1979/80 till 107.6 milj. kr. Härutöver har som 

nämnts på tilläggsbudget I anvisats 1.6 milj. kr. för vissa investeringar på 

Kalmar flygplats. Genom regeringens beslut den 6 december 1979 har 

luftfartsverkets invcsteringsram höjts med 22.8 milj. kr. till 132.0 milj. kr. 

Den ökade medclsförbrukningen beror huvudsakligen på förskjutningar i 

utbetalningarna mellan budgetåren I 978/79 och 1979/80. 

För budgetåret 1980/8 I räknar luftfartsverket i sin anslagsframställning 

med en total investeringsomslutning av 163.3 milj. kr. Härvid har medräk

nats konsekvenserna för budgetåret 1980/81 som de för budgetåret 1979/80 

beslutade ramhöjningarna medför. Efter avdrag för kommunernas andel av 

kostnaderna uppgtir statens del av det totala invcste1ingsbeloppet till 137 .0 
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milj. kr. Hiirav avser ca 86 milj. kr. pt1bö1:jade objekt medan ca 51 milj. kr. 

avser icke pf1började objekt. Investeringarna inriktas på utbyte av förslitna 

m:h för~tldrade anläggningar och omodern utrustning. Av icke påbörjade 

objekt av~er således ca 55 r:;. ersättningsinvesteringar. 

Vid min avvägning har jag för nästa budgetår räknat med en total 

meuelsforbrukning av 147,H milj. kr. Den statliga andelen av den totala 

investeringsvolymen uppgär till 125.0 milj. kr. Med hänsyn till det begrän

sade budgetutrymmet har jag prioriterat investeringar av säkerhetskarak

tär och investeringar som syftar till att bibehålla kapaciteten på flygplatser-

na. 

Innan avtal träffats om bidrag till de objekt som kan rymmas inom den 

angivna ramen kan nagon exakt fördelning mellan flygplatser och andra 

objektsgrupper av det tillgängliga medelsutrymmet inte göras. Av följande 

sammanstiillning framgär hur de totala investeringarna i stort beräknas 

komma att fördela sig under budgetåret 1980/81. Sammanställningen visar 

licksä utfallet för budgetåret 1978/79 samt den i prop. 1978/79: 100 och den 

nu beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår. 

1978/79 1979/80 1980/81 

Utfall Beräknad Beräknad Verket Föredra-
i prop. hösten ganden 
1978/79: 1979 
100 

Arlanda nya swtions-
område 3.5 1,0 2.9 
Landvetter 17.0 6,4 16.4 3.5 3,5 
Övriga flygplatser 69.0 41.6 57.9 66.7. 57.4 
Tek- och mcteoutrust-
ning. cn-route 34,7 54. l 47,3 63.6 61.8 
Fordon. maskiner. ut-
rustning 10.8 16.3 16.1 18.3 16.0 
Vissa byggnader 17.7 4,6 I0.9 6.4 5.6 
Diverse 1.5 2,0 3.4 4,8 3.5 

154.2 126,0 154,9 163,3 147,8 

Avgår kommunala 
bidrag 33.6 18,4 22,9 26,3 22.8 

Statlig kostnads-
amlcl 120,6 107,6 132,0 137,0 125,0 

För vissa avslutande arbeten på Göteborg-Landvetter flygplats beräknar 

jag för budgetåret 1980/81 3,5 milj. kr. varav 2.2 milj. kr. utgör statens 

andel. 

Den snabba trafiktillviixten och utvt:cklingen av tlygmaterielen - bl. a. 

Linjeflyg AB:s övergång till jetlrafik - ställer krav på en fortlöpande 

anpassning av flygplatserna. För objekthuvudgruppt:n Övriga flygplatser 

har jag därför beräknat medel för viss komplettering av byggnader. land

ningsbanor. uppställningsplatser och säkerhetsanordningar. 

För investeringar inom objekthuvudgruppen Tcle- och meteoutrustning. 
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en-route - dvs. utrustning för tlygtrafiktj~insten - beräknar jag, efter 

samråd med chefen för försvarsdepartementet, 61,8 milj. kr. Härmed kan 

uthyggnaden av ett yttäckande kontrollsystem ske i den takt som plane

rats. Den angivna ramen medger vidare planenlig ersättning och erforderlig 

nyanskaffning av utrustning. Bl. a. kommer ett antal radiofyrar att ersättas. 

kompletteras eller flyttas. lnvesteringsramen medger också att Gotland 

radar kan kompletteras med en sekundärradaranläggning. Vidare kan ter

minalutrustning för automatisk kartritning för den meteorologiska tjänsten 

anskaffas. 

För ersättnings- och nyanskaffningar av fordon, maskiner och utrustning 

beräknar jag 16.0 milj. kr. Härigenom torde verkets investcringsplaner 

avseende denna objekthuvudgrupp i allt väsentligt kunna genomföras. 

Under posten Vissa byggnader har jag beräknat 5.6 milj. kr. för uppfö

rande av byggnader inom ramen för de s. k. ATCAS-projekten. 

Anslaget till Flygplatser m. m. bör beräknas med hänsyn till att en viss 

marginal utöver invcstcringsramen bör finnas. Investeringar i syssclsätt

ningsfrämjande syfte bör fortsättningsvi~ alltid finansieras över finansfull

makten i enlighet med vad chefen för budgetdepartementet har anfört i bil. 

2 till föreliggande proposition. 

Den medelsbehållning som vid utgången av innevarande budgetår kan 

finnas kvar pfi invcsteringsanslaget Flygplatser m. m. bör i sin helhet föras 

över till det reservationsanslag som tillskapas genom budgetomläggningen. 

Jag har vid min beräkning av anslagsbehovet tagit hänsyn till detta. 

Med hänsyn till vad jag sålunda har anfört förordar jag att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1980/81 
5 <;; marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1980-07-01 

Anslag budgetåret 1980/81 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

milj. kr. 

125,0 
6.3 

26.6 

104,7 

att till Flygplatsa m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 104 700000 kr. 

F 2. Beredskap för civil luftfart 

1978(79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980(81 Förslag 

Luf1far1.1·1·erk el 

3 276000 

11 000000 

2600000 

Reservation 17238000 

I skrivelse den 31 augusti 1979 har luftfartsverket beräknat medelsbeho

vet för hudgetflrct 1980/81 till 12, l milj. kr. Med hänsyn till handlingarnas 
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innehåll torde någon redogörelse inte böra lämnas till regerings protokollet. 

Handlingarna torde fä. bringas till riksdagens kännedom i samband med att 

de ställs till vederbörande utskotts förfogande. 

Förl'drll!.[and1·11 

Chefen för handelsdepartementet kommer senare denna dag att anmäla 

bl. a. programplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisa sin 

syn på den programplan för delprogrammet Flygtransporter som luftfarts

verket har lagt fram. Jag ansluter mig till hans ställningstaganden och 

konstaterar att de inom planeringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. På grund av osäkerhet bl. a. om 

vilka flygplanstyper som kommer att användas i svensk inrikestrafik i 

framtiden har föreliggande planer inte kunnat fullföljas och anslagna medel 

tillfullo utnyttjas. Anslaget för budget!"lret 1980/81 kan därför reduceras till 

2,6 milj. kr. utan att detta fär effekt pä den omedelbara beredskapen för 

civil luftfart. Om erforderlig beredskap skall kunna uppnås måste den 

fortsatta planeringen inriktas mot att de i planeringsramen föreslagna åt

gärderna k.an genomföras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap fiir ch·il luftfart för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

rcservationsanslag av 2 600 000 kr. 

F 3. Ersättning till LinjcHyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik på 

Gotland 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12 300000 

12 500000 

14 400 000 

Ersättningen till Linjeflyg AH för siirskilda rabatter vid flygtrafik på 

Gotland uppgick budgetåret 1978/79 till 12.3 milj. kr. För innevarande 

budgctttr beräknades (prop. 1978/79: 100 bil. 9. TU 1978/79: 11. rskr 1978/ 

79: 247) med utgångspunkt i dåvarande biljettpriser och en viss passagerar

ökning. medelsbehovet till 12..:'i milj. kr. Linjeflyg beräknade i augusti 1979 

medelsbehovet för innevarande budgetår till 15.8 milj. kr.. vilket omräknat 

till prisnivån i november 1979 inncbiir ett medelsbehov om 16.8 milj. kr. 

Linjeflyg har diirvid i det ersättningsberättigade trafikunderlaget inräknat 

l~1gprisresenärer och enkdresepassagerare. 

För hudgetaret 1980/81 beräknar jag med utgångspunkt i nuvarande 

biljettpriser. oförändrad subvcntionsgrad och en viss passagerarökning 

medelsbchovet till 14.4 milj. kr. Jag har diirvid i enlighet med gällande 

regler inte beräknat medel för lågprisreseniircr och enkelresepassagerare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till J:.:rsiillnin!.[ till Linjeflyg AB f("ir särskilda ruhatter vid flygrru

fik pli Gotland för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

14400000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 167 

F 4. Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1979/80 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prnp. 1975:60. TU 1975: 11, 

rskr 1975: 115) har regeringen genom beslut den 16 oktober 1975 godkänt en 

överenskommelse mellan Sverige. Danmark och Norge om att för perio

den den I oktober 1975 - den 30 september 1980 förnya och höja den 

ekonomiska garanti som lämnats till de i konsortiet Scandinavian Airlines 

System samverkande skandinaviska luftfartsbolagen. dels genom överens

kommelse den 20 augusti 1959. dels genom tilläggsöverenskommelse den 

I 8juni I %3 till denna. vilka båda genom överenskommelser den 31 augusti 

1%6 samt den 30 december 1970 förlängts att gälla intill den 30 september 

1970 resp. den 30 september 1975. I samband med förlängningen av över

enskommelsen den 30 december 1970 höjdes garantibeloppet från 7,5 till 15 

milj. kr. Den senaste överenskommelsen innebär for Sveriges del att 

Aktiebolaget Aerotransport under ifrågavarande period erhåller en årlig 

garanti intill högst 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Garanti till Aktiebolaget Aerotramport för 1979/80 for bud

getåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 30000000 kr. 

F 5. Statens haverikommission 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1687000 

1445000 

1560000 

Statens haverikommission utreder enligt instruktionen ( 1978:555) allvar

lig luftfartsolycka och tillbud till sftdan inom civil och militär tlygvcrksam

het enligt bestämmelser i luftfa11slagen ( 1957:297). luftfartskungörelsen 

(1%1 :558> och kungörelsen ( 1966:436) om undersökning av militära luft

fa11solyckor. Haverikommissionen skall vidare följa den nationella och 

internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissio

nens verksamhet och samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i 

deras haveriförebyggande verksamhet. 

Statens haverikommission består i sin fasta organisation av en generaldi

rektör och tre haveriutredare. Generaldirektören skall vara eller ha varit 

innehavare av domarämbete. Av haveriutredarna skall en vara lagfaren 

och erfaren i domarvärv, en äga tlygoperativ sakkunskap och en flygtek

nisk sakkunskap. För uppdrag att biträda med utredning av luft fartsolycka 

anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga. 

Luftfartsverket och chefen för flygvapnet skall svara för kostnaderna för 

haverikommissionens verksamhet. Antalet civila och militiira haverier och 
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resursåtgången för att utreda haverierna skall ligga till grund för fördel
ningen av kostnaderna. 

Statens haverikommission påbörjade sin verksamhet den I juli 1978. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Haverikom- Före-
m1ss1onen draganden 

Personal 

Handläggande personal 4 
Övrig personal 1 

Anslag 

Lönekostnader 1152000 + 53000 + 31000 
Sjukvård I 000 
Reseersättningar 90000 
Lokalkostnader 112000 + 84000 + 84000 
Expenser 90000 + 70000 

1445000 +207000 +115000 

Statens haverikommission 

Haverikommissionen begär en ökning av anslaget med 207 000 kr. för 

pris- och löneomräkning m.m. Kommissionen föreslår vidare all anslaget 

delas upp på en administrativ stal och en haveristat med förslagsvis be

teckning av haveristaten. 

Remissyttranden 

Cluj'en för fly~1'ap11et och 11{/(/'artsvcrkct tillstyrker haverikommissio

nens anlagsframställning. 

Färedruxanden 

Statens haverikommission utreder större civila och militära haverier och 

tillbud där väsentliga flygsäkerhets- och andra samhällsintressen berörs. 
Omfattningen av verksamheten bestäms därmed av i vilken utsträckning 

kommissionens tjänster tas i anspråk för haveriutredningar. Genom att 

anslaget är ett förslagsanslag har kommissionen möjlighet att efter rege

ringens tillstånd överskrida anslaget. Jag är därför inte beredd att tillstyrka 

en särskild förslagsvis betecknad haveristat. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens haverikommission för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 560 000 kr. 
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F 6. Riskgaranti till viss flygtrafik på Nordkalotten 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

700000 

800000 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1978/79: 149. TU 1978/ 

79: 17. rskr 1978/79: 275) undertecknades den :!8 maj 1979 avtal mellan 

regeringarna i Sverige. Finland och Norge rörande inrättandet av en tvär

gåendc flygförbindelse på Nordkalotten. 

Enligt avtalen lämnar de avtalsslutande länderna berörda flygföretag 

riskgarantier för viss täckning av eventuellt underskott i trafiken. För 

trafikperioden I juni 1979- 31 mars 1980 uppgår frän svensk sida garantibe

k)ppet till 700 000 kr. 

För kommande trafikprogramperiod har de flygbolag som svarar för 

trafiken hemställt om en höjning av garantibeloppen till följd av inträffade 

kostnadsökningar. 

Med hänsyn härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riskgarunti till viss flyg trafik på Nordkalotten för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 800 000 kr. 
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G. POSTVÄSENDET 

Postverket 

Verksamhetens utveckling 

Under budgetåret 1978/79 ökade postens rörelseintäkter med I O o/r. till 

5 264.3 milj. kr. (föregaende år 4 786.5). Rörelsekostnaderna ökade samti

digt med 10 c;(, till 5 142.7 milj. kr. (4665,2). Därigenom blev rörelseresulta

tet efter planenliga avskrivningar 121.6 milj. kr. (121.3). Enligt gällande 

förräntningskrav skall postverket inleverera 38.6 milj. kr. (30,2) till stats

kassan vilket motsvarar en förräntning för året med 8.75 0-i- på det av staten 

till skjutna kapitalet. Resterande del av överskottet. 79,3 milj. kr. efter 

extraordinära poster och föreslagna bokslutsdispositioner, föreslås bli av

satt till konsolideringsfonden. 

Portointäkterna, som utgör 62 r;; av postens totala rörelseintäkter, ökade 

under budgetåret med 9 <:c (16) till 3 220, I milj. kr. (2 946,0). Ökningen har 

skett utan någon portohöjning under budgetåret. 2 'i·i av ökningen bedöms 

vara en följd av en positiv utveckling av postvolymen. Resten av ökningen 

beror på portohöjningen under budgetåret 1977 /78 (I februari 1978). 

Näst portointäkterna är ränteintäkterna postens största inkomstkälla. 

De härrör till allra största delen frän de postgiromedel som PKbanken 

förvaltar åt posten och uppgick under budgetåret till 688.7 milj. kr. (664.21. 

Ökningen av ränteintäkterna beror främst på ökade medelbehållningar på 

postgirokontona. 

Ersättning för arbetet med PKbankstransaktioner som utförs i postkas

sorna och fö.r den centrala reskontrabokföring som posten sköter åt 

PKbanken blev 399.4 milj. kr. (338.2). 
Övriga rörelseintäkter ökade till 519.6 milj. kr. (424,7). 

Personalkostnaderna, som utgör ca 80 0;-. av rörelsekostnaderna, steg 

under budgetåret med 333 .6 milj. kr. eller med 9 c;; (19) till 4 I 00.4 milj. kr. 

(3 766,8). Huvudsakligen beror ökningen på avtalsmässiga löneökningar. 

Antalet ärsarbetskrafter ökade under året med 2 r;; (2). 

De sociala avgifterna, inklusive löner under ledigheter. svarade under 

budgetåret för 35 % (35) av personalkostnaderna. 

Sakkostnaderna ökade under budgetåret med 15 c;;- ( 13) till 944.2 milj. kr. 

(822.3). Den största ökningen ligger på kostnader för fastigheter och för

hyrda lokaler samt på transportkostnader. 

Under år 1978 ändrades systemet för statistik över antalet inlämnade 

brev. postkort m:h trycbaker i syfte att förbättra precisionen. En jämfö

relse av statistiksiffrorna för år 1977 och ar 1978 ger därför inte en riktig 

bild av v o I y mu tv e c k I ingen. En analys av portointäkternas utveck

ling under år 1978 tyder dock pa att antalet brev. postkort och trycksaker 

tillsammans har ökat med ca I r:;; jämfört med år 1977. Paketen minskade 

med 2 q. under ar 1978. Masskorsbanden ökade däremot under samma tid 

med 8.2 s:t: och antalet gruppkorsband med 0.8 r,:L 
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Antalet postdistribuerade tidningsexemplar var i det närmaste oföränd

rat under år 1978. 

På PKbankens sparkonton gjordes under budgetåret sammanlagt 21 

miljoner insättningar och uttag på totalt 26 miljarder kr. Under samma tid 

bokfördes på personkonton 69 miljoner transaktioner till ett belopp av 80 

miljarder kr. Vidare fönncdlades 0.6 miljoner hetalningsuppdrag på totalt 

203 miljarder kr. pil girokapitalkonton. 

En väsentlig del av postgirots verksamhet är det entreprenadarbete som 

utförs :it PKbanken och som består i att girot sköter den centrala hante

ringen av PKbankens spar- och personkonton samt girokapitalkonton. 

Antalet betalningar via de icke räntebärande postgirokontona ökade under 

budgetåret 1978/79 med 3 ~;.; till 316 miljoner. Gireringarna fortsatte att öka 

sin andel av det totala antalet betalningar. Det fö1medlade beloppd steg 

med 15 t;( till 3 334 miljarder kr. Den tidigare snabba tilMi.xten av postgi

rots utlandsrörelse har avtagit något under budgetåret 1978/79. Postgirot 

har under budgetåret hävdat sig väl i konku1Tensen med bankgirot. Postgi

rots andel av det förmedlade beloppet på giromarknaden har fortsatt att 

öka och är nu 92 %. Postgirot överväger all starta ett projekt för utveckling 

av ett nytt produktionssystem. En förstudie har gjorts beträffande till

lämpning av avancerad teknik - s. k. bildhantering - som gör det möjligt 

att elektroniskt avbilda, hantera och lagra bilder i datorer. Ett sådant 

system skulle ,innebära förhöjd scrvicenivi't. bättre konkurrenskrafl och 

bättre arbetsmiljö. 

Post verkets di I igen s rör e Is e omsatte 65 ,2 milj. kr. under bud

getåret 1978/79. Detta innebär en ökning jämfört med föregf1ende budgetår 

med 9.4 %·. Ökningen hänför sig till taxehöjningar och ökade statliga och 

kommunala driftbidrag. Antalet trafikkilometer var i stort' sett oförändrat. 

Lönsamheten i diligensrörelsen fortsätter att försämras. Underskottet for 

1978/79 beräknas till ca 10 milj. kr. 

Post verkets personal. rationaliseringsverksamhet 

m. m. Verkets personalbehov ökar fortlöpande till följd av den ändrade 

boendestrukturen och trafikökningen. Personalökningen under budgetåret 

1978/79 uppgick till I 050 årsarbetskrafter. I genomsnitt under budgetåret 

uppgick antalet årsarbetskrafter till 46 250 vilket innebär en ökning med 2 

<;.;. I sammanhanget kan nämqas att det totala antalet anställda under 1\.ret 

ökade med ca 150 till ca 61550. 

Hösten 1978 ändrades postservicen vid veckosluten. Postutdelningen på. 

lördagar omfattar numera vissa tidningar. expressförsändelser. adresskort 

för paket samt s. k. lördagsförsändelser. Postkontoren hålls öppna pä 

lördagar i samma omfattning som tidigare. En transaktionsavgift pä I kr. 

tas dock ut för vissa hctalningsuppdrag. 

Inom postverket på.går en fortlöpande rationalisering för att effektivera 

verksamheten och i möjligaste män begränsa de kraftigt stigande kostna

derna. De viktigaste aktuella projekten anges i det följande. 
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Erfarenheterna från nera års praktisk drift av brevsorteringsmaskinerna 

vid Stockholm Ban är positiva. Postverket planerar att i en första utbygg

nadsetapp fram till år 1985 anskaffa nya maskinella brevsorteringsanlägg

ningar med optisk läsutrustning och videokodning i Malmö, Göteborg och 

Stockholm. Malmö-anläggningen beräknas kunna tas i drift under år 1981. 

Projektering och utredningar om transport- och hanteringsutrustning 

pågår bl. a. för postterminaler i Borås, Falköping. Luleå, Norrköping, 

Sundsvall. Uppsala och Stockholm-Tomteboda. 

Upphandling av transport- och hantcringsutrustning för posttcrminalen 

Göteborg Ban har skett fortlöpande sedan årsskiftet 1978- 79. Driftstart 

sker i januari 1980. lnvcsteringskostnaden för utrustningen är ca 5,3 milj. 

kr. 

Antalet motoriserade brevbäringsdistrikt beräknas öka till ca I 300 fram 

till budgetåret 1982/83. Kommunernas satsningar på småhusområden gör 

att användning av bil medför produktivitetsförbättringar. 

Ett projekt som syftar till att utveckla en helt ny brevbärarbil inför 1980-

talet har startats. Möjligheten att kunna anskaffa ett fordon som drivs med 

någon alternativ energikälla till bensin eller dieselolja kommer därvid att 

undersökas. 

Postnumren har funnits i Sverige sedan år 1968 och ungefär 98 % av 

posten är numera försedd med postnummer. Numren används vid sorte

ring av posten dels när den inlämnade posten delas upp på adressorter, 

dels efter framkomsten till större adressorter när posten fördelas på brev

bäringsdistrikt. En översyn av systemet blev klar år 1979 och har resulterat 

i att bl. a. vissa orter har fått nya postnummer som är lämpligare ur 

sorteringssynpunkt. 
Samsändning av inrikes oassurerade paket och tillhörande adresskort 

tillämpas successivt sedan mars 1979. Försök med samsändning av post

förskottspaket och adresskort har påbörjats. Vidare kommer möjligheter

na att göra samtidig utskrift i dator av företagens beställnings- och faktura

handlingar och postens adresskortssatser att undersökas. Ett system med 

adressetiketter vid eftersändning av post skall införas i hela landet under 

en treårsperiod med början år 1979. Systemet ger bl. a. ökad säkerhet i 

eftersändningsservicen. 
Glesbygdsservicen för hushåll som betjänas genom post väskor kommer 

att förbättras genom att varje hushåll får en särskild innerväska. I den läggs 

både vanlig post, värdeförsändelser och medel till utbetalningshandlingar 

m. m. Härigenom bevaras brevhemligheten bättre, samtidigt som värdeför

sändelser och medel kommer adressaten snabbare tillhanda. 

Installationen av postkassamaskincr fortsätter och kommer att vara 

genomförd är J 980, då totalt ca 3 400 postkassamaskiner kommer att finnas 

p:'l postkontoren. Vid utgången av budgetåret 1978/79 hade 3 101 postkas

samaskiner installerats på 780 postkontor. 

Marknaden. Brevrörelsen har liksom tidigare år getts högsta prioritet 
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i verket~ marknadsföring. Målet är att göra det enklare för säväl hushåll 

som företag att skriva och skicka försändelser. Det rabatter~judande som 

alla hushåll fick under varcn 1979 ligger i linje med denna inriktning. En 

preliminär bedömning visar på att ca 2.5 miljoner rabatthäftena 20 kr. per 
styck säldes under perioden april - juni 1979. Brevrörelsen hävdar sig 

fortfarande väl. Teletekniken i kombination med datatekniken utgör dock 

en allvarlig konkurrent. Genom att möta den ökade konkurrensen med en 

balanserad pris-. produkt- och servicepolitik och genom att dra fördel av 

utvecklingen ph det kontorstekniska området. bör verket kunna räkna med 

en fortsatt ökning av brevvolymen de närmaste åren. 

Mas~- och gruppkorsbandsrörelsernas utveckling är till stor del beroen

de av hur direktreklamen utvecklas. Postverket möter en allt hhrdarc 

konkurrem, p11 gruppkorsbands sidan. framför allt vid lokala sändningar. 

Vaket har ändt1 väl hävdat sin stiillning. 

När det gäller varubefordran skärptes konkurrensen ytterligare under 

hudget{irct 1978/79. I marknadsföringen av paket satsar verket pä. att i 

största möjliga utsträckning erbjuda kunderna lösningar som täcker deras 

totala transportht.:hov. Hämtning och utkörning är i detta sammanhang en 

viktig service. Under budgctaret 1978/79 startade post verket bud service -

Postens bilbud - för lokala transporter i Stockholm. Västerås och Helsing

borg. 

Det nya taxesystem som infördes i postverkets tidningsrörelse år 1977 

har förbättrat verkets situation på marknaden för tidningsdistribution. 

Förmedling av social service genom lantbrevbärarna omfattar f. n. nära 

90 kommuner och berör omkring I 100 av de ca 2 700 lantbrevbäringslin

jerna. 

Post verket förmedlar sedan några år insatser i det s. k. V 65-spelet och i 

galoppspelet TRIO. Under budgetåret 1.978/79 förmedlades totalt 8.3 mil

joner insatser i de båda spelen. 

G I. Posthus m. m. 1 

1978/79' 
1979/80' 
1980/8 I verket 

föredraganden 

lng. behållning Anslag 

5 I 99 5 ()()() 
29 I 69 000 
5 069 000 
5 069000 

109000000 
I 09 700 000 
181 600 000 
136 I 00 000 

Utgift 

131 826 000 
133800000 
169700000 
134500000 

'Budgetomläggningen innebär att anslaget fr. o. m. budgetåret 1980/81 är ett rescr
vationsanslag. 

Postvcrkcts tillgängar uppgick den 30 juni 1979 till ca 12000 milj. kr. 

Bokförda nettovärdet av fast egendom. huvudsakligen posthus, utgjorde 

679 milj. kr.. medan de bokförda nettovärdena av motorfordon m. m. upp-
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gick till 79.5 milj. kr. samt av invcntaria till 145,5 milj. kr. Statskapitalet i 

post verket uppgick vid samma tidpunkt till 541.1 milj. kr.. vilket innebär 

en ökning under budgetåret med I 06,0 milj. kr. 

För budgetåret 1 9 7 8/7 9 medgavs en investeringsram av 132, I milj. 

kr. Detta belopp har i huvudsak förbrukats. 

Förbud get året 1 97 9/8 0 medgavs den 21 december 1978 och den 20 

april 1979 en investeringsram av totalt 133.8 milj. kr. Sfivitt nu kan bedö

mas kommer detta belopp att helt tas i anspräk. Eventuellt kommer ytterli

gare medel att erfordras för påbörjande av bl. a. rivningsarbeten för post

terminalcn Tomteboda. Stm:kholm. 

För budgetåret I 9 8 0/8 I räknar post verket med ett medelsbehov av 

169,7 milj. kr. För finansiering av de fön~slagna investeringarna beräknas 

avskrivningsmedel på 33,9 milj. kr. inom postverkets fond komma att stå 

till förfogande under budgetåret. Belastningen på statsbudgeten i form av 

nytt kapital skulle därmed bli 135.8 milj. kr. 

Bedömningar QI' U{l'l'Cklingen inom de niimwstl' uren. Postvolymen 

beräknas under perioden 1980/81- 1984/85 öka med i genomsnitt 1,5 <::·'O per 

år. Under samma period beräknas personalproduktiviteten kunna förbätt

ras med I - 1,5 ~;i: per är. Antalet ärsarbetskrafter beräknas för perioden 

som helhet öka med ca I 200. 

Ändrad servicepolitik inom komorsriirdscn. Postvcrkets översyn av 

filialpostkontorsbeståndet i tätorterna har lett fram till att den nuvarande 

servicepolitiken bör omprövas. Hänsynen till pensionärer, handikappade 

m. Il. som är beroende av närheten till postanordningar bör i större ut

sträckning än hittills få gå före kostnadsbesparingar. 

Postverket vill satsa pä att skaffa nya tjänster som kan uträttas på 

postkontoren, t. ex. mottagning, utskrift och distribution av meddelanden 

som överförs pr1 elektronisk. väg. 

Enmansbetjänade postkontor mt'lstc dock avvecklas om rfmfrekvensen 

inte minskar avsevä11. De bör vid behov ersättas av andra post

anordningar. t. ex. ambulerande postkontor i tätorter eller möjligheter för 

pensionärer och handikappade att få postservice i hemmet. 

Vad gäller landsbygden innebär nuvarande planer att ca 100 postställcn 

byts ut mot lantbrevbäring. 

Postverket understryker att ett genomförande av post- och bankgiro

utredningens förslag innebär att avseviirda serviceförsämringar. framför 

allt för glesbygdsbefolkningen. måste genomföras. 

Postverket förutsätter att en ny ordning för utbetalning av pensioner inte 

kommer att försämra verkets ekonomiska grund villkor. 

Postverkets förslag 

I följande sammanställning visas faktisk och beräknad medclsförbruk

ning budgetåren 1978/79-1980/81 med fördelning på olika objektsgrupper. 
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Objcktsgrupp Utgift Beräknad utgift 

1978/79 1979/80 1980/81 

milj. kr. 

Posthus 
Postgirohuset i Stockholm 41.3 46.6 4.8 
Göteborg Ban 44,8 25.7 S.3 
Post!crmimd i Stockholm 20.0 100.0 
Övriga posthus 25.7 28.7 44,9 

Inköp av fa~tigheter 6.0 3.8 I.I 
Diligensrördsen 

AnskalTning av bussar m. m. 10.2 8.0 12.6 
Aktier i Tidningstjänst AB 3.0 
Diverse och oförutsett 0.8 1,0 1.0 

Summa 131,8 133,8 169,7 

Post hus 

I prop. 1977 /78: 100 hcr~iknadcs för budgetåret 1978/79 en medelsför

brukning för objektsgruppen Posthus av 111.3 milj. kr.. varav 40 milj. kr. 

för tillbyggnad av postgirohuset i Stockholm. 42,3 milj. kr. för nybyggnad 

av posttcrminalen Göteborg Ban och 29 milj. kr. för övriga posthus. 

Under budgetåret 1978/79 förbrukades 41.2 milj. kr. för postgirohuset, 

44,8 milj. kr. för postterminalen Göteborg Ban och 25, 7 milj. kr. för övriga 

posthus. Medelsförbrukningen för objektsgruppen uppgick således till 

sammanlagt 111, 7 milj. kr. 

Medel för övriga posthus har utnyttjats bl. a. för färdigställande av 

postterminalen i Trollhättan, för om- och tillbyggnad av posthuscn i Lud

vika och Vetlanda samt för nybyggnad av postterminaler i Örebro och 

Nässjö och av post hus i Uddevalla. 

För igångsättning under budgetåret 1980/81 anmäler post verket nybygg

nad av postterminal i Stockholm !Tomteboda), Sundsvall. Jönköping och 

Kalmar samt posthus i Härnösand. Vidare anmäls uppförandet av en 

förrädsbyggnad i Stockholm (Ulvsunda). 

I investcringsplanen för Posthus m. m. har medelsförbrukningen för 

tidigare anmälda objekt anpassats dels till av byggnadsstyrelsen reviderade 

kostnadsberäkningar med anledning av de kostnadsökningar som skett 

under tiden I april 1978 - I april 1979, dels till vissa förskjutningar i 

tidigare beräknade igångsättningstider. 

Beträffande postterminalen i Göteborg, etapp I, har den indexmässiga 

kostnadsökningen av byggnadsstyrclsen upptagits till 3 milj. kr. Därtill 

kommer en kostnadsökning på 3.1 milj. kr. beroende på att kostnaden för 

ombyggnad av vatten- och avloppsledningar. anläggningsavgifter och kost

nader för spår nu beräknas komma att uppgå till 11,8 milj. kr. Kostnadsök

ningen orsakas huvudsakligen av att det varit nödvändigt att utföra gatu

och ledningsarbeten i etapper, provi~orisk gatusträckning har fått anord

nas för upprätthallande av trafiken under byggnadstiden, projekterad och 

delvis utbyggd ny gatusträckning har fält ändras till följd av utökat arrende 
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Ta hell /. /nl"f'.\'/crini;.1p/an för Posthus m. m. (milj. kr.) 

Byggnads projekt Totalkostnad Meddsförbrukning 
beräknad per 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

78-04-01 79-04-01 1978/79 1979/80 1980/81 

I. Byggnader ptlbrirjadt' 
tiire 1980-07-01 

Summa I 388,9 430,9 285,5 121,0 22,0 

Il. Bvggnader avsedda 
att påhiirjas bud-
gt'furer /980/81 
Posttcrminal 
Stockholm-Tomteboda 365,0 100,0 
Postterminal i Jönköping 19,0 20,9 8,0 
Postterminal i Kalmar 12,9 12, I 5.0 
Posttcrminal i Sundsvall 23.4 6.0 
Pusthus i Härnösand 19,2 9,0 
Nybyggnad i Lflvsunda 9,0 1 5,0 

Summa Il 31.9 449,6 133,0 

Summa I+II 420,8 880,5 285,5 121,0 155,0 

111. Jnkiip a1'fas1ig-
heter 3.8 I,I 

Summa III 3,8 I,I 

IV. Dilii;ensrörelsl'll 

Garagebyggnader 
Anskaffning av bussa_r m: n1. 
Förvärv av billinjer 

8,0 12,6 

Summa IV 8,0 12,6 

V. Di1·erse t>ch 
(}(Örursef( I,O 1,0 

Summa V I.Il 1,0 

Summa I-V 420.8 880,5 285,5 133,8 169,7 

' Uppskallad kostnad. 

och spårdragningen har blivit dyrare än beräknat. För postgirohuset, etapp 

III. har den indexmässiga kostnadsökningen av byggnadsstyrelsen beräk

nats till 5 milj. kr. Därutöver tillkommer kostnader för vissa program

ändringar under arbetets gång. 

Med hänsyn till de dåliga arbetsförhållandena inom de nuvarande loka

lerna vid postkontorct Stockholm Ban anser postverket att det är i högsta 

grad angeläget att den planerade terminalanläggningen inom SJ:s ban

gårdsområde i Tomteboda snarast byggs och tas i bruk. 

Enligt ramtidplanen beräknas terminalen vara färdig för inflyttning 

vflren 1983. För alt delta skall kunna ske är del sannolikt nödvändigt alt 

börja rivnings- och schakt/grundläggningsarbetena redan under våren 

1980. 

Bygg- Färdig-
stan ställ-
är/ ande 
män. år/män. 

80-04 83-04 
80-11 81-10 
80-IO 81-12 
81-02 82-09 
80-10 82-02 
80-10 81-08 
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Byggnadskostnaderna beräknas komma att uppgå till 368.5 milj. kr. 

Härutöver behövs medel för sptiranslutning. gatumarksersiittning och ga

tubyggnadskostnad samt anslutning till kommunens el-, fjärrvärme-. vat

ten- och avloppsnät. Totalt behövs därför 385 milj. kr. 

Lokakr för postkontoret Jönköping I förhyrs i två privatiigda fastighe

ter. Lokalerna är uppdelade på fyra vtmingsplan. Verk-;amheten blir här

igenom orationell och kostnadskrävande. Utrymmesmässigt wrde loka

lerna vara tillräckliga ytterligare ett par år. Arbetsmiljön är emellertid 

ytterst otillfredssHillande. Dessutom är trafiksituationen vid postkontoret 

sådan att lastning och lossning endast med svnrighet kan klaras i de 

nuvarande lokalerna. Vidare kommer kommunen att senast år 1981 påbör

ja en gatureglering. Denna reglering medför att postlokalerna inte kan nas 

av de stora fordon som kriivs för posttrafiken. För att lösa detta problem 

planerar verket att uppföra en posttcrminal. 

Byggnadsstyrelsen har uppskattat kostnaderna för byggnadsföretaget till 

20.9 milj. kr. 
Post kontoret i Kalmar är inrymt i postverkets egen fastighet. Lokalerna. 

som wgs i bruk 1947. är otillräckliga främst för postbehandlingsfunk

tionen. Trafikytorna i anslutning till inlastningen är mycket begränsade 

och hiirt belastade till följd av de ökade biltransportema med långa fordon. 

Detta medför ibland att genomgångstrafiken blockeras. Vidare saknas 

uppställningsplatser för fordon och arbetsplatser för nytillkommande brev

bärare. Dessutom är postkontorets administration splittrad på fyra olika 

ställen. Antalet tillgängliga tjänsterum är otillräckligt. Behovet av en post

terminal är således akut. Lokalproblemet löses lämpligast genom utflytt

ning av postbehandlingen till en terminal. Svårighet föreligger att hålla 

verksamheten igång i nuvarande lokaler tills terminalen är inflyttningsklar. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget till 

11. 9 milj. kr. Hii11ill kommer kostnader för sp[1ranslutning. vilka uppskat

tas till ca 200 000 kr. 

Postlwntoret i Sundsvall är inrymt i verkets egen fastighet. Även region

förvaltningen är inrymd i fastigheten. Lokalerna, som togs i bruk 1955. har 

under en följd av år varit otillräckliga främst ur postbehandlingssynpunkt. 

Produktionslokalerna är ytterst hårt nedslitna och utnyttjade till bristnings

gränsen. Förutsättningarna att följa gällande säkerhetsföreskrifter är be

gränsade. Trafikytorna i anslutning till inlastningen är mycket begränsade 

och hårt belastade till följd av de ökade biltransporterna. De stora fordo

nen kan inte nå posthuset utan måste lossas och lastas på angränsande 

gata. vilket är synnerligen besvärande från såväl trafiksäkerhets- som 

arbetsmiljösynpunkt. Lokalbehovet kan inte tillgodoses genom en om- och 

tillbyggnad. eftersom erfonlcrliga trafikytor inte kan fäs. Behovet av en 

postterminal är sitledes akut. Förhandlingar pågår med Sundsvalls kom

mun om upplåtelse av erforderlig tomtmark för en postterminal. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsförctagct till 

12 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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23.3 milj. kr. Härtill kommer kL1stnader för sp{iranslutning. vilka uppskat

tas till ca 100 000 kr. 

Lokaler för postkontoret Härnösand I förhyrs i en privatägd fastighet. 

Lokalerna för kassaexpeditionen. brevbäringsexpeditionen och sorterings

expeditionen är otillriickliga. För delar av administrationen har lokaler 

förhyrts pä annat håll i kommunen. Förrådsutrymmena är för små samt 

spridda på tre olika utrymmen i fastigheten. Vidare är lastningsförhållan

dena otillfredsställande för de fordon som används vid posttransporterna. 

Verksamheten blir härigenom orationell och kostnadskrävande. För att 

lösa lokalfrågan planerar verket att uppföra ett nytt posthus. 

Byggnadsstyrelscn har beräknat kostnaderna för byggnadsförctaget till 

19.I milj. kr. Härtill kommer kostnader för evakuering av hyresgäster i 

samband med rivning av befintlig bebyggelse, vilka beräknats till ca 

I 00 000 kr. 

Lokaler för postverkcts industrier är inrymda i en av verkets egna 

fastigheter. uppförd är 1943. Större delen av fastigheten upptas av trycke

rilokaler. Lokalerna ger inte den flexibilitet som krävs för anpassning till 

nya maskiner och ny teknik. För att ge möjlighet till en rationell och 

tidsenlig uppläggning av produktionen krävs en genomgripande om- och 

tillbyggnad av tryckerilokalerna. Postverket planerar att uppföra en för

rådsbyggnad för papperslager samt en tillbyggnad som huvudsakligen skall 

rymma installationer för en ny ventilationsanläggning. 

Kostnaderna uppskattas f. n. till 9 milj. kr. Verket avser att återkomma 

med förnyad kostnadsberäkning när färdigställda systemhandlingar före

ligger. 

Inköp av fastigheter 

Under budgetåret 1978/79 har postverket genom regeringens beslut fått 

disponera 6.3 milj. kr. för förvärv av fastigheter. Härav har 120000 kr. 

använts för inköp av tomtmark i Lidköping för utökning av postkontorets 

trafikyta. 2 350 000 kr. för inköp av tomt för en postterminal i Nässjö samt 

3 .545 000 kr. för förvärv av tomt för posthus i Uddevalla. 

Innevarande budgetår disponerar post verket 3,8 milj. kr. för förvärv av 

fastigheter. Av dessa medel avses I 930 000 kr. resp. I 6 75 000 kr. komma 

att användas för förvärv av tomtmark för de blivande postterminalerna i 

Jönköping och Kalmar. Ca 200 000 kr. är avsedda för inköp av mindre 

fastigheter. 

För budget1tret 1980181 beräknar postverket ett medelsbehov för inköp 

av fastigheter om sammanlagt I, I milj. kr., varav 965 000 kr. för förvärv av 

tomtmark för posthus i Härnösand och 135 000 kr. för vissa mindre fastig

heter. 

Diligensrörclsen 

I postverkets tidigare anslagsframställningar har redovisats ett anskaff-
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ningsprogram av 175 bussar under femårsperioden 1976/77-1980/81 för 

ersättning av de bussar som anskaffats åren 1963-1967 inför högertrafik

omläggningen. Till grund för anskaffningsprogrammet H'lg bl. a. en beräk

nad ekonomisk livslängd för bus sparken av i genomsnitt 13 ar. Av de under 

:°lren 1963-1967 anskaffade bussarna är f. n. 104 i trafik. De fordon som 

d~irefter återstår från 1964 - 1967 har visat sig ha en ekonomisk livslängd 

som överstiger vad som tidigare förutsatts. Den tidigare redovisade tidspe

rioden for anskaffning av sammanlagt 175 bussar har därför förlängts. I 

foreg;\ende års anslagsframställning bedömdes anskaffningsbehovet till 25 

bussar under vartdera hudgetäret 1979/80 och 1980/81 och 20 bussar under 

vart och ett av de två följande budgetåren. Under budgetåret 1979/80 

disponerar post verket emellertid endast 8 milj. kr. för anskaffning av bus

sar. vilket möjliggör inköp av högst 20 bussar. För att den lb.ngsiktiga 

planeringen av ersättningsanskaffningar skall kunna genomföras måste 

därför 30 bussar anskaffas under budgetåret 1980/81. 

Genomsnittspriset för de bussar som postverket använder är i dagsläget 

ca 420 000 kr. Medelsbehovet under denna rubrik beräknas således under 

budgdåret 1980/81 till 12.6 milj. kr. 

Diverse och oförutsett 

För budgetåret 1979/80 disponerar postverket 1 milj. kr.. som beräknas 

komma att helt tas i anspråk. För budgetåret 1980/81 föreslär postverket 

att I milj. kr. anvisas under rubricerade post. 

Programplaner fiir ekonomiskt fiir.n·ar 

Postvcrket har i skrivelse den 23 augusti 1979 redovisat sina program

planer för ekonomiskt försvar avseende perioden 1980/81 - 1984/85. vilka 

upprättats i enlighet med de anvisningar som utfärdats av chefen för 

handdsdepartementet den 22 mars 1979. 

Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under 

rubriken Vägväsendet (s. 58). 

Föredraganden 

Investeringarna i postverket syftar till att genom moderna och funktions

enliga lokaler, utrustning och teknik möjliggöra en effektiv och snabb 

posthantering och värdeförmedling samt ett utbud av alla de tjänster i 

övrigt som kunderna gör anspråk på. Samtidigt skall verksamheten bedri

vas i former som innebär en god arbetsmiljö för de anställda och som 

medger en flexibel anpassning till skiftande arbetsvolymer och förändring

ar i efterfrågan. I p<istverkets verksamhet, där personalkostnaderna domi-
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nerar. iir kapitalkostnaderna tämligen små. lnvesteringsverksamheten har 

iindt1 en viktig mil för att de nyssnämnda kraven skall kunna tillgodoses. 

Post verket finansierar direkt med sina intäkter investeringar i maskinell 

utrustning. inventarier och hilar. För investeringar i fastigheter och bygg

nader samt diligensbussar disponeras anslaget Posthus m. m. 

I prop. 1977/78: 100 \bil. 9 sid. 187) beräknades investeringsramen för 

budgetåret 1978/79 till 129.1 milj. kr. Ramen höjdes senare med 3 milj. kr. 

till 132.1 milj. kr. Höjningen föranleddes av beslut (prop. 1978/79: 125, TU 

1978/79: 23. rskr 1978/79: 374) om nyteckning av aktier i Tidningstjänst AB. 

I prop. 1978/79: 100 (bil. 9 sid. 182) beräknades investeringsramen för 

budgctäret 1979/80 till 128.8 milj. kr. Ramen har senare höjts med 5 

milj. kr. till 133,8 milj. kr. för projekteringsarbete avseende den fjärde 

etappen av om- och tillbyggnaden av postgirohuset i Stockholm. 

För budgetåret 1980/81 har postverket föreslagit en medelsförbrukning 

av 169.7 milj. kr. För finansieringen härav beräknas avskrivningsmedel på 

33.9 milj. kr. sti'I till förfogande. Belastningen på statsbudgeten i form av 

kapitaltillskott skulle därmed bli 135.8 milj. kr. Som framgår av den förut 

redovisade investeringsplanen för kommunikations verken har jag tillstyrkt 

en investeringsram på 134.5 milj. kr. I följande sammanställning. som bl. a. 

visar utfallet för budgetåret 1978/79 resp. beräknad utgift för budgetäret 

1979/80. redovisas hur den av mig föreslagna ramen ungefärligt kan beräk-

nas komma att fördela sig på olika objektsgrupper. 

Objektsgrupp 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Beräknad 

utgift Verket Före-
dragan-
den 

milj. kr. 

Posthus 
Postgirohuset 41.2 46,6 4,8 4,8 
Tomtebodat e rrn i nalcn 20.0 IOO,O IOO,O 
(Jöteborg Ban 44,8 25.7 5.3 5.3 
Ovriga posthus 25.7 28.7 44.9 13.9 

Inköp av fastigheter 6,0 3,8 1.1 I. I 
Diligensrörelsen 

(bussar) I0.2 8.0 12.6 8,4 
Diverse och oför-
utsett 3,8 1,0 1.0 1.0 

131,7 133,11 169,7 134,5 

Innevarande budgetår disponerar post verket 20 milj. kr. för projektering 

äV posttermimlbyggnad i Tomteboda. Systemhandlingar har ingetts till 

regeringen som skall pröva den mer detaljerade utformningen av byggna

den. Vid planeringen av projektet har inflyttningen beräknats till varen 

1983. Enligt min mening ä.r det angeläget att det vidare arbetet med termi

nalen i Tomteboda kan ske med all möjlig skyndsamhet. I enlighet med 
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postverkets förslag har jag därför beräknat 100 milj. kr. för igtmgsättning 

av byggverksamheten. 

Postvcrkct föreslår att posttcrminalcr i Jönköping. K;1lmar och Sunds

vall samt posthus i Härnösand fä.r uppföras med byggstart under budget

året 1980/81. Jag förordar all verket för påbörja arbetet med terminalerna i 

Jönköping och Kalmar. I fråga om nybyggnader i Sundsvall och Härnö

sand förordar jag att post verket anvisas medel till inköp av tomt i Härnö

sand. Beslut om igångsättningen av byggnadsarbetena pä dessa båda orter 

fär emellertid. med hänsyn till det utsatta statsfinansiella läget. avvakta. 

Jag förutsätter att post verket vidtar erforderliga förberedelser för snabbast 

möjliga igångsättning om syssclsättningsläget skulle påkalla särskilda åt

giirdcr. 

Post verket föreslår vidare att en byggnad för ett nytt papperslager m. m. 

uppförs vid postverkets industrier i Ulvsunda. Jag anser att det är mycket 

angehiget att detta projekt kan komma till sttlnd. Med hänsyn till den 

rådande bristen på byggnadsarbetare i Stockholmsregionen måste dock 

igångsättningen av arbetena senareläggas. 

För investeringar i diligensbussar har jag beräknat 8.4 milj. kr. För 

diverse mindre samt oförutsedda investeringsändamål beräknar jag på 

sedvanligt sätt I milj. kr. för nästa budgetår. 

För fordon och övrig utrustning som postverket finansierar med driftme

del beräknar verket att investera 54,5 milj. kr. Innevarande budgetår är 

motwarande beklpp beräknat till 97 .2 milj. kr. 

Regeringen har den 15 november 1979 i enlighet med riksdagens bemyn

digande (prop. 1975/76: 167. TU 1975/76: 26. rskr 1975/76: 365 om ny orga

nisation för post verket) medgivit att post verket inom centralförvaltningen 

ändrar arbetsfördelningen mellan marknadsavdelningen och postteknikav

dclningen. I den organisation som beslöts är 1976 fördelades ansvaret 

under verkschefen för den egentliga post verksamheten i linjeförvaltningen 

mellan dessa två avdelningar. Pf1 marknadsavdelningen har vilat ansvaret 

för den långsiktiga intäkts- och kostnadsutvecklingen för de produkter och 

tjänster som ingår i linjeförvaltningens sortiment, samt ansvaret för den 

servicenivå som skall erbjudas kunderna. fä postteknikavdelningen har 

vilat ansvaret för den tekniska utvecklingen av och effektiviteten på sikt 

inom de för produkterna gemensamma produktionssystemen såsom trans

porter. sortering. kassatjänst, redovisning etc. Organisationsändringen in

nebär att marknads- och postteknikavdelningarna omorganiseras till rörcl

segrensenheter, en för distributionsrörclscn och en för kontorsrörelsen. 

Dessa enheter skall inom sig ha resurser för såväl produktutveckling och 

marknadsföring som produktionssystemutveckling. Ett mera renodlat lön

samhet sansvar kan därmed knytas till rörelsegrenscheferna. En annan 

viktig fördel med omorganisationen är enligt min mening att den centrala 

samordningen mellan marknads- och driftfrågorna gentemot linjeförvalt

ningen bör bli bättre genllm att frågorna hanteras inom gemensamma 

rörebegrensenheter. 
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Postverket har i sin anslagsframställning tagit upp frågan om filialpost

kontorsbestttndet inom tätorterna. Postverkets strävan är att i största 

möjliga utsträckning försöka bibehtilla de nuvarande filialpostkontoren. 

Undantagna lir de enmansbetjänade kontoren som måste avvecklas om 

inte rtmfrekvensen minskar avsevärt. Verket nämner här möjligheterna att 

ersätta dess•1 postanordningar med ambulerande postkontor samt möjlig

heter för pensionärer och handikappade att fä postservice i hemmet. För 

att bl. a. möjliggöra bibehållande! av ett filialpostkontorsnät avser verket 

att höja lönsamheten genom att skaffa nya tjänster som kan uträttas på 

postkontoren. 

För egen del finner jag det positivt att postverket strävar efter ett ökat 

utnyttjande av filialpostkontoren och därmed möjliggör att fler av dem kan 

bibehållas än vad som annars skulle varit ekonomiskt möjligt. Likaså 

finner jag det positivt att postverket tar upp frågan om postservice i 
hemmet för pensionärer och handikappade. Jag vill i sammanhanget erinra 

om att postverket sedan flera är på landsbygden bedriver ett samarbete 

med de kommunala myndigheterna via lantbrevbärarna. 

I fräga om landsbygdens postservice konstaterar jag att konsumentver

ket i en rapport - "'Vidgade servicefunktioner hos glesbygdshandeln -

slutrapport" anför bl. a. att post verket i större utsträckning än vad som 

f. n. sker bör låta glesbygdsbutiker bli postombud i syfte att stödja gles

bygdshandeln. Postverket har i olika sammanhang, bl. a. i sin årsredovis

ning för budgetåret 1978/79 uttalat sig positivt till ett dylikt samarbete med 

lanthandeln. Enligt min mening är det positivt för såväl postverket som 

lanthandeln samt avnämarna av deras tjänster om postverket kan fä till

gilng till lanthandelns butiker såsom fasta punkter i postservicenätet. Jag 

ser ock stl möjligheter för lanthandeln att samverka med postverket bl. a. i 

frilga om distributionen av varor. Jag har erfarit att det är postverkcts 

strävan att inte utvidga sina servicefunktioner på ett sådant sätt att under

laget för glesbygdshandeln försämras. Den närmare affärsmässiga regle

ringen av samarbetet bör ankomma pt1 parterna. Jag har i denna fråga 

samrtitt med handelsministern. 

Rcservatilinsanslaget Posthus m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 

viss marginal utöver investeringsramen bör finnas. Investeringar i syssel

sättningsfrämjande syfte bör fortsättningsvis alltid finansieras över finans

fullmakten i enlighet med vad chefen for budgetdepartementet har anfört i 

bil. 2 till föreliggande proposition. 

Den medclsbeht11lning som vid utgängen av innevarande budgetår beräk

nas finnas kvar på fonden Posthus m. m. på kapitalbudgeten bör i sin 

helhet föras över till det reservationsanslag som tillskapas genom budget

omläggningen. Jag har vid min beräkning av anslagsbehovet tagit hänsyn 

till detta. 

Med hänvisning till vad jag har anfört förordar jag att medel for budget

året 1980/81 an visas enligt följande an slagsberäkning. 
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Beräknad medelsförbrukning 1980/81 
5W marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1980-07-01 

Anslag budgetåret 1980/81 

milj. kr. 

134.5 
6.7 
5.1 

136.l 

För finansieringen av investeringarna under budgetäret 1980/81 finns 

avskrivningsmedel utgörande 33.9 milj. kr. Detta innebär att den av mig 

förordade investeringsramen kommer att kräva ett kapitaltillskott från 

statsverket av 100.6 milj. kr. 

Jag hemstälkr att regeringen fön:slar riksdagen 

att till Posthus 111. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 136100000 kr. 

G 2. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

491669757 

486905000 

459000000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för tjänsteförsändelser inkl. 

särskild postdelgivning. debetsedlar och förtryckta deklarationsblanket

ter. 

Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet utgår enligt 

3 ~ 1jänstebrevsförordningen ( 1979:33) och grundas dels på statistiska 

beräkningar, dels på exakta beräkningar. Principerna för beräkningarna 

bestäms efter överenskommelse mellan postverket och riksrevisionsver

ket. 

Post1'erket 

Postverket beräknade i augusti 1978 anslagsbehovet för budgetåret 1979/ 

80 till 486 905 000 kr. 

Del har emellertid senare beslutats att trafiksäkerhetsverket fr. o. m. 

budgetåret 1979/80 skall betala ersättning direkt till postverket för den 

följesedelsinlämnade posten vid registeravdelningen. Postavgifterna för 

dessa försändelser har för budgetåret 1979/80 beräknats uppgå till 

44 667 000 kr. Efter övert:öring av detta belopp till budgetutjämningsfonden 

uppgår den del av förslagsanslaget för 1979/80 som disponeras av post ver

ket till ett belopp av 442 238 000 kr. 

Tjänsteposten har under de tvt1 senaste rtren haft i stort sett samma 

utvecklingstakt totalt sett som post verkets portointäkter för övriga försän

delser. Det finns f. n. inget som tyder pf1 att det sker någon väsentlig 

förändring i detta avseende. Med utgängspunkt från denna förutsättning 
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beräknar postverket att ersättningen för tjänsteposten under budgetåret 

1979/80 kommer att uppgå till ca 45::1000000 kr. 

Post verket räknar med att det totala antalet inlämnade postförsändclser 

under budgåret 1980/81 skall öka med mellan 1,0 och 1.5 ':( jämfört med 

föregt1ende budgetf1r. Denna ökning förutsätts gälla även för tjänsteposten. 

Med denna beräkningsgrund kan post verkets ersättning för budgetåret 

beräknas komma att uppgå. till 459000000 kr. 

Fi.iredraga11do1 

Jag har inga erinringar mot post verkets beräkningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till pusti·erket för hefordran a1· tjänsteförsände/ser 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 459 ()(){) 000 kr. 

G 3. Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Postl'erket 

78000000 

72000000 

66000000 

Riksdagens beslut (prop. 1975/76:127, TU 1975/76:22. rskr 1975/76:301) 

innebar att till postverket för tidningsdistribution för budgetåret 1976/77 

anvisades ett anslag av 90 milj. kr. Underskottet i postverkets tidningsrö

relse skulle avvecklas genom en successiv höjning av tidningsavgifterna 

och i samband därmed en minskning av statsbidragen med lika delar under 

avvecklingsperioden. Efter 15 år - räknat fr. o. m. kalenderåret 1977 -

skulle avgifterna täcka tidningsrörelsens särkostnader. 

För budgetåret 1980/81 föreslår postverket att 66 milj. kr. anvisas till 

ersättning för tidningsdistribution. 

Fiiredragw1den 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för tidningsdistrihwion för budget

året 1980/81 anvisa ett anslag av 66 000 000 kr. 
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H. TELEKOMMUNIKATIONER 

Televerket 

Verksamhetens utveckling 

Tel c f o n rör e l s c n. Telefontätheten, mätt i apparater per I 000 invå

nare, har under pt:rioden 1950- 1979 stigit från 228 till 744. Detta innebär 

att endast USA uppvisar en högre telefontäthet. Antalet telefonapparater i 

nätet uppgick den I januari 1979 till 6160400, dvs. en ökning med 230100 

jämfört med föregående år. Den I januari 1979 fanns 4 595 000 huvudled

ningar. vilket inncbiir en ökning med 100300 eller 2,2 r;;, jämfört med 

föregr1cnde budgetår. Under budgetåret 1978/79 beställdes 428 300 nya 

telefonapparater, jämfört med 404 000 under föregående budgetår. Antalet 

m:ttobeställningar. dvs. skillnaden mellan antalet nybeställningar och anta

let annulleringar. utgjorde 238 200, vilket innebär en minskning med 1.5 r;;, 

jämfört med föregf1endc budgetår. 

Antalet samtalsmarkcringar totalt i automatisk trafik ökade under bud

getåret I 978/79 med 4.5 S-i-. Motsvarande ökning under den senaste femårs

perioden var i gcm:>msnitt 5 ,0 <;(. per år. A vgiftt:rna för automatisk telefon

trafik är televerkets största inkomstkälla. 1978/79 utgjorde den ca 55 '/(.av 

verkets totala intäkter. 

I april 1978 fattade regeringen beslut om ett nytt telefontaxesystem. Det 

nya ~ystemet. som skall genomföras i slutet av är 1982. innebär bl.a. att 

enhetstaxa införs för kortväga samtal. samt att avgifterna för lokal-, när

och rikssamtal differentieras sa att det blir billigare att ringa under kvällar, 

veckoslut och helger än under övrig tid. 

Televerket har påbörjat en omfattande modernisering av telefonnätet. 

Arbetet innebär att transmissions- och kopplingsteknisk utrustning succes

sivt byts från analog till digital teknik och programminni:sstyrd logik. 
Utvecklingen av antalet telefonapparater framgår av rahel/ I. Tabellen 

omfattar beställningar och inkopplingar av huvudledningar och telefonap

parater. Tabellen visar dels utfallet för 1978/79, dels prognos för budget

åren 1979/80-1984/85. 

Taht'll I. Beställda och installerade huvudledningar och tclejimapparater 

(I 000-tal) 

Budgetår Nya huvudledningar Nya telefonapparater 

Beställda Inkopplade Beställda Inkopplade 

1978/79 229 217 428 405 
1979/80 230 240 480 490 
1980/81 230 230 500 510 
1981/82 230 230 510 510 
1982/83 230 230 510 510 
1983/84 230 230 510 510 
19!!4/85 230 230 520 520 
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Av ovanstt1ende tabell framgår att efte1frågan på nya huvudledningar 

väntas ligga på en hög nivå under de närmaste budgetåren. Någon ytterli

gare ökning av beställningarna förutses inte. vilket beror bl. a. på vissa 

avgiftsförändringar samt att verket ändrat reglerna för överlåtelse av tele

fonabonnemang. I framtiden kommer det att bli betydligt vanligare än 

tidigare att överlata telefonabonnemang på annan abonnent. Antalet tele

fonapparater per ahonnemang beräknas dock komma att öka starkt i fram

tiden till följd av den satsning på behovsanpassad telefonutrustning som nu 

görs inom verket. 

Den största nu påbörjade rationaliseringen inom telefonrörelsen är mo

derniseringen av telefonnätet. En ny knappsatsapparat, DIA VOX, har i 

begränsad omfattning provlanserats i Stockholm och Umeå under första 

halvåret 1979. Introduktion i större skala heräknas ske i början av 1980. 

DIA VOX kan utformas antingen som en s. k. impulsvalsapparat eller som 

en apparat meds. k. tonval. Införandet av apparater med tonval vid de nya 

elektroniska telefonstationerna !AXE-stationer) medger nya automatiska 

tjänster såsom kortnummer. medflyttning rn.:h automatisk väckning. lm

pulsvalsapparaten medger inte dessa nya tjänster men underlättar num

mertagningen. 

Inom 3-4 år kommer verkets utbud av abonnentväxlar i princip att helt 

bestå av elektroniska. datorstyrda system. Det kommer naturligtvis att 

dröja länge innan alla de ca 48 000 abonnerade enheterna, med tillhörande 

1,3 milj. apparater som idag finns i drift i nätet, är utbytta. De tjänster och 

funktioner som kan erbjudas i de nya växlarna kan genom programmering 

anpassas till varje enskild kunds behov. 

Introduktionen av integrerade administrativa datasystem kommer på 

sikt att minska televerkets driftkostnader. Arbete pågår också med att 

effektivisera de manuella telefontjänsterna. En ny manuell tjänst som kan 

komma att bli aktuell i framtiden är förmedling av samtal mellan texttele

foner och vanliga telefoner. Televerket kommer under år 1980 att delta i en 

försöksverksamht:t med sådan samtalsförmcdling. 

Omorganisationen av te I e gram rör e Isen innebär att telegramexpe

dieringen koncentrerats till Stockholm rn.:h Göteborg. Denna koncentra

tion av telegramarbetet har lett till betydande rationaliseringsvinster. För 

1978/79 kunde sttledes förlusten begränsas till ca 5 milj. kr.. som skall 

jämföras med förluster på ca 20 milj. kr. per år i början av 1970-talet. 

Fr. o. m. första halvåret 1981 kommer telegramexpedieringen att ske via 

bildskärm. vilket innebär en ytterligare rationalisering. 

Text k lJ mm unikat i o n s rö re 1 sen omfattar huvudsakligen telex. 

telefax och teletex. Telextjänsten har under en lting följd av är ökat 

oavbrutet. Ökningen av antalet telexanslutningar var under I %0-talet i 

genom~nitt 11.5 C.-'r per år. Under 1970-talct har en viss avmattning kunnat 

noteras. Anialet telexanslutningar ökade under 1978 med 6.3 ri(. och utgjor

de 13 352 <len I januari 1979. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 187 

Telex tjänsten moderniseras f. n. genom att gamla telexstationer byts 

mot nya helelektroniska samt att nya elektroniska telexapparater introdu

ceras. På nätsidan kommer moderniseringen att vara avslutad under år 

1982. Sverige kommer då att ha ett av världens modernaste telexnät. På 

terminalsidan väntas samtliga äldre telexapparater vara utbytta mot elek

troniska omkring t1r 1985. I början av år 1980 introducerar televerket den 

nya tjänsten "telefax··. vilken innebär att man via telefonnätet kommer att 

kunna överföra text. ritningar m. m. Under hösten 1981 avser verket att 
introducera den nya tjänsten "teletcx", som omfattar en text-ordbehand

lingsutrustning rned kommunikationsmöjlighet via allmänna datanätet och 

telexnätet. Informationsöverföringen kommer att ske nästan 50 gånger 

snabbare än med telex. Var:ie telctex-abonnent kommer att kunna kommu

nicera med alla andra teletex-abonnenter och dessutom med ca I milj. 

telexabonnenter runt hela världen. 

Datakommunikationsrörelsens uppgift är bl.a. att utveckla 

dataöverföringstjänsten med hänsyn till marknadens växande behov och 

önskemål samt att tillhandahålla bra och tillförlitliga datakommunikations

länkar. Televerket tillhandahåller på abonnemangsbasis dataöverförings

tjänster som består av modemutrustningar och förbindelser. Överföringen 

kan ske både över det allmänna telefonnätet och över hyrda ledningar. 

Terminalutrustningar för sändning och mottagning av data anskaffas av 

abonnenterna själva. 

Under föregående budgetår påbörjades uppbyggnaden av det allmänna 

datanätet. I slutet av 1980 beräknas ca 4 000 abonnenter vara anslutna till 

niitet. Ungefär hälften av det totala antalet dataabonnemang beräknas vara 

anslutna till det allmänna datanätet i mitten av 1980-talet. Det allmänna 

datanätet erbjuder ett antal hittills ej tillgängliga tjänster som dels tillgo

doser krav frhn användarna, dels ger fördelar i form av rationellare drift 

och underhåll än vad som är möjligt att hstadkomma i telefonnätet. Dessut

om ger det ett tillförlitligt skydd mot obehörig åtkomst av data. 

Under hösten 1979 introducerade televerket en ny datorbaserad 

anslutningsutrustning som gör det möjligt att via telefonnätet fä tillgång till 
information i utländska databaser. Anslutningen gäller till en bör:jan fram

för allt databaser i USA. men kommer efterhand att utvidgas även till 

europeiska databaser. 

Allmänna telefonnätet kan även användas för information frhn datorba

serade informationscentraler till TV-apparater med särskild anslutnings

utrustning. data-TV eller tcledata. Televerket har under år 1979 startat en 

provverksamhet i liten skala. Under budgetåret 1980/8 I beräknar verket 

att ett kommersiellt fältprov kan påbörjas. Fältprovet kommer att belasta 

budget aret 1980/81 med ca 5 milj. kr. Förutsättningarna för och konse

kvenserna av att teledatatjanster sprids till en bn:<.I allmänhet studeras av 

informationsteknologiutrcdningen !U 1978: 12) som regeringen tillsatte 
sommaren 1978, 
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La r rn div is inne n har hand om televerkets larmverksamhet och om

fattar en central larmavdelning i Stockholm samt larmgrupper vid samtliga 

20 teleområden. Verksamheten bedrivs i konkurrens med företag på den 

privata marknaden. 

Televerket tillhandahåller sä gott som all rad i ll kommunikations

u trust ni n g till svenska fartyg, mestadels genom uthyrning. Det av 

televerket utvecklade maritima telexsystemct MARITEX utnyttjas alltmer 

för utväxling av meddelanden mellan land och fartyg. Systemet ses numera 

som en föregängare till maritim kommunikation via satellit. F. n. är fyra 
fa11yg utrustade för kommunikation via satelliter i det privatägda ameri

kanska Marisatsystemet och minst fem beräknas komma i drift under 

budgdttret. Det globala maritima satellitsystem som kommer att upprättas 

genom den nystartade INMARSAT-organisationens försorg och en plane

rad nordisk jordstation kommer att medföra en ökad efterfrågan pä termi

naler för fartyg. 

Utbyggnaden av den manuella mobiltelefontjänsten, MTD. 

fortsätter i syfte att eliminera täåningsluckor främst i Norrland och för att 

tillgodose behovet av trafikkanaler pä basstationer som genom abonnent

ökning får för låg trafikkapacitet. Antalet abonnemang fortsätter att öka 

och beriiknas uppgå till ca 16500 vid ingången av år 1980 och till 18000 ar 

1982. Abonnenterna betjänas frän centraler i Sundsvall, Örebro, Karlstad, 

Trollhättan. Göteborg och Malmö. Budgetåret 1980/81 startar utbyggnaden 

av den automatiska och Ian d som fattande mo bi It e I e fo n

tj än sten, N M T. Övergången till ett automatiskt mobillelcfonsystem 

motiveras främst av de höga kostnaderna för det personalkrävande manu
ella expcditionssättet i MTD-tjänsten. Den tekniska utvecklingen på elek

tronikomrädet har också medfört alt de komplicerade funktioner. som 

ingår i ett automatiskt system kan tillgodoses inom ramen för god ekono
mi. Utformningen av tjänsten sker i nordiskt samarbete. Genom införandet 

av NMT kan MTD-tjänsten successivt avvecklas under 1980-talet. 

Den nya tjänsten mo bi Is ökning, M B S, togs i drift hösten 1978. 

Tjänsten fungerar som ett personsökningssystcm, där man över hela lan

det från valfri telefonapparat kan nå en person som har personsöknings

mottagare. 

Televerkets frekvensförvaltning har till uppgift att fönlcla 

och reglera användningen av radiofrekvensutrymmet utifrån tekniska och 

ekonomiska utgångspunkter. Vidare i'lligger del verket att ägna sig åt 

avstörningskontrnllverksamhet. Det allt intensivare utnyttjandet av fre

kvensutrymmet har mcdfört att bättre och modernare utrustning erfordras 

för kontrollverksamheten. 
Av tahl'll 2 framgår utvecklingen av televerkets rörelse under budget

åren 1977/78 och 1'>78/79 mätt i telefonapparater. telex- och modemanslut

ningar. samtalsmarkeringar. telegram och telexmarkeringar. 

Antalet anställda i televerket uppgick den I januari 1979 till 42 694. vilket 

innehar en minskning jämfört med föregående är med 471 personer. 
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Tabell 2. Tdl'l'l'fkds riire/se 

!977/78 !978/79 Föränd-
ring i% 

Tdefonapparatcr ( l jan.) 5 930 300 6 160400 3,9 
Telexanslutningar (I jan.) 12560 13 352 6.3 
Modemanslutningar för data-

kommunikation (I jan.) 15 153 19001 25.4 
Samtalsmarkeringar för telefon 21022000 000 21 972 lKlO 000 4.5 
Telegram 

inl~indska 209000 178000 -14,8 
utländska 368000 314000 -14.7 

Telex 
markeringar inländsk trafik' 23 626000 22 957000 - 2.8 
minuter i utländsk trafik 23 429 ()()() 24 547 000 4,8 

' Viss del av markeringarna beräknade med utgångspunkt från intäktern<i. 

H 1. Teleanläggningar m. m.1 

1978/79 
1979/80 
1980/81 verket 

föredraganden 

lng. behållning Anslag Utgift 

16930000() 
!45700000 
86500(KKI 
865(KIOOO 

l 007900000 
I 198 HJO 000 
1563 300000 
I 386800(KKI 

I 031 500 O<Kl 
l 257 300000 
1499800000 
I 403 100 lKKl 

' Budgetomläggningen innebär att anslaget fr. o. m. budgetåret 1980/81 är ett rcscr
vationsanslag. 

Nettovärdet av televerkets tillgl'mgar uppgick den 30 juni 1979 till sam

manlagt 13 840, 9 milj. kr. Bruttovärdet av anläggningstillgi\ngarna var 

18 191,0 milj. kr. Statskapitalet var I 679, I milj. kr .. vilket innebar en 

ökning under budgeti\ret med 109.6 milj. kr. Statskapitalet ökade till följd 

av bl. a. investeringar i sysselsättningsfrämjamlc syfte. 

Överskottet för budgelttret 1978/79 uppgick efter avskrivningar till 145.3 

milj. kr.. som har inlevercrats till statsverket och som täcker förränt

ningskravet på det u_nder budgetåret genomsnittligt disponerade statskapi

talct. Vid hcräkning av överskottet har hänsyn inte tagits till resultatet av 

rundradiorörelsen, vilket avräknas mot rundradiofomlcn. 

Fr. o. m. hudgctåret 1980/81 inför televerket ett nytt invcstcringsbe

grcpp. Detta innebär bl. a. att en skälig andel av de indirekta kostnaderna 

inkluderas i investeringarna. Vidare kommer t!n renodling mellan investe

rings- och driftprojt!kt att göras, vilket medför en viss ökning av investe

ringsvolymen. För att det nya invcskringsbcgreppet inte skall medföra 
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någon nämnvärd ökning av verkets behov av statskapital kommer de 

ackumulerade anläggningstillgångarna att uppvärderas. Det ökade avskriv

ningsunderlag som därvid uppstår kommer att medföra att avskrivningarna 

prncentuelh sett ökar lika mycket som investeringarna gjort till följd av det 

utvidgade investeringsbegreppet. 

Televerket har i skrivelse den 8 oktober 1979 bl. a. föreslagit nya finan

sieringsformer för vissa abonnentanläggningar i syfte att åstadkomma en 

större ekonomisk handlingsfrihet för verket och en bättre marknadsan

passning av verksamheten. De föreslagna åtgärderna skulle möjliggöra en 

hundraprocentig självfinansiering av verkets investeringar. En av de före

slagna åtgärderna är en reducering i förhållande till anslagsframställningen 

med 100 milj. kr. av medclsförbrukningen för byggnadsobjekt. I det föl

jande redogörs dock för verkets ursprungliga förslag till investeringspro

gram. 

För budgetåret I 9 7 8/7 9 beräknades medelsförbrukningen i prop. 

1978/79: I 00 bil. 9 till I 077 .3 milj. kr. I nvesteringsramen höjdes genom 

n;geringsbeslut under budgetåret till J 079.3 milj. kr. Investeringsutgifterna 

uppgick enligt verkets bokslut till I 031.5 milj. kr.. dvs. den medgivna 

medclsförbrukningen underskreds med 47 .8 milj. kr. Den lägre medelsför

brukningen beror främst på förseningar av vissa investeringsprojekt. 

För budgetåret I 9 7 9/8 0 räknar televerket med en medelsförbruk

ning av I 257.3 milj. kr. I beloppet ingår 15.5 milj. kr. till följd av regerings

beslut den 13 septeml:ier 1979 och 14 milj. kr. som enligt regeringsbeslut 

den 20 septemher 1979 anvisats för vissa sysselsättningsfrämjande åtgär

der vid televerket. Televerket har vidare räknat med att en utjämning av 

medelsbehnvet kan ske så att de 47.8 milj. kr. varmed investeringsramen 

underskreds l:iudgetåret 1978/79 i stället kan disponeras under innevarande 

budgetår. 

För hud get året I 9 8 0/8 I räknar televerket med en medelsförhruk

ning av I 499.8 milj. kr. enligt det förslag till investeringsprogram som 

redovisas i det följande. Detta belopp är, till följd av regeringsbeslutet den 

13 september 1979 rörande tidigareläggningar. 5.5 milj. kr. lägre än i 

televerkets anslagsframställning. 

Televerkets förslag 

Av tahdl 3 framgår investeringsutgifler inom televerksamhetcn budget

åren 1978/79-1980/81 med fördelning pä rörelsegrenar samt för dessa 

gemensamma objektsgrupper. 
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Tabell 3. Jm•estcringsutgifter enligt petita inom teln•erksamheten 1978/ 

79-1980/81 (milj. kr.) 

Objektsgrupp Gammalt invcstcringsbegrepp Nytt investc
ringsbcgrcpp 

1978/79 Beräknad utgift 
Utgift 

1979/80 1980/81 1980/8 I 

Telefon 719,7 I 003,6 '854,6 'I 182.2 
Telex 20,7 37.2 54,2 64,5 
Datakommunikation 18,6 31.7 24,3 29,3 
Kommersiell radio 12,5 6,2 9,6 I0.5 
Frekvensförvaltning 0.2 2.5 1.3 1,3 
Gemensamt 
- Arbetscentraler 

} 
52.6 60.6 60,6 

- Förråd 50,6 57,0 57,0 
- Vcrkstadsbyggnader 249,.5 5.0 13,3 13.3 
- Div. byggnader och 

fastigheter 54.2 61.4 61.4 
-· Försvarsberedskap 6 . .5 7,0 9.3 12.1 
- Utlandssändningar 1.8 3.7 2.6 2,6 
- Aktier 2.0 
- Diverse och oförutsett 3.0 5.0 5.0 
Investeringsram l 031,5 1257,3 11153,2 '"

2 1499,8 

1 Exkl. investeringar i lokallinjcnätet. 
2 Härutöver beräknas investeringar i abonnentanläggningar, lokallinjenät, bilar. 

maskiner och inventarier komma att uppgå till ca 2.3 miljarder kr. 

Rörelsegrensanknutna projekt 

Televerkets investeringar i abonnentutrustningar finansieras fr. o. m. 

budgetåret 1978/79 hell och hi\llet med anläggningsbidrag. Fördelen med 

denna finansieringsform är att den ger televerket möjlighet all mer flexibelt 

anpassa sig till abonnenternas behov av terminalutrustningar. 

Mellan investeringar i abonnentutrustningar och investeringar i lokallin
jcnätet räder ett starkt samband. I båda fallen är investeringarna i hög grad 

marknadsstyrda och avhängiga av den enskilde konsumentens beslut. Te

leverket söker på olika sätt eftersträva en bättre marknadsanpassning med 

snabbare service och kortare väntetider som följd. En sådan strävan un

derlättas om abonnenterna själva finansierar den marknadsstyrda delen av 

televerkets anläggningar. Investeringarna i lokallinjenätet bör därför i lik
het med investeringarna i terminaler finansieras med medel från abonnen

terna. Verket föreslår därför att lokallinjenätet finansieras med anlägg

ningsbidrag, fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

Investeringsutgifterna för telefonrörelsen budgetåret 1980/81 har beräk

nats mot bakgrund av den förväntade expansiva utvecklingen. Investering

arna beräknas fördelas på. följande sätt. 

Telefonstatiunsbyggnader 
Förbindelseanläggningar 
Kopplingstckniska anläggningar 

milj. kr. 
76,l 

270,l 
836,0 

Summa 1 182,2 
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Televerket iiger nästan samtliga hyggnader som rymmer teleteknisk 

utrustning. Den byggnadstekniska standarden för dessa stationshus är med 

nödvändighet hög. Behovet av till- och nybyggnader av verkets stationer 

styrs av allmänhetens ökande efterfrågan pi\ teletjänster. Härtill kommer 
ny-, till- och ombyggnader av fastigheter planerade för AXE-stationer. 

Invcsteringsprojekten framgår av tabe/14. 

Tabe/14. ltn·1'.1·tcrinKsplan för telefonstationsbyxxnader (milj. kr.) 

Typ: N ~nybyggnad. T =tillbyggnad. 0 =ombyggnad 

Byggnadsprojekt Typ Invcsteringskostnad Medelsförbrukning Bygg-
start 

78-07-01 79-07-01 Faktisk Beräknad för år/män. 

I. BygKnadcr pcl
biirjade .for1' 
I 980-07-0 I 
Summa I 
Kostnadsuppräkning 
Summa 

Il. BygwiaJer Ul'

sedda att pclbiir
jus under år 
1980/81 
Borensberg N 
Hamptjam N 
Luleå T 
Malung T 
Sundbyberg N 
Sävja N 
Viggbyholm T 
Div. byggnader 
med en beräknad 
kostnad av högst 
1,0 mkr. per 
projekt 

Summa Il 

Kostnadsuppräkning 

Summa 

Summa 1+11 

Kostnadsuppräkning 

Totalsumma 

56.3 

1.6 
1.3 1.4 
1.2 2.3 

1.5 
7,0 
2,4 
1,8 

33,6 

51.6 

t. o. m. 
1978/79 1979/80 1980/81 

0.1 
0,1 

0,1 
0,5 

26.9 
2.7 

29,6 

1.3 
1,3 
2.3 
1,4 
1.5 
0.7 
0.2 

33.6 

42,3 

4,2 

46,5 

69.2 

6.9 

76,l 

Med förbindelseanläggningar avses dels det s. k. mellanortslinjenätet. 

dvs. de anläggningar ~om förbinder olika telefonstationer. dels Sveriges 

del i de internationella anläggningar som erfordras för trafik med utlandet. 
En långsiktig plan har upprättats för utbyggnaden av det befintliga 

rikslinjcnätet. Genom att successivt anpassa utbyggnaden enligt denna 

plan till trafikens utveckling kan de förväntade förbindelsebehoven tillgo

doses på det fran teknisk och ekonomisk synpunkt bästa sättet. 

lnvesteringsbehovet för kopplingstekniska utrustningar bestäms av tra-

80--09 
80-10 
80-08 
80-08 
81-02 
81-05 
80-11 

Färdig
ställ
ande 
år/mån. 

81-05 
81-06 
81-01 
81-04 
82-02 
82-05 
81- IO 
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fik- och abonnentökningen. Några tecken till mättnad kan ej skönjas för de 

närmaste åren och en fortsatt uthyggnad är således nödvändig. Härtill 

kommer att en stor del av befintlig stationsutrustning är föråldrad och 

måste ersättas med modern utrustning, samt att kunderna ställer krav på 

nya teletjänster. 

T clexrörelsen 

Den beräknade medelsförbrukningen för telcxrörelsen under budgetåret 

1980/81 är 64,5 milj. kr. Huvuddelen av detta belopp hänför sig till kopp

lingstekniska anläggningar. Förbrukningen avses fördelas på följande sätt. 

Förbindelseanläggningar 
Kopplingstekni~ka anläggningar 

Datakommunikationsrörelsen 

milj. kr. 
5, I 

59.4 
Summa 64,5 

Den beräknade medelsförbrukningcn för datakommunikationsrörclsen 

uppgår till 29,3 milj. kr. Beloppet avser utbyggnad av det allmänna datanä

tet som riksdagen år 1976 beslutat om. 

Kommersiell radio 

Medelsförbrukningen för kommersiell radio under budgetåret 1980/81 är 
beräknad till I0,5 milj. kr. enligt följande. 

Kustradio 
Landmobil radio 

milj. kr. 
0,8 
9,7 

Summa 10,5 

Den landmobila radion utgörs av den manuella mobiltelefontjänsten 

MTD, den automatiska landsomfattande mobiltelefontjänsten NMT och 

mobilsökning MBS. Vad de olika tjänsterna innebär har redogjorts för i det 
föregt1ende. För budgetåret 1980/81 har televerket beräknat ett investe

ringsbehov av 9,7 milj. kr. för uppförande av basradiostationer i NMT
nätet. 

Frekvensförvaltning 

Medelsförbrukningen för frekvensförvaltning under budgetåret 1980/81 

beräknas uppgå till 1.3 milj. kr. 

Byggnadsprojekt 

Byggnader för arbetscentraler 

De senaste årens ökade krav på en såväl fysiskt som psykiskt god 

arbetsmiljö har för televerkets del inneburit stora satsningar bl. a. på 

förbättring av förhållandena för fältpersonalen. Tillkomsten av välutrus

wde arbetscentraler innebär stora fördelar för de anställda och för telever

ket. I anslutning till arbetscentralerna anordnas personalutrymmen. cen-
13 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 9 
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tralgarage o.:h lokaler för arbetsledning. För byggande av arbctsc.:entraler 

begär televerket 60.t. milj. kr. Fördelningen av objekt framgå.r av tabell 5. 

Tahc/15. lm'<'Sleringsp/an för arbl'lsccntraler (milj. kr.) 

Typ: N =nybyggnad. T =tillbyggnad, 0 =ombyggnad 

Byggnadsprojekt Typ Invcsteringskostnad Mcdelsförbrukning 

78-07-01 79-07-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1978/79 1979/80 1980/81 

/. Byggnader på-
burjadt' .fUri· 
1980-07-01 

Summa I 33.7 10,6 
Kostnadsuppräkning I. I 
Summa 11.7 

Il. Byggnader m·-
sedda att päh,.ir-
jus unda år 
1980/81 

Fagersta N 4,4 4.5 0,5 2,0 
Falkenberg N 2,8 1,4 
Grums N ., ., 1,5 ..... .:.. 
Kumla N 2.0 2.4 0,1 2.3 
Malmö Lindeborg N 5.2 0.2 5.0 
Partille T 3.0 1.5 
Skellefteå T 1.5 0.1 1.4 
Sk utskär N 3.6 3.0 
Trollhättan Sylte N 4.2 4.2 4,2 
Orebro Il N 8.5 9.5 0.6 8.9 
Ömsköldwik N 2.5 2,0 
Div. byggnader 
med en beräknad 
kostnad av högst 
1,0 mkr. per 
projekt 11.3 11.3 

Summa Il 52,7 44.5 

Kostnadsuppräkning 4,5 

Summa 49.0 

Summa 1+11 55. l 

Kostnadsuppräkning 5.5 

Totalsumma 60,6 

Förrådsanläggningar 

lJ nder J 980/81 planeras påbörjande I av ett lokalförråd i Sundsvall 

(Timrå). Lokakrna vid befintligt förråd är otillriickliga o.::h arbetsmiljön 

otidsenlig. Flir oyggande av förrådsanläggningar begär televerket 57 .0 milj. 

kr. Fördelningen av objekt framgar av tahe/16. 

Bygg- Färdig-
start ställ-
år/mån. ande 

år/mån. 

80-10 81-10 
80-10 81-11 
81-03 82-06 
80-09 81-04 
80-09 81-05 
81-03 81-09' 
80-08 81-06 
80-09 81-08 
80-10 81-06 
80-08 81-05 
80-10 81-IO 
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Tahdl 6. lm·estcringspla11 fi)r förrdd.rnn/iiggningar (milj. kr.) 

Typ: N = nybyggnad. T =tillbyggnad. 0 = ombyggnad 

Byggnadsprojekt Typ Investcringskostnad Mcdclsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställ-

78-07-01 79-07-01 Faktisk Beräknad för ar/män. ande 
t. o. m. är/män. 

I. Byxgnader pa
hiirjade furt' 
1980-07-01 
Summa I 
Kostnadsuppräkning 
Summa 

//. Hyxxnada av
sedda att påbur-
jas u11Ja clr 
1980/81 
Gällivare, 
etapp Il 
Timrå 
Töreboda 
Östersund 

Summa Il 

Kostnadsuppräkning 

Summa 

Summa 1+11 

Kos\nadsuppräkning 

Totalsumma 

N 
N 
T 
T 

Vcrkstadsbyggnader 

53.8 

13,5 
25,2 
I.5 
6.5 

46.7 

1978/79 1979/80 1980/81 

25.3 
2.5 

27.8 

13.5 
11.0 

1.5 
0.5 

26.5 

2.7 

29.2 

51.8 

5.2 

57,0 

Den allmänna tekniska utvecklingen inom tclekommunikationsområdet 

antas hli mycket snabb under 1980-takt. För att klara omställningen från 

tillverkning av elektromekanisk till elektronisk utrustning krävs stora sats

ningar vid samtliga televerkstäder. För budgetåret 1980/81 beräknas inves

teringsbehovet till 13.3 milj. kr. enligt televerket. Fördelningen av investe

ringarna framgår av tabell 7. 

Diverse byggnader och fastigheter 

Teleskolans i Kalmar hotelldel behöver byggas ut under budgetåret 

1980/81. Medels behovet härför beräknas till 6,6 milj. kr. 

Medelsbehovet för datacentraler under det kommande budgetåret be

räknas f. n. till 0,6 milj. kr. 

För budgetåret 1980/81 föreslaget belopp för övriga byggnader. 46.2 

milj. kr.. är bl. a. avsett för ombyggnad av kontorshus i Falun. Umeå och 

Sundsvall samt nybyggnad av förvaltningshus i Örebro. 

För inköp av fastigheter har televerket använt ca 20.7 milj. kr. under 

budgetåret 1978/79. En fullstiindig redogörelse för förviirven har lämnats i 

80-07 81-06 
80-07 82-ll6 
80-07 81-06 
81-07 83-06 
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Tuhdl 7. Jni·estcrinRsp/anfiir ri•rkstadshyggnader (milj. kr.) 

Typ: N =nybyggnad. T = tillhyggnad. 0 ~ombyggnad 

Byggnadsprojekt Typ Invcsteringskostnad Medelsförhrukning Bygg- Färdig-
start ställ-

71!-07-01 79-07-01 Faktisk Beräknad för ar/mån. ande 
t. o. m. är/mån. 

I. By1a,:11ader pil
bii~iade före 
1980-07-01 

Summa I 
Kostnadsuppräkning 
Summa 

Il. Bygwwder av
sedda att påbör
jas unda ar 
1980/81 

Nynäshamn (upp-
rustning av HKl 0 
Vänersborg < sane-
ring av äldre 
verkstad) 0 
Sundsvall <kon-
tors-/konf.loka)) 0 

Summa Il 

Kostnadsuppräkning 

Summa 

Summa 1+11 

Kostnadsuppräkning 

Totalsumma 

4.5 

19.0 

2.6 

1978/79 1979/80 1980/81 

1.5 
0.2 
1,7 

2.0 

6,0 

2,6 

10.6 

1,0 

11.6 

12.1 

1.2 

13,3 

televerkets anslag~framställning. För budgetåret l 980/81 begär televerket 

för ändamålet 8.0 milj. kr. avseende inköp av fastigheter i bl. a. Jäma. 

Elmsta och Furusund. 

För objektsgruppen sammanlagt begär televerket 61.4 milj. kr. 

Övriga projekt 

Försvarsbercdskap 

Televerket har enligt det nya invcsteringsbegreppet beräknat medelshc

hovet under denna rubrik till 12,J milj. kr. för hudgetåret 1980/81. Detta 

belopp överstiger enligt verket den anbefallda planeringsramen med 2.1 

milj. kr. Beloppet avser öl;.adc medel för modernisering av rescrvtclefon

stationerna. Investeringarna för försvarsbcredskap föreslås liksom tidigare 

år omedelbart avskrivas genom anslag på driftbudgeten. 

Mcdelsförbrukningen för försvarsberedskap vid televerket fördelar sig 

på följande anslagsposter. 

80-07 83-01 

80-07 82-01 

80-07 81-06 
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Telefon 
Reservtelefonnätet 
Transpor1ahla stationer 
System för trafikbegränsning 

Lokalisering av linjeanläggningar 
Reservanläggningar för rundradio
verksamheten 
Televerkets ledning i krig 

Utlandssändningar 

Summa 

milj. kr. 

6,0 
2.6 

1.3 

1,2 
1.0 

12,1 

Televerket ombesörjer övenöring av Sveriges Radios utlandsprogram 

till kortvägssändare i Hörby och Karlsborg samt utsändning av program 

från dessa. Televerket har erhållit medel fr. o. m. budgetåret 1976/77 för att 

uppföra ett s. k. gardinantennsystem vid Hörby-stationen för att ge förbätt

rad mottagning främst i Nordamerika och östra Asien. Antennsystemet 

beräknas kunna tas i bruk under budgetåret 1980/81. För budgetåret 1980/ 

81 beräknar verket investeringskostnaderna till 2.6 milj. kr. 

Diverse och oförutsett 

Liksom tidigare år har televerket föreslagit en post för diverse och 

oförutsett. Denna post har upptagits till 5,0 milj. kr. Höjningen av belop

pet. jämfört med föregående budgetår. hänför sig till verkets nya investe

ringsbegrepp. 

Televerket har i sin anslagsframställning lämnat sedvanlig redogörelse 

för användningen av denna anslagspost under budgetåret 1978/79. 

Påverkan av statskapitalet 

Till följd av förslaget om ändrade principer för finansiering av lokallin

jcnätet och delvis nya avskrivningsprinciper kommer behovet av tillskott 

av statskapital för budgetåret 1980/81 enligt gammalt investeringsbegrepp 

att minska med 105.6 milj. kr. från 340.3 milj. kr. till 234.7 milj. kr. När det 

nya investeringsbegreppet tillämpas uppgtlr behovet av ytterligare statska

pital till 311,5 milj. kr. Enligt skrivelsen den 8 oktober 1979 medför de 

tltgärder som där föreslås att något kapitaltillskott inte behövs. 

Utjämning av medelsbehov 

Televerkets investeringsplan måste på grund av den tekniska komplexi

teten hos anläggningarna ske på relativt lang sikt. Beställningar av tele

utrustningar måste ske flera år före leveranstidpunkten. Träffade avtal kan 

inte förskjutas vid kostnadsökningar eftersom tillverkningen av materielen 

påbörjats. Det är vidare förenat med stora svärigheter att snabbt anpassa 

arbetsstyrkan till den fägre anläggnings volym som följer av en kostnadsök

ning. T elevcrkets inv.::steringsram omfattar ca 1.5 miljarder kr. och mot 

den ovan angivna bakgrunden är det praktiskt laget omöjligt för televerket 
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att exakt anpassa den årliga medelsförbrukningen till den för budgetäret 
medgivna ramen. 

Televerket föreslår därför att verket vid behov för utnyttja upp till 50 

milj. kr. av niistkommandc budgetårs medgivna förbrukning för att avba

l;rnsera det löpande årets förbrukning samt rätt att intill 50 milj. kr. fä 

utnyttja under ett budgetår icke ianspråktagna medel det nästkommande 
budgetäret. 

Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrc/sen har avgett det yttrande över bl. a. televerkets 

anslagsframställning som redovisas under rubriken Vägväsendet (s. 58). 

Föredraganden 

Den I april 1975 genomfördes med statsmakternas godkännande en ny 

organisation för televerket. Målet för den nya organisationen var att skapa 

en organisations- och vcrksamhetsform som jämfört med den gamla orga

nisationen tillät en ytterligare delegering och decentralisering till regional/ 

lokal nivå av uppgifter och beslutsfattande. Samtidigt skulle en effektivare 

styrning av verksamheten kunna erhållas. Organisationsarbctet har fort

satt med en översyn av regionkontorens ställning och teleomrädenas orga

nisation. Efter riksdagens godkännande upplöstes regionkontoren den I 

juli 1978. En ny organisation för teleområdena med dclresultatcnheter och 
funktionella stabsenheter var helt genomförd den I juli 1979. Målet för de 

organisatoriska förändringarna är att förbättra teleområdenas effektivitet 

och uppnå bättre ekonomi. service och arbetsmiljö. Under ar 1979 har 

vidare centralförvaltningens organisation ändrats i vissa avseenden. Bl. a. 

har efter godkännande av regeringen verkets ADB-verksamhet samlats till 

en särskild ADB-avdelning. 
Televerkets rörelseresultat var tillfredsställande under budgetåret 1978/ 

79. Verket redovisade det rörelseöverskott som krävs för förräntning av 

statskapitalet. Resultatprognoserna för budgetaren 1979/80 och 1980/81 

visar dock att intäktsförstärkningar är nödvändiga under dessa budgetår 

för att förräntningskravet skall uppfyllas. Samtidigt maste driftkostnadsök

ningarna begränsas genom fortsatta rationaliseringar. 

Investeringarna i televerket syftar till att verket genom tillämpning av 

den snabbt expanderande teletekniken skall kunna erbjuda kunderna goda 

och billiga telekL1mmunikationer och ett varierat utbud av moderna tele

tjänster. Genom investeringarna i ny materiel kan uppnäs betydande he

sparingar i televerkets underhålls- och driftkostnader samt en förbättrad 

arbetsmiljö för de anställda. Genom utbud av nya tjänster och produkter 

skapas även en tryggad syssclsiittning och framtid för verkets personal. 
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Även inom områden med anknytning till telekommunikation går utveck

lingen snabbt. Inom det traditionella tefeområdet och inom dataområdet 

kommer alltmer en lika11ad teknikbas alt utnyttjas. Detta medför att såväl 

ljud som text, data och bild i framtiden kommer alt i ökande omfattning 

kunna överföras i samordnade telesystem. Ett införande av ny teknik och 

nya system för informationsöverföring kan på sikt komma att förändra 

förutsättningarna för televerkets verksamhet. Den nuvarande televerk

samheten kan då ses som en del av de framväxande informationssystemen. 

Tclcvcrkd har naturligen ett samordnande ansvar även vid uppbyggnaden 

av dessa system. Den tekniska utvecklingen. framför allt inom elektronik

området. har redan möjliggjort nya tjänster för data- och textkommunika

tion över de allmänna telefon- och datanäten. Dessa tjänster kan komma 

att fä stor betydelse för en rationell informationshantering inom näringsliv 

och förvaltning. 
Väl fungerande telekommunikationer och ett väl utbyggt telenät möjlig

gör snabba och billiga kontakter mellan och inom landets olika regioner. 

De tekniska framstegen. inte minst införandet av elektronisk teknik. för

bättrar ytterligare förutsättningarna för användning av telekommunika

tioner i de regionala utjämningssträvandena. 

Televerkets investeringsram för budgetåret 1978/79 beräknades i prop. 

1977/78: 100 till 970.3 milj. kr. Genom regferingsbrevet den 20 april 1978 

och regeringens beslut den 8 juni 1978, den 7 september 1978. den 10 

november 1978 och den I mars 1979 höjdes ramen till I 079,3 milj. kr. Till 

följd av förseningar i vissa delar av investeringsprogrammet har medelsför

brukningen uppgått till l 031,5 milj. kr. 

I prop. 1978/79: 100 beräknades investeringsramen för budgetåret 1979/ 

80 till I 180.0 milj. kr. Ramen har genom regeringsbeslut den 13 och den 20 

september 1979 höjts med 29.5 milj. kr. För televerket med dess omfat

tande investerings verksamhet är det förenat med mycket stora svårigheter 

att exakt avpassa den årliga medclsförbrukningen till ramen. För budget

året 1978/79 underskreds den medgivna investeringsramen med 47.8 milj. 

kr. För att utjämna medelsförbrukningen mellan budgetåren bör en ram

höjning medges med samma belopp för innevarande budgetar. Ramen 

kommer därmed att uppgå till 1 257 .3 milj. kr. Jag återkommer till regering
en i denna fråga. 

För budgetåret I 980/81 har televerket föreslagit en medclsförbrukning 

av 1 499,8 milj. kr. Investeringarna är därvid angivna enligt det nya inves

teringsbegrepp ~om införs i statsförvaltningen fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

Det nya begreppet skiljer sig frän det hittills tillämpade bl. a. genom att en 

skälig andel av indirekta kostnader skall ingå i inveslt'ringsbdoppen. För 

televerkets del innebär detta att utgifterna för det föreslagna invcsterings

programmet har ökat med 346,6 milj. kr. För att det nya investeringsbe

greppet inte skull medföra nägon nämnvärd förändring av självfinansie

ringsgraden inom televerket kommer avskrivningsberäkningarna att base-
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ras på uppvärdaadc anläggningstillgängar. Uppvärderingen av anlägg
ningstillgångarna sker därvid med utgångspunkt fran det nya investerings

begreppct. Vidare har televerket. i likhet med förcgäemlc år. föreslagit att 

investeringar i lokallinjenät skall finansieras genom anläggningsbidrag, 

dvs. pä samma sätt som gäller för abonnentanläggningar. Som framgår av 

investeringsplanen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en inves

teringsram av 1403.1 milj. kr. varvid jag inte har räknat in investeringar i 

lokallinjenätct. En övergripande utgångspunkt vid min prövning har varit 

att sä längt möjligt begränsa kapitaltillskottet frän statsbudgeten. 

I följande sammanställning redovisas hur televerkets investeringar unge

färligen kan beräknas komma att fördela sig på olika rörelsegrenar och 

objektsgrupper. Av sammanstiillningcn framgår även utfallet för budget

äret 1978/79 och den beräknade mcdelsförbrukningen för budgetåret 1979/ 

80. Denna överstiger den i prop. 1978/79: 100 angivna ramen med 77,3 milj. 

kr. 

Rörelsegrcn/objektsgrupp 1978/79 1979/80 1980/81 

Utfall Beräknad Verket Föredra-
utgift ganden 

milj. kr. 

Telefon 719.7 l 003.6 1182.2 l 182.2 
Telex 20.7 37,2 64,5 64,5 
Datakommunikation 18,6 31,7 29,3 29.3 
Kommersiell radio 12.5 6,2 10.5 10.5 
Frekvensförvaltning 0.2 2.5 1.3 1.3 
Fastigheter och hyggnadcr 249.5 162.4 192.3 100,6 
Försvarsberedskap 6.5 7.0 12.l 9,1 
Utlandssändningar 1,8 3,7 2.6 2,6 
Aktier 2.0 
Diverse och oförutsett 3.0 5,0 3,0 

I 031,5' 1257,31 1499,112 1403,12 

1 Enligt gammalt investeringsbegrcpp oi.:h inkl. investeringar i lokallinjcnätet. 
2 Enligt nytt invcsteringsbegrepp och cxkl. investe1ingar i lokallinjcnätet. 

Televerket har i skrivelser den 8 oktober och den 28 november 1979 

hemställt om vissa åtgärder för bättre marknadsanpassning. Verket före

slår att ett dotterföretag till televerket. Telefinans AB. inrättas med uppgift 

att finansiera vissa terminalanläggningar. Vidare föresläs en omstrukture

ring av televerkets industrier och inrättande av ett av televerket helägt 

holdingbolag. Teleinvest AB. Bolaget föreslås fä till uppgift att äga och 

förvalta televerkets aktier i befintliga dotterföretag och i de företag som 

verket kan komma att engagera sig i framdeles. 

De föreslagna tltgärderna syftar till att öka verkets ekllnomiska hand

lingsfrihet när det gäller möjligheterna att bilda bolag och att finansiera 

verkets investeringar. Åtgärderna har därigennm vissa effekter på stats

makternas hantering av televerkets budgetförslag. Framställningen remiss-
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behandlas f. n. I avvaktan på remissutfallet och de vidare överväganden 

som detta kan ge anledning till har jag bedömt televerkets investeringspro

gram för budgetåret 1980/81 utifrån verkets anslagsframställning och enligt 

gällande hanteringsordning. 

Vid min bedömning av investeringsbehovet har jag bl. a. utgått frän att 

verket måste tilldelas medel som möjliggör investeringar i rationaliserings

syftc. Dessa krävs för att så l:'.i.ngt möjligt möta de ökande driftkostna

derna. Bland åtgärderna kan nämnas den fortsatta moderniseringen av 

såväl telefon- som telexnäten genom införande av ny elektronisk teknik 

och datorstyrning. Den nya tekniken medger också att abonnenterna kan 

erbjudas en rad nya funktioner och tjänster. 

I fråga om telefonrörelsen har jag heriiknat medel sä att televerkets 

planer för urbyggnad och modernisering av telenätet kan hällas. Alla 

investeringar i abonnentanläggningar finansieras numera av abonnenterna 

själva. Detta möjliggörs genom att engångsavgiften och en del av abonne

mangsavgiften för de olika anläggningarna redovisas som anläggningsbi

drag. Televerket kan därigenom bättre tillgodose kundernas ökande efter

frågan på teleutrustning. Mellan investeringar i abonnentanläggningar och 

lokallinjenät råder ett starkt samband. Installation av t. ex. en ahonncnt

växd innebär att också en eller flera huvudledningar. dvs. lokallinjcnät. 

måste installeras. Investeringsbchovet i lokallinjenätet är således i likhet 

med behovet av investeringar i abonnentanläggningar i hög grad marknads

styrt. Enligt min mening bör därför fr. o. m. budgetåret 1980/81 även inves

teringar i lokallinjenätet finansieras genom anläggningshidrag. Den av mig 

föreslagna investeringsramen omfattar alltså inte dessa investeringar. 

För telexnätets del medger investeringsramen bl. a. att utbytet av gamla 

telexstationer till nya helelektroniska kan fortsätta. 

Jag har beträffande datakommunikationsrörelsen beräknat medel för en 

fortsatt uppbyggnad av det allmänna datanätet. Även datanätet baseras på 
elektronisk teknik och innehåller nya funktioner som dels tillgodoser kun

dernas krav. dels ger televerket möjligheter till en rationell drift. Den 

första utbyggnadsetappen, som sträcker sig fram till slutet av år 1980. 

möjliggör anslutning av ca 4 000 abonnenter. 

De medel jag har beräknat för rörelsegrenen kommersiell radio innebär 
att utbyggnaden av det automatiska mobiltelefonsystemet (NMT) kan 

fortgå planenligt. Utformningen av N MT-1jäns1cn sker i nordiskt samarbe

te och tjänsten beräknas kunna införas under budgetåret 1981/82. 

Televerket har begärt medel för igi\ngsättning av ett stort antal nya 

projekt inom objektsgruppen fastigheter och byggnader. Jag kan inte till

slyrka att hela detta byggnadsprogram läggs till grund för televerkets 

investcringsplancring för budgetåret 1980/81. Programmet bör 1ill viss del 

kunna förskjutas i tiden. Det är däremot angeläget att, liksom hittills. 

objekt utöver ordinarie byggnadsprogram kan igångsättas med kort varsel 

om sf1 skulle visa sig erforderlig! av syssclsättningsskäl. Jag kan i det 
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sammanhanget erinra om att en rad byggnader. främst arbetscentraler. på 

detta sätt har kunnat uppföras under de senaste tiren. 

I frtlga om investeringar för försvarsberedskap har jag räknat med oför

ändrat belopp jämfört med innevarande budgetår. Jag förordar att 9.1 milj. 

kr. enligt nytt investeringsbegrepp uppförs för ändamålet. Medlen skall 

inte tillföras det förräntningspliktiga statskapitalet. 

De medel jag beräknat för investeringar avseende utlandssändningar 

innebär bl. a. att arbetena med det nya effektiva gardinantennsystemet vid 

Hörbystationen kan fortsätta. 

Anslaget Teleanläggningar m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 

viss marginal utöver investeringsramen bör finnas. Investeringar i syssel

sättningfrämjande syfte bör fortsättningsvis alltid finansieras över finans

fullmakten i enlighet med vad chefen för budgetdepartementet har anfört i 

bil. 2 till föreliggande proposition. Den medelsbehållning som vid utgången 

av innevarande budgetår kan finnas kvar på fonden Teleanläggningar 

m. m. ptl kapitalbudgeten bör i sin helhet föras över till det reservations

anslag som tillskapas genom budgetomläggningen. Jag har vid min ber'c:ik.

ning av an slagsbehovet tagit hänsyn till detta. 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för nästa 

budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgctäret 1980/81 
5 r;;, marginal 
Avgtlr beräknad ingående behällning 1980-07-01 

Anslag budgetåret 1980/81 

milj. kr. 

1403.1 
70,2 
86.5 

1386,8 

Den av mig förordade investeringsramen för budgetåret 1980/81 innebär 

att investeringarna till övervägande del finansieras med verkets egna av

skrivningsmedel. Kapitaltillskottet från statsbudgeten kan beräknas kom

ma att uppgti till ca 126 milj. kr. Jag har därvid förutsatt att vissa av verkets 

tillgångar skrivs av ntlgot snabbare än hittills. 

Jag vill avslutningsvis ta upp frågan om avgifterna för innehav av radio

sändare. I radiolagen föreskrivs f. n. att regeringen äger förordna om dessa 

avgifter. Enligt min mening bör regeringen. främst av förenklingsskäl, 

kunna delegera beslutanderätten till televerket. Verket skall med dessa 

avgifter Hicka kostnaderna för sin frekvensförvaltningsverksamhet som 

enligt driftstaten för innevarande budgettlr omsluter ca 17 milj. kr. av 

televerkets totala omsättning pä ca 7 .5 miljarder kr. Sändaravgifterna 

uppg[tr till förhtlllandcvis små belopp. Att beslutanderätten läggs hos tele

verket överensstämmer med vad som gäller för alla andra mindre avgifter 

inom televerksamheten. Efter samrad med chefen för utbildningsdeparte

mentct förordar .iag därför att regeringen hemställer hos riksdagen om 

hemyndigande att delegera beslutanderätten för dessa avgifter. Chefen för 
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utbildningsdeparlemcntet kommer senare denna dag att föreslå erforderlig 

ändring av radiolagcn. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tdean/iiggningar m. m. för hudgctäret 1980/81 anvisa ett 

rescrvationsanslag av I 386 800 000 kr. 
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I. INSTITUT M. M. 

I I. Transportrådet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

3 387 ()()() 

9120000 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79: 99 om en ny 

trafikpolitik nu 1978/79: 18. rskr 1978/79: 419) inrättas en central trafik

myndighet benämnd transport rådet fr. o. m. den I januari 1980. De arbets

uppgifter som tidigare handhafts av transportnämnden. bussbidragsnämn

den och fraktbidragsnämnden har samordnats och ingä.r nu i den nya 

myndigheten. Härtill kommer vissa nya uppgifter. 

Enligt transportrådets instruktion ( 1979: 1037) svarar rftdet. i den mån 

det inte ankommer på någon annan myndighet, för frågor som rör bl. a. tra

fikplaneringen. Till dessa hör frä.gor om regional trafikplanering, 

ersättningstrafik i samband med nedläggningsprövning av olönsam jäm

vägstrafik och samordningen av de kollektiva trafikmedlens och 

trafikanläggningarnas anpassning för att nå en successivt högre grad av 

tillgänglighet för handikappade. 

På energiområdet skall transportrådet. i den mån det inte ankommer på 

någon annan myndighet. vid behov planera och samordna ransoneringar. 

av flytande drivmedel liksom andra energibesparande åtgärder inom trans

portsektorn. Till uppgifterna hör bl.a. genomförandet av ett energisparpro

gram inom lastbilstrafiken. Vidare skall transportrt1det medverka i uppfölj

ningen av de riktlinjer för nya personbilars specifika bränsleförbrukning 

som regeringen senare kommer att besluta om. 

Transponrädet har att inom totalförsvaret svara för samordningen av 

planläggningen för den civila transportverksamheten vid bcrcdskapstill

stånd och krig. 

Transportrådet handhar det statliga stödet till kollektiv trafik på väg och 

till viss skärgårds- och fjälltlygtrafik. Ri'ldet prövar vidare vissa iircnden, 

som gäller generella förändringar av taxenivan i busslinje- och taxitrafiken. 

Det ankommer också på transportri'tdet att handha det statliga regionalpoli

tiska transportstödet och det särskilda transportstödi.:t till Gotland. 

Pt1 yrkestrafikområdet har transportrådet att utarbeta föreskrifter och 

anvisningar inom ramen för yrkestrafiklagstiftningen. Dit hör ockst1 före

skrifter rörande det centrala yrkestrafikregistret som inrättats den I januari 

1980. Transportrftdet är vidare bcsviirsinstans i fråga om besviir mot liins

styrelscs beslut om tillstånd till yrkesmässig trafik. transportförmedling 

och biluthyrning eller äterkall~lse av sädant tillständ etc. Till uppgifterna 

hör ocksa att vara tillståndsmyndighet för den interregionala busstrafiki.:n 
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liksom att följa utvecklingen av den yrkesmässiga trafiken nationellt och 

internationellt och lämna förslag till författningsförändringar. 

Rt1dct iir m:kså dispensgivande myndighet i fråga om det s. k. helgtrafik

förhudet i vissa fall. 

Transporträdets arbetsuppgifter på det internationella omrädet utgörs av 

tillständsärenden i fråga om vägtransporter och förberedelser för och del

tagande i förhandlingar beträffande sådan trafik. 

Transpl)rtrådet svarar för kanslifunktionen för buss- och tuxiviirdcrings

nämnden och kollektivtrafiknämnden. 

Chef för transporträdet är en generaldirektör. Transporträdets ledning i 

övrigt består av en lekmannastyrelse. Transport rådet är organisatoriskt 

indelat i tva enheter. Enheterna inddas i sektioner. Till transportrådet är 

knutet en rådgivande delegation för bercdskapsplanering m. m. 

Regeringen har i beslut den 14 juni 1979 föreskrivit att för tiden intill den 

I januari 1980 skall finnas en organisationskommitte (OK) med uppgift att 

förbereda de närmare besluten om inrättande av transportr:idet. Regering

en har vidare i beslut den 30 augusti 1979 föreskrivit att OK skall lämna 

erforderligt underlag för transportrådets anslagsframställning avseende 

budgetåret 1980/81. 

Orxu11isa1io11sk11mmitt<'n ji)r transportrådet 

Med hänsyn till att transportr:idets anslag för budgetåret 1979/80 enbart 

avser halva budgetåret beräknar OK anslagsförändringarna i förhållande 

till ett helt budgetår. 

I. Pris- och löneomräkning I 417 000 kr. 
2. Transporträdet har ålagts uppgifter inom energiområdet. Till dessa 

hör ett samordnande ansvar för energifrågorna inom transportsektorn samt 

medverkan i uppföljning av riktlinjer för nya personbilars specifika bräns

leförbrukning. OK bedömer att två tjänster krävs för dessa arbetsuppgif

ter. Medelsbehovet härför anges till 215 000 kr. 

3. Många av transportrådets arbetsuppgifter gränsar nära till en del av de 

arbetsuppgifter sammanhängande med den övergripande trafikplaneringen 

som bedrivs på bl. a. lokal och regional nivå, som f. n. utförs vid kommuni

kationsdepartementet. OK bedömer det lämpligt att vissa av dessa opera

tiva arbetsuppgifter förs över till transportrådet. Personalbehovet bedöms 

till tre personer på handläggarnivå och en person för biträdesuppgifter. 

Medelsbehovet härför anges till 471 000 kr. 

4. För att mer institutionellt organisera myndighetens kontaktnät anses 

behov föreligga av att inrätta särskilda samrådsgrupper. Medelsbehovet 

för arvodeskostnaJer anges till 42 O<KJ kr. 

5. För expenser beräknas en ökning med 700000 kr., varav 100000 kr. 

utgör engtmgsanvisning. 

6. För rädets verksamhet inom det ekonomiska försvaret beräknas en 

ökning med totalt 2 147 000 kr. Härav avser 2 milj. kr. utvecklandet av ett 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 206 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Siukvård 
l~okalkostnader 
Expenser 
- varav engångsanvisning 
Kanslikostnader för bl. a. 
kollektivtrafiknämnden 
Organisationskommitte 

Summa 

1 Avser perioden 1980-01-01-06-30 

1979/80' 

29 
15 

45 

2 633 000 
6000 

126 ()()() 
422000 

IOOOOO 
100000 

3387000 

Beräknad ändring 1980/81 

OK 

+5 
+2 

+7 

+4340000 
+ 6000 
+ 780000 
+ 3 070 ()()() 
+ 100000 

+ 100000 
- I 00 ()()() 

+8196000 

Före
draganden 

+3 
+I 

+4 

+4127000 
+ 6000 
+ 780000 
+ 820000 
+ 156000 

+ 100000 
- 100000 

+5733000 

nytt ransoneringssystem för drivmedel och 147 000 kr. kostnader för en 

handläggartjänst med uppgifter inom den långsiktiga planeringen för del 

ekonomiska försvaret. 

Föredra~and1•11 

Med hänsyn bl. a. till det avtal som statens arbetsgivarverk och berörda 
personalorganisationer träffat om anställningsvillkor för pcrsonalt:n vid 

transportrådet, har pris- m:h löneomräkningen beräknats till I 579000 kr. 

Transportrådet har ålagts nya uppgifter på energiområdet. Enligt min 

mening kommer under de närmaste åren att finnas ett stort behov av en 

hög beredskap när det gäller ätgärder som kan tillgripas i akuta bristsitua

tioner pli bränsleområdet. Vidare måste åtgärder successivt vidtas för alt 

det av riksdagen beslutade encrgihushällningsprogrammel för perioden 

fram till är 1990 skall kunna genomföras. Jag beräknar därför medel för en 

tjänst för arbetsuppgifterna inom detta omrädc. 

Regeringen har ålagt transportrådct att utarbeta underlag för regional 

trafikplanering samt följa upp och utvärdera sådan planering. Detta arbete 

har under försökstiden utförts inom kommunikationsdepartcmentet. Tran

sport rådet avses ocksä svara for prognoser och annat underlag för den 

samordnande trafikplaneringen. Med hänsyn till uppgifternas myndighets

karaktär har jag beräknat för budgetåret 1980/81 en personalökning med 

tre tjänster för rådet. Som jag tidigare redovisat beräknar jag samtidigt en 

viss personalminskning för kommunikationsdepartementct. 

För expenser förordas en uppräkning till budgetäret 1980/8 I med 820000 

kr. jämfö11 med de 422 000 kr. som anvisats för första halvåret 1980. Jag 
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avser att - sedan verksamheten kommit i gäng - närmare överväga 

behovet av expensmedel. 

Genom transporträdets bildande har arbetsuppgifter sammanförts som 

tidigare åvilat tre olika nämnder. Jag förutsätter att den successiva sam

ordningen av arbetsuppgifterna ger rationaliseringseffekter utöver de som 

beaktades i prop. 1978/79: 99 om en ny trafikpolitik. Jag förutsätter att 

transportrådets planering inriktas på att uppkomma rationaliserings vinster 

ger möjlighet till en reducering av personalantalet så snart ske kan. 

Jag hemställer att regeringen 

dels bereder riksdagen tillfälk att ta del av vad jag anfört om 

regional trafikplanering. 

dels föreslår riksdagen att till Tran.1purtrådet för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 9 120 000 kr. 

I 2. Transportstöd för Norrland m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

116339728 

125000000 

138600000 

Som ett led i de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i 

Norrland och övriga delar av det allmänna stödområdet infördes år 1971 ett 

transportstöd (prop. 1970:84, SU 1970: 105, rskr 1970:271). Syftet var att 

minska de i..:ostnadsmässiga olägenheter som följer med de stora avstånden 

i de norra delarna av landet. Administrativt har stödet t. o. m. den 31 

december 1979 handhafts av fraktbidragsnämnden. Därefter har verksam

heten övertagits av transportrådet. 

Fraktbidrag.rniimnden 

Det regionala transportstödet för Norrland m.m. uppgick för budgetåret 

1978/79 till 116.3 milj. kr. mot i prop. 1977/78:100 beräknat 127 .0 milj. kr. 

Med hänsyn till en viss volymtillväxt samt genomslag av redan beslutade 

frakthöjningar räknar nämnden med att stödet för budgetåret 1979/80 kom

mer att uppgå till ca 128 milj. kr. mot i prop. 1978/79: 100 beräknat 125 milj. 

kr. 

För budgetåret 1980/81 förutser nämnden en normal årlig tillväxt med 

8%. Med utgångspunkt i de bidragsregler som föreslås i prop. 1978/79: 152 

om transportstöd beräknar nämnden behovet av bidragsmedel till 153,3 

milj. kr. 

Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79: 152 (TU 1979/ 

80: 5. rskr 1979/80: 54) avser jag förelägga riksdagen förslag om transport-
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stödets framtida utformning. I avvaktan härpä gäller nuvarande regler för 

transportstödet. 

Jag räknar därmed med att behovet av bidragsmedel under budgetåret 

1980/81, med nuvarande bidragssystem. kommer att uppgå till 138.6 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Trunsportstöd för Norrland m. m. för budgctäret 1980/81 

a_nvisa ett förslagsanslag av 138 600 000 kr. 

I 3. Transportstöd för Gotland 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

24442845 

29800000 

40000000 

Transportstödet för Gotland omfattar enligt beslut vid 1979/80 års riks

möte (prop. 1978/79:152, TU 1979/80: 5. rskr 1979/80:54) såväl person

som godsbefordran i färjetrafik på Gotland. Genom lagen (1970:871) om 

linjesjöfart på Gotland meddelar regeringen tillstånd samt fastställer tur

planer och taxor för färjetrafiken på Gotland. Trafiken utförs av Rederi AB 

Gotland. Transportstödet avser person- och godstransporterna i Gotlands

bolagets fä1jetrafik och har genom den nämnda lagen kunnat byggas in 

direkt i bolagets taxa. 

Stödet innebär en 75-procentig reduktion i förhållande till bolagets 

grundtaxa avseende godstransporter mellan Gotland och fastlandet. I fråga 

om persontransporterna har stödet utformats så att priset för en enkel resa 

med färja bör vara anpassat till priset för en enkel andraklassbiljett på tåg 

för motsvarande furdsträcka. Som en följd av de sänkta biljettpriserna vid 

SJ sänktes även biljettpriserna i färjetrafiken mellan Gotland och fastlan

det fr. o. m. den I december 1979. På samma sätt som vid SJ sänktes 

normalpriset med 15 % . Lågpriset. som tillämpas under lagsäsongen 

(I septemher-31 maj) ii.r 40%· lägre än normalpriset. På Gotland mantals

skrivna personer och resenärer som köper ett särskilt säsongskort åtnjuter 

lågpriser iiven under högsäsong. 

Stödet hart. o. m. den 31 december 1979 administrerats av fraktbidrags

nämnden. Därefter handhas uppgiften av transportrådet. 

Frakt bidrags11iim11dl'n 

Som transportstöd för Gotland utbetalades för budgetåret 1978/79 ca 

23.8 milj. kr. avseende gods- och persontransporter och 600000 kr. avse

ende personbilar. För budgetåret 1979/80 har som förslagsanslag anvisats 

sammanlagt 29.8 milj. kr. 

f'ör budgeti\.ret 1980/81 räknar nämnden med ett medelsbehov om 34.0 

milj. kr. vilket är en höjning av anslaget med 4.2 milj. kr. Beräkningen har 

grundats på att transportstödet baseras pa tidigare tillämpade grunder. 
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Fiiredraganden 

Riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79: 152 om transportstöd 

(TU 1979/80: 5. rskr 1979/80: 54) innebär att nuvarande transportstöd till 

Gotlandstrafiken bibehålls. Vidare skall ett statligt bidrag utgå till trafö
pl>rtförctag för att täcka de merkostnader som inte kompenseras av intäk

terna av det s. k. Gotlandstillägget. Kostnaden för detta särskilda bidrag 

beräknar jag till 2 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Den nya taxan i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet kommer att 

medföra visst intäktsbortfall för Rederi AB Gotland. Jag beräknar detta till 

4 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd ji"ir Gotland for budgetåret 1980/81 anvisa ett 

forslagsanslag av 40000000 kr. 

Bidrag till viss kollektiv persontrafik 

Riksdagen har vid 1977/78 års riksmöte (prop. 1977/78:92. TU 1977/ 

78:28. rskr 1977/78:364) antagit lagen (1978:438) om huvudmannaskap för 

viss kollektiv persontrafik. Enligt denna lag skall i varje län finnas en 

huvudman som ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken på 

väg. Huvudmannaskap skall enligt lagen ha etablerats i Hallands. Göte

borgs och Bohus samt Älvsborgs län senast den I juli 1983 och i övriga län 

senast den I juli 1981. 

Enligt samma riksdagsbeslut förstärktes stödet till den kollektiva per

sontrafiken i län, där huvudmannaskap etablerats. Den administrativa 

hanteringen förenklades vidare. Till skillnad mot tidigare utgår statsbidrag 

även till tätortstrafik med buss-. sparvägs- och tunnelbanetrafik samt så

dan järnvägs trafik som fyller utpräglade lokala och regionala trafikbehov. 
De äldre bidragsformcrna avseende lokal och regional landsbygdstrafik 

skall alltjämt gälla för trafiken i de län där länshuvudman inte övertagit 

ansvaret för trafiken. Beträffande det statliga stödet till lokal landsbygds

trafik gäller dock att ansökningsförfarandet avsevärt förenklats för den tid 

som Merstår innan stödet upphör. 

Bidraget till den kollektiva trafiken har t. o. m. den 31 december 1979 

handhafts av bussbidragsnämnden. Verksamheten har därefter övertagits 

av transportrådet. 

Bidrag till kollektiv persontrafik anvisas över tvä anslag. 

Under anslaget 14. Statlixt stöd till icke lönsam landshygdstrajik anvi

sas medel enligt äldre bestämmelser intill dess huvudmannaskap etablerats 

för trafiken i länet. 

Under anslaget I 5. Ersiittnin~ till lokal och regional kollcktfr persontra

fik anvisas medel till län där huvudmannaskap för trafiken etablerats. 

Oberoende av huvudmannaskapsfrågan anvisas över detta anslag iiven 

medel till skärgärdstrafik och fjällflygtrafik. 

14 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bi/af?a 9 
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I 4. Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik 

1978/79 lJ tgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

91923800 

94 700000 

91 300000 

Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik utgår enligt kungörelsen 

( 1973:639) om statligt stöd till lokal landsbygdstrafik (ändrad senast 

1979:509), förordningen ( 1975: 192) om statligt stöd till regional landsbygds

trafik (ändrad senast 1979:508) och förordningen ( 1978:446) om statligt 

stöd till viss skärgårdstrafik. 

Biclrag.lfimn1·r 

Statligt stöd till lokal landsbygdstrafik utgår till kommun 

som har att göra ansökan därom hos länsstyrelse. Till trafik i vissa angivna 

kommuner i skogslänen och i Gotlands kommun utgår statsbidrag med 

75 s;- av bidragsgrundande underskott beräknat enligt i kungörelsen 

1973:639 angivna grunder för högst två dagliga dubbelturcr per linje och 

med 50<:'.~ inom landet i övrigt. Om synnerliga skäl föreligger. kan högre 

bidrag utgå. 

Efter en allm~in bedömning av de lokala trafikförsörjningsplanerna skall 

länsstyrelsen till transpnnrådct överlämna trafikförsörjningsplanerna till

sammans med eget yttrande. Rådet meddelar beslut i frågan om trafikför

sörjningsplan kan godkännas som underlag för ansökan. 

Länsstyrelsen utbetalar, sedan halva bidragsåret förflutit, såsom för

skott hälften av det belopp som utgått i statsbidrag föregående bidragsår. 

Bidragets slutliga belopp bestäms efter bidragsärets utgång sedan det fak

tiska utfallet av trafiken redovisats i bidragsansökan. 

Statligt stöd till regional landsbygdstrafik utgår enligt 

förordningen 1975: 192 till utövare av sådan regional trafik som behövs för 

att tillgodose den regionala trafikförsörjningen och som inte är ekonomiskt 

bärkraftig. Behovet av trafiken prövas på grundval av den regionala per

sontrafikplan som länsstyrelsen upprättar. Det bidragsberättigade trafikar

betet är begränsat till två dagliga dubbelturer p~t den i den regionala 

trafiken ingående vägsträckan. Till Lickning av underskott i sftdan trafik 

kan statsbidrag utgä med hiig't 18 kr. per vagnmil hidragsgrundande trafik

arbete till trafik i vi~~a angirna k11mmuncr i ~k1.igsliincn och i Gotlands 

kommun och med högst 15 kr. till trafik ini.till landet i övrigt. ~>m synnerli

ga skäl föreligger kan bidrag bt:vil.ia~ med högre belopp. 

Ansökan om statsbidrag till regional landsbygdstrafik görs hos vederbö

rande fänsstyrelse. Efter granskning av ansökningshandlingarna skall läns

styrelsen överliimna dem jämte sammanställning och eget yttrande till 

transporträdet, som prövar fragan om statsbidrag. 
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Bu sshid WR sn iim n d c' n 

I. Bidrag till lokal landsbygdstrafik 

Behovet av bidragsmedel enligt kungörelsen 1973: 639 är avhängigt av 

omfattningen och kvaliteten på den trafikservice som kommunerna be

dömer som nödvändig för att tillfredsställande lokal trafikförsörjning skall 

kunna erbjudas samt av kostnadsutvecklingen för de trafikmedel. i första 

hand buss och taxi, som anlitas för utförande av trafiken. 

De fortlöpande: höjningarna av bidragsanspråken som skett beror främst 

på att resultat ut vecklingen för busstrafiken varit ogynnsam. Kostnad sök

ningar har sålunda endast delvis kunnat kompenseras av intäktsökningar 

trots att taxehöjningar genomförts. Detta förhi'tllande förklaras enligt 

nämnden av att trafikunderlaget uttunnats till följd av en fortgående be

folkningsomflyttning och av att allt fler resor företas med privatbilar. 

Vidare har möjligheterna till rationaliseringar av driften varit begränsade. 

Niimnden har dock kunnat konstatera att allt fler rationaliseringsatgärder 

vidtas för vaije är som en följd av trafikplaneringen. De ekonomiska 

effekterna kan i en del fall vara betydande för den enskilda kommunen men 

har för landet som helhet endast haft marginell betydelse. 

Under övergångsskedet tills huvudmannaskap för den kollektiva person

trafiken etableras i länen torde enligt bussbidragsnämnden omfattningen 

av den bidragsgrundande trafiken inte komma att ändras nämnvärt. Det 

kan i nuvarande planeringsläge väntas att förverkligandet av eventuella 

förslag till rationaliseringar av trafikuppläggningen i de enskilda kommu

nerna uppskjuts i avvaktan på den samordning av trafiken i hela ltinet som 

skall ske genom den blivande länshuvudmannens försorg. Minskningen 

genom rationaliserings:'ttgärder av den bidragsgrundande trafiken torde 

därför enligt nämndens bedömning bli ringa. Däremot torde ny linjetrafik 

tillkomma som ersättning för indragna eller ändrade tågförbindelser. Vi

dare kan förutsättas att en del tidigare lönsamma linjer genom resultatför

siimring blir bidragsberättigade. Den samlade effekten torde därl"ör enligt 

nämndt:n bli viss mindre ökning av den bidragsgrundande linjetrafiken. 

Den efterfrågestyrda kompletteringstrafiken har numera byggts ut i så

dan utsträckning att någon nämnvärd volymökning inte kan väntas. 

Bussbidragsnämnden räknar med att bidrag enligt kungörelsen 1973:639 

kommer att utgå för 19 län bidragsåret 1979/80 resp. 14 län bidragsåret 

1980/81. Till kommunerna i de sistnämnda länen skall under budgetåret 

1980/81 utbetalas förskott. som utgör hälften av det belopp som utgått i 

statsbidrag för hidragsflret 1979/80. 

Nämnden hedömer mot denna bakgrund anslagsbehovet för statligt stöd 

under hudgetäret 1980/81 vara dels 36.6 milj. kr. som slutligt hidrag avse

ende bidragstiret 1979/80 ( 19 län), dels 26.1 milj. kr. som förskott avseende 

hidragsåret 1980/81 ( 14 län). Det sammanlagda mcdclsbchovet utgör här

igenom 62.7 milj. kr. 
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2. Bidrag t i 11 region a I Ian d s bygds trafik 

Behovet av bidragsmedel enligt förordningen 1975: 192 är beroende av 

omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbetet samt av busstrafikens 

resultatutveckling. För bidrags<'iret 1979/80 räknar nämnden med att bidrag 

enligt förordningen kommer att utgå till 19 län. 

Omfattningen av den bidragsgrundande regionala trafiken i aktuella län 

enligt de <IV länsstyrelserna antagna regionala trafikplanerna har inte änd

rats nämnvärt från bidragsåret 1978/79 till 1979/80. Vid beräkningen av 

an slagsbehovet utgår nämnden dänör frän oförändrad volym. 

Det statliga stödet till regional landsbygdstrafik förstärktes för tillämp

ning fr. o. m. bidragsäret 1975/76. Den därvid fastställda maximala 

vagnmilersättningen har - som en anpassning till den resultatförsämring 

som inträtt i busstrafiken - höjts till 12 resp. 15 kr. per vagnmil fr. o. m. 

bidragsåret 1976/77. 14 resp. 17 kr. fr.o.m. bidragsåret 1977/78 och 15 

resp. 18 kr. fr. o. m. bidragsåret 1978/79. 

För att de mfll som uppsatts med avseende ptt den regionala trafikför

sö1jningen skall kunna näs finner nämnden det nödvändigt att den relativa 

bidragsnivån. som gällde under bidragsären 1976/77. 1977/78 och 1978/79 

bibehåll~ i princip oförändrad för den trafik som utförts under bidragsåret 

1979/80. Enligt tillgängliga uppgifter och beräkning av kostnads- och in

täktsutvc1:klingen bedömer nämnden att en höjning c1i'ordras av den maxi

mala vagnmilersättningcn med 2 kr. dvs. till 17 resp. 20 kr. Bussbidrags

nämnden föreslår dänör att i 9 * förordningen ( 1975: 192) om statligt stöd 

till regional landshygdstrafik angivna maximibelopp höjs i enlighet här

med. 
Med utgfrngspunkt i dessa maximibelopp beräknar nämnden det statsbi

drag för trafiken under bidragsåret 1979/80, som skall betalas ut under 

budgetåret 1980/81 till 28.6 milj. kr. 

Fiircdruganden 

Statligt stöd till olönsam linjetrafik med buss m. m. pä landsbygden har 

utgått sedan år 1961. Genom riksdagens beslut år 1973 ändrades bestäm

melserna för den statliga bidragsgivningen och de statliga insatserna för

stärktes. Beslutet syftade till att ytterligare förbättra betingelserna för den 

kollektiva trafikförsörjningen inom landsbygds- och glesbygdsområdena. 

Innebörden av beslutet var, att bidragsgivningen i fortsättningen skall avse 

sf1dan trafik som ingär i en lokal eller regional trafikförsörjningsplan. Med 

hänsyn till den då pågående regionala trafikplaneringen avsägs den ändra

de ordningen genomföras i två etapper. varav den första gällde stödet till 

lokal trafik och den andra stödet till regional trafik (prop. 1973: 53, TU 

1973: 13. rskr 1973: 203). 
Det statliga stödet till den olönsamma busstrafiken pä landsbygden 

kompletterades genom riksdagens beslut vid 1975/76 ärs riksmöte med ett 

stöd till btittrafik i skärgärdsomräden. Innebörden av beslutet var - liksom 
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beträffande den lokala landsbygdstrafiken - att bidragsgivning skall avse 

sådan bättrafik som ingår i en lokal trafikförsörjningsplan (prop. 1975/ 

76: 88. JoU 1975/76: 34, rskr 1975/76: 256). 

Genom riksdagens beslut vid 1977/78 års riksmöte (prop. 1977/78: 92. 

TU 1977/78: 28. rskr 1977/78: 364) infördes nya statsbidragsbestämmelser 

för Jen kollektiva persontrafiken i län Jiir huvudman etablerats. De lildrc 

bidragsformerna avseende lokal och regional landsbygdstrafik skall allt

jämt gälla för trafiken i de fän där länshuvudman inte ännu övertagit 

ansvaret för trafiken. AnsökningsförfaranJet har dock avsevärt förenklats 

för den tid sorn å.terstår innan stödet upphör. 

I fråga om bidragsgil'ningl'n a1·seenJc den lokala truflkcn utgår bidrag 

till högst två dagliga dubbelturer pa en landsbygdslinje med 50('.i av det 

bidragsgrundande umlerskottet. Till lokal trafik i kommun inom det inre 

stödomrädet samt på Gotland utgår stödet med 75 % av det bidragsgrun

dande underskottet. 

Under budgetf1ret 1980/81 kommer i stöd till den lokala trafiken att 

utbetalas dels slutbetalning för bidragsaret 1979/80, dels förskott för bi

dragsaret 1980/81. Antalet län som kommer att omfattas av bidraget beräk

nas reduceras från 19 län bidragsaret 1979/80 till 14 län bidragsåret 1980/81. 

Bussbidragsnämnden har beräknat behovet av bidragsmedcl för budgetåret 

1980/81 till (36.6+ 26.1) 62.7 milj. kr. Jag godtar denna beräkning. 

I fråga om hidrugsgil'ningen ill'.\'l'l'nde den regionala trafiken utgår bi

drag för högst två dubbelturer per dag på en landsbygdslinje. Till täckning 

av underskott i den bidragsgrundande trafiken ges viss vagnmilersättning. 

Ersättningen har, efter anpassning bidragsåret 1978/79. bestämts till högst 

18 kr. per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete inom inre stödomrädet 

och på Gotland och till högst 15 kr. per vagnmil bidragsgrundande trafikar

bete i landet i övrigt. 

Den angivna vagnmilcrsättningen bedömdes tillräcklig för att en rimlig 

kostnadstäckning skulle uppnås i den bidragsgrundande trafiken. Bussbi

dragsnämnden konstaterar emellertid att resultatförsämringen i den regio

nala landsbygdstrafiken har fortsatt. Pä grundval av beräkningar av kost

nads- och intäktsutvecklingen bedömer nämnden att underskotten i den 

trafik som i dag åtnjuter stöd med 15 kr. resp. 18 kr. per vagnmil kommer 

att öka till 17 kr. resp. 20 kr. Jag delar denna bedömning. 

Enligt riksdagens beslut ankommer det på regeringen att vid behov 

anpassa utgaende vagnmilersättningar. För att vidmakthålla den regionala 

trafikförsörjningen krävs också enligt min mening att stödet anpassas till 

det försämrade_ resultatet. I enlighet härmed kommer de i 9 s förordningen 

( 1975: 192) om statligt stöd till regional landsbygdstrafik angivna maximi

beloppen för statsbidrag att höjas till 17 kr. resp. 20 kr. Bidragsbehovct för 

den regionala trafiken beräknar nämnden härigenom öka med 3.8 milj. kr. 

Totalt beräkn<!S detta ge ett bidragsbehov av 28.6 milj. kr. för budgetåret 

1980/81. Härvid har förutsatts att bidraget kommer att utga i 19 län. Jag 

godtar denna beräkning. 
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Det totala anslaget till den olönsamma landsbygdstrafiken under budget

året 1980/81 beräknar jag dänned till (62.7+28,6) 91.3 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresltir riksdagen 

att till StutliRt st6d till icke liinsam la11dshy1-:dstrajik för budgetåret 

1980/8 l anvisa ett förslagsanslag av 91 300000 kr. 

I 5. Ersättning till lokal och regional kollekti,· persontrafik 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10500000 

39400000 

62800000 

Statligt stöd till lokal och regional kollektiv persontrafik utgår enligt 

förordningen (1978:443) om statligt stöd till viss kollektiv persontrafik, 

förordningen ( 1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik. förord

ningen ( 1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik samt avtalet angående 

den trafik som bedrivs av Waxholms Ångfartygs AB. 

Bidragsformer 

Statligt stöd till linjetrafik utgår enligt förordningen 1978:443 

till länshuvudmannen. Trafiken skall ingå i en av länshuvudmannen anta

gen trafikförsörjningsplan som ges in till länsstyrelsen. För bidragsåret 

1979/80 utgår statsbidrag till trafik inom Gotlands. Värmlands, Koppar

bergs. Gävleborgs, Västernorrlands. Jämtlands, Västerbottens eller Norr

bottens liin med 20 kr. per vägmil bidragsgrundande trafikarbete och till 

trafik inom landet i övrigt med 17 kr. Högst tre dubbelturer måndag-fre

dag resp. två Jubbclturer lördag-söndag på varje trafikerad vägsträcka 

utgör bidragsgrundande trafik. 

Efter en allmiin bedömning av trafikförsö1jningsplanen skall länsstyrel

sen till transportrådet överlämna planen tillsammans med eget yttrande. 

Rädet meddelar beslut i frågan om trafikförsörjningsplanen kan godkännas 

som underlag för ansökan om statsbidrag. I beslutet anges det bidrag till 

linjetrafik som kan ptlräknas pä grundval av planen. Rådet utbetalar. sedan 

halva bidragsåret förflutit. hälften av det bidrag som sålunda angivits i 

beslutet. Bidragets slutliga belopp bestäms och utbetalas efter bidragså.rets 

utgång. sedan den faktiska omfattningen av trafiken redovisats i bidragsan

sökan. 

Statligt stöd till kompletteringstrafik utgår enligt förord

ningen 1978:443 med 3.'i 7t- av den del av kostnaderna som belöper pä högst 

sex körtillföllcn i veckan inom visst omrt1de. Om länshuvudmannen påtagit 

sig ansvaret för kompletteringstrafiken. skall den redovisas i länshuvud

mannens trafil.;försörjningsplan. Om ansvaret för komplctteringstrafiken 

åvilar klllnmunerna i Hinet. skall respektive kommun antaga trafikförsörj

ningsplan som ges in till länsstyrelsen. varefter förfarandet är detsamma 
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som ovan angivits beträffande linjetrafiken. För kompletteringstrafiken 

utbetalas dock inte förskott på statsbidraget. 

Statligt stöd till skärgårdstrafik med fartyg och till 

fj iil I flyg trafik utgår enligt förordningen 1978:446 resp. 1978: 447 till 

länshuvudman eller kommun som ansvarar för sådan trafik. Statsbidraget 

utgör högst 35 r;; av bidragsgrundande kostnad beräknad enligt i förord

ningarna angivna grunder. dvs. i frt1ga om skärgårds trafik för högst fyra 

dagliga dubbelturer pf1 viss linje resp. högst en förbindelse fram och åter i 

veckan inom visst komplctteringstrafikområde samt i fråga om fjällflygtra

fik för högst en förbindelse fram och åter i veckan under tiden ljuli-30 

september mellan varje fast bosättningsställe och närmaste eller lättast 

tillgängliga serviceort. arbetsplats eller liknande. Ansökningsförfarandet 

och den administrativa hanteringen i övrigt överensstämmer i allt väsent

ligt med vad ovan sagts om kompletteringstrafik. 

För samtliga nämnda bidragsformer gäller att högre bidrag än i normal

fallet kan utga om synnerliga skäl föreligger. 

Från stöd enligt förordningen 1978:446 undantas den trafik som bedrivs 

av Waxholms Ångfartygs AB. Statsbidrag till denna trafik utgår i stället 

enligt särskilt avtal mellan staten och Stockholms läns landsting. 

Bussbidrags11äm111le11 

I. Bi d r ag t i 11 I i nj e trafik och komp I etter in g st r af i k 

Behovet av bidragsmedel enligt det nya systemet i län med länshuvud

man är avhäng;gt av omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbetet. 

Under budgetåret 1980/81 skall utbetalas slutligt bidrag för trafiken under 

bidragsåret 1979/80 och förskott avseende trafiken under bidragsåret 1980/ 

81. 

Det nya bidragssystemet tillämpas för trafiken under bidragsåret 1979/80 

i Strn.:kholms, Uppsala, Södennanlands, Örebro och Västmanlands län. 

Med utgångspunkt från de statsbidragsberäkningar som gjorts i huvudmän

nens trafikförsörjningsplaner för bidragsåret 1979/80 bedöms att statsbi

draget kan komma att uppgå till 25.1 milj. kr., varav ca 12.1 milj. kr. 

utbetalas under innevarande budgetår och ca 13.0 milj. kr. under budget

året 1980/81 . 

För bidragsåret 1980/81 förutses att ytterligare fem län kommer att 

omfattas av det nya bidragssystemet. Den del av statsbidraget som kom

mer att betalas ut som förskott under budgetåret 1980/81 beräknas därmed 

uppgå till ca 39,2 milj. kr. 

För att den relativa bidragsnivån skall kunna bibehållas under bidrags

året 1980/81 torde - med hänsyn till den kostnadsutveckling som kan 

viintas - vägmilcrsättningen behöva höjas. Beräkningarna for bidragsåret 

1980/81 har därför gjorts under förutsättning av höjning av vägmilersätt

ningen med 2 kr. dvs. till 19 resp. 22 kr. Bussbidragsnämnden föreslår i 

enlighet h~irmed att vägmilcrsättningen i 7 ~ förordningen 1978:443 anges 

till 19resp. 22kr. medgiltighetfr.o.m. bidragsåret 1980/81. 
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Enligt angivna förutsättningar bedömer nämnden anslagsbehovet för 

utbetalning av statligt stöd under budgetåret 1980/81 vara dels 13.0 milj. kr. 

som slutligt bidrag avseende bidragsåret 1979/80 (5 län). dels 39.2 milj. kr. 

som förskott avseende bidragsåret 1980/81 ( 10 län). dvs. sammanlagt 52.2 

milj. kr. 

2. Bidrag till skärgårdstrafik 

Behovet av bidragsmedel enligt förordningen 1978:446 är avhängigt av 

omfattningen och kvaliteten på trafikservicen för den bofasta öbefolkning

en enligt antagna trafikförsörjningsplaner samt av kostnadsutvecklingen 

för vederbörande fartygstrafik. Under budgetäret 1980/81 skall utbetalas 

bidrag för trafiken under bidragsåret 1979/80. 

Anslagsbehovet för statsbidrag till skärgårdstrafik under bidragsåret 

t 979/80 har på grundval av uppgifter i trafikförsörjningsplanerna beräknats 

uppgå till 4.1 milj. kr. Med hänsyn till att inträffade kraftiga kostnadsök

ningar för i första hand dieselolja troli'gen inte förutsetts helt av trafikut

övare och kommuner bedömer nämnden anslagsbehovet till 4.3 milj. kr. 

för budgetäret 1980/81 . 

Statligt stöd till den av Waxholms Ångfartygs AB bedrivna trafiken i 

Stockholms skärgård utgår enligt särskilt avtal mellan staten och Stock

holms läns landsting. Bidragets storlek för bidragsåret 1979/80. dvs. det 

bidrag som skall utbetalas under budgetåret 1980/81, är relaterat till trafik

kostnaderna. Med utgängpunkt härifrån har nämnden beräknat statsbidra

get till 5,8 milj. kr. 

3. Bidrag till fjällflygtrafik 

Behovet av bidragsmedel enligt bestämmelserna för statligt stöd till 

fjälltlygtrafik beror på omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbetet 

enligt antagna trafikförsörjningsplaner och av kostnadsutvecklingen för 

aktuell tlygtrafik. 

Nämnden utgår vid anslagsbcräkningen från att statsbidraget utbetalas 

under budgetåret efter det bidragsår då trafiken utförts. Under budgetåret 

1980/81 beräknas således att statsbidrag utbetalas för trafiken under bi

dragsåret 1979/80. 

För budgetåret 1979/80 har anvisats ett anslag för detta ändamål av 0,5 

milj. kr. I trafikförsörjningsplanema för bidragsåret 1979/80 har upptagits 

anspråk på statsbidrag om 0.4 milj. kr. Nämnden har ännu inte underlag för 

bedömning av tänkbara volym- och kostnadsförändringar och finner därför 

skäl föresli'.i att anslaget för statsbidrag till trafiken under budgetäret 1980/ 

81 upptas till samma belopp som för innevarande budgetår. dvs. 0.5 milj. 

kr. 

F'i.iredruKtrnden 

Genom riksdagens beslut vid 1977/78 års riksmöte ~prop. 1977/78: 92. 

TU 1977/78: 28, rskr 1977/78: 364) infördes nya statsbidragsbestämmelscr 
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för den kollektiva persontrafiken i län där huvudman etablerats. Enligt de 

nya bestämmelserna förstärktes det statliga stödet samtidigt som den ad

ministrativa hanteringen förenklades. till skillnad mot tidigare utgår vi

dare statsbidrag även till tätortstrafik med buss-. spårvägs- och tunnelba

netrafik samt sådan jämvägstrafik som fyller utpräglade lokala och regio

nala trafikbehov. Dessutom infördes ett nytt statligt stöd till olönsam 

flygtrafik som bedrivs i vissa fjällomräden. 

I fraga om bidragsgivnilzgen al'.H'cndc liriicrraflk innebär riksdagens 

beslut att bidrag skall utgå för högst tre dubbelturer måndag-fredag resp. 

två dubbelturer lördag-söndag på varje trafikerad vägsträcka. Ersättning

en utgår, efter anpassning bidragsåret 1979/80, till trafik inom Gotlands. 

Värmlands. Kopparbergs. Gävleborgs. Västemonfands. Jämtlands. Väs

terbottens eller Norrbottens län med 20 kr. per vägmil och till trafik inom 

landet i övrigt med 17 kr. 

För att den relativa bidragsnivån skall kunna bibehållas under bidrags

årct 1980/81 bedömer bussbidragsnämnden att ersättningen behöver an

passas till förväntad kostnadsutveckling. Nämnden bedömer att höjningen 

bör uppgå till 2 kr. dvs. till 19 resp. 22 kr. 

Enligt riksdagens beslut ankommer det på regeringen att vid behov 

anpassa utgående vägmilersättningar. För att vidmakthålla trafikförsörj

ningen krävs ocksä enligt min mening all stödet anpassas till kostnadsut

vecklingcn. I enlighet härmed kommer de i 7 §förordningen ( 1978: 433) om 

statligt stöd till viss kollektiv persontrafik angivna beloppen för statsbidrag 

att höjas till 19 resp. 22 kr. 

Under budgetåret 1979/80 kommer stöd att utbetalas dels som slutbe

talning för bidragsåret 1979/80. dels som förskott för bidragsåret 1980/81. 

Antalet län som kommer att omfattas av det nya bidragssystemet beräknas 

öka från fem län bidragsäret 1979/80 till tio län bidragsåret 1980/81. Bussbi

dragsnämndcn beräknar mot denna bakgrund bidragsbehovet till 

( 13.0+39,2) 52,2 milj. kr. Jag godtar denna beräkning. 

I fråga om bidragsgivningen till 1'iss skärgårdstraflk innebar riksdagens 

beslut vid 1977 /78 års riksmöte att medclsram inte längre fastställs för 

länen och att länsstyrelserna inte längre fattar preliminära bidragsbeslut. 

Busshidragsnämnden har beräknat mcdelsbehovet till 4.3 milj. kr. Jag 

godtar denna beräkning. 

Den trafik som drivs av Waxholmsholaget i Stockholms skärgård är 

undantagen från stöd enligt förordningen ( 1978: 446) om statligt stöd till 

viss skärgardstrafik. Detta undantag motiverades dels av trafikens spe

ciella inriktning och struktur som gjorde det svå.rt att applicera det nya 

bidragssystemcl på denna trafik. dels av alt staten genom ett särskilt avtal 

lämnar bidrag till Waxholmsbolagets trafik. 

Under budgetåret 1980/81 skall utbetalas bidrag för trafikåret 1979/80. 

Med utgångspunkt från träffat avtal beräknar nämnden att statsbidraget 

kommer att uppgå till 5.8 milj. kr. Jag godtar denna beräkning. 
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I fräga om hidrag.1·Ril'l1it1Rcn til/ .f.jäl{flyxtrafik innebar riksdagens beslut 
vid 1977 /78 års riksmöte att bidrag utgtir med 35 r.~(. av bidragsgrundande 

kostnad till högst en förbindelse fram och åter i veckan under tiden 1 juli-

30 september mellan vai:ie fast bosättningsställe och närmaste eller lättast 
tillgängliga serviceort. arbetsplats eller liknande. 

Bidraget utgår under samma år trafiken utförs. För budgetåret 1980/81 

har bussbidragsnämnden beräknat medelsbehovet till 0.5 milj. kr. Jag 
godtar denna beräkning. 

I enlighet med det föregående beräknar jag anslaget till lokal och regio

nal kollektiv persontrafik under budgetåret 1980/81 till (52,2+4,3+ 5,8+0,5) 
62.8 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till l:."rsii11ni11g till lokal och regional kollektii· persontrafik för 

budgetäret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 62 800 000 kr. 

I 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvaltningskost
nader 

1978/79 Utgift 
1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

57 498697 

57 526000 

63 450000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har till upp

gift att inhämta kännedom om Sveriges meteorologi och hydrologi samt att 

delta i det internationella samarbetet på dessa områden. Institutet skall 

göra meteorologiska och hydrologiska observationer och mätningar inom 

landet. oceanografiska mätningar vid Sveriges kuster samt bearbeta och 

bevara insamlat material. Institutet skall göra arbetsresultaten tillgängliga 

genom bl. a. väderrapporter. periodiska publikationer. avhandlingar och 

uppsatser. SMHI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av 

myndigheter och enskilda. Institutet bedriver också forskning och utbild

ning inom sina kompetensområden. 

SMHI:s verksamhet. som leds av en generaldirektör. är organiserad på 

tre byråer. väderbyrån. klimatbyrån och hydrologiska byrån. en kansliav

delning samt en forsknings- och undervisningsavdelning. Antalet anställda 

uppgär till ca 800. Därav är drygt hälften verksamma inom institutets 

centrala organisation som är 1975 omlokaliserades till Norrköping. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 1977 har en 

särskild utredare - SMHl-utredningen (K 1977:01) - tillkallats med upp

drag att se över SMHl:s verksamhet och organisation. En uppgift är att 

pröva verksamhetens inriktning och omfattnöng utifrån bl. a. en bedömning 

av den framtida efterfr:igan pa institutets tjänster. Utredaren skall också 

överväga verksamhetens finansiering samt prissättningen av institutets 

tjänster. 
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Genom beslut den I september I 977 fick utredningen tilläggsdirektiv 

som innebär att utredaren skall behandla frägan om utökad avgiftsfi

nansiering vid SMHI. 

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1980. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsccrsättningar. expenser 
o<.:h bibliotek 
Lokalkostnader 
T degramkostnader 
Europeiskt väderprognos
ccntrum 
Utrustning 

UppbörJsmedd 
Publikatil)ner 

79 
323 

402 

38 544000 
160000 

6123000 
6080()()0 
5088000 

I 570 000 
I 000 

-40 ()()() 

57 526 ()()() 

Institutet 

+6888000 

+ 429000 
+ 1106000 
+ 744000 

+9167000 

S1·eriges meteorologis/.:.u uch hydmlogis/.:.a in.\'litut 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 6 475 000 kr. 

Före
draganden 

+:'1049000 

- 488000 
+ 1106000 
+ 257000 

+5924000 

2. I besparingsalternativet har institutet beräknat besparingarna till 

I 366 000 kr. Dessa besparingar avses uppnås bl. a. genom vakanthållande 

av tjänster vilka är dler hlir lediga under petitar1ret. Verksamheten kom

mer härigenom att påverkas så att längre handläggningstider erhålles. viss 

produktion måste upphöra etc. Strävan från SMHI:s sida kommer att vara 

att i första hand söka hålla de i verksamhetsplanen för I 979/80 och 1980/8 I 

prioriterade verksamheterna intakta. 

3. Mot bakgrund av bl. a. att SMHI:s avtal med Sveriges Radio om 

väderrapporterna i riksradion och televisionen upphör den 30 juni I 980 har 

instiwtet hemställt om ett belopp på 2 337 000 kr. för all samhällets behov 

av väderrapporter och_ varningar skall kunna garanteras i såväl radio som 

television. 

Föredraganden 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har i sin anslagsfram

ställning tagit upp frågan om finansieringen av institutets verksamhet för 

Sveriges Radio. Bl. a. denna frttga prövas av den s. k. SMHl-utrcdningen. 

Jag har. i avvaktan pt1 statsmakternas snillningstagandc till utredningens 
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förslag. för niista budgetår beräknat medel för SMHl:s verksamhet enligt 

besparingsalte rnati vet. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Si·t•rig<'s meteorologiska och hyJrologis/.:u institut: Förva/1-

11i11p/.:ost11aJer för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 63 4.50000 kr. 

I 7. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

.56.587171 

3 800000 

4200000 

Reservation I 190602 

' Varav I 750000 kr. har anvisats på tilläggsbudget för sysselsättningsfrämjande 
åtgärder. 

SveriRes metcoroloRis/.:a och hydrologiska institut 

I. Prisomräkning m.m. 147000 kr. 

2. I besparingsalternativet har institutet beräknat besparingarna till 

81 000 kr. Bcsparingsåtgärderna utgörs av senareläggningar av beställning

ar och minskat underhåll. Dessutom kommer samfinansiering med andra 

organisationer att eftersträvas vid inköp och installation av utrustning. 

FiiredraRtmdcn 

Jag beräknar anslaget till 4 200 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till S1·erige.1· meteoroloRiska och hydrologiska institut: Utrust

nini.: m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag 

av 4 200 000 kr. 

I 8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Uppdragsverksam· 

het 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17 8.58 128 

18 843 000 

19 744 000 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig per~onal 

Anslag 

Lönekostnader 
Ersättning till observatörer 
Sjukvård 
Rescersättningar och expenser 
Lokalkostnader 
Utrustning 

48 
9(\ 

138 

13456000 
360000 
33000 

2513000 
1 164000 
1317000 

18843000 

lnstituti;:t 

-417000 
+ 36000 

+492000 
+205000 
+585000 

+901000 

Före
draganden 

-417000 
+ 36000 

+492 000 
+ 205 ()(){) 
+585000 

+901 ()()() 

Inkomster vid SMHI. som redovisas på driftbudgetens inkomstsida un

der uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 19.0 milj. kr. (1979/80 18.5 

milj. kr.). 

Sveriges meteorologiska och hydrolo>tiska institut 

Institutet beräknar en ökning av anslaget med 90 I 000 kr. 

F1)redra>t<mde11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslb.r riksdagen 

att till S1·eriKes mcteomloKiska och hydrolo>tiska institut: Upp

dragsverksamhet för budgetb.ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 19744000 kr. 

I 9. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Vädertjänst för luft
farten 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

25080231 

24863000 

26811000 

Frfin anslaget bestrids kostnaderna för vädertjänst för civil luftfart. 

Luftfartsverki..:t betalar ersättning till SMHI för vädcrtjänst för luftfarten 

med ett belopp som motsvarar belastningen på 1.ktta anslag. 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/8 l 

Personal 

Handl~iggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader m. m. 
Lönekostnader för vikarier för 
l[mgtidssjukskrivcn personal 
Sjukvård 
Rcseersättningar och expenser 
L.okalkostnader 
I-;:.ostnader för underhåll av 
irJstrument, utrustning m. m. 
Telekommunikationer 

40 
150 

190 

21 125000 

346000 
44000 

2025 000 
65000 

506000 
752000 

24863000 

Institutet 

+ J 858000 

+ 13 000 

+ 134000 
+ 4000 

- 106000 
+ 45000 

+ 1948000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Pris- och löneomräkning m.m. I 948 000 kr. 

FiiredraRattden 

Före
draganden 

+1858000 

+ 13 000 

+ 134000 
+ 40\)(\ 

- 106000 
+ 45000 

+1948000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteoro/o,;iska och hydrologiska institut: Viider

tjiinsE .for lufEfartcn för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 26 811 000 kr. 

I 10. Bidrag till väderstationer i Nordatlanten och på Grönland m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 365 40::! 

3 100000 

3 100000 

Anslaget anv~inds främst för att bekosta Sveriges deltagande i internatio

nellt samarbete dels i fråga om driften av väderskepp i Nordatlanten. dels i 

fräga om driften av viiderstationer på Grönland. 

Fiiredragandl'!I 

Jag hemstälkr att regeringen före!->lår riksdagen 

att till Bidra,; till viider.1·tcllio11cr i Nordatlantt'/1 och pil Griin/and 

m. m. för hudgetaret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 3 I 00 000 

kr. 
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I 11. Statens väg- och trafikinstitut 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I I 008 000 

I 000 

l 000 

1 Regeringens beslut 1979-06-07 om reglering av merkostnader p. g. a. ingångna 
avtal. 

Statt:ns väg- och trafikinstitut (VTI) arbetar med forskning och utveck

ling (foU) främst avseende viigar, vägtrafik och vägtrafiksiikerhet. Enligt 

instruktionen \ 1971 :233) för statens väg- och trafikinstitut (omtryckt 

1975: 1067 ändrad 1979:513) har institutet särskilt till uppgift att bedriva 

dels forsknings- och utvecklingsarbetc. dels systematisk informations- och 

dokumentationsverksamhet rörande sådan verksamhet sam1 att sprida 

känned11m om de resultat som nåtts i arbetet. Institutet skall i samband 

härmed samverka med högskolan för att främja undervisningen på de 

vetenskapliga och tekniska områden som omfattas av institutets verksam

het. VTI är också riksprovplats för vissa fordonskomponenter. 

VTI leds av en styrelse. I denna ingår institutschefen och sex andra 

ledamöter. Antalet heltidsanställda vid institutet uppgår till ca 185 perso

ner. Institutet är administrativt uppdelat på fyra avdelningar; en vägav

delning, en trafikant- och fordonsavdelning, en trafikavdelning samt en 

driftavdelning. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs i pro

jektform. Till varje projekt knyts resurser efter behov från de olika avdel

ningarna. Vid VTI tillämpas programbudgetering. Verksamheten är för 

budgetåret 1979/80 indelad i sex olika program. Institutet har definierat sitt 

huvudändamål till att ta fram och till olika instanser vidarebefordra FoU

resultat avseende vägar. vägtrafik och vägtrafiksäkerhet, som behövs för 

all uppfylla de standardkrav som bestäms av de trafikpolitiska målen. 

VTI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge

ti.:n. dels mi.:d ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över statsbudge

ten avser att täcka kostnader för programmet Myndighetsuppgiftcr samt 

egen FoU-verksamhet vid institutet. VTI :s uppdrags verksamhet skall ge 
full kostnadstäckning. Den största uppdragsgivaren är,.,... ·-l· 

I följande sammanställning redovisas den t,..· 

ten-; ''" ·• · och trafikinstitut. 

Stutens l'iiR- och trafikinstitut 

För budgetaret 1978/79 har institutet redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår bl. a. att uppdragsintäkterna under de tre senaste budget

aren ökat från ca 11. I milj. kr. till ca 17 ,8 milj. kr. under budgetåret 1978/ 

79. Detta har skett inom ramen för en i huvudsak oförändrad personal

styrka varför institutets ekonomi har kunnat förbättras. Personalen har 

emellertid inte beretts tillfälle att i planerad utsträckning ägna sig ät institu-
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1978/79 1979/80 Beräknat 1980/81 

Utfall Anvisat lnsti- Föredra-
tutet ganden 

tusental kr. 

Kostnader 

Myndighetsuppgifter 3652 5297 5897 5638 
Egen FoU 12 928 15 821 17629 16915 
FoU på uppdrag 18750 19120 18574 19547 
Div. försäljning 363 600 600 600 

35693 40838 42700 42700 

Intäkter 

Myndighetsuppgiftcr 3652 5297 5897 5638 
Egen FoU 13 862 15 821 17629 16915 
FoU på uppdrag mm 19120 18574 19547 
Div. försäljning 602 600 600 600 
Tilläggsanslag 248.' 

38474 40838 42700 42700 

Resultat +2781 0 0 0 

tets egen forskning. För budgetåret 1978/79 har mot denna bakgrund 

endast ca 80 % av det för egen FoU tillgängliga beloppet kunnat upparbe

tas. För exempelvis programmet Vägtransport planering och Trafikprocess 

har prioriteringen av uppdragsverksamheten lett till att programarbete och 

kontaktverksamhet inom vissa tätortsprojekt inte kunnat genomföras helt 
enligt intentionerna. 

I. Institutet begär kompensation för pris- och löneomräkning vilket 

beräknas till 2 408 000 kr. 

2. Besparingsalternativet innebär en besparing med 478 000 kr. Alternati

vet avstyrks med hänsyn till det konsolideringsarbete som nu pågår vid 

institutet till följd av riksdagens beslut den ljuni 1979 (prop. 1978/79:99, 
TU 1978/79: 18, rskr 1978/79:419). 

Fijredraganden 

Verksamheten vid VTJ har utvecklats på ett tillfredsställande sätt. De 

tidigare redovisade ekonomiska underskotten har budgetåret 1978/79 för

bytts till ett visst ekonomiskt överskott. Jag bedömer att samhällets ökade 

intresse för FoU-frågor bör ge institutet förutsättningar att utöka den 

uppdragsfinansierade verksamheten. Jag föreslår mot denna bakgrund att 

bidragsanslagct till VTI beräknas enligt besparingsaltemativet. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Statens 1·äg- och trafikinstitut för budgetåret 1980/81 anvisa 
ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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I 12. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

19 159000 

21118000 

22 553 000 

Reservation 590000 

Med hänvisning till vad .iag anfört under anslaget I 11. Statens väg- och 

trafikinstitut hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrug till stvtrns l'iig- och trajiki11stit11t for budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 22 553 000 kr. 

I 13. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

552 000 

400 000 

500000 

Reservation 183 000 

Över utrustningsanslagct finansieras utrustningsobjekt vars värde över

stiger 20000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

Statens l'äg- och trafikinstitut 

För budgetåret 1980/81 hemställer institutet om ett utrustningsanslag av 

500 000 kr. 

Fiircdmf<tllldcn 

Jag hemställer att regeringen föresltlr riksdagen 

att till Statens väg- vch trafikinstitut: Utrustning för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 500 000 kr. 

l 14. Statens geotekniska institut 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

64477 

I 000 

I 000 

Statens geoteknjska institut (SGI) är central förvaltningsmyndighet för 

geotekniska ärenden. SGI har till uppgift att bedriva geoteknisk forskning 

och att utveckla och utprova geoteknisk utrustning samt nya metoder för 

grundläggning, jordförstärkning, m. m. SG I skall också inventera och vär

dera efterfrågan på geoteknisk forskning samt systematiskt samla. bearhe

ta nch offentliggöra resultatet av verksamheten. Vidare skall institutet 

verka för spridande av geoteknisk kunskap samt främja undervisningen 

inom sakområdet. SGI utför undersökningar och utredningar p?t uppdrag 

av myndigheter och enskilda. 

15 Riksciai:en 1979/80. I sam/. Nr [()0. BilaKa Y 
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Inom institutet finns sex enheter, en för anläggningsgeoteknik, en för 

byggnadsgeoteknik, en för geoteknik i samband med fysisk planering, en 

för geoteknisk mät- och undersökningsverksamhet, en för geoteknisk la

boratorieverksamhet och en för administration. 

Institutet är sedan är 1975 lokaliserat till Linköping. 

Statens 1:eotekniska institut 

Geotekniska institutet verkar genom forskning, information och konsul

tation för ändamålsenlig användning av geoteknik i byggprocessens alla led 

i syfte att åstadkomma bättre teknik, bättre ekonomi och bättre säkerhet i 

byggandet. 

Behovet av geoteknisk forskning och information är stort. SGI söker 

värdera var i byggprocessen geotekniska insatser skall sättas in för att göra 

störst nytta och vilka geotekniska kunskaper som krävs för att utnyttja 

marken på bästa sätt. Värderingarna ligger sedan till grund för inriktningen 

av forskning och information och i görlig mån även konsultation. Forsk

ningen inriktas mot delmål, utvalda för att förbättra de geotekniska insat

serna i hela byggprocessen, från den tidiga planeringen till förvaltningen. 

Marknadens efterfrågan på geotekniska tjänster varierar i stort med 
byggbranschens utveckling. Under det senaste året har den tidigare ned

gången i byggandet upphört, och man kan även se en ökning inom några 

sektorer. Inom väg- och anläggningsbyggandet, som är viktigast för SGI 

med vägverket som största kund, förutses emellertid ingen ökning utan 

tvärtom en nedgång och SGI kan därför befara minskad uppdragsvolym 

inom denna sektor. SGI striivar emellertid efter att öka konsultationsverk
samheten inom andra sektorer och institutet räknar med att kunna hålla 

uppdragsvolyrnen på lämplig nivå. Till detta bidrar ett uppdrag frän bo

stadsdepartementet avseende kartläggning av skredriskerna i landet. Star

ka motiv finns enligt SGI för att öka omfattningen av detta uppdrag. 

Fifredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens [?eotekniska institut för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

I 15. Bidrag till statens geotekniska institut 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5 376426 

6059000 

6 338000 

Reservation 1173087 

Från anslaget bestrids kostnaderna för institutets myndighetsuppgifter. 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Anslag 

U11:if1er 
I .önckostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar och expenser 
Lol>alkostnader 
Geoteknisk verksamhet i 
skredfarliga områden 
Övriga utgifter 

Jnk1im.1·1er 

Uppbördsmcdel 

Statens geotekniska institut 

4055000 
5000 

552000 
943000 

160000 
348000 

4000 

6059000 

I. Pris- och löneomräkning 408000 kr. 

Institutet 

+ 98000 

+ 42000 
+ 129000 

+ 9000 
+ 1000 

+279000 

Före
draganden 

+ 98000 

+ 42000 
+ 129000 

+ 9000 
+ 1000 

+279000 

2. I besparingsalternativet har SGI beräknat besparingarna till 129000 

kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 6 338 000 kr. 

I 16. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 
1980/81 Förslag 

271473 

195000 

215000 

Reservation 24307 

Anslaget belastas med kostnader för utmstning, vars värde per objekt 

överstiger 10000 kr. och vars livslängd överstiger tre är. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 215 000 kr. 

I 17. Transportforskningsdelegationen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8 220000 

13859000 

14 730000 

Reservation 2 792 307 
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Transportforskningsdclegationen (TFD) handhar enligt instruktionen 

(1971:489, omtryckt 1975:1069) uppgifter som avser initiativ, planläggning, 

samordning och stöd i fri\.ga om forskning och utveckling (FoU l rörande 

transporter, trafik och trafiksäkerhet i den miln sådana uppgifter inte 

ankommer på annan statlig myndighet. 

Delegationen besti\.r av 14 ledamöter som företräder trafikverk, forsk

ning, näringsliv och intresseorganisationer inom transportsektorn. Till de

legationen är knuten en professur i trafiksäkerhet med placering vid 

Chalmers tekniska högskola. Vidare finns ett kansli som består av sex 

personer. Delegationen kan inrätta rådgivande och beredande expert

nämnder. Under budgetåret 1978/79 har det funnits tre sådana nämnder 

med inriktning mot trafiksäkerhet, transport- och trafikteknik samt trans

port- och trafikekonomi. Dessutom inrättas vid behov kommitteer för olika 

projekt med företrädare för såväl delegationen som av resp. projekt berör

da intressenter. Vid slutet av budgetåret 1978/79 fanns sammanlagt 25 

sådana kommittcer. 

En av TFD:s viktigaste uppgifter är att kartlägga behov och resurser 

inom transportforskningsområdet. På grundval härav skall delegationen 

upprätta ett FoU-program som successivt följs upp och aktualiseras. Här

igenom skapas förutsättningar för ansvars- och arbetsfördelning samt prio

ritering av FoU-arbeten. Hösten 1978 slutfördes en första s.k. perspektiv

plan i syfte att presentera alternativa utvecklingstendenser på längre sikt 

inom transportornradet och samhället i övrigt. Planen ingår i underlaget för 

en bedömning av de mer långsiktiga FoU-behoven inom delegationens 

verksamhetsområde. För den kortsiktiga planeringen av verksamheten 

utarbetar delegationen treårsprogram. Det senaste programmet färdigställ

des hösten 1978 och tjänar som vägledning för delegationens verksamhet 

under perioden 1979/80-1981/82. 

Under budgetåret 1978/79 har sammanlagt 15 FoU-projekt slutredovi

sats. I det följande ges några exempel på de resultat som framkommit. 

Under ledning av en av delegationen tillsatt komrnitte har studerats hur 

bilisternas hastighetsanpassning p:lverkas av olika typer av trafiköver

vakning. Studierna har bl. a. visat att minst tio dagar efter det att en 

övervakning med radar, helikopter eller polismålad bil skett kan observe

ras en hastighetsanpassning av trafikanterna. För övervakning däremot 

med civil bil med kamera s. k. traffipax kan inte någon minneseffekt 

registreras. Resultaten av studien har tagits till vara vid polisens planering. 

Vid ekonomiska forskningsinstitutet. Handelshögskolan i Stockholm. 

har slutförts en undersökning av de svenska hamnarnas ekonomi. Resulta

ten visar att stordriftsfördelar finns för hamnar, framför allt vad gäller 

kajkranar och lagerytor. Analysen av stuveriarbctet kunde däremot inte 

påvisa några stordriftsfördelar. 
J fråga om trafikreglering i stadskärnor har delegationen låtit genomföra 

en eflcrstudie av 1972 -i\.rs reglering i Uppsala. I samband med trafikreglc-
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ringen minskade den totala trafiken till centrum med I 0 %·. Därefter har en 

successiv ökning skett men ännu fem är efter regleringen var biltrafiken ca 

5 <:·i- mindre än förr. Regleringen har vidare medverkat till en gynnsam 

utveckling av busstrafiken i form av ett något ökat passagerarantal samt 

förbättrad körhastighct och regularitet. Genom regleringen förbättrades 

vidare trafiksäkerheten i både centrum och staden som helhet. Buller och 

luftföroreningar omfördelades mellan olika gator men totalt sett var för

ändringarna små. Slutligen kan för detaljhandelns omsättning i centrum 

konstateras en acceptabel utvecklingstakt. 

För tvåi\rsperioden 1979/80-1980/81 redovisar delegationen pågående. 

planerade och nu förutsebara insatser inom ramen för sitt FoU-program. I 

det följande ges några exempel på sådana insatser. 

LT nder budgeti'lret 1979/80 fortsätter si udierna rörande anropsstyrd buss

trafik. Syftet med studierna är att för ett antal områden med olika bebyg

gelsekaraktär studera förutsättningarna att ersätta konventionell busstrafik 

med anropsstyrd sådan. Arbetet innefattar avslutande av en förstudie samt 

projektering och påbörjande av driftförsök våren 1980 i Nynäshamn. 

Transportstandarden är en viktig faktor när det gäller glesbygdens möj

ligheter att attrahera och bibehö.lla ekonomisk aktivitet av olika slag. TFD 

avser genom FoU-insatser undersöka vilka principer och metoder som kan 

prövas för att förbättra glesbygdens godstransportförsörjning. Delegatio

nen bedömer härvid att det sannolikt krävs okonventionella metoder be

träffande organisering, planering och styrning av verksamheten. 

Under budgetåret 1979/80 planeras att ta upp frågan om relationer mel

lan förarbeteende och trafikregler. Bakgrunden är att resultat fr:in tidigare 

studier har visat att förarbeteende ofta bygger på en praktisk anpassning 
till de faktiska trafikförhållandena med åsidosättande av gällande regler. 

Det är därför angeläget att harmonisera regler och beteenden. 
Under budgetåret 1979/80 kommer TFD vidare att låta genomföra en 

kunskapsöversikt rörande handikappade fordonsförares säkerhet. Avsik

ten är att inventera den kunskap som i dag finns om de handikappades 

transportbehov, transporthinder och risker. Studier avses även genomfö

ras angående den säkerhetsmässiga utformningen av och tillförlitligheten 

hos fordons manöverorgan för handikappade bilförare. 
En ofta påtalad olägenhet vid resa med kollektiva färdmedel är svårighe

terna att få information om befintliga resemöjligheter. Detta gäller särskilt 

om en längre resa kombineras med en lokal förflyttning. TFD avser därför 

påbörja en studie som syftar till att analysera behovet av trafikinformation 

för allmänheten och som skall lämna förslag till åtgärder och system för att 

tillhandahålla sådan infonnation. 

Inom omddet sjötransporter pågår ett omfattande arbete i fråga om 

systemet fartyg-farleder- säkerhet. Bl. a. kommer en analys ske i syfte att 

klarlägga det eventuella behovet av ett rikstiickande informationssystem 

for sjöfarten. Inom delomrädet manövrerings-. navigerings- och trafikin-
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formationssystem kommer vidare att ske en uppföljning av tidigare gjorda 

studier i Sverige och utlandet beträffande rutiner på fartygsbryggan. tek

nisk utrustning. utbildning av personal samt samspel fartyg-farled. 

TFD anser att ökade krav på rationell samlastning och överföring av 

gods mellan olika transportmedel kommer att kräva fortsatta FoU-insat

ser. För budgetåret 1979/80 planeras en studie rörande bl. a. hur konkur

rensförhållandet mellan landsvägs- och järnvägstransporter påverkas vid 

en utbyggd kombinationstrafik där man transporterar hela lastbilsekipage 

eller släpfordon på tåg. 

Verksamheten vid professuren i trafiksäkerhet kommer budgetåret 1979/ 

80 att bedrivas enligt ett av delegationen godkänt program för en kostnad 

av 974 000 kr. Programmet innebär bl. a. en fortsatt medverkan i det 

internationella FoU-arhetet som berör skadeförlopp och skyddssystem 

som bedrivs bl. a. inom Världshälsoorganisationens ram. I de fortsatta 

studierna över motorcykelhjälmars skyddseffekt kommer undersökningar 

om olycksfall med motorcykel och moped att redovisas. Vidare kommer 

bl. a. att studeras underbensskador för vuxna gående som blir påkörda av 

bilar. Härvid avses användas en experimentell teknik som utarbetats för 

bedömning av skadepotentialen hos olika stötfångartyper. Under budget

året 1979/80 slutredovisas projektet Arbetsresor och färdolycksfall. 

TFD är programansvarigt organ för delprogrammet Åtgärder i transport

systemet inom det av riksdagen beslutade Huvudprogram Energiforskning 

(prop. 1977/78: 110. NU 1977/78:68, rskr 1977/78:341). Medel härför anvi

sas under fjortonde huvudtiteln. 

Trunspor(forskningsdelegationen 

1. Pris- och löneomräkning beräknas till 887 000 kr. 

2. Besparingsalternativet innebär en besparing med 295 000 kr. Alternati

vet avstyrks med hänsyn till att det inte ger kompensation för inträffade 

kostnadshöjningar och att det skulle innebära en volymmässig neddragning 

av Fo U-verksamheten. 

3. För ökad FoU-verksamhet begärs I milj. kr. 

4. Med hänsyn till beslutad ökning av forskningsmedlen (prop. 1978/ 

79:99, TU 1978/79:18, rskr 1978/79:419) beräknas 294000 kr. erfordras för 

ökade administrationskostnader vid delegationens kansli. 

Föredraganden 

Regeringen har genom beslut den 22 november 1979 tillsatt en utredning 

med uppgift att göra en översyn av forsknings- och utvecklings verksamhe

ten inom transportomrt1det. Mot denna bakgrund är jag f. n. inte beredd att 

pröva en skrivelse från Transportforskningskommissioncn den 7 septem

ber 1979 med begäran om ramanslag för viss forskningsvcrksamhet. 

För transportforskningsdclcgationen förordar jag att dess anslag for 

administration beräknas enligt besparingsaltemativet för budgetåret 1980/ 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Stat 

U1gijia 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Forskning 
Uppdragsforskning 
Viss trafiksäker
hetsforskning m. m. 

Upphördsmedel 
Viss trafiksäkcrhets
forskning m. m. 
Ersättningar för uppdrag m. m. 

Nettoutgift 

1979/80 

5 
I 

6 

1238000 
I 000 

80000 
110000 
150000 

12280000 
100000 

974000 

14933000 

974000 
100000 

138.59000 

Beräknad ändring 1980/81 

Delega
tionen 

+I 

+I 

+ 314000 

+ 20000 
+ 18000 
+ 62000 
+ 1767000 

+ 97000 

2278000 

+ 97000 

+2181000 

Förcdrn
ganden 

+ 47000 

+ 18000 
+ 8000 
+798000 

+97000 

+968000 

+97000 

+871000 

81. För forsknings- rn.:h utvecklingsverksamhet förordas en uppräkning 

motsvarande pris- och löneomräkning. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79 om en ny 

trafikpolitik (TU 1978/79: 18. rskr 1978/79: 419) har en kollektivtrafikbe

redning (K 1979: 07) tillkallats. Till beredningens primära uppgifter hör att 

följa upp, utvärdera och initiera försöks verksamhet med nya trafiklösning

ar i tätorter av olika struktur. I avvaktan på en mer samlad bedömning för 

den typen av verksamhet föreslår jag att 2 milj. kr. av transportforsknings

delegationens medel för budgetåret 1980/81 t.v. disponeras av regeringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till TransportforskninRsdelegationen för budgetåret 1980/81 an

visa ett reservationsanslag av 14 730 000 kr. 

I 18. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

0 

I 000 

1 000 

Fr. o. m. den I januari 1970 finns en för hela landet gemensam buss- och 

taxivärderingsnämnd med uppgift att avgöra frågan om villkoren vid inlö-
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sen av rörelse eller tillgångar i samband med återkallelse av trafiktillstånd 

enligt förordningen l 1940:910) angående yrkesmässig biltrafik m. m. 

Värderingsnämnden bestj.r av tre ledamöter med ersättare som utses av 

regeringen. Kostnaderna för niimnden skall förskotteras av staten men 

slutligt belasta den som förvärvar tillståndet, genom utdebitering efter 

varje värderingsförfarande. Pä statsbudgetens inkomstsida finn~ därför 

motsvarande inkomsttitel benämnd Avgift för visst värderingsförfarande. 

r,·ircdraf;a!ldl'll 

Med hänsyn till att nämndens kostnader vid varje värderingsärende 

slutligt belastar den som förvärvar tillståndet, förordas att anslaget oför

ändrat förs upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Kostnader fiir l'isst 1·iirderinRsfiirfarw1de för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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J. DIVERSE 

.I I. Bidrag till l'issa internationella sammanslutningar m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 An~lag 

1980/81 Förslag 

3 780986 

4548000 

4950000 

I. Meteorologiska världs-
organisationen !WMO) m. m. 

~ Internationella före-
ningcn för frågor 
rörande vägväsendet 
(PIARO m. m. 

3. Förhandlingar rörande 
luftfarten 

4. Förenta Nationernas 
ekonomiska kommission 
för Europa !ECE) 

5. Europeiska transport-
ministerkonferensen (CEMTJ 

6. Internationella järn-
vägsfördragen (CIM-CIV) 

7. Vissa förhandlingar 
rörande vägtransporter 

8. Visst internationellt 
trafiksäkerhetsarbetc 

9. Förhandlingar rörande 
vissa telefrågor 

10. Internationella organi-
sationen för fyrtck-
niska frågor (!ALA) 

11. Internationella hydro-
grafiska organisationen 
(IHOJ 

12. Förhandlingar rörande 
sjöfarten samt Mellan-
s·tatliga rådgivande 
sjöfartsorganisationen 
(!MCO) 

13. Bidrag till interna-
tiondJ ispatrulle-
ringstjänst i Norra 
atlanten 

14. Internationella före-
ningcn i Bryssel för 
sjöfartskongrcsser 
(PIANC) 

15. Bidrag till vissa fyrar 
i Röda havet 

16. Internationella före-
ningen för järnvägs-
kongresser tAIC) 

Summa kr. 

Anvisat 
1979/80 

1312500 

3.'i 000 

200000 

240000 

200000 

70000 

190000 

30000 

20000 

47000 

176000 

1697000 

275000 

11500 

40000 

4000 

4548000 

Beräknad 
ändring 
1980/81 

137 500 

-5000 

-50000 

- 25 ()(}() 

-50000 

- 10000 

71000 

20000 

269000 

25000 

8 500 

10000 

I 000 

402 ()()() 
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I. Höjningen är en följd av högre medlemsavgifter samt kostnadsök

ningar i samband med sammanträden inom WMO. 

10. Ökningen hänför sig huvudsakligen till kostnader i samband med 

Sveriges deltagande i IALA:s internationella fyrtekniska konferens som 
äger rum i Tokyo under budgetåret. Efter den tidigare fyrkonferensen i 

Stockholm år 1970 har Sverige spelat en relativt framträdande roll pi'\ grund 

av vi'lrt tekniskt och ekonomiskt avancerade fyrväsen. 
11. Ökningen är bl. a. en följd av högre medlemsavgifter i IHO. 

12. Det är av stor betydelse att Sverige inom bl. a. IMCO kan följa och 

pi'\ verka det internationella arbetet rörande bl. a. skyddet för den marina 

miljön. Internationellt utarbetade regler bör så nära som möjligt ansluta sig 

till den nivå som enligt svenskt synsätt är önskvärt. För att genomföra en 

sådan uppgift fordras resurser vilka till stor del behöver tas i anspråk för 

förberedande arbete inför olika internationella möten. Ordförandeposten 

inom IMCO:s sjösäkertietskommittc innehas f. n. av sjösäkerhetsdirek

tören i sjöfartsverket. I imslagsökningcn ingår, förutom högre medlemsav

gifter, bl. a. visst bidrag till utsmyckning av IMCO:s nya administrations

byggnad. 

13. Ökade driftkostnader föranleder behov av uppräkning av anslaget. 

14. Resekostnaderna beräknas stiga till 15000 kr. på grund av ökade 

ataganden i den centrala internationella organisationen. 

15. Ökade underhållskostnader föranleder behov av uppräkning av an

slaget. 
16. Innevarande års anslag är för lågt beräknat. En ökning med I 000 kr. 

till 5 000 kr. krävs. 
Med hänvisning till wd jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa internationella sammwzslutningar m. nz. för 
budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 4 950 000 kr. 

J 2. Kostnader för försök med riksfärdtjänst 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

20000000 

20000000 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79:99, TU 1978/79: 18, rskr 1978/ 

79:418) skall försök under tre år företas med riksfårdtjänst. Nämnden för 

riksfärdtjänst, som skall svara för planering, genomförande och uppfölj

ning av riksfärdtjänsten. påbörjade sin verksamhet den l juli 1979. 

Arbetet inom nämnden pekar på att försöks verksamheten med riksfård

tjänst kan påbörjas under första halvåret 1980. 

Nämnden hemställer att 20 milj. kr. ställs till förfogande för budgetåret 

1980/81. 
Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .fi>r fi.irsiik med rik5fiirdtjänst för budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 20 000 000 kr. 
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Bilaga 9.1 

Förslag till 

Lag om ändring i väglagen (1971: 948) 

Härigenom föreskrivs att 25 § väglagen ( 1971: 948) skall ha nedan an
givna lydelse. 

Nul'urande lydelsl' Föreslagen lydelse 

25 § 

Väg får dragas in. om den efter 
tillkomsten av ny väg eller av annat 
skäl 1'.i längre behövs för det all
männa och atgärden medför endast 
ringa olägenhet för bygden. 

Bestämmelserna i 22 §äger mot
Sl'arande tillämpninR pi't ärende om 
indrngning av väg. 

En väg får dras in. om den efter 
tillkomsten av en ny väg eller av 
mlgot annat skäl inte längre behövs 
för det allmänna och i'ttgärden med
för endast ringa olägenhet för byg
den. 

Bestämmelserna i 22 § tilliimpas 
på ett ärende om indragning av en 
väg. 

Fiir att ordna 1·ii1:lulllningen när 
en 1•äg dras in skall 1•iighå/laren, 
om det behövs, påkalla förrättning 
enligt anläggnings/agen (1973: 
1149). 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift 
pä den utkommit frän trycket i Svensk författningssamling. 

Förslag till 

Lag om ändring i anläggningslagen (1973: 1149) 

Härigenom föresk1ivs att 18 och 29 §§ anläggningslagen ( 1973: 1149) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•1Jr1Jndt' lydclse Fi>reslagt'll lydclsl' 

18 §1 

Rätt att påkalla förrättning enligt denna lag tillkommer ägaren av fastig
het. som avses skola deltaga i anläggningen. byggnadsnämnden och hyres
gästorganisation. 

Länsstyrelsen kan påkalla förrättning för inrättande av anläggning som 
styrelsen finner vara av större betydelse frän allmän synpunkt. 

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv tär förvärvaren påkalla 
förrättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av 
förvärvet kan undanröjas. minskas eller förebyggas. 

1 Senaste lydelse 1974: 822. 
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N111·urimd1• /ydl'is1· Fi>rl'slagen lydelse 

Om rätt jiJr 1·äglu/l/arc all påkal
lu .fi':irriiltning enligt drnna lag finns 
hestämme/scr i 25 * tredje stycket 
väglagen ( 197 J: 948). 

29 § 

Förrättningskostnadema skall, om anläggningsbeslut meddelats. förde
las mellan ägarna av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen efter 
vad som är skäligt. 

I övrigt tiger 2 kap. 6 § fastighets
bildningslagen ( l 970: 988) mot.1·va
rande 1il/ämp11i11g pfi förräl\ning en
ligt denna lag. 

Om en förrättning har påkallats 
a1· en 1•äghål/are enligt 25 § tredje 
stycket väglag<' Il ( /97 I: 948} skall 
staten Sl'lirafi>r j('>rrättningskostna
dcrna. 

I övrigt tillämpas 2 kap. 6 § fas
tighetsbildningslagen ( 1970: 988) på 
förrä\tning enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den utkommit frän trycket i Svensk författningssamling. 
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Register 

Översikt 

.\)älle hul'Udtiteln 
27 A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

27 I Kommunikationsdepartementet 
28 2 Kommittcer m. m. 
2R 3 Extra utgifter 

29 B. Vägväsendet 

29 Allmän översikt över utvecklingen 
bil Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter 
68 2 Drift av statliga vägar 
70 3 Byggande av statliga vägar 
71 4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 
71 5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 
73 6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 
74 7 Bidrag till byggande av enskilda vägar 
74 8 Tjänster till utomslt1ende 
75 9 Statens vägverk: Försvarsuppgiftcr 

77 C. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsvcrkct: 
77 Förvaltningskostnader 
80 2 Uppdragsverksamhet 
81 Bil- och körkortsregister m. m. 
R3 4 Bidrag till trafiksäkcrhctsfrämjandc åtgärder vid 

järn vägskorsningar 
84 5 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande 

8R D. Staten.~ järnvägar 

91 I Järnvägar m. m. 
106 2 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke 

lönsammajämvägslinjer m. m. 

109 E. Sjöfart 

I09 Sjöfartn•erket 
139 1 farledsverksamhet, exkl. isbrytning 
140 2 Isbrytning 
140 3 Fartygsverksamhet 
141 4 ~öfartsmateriel m. m. 
142 5 Ovrig verksamhet 

143 Övriga sjufarrsändamål 
143 6 Handelsflottans pcnsionsanstalt 
144 7 Bidrag till vissa resor av sjöfolk 
145 R Handelsflottans kultur- oi:h fritidsråd 
147 9 Ersättning till viss kanaltrafik 
147 JO Lån till den mindre skeppsfartcn 

149 F. Luftfart 

149 Verksamhetens utveckling 
153 flygplatser m. m. 

13912000 
6 700 (){)() 

430000 

21042000 

6350000 
2 528 300000 

900000000 
374300000 
3 7 () ()()() 000 
222000000 
30000000 
20800000 

6900000 

44511650000 

31789000 
44264000 

I 03 6 77 000 

11489000 

4 750000 

195969000 

I 308 300 000 

790000000 

2098300000 

266072000 
135000000 
23600000 
37900000 
3 558000 

1000 
I 000 
I 000 
I 000 
I 000 

466135000 

104 700000 
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165 2 Beredskap för civil luftfart 
166 3 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda 

rabatter vid flygtrafik på Gotland 
167 4 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1979/80 
167 5 Statens haverikommission 
169 6 Riskgaranti till viss flygtrafik på Nordkalotten 

170 G. Postväsendet 

170 Verksamhetens ut veckling 
173 I Posthus m. m. 
183 2 Ersäuning till post verket för hefordran av tjänste· 

försändelser 
184 3 Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

185 H. Telekommunikationer 

185 Verksamhetens utveckling 
189 I Teleanläggningar m. m. 

204 I. Institut m. m. 

204 I Transportrådet 
207 2 Transportstöd för Norrland m. m. 
208 3 Transportstöd för Gotland 
210 4 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik 
214 5 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 

Sveriges meteorologiska och hydmlogiska institut: 
218 6 Förvaltningskostnader 
220 7 Utrustning m. m. 
220 8 Uppdragsverksamhet 
221 9 Vädertjänst för luftfarten 
222 10 Bidrag till väderstationer i Nordatlanten och på 

Grönland m. m. 
223 11 Statens väg- och trafikinstitut 
225 12 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 
225 13 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 
225 14 Statens geotekniska institut 
226 15 Bidrag till statens geotekniska institut 
227 16 Statens geotekniska institut: utrustning 
227 17 Transportforskningsdelegationen 
231 18 Kostnader för visst värderingsförfarande 

233 J. Diverse 

233 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
234 2 Kostnader för försök med riksfärdtjänst 

Summa 

235 Bilaga CJ. I 

Norsledls Tryckeri. Stockholm 1980 

2600000 

14400000 
30000000 

1560000 
800000 

154060000 

136100000 

459000000 
66 ()()() ()()() 

661100000 

I 386 800 000 

1386800000 

9120000 
138600000 
40 ()()() ()()() 
91300000 
62 800 ()()() 

63 450 ()()() 
4200000 

19744000 
26811000 
3100000 

I 000 
22553000 

500000 
I 000 

6 338 ()()() 
215000 

14 730000 
I 000 

503464000 

4950000 
20000000 

24950000 

9970470000 







Bilaga 10 budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80: 100 
Bilaga 10 

Ekonomidepartementet 

ÖVERSIKT 

En huvuduppgift för ekonomidepartt-mentet är att utarbeta de allmiinna 

riktlinjerna för den ekonomiska politiken och att ange den principiella 

inriktningen av olika finans- och kreditpolitiska åtgärder. Redovisningen 

hfaav sker främst i finansplanerna. I dessa diskuteras också valet av 

åtgärder för all nå de mi'tl som ställs upp. I den reviderade finansplanen 

vtiren 1979 föreslog regeringen ett system meds. k. likviditetsutj~imnings

konton i riksbanken (prop. 1978/79: 150. FiU 1978/79: 40. rskr 1978/ 

79: 452!. Syftet med dessa var att under ar 1979 suga upp sä mycket som 

möjligt av den överlikviditet som fanns i näringslivet och som inte var 

avsatt för produktiva investeringar. Den 28 september 1979 hade 2120 milj. 

kr. betalats in på dessa konton. 

Underlaget för de ekonomisk-politiska stiillningstagandena och bedöm

ningarna som läggs fram i finansplanerna utgörs av nationalbudgeterna. 

Dessa utarbetas av ekonomidepartementet och konjunkturinstitutet i sam

verkan. Konjunkturinstitutet svarar for bedömningarna av export. impm1. 

bytesbalans. industriproduktion. hushållens inkomster och utgifter. inves

teringar och kreditmarknad. Ekonomidepartementet ansvarar för analysen 

av 1.kn internationella utvecklingen - baserad bl. a. på den information 

som deltagande i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling, OECD. och andra internationella OJ ganisationcr ger -

arbetsmarknaden och den offentliga sektorn samt den sammanhållande 

bedömningen av den ekonomiska utvecklingen. I nationalbudgeterna tas 

ock.sa hlinsyn till cfTckterna av den ekonomiska politik som regeringen i 

finansplanerna eller i andra sammanhang förklarat sig vilja föra. National

budgeterna utgör därmed en del av regeringens redovisning i fråga om 

inriktningen av den ekonomiska politiken. 

Sedan våren J 977 har i nationalbudgetcrna redovisats kalkyler och be

dömningar för den ekonomiska utvecklingen på 2-3 ärs sikt. Regeringens 

slutsatser i fråga om den ekonomiska politikens inriktning har angivits i de 

samtidigt framlagda finansplanerna. Ekonomisk-poli1iska beslut och argär

der måste vidtas mot bakgrund av åtminstone ett så ltlngt tidsperspektiv. 

Det ligger dock i sakens natur att bedömningar och som följd härav den 

politiska kursinriktningen fortlöpande måste aktualiseras och kmrigeras 

I Rihclagl'll Jl.J79/li0. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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när förutsättningarna ändras eller omständigheterna av andra skäl s;l krä
ver. 

Ekonomidepartementet svarar vida. e för utarbetande av de statliga lång

tidsutredningarna. I dessa kartläggs såväl den framtida tillgången på re

surser som anspräken fr{ln olika användningsområden beträffande utnytt

jamlet av dessa resurser. Material erhålls genom uppgifter om planer och 

framtidsförväntningar från företag, statliga och kommunala myndigheter. 
enskilda utredningsinstitut m. fl. organ. 

I långtidsutredningarna diskuteras också ekonomisk-politiska målkon

flikter som kan väntas komma upp och alternativa vägar analyseras för att 

lösa dessa konflikter. Lösningarna måste hela tiden sökas inom den ram 

som ges av de centrala ekonomisk-politiska målsättningarna. De perspek

tiv för utvecklingen under den närmaste femårsperioden som dras upp i 

långtidsutredningarna bildar en bakgrund för valet av de mera kortsiktiga 

åtgärderna i den ekonomiska politiken. Den senaste långtidsutredningen. 

Umgtidsutredningen 1978 (SOU 1978: 78). redovisades i slutet av år 1978 

och täcker perioden 1977-1983. Utredningen tar som utgångspunkt att 

jämvikt i bytesbalansen skall uppnås vid mitten av 1980-talet. Utredningen 

redovisar vilka krav som ställs på ekonomin och den ekonomiska politiken 

för att fullt kapacitetsutnyttjande och övriga mål för ekonomin skall nås 

och en grund läggas för en balanserad utveckling också i ett längre tids

perspektiv. 1978 års lfmgtidsutredning har efter remissbehandling legat till 

grund för de sfallningstaganden angående den ekonomiska politikens av

vägning på längre sikt som redovisades i den reviderade finansplanen 1979 

(prop. 1978/79: 150). För närvarande pågår arbetet med nästa H\.ngtids

utredning, som beräknas bli redovisad i slutet av år 1980. 

I ekonomidepartementets uppgifter ingår ocksä att följa utvecklingen på 

kreditmarknadcn och utforma förslag till förändringar av kapitalmarkna

dens organisation. Det ankommer pä departementet att svara för kontak

terna mellan regeringen och riksbanken i frägor som rör kredit- och valuta

politiken. Riksdagen har under innevarande riksmöte behandla! proposi

tionen om den svenska kapitalmarknaden (prop. 1978/79: 165, FiU 1979/ 

80: 8, NU 1979/80: 10, SkU 1979/80: 10. rskr 1979/80: 59-63). Riksdagen 

godkände därvid vissa riktlinjer för politiken på kapitalmarknadens områ

de. bl. a. i fråga om statsskuldspolitiken och tillgången till kapital för 

industrin och bostadssektorn. Riksdagens beslut är resultatet av en allmän 

översyn av den svenska kapitalmarknaden och innebär bl. a. åtskilliga 

förändringar av kapitalmarknadens institutioner. främst AP-fonden och de 

s. k. mellanhandsinslituten. När det gäller det valutapolitiska området 

p:'.'igår utrcdningsarhele inom valutakom mitten (E 1977: 03) som har tiU 

uppgift att göra en fullständig översyn av den gällande valutalagstiftningen. 

Ny lagstiftning har antagits i fråga om finansholagen. en kategori av 

företag som har expanderat mycket starkt under senare år (prop. 1978/ 

79: 170. NU 1979/80: 23. rskr 1979/80: 139). Genom den av riksdagen den 
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19 december 1979 beslutade lagen om finansholag kommer dessa bolag 

fr. ll. m. den I juli 1980 bl. a. att föras in under bankinspektionens tillsyn. 

R1.:gcringen har beslutat tillkalla en kommittc för att göra en översyn av 

jordbrukets kapitalförsö1jning i dess helhet (E 1979: 04). En särskild utre

dare har tillsatts med uppgift att se över den statliga fondförvaltningen 

( E 1979: 03 l bl. a. i syfte att göra fondförvaltningen mera effektiv och 

förenkla administrationen. 

Ekonomidepartementet har o<.:kså att i samarbete med andra departe

ment bedöma de konsekvenser som olika åtgärder kan ha för samhällseko

nomin lH.:h för övergripande samhällsekonomiska mål. 

Departementet svarar vidare för internationellt ekonomiskt samarbete 

inhegripct det finansiella och valutapolitiska området. De senaste årens 

omvälvningar på det ekonomiska området har ökat behovet av samarbete 

mellan fanderna. Sverige tar en aktiv del i arbetet inom flera internationella 

ekonomiska organisationer. Ekonomidepartementet verkar härvid i sam

råd med övriga hcrörda departement och myndigheter. De ekonomiska 

attachcema i Paris. Bryssel. Washington och Tokio spelar en viktig roll 

genom att bl. a. tillhandahålla värdefull ekonomisk information. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, fun

gerar som ett betydelsefullt kontaktorgan för industriländerna. Konjunk

turutvecklingen i såväl medlemsländerna som andra viktiga ländcrgrupper 

följs kontinuerligt. Årligen granskas dessutom varje enskilt land med avse

ende på ekonomisk utveckling och den ekonomiska politiken. OECD:s 

ekonomisk-politiska kommitte och dess arbetsgrupper har under senare år 

haft som en av sina huvuduppgifter att utarbeta en gemensam strategi för 

hur industriländerna skall anpassa sig till det förändrade läge som har 

uppstått i världsekonomin i samband med bl. a. de kraftiga oljeprishöjning

arna. Diskussion om hur den ekonomiska politiken bör utformas i enlighet 

med denna strategi äger rum på ministernivå. Det senaste ministermötet 

hölls i juni 1979. då man enades om riktlinjer för ett gemensamt agerande 

beträffande politiken på en rad centrala områden. främst vad gäller energi

och strukturanpassningspolitiken. I OECD pågår också ett analysarbete av 

ekonomiska utvecklings vägar på längre sikt. 

Internationella valutafonden (IMF) spelar en central roll i det monetära 

samarbetet. De växande bytesbalansproblemen för många länder de senas

te aren har ökat fondens betydelse vid tillhandahållandet av internationella 

krediter. För att klara av det långsiktiga globala finansieringsbchovet har 

en förstärkning av IMF:s resurser varit nödvändig. Medlemsländerna har 

därför enats om i huvudsak proportionella ökningar av medlemsinsatserna 

i fonden med 50 0:. Riksdagen har antagit regeringens proposition 1978/ 

79: 158 om ett godlagande av den kvotökning som angetts för Sveriges del. 

Utöver den permanenta förstärkningen av IMF:s resurser har en ytterliga

re iikning skett genom att fonden tagit upp ett lån på ca JO miljarder dollar 

från ett antal valutastarka länder. Härigenom finansieras en ny facilitet 
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inom I M F snm kan utnyttjas av Hinder med sllira hyteshalansunderskntt i 

förhållande till sina k votcr. 

Flera OECD-fo1der har under ar 1979 heslutat om ett samordnat hetal

ningshalansstiid för Turkiet. heräknat till ca 670 milj. dllllar. Riksdagen har 

antagit n:geringens pnip. 1979/80: 41 om en svensk statskredit till Turkiet 

innm ramen för det samordnade stödet. Krediten. som uppgär till 50 milj. 

kr.. ~kall enligt förslaget finansieras dels med siirskilt anvisade anslags

medel. dels med redan beviljade histåndsmcdel. 

Inom ramen för EFrA:s arbete diskuteras förutom handelsfrågor även 

allm;inna ekonomiska frågor med relation till handeln. Detta sker hl. a. i 

den ekonomiska kommitten. Övergripande frägor tas upp till behandling 

bl. a. i samband med ministermöten. som vanligtvis ;iger rum två gånger 

per är. 

Inom ramen för Sveriges samarhete med EG utanför frihandelsavtalet 

har kontakter fortsatt med EG-knmmissionen. Ett tredje möte mellan 

representanter för EG-kommissionen och ekonomidepartementet ägde 

rum under hösten 1979. Vid mötet diskuterades frågor vad gäller den 

ekonomiska utvecklingen på säviil kort som lång sikt. 

Det nordiska samarbetet pä det ekonomiska området är väl utvecklat. 

Nordiska möten äger rum regelbundet för att granska utvecklingen både 

vad giiller konjunkturerna och utvecklingen pf1 fangre sikt inom de nordis

ka liinderna. Under året har två samnordiska rapporter på det ekonomisk

politiska omr;'1dd slutförts - Nordiskt Ekonomiskt- Politiskt samarbete 

resp. Yalutap<Jlitisk Samarbeid i Norden. Vidare har ett ytterligare steg 

mot fördjupat samarhete tagits med inr;ittandet av Nordiska Ekonomiska 

Forskningsrådet. som skall bö1ja sin verksamhet under år 1980. Forsk

ningsrådet skall ge stöd till analyser av och utredningar om det ömsesidiga 

ekonomiska beroendet mellan de nordiska länderna. I nordiska ämbets
mannakommitt0n för valutafragor och finansiella frt1gor förbereds bl. a. 

gemem.amma ständpunkter i Internationella valutafonden ( IMFI. I IMF 

t)Ch i Y~irldsbanken företräds Norden av gemensamma exckutivdirektörer. 

I departementets verksamhet ingtl.r iiven att bereda frågor som rör bank

och försäkringsväsendet. fondbörsen. myntv:isendet. m. m. Hanklagstift

ningen iir sedan år 1976 föremäl för en omfattande översyn av banklagsut

redningen rFi 1976: 04). En av huvuduppgifterna iir att anpassa bankla

garna till den nya aktiebolagslagen. Pf1 grundval av ett delbetänkande <Ds 
E 197X: 4l av uti-edningen föreslog regeringen i prop. 197X/79: 190 lindrade 

kapitalt:ickningsreglcr för bankinstituten. Riksdagen antog förslaget (NU 

1978/79: 49. rskr 1978/79: 442l och lindrade regler har införts (SFS 

1979: 469-471 ). I prop. 1979/80: 51. som grundar sig p[1 ell nytt dclbcliin

kande ())s E 1979: 5) av utredningen. har regeringen föreslagit att banker

nas räll att famn::i kredit utan säkerhet. s. k. blancokredit. utökas. Även 

detta förslag har antagits av riksdagen (NU 1979/XO: 22. rskr 1979/XO: 133) 

och genomfört~ (SFS 1979: 1113-1115). 
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En ny form av lönsparande infördes den I oktober 1978. Till detta s. k. 

skattesparande var den I oktober 1979 anslutna över en halv miljon konton 

med ett sammanlagt sparbclopp på I 632 milj. kr. En siirskild delegation 

har tillsatts för <1tt följa utvecklingen av skattesparandet och överväga 

ändringar i sparsystemet. Antalet konton som var anslutna till den iildre 

lönsparformcn, vinstsparandet. uppgick den I oktober 1979 till drygt I.I 

miljoner med ett sammanlagt belopp på nära 6.4 miljarder kr. 

Även fors;ikring~lagstiftningen ;ir foremäl för översyn. En siirskild utre

dare (E 1977: 05) har till uppgift att anpassa lagen ( 1948: 4331 om försiik

ringsrörelse till Jen nya aktiebolagslagen och bokföringslagen. En kommit

t<.' ( 1979: 0 Il har vidare att se över de grundlligganue principerna för forsiik

ringsbolagens verksamhet samt försiikringsinspektionens organisation och 

t illsynsuppgifter. 

Pa fondhanuelns lllllrf1ue har lagstiftningen nyligcn reformerats (prop. 

1978/79: 9. NU 1978/79: 50. rskr 1978/79: 443 ). 1919 f1rs lag om fonukom

missionsrörelse och föndbörsverksamhet har ersatts av fondkommissi(ms

lagen ( 1979: 748) och lagen ( 1979: 749) om Stockholms fondbörs. vilka 

lagar trätt i kraft den I januari 1980. En särskild utredare ( E 1979: 02) har 

tillkallats för att överväga vissa aterstä.cndc fri1gor om tillsynen över värue

pappersmarknaden. 

Departementet är organiserat pä fem sakenheter llCh en arbetsgrupp. En 

av sakenheterna bereder frägor som rör inriktningen av den ekonomiska 

plilitiken på kort sikt. En annan enhet handliiggcr frflglir om riktlinjerna för 

den eknnomiska politiken pr1 längre sikt. Den finanspolitiska enheten sva

rar för bl. a. analyser av inkom~tfördelningsfrågor samt effekterna av ät

g;irder inom skatte- och transfcrcringssystcmct. Den internationella cnhe

tens huvud uppgifter iir att bevaka den ekonomiska ut vecklingen i andra 

bnuer och delta i internationellt förhandlingsarbcte. Bank- m:h försäk

ringsenheten handJ;igger bl. a. lags! iftningsiirenden rörande bank- och l'ör

siikring~vlisendet. fondhandcln samt kredit- och valutapL;litiken. Arbeh

gruppen bereder hl. a. administrativa ärenden av skilda slag samt hudget

frt1gor. ärenden rörande den statliga statistiken och andra ~irenden Sl~m 

avser vcrksamhctcn hos myndigheter och verk som hiir till departcmentet. 

Till ekonomidepartementet hör statistiska centralbyran (SCB). konjunk

lllrinstitutet. myntverket. bankinspektionen. forslikringsinspektill!lcn. sta

tens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadenämnd. Vad särskilt 

avscr SCB kan följande framh{1llas. 

SCB handhar huvuddelen av den statliga statistikprliduktionen och har 

en allmlint samordnande funktion i1lllm statistikomr;'ldet. Centralbyran har 

ca 2 200 anställda. varav knappt h~llften i Örebro. Anslagen till central

byr~1n fiiresli1s for budgetärct 1980/81 totalt tas upp med 217 milj. kr. 

Statistiska centralbyr<'m har expanderat snabbt undcr 1960-talet och 

första Jclcn av 1970-talct. Under Je senaslL' iiren har SCB:s rcala resurser 

minskats och cn konsolidering av verksamheten har ägt rum -- sf1viil 

persl>nellt som anslagsmiissigt. 
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Med utgångspunkt i bctiinkandet !SOU 1978: 79) Förslag till undersök

ning om hush~ill. bostiider och sysselsättning 1980 har statsmakterna fattat 

beslut om en allmän folk- och bostadsriikning år 1980 (prop. 1978/79: 128. 

FiU 1978/79: 29. rskr 1978/79: 282. SFS 1979: 217). Undcrsökningsarbetet 

leds av.SCB. En nyhet är att bostadsdata skall inhiimtas i samband med att 

uppgifter under hösten 1980 tas in till 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

Statens sammanlagda kostnader för undersökningen beräknas av SCB pre

liminiirt uppgå till ca 66 milj. kr. I enlighet med vad som angavs i prop. 

1978/79: 128 har SCB fått i uppdrag att undersöka alternativa metoder för 

framtida folk- och bostadsräkningar i .syfte att framdeles kunna göra så

dana undersökningar utan blankettutfrågningar av allmiinheten. Med ut

gångspunkt i betänkandet (Os E 1978: 3) ADB för SCB har regeringen 

vidare angivit allmänna riktlinjer för SCB:s ADB-anskaffningar. SCB-utred

ningen ( E 1977: 0 I). som har till uppgift att utreda möjligheterna att begrän

sa SCB:s uppgiftsinhämtande från företag och allmänhet. har avlämnat 

delbetiinkandet (Ds E 1979: 2). Industristati~tiken - uppgiftskrav och an

vändbarhet. På grundval av utredningens förslag har SCB fått i uppdrag att 

bl. a. undersöka om statistiskt urvalsförfarande kan användas i industrista

tistiken. Vidare har regeringen beslutat om en utredning med uppgift att se 

över den statliga statistikens innehåll och framtida inriktning. Huvudupp

giften är att med utgfmgspunkt i den befintliga statistiken kartlägga behovet 

av statistik inom de skilda samhällsområdena och föra en principiell dis

kussion om den statliga statistikens roll i samhiillet. Enligt direktiven bör 

utredningsarbetet styras av syftet att i en framtid präglad av knapphet på 

röurser tillgodose samhällets angelägna behov av statistik genom en effek

tiv avvägning mellan nytta och kostnader. 

För nästa budgetår föreslås SCB:s totala anslag öka med 12,5 milj. kr. 

Kompensation för pris- och löneomriikning har beräknats till 15.9 milj. kr. 

Ml)! bakgrund av det statsfinansiella liiget har möjligheterna till besparing 

och omprioritering s;irskilt beaktats. Med beaktande av att vissa anslags

överföringar skett frän andra myndigheter innebär förslaget en real minsk

ning av anslaget med 3,4 milj. kr. 

Samnwnji.Jttning 

Anslagsf~iriindringama mom ekonomidepartementets verksamhetsom

råde för budgetåret 1980/81 framgår av följande sammanställning. Belop

pen anges i milj. kr. 

A. Ekonomi<lcpartc:mentet m. m. 
U. Centrala myndigheter m. m. 
C:. Diverse 

Summa 

Anvisat 
1979/80 

15.6 
222,9 
111.0 

349.5 

Förslag 
1980/81 

IX.O 
271.3 
IOX,5 

397,8 

Förändring 

+ 2.4 
+48.4 
- 2,5 

+48,3 
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EKONOMI DEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Bohman 

Utdrag 

PROTOKOLi. 

7 

vid n:geringssammantriidc 

1979-12-21 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt al'Ser ekonomide

partementets verksamhetsområde 

Sjunde h11rndtite/11 

A. EKONOMIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Ekonomidepartementet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

J landläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Rcsccrsättningar 

rnven utrikes resor) 
Expenser 

8 163 535 

8691000 

10389000 

1979/80 

39 
16 

55 

7 539000 

237000 
915000 

8691 ()()() 

Beräknad 
ändring 
1980/81 

+.'i 
+I 

+6 

+ 1419000 

+ 279000 

+1698000 

Med hänvisning till sammanstiillningen heräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 10 389000 kr. Jag har diirvid beräknat medel li:ir sex politiska 

tjänster - fem ~akkunniga och ett bitriide - för samordningsurpgifter. 

Jag hemställer att regeringen fiireslitr rik~dagen 

att till t."J.:.011cnnidepart1·mc111et för budgctarct 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 10389000 kr. 
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A 2. Ekonomiska attacheer 

1978/79 Utgift 

l 979/80 Anslag 

1980/8 l förslag 

I 670855 

l 751 000 

I 915 000 

Fr~tn anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska attachcer. ·r:;änster 

för sädana atta<.:heer finns inrättade i Bryssel. Paris, Tokio o<.:h Washington. 

För nästa budg1:tflr räknar jag inte med annan ökning än den som följer 

av pris- Ll<.:h löneomräkning. Anslagsbehovet beräknar jag till I 915 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen förcslftr riksdag1:n 

alt till Ekonomiska a11ach1;er för budget<'i.rct I 980/81 anvisa ett för

slagsanslag av I 915 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/8 I Förslag 

.'i326467 

5 000 000 

5 500000 

Reservation 79019 

Från detta anslag bestrids förutom kostnaderna för ckonomideparte

mentets kommittcer även kostnaderna för de ekonomiska långtidsutred

ningarna. Med hänsyn till den beriiknade omfattningen av utrcdningsverk

samhctcn bör anslag1:t föras upp med 5 500 000 kr. för nästa budgetf1r. 

Jag hernstälkr alt rcg1:ring1:n för1:sl<'lr riksdagen 

att. till Ko111mifll;er fil. fil. för budgctaret 1980/81 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 5 500000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

132 577 

160000 

160000 

Rcservation 

Anslaget bör för niista budgc!f1r föras upp med oföriindrat belopp. 

Jag hem~tälkr att regeringen foreslär riksdagen 

48192 

all till F.x1ra 11t~Urer för budgetäret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 160000 kr. 
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B. CENTRALA MYNDIGHETER M. M. 

Statistiska centralhyran 

Statistiska centralbyran (SCB) iir central forvaltningsmymlighet för den 

statliga statistikproduktionen och handhar huvuddelen av denna. Ccntral

byrän har dessutom en allmiint samordnande funktion inom statistikomr[1-

det. Det åligger vidare centralbyrim att utföra vissa intermittenta under

sökningar och att göra l{mgsiktiga utbildnings- och yrkesprognoser. Hos 

centralbyrtm handhas äktenskapsregistret samt förs centralt företagsregis

ter. lantbrukets foretagsregister och de andra register som behövs for 

vcrbamheten. SCB skall inom sitt kompetcnsomrf1de i män av resurser 

fitaga sig uppdrag fr{m statliga och kommunala myndigheter. SCB fär även 

ätaga sig ~f1dana uppdrag frän enskilda uppdragsgivare. Uppdragsverksam

heten skall vara ekonomiskt sjiilvhärande. 

SCB leds av en styrelse. Chef fiir centralbyrån är en generaldirektör. 

Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar. nämligen avdelningen for 

areell statistik. avdelningen för företagsstatistik. avdelningen för individ

statistik. avdelningen för planering och samordning. avdelningen för cen

tral administration. avdelningen för system och information samt driftav

delningen. Avdelningarna är i sin tur organiserade på enheter. Till central

byrim iir ocksf1 knutet ett vetenskapligt rfid samt ett antal nämnder. 

Verksamheten vid SCB bedrivs dels i Stockholm. dels i Örebro. Till 

Örebro har förlagts bl. a. huvudparten av driftavdelningen. dvs. datama

skincentralen, centralen för manuell databehandling och intervjuarenhe

ten. Den I juli 1979 fanns vid centralhyrtm som helhet 2 241 anstiillda, 

varav 922 personer i Örebrn. Däruti.iver fanns vid denna tidpunkt 317 

intervjuare inom driftavdelningen. 

SCU har anslag i programtenner. Följande programindelning giiller t.v. 

I. Statistik, register och prognoser 

2. Uppdragsverksamhet 

Programmet Statistik. register och prognoser indelas i följande delpro-

gram. 

I. Extern samordning 

, Jordbruk och skördeskadeskydd m. m. 

3. Industri och byggnadsverksamhet 

4. Handel, servicenäringar och priser 

5. Hosbdcr, andra byggnader och fastigheter 

6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

7. Arbetsmarknad 

X. Befolkning och hushf11l 

':I. Riilh- och socialviisende 

7 J Ril-sdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Ri/aga /() 
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10. Utbildning. forskning och kultur 

11. Hefolknings-. yrkes- och utbildningsprngnoser 

12. Bibli,itck och information m. m. 

13. Arkiv 

14. Standardisering. gemensam metodutveckling och projektbundet ut

vccklingsarbete 

15. Folk- och bostadsriikning 1980 

Medel för SCB:s verksamhet anvisas för budgetåret 1979/80 under föl-

jande anslag. 

Statistiska centralbyrån: Statistik. register och prognoser 

Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

Folk- LlCh bostadsriikning 1980 

Folk- l!Ch bostadsriikning 1980: Uppdragsverksamhet 

f-'ör budgetf1ret 1980/81 bör medel för centralbyräns verksamhet anges 

under motsvarande anslag. 

Anslag I är ett förslagsanslag för finansiering av program I med undan

tag fi.ir de delar av programmet som finansieras av anslag frän jordbruksde

partementets huvudtitel resp. anslag 3. 

Anslagen 2 och 4 är förslagsanslag och bör tas upp med ett formellt 

belopp på I 000 kr. vardera. Under anslagen redovisas intäkter t1ch kostna

der för SCB:s uppdrags verksamhet !program 21. Anslagen får i princip inte 

belastas. För att lösa tillfalliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem 

inom uppdrags verksamheten samt för att tillgodose behov av rörelsekapi

tal disponerar SCB en rörlig kredit i riksgäldskontoret pa 12 milj. kr. 

Anslag 3 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av program 

!>Om av~er 1980 i\.rs t'olk- och bostadsräkning. 

B 1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1978/79 LI tgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

217135921 

204 925 000 

217 395 000 

Programmet Statistik. register och prognoser avser statistikproduktion. 

samordning av den stalliga statistiken. förande av vissa centrala register. 

prognos- o.:h utvecklingsarbete inom statistikens omrädc. m. m. SCB har i 

sin anslagsframst~illning delat in verksamheten under programmet. för

utom enlig! ddprogramindclningrn. i löpande verksamhet. intermittenta 

under~ökningar och utvccklingsarbete. Under de olika delprogrammen 

redovisas den löpande verksamhet och de intermittenta undersökningar 

som hör till delprogrammet i fräga. Utvecklingsarbetet är samlat under 

delprogram 14. Den löpande verksamheten omfattar löpande statistikpro-
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duktion. registerarhetc. samordningsarhete och prognosarhetc. Till inter

mittenta undersökningar r~iknar SCB större undersökningar, som i regel 

aterkommer med viss periodicitet. Till ut vccklingsarbcte hiinförs dels pro

jekt som syftar till all planera utformningen av ny statistik och nya meto

der, dels projekt som avser mera omfattande förändringar och anpassning

ar av den existerande statistikproduktionen. Utvecklingen inom program

met dels enligt denna indelning. dels enligt del programindelningen framgår 

av följande sammanställningar. 

Delprogram 197'8./79 1979/80 1980/81 
Utfall Anvisat Beräknar 

SCB före-
dntganden 

1 000-tal kronor 

1) Extern samordning 2 341 2408 2 748 2 .'.i36 
2) Jordhruk och skördcska-

deskydd m. m. 40423 38637 40123 39074 
Därav under X huvudtiteln 29271 28551 29902 28942 

3) Industri och byggnadsverksam-
het 15 501 16261 17766 17670 

4) Handel. servicenäringar <1ch 
priser 18583 18 155 19744 19204 

5) Bos fader. andra byggnader 
och fastigheter 13 852 14222 15 587 15 492 

6) Samhällsekonomi och offent-
lig förvaltning 24959 2561 I 27881 26769 

71 Arbetsmarknad 29540 29196 32076 31 140 
8) Befolkning och husMll 31 764 22058 23619 22660 
9) Riitts- och socialviisende 11 463 1241X 14848 13667 

IO) Uthildning. forskning <1<.:h 
kultur 16140 14712 16467 15 651 

Il) Befolknings-, yrkes- och 
uthildningsprognoser 5606 5 761 6 786 604X 

1:21 Bibliotek och information m. m. 9732 9088 I I 088 9995 
131 Arkiv 7 510 6990 8540 7 349 
14) Standardisering. gemensam me-

todutveckling och projektbun-
del utvc..:klingsarbete 16663 17959 22084 19082 
Därav utvecklingsarhetc ( 12 263) I 11 7381 ( 14 7431 ( 12 451) 

15) Folk- och bostadsräkning 1980 5086' I I 300 37700 35 ()()() 
()fördelade kostnader som motsvaras 
av intiiktcr 2 227 2306 2526 2 526 
Retroaktiv lön 2 330 

Summa kostnader 253720 247082 299583 283863 

Avgår intiikter 36584 42 157 70 128 66468"' 
Tillkommer diverse gemensamma 
kostnader 200 

Summa 217 136 204925 229655 217 395 

' A vscr Folk- och bostadsräkning 1975/1980. 
2 H;irav utgör 3.'.i 000 000 kr. medel från anslaget Folk- o<.:h bostadsräkning 1980 
under >junde huvudtiteln och 28 942 000 kr. medel frtm anslaget Administration av 
pL'rmanent skördeskadeskydd m. m. under tionde huvudtiteln. Vidare utgör 486000 
kr. int;iktcr for försiiljning av publikationer och 2040000 kr. ersättning till SCH från 
S<l<.:ialstyrelsen. byggnadsstyrcbcn o..:h skolöverstyrelsen för vissa kostnader for det 
gemen,amma hiblioteket i kvarteret Garnisonen. 
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LiipanJc verbamhet 
Intermittenta unJ..:rsökningar 
Utveckling~arhi:tc 
R<.:lrnaktiv lön 

Summa 

Srarisris/..a n'/l/ra/hvriln 

12 

I '!78/79 I 979/80 I 980/8 I 
Utfall Anvisat Beräknar 

SCB Föredra· 

192 184 
10 359 
12 263 
2 330 

217 136 

189496 
3691 

11738 

204925 

211616 
3 2% 

14 743 

229655 

ganJen 

202 717 
2 227 

12451 

217 395 

Oet övergripande m!tlct för SCB:s verksamhet är att samhällets behov av 

statistik skall tillgodo~es effektivt OL"h till rimliga kostnader. SCB utför 

sjlilv en stor del av den ~tatliga statistikproduktionen och har dessutom en 

allmilnt samordnande funktion inom statistikområdet. För att kunna fylla 

dessa uppgifter har SCB löpande klrntakter med statistikkonsumenterna. 

Dels finns silrskilda arbetsgrupper med representanter för verket och olika 

användare. dels för SCB information om konsumenternas behov i samband 

med det löpande arbetet inom olika statistikgrenar. 

Den genomgång av statistikbehoven som SCB gjort i samband med 

vtirens verksamhetsplanering har visat att inga mer omfattande föriindring

ar i efterfrägebilden har skett sedan föregående år. Tidigare framförda 

behov kvarst:'tr diirför i stor utsträckning oförändrade. Förslagen till för

ändringar i verksamheten 1980/81 sammanfaller därför i betydande ut

striickning med tidigare förslag eller är ett resultat av pagr1ende eller 

tidigare redovisat utveddingsarbete. 
Uehovet av förbiittrat statistiskt underlag är stort vad gäller bedömning 

av konjunkturut vecklingen rn.:h penningpolitiken liks1:im analy~ av struk

tunimvandlingen inom näringslivet. Miljö. energi. naturresurser. bostäder. 

kommunikation, sysselsllttning. utbildning, fördelningsfragor. barn- och 

äldreomsorg samt invandrarfrågor ägnas ökad uppmärksamhet och bättre 

planeringsunderlag efterfrågas inom dessa omrtiden. Regional och lokal 

samhällsplanering behöwr ny och föriindrad statistik som underlag. Fram

förallt bör framhi11las behovet av löpande regional information rörande 

sysselsättning. Statistik över förlindringar och utvccklingstendenser inom 

olika omräden hr viktigt underlag för analys av orsakssammanhang. Tids

serier och prognoser efterfrf1gas allt mer. 
Anpassningen av statistiken till de nya eller iindrade krav som stlills av 

samhiillet m[1ste ske i ett liige av restriktivitet i medelstilldclningen. SCB 

avser att under de niirm<ISte {1ren higga stark tonvikt pti fördjupad behovs

analys och anv~i.1daranpassning av statistiken. ptt behandling av uppgifts

liimnarfrt1gorna, pli rationalisering av statistikprocessen och på uppdrags

verksamheten. 

SCB:s möjligheter att tillgodose anviindarnas hehov av statistik beror 
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dels på möjligheterna att fä primäruppgifter (indata). dels p{1 villkoren för 

bearbetning av dessa uppgifter och för spridning av statistiken. SCB fort

siWer sitt arbete med att utveckla metoder och vidta t1tgiirder for all pf1 

olika sätt minska bördan for uppgiftslämnarna. SCB ägnar ncksä stL)r 

uppmhrksamhet och avsevärda resurser åt att förse sitt uppgiftsmaterial 

med ett fullgott sekretess- och siikerhetsskydd. 

Den snabba ut vecklingen på ADB-omrt1det iir av stor betydelse för SCB:s 

möjligheter att effektivisera sin verksamhet. Framtriidande drag iir bl. a. de 

ökade valmöjligheterna i fri1ga om lagringsmedia och ut vecklingen av 

terminalorienterade system. För SCB:s del är ett effektivt systemarbete 

avgi_irande for verkds möjligheter att tillgodogöra statistiken de tekniska 

framstegen. 

I en utredning inom SCB har en bedömning av hittillsvarande erfarenhe

ter av användningen av nya tekniker inom produktillllsprocessen nyligen 

gjorts. I rapporten fo\n utredningen har såväl tekniska och ekonomiska 

aspekter som anviindar-. integritets- och arbetsmiljöaspekter beaktats. 

SCB avser nu all efter en intern behandling av utrcdningsresultaten arbeta 

vidare med de frägor som tagits upp i utredningen. 

SCB har i överensstiimmelse med regeringens kompletterande anvisning

ar för myndigheternas förslag till anslagsframställningar som huvudalter

nativ redovisat ett besparingsalternativ. I anslutning härtill anförs att stats

makternas ställningstagande till tidigare anslagsframstiillningar enligt 

SCB:s mening har inneburit att verket de senaste åren inte har tilldelats 

medel for att tiicka kostnader för ofrånkomliga volymförändringar och 

andra automatiska förändringar. Siirskilda medel har inte heller anvisats 

för de ökade insatser som kriivts inom det personaladministrativa verk

samhetsområdet och för förhandlings- och informationsverksamhet m. m. 

Verket anför vidare att närvarotiden per helårsarbetande har minskat bl. a. 

som en följd av att den genomsnittliga semeskrledighcten förlängts samt 

att foriildralcdigheten förlängts m:h utökats. Vet har diirfor inte varit 

möjligt för SCB att i sitt besparingsförslag helt utgi't fri'tn planerade rationa

liseringsvinster. Även vissa begränsningar i verksamheten förs fram som 

besparingsförslag. En förutsättning enligt SCB för att rationaliserings vins

ter av beriiknad omfattning skall kunna realiseras är att SCB far tillgång till 

dalllrkapacitet i tillräcklig utsträckning. 

Verket framför ett antal förslag till utbyggnader eller fodindringar i 

löpande och intermittent statistikproduktion som enligt anviindarnas be

dömning är synnerligen angelägna. För att kunna genomföra dessa utbygg

nads- och förändringsförslag är verket hcrett att göra motsvarande hespa

ringar genom nedläggningar och begränsningar i produkter som jämfört 

med utbyggnadsförslagen bedöms vara mindre angeliigna. Verket framför 

diirutiiver förslag till utökad verksamhet som bedömts ha hög prioritt:t. 

Vidare foreslt1s en ökning av anslaget för utvecklingsarbctet med 22 prli

c..:nt. 
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SCB har i sitt förslag till anslagsframställning redovisat förslag vad avser 

sjunde huvudtiteln iexkl. 1980 lirs folk- och bostadsräkning) som skulle 

innebära en an~lagsökning med 24.7 milj. kr.. varav för pris- och löneom

räkning 17.1 milj. kr. 

Det projektbundna utvecklingsarbetet redovisas anslagsmlissigt under 

delprogram 14. Standardisering. gemensam metodutveckling och projekt

bunllet utvec~lingsarbete. I följande redogörelse för SCB:s förslag presen

teras det projektbundna utvecklingsarbetet däremot ämnesvis under resp. 

ddprngram i syfte att öka översklidligheten. 

Under de olika delprogrammen begär SCB - utöver pris- och löneom

räkning av medel för pågående verksamhet - medel för utökad verksam

het enligt följande redovisning. Av denna framgftr ockst1 föreslagna bespa

ringsfitgiirder. 

I) Ert an samordning 

För ökade insatser vid samordning av offentlig statistik begärs 100 000 

kr. För all förverkliga ADB-beredningsgruppens förslag om ökade insatser 

för samordning av regionalstatistiken räknar SCB med ett utökat medelsbe

hov på 100 000 kr. 

För utvecklingsarbete föreslås ett belopp på 320000 kr.. vilket innebär 

en ökning med 3:'i 000 kr. Förslaget avser fortsatta utvecklingsinsatser för 

att täcka den regionala samhällsplaneringens behov av statistik. 

2) Jordbruk och s/..iirdcskudeskydd m. m. 

rn1 uppgifter från kommunerna kommer att saknas fr. o. m. undersök

ningsåret 1980/81 föreslås en nedläggning av statistiken över skogs

br;inder. vilket innebiir en kostnadsminskning på 20000 kr. Genom bl. a. 

forbiittrad prnduktionsplancring och ökad användning av ADB kan kostna

derna för lanthruksstatistiken siinkas med 200000 kr. Kostnaderna för 

statistiken över fiskets avkastning kan enligt SCB minskas med 110000 kr. 

pli grund av rationalisering 1>ch reducerat underlag. Försöks verksamheten 

rörande statistik över lantbrukets arbetskraft föreslås ha oförändrad om

fattning. vilket innebär oföriindrat medelsbehov for budgetåret 1980/81. 

För verksamhet finansierad fr~'ln anslag under jordbruksdepartementets 

huvudtitel föreslås besparingar på sammanlagt 592 000 kr. Besparingarna 

uppkommer genom överföring till uppJragsverksamhctcn. alternativt ned

liiggning av kvalitetsundersökningarna inom de objektiva skördeska

deuppskattningarna samt genom rationaliseringar och nedläggning av vissa 

komplettcringsrutiner inom övrig lantbruksstatistik. 

SCB föreslitr en planenlig intermittent statistik över förbrukningen av 

drivmedel och eldningsoljor m. m. inom jordbruket till en kostnad av 

350 000 kr. För 1980/81 beräknas inga kostnader för fiskeriinventering 

1979. MedclsbehllVct minskar dlirför med 525 000 kr. 

Under jnrdbruksdcpartementets huvudtitel föreslfts en lantbruksräkning 
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1981 och en trädgårdsräkning 1982. Kostnaderna för dessa beräknas till 

totalt 5 250 000 kr.. varav 650 000 kr. under 1980/81. Dessutom föreslås en 

undersökning av fönruktsförhitllanden i jordbruket till en kostnad av 

247 000 kr. hudgctt1ret 1980/81. 

För 11/\'l'c/.:./ing.rnrhetc begär SCB 860 lKlO kr. vilket är en ökning med 

lt.5 000 kr. Projekten avser fortsatt ut veåling av markanvändningsstatisti

kcn. miljöstatistik. statistik över nalUrresurser och naturresursutnyttjandc 

samt utformning av en arbetskraftsstatistik for trädgfo·dsnäringen. Vidare 

behiiver en översyn av fjäderfästatistiken genomföras. 

)) Industri och hygg11ad.11·t•r/.:.samhet 

SCB förcslitr att SJTC-rcdovisningen i industristatistiken slopas samt att 

spe.:ialredovisningen av bergsverksstatistiken upphör. Vidare föreslår SCB 

att den särskilda snabbearbetningen av energiuppgifterna i den ärliga in

dustristatistiken läggs ned. Dessa inskränkningar skulle medföra en kost

nadsminskning med sammanlagt 140000 kr. En nedläggning av den t1rliga 

skolagerinventeringen skulle innebära en besparing pt1 55 000 kr. För utar

betande av en kvartalsvis kapacitetsutnyttjandestatistik för industrin begär 

SCB 380000 kr. Genom rationaliseringsätgärder inom delprogrammet be

räknas besparingar pä 140000 kr. uppkomma. 

För utvec/.:.lin;tsarhl'tl' begärs 550 000 kr.. vilket är en ökning med 

140000 kr. Projekten avser vidareutveckling av varustatistiken. fortsatt 

översyn av industristatistiken. utbyggnad av energistatistiken och en över

syn av den ekonomiska korttidsstatistiken. 

4) Handel. sen·iccniiringar och priser 

För full årsproduktion av mänadsvisa prismätningar för konsumentpris

index samt för förbättring av bostad5posten genom inhämtning av upp

gifter angäende bostadsrättslägenheter räknar SCB med ett utökat medcls

behov på 235 000 kr. SCB beräknar en kostnadsökning om 70 000 kr. for 

utökad information om indcxhöjning av underhållsbidrag p. g. a. ändrade 

regler för indexhöjning. Genom begränsning av publiceringen av ärsstati

stiken över utrikeshandeln kan en besparing p~I !00000 kr. göras. Samti

digt begär SCB en utbyggnad av utrikeshandclsstatistiken till en kostnad av 

120 000 kr. För utbyggnad av fartygsstatistiken föreslås 40 000 kr. Om en 

omläggning genom övergång frän mt'lnatlig till kvartalsvis framställning av 

statistiken över utrikessjöfarten genomförs uppkommer en besparing på 

45 000 kr. För utbyggnad av bilstatistiken vart tredje år med redovisning av 

bilinnehavct relaterat till sociala och ekonomiska variabler begär SCB 

35 000 kr. En utökning av byggnadsprisindex med uppgifter angående 

byggnadsstyrclscns byggande medför enligt SCB ökade kostnader pä 

20000 kr. Vidare föresläs en nedläggning av byggnadskostnadsindex för 

jordbruksbyggnader. vilket innebiir en besparing pä 75 000 kr. En ned

ILiggning av entreprenadindex H63 fi.iresl;.'\s, vilket minskar SCB:s kostna-
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di:r med :!5 000 kr. Urvalet av rrisuppgifter for producent-, export- och 

importprisindex samt prisindex för inhemsk tillgang föreslas utökas till en 

kostnad av 130 000 kr. Rationaliseringar inom delprogrammet beräknas 

innebära besparingar på totalt 500 OOC kr. 

För att slut fora undersiikningen rörande persontransporter ml!d buss 

her~iknar SCH ett ökat medelshehnv pt1 50 000 kr. 

För 11t1'l'ckli11g.1arhl'te begärs 985 000 kr.. dvs. en ökning med 315 000 kr. 

Till de föreslagna projekten hör bl. a. fortsatt utveckling av samfärdselsta

tistiken, resvane undersökningar, förbättringar av fordonsstatistiken. fort

satta arbeten med konsumentprisindex och slutförande av översynen av 

inrikeshanddsstatistiken samt utbyggnad av en inköpsstatistik. 

5 l BostiiJer. andra hyggnaJcr och fiutigh('(er 

SCB föreslår att energistatistiken för lokaler l~iggs ned på. grund av 

otillfredsställande kvalitet, vilket skulle ge en besparing på 250000 kr. 

Inom hostadsbyggnadsstatistiken medför rationaliseringsåtgärder bespa

ringar på 65 000 kr. 

För statistikproduktionen i anslutning till de allmänna fastighetstaxe

ringarna begärs 420 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

För 11t1·ecklingsarbete begärs 155 000 kr., vilket är en ökning med 60 000 

kr. Arbetet avser bl. a. en översyn av fastighetsprisstatistiken. 

6) Samhällsekonomi och 1~f.kntlig jiirl'liitning 

Genom att engangskostnader for centrala företagsregistret bortfaller kan 

anslaget minskas med 100 000 kr. En viss begränsning av mervärdesskat

testatistikcn föreslås av SCB innebärandi: besparingar på 30000 kr. SCB 
föreslår vidare att viss statistik avseende kyrkokommunernas finanser i 

fortsättningen tas fram vart tredje är i stället för ärligen, vilket inneb~ir en 

kostnadsminskning med 75 000 kr. för 1980/81. Inom finansstatistiken för 

företag föreslås rapportering av nyckeltal till mindre företag till en kostnad 

av i 80 000 kr. En statistik föres lä~ angi1ende hushållens fon.~tagssparande. 

Kostnaden uppg[1r enligt SCB till 220000 kr. Vidare föreslås en aktiestatis

tik till en årlig kostnad av 290000 kr. En begriinsning och omfaggning av 

investerings::.tatistiken skulle enligt SCB medföra besparingar pti 75 000 kr. 

En omfaggning av nyutlfinings~tafotiken fritn mftnads- till k vartabrcdo

visning förcsläs. vilket medför en kostnadsminskning pä 75 000 kr. För 

utökning t1ch förh~ittring av nationalriikenskaperna heriiknas ett ökat me

delshehov p~i 360000 kr. Ett förenklat förfarande vid heriikning av de f1rliga 

input-outputtabellerna beräknas medföra besparingar på 130 000 kr. Ge

nom rationaliseringar inom delprogrammet kan besparingar pt1 :'i I 0 000 kr. 

uppkomma. 

Undersl.ikningen avseende företagens internationella betalningar slut

förs under 1979/XO. varvid mi:dclsbehovct minskar med 95 000 kr. SCB 

foresl:·ir att en under>.ökning avseende internationella företag genomförs 
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per den 31 december 1980. För 1980/81 beräknas kostnaderna till 160000 

kr. 

För 1111•eck/ingsurbetc begärs totalt 2 090000 kr .. dvs. en ökning med 

415 000 kr. Projekten omfattar bl. a. en fortsättning av arbetet med att 

underlätta uppgiftsUimnarnas situation samt fortsatt planering av en arkiv

statistisk företagsdatabas. Vidare ingär samordning av företagsstatistiken. 

utveckling av finansstatistiken och kreditmarknadsstatistiken samt kvali

tctsförbättrande ätgärder avseende nationalräkenskaperna. 

7) Arb!'lsmarknad 

En nedläggning föreslås av statistiken över sysselsättningen och löne

summor inom olika niiringsgrenar enligt RFV:s arbetsgivaruppgift. Ned

läggningen. som genomförs under förutsiittning att godtagbart tillförlitliga 

uppgifter kan erhållas via det skatteadministrativa systemet (RS-systemet) 

eller pf1 annat sätt, innebär en besparing på 220 000 kr. Vidare föreslås att 

rapporter om lönesummor för statistiken över st<itens löneutbetalningar i 

framtiden hämtas frän RS-systemet under förutsättning att kvaliteten hos 

dessa uppgifter blir acccpt<ibcl. H~irigenom beräkn<is en inbesparing pä 

90 000 kr. Kostnaderna för statistik baserad pä uppgifter från RS-syslcmel 

kan för närvarande inte anges. SCB föreslår en utbyggnad av statistiken 

över statsanställda och kommunal personal med SN 1-branschade syssel

sättningsdata pf1 kommunniva. Kostnaderna beriiknas öka med 90000 kr. 

pft grund av utbyggnaden. Rationaliscringsåtgärdcr inom den företagsba

~eradc delen av delprogrammet bcräkn<is innebära besparingar på 130000 

kr. 

SCB föreslår att undersökningen av årssyssclsättningcn överförs från 

AMS:s till SCB:s anslag och genomförs som en löpande ärlig tilläggsunder

sökning till arbetkraftsundersökning<irna (AKU) fr. o. m. 1980/81 för 

520 000 kr. SCB föreslår vidare <itt särskilda bearbetningar av AK U-m<iteri

alet genomförs till en beräknad kostnad av 190 000 kr. för att erhälla ökad 

kunskap om förändringarna i sysselsättningshiinseendc för olika grupper 

samt att en undersökning av den icke sysselsatta hefolkningen genomförs 

vartannat är. Kostnaderna för denna undersökning beräknas till 560 000 kr. 

under budgetåret 1980/81. Besparingar pfl 460 000 kr. beräknas uppkomma 

genom rationaliseringar inom AK U. 

För 1111·1,ck/ingsurbete föreslås I 180 000 kr., vilket är en ökning med 

215 000 kr. Arbetet <ivser bl. a. fortsatt utvecklingsarbete beträffande den 

förctagsbascradc arbetsmarknadsstatistikcn samt utarbetande av en regio

nal syssclsä11ningsstatistik. Vidare avses samordning och utveckling av 

arbetsmarknadsstatistiken samt förhättringar av arbetskraflsundersök

ningarna. 

8) B1:fi>//..11i11g och h11.1-Juil/ 

Inom iirlig hefolkningsstatistik förc:sl;'ir SCB en publikationsnedl~iggning. 

t2 Riksdagen J'il'i/80. I sam/. Nr /00. Bilaga /() 
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vilket skulle innehiira en besparing med 60000 kr. För undersökningar 

rörande levnadsförhällandena i samhiillet hegiirs för kompldtering av upp

gifterna 40000 kr. och fiir engtmgskostnadcr avseende mätstudier 100000 

kr. SCB hegiir ytterligare medel för den ttrliga inkomst- och förmögenhets

statistiken om 360 000 kr. Arbetena avser hl. a. utökning av uppgifter om 

pensioniirernas inkomstförhällanden. förhiittring av statistiken över "dis

ponibla inkomster" samt i.iverföring av arhetsuppgifter frän lokal skatte

myndighet. 

För inkomstfördelningsundersökningen begiir SCB 220000 kr. för kost

nadsiikningar p{1 grund av l)mläggning av taxeringen i första instans. Me

ddshehovet för partisympatiundersökningarna minskar planenligt med 

160 000 kr. En omHiggning av registret över totalbefolkningen medför 

iikadc bearbelningskostnader pf1 170 000 kr. Rationaliseringar inom delpro

grammet bcriiknas medföra besparingar pä 220 000 kr. 

Hushi\.llsbudgetundersökningen 1978 beräknas planenligt vara avslutad 

1981/82 varvid anslaget minskar med 130000 kr. Genom att 1979 års 

valstatistik fardigstiills under 1980/81 minskar medelsbehovet med 

I 770 000 kr. En provundersökning om arbetsmiljöstatistik föreslås till en 

kostnad av 500 000 kr. 

I en särskild skrivelse den 10 oktober 1979 hegär SCB medel för statistik 

över folkomröstningen i kämkraftsfrägan 1980. För budgetåret 1980/81 

behövs enligt SCB 208000 kr. 

För 11t1·cckli11>:sarhl'l<' begärs totalt I 550 000 kr.. dvs. en ökning med 

215 000 kr. Till de föreslagna projekten hör bl. a. fortsatt utveckling av 

inkomststatistiken och av undersökningarna av levnadsförhållanden. ut

veckling av en arbetsställt:orienterad arbetsmiljöstatistik och planering av 

hushållshudgetundersökningar samt utveckling av övergripande statistiska 

och produktionstekniska metoder inom delprogrammet. 

9) Riitt.1- och s11ci1i/1·1i.l'l'lltfr 

För utbyggnad av hrottsstatistiken med mer omfattande regional redo

visning begiir SCB 85 000 kr. En begränsning av inteckningsstatistikcn 

skulle medföra en minskning av kostnaderna med 300000 kr. För att 

hehålla ~iktemkapsregistret krf1vs enligt SCB 70000 kr. för automatiska 

volymökningar. För ökad analys och informationsfi.irb~ittringar av död~m

sak~rcgistret hcgiirs 255 000 kr. SCB föreslär att medel för arhetsskadesta

tistiken överfors fr{rn arbctarskyddsstyrelscfö till SCB:s anslag vilket med

för en ökning pa 540 000 kr. För att kunna genomföra en statistik över hem

lich fritidsolyckor hegär SCB 500000 kr. Rationaliseringar inom delpro

grammet ber~iknas innebiira besparingar pi1 170000 kr. 

SCB förcslt1r att trafikantutfr<'lgningar om viigtrafikolyckor genomförs 

vart tredje itr fr. l). m. 1980. Medclsbehovct för 1980/81 heräknas uppgå till 

400 000 kr. 

Flir 1111·l'dli11g.\'/lrhl'II' föresl~1s 740000 kr.. vilket iir oföriindrat medels-
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behov i förhallande till budgetåret 1979/80. Arbetet innebär fortsatt ut

veckling av riitts- och socialviirdsstatistikcn samt planering av trafikantut

frågning bctriiffande viigtrafikL1lyckllr. 

!O) Urhildning. Ji>rskni11g och kulrur 

SCB föreslar ncdliiggning av statistiken över val av linje, gren och 

variant i {irskurs 2 och statistiken över fiirviintad examination i gymnasie

skolan. Besparingar uppkommer diirm1.:d på sammanlagt 140 000 kr. För 

ut vidgning av stati>.tiken över invandrarclever i skolviisendct begärs 45 000 

kr. SCB:s färarregister för1.:sl~1s forhii11ras m1.:d en utbyggnad av umJervis

ningefö fördelning p{1 iimn1.:n för 210 000 kr. samt med en utvidgning av 

pnpulationen för 170000 kr. För volymökning i fararregistret b1.:hövs enligt 

SCB ytt1.:rligare 140000 kr. En nedläggning av undersökningen om ddtaga

n: i qudi1.:cirklar skulle leda till en besparing pä 220000 kr. Ett slL1pande av 

3-;irsenbten inom bibliotebstatistiken minskar kostnaderna med 40000 

kr. För uppliiggning av en elevpanel för longitudindla studier hegärs 

380000 kr. Fiir publi1.:ering 01.:h viss ny pniduktion av kulturstatistik före

slt1s 110000 kr. Genom 1.:n planenlig intermittent uppgång av forskningssta

ti~tiken ökar SCH:s kostnader med l80000 kr. Rationaliseringar inom 

delprLigrammet leder till besparingar på 110000 kr. 

För 1111·eckli11i.:sarhl'le begiirs 700 000 kr.. vilk1.:t är en ökning med 

140000 kr. Projekten avser bl. a. fortsatt omliiggning av hiigskolcstatisti

ken och översyn av informationssystemen fiir ungdoms- lH.:h vuxenutbild

ningen. Vidare ing[ir arbeten med fiirblittradc produktionstekniska meto

der inum delprogrammet. 

11) B1'.fi>lk11i11gs-. yrkes- och 111hild11i11gsprog110.1cr 

SCB föreslfir att prognosverksamheten inom den demografiska analysen 

utökas. Kostnaderna beräknas till 700000 kr. Vissa ned~kiirningar av 

yrkesprognosverksamhetcn beräknas innebiira besparingar pä 130 000 kr. 

En besparing pf1 5.5 000 kr. uppkommer inom delprngrammet pt1 grund av 

rationaliseringar. 
Fiir 1111·cckli11;.:.1l11"h1'/1' begiirs 135 000 kr.. vilket innebiir en ökning med 

samma belopp. Arbetet avser en förbiittring av underlaget fi)r regional 

utbildnings- och sysselsiittningsplanering. Fiir studie- och yrke-..oricntering 

planeras utveckling av regionala prognosmetoder. 

12) /Jihliotd. i1(/im11ario11 m. m. 

SCB hegär 65000 kr. for an~lutning av biblioteket till det s. k. LIURIS

systemet. För förbättrad konsumenbcrvi.:c hos upplysningstjänsten före

sJ;1s en ökning av resurserna med 160000 kr. En förstlirkning av distribu

tiLinsdetalj1.:n behövs enligt SCB. Kostnaderna härför beriiknas till 70000 

kr. Ett engångsanslag pti KOOOO kr. fiircsläs fiir publicering av ljiirde deltc'n 

;1v Historisk Statistik. En utbyggnad av SCB:s utbildningsvcrksamhct före-
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slt1s till en kostnad av 635 000 kr. Uthyggnaden avser chefsutbildning, 

insatser for ökad extern och intern statistikutbildning samt ökning av den 

avgiftshdagda statliga uthildningsverksamheten. 

För 1111·ed.li11parhcte heg~irs 135 000 kr.. vilket är en ökning med 35 (K)O 

kr. Arhetet avser en utredning rtirandc externt riktad information om 

statistik. 

13) Arki1· 

SCH föreslår att mikrofilmkopior anskaffas av utdrag ur kyrkoböcker 

och husförhörsliingder till en kostnad av 150000 kr. samt att dödsbevisen 

mikrofilmas till en kostnad av 200 (K)O kr. Genom att övergå till mikrofilm

ning av nyinkomna dödsbevis uppst!ir en rationaliseringsbcsparing på 

85000 kr. Vidare skulle en besparing på 110000 kr. uppnås genom att 

begr~insa arhetet med registret över emi- och immigranter. För beräknad 

ökning av antalet magnetband för längtidsarkivering behövs enligt SCB 

65 000 kr. En planerad utbyggnad av miniatyrpopulationen avbryts. vilket 

innebär en hesparing pä 210 000 kr. För ökade löpande kostnader för 

utbyggnad av tidsseriedatahascn (TSDB) föreslås en utökning av anslaget 

med 900 000 kr. 

För 11t1'1'ckli11g.1arhete föreslås totalt l 595 000 kr., vilket inneb~ir en 

ökning med 495 000 kr. Projekten avser fortsatt utveckling och anpassning 

av RSDH-systemet och planering och utveckling av en longitudinell. socio

demografisk miniatyrdatabas. 

14) Sta11dardi.1·1'ri11g. gemensam ml'lod1111·eckli11g och projekthundet 111-

1 't'< ·kli ngsa rbc te 

I syfte att rationalisera statistikprocessen genom omfördelning av re

surser pil olika prL)duktionsmoment behövs enligt SCR 300 000 kr. För att i 

ökad omfattning utnyttja metoder och tekniker. inklusive standardpro

gram. för statistisk analys och grafisk presentation beriiknar SCB ett ökat 

medelsbehlw av 100000 kr. För implementering av nya produktionstek

niska principer vid SCB begärs 200 000 kr. För löpande koordinatutnytt

jande i SCB:s statistikproduktion foresli1s ett belopp av 75 000 kr. Rationa

liseringar inom delprogrammet beriiknas innehiira besparingar pä 95 000 

kr. 

Det prnjektbununa utvecklingsarbdet som anslagsm~issigt hör hemma 

unuer delprogram 14 har redovisats ~imnesvis under respektive delpro

gram. För det 11t1°1'ckling.rnrh<'i<' som avser standardisering rn.:h gemensam 

rnetL>dut veckling begiirs totalt 3 355 000 kr., vilket innebär en ökning med 

64.~ 000 kr. Bland projekten miirks utveckling av statistiska metoder bl. a. 

for att underhitta individers och företags uppgiftslämnande. utveckling av 

metoderna för förämlringsskattningar (tidsserier). fortsatt utveckling och 

anpassning av tekniker och system inom databehandlingen. standardise

ring och automatisering av fler produktionsmoment samt fortsatt utveck-
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ling av standanlprogramhihlioteket. Vidare ingår hl. a. fortsatt utveckling 

av arbetet med k valitetskontroll. utveckling av databasmetoder och direkt

minnesteknik, utarbetande av metoder för geografiskt spridd databehand

ling. utveckling av sekretessteknik. mättekniska utvecklingsarbetcn inom 

individstatistiken samt utredning om koordinatmetodernas användnings

miijligheter inom statistiken. 

15) Folk- och hus1udsriik11i11i.: /ClfiO 

För att genomfiira folk- och hl>stadsriikningen 19go samt utvecklingsar

hetc avseende framtida folk- och bostadsriikningar heriiknar SCB ett utökat 

medclshchov pf1 26400000 kr. för budget:iret 19!<0/XI. Undersökningen 

finansieras genom det siirskilda anslaget. Folk- och bostadsriikning 19!<0. 

Ciemcnswnl 

SCB begär dessutom medel för vissa gemensamma funktioner. Större 

delen av de gemensamma kostnaderna ing[ir i de direkta kostnaderna för 

de olika förändringsförslagen. som uppräknas med viss procentsats. Insat

ser inom järnställdhetsarhetet täcks dock inte av den prm:entuella uppräk

ningen. För detta ändamfil begär SCB 200000 kr. 

Personal 

SCB beriiknar att ett genomförande av dess förslag under anslaget 8 I. 

Statistik. register och prognoser innebiir en persllnalökning med 34 perso

ner. Förändringar av uppdragsv.::rksamheten beriiknas innebiira en perso-

nalökning med 2 personer. 

Lii11epla11.rn11s1iilld personal l'id .11a1is1iska cemralhyrå11 

1978/79 1979/80 1980/81 beräknar 
SCB Föredra-

ganden 

8 /. Statistik. regi.Ha och prognoser 1474 1417 1454 1393 
Handläggande personal 800 832 866 829 
Övrig personal 674 585 588 564 

B 2. Uppdra1Js1·erksamhet 137 147 149 149 
Handläggande personal 87 102 104 104 
Övrig personal 50 45 45 45 

B3. Folk- och ho.1·tadsräk11i111J 19HO 31 38 72 72 
Handläggande pcr~onal 16 :!2 30 30 
Övrig personal 15 16 42 42 

B4. Folk- och bostadsräk11i111J 
1980: Uppdrags1•erksamhet 2 2 2 
Handläggande personal 
Övrig personal 

2 2 2 

Totalt vid SCB 81 76 76 76 
Handfaggandc per~nnal 29 28 27 27 
Övrig persL>nal 52 48 49 49 

Dtlra1·ji11a11sieradfrtln X:c h111·11dtitl'i11 1723 I filiO 1753 1692 
Handl~iggande personal 9~2 98n I 029 992 
Övrig persnnal 791 694 7:?4 700 
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Remissyttra11d1•11 

Efter remiss har yttranden över SCH:s anslagsframställning avgetts av 

datainspektionen. Synpunkter har också inhämtats från konjunkturinstitu

tet, delegationen for företagens uppgiftslämnande, utredningen om SCB:s 

uppgiftsinsamling ( E 1977: 0 I) samt riksrevisionsverket. 

L>atainspl'/..tionen har yttrat sig över hl. a. de förslag i SCH:s anslags

framställning som innebär inrättande av nya personregister eller ändringar 

i redan befintliga register. Datainspektionens yttrande är lämnat med den 

reservationen att inspektionen ges tillfälle till förnyat yttrande för de fall 

SCB i den fortsatt•t planeringen ger projekten en frän integritetssynpunkt 

annorlunda utformning. 

Vissa lindringar i datalagen har triitt i kraft den I juli 1979. Datainspek

tionen anser infl' att den nya lydelsen av 3 a * datalagen innebär någon 

inskränkning av SCB:s verksamhet si1vitt nu iir i frf1ga. Ett tilfagg till 6 * 
datalagen innebiir all datainspektionen vid bedömande om föreskrift enligt 

denna paragraf behövs skall slirskilt beakta om registret innehtiller person

uppgift som utgör omdöme eller annan värderande upplysning llm den 

registrerade. 

Datainspektionen har i sitt yttrande behandlat 12 förslag om nya eller 

ändrade personregister. I fem fall har datainspektionen inget att erinra mot 

att SCH:s förslag genomförs. Det g~iller ekonomisk korttidsstatistik, allmän 

fastighetstaxering 1981. hushållens företags sparande, arbetskraftsunder

sökningarna och llirarregistret. 

För fern undersökningar anger dat:.iinspektionen vissa förutsiittningar för 

att godta registren. Dessa avser undersökningar om energiförbrukningen 

innm jordbruket. konsumentprisindex. trafikantutfrttgning om viigtrafik

oly.:kor. arbetsskadestatistik samt planering av integrerad elevundersök

ning betrMfande arbete och studier. 

Vad giiller inkomst- m:h förmiigenhetsregistret har datainspektionen 

inget att erinra mot den av SCB föreslagna utvidgningen. Datainspektionen 

framhåller dock att ett särskilt personregister rörande samtliga personer 

för vilka kontrolluppgifter inUimnats ink bör inriittas förriin statsnwkterna 

tagit slutlig ställning till propositionen rörande det centrala skatteregistret, 

samt att frf1gan om förvaringstiden för uppgifterna i registret särskilt mttste 

övervägas. 

Vissa uppgifter för undersökningen elevpanel for longitudinella studier 

iir fri·in integritetssynpunkt synnerligen bnsliga enligt datainspektilinen. 

Vid liknande register för arbetstagare har datainspektionen anse\\ att de 

registrerade fackliga organisationerna skall ges tillfälle att yttra sig. Pft 

motsvarande siitl bör organisation som företriillcr eleverna fä tillfälle att 

yttra sig över registret innan detta inriittas. 

J.:01(i1111/..t11ri11.1tirn1e1 (K)) har i form av prioriteringar anfört synpunkter 

pä SCB:s förslag till utökningar och hesparingar. 

Dl'ieg111io111·11 .fi"ir.fi"irl'tagen.1 llfJf'.'-:iJi.1/ii11111a11dc ( DEFU) har Uimnat syn-
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punkter pi1 SCB:s anslagsframställning med utgångspunkt i uppgiftslämnar

fr~'igorna med anledning av de utökade eller nya uppgiftsinsamlingar som 

SCB föreslf1r. 

Betriiffande ut vecklingsarbetet anför DEFLJ att arbetet i första hand bör 

knm:entreras på S[1dana projekt som syftar till förenklat och reducerat 

uppgiftslämnande samt ökad först<\else mellan uppgiftslämnarna tH.:h myn

digheten. 

DEFLJ :s erfarenheter pt1visar viirdet av att uppgiftslämnarna redovisar 

nedlagd tid på insamlingar av uppgifter som ett mått pt1 uppgiftslämnarbör

dan. DEfU anser det angefaget att statsmakterna sl:'tr fast att det skall 

anknmma p<'1 uppgiftsinsamlaren att miita belastningen och hemställer att 

regeringen i budgetpropositionen uttalar att det !\ligger SCB att föriindra 

sina rutiner i detta hiinseende. 

Utrl'd11ing<'ll 0111 SCB:.1· Uf'Pi<!fisinsamling (SCB-utredningen) framför 

synpunkter beträffande SCB:s allmänna synsiitt och tltgärdsförslag betriif

fande uppgiftsfönnandet. Utredningen anser att hetydclsen av :1tgiirder 

s~isom aterrapportering för att minska uppgiftslämnarproblemet är överbe

tonad. Däremot bör man förbättra sina kunskaper om företagens uppgifts

famnarproblcm genom undersökning av tidsåtgång och svarsbeteende i 

högre grad än i dag sker. SCB-utredningen foresltlr att SCB far i uppdrag att 

redovisa en plan för hur verket mer systematiskt skall öka sina kunskaper 

om uppgiftslämnarproblem i de olika statistikprodukterna. 

SCB-utredningen kommenterar dessutom SCB:s behandling av de stati

~tikprodukter :,;t'm utredningen gjort en s~irskild genomgfrng av i sitt första 

delbetänkande. 

Dc/hetiinkancfr a1· SCB-utredningen 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 mars 1977 tillkallade 

chefen för ekonomidepartementet i september samma år en särskild utre

dare for acc granska SCB:s uppgiftsinsamling fri\n företag och enskilda 

tE 1977: 01 ). 

Utredningens första delbetänkande, <Ds E 1978: 2) Minskade uppgifts

krav pä företag. behandlades i föregt1ende lirs budgetproposititm tprnp. 

1978/79: 100 bil. 10 s. 24- 34). 

Utredningen har i mars 1979 övcrliimnat ytterligare ett delbetänkande. 

tDs E 1979: 2) Industristatistiken - uppgiftskrav och anviindbarhet. För

slagen syftar till att förenkla uppgiftslämnandet för i första hand små och 

medelstora företag. Utgångspunkten för utredningen har varit att lägga 

fram förslag stim innebär en väsentlig lättnad i uppgiftsliimnandet utan att 

leda till annat än marginella försämringar av industristatistikens informa

tionsviinle. 

Betiinkandet har remissbehandlats. 

Med utgf111gsp11nkt i betänkandeh förslag till födindring av industristati

~tiken har regeringen den 20 december 1979 givit SCB i uppdrag 1111 under-
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~iika möjligheterna till urvalsförfarande . .1am1 alt överväga utredningens 

i.ivriga för~lag 1Kh sä l~tngt miijligt beakta Jem i Jen löpande verksamheten 

m..:d industristatistiken. 

/-'iircJraga11J1' 11 

Fiir hudgetäret 1980/81 foresli·ir statistiska centralbyrän en ökning av 

anslaget med 24. 7 milj. kr. 1 detta belopp ingår kompensation för pris- och 

liineökningar med 17.1 milj. kr. 

Behandlingen av SCB:s förslag till anslagsframställning för budgetåret 

1980/81 har priiglats av stor restriktivitet vid prövningen av framförda 

förslag till utbyggnad av statistikproduktionen. Den restriktiva hå.Ilningen 

har varit motiverad av främst statsfinan~iella skiil. 

Utgångspunkten vid bedömningen av SCB:s förslag till anslagsfram

~ti"illning har varit det av SCH presenterade huvudalternativet. Detta inne

biir en neuskiirning med 2 '·'-i av föregående budgetårs pris- och lönejuste

radc anslag. Nedskiirningen har i SCB:s förslag genomförts i form av dels 

allrniinna rationaliseringar. dels nedläggning eller reducering av vissa sta

tistikprodukter. Jag anser att anslaget i enlighet med det framlagda bespa

ringsalternativet bör minskas med 4 365 000 kr. Nedskärningen bör ske 

med utgångspunkt i det av SCB framlagda förslaget och - vid behov -

efter kontakt med statistikanvändarna. Jag vill i detta sammanhang undt:r

stryka vikten av att den statistik meu anknytning till energiomrhdet som 

SCB produ1.:erar behålls och förbättras. Denna statistik har stor betydelse 

som bt:slutsunderlag för utformningen av energipolitiken. Jag vill dessut

om erinra om vad Slllll anförts i propositionen om riktlinjer för energipoliti

ken (prnp. 1978/79: 115 bil. I s. l:!Ol angnende hetydelsen av att olika 

myndigheter använder sig av jiimförbara metoder oc.:h siffror niir dt:t gäller 

energistatistik oc.:h balanser pä energiområdet och att metoderna knyter an 

till internationellt vedertagna definitioner. Jag vill betona vikten av att SCB 

och statens industriverk i samråd med övriga berörda organ intensifierar 

anstr~ingningama att t1stadkomma detta. 

I i.ivrigt har jag vid prövningen av SCB:s förslag till anslagsframstiillning. 

i enlighet m..:d regeringens anvisningar. utgått fr~m att kostnader för ut

byggnader av statistikprnduktionen skall tiickas av hesparing~tr till motsva

rande belopp. SCB har for detta iindamf1I föreslagit minskningar i fråga om 

ett antal statistikprodukter till ett belopp om I 175 000 kr. Jag anser att 

besparingar hör ske till ett belopp av niimnda storleksordning för att 

finansiera de högt prioriterade utbyggnader i statistiken som jag anger i det 

följande. Vad avser hesparingsförslagen har jag vid beredningen funnit all 

vissa förslag inte hör genomföras. Jag ftterkommer vid genomgtmgen av 

delprngra~1men till vilka produkter jag här syftar pft. Det fär ankomma på 

SCB att i stiillet genomföra andra besparingar sf1 att utrymme kan skapas 

för de angivna utbyggnaderna. 
Jag vill framhålla att det självfallet är en viktig uppgift för SCB att. 
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parallellt med bevakningen av nya behov. fortlöpande bevaka och liimna 

förslag till tänkbara besparingar i verksamheten. Enligt min mening bör 

därvid ingå att pröva i vad mån omprimitering kan ske såväl mellan 

befintlig och ny statistik som mellan olika ämnesområden. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om den kommittc om den 

statliga statistiken som jag skall tillkalla med stöd av regeringens bemyndi

gande den 25 oktober 1979. Enligt direktiven (Oir 1979: 133) är kommittens 

huvuJuppgift att med utgångspunkt i den befintliga statliga statistiken 

kartliigga behovet av statistik inom de skilda samhällsomrtidcna och föra 

en principiell diskussion om den statliga statistikens roll i samhället. Kom

mitten skall vidare se över de beslutsprocesser varigenom statistikens 

inriktning och omfattning fasts@ls. Sammanfattningsvis kan sägas att 

utredningsarbetet hör styras av syftet att i en framtid präglad av knapphet 

på resurser tillgodose samhällets angelägna hehov av statistik genom en 

effektiv avv;igning mellan nytta och kostnader. 

Under senare ttr har framhållits vikten av att anslagslinansierad statistik 

d:ir så bedöms himpligt förs över till att finansieras via uppdragsverksam

het. Även i fortsättningen hör SCH undersöka möjligheterna till sädan 

överföring och redovisa sina förslag i anslagsframställningarna. 

För anslaget Statistik. register och prognoser her;iknar jag medelsheho

vet till totalt 217.4 milj. kr .. vilket innebär en ökning med 12.5 milj. kr. 

Bortses frän kompensation för pris- och löneökning med 15.9 milj. kr .. 

automatisk volymökning och överföring frän andra myndigheter pti 1.9 
milj. kr. inncb~ir förslaget en minskning av medebtilldclningen med 5.3 

milj. kr. För den /iipwule 1·aksamhcte11 har jag her;iknat medel för ett antal 

nya produkter. Denna utbyggnaden av statistiken sammantaget med den 

besparing och rationalisering jag förordat innebär att medclsbehovet för 

n;imnda verksamhet beräknas minska med 4.2 milj. kr. Förs. k. intermit

tenta 11ndersiikni11Rar förordar jag en minskning av medlen mt:d 1,5 milj. 

kr. För det s. k. projektbundnu 1111·eck/ingsarhctet räknar jag med en 

ökning av ramen på 400 000 kr. Det totala belllppct för denna verksamhet 

- inkl. pris- och löneökning - föreslfls uppgå till 12 451 000 kr. I maj I 9SO 

överlämnar SCB till regeringen sitt slutliga förslag till dispositionsplan för 

utvecklingsarbetet. Detta förslag bör även innehålla en redovisning avse

ende personregister. 

Datainspektionen har yttrat sig över samtliga fall diir SCH:s förslag leder 

till nya eller ändrade personregister. I ett flertal fall har jag ink beaktat 

SCB:s förslag. I övriga fall redovisas under de olika delprogrammen mina 

överväganden föranledda av inspektionens yttrande. 

I det följande redovisas förslag till utökning och hegr;insning fi.ir varje 

delprogram vad avser den löpande verksamheten od1 de intermittenta 

undersökningarna. 

I) Extem s11111ord11ing 

I frf1ga om dclprngrammet extern samordning har jag inte bitr:itt SCB:s 

förslag till anslagsiikning. 
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21 Jordhmk och skiirdeskadeskydd m. m. 

Betr~iffamle tiskestatistikcn har riksdagen med anledning av prop. 1977/ 

78: 112 fattat [Jcslut om nytt prisregleringssystem fi.ir fisk att tilfampas 

fr. o. m. hudgetåret 1980/81. Det far ankomma pf1 SCB att i samråd med 

anv;indarna fr;1mställa den statistik som iir nödvändig för di:t beslutadi: 

prisregleringss ystemi:t. 

För liskeriirtventering 1979 beräknar jag ett sänkt medelsbehov på 

52.'i 000 kr. hi:roendc på planenlig intermittent nedgång. I enlighet med 

SCB:s förslag IJediknar jag 3.'iO 000 kr. för en intermittent undersökning av 

förbrukningen av drivmedel och eldningsoljor m. m. i jordbruket. 

3) Industri och hyggnad.1Taksamhct 

Beträffande industri- och bergsverksstatistiken anser jag inte att SITC

redovisningen och den särskilda snabbearhetningen av energiuppgifterna i 

den årliga industristatistiken skall slopas. 

SCB:s förslag om en nedläggning av den årliga skolagerinventeringen 

kan jag inte heller godta. Jag anser dock att det räcker om statistiken tas 

fram vart tredje år. För statistik över kapacitetsutnyttjande för industrin 

har jag beriikmit 380 000 kr. 

Jag har tidigare redovisat regeringens beslut den 20 december 1979 i 

anledning av SCB-utredningens delbetänkande (Ds E 1979: 2). Det uppdrag 

som innefattas i beslutet - bl. a. om en förstärkning av den problemupp

sökande verksamheten i samband med industristatistiken - har SCB att 

utföra inom rarnen för tilldelade medel. 

4l Handel. scn·iceniiringar och priser 

Vad gäller konsumentprisindex räknar jag upp medlen med 113 000 kr. 

för utbyggnad till full årsproduktion av månatliga miitningar på ytterligare 

varuomriiden ~amt med 9.'i 000 kr. för miitning av bostadskostnadernas 

utveckling för bostadsrättslägenheter. Under förutsättning att man i sam

band med enkiit eller intervju lämnar vissa upplysningar om det i anledning 

av undersöknirtgen utvidgade registret motsätter sig datainspektionen inte 

den föreslagna utvidgningen. För byggnadsprisindex beräknar jag 20000 

kr. för utbyggnud med beräkningar för forvaltningsbyggnader. Dt:n av SCB 

föreslagna nedläggningen av entreprenadindex H 63 i faktorprisindex anser 

jag inte skall genomföras. För slutförande av engångsundersökning beträf

fande persontransporter med bus~ beräknur jag 50000 kr. I i.ivrigt har jag 

inte heaktat SCB:s förslag till utvidgningar . 

.'il Bostiicfrr. andra hyggnada och .fi1.1tigherer 

För förberedelser för planenlig intermittent undersökning avseende all

miin fastighetstaxering 198 I beriiknar jag 420 000 kr. 
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hl Sw11hi.ill.H'ho11omi och <~f.kntlit: Ji)n·a/111i111:: 

Engtingskostnader r[i 100000 kr. under hudgctåret 1979/80 för komrlet

tering av centrala företagsregistret hortfaller. Jag r~iknar s~lledes ner med

len med samma helopp. SCB:s förslag om omhiggning av den ärliga statisti

ken för den kyrkokommunala sektorn till att tas fram vart tredje [1r anser 

jag mig inte kunna godta under budgeti1ret 1980/81. Betrliffande SCB:s 

förslag angående statistik iiver hushållens fört'tag~sparande anser jag att 

dd utvecklingsarbete som SCB bedrivit under budgt'låren 1978/79 och 

1979/80 skall ut viirdaas innan beslut fattas om löpande produktion. Kvar

tabenkiiterna för linans- och försäkringsförctag anser jag inte skall slopas. 

Likasti bör inte nyutl~mingsstatistiken liiggas om frän månads- till kvartals

rcdovisning. För förb~ittringar av nationalr~ikenskaperna riiknar jag upp 

medkn totalt med 110000 kr. Av denna summa avser 100000 kr. utökning 

av rcLk1visningsnivt1 i de li.ipanck input-outputtabellerna oi.:h 140000 kr. 

utbyggnad av de kvartalsvisa nationalriikenskaperna. Samtidigt kan en 

besparing pi1 I JO 000 kr. uppn;'1s genom ett förenklat fiirfarande vid fram

skrivning av de iirliga input-olllputtabellerna. För umkrsökningen avseen

de företagens internationella betalningar r~iknar jag ner medlen med 9.'i <KIO 

kr. bemende pti planenlig intermittent nedg;lng. Beträffande undersökning 

avseende internationella företag anser jag att direktinvesteringskommit

tcns förslag till nytt statistik- och informationssystem skall avvaktas innan 

beslut fattas om en ny undersökning. SCB:s övriga förslag till utökning har 

jag inte aföett mig kunna tillgodose. 

7l Arhl'l.1mark11ad 

För en utbyggd redovisning pä låg regional nivf1 av pcrsL>nal i offentlig 

tjiinsl föreslår SCB en uppriikning av medlen med 90000 kr. D<'\ viss 

statistik inom omrädet redan i dag tas fram ber;iknar jag 45 CKIO kr. for 

u!byggna<len. Årssysselsiit!ningsundersökningen inom arhetskraftsunder

sökningarna finansieras f. n. av AMS. Jag anser att medlen för denna 

under~ökning :-kall överföra~ till SCB:s anslag och riiknar ~äledes upp 

medlen med 5200lKI kr. I i.ivrigt har jag inte beaktat SCB:s förslag till 

utbyggnader. 

8) Befi1/k11i111:: och hushåll 

Beträffande inkomst- och förmi.igenhetsstatistiken riiknarjag upp medlen 

med 240 000 kr. för överföring av arbetsuppgifter avseende niiringsgrens

kodning från lokal skattemyndighet. Pi'1 grund av omfaggning av taxeringen 

i första instan~ ökar kostnaderna för inkomstfördelningsundersökningen. 

Jag beriiknar 220 000 kr. för detta iindamål. Medelsbehovet för partisympa

ti11nder~iikningarna sjunker med 160 000 kr. pn grund av planenlig intermit

tent nedgäng. Jag riiknar upp medlen för registret över totalhcfolkningen 

med 170000 kr. pt1 grund ;1v kostnadsstegringar till följd av föriindrad 

redovisning av fastighetsbetcckningcn i folkbokföringen. För hushälhbud-
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gewndcrsökningen 1978 och valstatistiken 1979 räknar jag ner medlen med 

130000 kr. respektive I 770000 kr. till följd av planenlig intermittent ned

gång. För statistik i samband med folkomröstningen i kärnkraftsfragan 

beräknar jag 200 000 kr. Övriga förslag till utökning har jag inte beaktat. 

9) Riills- och s11cia/1·1isendc 

Fi:ir dödsorsaksstatistiken beräknar jag 200000 kr. för analysarbete samt 

åtgiirder för informationsförbättring. 

Efter samrt1d med chefen för arbetsmarknadsdepartementet anser jag att 

540 000 kr. skall föras över fran arbetarskyddsstyrelsens anslag till SCB för 

löpandl' produktion av arbetsskadestatistik. Datainspektionen framhåller 

att det personregister som undersökningen föranleder kommer att innehål

la uppgifter av förhållandevis integritetskänslig natur. Statistiken bör där

för framstiilla~ sä att enskilda individers personliga förh<'tllanden inte kan 

utlihas. SCB:s övriga förslag till utökning av verksamheten under detta 

delprogram har jag ej beaktat. 

H\) Utbi/Jnini; . .fi1rsknini; och k11/111r 

för lärarregistret riiknar jag upp medlen totalt med 300 000 kr. Av detta 

avser 90000 kr. för volymökning av registret och 210000 kr. en intermit

tent utbyggnad vart tredje år med uppgifter om undervisningens fördelning 

p;l iimnen. För kulturstatistik beriiknar jag inga medel men anser att det 

arbete som pågått under budgetäret 1978/79 och 1979/80 inom ramen för 

utvecklingsarbetet bör fortsiitta. För planenlig intermittent utbyggnad av 

forskningsstatistiken beräknar jag 180 000 kr. Ytterligare utbyggnadsfor

~lag har jag inte beaktat. 

11) B1',fi1/knit1i;s-. yrkes- och utbildningspro!-{llO.H'r 

Under detta delprogram har jag inte beräknat medel för utökning av 

statistikproduktionen. 

12) Bihliotek och i1!fi1rmation 111. m. 

Fi.ir löpande kostnader vid afölutning av SCB:s bibliotek till LIBRIS

systemet beräknar jag 30000 kr. SCB:s övriga förslag till an slagsökning har 

jag inte biträtt. 

13) A rkil· och 14) S1wulardi.1·1·ring. !-{1·1111·11.\'l/m 1111·tod11t1·cckli11g och r>ru

jl'k t b1111d!' t 1111 'l'< ·kl ingsarhct c 

Fl_ir mikrofilmning av hcfolkningsstatistiskt material samt diidshevis riik

nar jag upp anslaget med totalt 100000 kr. Diirutöver beräknar jag 65000 

kr. för ökning av antalet magnethand för långtidsarkivering. för iivriga 

produkter inom delprogrammen 13 och 14 far det ankomma på SCB att 

inom oförhnurad medelsram göra niidv~rndig omprioritering. 

Jag har inte her~iknat s~irskilda medel för SCH:s fi_irslag om kompensation 
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för vissa gemensamma Jimktioncr 111. m. KostnaJer för Jessa förslag lär 

t~ickas av de medd som ber~iknats under respektive delprogram. 

I fråga om förJdningen <tV programmet på delprogram resp. löpande 

verksamhet. intermittenta undersökningar och utvecklingsarbetc hänvisar 

jag till de siirskilda sammanställningarna över dessa indelningar. 

Med h~invisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

1. bereder riksJagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om statistik

produktionen vid statistiska centralbyrån. 

2. föreslilr riksdagen att till Stati!iliska centra/byrcin: Statistik. register 

och prognoser för budgettl.ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

217 395 ()()()kr. 

B 2. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1978/79 LI tgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1 000 

I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för programmet Upp

dragsverksamhet. 

Med uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som finansieras ge

nom direkt ersättning fran konsumenter. Det kan röra sig om statlig eller 

l.;ommunal myndighet. organisation. företag eller enskild. Nti.gon princi

piell skillnad i statistiskt/tekniskt avseende mellan produkter som är an

slags- resp. uppdragsfinansierade föreligger inte. 

För SCB:s uppdragsverksamhet gäller samma sekretessbestiimmelser 

som for verksamheten i övrigt. Detta innebär att uppgiftsfamnarnas behov 

av skydd mot röjande av lämnade individuella uppgifter tillgodoses på 

uppdragsområdct i samma utstdickning som i fråga om den anslagsfinan

sierade verksamheten. 

Genom uppdragsverksamheten erbjuds myndigheterna. forskarna. n~i

ringslivet m. fl. möjlighet att som komplettering till den officiella statisti

ken dra nytta av SCB:s samtliga produktionsresurser - insamlat material, 

fackkunnig personal och tekniska hjälpmedel - på ett till behovet anpassat 

siitt. Uppdragsverksamhcten ger också ökade möjligheter för SCB att 

verka för samordning av statistiken och att bevaka dess kvalitet och 

anviindbarhet. Främst bör nämnas att den avlastar trycket på anslagssidan 

genom att utgöra ett alternativ till anslagsfinansierade produkter och att 

den genom intensivare utnyttjande av redan insamlat material leder till 

minskade krav pa uppgiftsbmnarna. 

Om~lutningen beriiknas under budget{tret 1978/79 ha uppgätt till 23 milj. 

kr. innehiirande ofliriindrad nivt1 jiimfört med niirmast föregående budgct

tir. Ormlutningen beriiknas komma att uppg:'1 till ca JO milj. kr. under 

h11Jgct:1rd 1979/80. Ökningen mellan budget~tren 1978/79 och 1979/80 be-
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rnr till stor del pt1 att undersökningen avseende hushttllens inköpsplaner 

överfördö frttn anslags- till uppdragsfinansiering under det senare budget

iiret. Under budgetäret 1980/81 ber~iknas omslutningen bli 32 milj. kr. 

Någon större föriindring av uppdragsverksamhlO'ten i ekonomiska termer 

föreligger sållO'Lks inte. Däremot har en viss förändring av uppdragsstruk

turen skett genom att större uppdrag med omfattande datainsamling suc

cessivt har minskat. En ökning av antalet uppdrag som innebiir vidarebear

betning av redan insamlat material har diiremot skett. SCH:s marknadsfö

ring av uppdragstj~inster har rn:kst1 i första hand inriktats pä att söka öka 

utnyttjandet av p{1 anslagsbasis insamlat material. Marknadsföringen har 

hiirigenom i allt hiigre grad riktats mot konsumenter inom enskilda sek

torn. Andelen uppdrag som utförts för best~illare inom den enskilda sek

wrn har ocksa ökat viisentligt. Den ovan skisserade utvecklingen av upp

dragsverbamhden förviintas forts~itta under de n~irrnaste åren. 

Vidare fortslitter SCB att undersöka möjlighetem<t till att föra över 

statistikproduktillll frt111 anslags- till uppdragstinansiering. 

SCB disponerar för uppdragsverksamheten en riirlig kredit som f. n. 

uppgtir till 12 milj. kr. 

SCB föreslf1r att anslaget för nästa budgetär fors upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. och att den av .:entralbyr~tn disponerade rörliga kredi

ten i ribgfödsknntoret upptas till 12 milj. kr. Jag bitriider SCB:s förslag pä 

dcssa punkter. 

Jag hemställer att regeringen föröltir riksdagen 

att till S1111is1i.1/.:.11 cc111ralhyrå11: Uppdra~s1·1•rksw11hl'I för budget

t1rct 1980/8 I anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 3. Folk- och hostadsräkning 1980 

1978/?'J' Utgift 

1979/80 Anslag 

19X0/8 I Förslag 

5 085 681 

11 300000 

35000000 
1 .A v'er anslaget Statistiska ..:entralhyrån: Folk- neh bostadsräkning 1975/ 1980. 

Enligt riksdagens beslut v~iren 1979 (J1rop. 1978/79: 128. fi U 1978/79: 29. 

r~kr 1978/79: 282. SFS 1979: 217) skall en allmiin folk- och bostadsräkning 

gcnomföras i Sverigc i1r 1980 (FoB 1980). 

SCB ber~iknar totalkllstnaden fiir statsverket for hudgctären 1979/80-

l '18 l/82 till tlitalt 66 milj. kr. I nu aktuell pris- 11ch lönenivå motsvarar detta 

enligt SCB <i8 milj. kr. 

Fiir budget;m;t 1980/81 beriiknar SCB kostnaderna till 35.2 milj. kr. I 

dessa kostnader ingt1r ersiittning till andra statliga myndigheter (post verket 

m. Il. J. Under budgcti\rcl slutförs fiirberedclsearhetet inför riikningcn, som 

avses ske i septemhcr 1980. Efter granskning pföö1jas r:ittning och kod-
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ning. Under budgetti.ret avslutas arbete med tätortsavgränsning och fram

lagning av tiitortsregister. 

I enlighet med vad som flin:skrivits i regleringsbrevet för innevarande 

budget11r har SCB i en skrivelse den I 8 oktober 1979 till regeringen redovi

sat en plan över personalbehovet för FnB 80 och angett de ätg~irder verket 

avser att vidta för all tiicka detta behov. 

I ~·nlighet med vad snm angavs i prnposition 1978/79: 128 har regeringen 

den 30 augusti 1979 Himnat SCB i uppdrag att undersöka alternativa meto

der fiir framtida folk- och hostadsriikningar. Som utg~mgspunkt för utred

ningsarbetet giiller att framtida folk- och bl)Stadsriikningar skall kunna 

genomföras utan insamling av uppgifter fr11n allmiinheten via blankett. 

Vidare anges bl. a. att vakt av metoder för dessa undersökningar bör ske 

med beaktande av att det iir angcliiget att olika besparingsmöjligheter tas 

till vara. SCB har ~tlagts att bedriva utredningsarbetet skyndsamt. 

SCB har i skrivelse den 26 oktober 1979 redovisat sin plan för uppbgg

ningcn av utredningsarbetet och de kostnader arbetet beriiknas dra. Fiir 

budget11re1 1980/81 anges medclsbehovet till 2.5 milj. kr. fördelat enligt 

följande. niimligen dels syssclsiittnings- och pendlingsstatistik 650000 kr.. 

dL'ls hush[11Js- och liigenhetsslalistik 675 000 kr .. dels yrkes- och utbild

ningsslatistik inkl. nomenklalllrfri1gnr I 175 000 kr. 

Utredningsarhetet iir niira ankmll.::t till arbetet med FoB 80. Sl)m SCB 

framhallit iir d.::t angelaget all utnyttja personal med erfarenhet av och 

kompetens inom herörda iimnesomrf1den. 

Som framgt1r av redovisningen i det föregtiende kommer arbetet med 

FoB 80 att dra betydande kostnader under de nfamaste budgetåren. För 

SClh arbete under b11dgcläret 1980/81 med FoB 80 j~imtc utr.::dningsupp

draget beriiknar jag 35 milj. kr. 

Jag hemställer all regeringen fiircslttr riksdagen 

all till Fc>lk- och ho.1111d.1riik11i11~ /WW för budgctäret 19X0/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 35 000 000 kr. 

B 4. Folk- och bostadsräkning 1980: llppdragsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Under d<:tta anslag redovisas inkomster och utgifter för den uppdrags

v.::rksamhet inom statistiska centralbyri'ln som avser folk- och bosta<ls
riikning 1980. 

D:I planeringen av uppdragsvcrksamhcten avseende folk- och bostads

riikning 1980 iinnu ej p;)börjats vid statisti~ka cenrralbyr{m föreligger ingen 

prognos iiver omfattning.::n av verksamhet.::11. 
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Den rörliga kredit om 12 milj. kr. som SCB disponerar under anslaget B 2. 

Statistiska central11yriin: Uppdragsverksamhet för även utnyttjas för upp

dragsverksamhe!cn som avser folk- och bostadsräkning 1980. 

SCB föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett formellt 

hclopp av I 000 kr. Jag biträder SCB: s förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Folk- och hosladsriikning /980: Uppdrags1·erksamhe1 för 

budgctäret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 5. Konjunkturinstitutet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 forslag 

8257916 

10210000 

10924000 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- m:h utredningsor

gan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom 

och utom landet, utarheta prognoser för den svenska ekonomin och bedri

va forskning i anslutning hänill. 

Chef för konjunkturinstitutet 1ir en överdirektör. Institutets uppgifter är 

fördelade pti tre verksamhetsomrilden: forskning, löpande verksamhet och 

administration. 

Personal 

Handläggande personal 
övrig perslinal 

Anslag 

I .önckostnader 
Sjukvtird 
Rcsccrsättningar 
l .okalkostnadcr 
Expenser 
Siir~kilda undersökningar 

Summa 

I\< >1(i11nkt11ri 11sti1111 et 

1979/80 

28 
16 

44 

5 146000 
10000 
24000 

l 249000 
851 000 

2930000 

!0210000 

Heräknad ändring 1980/81 

Konjunktur
institutet 

+I 

+I 

.,. 454000 

+ 4000 
+ l 10000 
+ 201 000 
+ 365000 

+1134000 

1-'örc
draganden 

+ 335000 

+103000 
+ 36000 
+:!40000 

+714000 

För budgetåret 1978/79 har konjunkturinstitutet redovisat en resultat
analys. Av denna framgiir att utfallet p{t anslaget är 1757000 kr. större än 

hcviljat anslag. Avvikelsen beror till största delen pä ökade hyreskost

n.tder i samband med flyttning till nya lokaler samt inventarieanskaffning. 

P;i sikt medför dt:nna resursförstärkning att betingelserna för verksamhc-
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ten blir bi.:tydligt gynnsammare. Dessutom har ofi.iruhcdda JatabchanJ

lingskostnader avseende prmluktionskiirningar 11ppkommi1 i 1Kh med att 

en ny tilliimpningstd.:niJ.; av datahastdrniken SIMPEL togs i allm:int bruk. 

Dessa extra k11stnauer fiircfallcr till stor del vara av engimgsnatur. 

Under budgctftret 197'1'/79 har konjunkturinstitutet framlagt tre rapporter 

i serien Konjunkturfaget samt publicerat dessa i serien the S\\edish Ern
nomy. Fyra k vartalsvisa haromi.:terundersökningar for tillverkningsindu

strin och för byggnads- och anHlggningsvt:rbamheten har dessutom ge

nomförts. 

En prognosstudie ri.irande marknadsut vecklingen for Sveriges export på 

medelli111g sikt har genomforts till 19711 i\rs längtidsutredning. Studien har 

publicerats i Ds F 1979: 3. 

Vidare har ett forskningsprojckt rörande stabiliseringspolitikens möjlig

heter i Hinder med längvariga utrikcsbalanspmblcm päg<\ll samt en under

sökning gjorts rörande möjligheterna att utforma ett system med s. k. 

konju n k tu ri nd ikatorer. 

I. Pris- och löneomr~ikning 930 000 kr. 

2. De besparingar pit 225 000 kr. som konjunkturinstitutet enligt huvuJ

förslaget har reuovisat innebiir att vissa projekt unuer anslagspostcn S~ir

skilua unJcrsökningar sk:irs ncJ. 

3. Institutet begiir utöver huvudalternativet medel för inriittande av en 

tjiinst som hiblioteksassistent. Dessutom begär institutet I 0 000 kr. för 

bokinköp till bibli11tået samt 100000 kr. för ADB-kostnader avseende 

produktionskörningar 11ch bearbetning av leverans- och orderstatistik. 

4. Fiir ~iirskilda undersökningar begiir konjunkturinstitutet 3 295 000 kr. 

Härav avser 110 000 kr. utvel:klings- och utvärderingsarbete med konjunk

turbarometerundersökningar. 230000 kr. studier av utrikeshandeln till 

1980 ärs långtidsutredning samt 110000 kr. fortsatt utvc-=kling av en allmän 

kortfristig prognosmodell för den svenska samh~illsekonomin. För studien 

av finanspolitikens verkningar begär insticutet 90000 kr. samt fi.ir hushål

lens inköpsplaner 2 600 000 kr. Dessutom ingår 185 000 kr. för system

arbete och maskinella bearbetningar. 

Fiircdra1-:anden 

Fiir nästa budgetår bör medel för konjunkturinstitutets verksamhet be

riiknas med utgångspunkt i besparingsalternativet. Jag har därutöver be

räknat ett engångsbelopp om 230000 kr. för studier av utrikeshandeln till 

19110 ärs I{lngtidsutredning. Frånsett kompensation för pris- och löneök

ning med 7011400 kr. har jag i övrigt inte beräknat några utökade medel för 

institutets verksamhet. 

Med hilnvisning till sammanstiillningen beräknar j'1g anslaget till 

10924000 kr. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till l\01~i1111kt11ri11stit11tet för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 10924000 kr. 
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Mynt\'crket 

Myntverkd ~ir central förvaltningsmyndighet för myntväsendet med 

uppgift att tillverka mynt. I mån av resurser för verket ge ut medaljer och 

mot ersiittning utföra även andra arbeten. 

Chef för mynt verket är en myntdirektör. Inom verket finns tre enheter. 

n;imligen en för administrativa ;irenden, en för tillverkning av mynt och 

medaljer samt en for materialkontroll. 

Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids från tre anslag, näm

ligen förslagsanslagen· Myntverket: Förvaltningskostnader och Myntver

ket: Uppdragsverksamhet samt reservationsanslaget Myntverket: Utrust

ning. På budgetens inkomstsida är under rubriken Il. Uppbörd i statens 

verksamhet upptagen en inkomsttitel Inkomst av myntning, vilken inneva

rande budgetår beriiknas uppgä till 92 milj. kr. Detta belopp avser värdet 

av vid myntverket producerade mynt med avdrag för materialkostnader. 

v;irdet av producerade mynt sätts därvid till det nominella värdet av de 

utviixlaJe mynten. De formella besluten om storleken på myntpriiglingen 

meddelas i de myntningslov regeringen beviljar efter förslag av myntver

ket. 

R 6. Myntverket: Förvaltningskoslnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

f\,fynt1·erket 

5 718615 

6287000 

6581000 

För budgetåret 1978/79 har myntverket redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår att utfallet på anslaget understeg dl.'.! budgeterade beloppet 

med 232 000 kr. A vvikelscn beror enligt myntverket på ökad effektivitet 

samt låg sjukfrekvens hos personalen samt att eftc1frågan på mynt varit 

sådan att en förskjutning skett mot de mimlre arbetskrävande myntslagen. 

Den lägre personalkostnaden uppvägdes dock till viss del av att vissa 

arbetsoperationer - d;'1 detta visade sig vara rationellt - köptes av mynt

verket i stiillet för att utföras av den egna personalen. 

För budgetåret 1978/79 planerades myntproduktionen uppgå till 280 

miljoner mynt. Med utgängspunkt i efterfrågan och lagerstorlek har den 

totala mynlproduktionen under budgetåret uppgått till 285.7 miljoner 

mynt. 

För budgetåren 1979/80 m:h 1980/81 planeras en produktion av 280 

miljoner mynt. Myntverket hediimer '-alt della kan ske med oförändrade 

reala resurser. 
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1979/80 

Personal 

HanJliiggandc personal 6 
Övrig personal 45 

51 

Anslag 

Lönekostnader 4446000 
Sjukvi1rd 12000 
Resccrsättningar 34000 

(Järav utrike; rcsLlr) (23000) 
Lokalk1>stnad1:r I 009000 
UnJcrhillls- o\:h förbruk-

ningsmateriel 368000 
Omkostnader för myntlll vlixling 276000 
Expcn~cr 142000 

Summa 6287000 

35 

Beräknad ändring 1980/81 

Myntverket 

+ lh4000 
+ I 000 
+ 3000 

(+ 2000) 
+ 123000 

+ 33000 
+ 10000 
+ )()()() 

t 339000 

Före
draganden 

+ 155000 
+ I 000 

+I 10000 

+ 18400 
+ 7800 
+ 1800 

+ 294000 

Inkomst av myntning som redovisas pä budgetens inkomstsida under 

uppbörd i statens verksamhet beräknas till 91.7 milj. kr. 

I. Pris- och löneomr~ikning 475 000 kr. 

2. I förslaget. som övi:rensstämmer med huvudfiirslaget. förordar ver

ket en minskning av lönekostnaderna under anslaget genom vakanshåll

ning av I . .'i tjiinst. I övrigt föreslf1s besparingar vad avser kostnader för 

energi. myntutväxling. ADB samt övriga expenser. Myntverket räknar 

med att den planerade myntproduktioncn kan uppnås iiven l•m de föreslag

na besparingsätgärderna kommer till stånd. 

f'iirl'dra~and1·11 

Fiir niista budgetär biir medel för mynt verkets verksamhet beräknas 

med utg;ingspunkt i besparingsalternativet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslf1r riksdagen 

att till My1111·crket: Fön·alt nin~sfostnader för budget{1ret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 6 581 000 kr. 

B 7. Myntverket: Uppdragsverksamhct 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Under detta anslag redovisas inklm1stcr och utgifter för myntverkets 

uppdrags verksamhet. Denna omfattar främst tillverkning av medaljer. 
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Uppdragsverksamheten skall inte helasta statsbudgeten med nt1gra net

toutgifter. Ett formellt anslag ptt I 000 kr. finm anvisat för redovisningen 

av verksamheten. Myntverket displmerar en rörlig kredit i riksgiildskon

hiret intill 500 000 kr. Krediten fär anviindas för att lösa tillfälliga eller 

siisongsmiissiga lik viditetsprohlcm eller för att tillgodose uppklrn1mande 

hehov av ett ökat rörelsekapital. Uppdragsverksamheten sysselsätter f. n. 

8 anstLillda. 

För budgdt1ret 1978/79 redovisar mynt verket ett överskott pä 341 000 

kr. pi1 uppdragsverksamheten. Detta innebiir en försiimring jämfört med 

föregående budgetftr med 906 000 kr. Orsaken iir minskad efterfri"igan pä 

medaljer. Den samlade faktureringen uppgick till 3 220000 kr. Under bud

gdi'tren 1979/80 lK·h 1980/81 beriiknas uppdragsverksamhL'len till ungefär 

samma l\111fattning Sl)m under budgetåret 1978/79 innehärande ett beriiknat 

överskott för 1979/80 på 97 000 kr. och för 1980/81 på 52 000 kr. 

Anslaget bör för budgetaret 1980/81 föras upp med ett formellt hell)pp av 

I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till My1111·aJ..e1: UppJra~srer/.:.1umhl't för budgetäret 1980/81 

anvisa ett forslagsanslag av I 000 kr. 

B 8. Myntverket: Utrustning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

758 298 

755 000 

807 000 

Reservation 105 302 

Fr:m anslaget bötrids utgifter för anskaffning av mera kostm1dskrä

vande maskiner och apparater till mynt verket. 

iHy1111·1·rkl't 

Anslaget har under budgetåret 1978/79 belastats med 758 000 kr.. varav 

540 000 kr. för inköp av en myntpräglingsapparat beställd under budgetäret 

1977/78. samt med diverse l\teranskaffningar och större undcrhäll av pro

duktionsutrustningen. För budgetäret 1979/80 planeras inköp av en präg

lingsmaskin samt ny utrustning for förrtidshftllning av mynthalvfabrikat. 

För att uppnil d~n planerade myntproduktinnen under budgetåret 1980/81 

kriivs enligt mynt verket att en ny priiglingsmaskin inköps till en beräknad 

kostnad av 588 000 kr. I övrigt upptas under anslaget utgifter för större 

umlcrh{tll och f1teranskaffningar. 

Mynt verket hemstiiller att 807 000 kr. anvisas för budgeti1ret 1980/81 

under förevarande anslag. 
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f ·iin·Jrai;a11J1·11 

Jag hitriider myntverkets for~lag avseende inki.ip av en myntpriiglings

maskin. Med hiinsyn hiirtill heriiknar jag medelshehovet för hudgett1ret 

1980/81 till 807 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl~ir riksdagen 

att till M_rn11·1•rkl't: Utru.1111i11g för hudgetäret 1980/81 anvisa ett 

reservation~anslag av 807 000 kr. 

B 9. Bankinspektionen 

1978/79 l'tgift' 10183565 

1979/80 Anslag I 000 

1980/81 Förslag I 000 
1 A vscr anslagen Avsättning till banktillsyncns fond. A vslittning till fondtillsynens 
fond. Avsättning till jordbrukskassetillsyncns fond och Avsättning till sparbanks
tillsynens fond. 

Hankinspektionen iir central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift 

att utiiva tillsyn över bankinstituten. dvs. hankaktiebolag. sparhanker och 

fiireningsbanker (jordhrukets kreditkassor jiimte riksorganisation). Pa 

hankomradet ingår det vidare i inspektionens uppgifter att följa verksam

heten sf1viil i sven~ka hankers etableringar i utlandet som vid utliindska 

hankers representationskontor i Sverige. Inspektionen iir tillsynsmyn

dighet iiven för kreditaktiebolag. landshypoteks- och stadshypoteksinstitu

tionerna. Stockholms fondbörs. fondkommissioniirerna samt Viirdepap

perscentralen VPC Aktiebolag och fondholag. dvs. holag som förvaltar 

aktiefonder. Andra tillsynsuppgifter följer av lagstiftningen llm regiqrering 

av aktieinnehav. Bank inspektionen ;ir vidare registreringsmyndighet för 

hankinstituten. En siirskild uppgift för hankinspektionen iir att följa ut

vecklingen av och fr:imja allmiin kiinnedom om pris- m:h konkurrensför

hällandcn inom dess verksamhetsomräde och att fi.ira kartellregister. In

spektionen har också tillsynsuppgifter med anledning av den är 1977 an

tagna kunsumentkreditlagen. 

Riksdagen har hösten 1979 p1i grundval av förslag i prop. 1978/79: 170 

beslutat en lag om finansbolag med bestämmelser om bl. a. offentlig tillsyn 

över st.dana bolag med bankinspektionen som tillsynsmyndighet. Lagen, 

som träder i kraft den I juli 1980. omfattar företag som ägnar sig ät 

factoring, leasing och viss annan finansierings verksam het. Riksdagen har i 

ärendet uppskjutit behandlingen av frflgan om hur viss konsumentriittslig 

lagstiftning skall tillämpas p:i finansbolagen. I enlighet med vad som utta

lades av niiringsutskottet (l"U 1979/80: 23) för det ankomma pä regeringen 

att under varen 1980 för riksdagen lägga fram kompletterande beslutsun

dcrlag i dessa fr:tgor. I betiinkandet har utskottet vidare pekat pit möjlighe-
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ten att lämna denna komplettering i den aviserade propositionen om fi

nansbolagens behandling i kreditpolitiskt hänseende. 

Bankinspektionen leds av en styrelse. Chef för myndigheten ~ir en gene

raldirektör, som ocks[1 är styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns 

tre avdelningar - en allmän avdelning. en kreditavdelning och en redo

visningsavdelning - samt en byri'l för administrativa ärenden. I januari 

1979 fanns 63 anstlillda. 

Hankinspcktionens verksamhet finansieras genom obligatoriska bidrag 

fr:\n dem som star under tillsyn av inspektionen. Ti\lsynshidragen tas inte 

upp pi'l statsbudgetens inkomstsida utan fors till ett reservationsanslag som 

uppbi.irdsmedel. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa 

en stat för varje budgetår. 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 43 
Övrig personal 20 

63 

Stat för bankinspektionen 

Lönekostnader 8266000 
Sjukvi.\rd 22000 
Rc,ccrsättningar 400000 
K u ngiirc I se kostnader 250000 
Lokalkostnader I 0140!Kl 
ExpcnM:r 869000 

10821000 

Ba11J.:i11spd.;ti1 i11e11 

Beräknad iindring 1980/81 

Bankinspek
lionen 

+3 

+3 

+ 822800 
+ 1500 
+ 48000 
+ 17 500 
+ 1 IK2!Kl 
+ 106(K)() 

+ 1114000 

Föredra
ganden 

+I 

+l 

+664000 
+ I 500 

+ 15!Kl0 
+ 115500 
+ 24 (K)() 

+820000 

Bankinspekti<•nen har för hudgetäret 1978/79 redovisat en resultatanalys. 

Av denna framgf1r att nägon genomgripande för~indring av inspektionens 

mälsättning inte ~igt rum under de senaste åren men att konsumentfrågor 

har blivit ett allt större inslag i verksamheten och att nya institutionsgrup

per har tillkommit. Inspektionen framhi'lller att arbetssituationen under 

budgetåret varit pressad. Ökningen av arbetsuppgifterna är en följd av 

iindrad lagstiftning eller av uttalanden frtm statsmakternas sida. 

I. Pri'- och löneomriikning 647 000 kr. 

2. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvud

förslag som innebär en framräkning av staten för budgetfnet 1979/80, 

redu1.:erad med tvä procent (alt. A). Vidare har inspektionen presenterat 

ett al1ernativ utan st1dan reduktion <alt. 8). I häda alternativen har inspek

tionen räknat in en tlirsfarkning med tre kvalificerade befattningshavare 

fi.ir att bemiistra de nytillkommande uppgifterna med tillsynen i.iver finans

bolagen. Motsvarande uppräkning har gjorts av anslagsposterna reseer

siittningar och expenser. 
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Inspektionen har yrkat att det oreducerade budgetförslaget (alt. 8) god

k;inns. Till stöd för yrkandet har inspektionen framfört att den genom 

intern ration.alisering och omprioritering har kunnat bem;istra genom lag

stiftning och utvecklingen inom tillsynsområdet nytillkomna eller ökade 

vä~entliga arbetsuppgifter inom en personalram. f. n. 58 arsarbetskrafter, 

som i stort sett varit oförändrad sedan är 1970. Möjligheterna att göra 

ytterligare besparing är enligt inspektionen i stort sett uttömda. En ned

skärning med 2 ":·(. skulle innebiira allvarlig risk för att ambitionsnivån 

skulle behöva sänkas i strid med statsmakternas intentioner. Sänkningen 

skulle i första hand gå ut över konsumentskyddet. 

Fiiredraganden 

Jag har inte funnit tillräckliga skiil föreligga för en generell neddragning 

av inspektionens resurser i enlighet med hesparingsalternativet. Min be

dömning bör ses mol bakgrund av de ökade uppgifter inspektionen får 

genom att finansholagen kommer att föras in under inspektionens tillsyn. 

Med beaktande av bl. a. angivna förhållanden har jag i fråga om inspektio

nens krav på personalförstärkning inget att erinra mot att ytterligare en 

tjänst som handläggare inrättas. Regeringen har till våren 1980 aviserat en 

proposition om finansbolagens behandling i kreditpolitiskt hänseende. 

Som jag tidigare nämnt har riksdagen pekat på möjligheten att i del sam

manhanget la upp frågan om viss konsumenträttslig lagstiftnings tillämp

ning p<'1 finansbolagen. Med beaktande bl. a. av resultatet av de övervägan

den som fä.r göras i denna fråga kommer regeringen senare att ta ställning 

till om bankinspektionen kan behöva ytterligare resurser. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens ut

gifter till 11 641 000 kr. för nästa budgetår. I likhet med vad som har skett 

föregående år hör utgiftsanslaget i statsbudgeten föras upp med ett formellt 

belopp om I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bankinspektioncn för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 

B 10. Försäkringsinspektionen 

1978/79 Utgift• 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6 974 913 

500000 

500000 
1 Avser anslaget Avsättning till försäkringsinspektionens fond. 

Pörsäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut

öva tillsyn över försäkringsväsendet. 

Försakringsvä~t:ndl'.t och inspektionens uppgifter befinner sig i ett skede 
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av stark utveckling och föriindring. Resultaten av ptigående utrednings

och lagstiftningsarbete kommer hiirvid att fä. betydelse. f'iirsiikringsrörel

seutredningen ( E 1977: 05) avser att under är 1980 avlämna sitt betiinkande 

om en anpassning av försäkringsrörclselagen till den nya aktiebolagslagen. 

försiikringsvcrksamhetskommittl!n ( E 1979: 0 I) ser över lagstiftningen 

vad gäller bl. a. de grundläggande villkoren för försäkringsverksamhet 

samt försäkringsinspel\tionens mganisation och tillsynsverksamhet. Ut

redningen har nyligen lämnat en promemoria med förslag om inrättande av 

en lekmannastyrelse vid inspektionen. Riksdagen har hösten 1979 antagit 

prop. 1979/80: 9 med förslag till en konsumentförsii.kringslag, som träder i 

kraft den I januari 1981. Den nya lagen, som syftar till att stiirka konsu

mentskyddet ptt försiikringsomrf1det. förutslitter att inspektionens gransk

ning av att försiikringsvillkoren är skäliga intensifieras. 

Chef för försiikringsinspektionen är en generaldirektör. Inom inspektio

nen finns tre byräer. nämligen en för försäkringsjuridiska och administrati

va iirenden. en för livförsiikringsiirenden och en för skadeförsäkringsären

den. I januari 1979 fanns 46 anställda. 

Försäkringsinspcktionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag frän försiikringsbolag och understödsföreningar samt bidrag från 

stakn. På samma sätt som gäller för bank inspektionen tas tillsynsbidragcn 

upp som uppbördsmedel under ett reservationsanslag utan att redovisas på 

statsbudgeten~ inkomstsida. För inspektionens verksamhet skall regering

en faststiilla en stat för varje budgetår. 

Personal 

Handhiggandc personal 
Övrig p.:rsonal 

Stat för försäkringsinspek
tionen 

Lönekostnader 
Sjuk vård 
Rescers~iltningar 

livL'll utrikes re~or 
Lokalkt>slnader 
Expenser 

Summa 

Besparing 
Totalt 

U ppbördsmedel 

Puhlika1ioner 

Summa 

1979/80 

31 
15 

46 

5812000 
IXOOO 
55000 

453 000 
418000 

6756000 

4000 

6 752 000 

Beräknad ändring 1980/R I 

Fiirslikrings
inspcktioncn 

+I 1/2 

+I 1/2 

+571000 
+ 1300 
+ 3900 

+ 50000 
+ 29800 

~656000 

+ 500 

+655500 

Före
draganden 

+ l 

+I 

+ 502 ()()() 
+ 1300 

+ 46600 
+ 18 IOO 

+ 568000 

- 70000 
+498000 

+ 500 

+497 500 
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För budgetåret 1978/79 har försäkringsin~pektionen redovisat en 

resultatanalys. Av denna framgår alt verksamheten har bedrivits enligt 

planerna. dock har ingen systematisk skaderegkringsgranskning kunnat 

genomföras på grund av rekryteringssvårigheter. I fråga om de intern

administrativa funktionerna har verksamheten p!i grund av bristande re

surser inte genomgående varit i nivå med nu g~illande fordringar. En 

administrativ expert har nu rekryterats till en nyinrättad befottning vilket 

förv~intas höja det internadministrativa arbetet mot en högre standard. 

I-'iirsc'i /.; ri 11i.:si11 spe/.; t ir m <' 11 

I. Pris- och liinellmräkning 394 000 kr. 

2. Inspektionen har i sin anslagsframställning lagt fram två alternativa 

beräkningar för sina totala utgifter för budgetåret 1980/81. Alt. A. huvud

alternativet. bygger på en framräkning av staten för budgetåret 1979/80. Pä 

det framriiknade heloppet har därefter gjorts en reduktion med två pro

cent. Enligt detta alternativ uppgår utgifterna till 7 006 600 kr. Enligt den 

andra heriikningen. alt. B. heräknas utgifterna till 7412000 kr. 

Till följd av en fortgäende avveckling av understödsföreningar kommer 

den tlltala arbetsvolymen på understödsföreningsavdelningen troligen att 

minska efter hand. Därvid frigjorda resurser kommer dock att behöva tas i 

anspräk för insatser på andra områden, där verksamheten till följd av 

pågående utrednings- och lagstiftningsarbete kan förviintas framgent behö

va utvidgas i inte obetydlig omfattning. Inspektionen har hemst~illt att en 

ny tjänst som avdelningsdirektör inrättas pä den försäkringsjuridiska och 

administrativa byrån och att - i samhand med att den tillförordnade 

chefen för nämnda byrå frän och med den I juli 1980 delpensioneras med 

halv tjänstgöring - ett görnmttlsförordnande på halvtid inrättas på nämnda 

byrå med placering på chcfslöneplanet. 
Inspektionen har hemstillit att en utgiftsstat för verksamheten godkänns 

i enlighet med alt. B. En begränsning av utgifternci till vad som anges i alt. 

A skulle enligt inspektionen lägga hinder i viigen för de begärda personella 

förstärkningarna och för inspektionens möjligheter att anställa viss tillfällig 

personal. Dessutom skulle utgiftsposterna reseers~ittningar och expenser 

behöva reduceras med drygt HXlOOO kr. vilket bl. a. skulle försämra in

spektionens möjligheter att inspektera lokala försäkringsbolag och under

stödsföreningar som är belägna utanför Stockholm. 

I särskild skrivelse till regeringen har försäkringsinspektionen bcgä11 

höjning av avgiftsuttagen för undcrstödsföreningarna enligt kungörelsen 

( 1959: 482) om bidrag från försäkringsanslalter och understödsföreningar 

till kostnaden för försäkringsinspektionen (senast ändrad 1977: 1116). 

J-'iiredraRa11den 

Med anledning av den nya. siirskilda lagstiftningen om konsumentför

siikringar ttligger det inspektionen att starta en intensifierad granskning av 
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de förs;ikringsvillkor som används vid s. k. konsumentförsäkringar. exem

pelvis hemförsäkring. villaförsäkring och bilförsäkring. Även i andra hän

seenden ställs ökade krav på inspektionen att göra insatser för att stärka 

skyddet för försäkringstagarna. Detta gäller t. ex. i fråga om granskningen 

av förs;ikringsanstalternas sätt <itt hantera skaderegleringsärenden. Mot 

denna bakgrund anser jag att en generell neddragning av inspektionens 

resurser enligt besparingsaltcmativet bör ske endast med en procent, dvs. 

70000 kr. Det far ankomma på inspektionen att till regeringen lämna 

förslag om hur besparingen bör tä1.:kas. Vidare har jag ingen erinran mot att 

en ny tjänst som handläggare inrättas vid den försäkringsjuridiska och 

administrativa byrån. 

Regeringen har senare att ta ställning till frågan om ökade uttag av 

tillsynsavgifter. 

Med h;invisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens ut

gifter till 7 254 000 kr. 

För nästa budgetfir bör statsbidraget för att täcka kostnaderna för till

synen av understödsföreningarna utgå med oförändrat belopp, dvs. 500000 

kr. Utgiftsanslaget i statsbudgeten bör föras upp med detta belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsiikringsinspektionen för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 500000 kr. 

B 11. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

45093 

60000 

60 000 

Frän anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 

statens krigsskadenämnd. 

Statem krigsförsäkringsnämnd beräknar medclsbehovet för verksamhe

ten under nästa budgetår till 42 000 kr. Enligt statens krigsskadenämnd 

uppgår medclsbehovet för krigsskadcnämndens verksamhet till 18 000 kr. 

fi.irl'draganden 

Efter samrad med cheferna för försvars- och handelsdepartementen har 

jag beriiknat medclsbehovet för budgetåret 1980/81 för statens krigsförsäk

ringsn;imnd till 42 000 kr. och för statens krigsskadenämnd till 18 000 kr. 

Anslaget bör alltsi1 föras upp med 60000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

all till S1ate11s /..rig.1:fi"irsiikrings11äm11d m. m. för budgetaret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 60 000 kr. 
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C. DIVERSE 

C I. Lönsparandc m. m. 

197'11./79 Utgift' 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

81063253 

I I I 000 000 

I 08 .SOO 000 

43 

' Avser anslagen Vinstutlottning i lönsparandet m. m. samt Information om nytt 
liinsparsystcm. 

Från anslaget bestrids utgifter för olika ti.)rmer av lönsparande. Nya 

lönsparandet. numera benämnt sparande pa vinstsparkonto. drar utgifter 

för vinstutlottning och viss del av sparpremien bekostas ockst1 av statsme

del. Riksdagen beslöt v{1ren 1978 om en ny form av liinsparande. s. k. 

skattesparande (prop. 1977/78: 165. FiU 37. rskr 346. SFS 1978: 423-429). 

För stlviil sparande pi:i vinstsparkonto som skattesparande bestrids frtm 

anslaget utgifter för informationskampanjer. 

Riksgäldskontoret handhar administrationen av de olika formerna för 

lön sparande. Riksgäldskontorets administrationskostnader bestrids från 

särskilt anslag under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. Kampanj

verksamheten tiligger den s. k. lönsparkommitten. som är understillld riks

giildsfullmiiktige. 

F11//mii/.:.tige i ri/.:.sgiilds/.:.ontoret 

Fullmäktige i riksgäldskontoret förordar i enlighet med framstidlning av 

lönsparkommitten att informationen till de tre li.insparformerna totalt be

drivs i ungefär samma omfattning som under innevarande budgetår men 

med speciella insatser på sparandet på skattefondkonto. Fullmäktige före

sli\.r att 3 . .S milj. kr. anvisas för detta ändamal. Vid beräkningen av anslaget 

för informationskampanjer har förutsatts att sparinstituten som hittills 

själva bekostar en väsentlig del av sparinformatilmen. Informationen före

slås ges i huvudsak enligt hittills tillämpade linjer och med anlitandc av 

annonsering samt genom broschyrer. film. TV och affischer. 

Inom vinstsparandet skall anordnas en årlig vinstutlottning. Utlott

ningen som bekostas av staten skall äga rum i september manad närmast 

efter sparå.ret. Vinstsumman skall uppgå till fyra procent av saldoökningen 

inkl. ränta och sparpremier under sparå.ret på samtliga konton. För är 1979 

beräknas nämnda beräkningsunderlag till ca 2.25 miljarder kr. Medelsbe

hovet för vinster i utlottningen september 1980 beräknas mot denna bak

grund till 90 milj. kr. 

Under budgetåret 1980/81 kommer vidare att utbetalas en sparpremie pä 

fem procent av den del av sparandet under 1976 som fortfarande står kvar 

pf1 kontot vid utgången av ett vart av :'i.ren 1977-1980. Premien bekostas av 
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staten och hankerna med Milften vardera. Statens kostnader för sparpre

miering beriiknas till 15 milj. kr. 

Fullm~iktigc förordar sålunda att till Lön sparande m. m. anvisas ett 

förs lagsanslag av 108 500 000 kr. for budgetåret 1980/81. 

Fiin·JrugC111d1·11 

Jag h,ir ingen erinran mot fullm~iktiges beräkningar av medelsbehovet 

for vinstutlottning och sparpremiering för sparandet på vinstsparkonto. 

Jag delar fullmäktiges uppfattning om att spt:ciella insatser bör göras för att 

öka informationt:n om skattefondkonto. Det sammanlagda anslagsbehovet 

uppgår således till 108.5 milj. kr. 

Jag hcmstälkr att regeringen foresltn riksdagen 

att till Liin.1p11ra11dc m.111. for budgetarct 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av I 08 500 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

7 A. Ekonomidepartementet m. m. 
7 Ekonomidepartementet 
8 Ekon,lmiska attacheer 
8 Kommittcr m. m. 
8 Extra utgifter 

9 B. Centrala m)'ndigheter m. m. 
9 Statisti~ka centralhyran: 

JO Statistik, register och prognoser 
29 Uppdrags verksamhet 
30 Folk- o.:h bostadsräkning 1980 
31 Folk- och lx>stadsräkning 1980: Uppdrags verksamhet 
32 Konjunkturinstitutet 
34 Myntverket: 
34 Fiirvaltningskostnadcr 
35 Uppdragsvcrksamhet 
36 Utrustning 
37 Bankinspektioncn 
39 Försäkringsinspcktionen 
42 Statens krigsförsiikringsnämnd m. m. 

43 C. Diverse 

45 

Anslag kr. 

10389000 
1915000 
5.500000 

160000 

17964000 

217395000 
I 000 

35 000000 
I 000 

10924000 

6581000 
I 000 

807000 
I 000 

500000 
60000 

271271000 

43 Lönsparande m. m. 108500000 

Totalt för ekonomidepartementet 397 735 000 

Norstedts Trycker., Stockholm 1980 





Bilaga 11 till budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80: 100 
Bilaga 11 

Budgetdepartementet 

ÖVERSIKT 

Budgetdepartementets verksamhet avser främst beredning av frägor om 

skatteväsendet och samordning av alla frågor som rör statens hudget. 

Vidare omfattar verksamheten frågor om skatteutjämningsbidrag m. fl. 

generella statliga bidrag till den kommunala sektorn och andra kommunal

ekonomiska frågor. Till departementets verksamhetsområde hör också 

frågor om rationalisering och revision inom statsförvaltningen vilket inne

fattar de med rationaliseringen nära sammmanhlingande frågorna om an

vändningen av ADB i statens verksamhet. Vidare omfattar verksamheten 

frågor om arbets- och anställningsvillkor i offentliga anställningar samt 

personaladministrativa och personalpolitiska frågor för statligt anställda. 

Slutligen hör också frågor om lokalförsörjning för statliga myndigheter och 

om samhällsinformation till budgetdepartementets verksamhetsområde. 

De förslag till utgifter inom budgetdepartementets verksamhetsområde 

som nu läggs fram för budgetåret 1980/81 omfattar ca 13 754 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med ca 2 342 milj. kr. i förhållande till motsvarande 
utgifter under innevarande budgetår. Ökningen sammanhänger främst med 
ökade utgifter för skatteutjämningshidrag och i övrigt till stor del med ett 

schablonmässigt beräknat medelsbehov för att täcka merkostnader för 
löner och pensioner m. m. som följd av löneavtal. 

För nästa budgetår utgör bidragen till den kommunala sektorn liksom 

tidigare den största utgiftsposten. Utgifterna för dessa bidrag ökar med ca 
1871 milj. kr. till sammanlagt ca 10257 milj. kr. Anslaget till skatteutjäm

ningsbidrag har beräknats öka med 2031 milj. kr. Denna stora ökning 

hänger samman med reformeringen av skatteutjämningsreglerna. Rege

ringen kommer senare att föreslå riksdagen att det andra steget i skatteut

jämningsreformen fördelas över två år så att hälften genomförs år 1981 och 

återstående del år 1982. Hänsyn härtill har tagits vid anslagsberäkningen. 

Dessa frågor har närmare kommenterats i bilagan 2 till budgetprorosi

tionen (budgetförslaget). En proposition om de kommunalekonomiska frå

gorna kommer att läggas fram senare under innevarande riksmöte. 

Utgifterna för allmänna bidrag till kommunsektorn nästa budgetår rå

verkas vidare av komrensationen för minskat kommunalt skatteunderlag 

I Riksdagen 1979/80. I mm/. Nr 100. BilaKa 11 
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som följd av iindradc avdragsreglcr vid inkornsthcskatlningcn fr. o. rn. 

inkomstftret 1975. Dclla beräknas medföra ökade utgifter med ca 486 

milj. kr. Skattcbortfallsbidragct uppgår under innevarande budgetrtr till ca 

3~) milj. kr. Detta bidrag. som trappas av successivt i takt med att det 

förlorade skatteunderlaget till följd av 1970 års skattereform återvinns. 

minskar med 156 milj. kr. till niista hudgetär. Vidare ges enligt riksdagens 

heslut är J 979 om den kommunala ekonomin ett särskilt bidrag övcrgängs

vis under är 1980 till de landstingskommuner och landstingsfria kommuner 

som inte för ni1got skatteutjämningshidrag. Slutligen bortfaller ur statshud

getcn ett särskilt statsbidrag till kommuner och landstingskommuner som 

utbetalades under är 1979. 

Riksskatteverket far resurser för all fullfölja dels den vid 1975 ärs 

riksmöte beslutade omHiggningen av skatteadministrationen och taxering

en i första instans, dels genomförandet av ett nytt ADB-system för folkbok

fi."iring och beskattning. Verket för vidare ökade resurser för att handlägga 

mellankommunala taxeringsbesvär och därvid i ökad omfattning bedriva 

offensiv skattekontrollverksamhet. 

Medel förcslfts ocksä bli anvisade för vissa kostnader för 1981 ä.rs 

allmänna fastighetstaxering. 

Rationalisering och revision inom statsförvaltningen, m. m. 

Det centrala ansvaret för rationalisering och revision inom statsförvalt

ningen ligger på statskontoret resp. riksrevisionsverket. För verksamheten 

inom försvaret gäller dock särskilda bestämmelser. 

Organisationen för de centrala myndighetsuppgifterna avseende rationa

lisering och ADB har nyligen utretts av en särskild utredare (B 1979: 01). I 

ett betänkande (SOL! 1979: 72) föreslår denne bl. a. alt statskomon't fur en 

delvis ny inriktning och en ny organisation. Betänkandet remissbehandlas 

f. n. och anslaget till statskontoret förs därför i budgetförslaget urr med ett 

preliminärt beräknat belopp i avvaktan r:'t en slirskild proposition i ämnet 

senare under riksmötet 1979/80. 

I en proposition till v~1rriksdagen 1979 (prop. 1978/79: 121, FiU 1978/ 

79: 34, rskr 1978/79: 339) om a111·ii11dninge11 ai· a1110111atisk datahehandlinR 

(ADB! i sum:fi)r\"{//t11i11ge11 redovisades bl. a. de riktlinjer som bör gälla för 

hur systemutvecklingsarhete och datordrift skall organiseras och hur he

slutsg[111gen för ADB-investeringar skall utformas. Inom hudgetdeparte

mentel har d~irefter utarbetats särsk i Ida anvisningar för hehandling av A OB 

i myndigheternas anslagsframställningar. Vidare rf1gftr arhetc med en 

handläggnings- och heslutsordning för ADB-investeringar. Den slutliga 

utformningen härav måste dock samordnas med behandlingen av nyss 

nämnda utredning av statskontorets uppgifter och organisation. 

Flera utredningsuppdrag har givits i enlighet med vad som förutskickats 
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i ADB-propositionen. Statskontoret har sålunda fött i uppdrag att tillsam

mans med försvarets rationaliseringsinstitut utarbeta förslag till dels anvis

ningar för myndigheternas användning av ADB, dels handlingsprogram för 

insatser i syfte all förbättra och sprida kännedom om metoder på ADB

omrädet. Vidare har uppdragits åt statskontoret att utarbeta förslag till 

fttgärder för att förbättra informationen om användningen av ADB i stats

fiirvaltningen. En siirskild utredare (B 1979: 09) har tillkallats <Dir. 1979: 8) 

för att utn:da fragor om anskaffningen av ADB-utrustning. bl. a. vilka typer 

av utrustning som hör anskaffas via de centrala upphandlande organen 

(statskontoret m. fl.) samt arbetsfördelningen mellan dessa organ och de 

ADB-användande myndighderna. 

Riksrc1·isi1111.n-erke1 fortshller all bedriva förvaltningsrcvision med in

riktning dels pä att myndigheterna skall kunna uppnå bättre resultat med 

anvisade resurser, dels pä all om möjligt t1stadkomma direkta besparingar i 

statlig verksamhet. Förvaltningsrcvisionens tyngdpunkt kommer under de 

närmaste liren all ligga pä avgränsad revision inom myndigheter och revi

sion av enskilda myndigheters verksamhet. Riksrevisionsverket medver

kar även i arbetet med moderniseringen av det statliga budgetsystemet. 

Verket biträder vidare myndigheterna med redovisningsteknisk expertis 

och med rådgivning i frågor om planering av myndigheternas verksamhet. 

För att begränsa och underlätta det uppgiftslämnamle av olika slag som 

företag. organisationer och offentliga organ måste lämna till myndigheter 

m. fl. inrättades under budgetåret 1977/78 en särskild delegation, deleRa-

1i1111e11 för fiiretaRens upp1:iftsliimna11de (DEFU). Statsmyndighetema är 

skyldiga att anmäla krav pä ny eller utökad uppgiftsinsamling till delegatio

nen. Mot bakgrund av de erfarenheter som efter tre är har vunnits av 

delegationens arbete skall statsmakterna ta ställning till vilken inriktning 

fortsalla åtgärder pä detta omräde bör ha. Delegationen utgår i sin nuva

rande planering fri:\n att delegationen avslutar sitt arbete med utgången av 

är 1980. 

Vid sin behandling av prop. 1978/79: 112 om regionalpolitik har riksda

gen (AU 1978/79: 23. rskr 1978/79: 435) bl. a. anslutit sig till uppfattningen 

att man målmedvetet bör pröva möjligheterna att omlokalisera expande

rande statlig förvaltning frän stockholmsregionen och att förlägga ny statlig 

förvaltning till andra delar av landet. Prövningen av sädana frhgor borde 

enligt arbetsmarknadsutskottets uppfattning ske kontinuerligt och ett sär

skilt organ inrättas för detta ändamal. Detta organ kunde ha formen av en 

delegation som enligt utskottets mening lämpligen borde vara knutet till 

regeringens kansli. En särskild delcRation fiir 1/i>centraliserinR inom den 

offentliga sektorn avses bli inrättad under innevarande budgetår. 

Det är mycket angeläget all de statliga myndigheterna genom sin norm

givning m. m. inte äsamkar bl. a. kommunerna ökade kostnader. Föreskrif

ter härom finns i kungörelsen ( 1970: 041 l om heRränsnint: i 111y11digheter-

11as riitl a11111eddl'la .foreskrifier. a111·is11i11gar och råd. I regeringens an vis-
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Bidragsärendena prövas av riksskatteverket. Bidragen betalas ut fri'm ett 

anslag under budgetdepartementets huvudtitel. Anslaget beräknas till :?.30 
milj. kr. för nästa budgetår. 

För att ge extra stimulans ät näringslivets byggnadsinvesteringar finns 

möjlighet att fä ett tidsbegränsat investeringsavdrag även för byggnadsin

vesteringar (prop. 1978/79: 50 bil. 2. SkU 1978/79: 19. rskr 1978/79: 107). 

Avdraget medges med 10 ~fc, av sådana kostnader som nedläggs för ny-, till

eller ombyggnader av fastigheter i rörelse. jordbruk eller skogsbruk under 

tiden oktober 1978-mars 1980. Byggnadsarbetena måste dock ha satts 

igång under tiden oktober 1978-september 1979. Företag som inte kan 
utnyttja avdragsrätten för byggnadsinvesteringarna kan i stället - pä sam

ma sätt som när det gäller maskininvesteringarna - fä ett 4-procentigt 

statligt investeringsbidrag. 

Skatteutjämningsbidrag till kommuner m. m. 

Våren 1979 beslutade riksdagen (prop. 1978/79: 95. FiU 1978/79: 35, rskr 

1978/79: 335) om en omfattande reformering av skatteutjämningsbidragen 

till kommuner och landstingskommuner fr. o. m. är 1980. Den kraftigt 

förbättrade skatteutjämningen inleds nämnda år med en första utbyggnads
etapp. 

Skatteutjämningsbidragen för år 1980 kan beräknas uppgfi till totalt 6618 

milj. kr., varav 3 846 milj. kr. till kommunerna. 2 641 milj. kr. till lands

tingskommunerna och 131 milj. kr. till kyrkliga kommuner. I genomsnitt 
för landet beräknas skatteutjämningsbidragen utgå med ca 800 kr. per 

invånare eller nära 2:90 per skattekrona ar 1980. Syftet med bidragen är att 

motverka skattekrafts- och kostnadsskillnader mellan olika kommuner 

resp. landstingskommuner och kyrkliga kommuner och därmed utjämna 
skillnaderna i deras ekonomiska förutsättningar. Skatteutjämningssyste
met är ett av de främsta medlen för att skapa förutsättningar för en i 

möjligaste män likvärdig kommunal service i olika delar av landet. Den 

största betydelsen har skatteutjämningsbidragen för Gotland. för norr

landskommunerna och för glesbygdskommuner i andra delar av landet. De 

störta bidragsökningarna genom skatteutjämningsreformen får de södra 

och mellersta delarna av landet. 

I prop. 1978/79: 95 om den kommunala ekonomin föreslogs att kommun

sektorn fr. o. m. 1981 ärs taxering skulle tillföras skatteunderlag från be

skattade förmåner där skatten i dag i sin helhet tillfaller staten. Samtidigt 

skulle grundavdraget vid den kommunala inkomsttaxeringen höjas frän 

nuvarande 4 500 kr. till 6000 kr. och skattebortfallsbidraget för 1970 ärs 

skattereform och kompcnsationsbidraget för 1974 års skattereform slopas. 

Erforderliga lagändringar med anledning härav redovisades i prop. 1979/ 

80: 58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m. Riksdagen har 
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nyligen (SkU 1979/80: 20, rskr 1979/80: 1371 besluta! om dennas. k. fön:nk

lade beräkning av del kommunala skatteunderlaget i enlighet med vad som 

föreslagits i propositionen om den kommunala ekonomin. I prop. 1979/ 

80: 58 framhölls hl. a. all de successivt ökade inkomster för kommuner och 

landstingskommuner som kommer atl bli ett resullat av denna reform för 

beaktas i de överläggningar som skall hällas i fortsätlningen mellan rege

ringen och kommunförbunden. Del konstaterades ocksa all det kan bli 

aktuellt med en ny anpassning av det kommunala grundavdraget resp. den 

särskilda statliga skattereduktionen om de skattepliktiga förmänernas om

faltning ökar mer markant i framtiden. 

Det första steget i skalleutjämningsreformen genomförs som nämnts ttr 

1980 samtidigt som ett antal specialdestinerade statsbidrag avvecklas. 

Därmed st1illde sig riksdagen i huvudsak bakom den bedömning av de 

totala statliga transfereringarnas storlek till kommunerna och landstings

knmmunerna är 1980 som litg till grund för förslaget i rrop. 1978/79: 95. För 

{1r 1981 har rikdagen beslutat om genomförandet av det andra steget i 

skatteutjämningsreformen. Nägon ställning till de totala statliga 

transfereringarna till kommunsektorn har dock inte tagits för nilmnda är. 

När del giiller år 1981 och tiden därefter är det aktuellt att i höi:jan av är 
1980 beha9dla del reala utrymmet för utbyggnaden av den kommunala 

verksamheten i överHiggningar med de båda kommunförbunden. Dessa 

överHiggningar far föras bl. a. mot bakgrund av att den kommunala kon

sumtionens volymökning ären 1979 och 1980 beräknas ligga klart över den 

riktpunkt p{1 3 ';+per är, som regeringen och kommunförbunden enats om i 

en överenskommelse i juni är 1978. 

Även den finansiella situationen år 1981 för kommunerna och landstings

kommunerna bör behandlas vid dessa överläggningar. Därvid bör bl. a. 

storleken av de totala statliga transfereringarna till kommunsektorn prö

vas. Regeringen finner det ofrånkomligt att takten i genomförandet av 

skatteutjämningsreformen omprövas. Det andra steget av reformen, som 

skulle genomföras år 1981, bör i stället fördelas över tvä år. Hälften av 

denna andra et<\pp bör genomföras år 1981 och resterande del är 1982. 

Reformeringen av skatteutjämningssystemet skulle således i sin helhet 

vara genomförd först år 1982. Härigenom reduceras ökningen av de stat

liga transfereringarna till kommuner och landstingskommuner år 1981 med 

ca 750 milj. kr. Vidare bör del särskilda bidrag för år 1980 som övergångs

vis utgär till landstingskommuner och landstingsfria kommuner utanför 

skalleuljämningssystemet inte förnyas är 1981. I detla sammanhang bör 

även en avveckling av vissa specialdestinerade statsbidrag diskuteras. I 

bilagan 2 till budgetprorositionen (budgetförslaget) redovisas bakgrunden 

till här angivna ätgärder. Senare under innevarande riksmöte kommer en 

mer fullständig redovisning av dessa frågor att lämnas till riksdagen. 
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Statlig lokalförsörjning 

För nästa budget;\r beräknas utgifterna för byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning uppgå till ca 300 milj. kr. Detta innebär en minskning med ca 

160 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Minskningen beror 

bl. a. på att ett stort antal beslutade investeringar i lokaler för länsadmi· 

nistrationen i huvudsak slutförs under innevarande och nästa budgctär och 

att behovet av investeringar i samband med omlokalisering av statlig 

verksamhet avtar. Härtill kommer att den investeringsvolym som beräk· 

nas för planerade nya projekt har begränsats bl. a. mot bakgrund av det 

statsfinansiella läget och de bedömningar av sysselsättningsläget inom 

byggnadssektorn under nästa budgetår som nu kan göras. Omfattningen av 

byggna<lsinvesteringarna kan <lock komma att förändras i förhållande till 

budgetförslaget med anledning av de konjunktur- och arbetsmarknadsåt

gärder som fortlöpande övervägs. 

Av de beräknade utgifterna nästa budgetår avser ca 100 milj. kr. utgifter 

för fortsatta investeringar i nya lokaler för departementen i Södra Klara i 

Stockholm. Ca 60 milj. kr. har beräknats för investeringar i lokaler för 

länsförvaltningarna och ca 75 milj. kr. för investeringar i samband med 

omlokalisering av statlig verksamhet. 

Personalpolitik m. m. 

Den I juli 1979 inrättades tva myndigheter. statens arbetsmarknads
nämn<l (SAM N) och statens institut för personaladministration och perso

nalutbildning (SIPU ). Vid samma tidpunkt upphörde statens personal

nämnd och statens personalutbildningsnämnd. 

SAMN är central förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadsfrägor inom 
statsförvaltningen. Nämnden skall verka för att dessa frågor handläggs på 

ett ändamti.lsenligt och planmässigt sätt. Nämnden skall därvid bl. a. över

siktligt följa utvecklingen av personalbehovet med avseende på effekter av 

strukturföräm.lringar och på övertalighetsproblem m. m. och svara centralt 

för sådana omplaceringsfrågor, som avser anställda som berörs av att 

statlig verksamhet omlokaliseras. inskränks. omorganiseras eller upphör, 

eller som avser anställda med arbetshandikapp. 

SI PU är central servicemyndighet för de statliga myndigheter som lyder 

under regeringen i frågor om personaladministrativ konsultation och per

sonalutbildning. Verksamheten skall finansieras i huvudsak genom av

gifter. 
Under budgetåret 1979/80 har arbetet för att nå ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män i statsförvaltningen följt det handlingsprogram som tidi

gare har utarbetats inom budgetdepartementet. En samlad redovisning 

som innefattar resultat och erfarenheter av den verksamhet inom området 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 11 9 

som pågått under den senaste treårsperioden kommer att föreligga under 11r 

1980. 

Under innevarande budgetår inrättas ytterligare tio nya statliga hiilso

ccntraler. Totalt har därmed 34 centraler inrättats. 

Den statliga företagshälsovården, som f. n. bedrivs av regionala och 

lokala hälsori:\.d, skall den I juli 1980 bedrivas av en av parterna på den 

statliga arbetsmarknaden gemensamt bildad stiftelse. Statshälsan. för 

budgett\.ret 1980/81 skall stiftelsen i enlighet med avtal mellan parterna 

tilldelas medel som medger att 15 nya centraler kan startas. Statens bidrag 

till Statshälsan under budgetåret 1980/81 uppgttr till fl5 milj. kr. 

Frågan om utbildning av högre chefer i statsförvahningen har uppmärk

sammats särskilt under senare tid. En kommitte har sålunda tillkallats med 

uppgift att bl. a. avge förslag om inriktning och utformning av sfalan 

utbildning. 

Vissa konsekvenser inom budgetdepartementets huvudtitel av om
läggningen av statsbudgeten 

I samband med omläggningen av statsbudgeten till nästa budgetftr. var

vid den tidigare uppdelningen i en driftbudget och en kapitalbudget slopas, 

har de nuvarande investeringsanslagen pi\ kapitalbudgeten överförts till de 

avsnitt av nuvarande driftbudgeten till vilka de har saklig anknytning. 

lnvesteringsanslagen föresläs för nästa budge!ilr genomgf1cm.le anvisas 

som reservationsanslag, varvid den medelsbehållning som kan finnas på 

investeringsanslagen vid utgången av budgetåret 1979/80 förutsätls bli 

tillförd motsvarande reservationsanslag i statsbudgetförslaget för budget

året 1980/81. Vid budgetomläggningen har vidare anslagen under budget

departementets huvudtitel grupperats om ocb försetts med nya littcrabe

tcckningar för att ge en bättre saklig överblick över de olika utgiftsändamä

len. 

Den viktigaste förändringen berör emellertid redovisningen av det stat

liga byggnadsväsendet m. m. I budgetpropositionerna har hittills inkomster 

och utgifter för statens byggnadsförvaltning och löpande byggnadsunder

häll m. m. redovisats i särskilda bilagor för statens allmänna fastighetsfond 

och försvarets fastighetsfond. Fr. o. m. ärcts budgetproposition redovisas 

sådana frågor i anslutning till resp. fastighetsförvaltande myndighets an

slag. I budgetdepartemetets huvudtitelsbilaga återfinns således den verk

samhet som byggnadsstyrelsen har om hand. dvs. de nuvarande slotts

byggnadernas. beskickningsfastigheternas och byggnadsstyrelsens del

fonder av statens allmänna fastighetsfond. I samband därmed utgttr ur 

statsbudgeten det särskilda förslagsanslag pä budgetdepartementets hu

vudtitel som förts upp för att skapa balans i slottsbyggnadernas delfond. 

där något lönsamht!lskrav inte har uppställts med tanke pä byggnadernas 
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art och användning. Syftet med anslaget tillgodoses i stället i annan ord

ning inom ramen för den resultaträkning för hyggnadsstyrclsens ifrägava

rande verksamhet som redovisas i anslutning till anslaget Byggnadsstyrel

sen. 

F. n. finns ocksä ett särskilt reservationsanslag för utredningar rörande 

byggnadsföretag m. m. Härifrfm bekostas utredningar om tilltänkta bygg

nadsprojekt före det egentliga projekteringsskedct. I fortsättningen avses 

sttdana utredningskostnader hli finansierade förskottsvis över byggnads

styrelsens anslag. På samma sätt som gäller för projekteringskostnader bör 

utredningskostnaderna slutligt täckas av de av riksdagen sedermera anvi

sade an lagsmedlen för de olika byggnads- och inredningsprojekt som stats

makterna beslutar om. Det särskilda utredningsanslaget har dä11"ör inte 

förts upp i statsbudgetförslaget för nästa budgetär. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom budgetdepartementets verksamhetsområde i för

hällandc till motsvarande utgiftsändamäl ptl statsbuJgeten för buJgctftret 

1979/80 framgf1r av följande sammanställning. Beloppen för budgetåret 

1979/80 har anpassats med hänsyn till den ändrade indelning av budgetde

partementets huvudtitel som statsbudgetförslaget för buJgetftret 1980/81 

inne häller. 

Anvisat Förslag Föränd-
1979/80 1980/81 ring 

A. Budgctdcpartt:mcntet m. m. 106,3 124.4 + 18.1 
B. Statlig rationalisering och 

revision, m. m. 223.4 159.5 h3.9 
c. Skatte- och kontrollväsen 358.9 396.4 + 37.5 
D. Bidrag och ersättningar 

till kommunerna 8 385.9 JO 256.7 + 1870.8 
E. Statlig lokalförsiirjning 482.9 285.0 - 197,9 
F. Statlig personalpolitik 150.1 264,2 + 114,I 
G. Övrig;i ändamål I 704.9 2 268,2 + 563,3 

Tollllt för budgetdepartementet 11412,3 13754,4 +2342,0 

De totala utgifterna beräknas öka med ca 2 342 milj. kr. Det under 

huJgetdepartementets huvudtitel redovisade anslaget till täckande av mer

kostnader för löner och pensioner är - i avvaktan på. avtal om löner för de 

anställda m. tl. för tiden efter den 1 november 1979- schablonmässigt 

beräknat till 2 000 milj. kr., vilket innehär en ökning i förhållande till 

motsvarande anslag under budgctarct 1979/80 meJ 500 milj. kr. Anslagshc

hovet för rationalisering och revision samt lokalförsörjning minskar främst 

på grund av att investeringsvolymerna gtir ned och att befintliga medelsre

servationer förbrukas. 
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BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Il 

vid regeringssammanträde 

1979-12-21 

Föredragande: statsradct Mundebo sävitt avser frt1gorna under littera A. B, 

C, D, E m:h G punkterna I - 10; 

statsrådet Johansson såvitt avser friigorna under littera F och G punkterna 

Il - 13. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser budgetdepar

tementets verksamhetsområde 

Åttonde huvudtiteln 

A. BUDGETDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Budgetdepartementet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Person11l 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

28055 734 

27 476000 

29295000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikationstryck 

1979/80 

120 
67 

1117 

25 041000 
275000 

1510000 
650000 

27476000 

Beräknad 
ändring 
1980/81 

+ 1564000 
+ 125000 
+ 90000 
+ 4001XI 

-+ 1819000 

Pris- och löneomräkning beräknar jag till I 779 000 kr. Under innevaran

de budgetår har budgetdepartementet förstärkts med två handläggare och 

ett biträde. Medel för dessa ändamål bör beräknas för nästa budgetår. 
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Handläggartjänsterna är avsedda för en sådan förstärkning av rege

ringskansliets resurser för ADH-frägor som jag förutskickade i prop. 1978/ 

79: 121 om användningen av ADB i statsförvaltningen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslär riksdagen 

att till BudRetdepartementet för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 29 295 000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för departementen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

67 360585 

67739000 

84 022 {){)() 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens organisationsav

delning och andra för departementen gemensamma anordningar. Från 

anslaget bestrids vidare departementens och kommitteernas sjukvårds

och lokalkostnader, utgifter för expenser avseende inredning och utrust

ning av lokaler. telefon m. m. samt kostnader för tjänstebilar. allt i den mån 

medel inte anvisas i annan ordning. Sjukvårds- och lokalkostnaderna för 

utrikesdepartementet samt hyreskostnaderna för försvarsdepartementet 

bestrids dock från vederbörande departementsanslag. 

Personal 

!-landläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar (även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Kostnader för tjänstebilar 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Personalpolitiskt utvecklings

arbete m. m. 

1979/80 

26 
130 

156 

15 449000 
425000 

97000 
41455000 

437000 
9726000 
(698000) 

150000 

67739000 

Beräknad 
ändring 
1980/81 

+ 1180000 
+ 125000 
+ 35000 
+13962000 
+ 73000 
+ 783000 

(+ 38000) 

+ 125000 

+ 16283000 

För pris- och löneomräkning m. m. beräknar jag 15 099000 kr. Därav 

avser 13 962 000 kr. ökade kostnader för de lokaler som disponeras av 

regeringskansliet. 
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Under föregående budgetar har organisationsavdelningen pi! grund av 

arbetsbelastningen förstärkts med en tclefonisttjänst och tvi\ andra bitrii

destjänster för löne- och kameralfrägor samt med en handläggartj~inst för 

lokalplanering. Medel för dessa tjänster bör beräknas för nästa budgett1r. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

all till Gcmcn.\'lJmma iimlanuil fiir departementen for budgetåret 

1980/81 anvis<t ett förs lagsanslag av 84 022 000 kr. 

A 3. KommiUeer m. m. 

1978/79 u !gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8390974 

10500000 

I 0 500 000 

Reservation 7094691 

Belastningen pf1 anslaget under innevarande budgetår beräknar jag till ca 

13,5 milj. kr. Jag har därvid beaktat att kostnaderna för delegationen för 

företagens uppgiftslämnande enligt beslut vid riksmötet 1976/77 (prop. 

1976/77: 115. FiU 1976/77: 25, rskr 1976/77: 268) belastar detta anslag även 

under nästa budgetår. Med hänsyn till detta och den väntade omfattningen 

av kornmitteverksarnheten under budgetä.ret 1980/81 samt med beaktande 

av den anslagsbehållning som kan väntas uppkomma förordar jag att 

anslaget förs upp med oförändrat belopp i statsbudgeten för nästa budget

h.r. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 10 500 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

504 283 
fl25 ()()() 

625 000 

Reservation 400864 

Med hänsyn till den hittillsvarande belastningen och med beaktande av 

den anslagsbehållning som kan väntas uppkomma förordar jag att anslaget 

förs upp med oförändrat belopp i statsbudgeten för nästa budgetår. Jag har 

därvid räknat med att fortsatt bidrag till utgivningen av statskalendern 

skall bestridas frän detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ertra 11/g(fter för budgct[irct 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 625 000 kr. 
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8. STATLIG RATIONALISERING OCH REVISION, M. M. 

B I. Statskontoret 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Statskontoret 

förts upp med 55 667 000 kr. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 januari 1979 tillkallades 

en särskild utredare för att se över organisationen för de centrala myndig

hetsuppgifkrna avseende rationalisering och ADB. Den särskilde utre

daren har under hösten avlämnat sitt betänkande (SOU 1979: 72) Rationali

sering och ADB i statsförvaltningen. I betänkandet föreslås bl. a. att ett 

siirskilt ADB-rttd skall inrättas som en kommitte med vissa förvaltnings

uppgifter. bl. a. granskning av investeringar i statliga ADB-system. För 

statskontorets del föreslås en delvis ny inriktning och en ny organisation. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. I avvaktan på att beredningen av försla

gen kan avslutas. bör anslaget föras upp med ett preliminärt beräknat 

belopp. Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statskontoret för 

budgetaret 1980/81 beräkna ett förslagsanslag av 57 600 000 kr. 

B 2. Anskaffning av ADB-utrustning 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1122775133 

I I I 5 000 000 

46000000 

Behållning '93 370946 

'lnvcsteringsanslagct Statens datamaskinfond: Anskaffning av dat;unaskiner. 

Generellt användbar ADB-utrustning, som anskaffas för andra myndig

heter och institutioner än de affärsdrivande verken, finansieras och redovi

sas t. o. m. utgången av budgetåret 1979/80 över statens datamaskinfond. 

Denna bestar av två delfonder, civila statsförvaltningens delfond och för

svarets delfond. Båda delfonderna förvaltas av statskontoret. Medel till 

delfonderna har anvisats på kapitalbudgeten över investeringsanslagen 

Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner och Statens data

maskinfond: Försvarets delfond: Anskaffning av datamaskiner. 

Från investeringsanslagen till fonden bestrids dels utgifter för förvärv av 

datamaskinutrustning. dels andra utgifter av investeringskaraktär i sam

band med anskaffning, installation eller igangkörning av förvärvad eller 

förhyrd datamaskinutrustning. vilka är av sådan art att de bör periodiseras. 

På fonden redovisad utrustning ställs mot avgift till förfogade för de myn

digheter som skall svara för driften av anläggningarna. Avgifterna fastställs 
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av stalskontoret efter samri1d me<l riksrevisionsverket och. i fräga om 

avgifler till försvarets dclfon<l. försvarets rationaliseringsinstitut. Avgif

tt:rna skall. utiiver normal avskrivning eller hyra för utrustning m. m .. 

tiicka kostnaderna för fon<lt:ns administration. 

Enligt statsmakternas beslut i anledning av regeringens proposition om 

användningen av ADB i statsförvaltningen lprop. 1978/79: 121. Fil! 1978/ 

79: 34. rskr 1978/79: 339) skall generellt anvämlbar ADB-utrustning även 

forts~ittningsvis anskaffas centralt. Som ett led i moderniseringen av det 

statliga budgetsystemet upphör kapitalbudgeten som begrepp vid ingängen 

av budgetäret 1980/81. Mt:dcl för investeringar i ADB-utrustning inom den 

civila statsförvaltningen far diirför anvisas över ett nytt reservationsanslag 

för investeringsändamM. förslagsvis bt:nämnt Anskaffning av ADB-utrust

ning. Finansiering av ADB-utrustning inom försvaret skall ske över skilda 

myndight:ts- och materielanslag. Medelshehovet för budgetåret 1980/81 

har för försvarets dd tidigare dt:nna dag anmälts av chefen for fiirsvarsdc

partt:mentd. 

I nyss nämnda proposition anförde jag vidare att vissa frägor bör klaras 

ut och förändringar göras inom ramen för en samordnad anskaffning av 

ADB-utrustning. Diinör har rt:geringen bemyndigat mig att tillkalla utred

ningen IB 1979: 09) av fr[igor rörande samordnad anskaffning av utrustning 

for automatisk databehandling (ADB> i statsförvaltningen. Utredningen har 

till uppgift att utreda och lämna förslag bl. a. vad avser vilka typt:r av ADB

utrustning som skall omfattas av den samordnade anskaffningen. arbets

och ansvarsfördelningen mellan statskontoret och försvarets rationalise

ringsinstitut å ena sidan och de ADB-användande myndigheterna å andra 

sidan. möjligheterna att delegera upphandlingsbeslut till myndigheterna. 

avgiftssättning m. m. Jag avser att snarast möjligt äterkomma till regering

en med förslag i dessa frågor. 

St a 1skontoret 

I anvisningarna för myndigheternas anslagsframstmlningar åläggs de 

myndigheter som omfattas av den samordnade anskaffningen alt anmäla 

behov av datamaskinutrustning till statskontoret. som till regeringen läm

nar en samlad anslagsframstiillning för den datamaskinutrustning som kan 

hehöva anskaffas på detta sätt. Med anledning h~irav inhiimtar statskon

toret en gång per år myndigheternas egna bedömningar av behovet av 

sadan utrustning. 

Regeringen har i de kompletterande anvisningarna for myndigheternas 

anslagsframställningar föreskrivit att myn<ligheterna i sina egna anslags

framställningar skall redovisa vilka behov av datamaskinutrustning som 

har anmiilts till statskontoret samt redovisa motiven och kostnaderna för 

de föreslagna anskaffningarna. 

I det följande redovisas en sammanställning över statskontorets bedöm

ning av investeringshehoven för budgetären 1979/'tl.0 och I 9'11.0/81. 
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Budgcttirct 1979/80 Budgetåret 1980/81 

Huvudtitel Stats- Därav Stats- Därav 
kontoret bundet kontoret bundet 

för köp för köp 

Il Justitie 14919 4849 9221 
Ill Utrikes I 000 
V Social 7974 4 134 10611 161 
VI Kommunikation 12388 7 142 9620 
VII Ekonomi 1467 28 8034 
VIII Budget 9793 3 122 13 307 
IX lit bildning 56 145 18184 44029 11322 
X Jordbruk 5 119 3010 2 285 
XI Handel I 527 I 309 1267 
XII Arbetsmarknad 8656 7086 5100 
XIII Bostad 3448 50 553 
XIV Industri 2 052 1262 1250 
XV Kommun 58940 56 IOO 115!0 5000 
XVII Riksdagens verk 2484 2484 

Summa 184912 108760 117787 16483 
därav hyra 21 00.' 11913 

Myndigheterna inom den civila statsförvaltningen har till statskontoret 

anmält behov av ADB-utrustning till ett sammanlagt värde av ca 396 milj. 

kr. för budgetåren 1979/80 och 1980/81. Statskontoret beräknar att anskaff

ningsbehovet för de tvä budgetåren blir ca 303 milj. kr., dvs. ca 23 o/r .. lägre 

än det behov som myndigheterna har anmält. 

Bland större enskilda anskaffningar som planeras märks kompletteringar 

och nyanskaffningar av ADB-utrustning inom polisväsendet, den allmänna 

försäkringen. vägväsendet, statistiska centralbyrån, <latamaskincentralen 

för administrativ databehandling, skatteadministrationen. högskolan, ar

hetarskyddsstyrelsen samt arbetsmarknadsverket. 

Av det anskaffningsbehov som statskontoret beräknat avser 270 milj. kr. 

köp av utrustning och 33 milj. kr. värdet av utrustning som planeras att 

hyras. En stor del av medclsbehovet för köp (46 %) är redan bundet genom 

tidigare anskaffningsbemyndiganden av regeringen eller, vad beträffar 

mindre belopp, genom beslut i statskontoret. 

Statskontoret heräknar medelsbehovet för budgetåret 1980(81 till 115 

milj. kr. på gnmdval av uppgifter från myndigheterna om deras anskaff

ningsbehov och med hänsyn tagen till sadana förskjutningar av leveranser 

och betalningar som erfarenhetsmässigt inträffar. Med hänsyn till detta 

och till den beräknade behållningen pft anslaget bör 46 milj. kr. anvisas till 

niista budgetär. 

Anskaffning av ADB-utrustning innebär många gånger länga leveransti

der. LI nder budgetttret 1980/81 förutses beställningar ske även av utrust

ning som planeras hli installerad först under budgetåret 1981(82. Av de 

hcmymliganden för beställningar pä totalt 815 milj. kr. som riksdagen 

lämnat åren J 970- 1979 beräknas 108 milj. kr. återstå vid utgången av 

budgetåret 1979(80. Köpvärdet för den utrustning som beräknas bli instal-
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lerad under budget~iren 1980/81 och 1981/1<2 uppg<lr till sammanlagt 142 

milj. kr. Enligt statskonton:ts bedömning hehövs därför ett kompletteran

de bemyndigande pli 34 milj. kr. 

l-'iir1'draga11de11 

Statskontorct har p<'1 grundval av uppgifter frf1n myndigheterna om des

sas anskafTningsbchov och efter en erfarenhetsmässig bedönrning av för

skjutningar av leveranser och betalningar mellan budgetfircn beräknat 

medclsbehovct för budgethrct 1980/81 till 115 milj. kr. Vid ingiingen av 

nästa budgct;'ir kommer enligt statskontorets ber;ikningar att finnas en 

anslagsbch?tllning av 69 milj. kr. Med hiinsyn h;irtill har statskontoret 

beriiknat anslag~behovct för budgctaret 1980/l<I till 4'1 milj. kr. Statskon

toret har h;1rntöver beräknat behovet av bcstiillningsbemyndigande til\ 

totalt 34 milj. kr. fiir anskaffningar som behöver levereras huvudsakligen 

nnder budgctl1ret 1981 /82. 

Den medelsbehtillning som vid utgången av innevarande budgct<'ir finns 

kvar pt1 investeringsanslaget Statens datamaskinfond: Anskaffning av da

tamaskiner bör i sin helhet föras över till det reservationsanslag som fiir 

samma ändamål tillskapas genom budgetomläggningen. Med h.::aktande 

härav beräknar jag i likhet med statskontoret anslagsbehovet fiir nästa 

budget är till 46 milj. kr. Riksdagens bemyndigande bör därutöver inhämtas 

att best~illa datamaskinutrustning till ett värde av 34 milj. kr. utöver tidi

gare l;imnadc bemyndiganden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att datarnaskinutrustning beställs - utöver tidigare med

givet belopp - till en kostnad av högst 34000000 kr .. 

, till A11s/.:.t~{fi1i11g m· Al>8-111m.1·111i11g fi.ir hudgetMet 1980/81 anvisa 

ett reservationsanslag av 46 000 000 kr. 

B 3. Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

1978/79 Utgift 

J 979/80 Anslag 

1980/8 l Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskim:entra

len for administrativ databehandling (DAFAJ. 

DAFA har till uppgift att j~imsides med andra data.:entraler p:1 uppdrag 

utföra administrativ databehandling till en si1 lttg total kostnad för slatsvcr

k.ct som miijligt. nH.:d beaktande av s{tv;il kortsiktiga som l:111gsil--tiga 

aspekl<:r. Det idigger diirvid DAFA att i första hand ata sig uppdrag fritn 

andra organ iin sädana som hi.ir till försvarsdepartementets vcrl\samhets

omrlidc. 

~ RiA.1·clai.:e11 197'1/Xll. I sam/. Nr 11111. Hila>:a 11 
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Dat<1rn:1sl..in...:t·ntr;1len fr1r i rn~in av resurser {1ta sig uppdrag friin annan 

uppdragsgivart· iin statligt (irgan. DAFA:s prndukter sbll anpassas till 

bdwven tws dt· myndigheter SlHll ej htir till förs\·arsdcpanementets verk

samheh<Hnr;·1Je. Det ~tligger DAFA alt !lipande samr!1da med uppdragsgi

vare i fri1g<H' rörande tdniska eller andra flir:indringar av betydelse som 

n:innare hertir uppdragsgivarna. 

För all uppf\'lla huvuduppgiften skall datamaskin.:entralen utföra arbete 

mcJ mclod- o.:h sys1cn1Lt1veckling i samband med uppdrag för administra

tiv databehandling. Si1dant arbete skall debiteras uppdragsgivare till fulla 

knstnadcn d:ir si'i inte :ir uppenbart orimligt. Ut vecklingsarbete skall nor

malt inll' avse ny111ve.:kling av ADA-system. 

Det {!ligger da1~u11;hkincentralen all utfärda anvisningar och rekommen

datilHlt:r av betydel,e fiir de ADB-sy~tem. vilkas drift fli1faggs till centra

len. si1 all driftaspcktcr kan tillgl)d<l:'>CS i ett tillriickligt tidigt skede. DAFA 

för vid behov delta i systemutvecklingsprujekt med annan huvudman där 

si'i :ir niidv:indigt för all driftaspekterna skall tillglldl>ses i ett tillriickligt 

tidig! skede resp. all övertagandet av eventuellt funktionsansvar underfat

tas. lH:h diir drift av det f<irdiga systemet avses skola forHiggas till datama

skint·entralen. 

DAFA leds av en styrelse. Chef för DAFA iir en överdirektör. DAFA är 

organiserad pii en kundserviceenhet. en driftenhet. en teknisk enhet. en 

rnarknadsenhct llCh en administrativ enhet. 

DAF.'\ skall vara ek<momiskt sjiilvbiirande. För dess drift har endast ett 

formellt anslag av I 000 kr. anvisats. För att lösa tillfälliga eller säsongmäs

siga lik viditt'tsproblem samt för all tillgodose behov av riirelsckapital 

disponerar DAFA en rörlig kredit hos riksg;ildskontorct p[1 högst 12 milj. 

kr. 

DAFA:-; verksamhet bedrivs vid en data...:cntral i Stockhnlm, en datare

gistreringsenhet i Hallstavik. en datacentral i G;ivle samt en mindre tilial

enhet i l'<orrl..öping. Vid DA FA fanns den I juli 1979 :WS anst:illda. uttry.:kt 

i arsarbetskrafter. 

Den totala nrnslutningcn av DAFA:s verksamhet uppgick under budget

<'1rct 1978/79 till 'J<i.7 milj. kr. Nettoresultatet blev ett överskott pa 2A milj. 

kr. DAFA förutsn en fortsatt efterfo1gei.ikning p~1 sina tjiinster. Fiir inne

varande budgcl<'ir ber:iknar DAFA stiledes en l)mslutning p~i drygt 114.fi 

milj. kr. lh.:h ett nethu·esultat p:i 4 milj. kr. DAfA föreslilr all anslaget for 

n:ista budgetar fi.irs upp meJ ett formellt belopp av I 000 kr. och att DA FA 

:i ven fortsättningsvis far disponera en rörlig kredit i riksgiildsknntoret om 

12 milj. kr. 

Den siirst;illning niir det giiller att tillhandahälla servicehyri1tjiinster till 

statliga myndigheter. som DAFA har i enlighet med förordningen 

I 197.'i: .'i671 l>m rationaliserings verksamhet inom den civila statsförvaltning

en. har utretts av monopolutredningen (B 1977: 08). Denna utredning har i 

betiinkandet I Ds B 1979: I) Datakonkurrens liimnat förslag som innebiir att 
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DAFA i fons;i11ningen bör verka pa samma villkor som od1 i konku1-rt:11' 

mt:d privata -,ervicehyr;kr samt att de inskriinkningar -,om hitt ilb l:!;illt for 

DA FA:s ekonomiska handlingsfrihet delvis hör upph:ivas. 

l:kt:inkamkt remisshehandlas f. n. tilbammans med bct:inl-.andct t St iU 

1979: 72) linl rationalisering och ADB i statsförvaltningen. Niir l'L'llli-,sin

stansernas synpunkter föreligger kan st;illning tas till fr;·i):!an 0111 DAFA:s 

s;irstiillning hör ;indras. I förslaget till statsbudget biir DAFA behandlas pa 

-,;1m111a <itt som tidigare. Jag hitriidcr DAFA:s fiirslag vad avser an.•;lag och 

rörlig kredit för nii~ta hudget~ir. 

fag hemsl;iller att regeringen föres1;·1r riksdagen 

att till D<11a111<1.1/..i11cc111ra/e11 j(ir 11J111i11i.11ra1i1· d<11<1hd111//(//i11g flir 

budgetiin.:t llJ80/81 anvi~<1 ett forslagsanslag av I 000 kr. 

B 4. Viss rationaliserings- och utvecklingswrksamhet 

197'8./79 Utgift 

J 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 691 865 

4000000 

4 ()()() 000 

Frt1n anslaget bestrids utgifter för rationaliseringsprnjekt. admini-,trativt 

ut vecklingsarbete eller försöks verksamhet som bedrivs i rationaliscrings

syfte. Anslaget tas i ansprf1k efler beslul av regeringen i varje siirskilt fall. 

Anslaget st<'.lr i första hand till förfogande för rationaliseringsprojekt inom 

s[1dana myndigheter som inre själva disponerar erforderlig<1 resurser fiir 

rationaliscringsprojekt och bör utnyttjas nfö' det med hänsyn till liden for 

projektets hed rivande. projektets storlek eller annat sldil inte är fampligt 

att begära nägon s;irskild medelsanvisning av riksdagen för iimJam[lk1. 

Under de senaste hudgetttren har medel disponerats för bl. a. gen1>mfii

rande av ett generellt löneuträkningssystem för s1atsfi.irvaltni11gcn 

(SLÖR). en av Statskonsult AB genomförd studie av alternativa slrukturer 

for datordrift. en översyn av skogsvårdsstyrelsen. utveckling av admini

strativa rutiner inom slatens veterinärmedicinska anstalt och busladssty

rclsen sam! för en översyn av återkravsverksamheten inom studicstiids

systemet. 

Sedan budgetåret 1978/79 har anslaget även tagits i anspritk for att 

bestrida kostnader förs. k. externa arbetstagarkonsulter som arbetstagar

organisationerna på grundval av träffade medbes1ämmandeav1al anlilar i 

rationaliseringsfrttgor. För innevarande budgetär har genom avlal. sum 

godk~ints av riksdagens lönedelegation lKh regeringen. staten s1>111 arhets

givare förbundit sig all st;illa ."i milj. kr. till förfogande för detia iindamal. 

Medbestämmandeavtalen innehidler inte nt1gon bestiimmelse om r;itt I il! 

ersättning för utnyttjande av externa arbe!stagarkonsulter efler budgc1[1re1 

1979/80. Om det till följd av senare träffade avtal. som pi1 riksdagens 
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viignar godkiinns av riksdagens lönedelegation. skulle bli aktuellt med 

m<ltsvarande utgift..:r lH.:ks[i under n;ista hudgetar fön1n.lar jag - efter 

samr;1d m..:d >.tatsr:1det .lohanss,111 - alt äv..:n s:'.ldana kostnader för belasta 

d<.:tta anslag. 

l\kd hiinsyn till anslagets karaktiir i övrigt kan någon siiker bedömning 

av medelshehlwct for niista budgettir inte göras. Jag förnrdar alt anslaget 

förs urr med llfiiriindrat 4 milj. kr. 

.lag hemstiiller att regeringen foreslar riksdagen 

att till Viss rationalisaings- och 1111·c·ckli11g.1·1·c'r/.;,samhe1 för budget

;·irct 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 4000000 kr. 

8 5. Riksre\'isionsverket 

197R/7ll Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/X I Förslag 

48 225 700 

48097000 

51 888 000 

Riksrevisionsverket ;ir central förvaltningsmyndighet för revision och 

redovisning samt därmed sammanhängande frågor inom statsverksamhe

tcn. 

I fr:\ga om revisinn äligger det verket alt bedriva förvaltningsrevision 

och diirvid siirskilt att granska statlig och statsunderstödd verksamhet och 

tillse alt den bedrivs effektivt. Verket skall även granska taxor och avgifter 

i statlig verksamhet samt granska hur den statliga urphandlingen bedrivs 

och verka för samordning av denna. Vidare skall verket utöva tillsyn i.iver 

revisionskontnr och meddela föreskrifter och anvisningar för revisionens 

utförande samt över den revisionsverksamhet som hedrivs inom andra 

enheter fi_ir intern revision inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 

redovisningsrevision bedrivs ;indamälsenligt och i het ryggande former och 

iivcn sj1ilvt hedri\'a redovisningsrevision i den män detta ;ir särskilt före

skrivet eller verket finner del behövligt. 

I frt1ga om relkivisning och därmed sammanhängande frågor åligger det 

verket siir<>kilt att utveckla metoder för vcrksamhetsrlanering. budgetering 

och redovisning inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att redovis

ningssystemen är ;indamillsenliga samt meddela föreskrifter och anvisning

ar för den statliga redovisningen. Verket handhar den löpande rikshok

föringen och skall för var:je hudgctilr urprätta buJgetrcdovisning och riks

huvudbok. Det :\ligger även verket att kontrollera statsverkels checkräk

ning i rikshanken och alt lltarbcta statistik över statens finanser. 

Vidare skall verket anordna och medverka vid uthildning av personal för 

redovisnings- och rcvisionsverksamhet samt därmed sammanhängande 

urrgiftcr inom statsförvaltningen. 

Riksrevisionsvcrket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 11 21 

rektiir. som iiven iir styrelsens ordförande. Inom verket finns fem avdel

ningar. nämligen tre n:visionsavdclningar. en prngnos~1vdelning samt en 

ekl1nlrn1iadrninistrativ avdelning. 

Riksrevisilrnsvcrket tilbmpar programhudgetcring och tilldelas anslag i 

prngrarntermer. Följande programindelning gäller för verket. 

I. Revision 

2. Prognoser. hudget. redovisning 

Riksrevisionsverkets verksamhet under programmen finansieras frtin cl! 

fiirslagsanslag beniimnt Riksrevisionsverket. 

Av grundHiggande hetydelse för riksrevisionsverkets verksamhet iir or-

1,!anisationen av den statliga redovisnings- och revisionsverksamhcten. 

Statsförvaltningens myndigheter iir sammanförda i redovisningsgruppcr 

med en redovisningscentral inom vaije grupp. Redovisningscentralerna 

ger myndigheterna kameral service och utnyttjar diirvid ett redovisnings

system som bl. a. bygger pfi anviindningen av ADB. systern S. 

I huvudsaklig anslutning till redovisningscentralcrna finns revisionskon

tor som i första hand bedriver redovisningsrevision. Den centrala revi

sionen genom riksrevisionsverket sker i form av en effektivitctsinriktad 

förvaltningsrevision. 

t I 000-tal kr.) 
----------------------------· -

Program 

Revisinn 
Prognoser. hudgct. redovisning 
Summa kostnader 
Avg!lr: 

Intäkter under anslaget 
Tillkommer: 

Ändrad hyresdebitcring 

Summa 

1978/79 
Utgift 

26485 
21 77~ 
4~ 260 

34 

48226 

1979/80 
Budget 

'27 742 
:?.I 005 
48260 

50 

715 

49412 

1980/81 
Ber~iknar 

Riksrcvi-
sions-
vaket 

29631 
22 337 
51968 

50 

519111 

Fiirc-
dragan-
den 

29614 
22 324 
51938 

50 

511188 
----~------------------------------

Riksrevisionsverket 

Budgetförslaget för budgetåret 1980/81 innebiir en real minskning av 

verkets resurser med '.! r+. Riksrevisionsverket framhåller att verket under 

flera r1r har fält vidkiinnas reala nedskärningar av verkets resurser. Detta 

har enligt riksrevisionsverket inte helt kunnat kompenseras genom 

produktivitetsförhiittringar och således begränsat verksamheten. En fört

satt minskning av resurserna under flera kommande år bedöms komma att 

fa llL',l!ativa effekter pt1 verksamheten. När det giiller verkets medverkan 

för att mvndigheterna skall uppfylla de ökade krav som statsmakterna 

riktar mot dem för budgetf1ret I 980/81 bedömer dock verket att föriindring-
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arna fr;·in innevarande :1r i allt v;isentligt kan kompenseras genom rationali

sering och annan utveckling av verksamheten. Diiremot innebiir den före

slagna anslag,rniv!1n all verket inte har möjlighet att ilta sig nya uppgifter 

utan tilbkott av rt'surser. 

Verksamheten planeras i allt v;isentligt bedrivas med den inriktning ~om 

µ;iller for innevarande :'tr. En betydande Je] av förvaltningsrevisionens 

röurser satsas pi1 µransk ning av om och hur myndigheterna följer effekter

na av den egna verksamheten och hur resultaten redovisas till statsmak

terna. Arl-ietet med mmkrniscring av huJgetsystemct planeras inriktas mot 

uppföljning av den budgettekniska nmHiggningen den 1 juli 1980 samt 

utbildnings- lH.:h informationsinsatser i redovisnings- och bokslutsfrågor. 

l'rogrt1111111l'I R(·1·isio11 

Prtigrammet Revision indela~ i delprogrammen Myndighetsinriktad för

vaitningsrevision. Spet:ialinriktaJ revision. Extern utbildning (revision). 

Administration samt Gemensamma funktioner. Tyngdpunkten i program

met ligger under dclprngrammet MynJighetsinriktad förvaltningsrevision. 

Detta delprogram ;ir indelat i olika verksamhetsområden vilka i stort 

ansluter till departementsnmri'IJen. Ett annat viktigt delprogram är Spe

cialinriktad revision. Detta inrymmer bl. a. revisionsuppgifter inom omrä

dena taxor och avgifter samt statlig upphandling och ADB-verksamhet. 

Den externa uthildningen syftar främst till att vidmakthålla och höja den 

yrkesmässiga kompetensen inom revisionskontor och övriga interna revi

sionsenheter. 

Målet för prngrammet är främst att ge ökad kunskap om effektivitetslä

get i statsförvaltningen och att stimulera myndigheterna till effektivitetshö

jande !1tgiirder. Verket striivar i sin planering efter all ge verksamheten 

inom programmet en fastare ot:h mer enhetlig inriktning. I detta syfte har 

ett antal insatsomri'ldcn till vilka revisionen avses koncentreras precise

rats. Inom varje insatsomri\de har riksrevisionsverket bedömt att det finns 

viisent liga problem ot:h att förvaltningsrevisioncn kan bidra till en föränd

ring i effektivitetshöjande riktning. 

Statsmakterna har de senaste aren betonat den avgörande betydelse som 

omprioriteringar av myndigheternas uppgifter har för den framtida utveck

lingen av statsverksamheten. Med hänsyn härtill anser verket att den 

viktigaste uppgiften för förvaltningsrevisionen under planeringsperioden 

är att bidra till att ut veckla statliga myndigheters uppföljning och utvärde

ring av resultat och effekter av den egna verksamheten och att höja 

kvaliteten pt1 myndigheternas information till statsmakterna om dessa för

h<'tllanden. 

Ett annat insatsomr~1de iir informationsbehandling som med h;insyn till 

framför allt ADB-frt1gornas betydelse för de statliga myndigheternas verk

samhet hediirns som viktigt. Insatsområdet taxor och avgifter är betydelse

fullt med h;insyn till statsmakternas under senare tid särskilt unalade 
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intresse för dessa fri1gor. Myndigheternas standard- och norrneringsverk

samhet Lir ett annat viktigt omrt1de friimst ptl grund av att denna verksam

het i hög grad p[1verkar utvecklingen inom väsentliga delar av samhället, 

inte minst den kommunala sektorn. Särskilda insatser inom upphandling~-

01111"{1det planera~ med hiinsyn till upphandlingens betydelse ino111 delar av 

stahverksamheten samt behovet av insatser fri111 riksrevisionsverkct. 

Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna under program

met med 1.9 milj. kr. till niista budgetår. 

l'rngrc1111111L'f Prog110.1·er. budget. rl'do1·is11i11g 

Programmet Prognoser, budget. redovisning omfattar dl'is uppgifter som 

av~er ekonomiadministrativ information pii riksnivä, bl. a. prognoser för 

statens inkomster och utgifter. den löpande riksbokföringen och reJovis

ning av budgetutfall. dels atl utvcdda och sprida kunskap om metoder och 

nlliner fi..>r statens ekonomiadminisrration - SEA - och att tillse all 

statens redovisningssystem iir iindamftlsenliga. Programmet indelas i dd

programmen Ekonomiadministrativ information riJ.:snivtl. Utveckling SEA 

myndighetsnivt1. Tillsyn, drift. rädgivning. Extern utbildning (SEAl. Ad

ministration o..:h Gemensamma funktioner. 

Mtilet for programmet är att skapa förutsättningar för bättre beslut inom 

det ekonomiadministrativa området pf1 alla nivåer inom den sta.tliga verk

samheten för att p~"i sit sätt höja effektiviteten i statsförvaltningen. 

Inom programmet planeras - med undantag för vissa uppgifter i anslut

ning till den statliga budgetomläggningen - verksamheten under budget

{iret 1980/81 i allt väsentligt bedrivas enligt nuvarande riktlinjer. 

Uppgifterna i anslutning till den statliga budgetomläggningen kommer 

delvis att ändra karaktär. I och med att omläggningen genomförs den I juli 

1980 kommer riksrevisionsverkets insatser vad gäller de tckni'ika frågorna 

all ffi karaktären av uppföljning. Som en följd härav kommer vidare infor

mations- och utbildningsinsatserna att koncentreras till redovisnings- och 

bokslut sfrt1gor. 

Verkets utvecklingsinsatser inom programmet planeras inriktas mot att 

tillgodose de behov som myndigheterna har av metodutveckling och myn

dighetsanpassad försöksverksamhet inom omrtulcna resultatanalys och 

n:sultatbeskrivning. 

Under innevarande budgetar planerar riksrevisionsverket att - som ett 

led i statsmakternas uttalade strävan att höja den ekonomiadministrativa 

nivån i statsförvaltningen - utarbeta en längsiktig plan för verkets insat

ser. I detta arbete ingär bl. a. att dra upp riktlinjer för den bngsiktiga 

utvecklingen av system S. Härvid skall särskilt prövas möjligheter för och 

konsekven~er av att utveckla myndighetsspecifika system för redovisning 

och resultatuppföljning. 

Totalt innebiir verkets förslag en ökning av resurserna inom programmet 

med 1.3 milj. kr. till nästa budget[1r. 
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/',·rs, 1111il 

St<1rki..c11 p;'1 rii..src'Visionwt:rkets personal samt dess fördelning framg{1r 

a,· fiil,iand..: sammanstiillning: 

1978/79 

- - ·----·----

Personal 

Handhiggandc personal 
(lnig pc:rsnnal 

S11111ma 

184 
XI 

265 
- --·· -- ·----

Föredraganden 

1979/XO 

184 
81 

265 

1980/X I 
Ber;iknar 

Riksrevi
sions
verket 

184 
XI 

265 

Föredra
ganden 

184 
81 

265 
---~-----·--------

Riksn:visionsvcrkct förcslar en i princip oförändrad ambitionsnivå inom 

de h;1da prngramrnen. Tidigare produktivitetsförbättringar i verksamheten 

har enligt riksrevisionsverket kunnat utnyttjas sb. att verket tagit på sig nya 

arhi:huppgifter. Genom rationalisering och ut veckling i övrigt räknar ver

ket rncd att under budgetMet 1980/81 kunna bedriva sin verksamhet med 

hibch:dlcn ambitionsniv:'t inom ramen för Jet av verket föreslagna bespa

ringsaltcrnativet. .lag kan sMeJes konstatera att riksrevisionsverket rilknar 

med all kunna fortsätta sin positiva proJuktivitetsut veckling under nästa 

hudgc1:·1r. 

Jag godtar i huvudsak riksrevisionsverkets förslag beträffande verksam

hetcns inriktning 1rnder n~ista budgetår. Min beräkning av Jet totala me

dclshelwvet för riksrcvisionsverket framg;'1r av programsammanställning-

en. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att jag tidigare denna dag vid min 

anm;ilan av p11nktcn 10 i För flera huvudtitlar gemensamma fri1gor (bil. 3 

till hllligetpropo~itiorn::n) niimnde att jag avser att inom kort 11terkomma till 

regcringcn när det g~iller formerna för en extern och löpande granskning av 

affrirsvcrkens redovisning och bl)kslutshamllingar. Riksrevisionsverket 

har p:'t regcringens uppdrag siirskilt ut rett denna fr:'1ga . 

.lag hernstliller att regcringen fiiresi[1r riksdagen 

alt till Ril.sr1'1·ision.werke1 för budgeh1ret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 51888000 kr. 
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C. SKATTE- OCH KONTROLLVASEN 

C 1. Riksskatteverket 

1978/79 lJ tgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Fllr'ilag 

179000 307 

189468000 

204 7:\0 (J(l(l 

Rik~~katteverkl't iir th:ls L'L'ntnil förvaltningsmyndighl'l i fr~1ga om he

skattning. urphiird av skatt. folkbokföring tll'h val. dels cl'ntralmyndighl'I 

for <idministratitln av exekutionsviist:ndet. allt i den miin uppgifterna i:j 

ankommer pa annan myndighet. Verket iir dessutom beskattningsmyn

dighd för sjömansskatt. kupongskatt o~·h punktskatter. 

Riksskatte\'erket bis av en styrelse. Chef för vi:rket iir en genaaldirek

tör som iiven iir styrelsens ordförande. Denne har niirmast under sig en 

överdird>.tör. Verkd iir organisi:rat pä titta huvudenheter. nämligen en 

avdelning för vcrk.:ts adrninistrarion. en för riittsii:"t?nden. en for direkt 

skatt. o:n för indirekt skatt. en för kontrnli oo:h n:vision. en för administra

tion av exekutionsviiso:ndet. en för folkbokföring 01.:h val samt en för 

driftteknik. Dessutom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekreta

riat för vo:rkslo:dningen. 

Inom riksskattcverket finns en niimnd för riittsärcndcn och sjiimansskat

teniimmlen. Till verket är energiskallenämnden. reklamskatteniimnJen 

och kilometerskattcniimndrn knutna. 

Vid 197.'i ~irs riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat

teaJministration 01.:h taxering i första instans. m. m. (prop. 197.'i: 87. SklJ 

1975: 31. rskr 1975: 229). tids L'lt nytt system för auiomatisk databehanJ

ling inom folkbokförings- och beskattningsumriluet (prop. 1975: 57. Sk lJ 

1975: 32. rskr 1975: 230). Besluten innebfö· bl. a. att alla Jeklarationer skall 

granskas och föredras inför taxeringsnämndl'rna av tjänstemän vid länssty

relse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministrationen effektiviseras 

bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag för granskningen och 

taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen har. enligt beslut vid riksmö

tet 1976/77 lprop. 1976/77: 138. SkU 1976/77: 49. rskr \97b/77: 346) börjat 

genomföras vid 1979 års taxering. UnJer tiden fram till övergangen har 

bedrivits ett omfattande fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete. samti

digt som en successiv uppbyggnad av den nya granskningsorganisationen 

har skett. Det nya databehandlingssystemet har en systemstruktur meJ en 

hlandad regional och central registerföring. Under riksmötet 1975/76 be

slutades att 21 län skall förses med egna datoranliiggningar (prop. 1975/ 

76: 100 hil. 9 s. 101. SklJ 197.'i/76: 3.'i. rskr 1975/76: 212). Härtill kommer en 

datoranliiggning hos riksskatteverket for den centrala ADB-driften. Utred-
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ninp- och utvecklingsarhctet har hcdrivits med sikte p;'t ett successivt 

gc1wmförandc av det nya ADB-systemet fr. o. m. fir 1979. 

Fullfiiljandet av de nämnda riksdagsbeslutcn förutsatte en mycket om

faltande utredningsverksamhet. Regeringen uppdrog t11 riksskatteverket 

och statsh•ntoret alt gemensamt svara för denna. De b[ida myndigheterna 

har hedrivit utredningsverksamhetcn inom det s. k. RS-projektet. RS-pro

jcktet har hedrivits i form av tv;'t utredningar. RS/ORG-utredningen för den 

organisatoriska utformningen m. m. av den nya skatteadministrationen och 

RS/AFB-utredningen för uppbyggnaden av det nya datahehandlingssyste

met och administrativa rutiner i övrigt. 

RS-prnjektet avvecklades den I juli 1979. Det fortsatta genomförandet 

av taxeringsreformen ankommer därefter på riksskatteverket inom ramen 

för verkets ordinarie organisation. Fortfarande fitcrst{ir visst utvecklings

arbete. främst inom databehandlingsomrt1det. Härvid anlitas tillfällig per

sonal i viss utstr~ickning. 

1979/80 

Personal 

1-fanJläggande personal 626 
Ovrig pt!rsonal 390 

1016 

Anslag 

I .önekostnaJer 107 603 000 
Ersättningar till kvrk11-
bokföri ngsinspckt.örer 265 000 
Sjuk v!tnl 217000 
Resecrsättninga1 3 424000 

1\iirav for urtikes resor (180000) 
l.nkalk1•stnauer 16 270 000 
Expenser för eget behov 5 885 000 
Expenser för annat än 

eget behov 28000000 
Utbildning och information 27 804000 

11194611000 

R i /...ss/,.1111 c1 ·1·r/,.e1 

Beräknad ändring 1980/81 

Riksskatte
verkct 

+19 
+ 3 

+22 

+ 10087000 

+ 15000 
+ 18000 
+ 608000 

(+ 20000) 
+ 2 6'14000 
+ 487000 

+ 4000000 
+ 2 102000 

+19971000 

Före
draganden 

+2 
+2 

+4 

+ 8586000 

+ 50000 
+ 18()(Xl 

(-) 

+ 2 654000 
+ 72000 

+ 2 800000 
.... 1102000 

+152112000 

I enlighet rned regeringens direktiv till myndigheterna har riksskattever

ket som huvudförslag i anslagsframställningen för budgettiret 1980/H I re

dovisat ett hesparingsförslag som. jämfört med en pris- och löneomräkning 

av anslaget for innevarande budget5.r. inne här en minskning med 2 % . 

Hiiruti.ivcr lämnar verk.:! ett begränsat utbyggnadsalternativ. som efter 

samma heriikningsgrnnder som besparingsalternativet innebär en kost

nadshiijning meJ knappt I'.~:;. 

Riksskatteverkcts verksamhet har under senare i.tr rr:iglats av stora 
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förii11dringar, t"riimst skatteförvaltningens organisation och arhetsformer 

( RS-reformen ), ny lagstiftning inom omr{1dena direkt skatt, mervärdeskatt, 

runktskatter och allmiinna val samt ett nytt redovisningssystem inom 

exekutionsviisendet <REX-rrojektell. Föriindringarna kräver ofta stora 

rcsur~insatser fr~1n riksskattcverkets sida. Trots detta har verkets anslag, 

räknat i fasta rriser. legat praktiskt taget oförändrade sedan budgetaret 

197h/77. l\.rav pfi resursiikningar inom niistan alla riksskatteverkets verk

samhehomr:lden har under senare ttr i huvudsak kunnat hemiistras genom 

rationaliscring~;'itgiirdcr LK'h omprioriteringar. Hesraringsförslaget i {1rets 

anslagsframstiillning innebiir ;'i andra sidan att verket saknar utrymme för 

ytterligare f1tagandcn. si1som mer omfattande nya utredningsuppdrag rn..:h 

liknande. 

Bland de föriindrir.gar i verksamhetens inriktning eller genomförande 

som kan motivera väsentliga resursbehov, omdispositioner av resurser 

eller framtida ekonomiska hindningar har riksskatteverket nämnt följande. 

Omr:·idet direkt skatt har hittills präglats av RS-reformen. Under nästa 

hudget{1ret koncentreras arhetet till genomförande av förändringar främst 

pf1 uprhördsomradet. 

l nom drifttekniska avdelningen betyder verkets besparingsalternativ att 

drift och driftsättning av vissa systemavsnitt i det nya ADB-systemet kan 

iiventyras sf1 att senardäggningar av vissa delar i RS-reformens genomfri

rande kan bli nödvändiga. I besparingsalternativet ingar dock en fortsatt 

upphyggnad av ADB-driftsektionen med en sista rekryteringsfas enligt den 

rekryteringsplan som hittills följts. 

Med anledning av RS-reformen har riksskatteverkets arbete med ärlig 

taxering avseende uppföljning av organisation. arbetsformer, revisions

och andra kontroll:'.l.tgärder m. m. väsentligt ökats. Detta arbete har i hu

vudsak lagts pi1 kontrollavdelningen. Till denna avdelning har också förts 

iircnden om investeringsbidrag och exportkreditbidrag. Utrymmet för den 

direkta kontrollverksamheten har därigenom minskat. Den regionala 

granskningsorganisationen har dock kraftigt förstärkts i samband med RS

reformen. Riksskatteverket föreslår därför att ytterligare tio av de amanu

enshefattningar med placering på länsstyrelserna för kontrollverksamhet 

som riksskatteverket leder dras in. 

Sedan huvuddelarna av RS-reformen genomförts kommer insatserna att 

i högn: grad inriktas pi1 den indirekta skatten. Ändringar i mervärdeskatte

lagcn genomförs. En översyn av organisation och arbetsformer hos läns

styrelsernas mervfadcskatteenheter har pähö1jats. Även inom punkt

skatteomr::\det pågår en motsvarande översyn. Pä nuvarande stadium av

står riksskatteverket emellertid frfm att i besparingsalternativet yrka re

sursforstiirkningar pa dessa omr11den. 

Antalet taxeringshcsvär hos mellankommunala skatteriittens kansli kan 

förviintas öka ytterligare. vilket ockst1 ökar arhetsbelastningen hos all

miinna ombuden. Fler taxeringsbesvär frän skatt~kyldiga ger mindre ut-
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ryrn111c f;1r Jcn ,1ffc11siva verbamhcten hl•S allm;inna omi:iuJ.:n -- en 

vcrks;1111hct Sl•lll regcl111ii'>sigt gL'r det allmiinna sll•ra inkl)lllstcr. Utan 

p.:r.'i1111aifiirst:irkni11gar h.:r:il-.nar riksskatt.:vcrk.:t att den offensiva v.:rk

s;im hL'lell llli"istl' Llpph(ira undn budgdfal'I J 98 J /8~. 

1 nfi.ir J <181 :1rs allm:inna fastighL'tsta-:cring har knstnaderna k•r funk

til•nii; sut bildningcn h.:riiknats till J .'::I milj. kr. i likhL'I med inncvaranJe 

ht1dgc1:1r_ Informationen till ailmiinhden om den allmiinna fastighets

tax.:ring.:n ar 1481 har i hudgctfiirslagi.'l kostnadsher:iknats till ca 1.5 milj. 

kr. 

lnlim cxckutiunsomri\det iir el! llenal reformer att viinta. s:ls11m ny 

utsi-ikningsbalk. 111· indrivningslag. ny kvittningslag O\:h ytterligare nyheter 

p<1 konkursornr;·1dt't. l. .:x. s. k. J...pnl\11rskara11tiin. Budgetförslagl'I inneh:d

kr rcsurstillsl-.l•ll endast för genomförandet av en ny utsökningshalk. 

Budgetard I <JX0/81 infaller mellan tva allmiinna val. Riksskatteverkets 

per'>onalrL·surscr r:i valsektionen k<tn diirför temporiirt minskas. 

Inom u1hildninpl1mrt1de1 kommer den grundHiggande skatteu1hild

ningen all minska i omfattning. Utbildningen av personal till följd av RS

reformen kommer att omfatta upphiird. registrering. skattetilliigg och för

seningsavgiftn samt administrativa nyheter vid 1981 f1rs taxering. Riks

skattevnkets kostnader för konferensverksamhet har i budgetfi.irslaget 

skurits ned med ca hO'·I jlimfort med hudgelåret 1979/80. 

I. Lön.:- och prisomriikni11g uppg:ir till 17656000 kr. 

2. Riksskattev.:rkets hesparingsalternativ innebär att anslaget föresliis 

n.:driiknat nwd tilhammans 3 239000 kr. sedan löne- och prisomrakningen 

har gjorts. lksparingen har heriiknats under anslagsposten Lönekostnader 

med I 240 000 kr.. under anslagsposten Rcseersiittningar med 200 000 kr.. 

under anslags posten Expenser för eget behov med 328 000 kr. och under 

an~lagsposten Utbildning och information med I 678000 kr. I hesparings

allernativet ingi1r 0L·ks~1 en ökning av anslagsposten Lokalkostnader med 

207 000 kr. för nytillkllmmande lokaler. 

2.1 Inom ramen fl.ir besparingsalternativet har riksskatteverket föresl<i

git vissa nödvändiga personalförstärkningar. SMunda fiiresli1s ett fullföl

jande av utbyggnadsplanen för ADB-driftsektionen som handhar driften av 

den i riksskatte\ erkL'I placerade centralda1lm1 i det nya ADB-systi:met för 

folkhokfi.iring och beskattning. Hiirigenom skulle verket tillföras en förste 

byr{1intcndent od1 fyra assistt:nter ( +440 968 kr.). Vidare hör verket ges 

vissa medi:l all genomföra ett antal förstiirkningar av t illföllig natur. Detta 

g~\ller tre tirsarhetskrafter för systemarbete inom det nya ADB-systemet 

( + 329 112 kr.). tv:i avdclningsdircktlir.:r for arbete med fii1fattningsfr{1gor 

samt utbildning och informati!ln och rdörmcr im~m exekutionsviisendet 

( + 350 000 kr. l l•Ch vidare medel för handfaggning av ärenden om investe

ringshidrag och exportkredit bidrag t +400000 kr. l. De~sutom förcslllr riks-
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ska1ti:vcrke1 en llmvandling av tidigarc anvisade mcdt.:I flir tillfällig arbch

krafl till medt.:I fi.ir stadigvarande anställning för trc handbggare och tva 

iivriga tjiinsti:r. vilket leder till ctt n[tgul minskat medclsbeh1w (--21 000 

kr.). Sistniimnda tj:inster avser sjömansbeskattning. spriikv{1rd samt bötes

handräckningsiircndcn (ich blankcttkl>nstruktilin irlllrn cxckutionsllfnrä

dct. 

2.2 För att bcrcda utrymme :it dessa ökningar av liincklistnadcrna för 

riksskattcvcrkct fram en rad fiir~lag till minsk;Jl rncdelsbehllV. lnllm val

sekti11ncn forcsl:is en minskning med fyra biträdestjiinsrcr LlCh en vakant

h:dlning av cn flirste byr;lsckrcterart_jiinst I -432 842 kr.). Vidare fiiresläs 

indragning av ti11 amam!l~nstjiinster för kllnlrnllverksamhct. Dessa t_jiinster 

1illhl.ir visscrligen riksska11everkct men innchavarna iir placerade pit olika 

bns.;tyrelser 1 -9)/ l)20 kr.)_ lnllm arhctet med vidareutveckling av RS

rdnrnlt'll bllrlfaller behovet av s_1u i1rsarbetskraflcr fiir programmering 

1 -· 76 7 96-Y. kr.) 1K·h iiven insatserna av externa konsulter kan minskas 

1-100000 kr.)_ Tillfälliga insatser för rcfrirmer pä det exckutionsadmi

ni,trativa llll1r~idet. s~tsom konkurs- och indrivningsl<tgstiftningcn. kan 

ocbt1 minskas ( - I 00 000 kr.). Slutligen foreslär riksska11everkct att det 

bek'PP llm 8)0 000 kr. som verket disponerar under innevarandc budgctar 

fiir tillfiillig personal utan direkt anknytning till s<irskilda arbetsprojekt 

ll. dyl. minskas med 400 000 kr. till niista budgetär. 

2.> lrh)m bcsparingsalternativct föresltir riksskatteverkct vidare att 

samrnanlagr 20 456 000 kr. anvis:is till verk ers ut hildningsverksarnhct under 

11i1sta huJgeti1r. Utbildningen avser främst person<tl hos fansstyrelser. lo

kala sk<tttemyndighcter och pastorsexpeditioncr. men iivcn riksskattever

kcts cgen personal. 

Inom skattcutbildningen beräknas bl. a. 7 340 000 kr. för grund ut hildning 

a\· handliiggarc och biträden i löntagar- och företagsbeska11ning m. nL För 

ur bildning av taxcringsniimndsfunktiLmiircr föresh'ir riksskatteverket 

I 781'000 kr. Mcdcl begärs ävcn för grnm11förande av vidart:utbildning. 

bl. a. i taxerings- och skatterevision och i processföringstcknik (2 142 000 

kr. l och fiir fortbildning (898 000 kr.). Bland särskilda utbildningsinsatscr 

umkr n;ista budgetår som riksskatteverkel planerar kan nämnas utbildning 

for 1981 i1rs allmiinna fasrighetsraxering (I 890 000 kr.) och uthildning till 

följd av RS-reformen (3 246000 kr.). Fiir urbildning av riksskattcvcrkcts 

cgcn pcrsonal i olika iirnnen före~li1~ I 436 000 kr. under nästa hudgctär. 

Riksskattcverkets olika förslag innehiir sammanlagt cn minskning av ut

bildningsmeJlen med 248000 kr. i förhilllande rill in11evaram.le buJgctflr. 

2.4 För informatilln, som friimst riktas till allrniinhcten mcn iiven till 

riksskattcverkets egen personal nch personal inom liinsstyrelser och lokala 

sl-;attemyndighcter. bcgär verket inom hesparingsalternativct 8450000 kr. 

för niista budgetär. lnformationcn omfattar bl. a. sedvanlig allmiln dcklara

tion~handkdning (3. 7 milj. kr.). Jeklarationsanvisningar for pensioniircr 

( _,50 000 kr. l och information till iigare av kilometerskattepliktiga fordlrn 
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1.•.50 000 kr. l. V erkct hegiir iiven 1,5 milj. kr. för information om kom

mande fastighehtaxering. Information till invandrare förcsbs uppgi1 till 

700000 kr. Sammanlagt innebLir riksskatteverkds olika förslag en sam

manlagd i>kning av medlen för information med I 350000 kr. i fi.irh:illande 

till hudgct;'tret 1979/80. 

lltiiver bcsparingsalternativet för riksskatteverkct fram följande yrkan

lkn till n~i-..ta budgetr1r. 

3. Fiir att forstLirka arbetsledningen i telefonväxeln har verket mäst 

inriitta L'n assistentt.iLinst för bitriidandc växelföreständare. Denna tjänst 

hiir föras upp pti verkets personalplant+ 82 816 kr. l. 

4. Trl>h att avseviirda personalresurser. utöver de som disponeras en

ligt perst>nalplanen. har tillförts mellankl)ffimLmala skatteriittens kansli 

genLHll ompri,H·iteringar har mfllbalansen vid kansliet succe~sivt stigit. 

N:1gon fliriindring i denna trend är heller inte att vlinta under de niirmastc 

;'1ren. f\falhalansen ökar dels genom en kraftig tillströmning av mal. dds 

genom att m{den hlir påtagligt svarare. Den I mars 1979 uppgick antalet ej 

avgjL1rda be:;viir till ca 2 600. vilket iir ca 200 flera än det antal besvlir som 

kLllll in under i1r 1978. 

För att nedbringa mftlbalanserna. förkorta handläggningstidcrna och öka 

rLit t ssiikerhctcn i skattepro..:essen vid mellanktllnmunala skattcräuen iir en 

resursförst~irkning nödviindig. För att bereda (1ch föredra mål om bl. a. 

bolagstaxcringar behöver kamlict förstiirkas med en byradirektör. Vidare 

föreslfll' riksskatteverket ockst1 en förstiirkning med medel för ett kontors

bitr:ide för diarieföring, delgivning av partsinlagor och cxpediering av 

beslut. m. m. t206.548 kr.). I avvaktan p~1 st;illningstagande till fr~1gan om 

mellankommunala skattcriittens framtida organisa1oriska ställning föreslar 

verket att e1i'orderliga resurser anvisas i form av medel för tillfällig perso

nal. 

~. Det ökade antalet besviir av skattskyldiga vid mellankommunala 

sk<1tteriitten har minskat utrymmet for egna besviirsinitiativ frtm Je all

mii11na <Hnhudem sida. Resursutrymmet för allmänna ombudens offensiva 

verksamhet iir en reslposL vad som aterstår sedan externa krav pi1 yttran

den över ~kattskyldigas besvär eller ansökningar om förhandsbesked och 

dispenser har tillgt)dosetts. Det ökade antalet besvlir av skattskyldiga har 

s~1kdes drabbat den offensiva verksamheten. !.)etta är mycket tltillfreds

stiillande. eftersom verksamheten är ytterst lönsam för det allmiinna. Ar 

I CJ78 gav den upphov till taxeringshöjningar på 78 milj. kr. netto. 

Taxerings periodens förlängning fr. o. m. [tr 1979 innebiir bl. a. att tiden 

fi.ir eftergranskning av deklarationer, som är en förutsättning för den offrn

-~iva verksamheten. knmmer att minska viisentligt. Vidare kommer ökning

en av antalet mellankt>mmunala bolag att medföra en ökning av antalet 

besviir -..om anförs av de skattskyldiga. De ytterligare resurser som kom

mer att behöva tas i anspråk för det ökade antalet yttranden över skalbkyl

digas b(•svär mtiste tas från den offensiva verksamheten. 
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I riksskallcvcrkeb hesparingsalternativ h;1r nt1got utrynirne inte kunnat 

skapus för ytterligare resurser hos allm;inna ombudc'n. Detta kommer att 

innebiira att den offensiva verksamheten i princip m:1stc upphiira under 

n~ista budget{1r till förm:m för de ""ohligatoriska .. arbetsuppgifterna. För 

att llllllvcrka tktta fi.ireslf1r verket att en ny avdelningsdirektörstjiinst frir 

utredningar och m:dskrivning (ich en ny hiu·;idest.iiinst för rckvirering OL'h 

arkivering av deklar~1tioner m. m. inriittas till niista hudg..:ti·1r1 + 231 368 kr.). 

ti. Verk'>amhcten vid punktskattescktillll I under niista hudget:1r herör i 

fiirsta hand viigtratil.;skatten. Viigtrafö .. skatteutredningens fortsatta arhete 

skall bl. a. omfatta en utviinkring av kill1mcti.:rskat1en. liwm punkt

sk<1tteutrcdningen p:1går arhete med förslag till l~n ny l<1g om fö1farandet 

vid konsumtinnsheskattning. En ~:1d;in lag kl>mmi:r 1ick~<"1 att p:ivcrl.;a viig

tratikhe~kattningens regler. 

Pf1 grund :1v hristand..: rcsur.'>er :ir mirnga arbetsuppgifta p[i viigtralik

hcskattningens 1.imrf1dc redan nu diersatta. Anvisningsverksamhetcn s111n 

iir nödviindig för all :1stadk1imma en riktig 1H.:h enhl'tlig tilliimpning av 

lagstiftningen iir mycket efter~att. I samhand med att den nuvarande viig

t rafikskatten infördes är 1974 tillfördes sektionen t v:1 extra förste byr:1-

inspåtörstjiinster. Det har visat sig att miingdcn och sv:irighetsgraden av 

de arhetsuppgiftcr som följde med viigtrafikbeskallningen underskattadö. 

De t1r 1974 inrättade tjiinsterna - en fiir materiella frägnr llCh en för 

administrativa frilgor - bör föras upp p;1 veri.;ds persunalplan ( + 187 584 

kr.). 

7. Ärendebalansen rörande energiskatt har under flera ar varit mycket 

stlir. Regeringen har forlängt möjlighet.::rna till ncdsiiltning av energi

skatten till utgången av ~1r 1979. Detta paverkar arbetet pt1 sektionen undt:r 

niista hudgetär. Resursutrymme för fortsatt arbete ml'd översyn av anvis

ningarna för energiskatt på elkraft och briinslen, bensinskatt och särskild 

bercdskapsavgift hör ocksri säkcrstiillas. En tilll1illigt inriillad tjiinst som 

fiirsti: byrainspektör bör föras upp pt1 verkets perslinalplan ( -r 109 704 i.;r. l. 

8. Riksskatteverket föresl?ir att den i besparingsalternativet intagna in

dragningen av tio amanuenstjänster fi.ir kontrollveri.;samhet begriinsas till 

fem tjänster I+ 468 960 kr.) och att inte heller den föreslagna minskningen 

av resurserna att anställa ej pnijekthunden tillfällig personal genomförs 

( + 400 000 kr.). 

9. Utvecklingsscktionens verksamhet har under senare ar dominerats 

av upphandlingsverksamhet. Arhetct med utvecklings- och metodfr{1gor 

har blivit eftersatt. Det är nödvändigt att utvecklingssektionen har resurser 

for att fortlöpande följa upp mvccklingcn pi1 ADB-omrt1det för att skiira 

ned kostnader för personal och maskiner. Riksskatteverkct forcsl;1r diirfor 

att en av verket tillfälligt inriittad t.iiinst som förste byr!1intendent fors upp 

pil verkets personalplan ( + 109 704 kr.). 

10. Verksamheten inom systemdriftsektionen kommer under nästa hud

gett1r att domineras av fortsatt driftsiittning av det nya ADH-systemct for 
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folkbllkfiiring od1 beskattning. samtidigt som flera delar av det iilJre ADB

systemet tas ur drift. Vid slu1e1 ;,v buJgetf1re1 1980/81 beriiknas tiara vissa 

rutiner fi.ir arbebgivaravgifter vara kvar i det gamla ADB-systemet. 

Fiir systemdriftsektioncn finns ett samlat resursbehov som överstiger 

vad som finns tillgiingligt umkr innevarande hudgeU1r. Enligt riksskatte

ver!..ets bedömning kan n[1gon resursminskning inte ske inom llmradena 

taxering. uppbörd. folkbokföring. val och allmän fastighetstaxering diir 

systemen iir införda under niista budgetär. Anpassningen till det tillgäng

liga resursutrymmet bör i stiillet ske genom ~enareliiggning av de delar i det 

nya ADH-systemet diir ut vecklingsarbetet antingen inte hunnit st1 langt 

eller inte päbörjab. sibom mnri1det kuntroll av skatt och vissa utvidgning

ar lK·h förbtitt ringar inom omr~iJcna uppbiirJ och taxering. 

Riksskatlt"verkeh bcsparingsaltern~11iv mncbiir att en fortsatt ut veckling 

inom n{1gl1t av de flirstn~imnda -.y~temavsnitten inte kan slutföras, vilket i 

sin wr medfiir att senarcliiggningar i RS-reformens genomförande blir 

ni.idviinJiga. Fiir att undvika detta föresbr verket en förstärkning med tio 

nya förste byr:1intenJenttjiinst.:r I+ I 18X615 kr.). 

11. Organisationssektionl'ns rl'surser utgörs av en grunJkompetens för 

all leda och samordna utrcdningsaktiviteter. För verksamheten behövs 

dessutom fältexpertis och i vissa fall konsulter med specialiserat metod

kunnande. För dessa iindamäl behöver sektinnen tillföras konsultmedel 

(+ 100000 kr.). 

Arbetsbelastningen inom nrganisatillns~cktionen niir det giiller blankell

konstruktion iir mycket stnr. Riksskatteverket föreslår att tvä nya tjän~ter 

som förste byri1assistent inrättas för blankettkonstruktion ( + 187 584 kr.). 

12. ADB-driftscktinnen har byggts upp organisatoriskt och personal

mässigt sedan budgetåret 1976/77. Enligt dl'n reviderade rekryteringsplan 

som legat till grund för bemunningen av sektionen sker de ~ista rekryte

ringarna under n~bta nutlgett1r. DL'lla sker inom ramen för besparings

alternativet. Antalet tjiinster innm sektionen uppg:'tr diireftcr till 91. 

Allteftersom den praktiska verksamheten kommit i drift har det pi\ ell 

flertal funktinner visat sig att bl'r;ikningarna som lftg till grund för resurs

bcdiimningarna inte varit tillriickligt realisti ... ka. De!>SUlom maste mirnga 

arbetsuppgifter dubbleras i och med att Mde ett gammalt och ett nytt AOB

sy~tcrn ~ir i Jrift. Detta mcdfiir att vissa funktioner mäste förstärkas. 

Framtagningen av rcgistreringsinstruktioner och en terminalhandbok 

kommer att kr:iva stl1ra insatser. Registreringsinstruktionerna mt1stc an

passas till föriindrade systemlösningar och iindrad skattclagstiftning. Även 

vunna drifterfarenheter mi1ste beaktas. För all klara uppgifterna pft detta 

omr11de mi1ste en fi..irstärkning motsvarande 1vi1 assistenttjhnster ske 

( + 187 584 kr.). Riksskatteverket förcsl{1r att detta sker i form av medel för 

tillfällig personal. 

Även prngrammcringsfunktioncn i det nya registreringssystemet behö

ver först;i.-kas. Hittills har delta skett genom en tillfälligt inriiltad tj;inst 
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som systemprogrammerare. Tj:insten hör föras upp på personalplan som 

förste byräinlendenl (+ 128019 kr.I. 

Krawn pti generella stödsystem kommer att k varstä. En tillfälligt inrät

tad tj:inst för syslemarhete (interna system) bör föras upp ptt personalplan 

Sllm byräintendent ( + 109 704 kr.). 

13. 1 sitt ökningsalternativ föreslår riksskatteverket all reseersätt

ningarna räknas upp med 300000 kr. i stfölet för att minskas med 200000 

kr. enligt hesparingsalternativel. Även medlen till expenser för eget behov 

föresl~1s uppräknade med 28 000 kr. i stället för att minskas med 328 000 kr. 

enligt hcsparingsalternativet. 

14. 1 besparingsaltcrnativet uppgår medlen för uthildningsverksamheten 

till 20 4.'i6 000 kr. 1 ökningsalternativet föreslär riksskatteverket att ytterli

gare I milj. kr. anvisas. Detta belopp avses skola användas till ökad 

konferens verksamhet inom skatteutbildningens fortbildningsdel (500 000 

kr.) och till ökad internuthildning inom riksskatteverket (100000 kr.). 

Aterstäende del skulle utgi;)j·a en allmän reserv. 

h"iredra1:a11dc11 

Under de senaste budgetåren har riksskatteverkets verksamhet till stor 

del präglats av de omfattande förheredelsema för genomförandet av en ny 

organisation för skatteadministrationen och en ny ordning för taxeringen i 

första instans samt ett nytt system för automatisk databehandling inom 

folkhokförings- och beskattningsomrädet (prop. 1975: 87, Sk U 1975: 31. 

rskr 1975: 229 resp. prop. 1975: 57, SkU 1975: 32. rskr 1975: 230). Detta 

stora förberedelsearbete har utförts av riksskatteverket och statskontoret 

och bedrivits inom ramen för det s. k. RS-projektet med personal från 

nämnda myndigheter och länsstyrelser och lokala skattemyndigheter. De 

nya taxcringsformerna har i enlighet med riksdagens beslut vid riksmötet 

1976/77 tprop. 1976/77: 138, SkU 1976/77:49. rskr 1976/77:346) bö1jat 

genomföras vid 1979 års taxering. 

RS-projektet har avvecklats som organisatorisk enhet vid ingången av 

innevarande budgetår. Det fortsatta utvecklingsarbete som kommer att 

behövas under de närmaste budgetären, främst inom databehandlingsom

rådet. utförs inom riksskatteverkets ordinarie organisation, dock med anli

tande av tillfällig personal i viss utsträckning. Även personal frän statskon

toret medverkar i begränsad omfattning också under innevarande budget

år. 
De enheter inom riksskattevcrket som i första hand berördes av RS

projektets avveckling är systemdriftsektionen, som har hand om det å.ter

stftcnde utvecklingsarbctet med ADB-systemet. och uppbördssektionen, 

som har ansvaret för all genomföra de nyligen beslutade ändringarna på 

uppbördsomrädet. Riksskatteverkets centralmyndighetsansvar för taxe

ringsarbetet i första instans ligger på taxerings- och kontrollsektionerna. 

Driften av den centrala datoranläggningen i det nya ADB-systemet handhas 

3 Riksdo}?en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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av ADB-Jriftscktioncn. De tillkommande arbetsuppgifterna h;1r i regel 

kunnat överföras utan n{1gra ,~irskilda organisatoriska i1tg~irder. Beträffan

de systcmdriftscktionen har införandet av den nya taxcringsL1rdningcn llCh 

avvecklingen av RS-projcktet dock fött st1dana kon'.'>ckvenser att en ny 

lirganisation för sektionen har he>lutats. Den har gcnomfiirh under hösten 

1979. 

Systcmdriftsektionen tillfördes inför omorganisationen betydande för

stärkningar. Orsaken till detta var dels att det nya ADB-systemet för 

folkbokföring och beskattning innebär en mycket högre ambitionsniv~1 än 

vad det tidigare systemet representerade, dels att Jen nya taxeringsorgani

sationen till en avsevärd Jel förutsätter ett aktivt A DR-stöd i taxeringsarhe

tet. Skattelagstiftningens uppbyggnad gör att det krävs hetydande resurser 

för att fortlöpande se över och underhi'llla ADB-systemet och för att kom

plettera Jetta till följd av de ändringar i skattclagstiftningen som statsmak

terna heslutar om. Jag anser att det är mycket viktigt att detta arhete kan 

ske smidigt och utföras inom de ofta ganska snäva tidsramar som stats

makterna genom sina ändringar i skattelagstiftningen drar upp. Det är 

m:ksi'I betydelsefullt att RS-reformens syften kan förverkligas. Den vikt jag 

tillmäter att ADB-systemet fungerar väl gör att jag hiträder riks

skattcverkets förslag vid sidan av besparingsalternativet om att system

driftsektionen för ytterligare resurser till nästa hudgetår. Jag hcräknar 

sMedcs mcdelshehovct för nästa budgetår med hänsyn till att sektionen 

tilldelas tio nya tjänster för system- och programmeringsarheten inom 

ADB-systemet för folkbokföring och beskattning ( 10). Utöver denna per

manenta personalökning räknar jag medel för den tillfälliga förstärkning av 

systemdriftsektionen i samband med RS-reformen med tre systemmän 

som riksskatteverket lagt in i sitt besparingsalternativ. Pä samma sätt tar 

jag hänsyn till det minskade behovet av tillfällig arbetskraft för program

meringsuppgifter för RS-reformen och det minskade behovet av externa 

konsultinsatser för samma ändamål C. l). 

Vidare bör ADB-driftsektionens successiva uppbyggnad. som pågått 

sedan budgetäret 1976/77, fullföljas enligt planerna och avslutas niista 

budgetår med att fem nya tjänster tillkommer 12. 1). Min medelsheräkning 

tar även hänsyn till detta. Jag anser också att ADB-driftsektionen - vid 

sidan av riksskatteverkets hesparingsalternativ - bör förstärkas med en 

systemprogrammerare ( 12) och räknar medel för detta. 

Under senare år har målhalanscn vid den mellankommunala skatteriitten 

ökat kraftigt. Balansen växer f. n. fortare än den ärliga tillströmningen av 

nya mål. Detta heror dels på att antalet skattskyldiga vilkas taxeringar 

prövas i andra instans av mellankommunala skattcrätlen ökar. dels p:'.1 att 

antalet taxeringsbesvär ökar och att målens svärighetsgrad har stigit mar

kant. Mellankommunala skatterättens kansli är förlagt till riksskattever

kets rättsavdelning. Jag anser att det är angeläget att kansliet förstärks s:'.I 

att mellankommunala skatterättens arbete underlättas. Den av riksskatte-
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verket föreslagna förstärkningen med två tjänster (4) bör enligt min mening 

ges. Min medclsberäkning tar följaktligen hänsyn till detta. 

De till riksskatteverket knutna allmänna ombuden har bl. a. till uppgift 

att vid mellankommunala skatterätten bevaka det allmännas intressen i 

ärenden som rör mellankommunala taxeringar. Den ökande belastningen 

p11 mellankommunala skatterätten har återverkan på de allmänna ombu

dens arbetssitutation. Med det ökande antalet mål i mellankommunala 

skatterätten blir allmänna ombudens verksamhet alltmer koncentrerad till 

att avge yttranden i de besvärsm11l som anhängiggörs av de skattskyldiga. 

Den andra sidan av allmänna ombudens arbete. att ta egna initiativ till 

besvär över mellankommunala taxeringar, blir lidande och har på sistone 

minskat drastiskt. Om nuvarande tendenser fortsätter kommer de all

männa ombudens initiativverksamhet att sjunka till en nivå som inte kan 

anses försvarbar frän det allmännas synpunkt. lnitiativverksamheten leder 

crfarcnhetsmiissigt till betydande upptaxeringar och bidrar verksamt till att 

stora värden inte undandras det allmänna. Riksskatteverket bör enligt min 

uppfattning därför till nästa budgetår fä den - likaså utanför besparingsal

ternativet - föreslagna förstärkningen med två tjänster hos enheten för de 

allmiinna ombuden (5) när mellankommunala skatterättens kansli för

stärks. Jag tar vid min medelsberäkning detta i beaktande. 

Pti ytterligare en punkt är jag beredd att förorda en förstärkning som inte 

ryms inom besparingsalternativet. Jag finner det angeläget att riksskatte

vcrkets anvisningsverksamhct och annan scrviceverksamhet på vägtra

fikskatteområdet kan löpa smidigt och beräknar för nästa budgetår medel 

för ytterligare en handläggartjänst på vederbörande punktskattesektion för 

dessa frågor (6). 

Jag är i övrigt inte beredd att förorda några resurstillskott till riksskatte

verket till nästa budgetår utöver dem som verket har kunnat finansiera 
inom ramen för sitt besparingsalternativ (2.1 ). Jag beräknar alltså. - utöver 

vad jag redan har nämnt - medel för föreslagna insatser för handläggning 

av investeringsbidragen för inventarieanskaffning och vissa byggnadsarbe

ten och av exportkreditbidrag samt för tillfälliga förstärkningar inför före

stående reformverksamhet inom den avdelning som administrerar exeku

tionsväsendet. Jag har heller ingen erinran mot det tillskott av nya tjänster 

som riksskatteverket föreslå.r i stället för tillfälliga medelsanvisningar på 

vissa områden där det finns ett stadigvarande resursbehov. Min anslags

beräkning tar hänsyn till detta. 

I sitt besparingsaltemativ har riksskatteverket föreslagit att verksamhe

ten vid valsektionen kan inskränkas under nästa budgetår, som infaller 

mellan två allmänna val. Jag biträder detta förslag som innebär att en 

handläggartjänst hålls vakant och att fyra tillfälligt inrättade biträdestjäns

ter dras in. Jag beaktar vidare att behovet av en tidigare medgiven tillfällig 

förstärkning av den exekutionsjuridiska sektionen bortfaller. Riksskatte

verket föreslår ocks:\ att tio amanuenstjänster inom skattekontrollen med 
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placering pt1 olika länsstyrelser dras in. Dessa tjänsters ställning i organisa

tionen med tjänstgöring pt1 länsstyrelser men med administrativ anknyt
ning till riksskatteverket är inte den lämpligaste. Mot bakgrund av detta 

och av att Jen lokala och regionala skatteadministrationen under de senas

te aren har byggts ut kraftigt med resurser för skattekontroll anser jag att 

den föreslagna indragningen kan genomföras. Jag vill även erinra om de 

ytterligare förstärkningar för regional skattekontroll som chefen för kom

mundepartementet föresltir denna dag vid sin anmälan av anslag till läns

styrelseorganisationen. Slutligen biträder jag riksskatteverkets förslag om 

en minskning av den allmänna medelsreserv som verket disponerar för att 

kunna anlita tillfällig personal vid uppkommande behov fran 850 000 kr. till 

450000 kr. Jag har tagit fasta på alla dessa förslag vid min beräkning av 

anslagsbehovet för nästa budgetår (2.2). 

Riksskattcverket har vidare i sitt besparingsalternativ föreslagit en ök

ning av an slagsposten Utbildning och information med drygt I, I milj. kr. 

När det gäller utbildning innebär detta förslag att betydande resurser 

avsätts för sedvanlig grund- och vidareutbildning av personalen inom 

skatteadministrationen samtidigt som utbildningen av funktionärer i taxe

ringsnämnderna ökas och en särskild. kraftig satsning görs pä utbildning 

till följd av RS-reformen. Sistnämnda utbildning lägger tonvikten vid upp

bördsreformen men behandlar bl.<:. även till stor del administrativa ny

heter vid 1981 års taxering. Vidare ingår i riksskatteverkets planer för 

nästa budgetår en särskild utbildning i fastighetstaxering inför den all

männa fastighetstaxeringen är 1981. Min medelsberäkning ansluter sig till 

riksskatteverkets förslag till utbildningsverksamhet i besparingsaltemati
vet (2.3). Även när Jet gäller informationsinsatserna ansluter jag mig till 

verkets besparingsalternativ (2.4). I detta, som innebär ökad medelstill

dclning med l 350000 kr.. ingår en informationsinsats inför 1981 ärs all

männa fastighetstaxering med 1.5 milj. kr. 

Under senare år har på olika häll gjorts försök att undersöka skatteun
dandragandet ur olika aspekter, främst de beloppsmässiga. Något mera 

omfattande försök till kartläggning har dock inte gjorts här i landet och 

skattemyndigheterna har hittills inte medverkat i några sädana utredning

ar. Utomlands har försök till mätning av skatteundandragandet gjorts, 

bl. a. i USA och Nederländerna. Även inom OECD:s skattekommitte har 

man undersökt olika möjligheter att mäta skatteundandragandet och där

vid anvisat olika metoder. 

Frän brottsförebyggande rådet har framställts önskemål att riksskatte

verket skall genomföra en studie med syfte att kartlägga och mäta skat

teundandragandet. Jag finner det angeläget att riksskatteverket kan med

verka till att en sådan undersökning görs. För detta ändamål beräknar jag 

350000 kr. under nästa budgetår. Då det är angeläget att arbetet kan 

inledas redan under innevarande budgetår bör en mindre merbelastning av 

verkets anslag få ske om det visar sig nödvändigt. 
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Med hänvisning till vad jag har anfö11 och till sammanst~illningen beräk

nar jag anslaget till 204 750 000 kr. for nästa budgctttr. Jag hemst:iller att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksskut1e1·crket för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslag~

anslag av 204 750 000 kr. 

C 2. Stämpelomkostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 700 60 I 

3158000 

I 605 000 

Frän anslaget bestrids kostnader för riksskallcverkets, post verkets och 

bankinspektionens befattning med stämpelväsendet. 

Enligt stämpelskattelagen ( 1%4: 308) och expeditionskungörelscn 

( 1964: 618) har riksskattevcrkct tillsyn över viss del av stämpel väsendet. 

Postverket svarar för tillverkning och försäljning av stämpclmärkcn. Bank

inspektionen är tillsynsmyndighet i fråga om den särskilda stämpelavgiften 

som utgår enligt förordningen (1908: 129 s. 1) angående en särskild stäm

pelavgift vid köp och byte av fondpapper. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att sedan en tid arbetar en särskild 

utredare (B 1977: 06) med att se över reglerna om stämpelskatt och expedi

tionsavgift, m. m. Översynen syftar i första hand till att f:i till stånd ett 

förenklat och mer lättöverskådligt system än det nuvarande. Behovet av 

förenkling är särskilt påtagligt i fråga om expeditionsavgifterna. Utredaren 

skall undersöka möjligheterna till en genomgripande förändring av den 

avgiftslista som finns fogad till expeditionskungörelsen. Vid sidan om 
användande av grövre schabloner skall övervägas om prestationer för 

vilka expeditionsavgift nu tas ut i stället kan beläggas med kostnadstäc

kande avgifter. Vidare skall möjligheterna till rationalisering av 

stämpelmedelsuppbördcn undersökas. Utredaren skall även överväga om 
stämpelmärkena, som redan i huvudsak har avskaffats för domstolarnas 

skatte- och avgiftsredovisning, bör mönstras ut ur ett framtida system. 

Kostnaderna för stämpelväsendet under nästa budgetår beräknar jag 

enligt följande sammanställning. Jag vill därvid särskilt peka på de minska

de kostnaderna för postverkets del, som dels är en följd av verkets nya 

organisation, dels beror på en minskad användning av statsstämplar under 

senare år. Jag vill också erinra om att riksdagen nyligen har beslutat att 

avskaffa den särskilda stämpelavgift som skall betalas vid köp eller byte av 

aktier, obligationer och andra fondpapper (prop. 1978/79: 165. SkU 1979/ 

80: 10, rskr 1979/80: 61 ). Mot denna bakgrund behöver nftgra särskilda 

medel inte anvisas för nästa budgetår till bankinspcktionens tillsynsupp
gifter på detta område. 
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Riksskatteverket 
Post verket 
Bankinspektionen 

1979/80 

20000 
2925000 

213 ()()() 

3158000 

38 

Beräknad ändring 1980/81 

-1340000 
- 213000 

- I 553 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Stämpe/omkostnailer för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av I 605 000 kr. 

C 3. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

92 505 273 

97000000 

97000000 

Från detta anslag betalas f. n. bl. a. ersättningar till ordförande och 

kronoombud i taxeringsnämnder samt bidrag till kommunernas kostnader 

för medverkan i taxeringsarbetet enligt 13 * taxeringslagcn ( 1956: 623). 

F. n. genomförs en av 1975 års riksmöte beslutad omläggning av for

merna för taxeringen i första instans (prop. 1975: 87. Sk U 1975: 31. rskr 

1975: 229). Denna reform innebär i huvudsak följande. 

Arbetet med att genom deklarationsgranskning och på annat sätt förbe
reda taxeringarna liksom föredragningarna inför taxeringsnämnderna har 

tidigare i regel skötts som fritidssyssla av nämndordföranden som ofta 

varit lekman. Enligt den nya ordningen skall deklarationerna granskas och 

föredras inför taxeringsnämnderna av särskilt utbildade tjänstemän vid 
länsstyrelserna eller de lokala skattemyndigheterna. En enklare kontroll

form vid sidan av taxeringsrevision införs (taxeringsbesök). Möjlighet att i 

samband med deklarationsgranskningen utföra revision av deklarationsun

derlaget tillkommer också. Lekmannainflytandet vid taxeringen förstärks 

genom att antalet förtroendevalda taxeringsnämndsledamöter ökas och att 

mandatperioden förlängs. Taxeringsnämndernas beslutsomräde ut vidgas 

till att omfatta även ärenden om skattetillägg, förseningsavgift och acku

mulerad inkomst. Vidare förlängs taxeringsperioden frän den 30 juni till 

den 30 november och möjligheterna till anstånd med avlämnande av dekla

ration utvidgas. För att rationalisera taxeringsarbetet tas ADB-tekniken i 

anspråk. Deklarationsgranskningen skall inriktas på att upptäcka fall av 

väsentligt skatteundandragande och undvika bagatelländringar. Taxerings

nämndens ordförande får rätt att ensam besluta i fråga om otvistiga dekla

rationer och avvikelser med smabelopp. Nämnden som helhet för pa så 

sätt mer tid för behandling av svärbedömda fall. Flertalet löntagardcklara-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 11 39 

tioncr och andra mindre sv,trkontrollerade deklarationl!r granskas av per

sonal placerad hos de lokala skattemyndigheterna. medan de mera sv{tr

kontrollerade deklarationerna skall granskas regionalt av kvalificerade 

handliiggare hos länsstyrelserna. 

Antalet lokala taxeringsniimnder, som tidigare uppgi.:k till över 5 000. 

kommer att minska viisentligt. Enligt principheslutet bör antalet niimnder 

uppg<t till mellan 2 000 och 3 000. Vid 1979 {1rs taxering var antalet taxe

ringsnämnder drygt 3 200. Liksom tidigare skall det finnas lokala och 

särskilda nämndt!r. De lokala nämnderna. som tidigare endast taxerat 

liintagare. skall i fortsiittningen taxera även vissa rörelseidkare och jord

brukare. De siirskilda nämnderna skall taxera juridiska personer och fysis

ka personer med mera invecklade inkomstförhällanden. 

Taxeringsrcformen var ursprungligen avsedd att i huvudsak genomföras 

till I 97li ttrs taxering och personalresurserna har successivt hyggts ut sedan 

principbeslutet vid 1975 tlrs riksmöte. Under den etappvisa uppbyggnaden 

av den nya granskningsorganisalionen har granskningspersonalcn deltagit i 

det :irliga taxeringsarbetet. Vid riksmötet 1976/77 heslutades att den nya 

taxeringsorganisationen skall träda i kraft vid 1979 ars taxering (prop. 

1976/77: 138. SkU 1976/77: 49, rskr 1976/77: 3461 och vid riksmötet 1977/78 

reglerades arbetsformerna för den nya taxeringSL'rganisationen i första 

instans niirmare (pmp. 1977/78: llil, SkU 1977(7t_i.: 55. rskr 1977/78: 362). 

Den nya ordningen för taxeringsarhetet som nu har hör:jat tillämpas 

innehiir genomgripande förändringar i flera avse.:nden. Det iir ofr!rnkom

ligt att en s!idan omfattande nyordning medför vissa inkörningsprohlem. 

Mer iin h milj. deklarationer skall hehandlas i nya rutiner. Det finns inte 

ännu n;1got tillräckligt underlag för att göra en helhetshedönrning av hur 

den nya taxeringsorganisationen har fungerat under del forsla :tret. Vissa 

svftrighcter i omställningen till de nya administrativa och tekniska syste

men har dock kunnat konstateras. Detta har hl. a. lett till att man inte har 

hunnit kombinera granskningen av deklara1ionerna med taxcringshesök 

och taxeringsrevisioner i den utsträckning som hade plant:rats. En sä stor 

och genomgripande reform som den nya taxeringsordningen måste givetvis 

följas urp och utvärderas. Om ut v~irderingen visar att det hehövs ytterliga

re åtgärder frän statsmakternas sida för att trygga syftet med taxeringsre

formen hör dessa vidtas snarast möjligt. 

Införandet av den nya taxcringsorganisationen påverkar medelsbehovct 

under detta anslag. flera faktorer medverkar till detta. Antalet taxerings

nämnder minskar avsevärt. Ordförandens uppgift blir i första hand att 

planera och leda nämndens arbete och i den omfattning del anses päkallat 

föredra ärendena. Han skall vidare granska deklarationer i den utsträck

ning som behövs för en noggrann och tillförlitlig taxering och vid behov 

begära eller själv företa ytterligare utredning i ärenden. Arbetet med den 

normala deklarationsgranskningen övergår diiremnt till tjänstemän inom 

skatteförvaltningen. Särskilt förordnade kronoomhud kommer inte att fin-
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nas kvar. ,.\ andra sidan kommer taxeringsnämndernas verksamhet all 
utvidgas i olika avseenden och att sträckas ut över niistan hela firel. 

Sammantaget kommer de kostnader för taxeringsorganisationen som beta

las från detta anslag att minska. Det är emellertid ännu inte möjligt alt göra 

några noggrannare beräkningar av denna effekt. särskilt inte innan den nya 

taxeringsorganisationen är helt utbyggd och den nya taxeringsordningen är 

helt genomförd. Under de närmaste budgetåren kommer särskilt i stor

stadsomrädena en Jel deklarationer att granskas enligt den tidigare ord

ningen. parallellt med det nya systemet. Härigenom kommer besparingar

na till en början att bli av begränsad omfattning. Mol den bakgrunden 

förordar jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp i förslaget till 

statsbudget för nästa budgetär. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att statsmakterna vid föregilemlc 

riksmöte har beslutat att statsbidragsgivningen till kommunerna för dessas 

kostnader för sådana tjänstemän som kommunerna enligt 13 § taxeringsla

geri kan förordna att granska deklarationer och andra handlingar - de s. k. 

kommunala taxeringsrevisorerna - skall upphöra från 1980 års taxering 

(prop. 1978/79: 95 bil. 3, FiU 1978/79: 35, rskr 1978/79: 335). Riksdagen har 

nyligen antagit ett förslag till ändring av 129 ~ I rnom. taxeringslagen med 

derina innebörd (prop. 1979/80: 35. SkU 1979/80: 16, rskr 1979/80: 44). 

Utbetalningen av statsbidragen har skett för budgetår i efterhand. Genom 

att taxeringsperioden har förlängts vid 1979 års taxering kan det bli aktuellt 

med vissa bidragsutbetalningar som hänför sig till 1979 års taxering även 

under budgetåret 1980/81. Dessa kommer i så fall att liksom tidigare 

belasta detta anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för ärlig taxering m. m. för budgetilret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 97 000 000 kr. 

C 4. Kostnader för 1981 års alhnänna fastighetstaxering 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4 389384 

35000000 

70000000 

Enligt 12 § kommunalskattclagen ( 1928: 370) skall allmän fastighetstaxe

ring äga rum vart femte är. Föregaende allmänna fastighetstaxering gjonks 

är 1975. Genom att anta en särskild lag ( 1977: 455) om tid för allmän 

fastighetstaxering har riksdagen emellertid beslutat att allmän fastighets

taxering nästa gång skall äga rum år 1981 (prop. 1976/77: 145. SkU 1976/ 

77: 52. rskr 1976/77: 347). 

Riksdagen har nyligen beslutat om reglerna och formerna för 1981 il.rs 

allmänna fastighetstaxering genom att bl. a. antaga en ny fastighetstax-
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eringslag (prop. 1979/80: 40, Sk U 1979/HO: 17. rskr 1979/HO: I 2 I). I proposi

tionen redovisades de heräkningar som 1976 tirs fastighetstaxeringskom

mitte gjort av kostnaderna för en ny allmän fastighetstaxering :1r 198 I. 

Kornmittens kl1stnadsberäkning uppgftr till 210 milj. kr. i 1978 lirs kost

nadsläge. I beloppet. som till betydande del avser kostnader för det i 

fiirh!11lande till tidigare fastighetstaxeringar avseviirt förhättrade fiirhe

reddsearbetet, ingr1r kostnader som helöper pä olika statliga myndigheters 

medverkan -- siiviil i särskild ordning som inom ramen för deras niirmala 

verksamhet - , kostnader för information om uppgiftslämnandet or.:h om 

taxeringens ända mal och anviindningsomr!1de, kostnader för uthildning av 

taxcringsfunktionärer, för anskaffning av blanke!ler. handböcker och kar

tor samt ersällningar 0:1t ordförande. 1-.onsulenter och sakkunniga i fastig

herstaxeringsnfönnderna. Vidare ing;'tr crsiittningar till förtroendevalda le

damöter i nämnderna med ca 35 milj. kr. Dessa lwstnader helastar dock 

inte stats verket utan faller p:1 resp. kommuner. Mlll kostnaderna om ca 210 

milj. kr. ställer kommitten :\rliga intiikter för k11mmunerna genom garanti

heska!lningen om ca 2 200 milj. kr., vilket skall jiimföras med ett belopp av 

ca I 300 milj. kr. som följd av de taxeringsviirden som 1975 :irs allmänna 

fastighetstaxering resulterade i. 
De förändringar i 1976 års fastighetstaxeringskommittes förslag till fas

tighetstaxeringslag som statsmakterna nu har beslutat om ändrar inte pt'l 

något avgörande sätt grunderna för beräkningarna. Kostnaderna för den 

samordning av fastighetstaxeringsdeklarationerna och uppgiftslämnandct 

för energiplaneringsändamål m. m. som har tillkommit iir marginella jäm

fört med totalkostnaden för fastighetstaxeringen. 

Kostnaderna för den allmiinna fastighetstaxeringen och förberedelserna 

för denna belöper på ett flertal ändamtil och redovisas därför över olika 

utgiftsanslag på statshudgeten. såsom anslagen till länsstyrelserna, de lo

kala skallemyndighelcrna och riksskalleverket. Vidare finns förevarande 

anslag uppfön på statsbudgeten sedan budgetåret 1978/79. Från detta 

anslag har främst bekostats ersättningar till de olika organ - statens 

lantmäteriverk, skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitets skogs

vetenskapliga fakultet - som pa uppdragsbasis har medverkat i det för

beredelsearbete med att utarbeta anvisningar av olika slag som riksskatte

verkct leder. Från detta anslag bör också bestridas kostnaderna för ersätt

ning till nämndordförandena och de andra icke fönroendevalda funktionä

rer i fastighetstaxeringsnämnderna som inte fullgör uppdraget i nämnderna 

som ett led i sin tjänsteutövning. Däremot kommer inte medelshclastning

en pli delta anslag att återspegla den samlade kostnaden för fastighetstax

eringen. 

Chefen for kommundepartementet kommer senare denna dag att anmäla 

behov av medel till länsstyrelser och lokala skallemyndigheter för allm:in 

fastighetstaxering under nästa hudgetår och jag har själv vid min anmälan 

av anslaget Riksskatteverket tagit upp bl. a. behovet av medel till uthild-
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ning och informati<lll om fastighetstaxeringen. Med utgfmgspunkt i fastig

hctstaxeringskommittcns knstnadsheriikningar beräknar jag medclsbeho

vct unuer fi.irevaranue anslag till ca 70 milj. kr. under nästa budgct{1r. Jag 

har diirviJ förutsatt att crsättningarna till taxt!ringsniimnusoruförandcna 

m. Il. kommer att betalas u! under budgdäret I 980/81. Vidare bcrtiknar jag 

att Jet blir aktuellt att utge ersättningar till lantmiitcrivcrkd ävt!n unuer 

nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till Kostnader fiir /CJ8/ års a/lmiinnu .fiutiRhct.1taxerinR för buJ

gctn.ret 1980/81 anvisa ell förslagsanslag av 70000000 kr. 

C 5. Ersättning till postverket m. n. för bestyret med skatteuppbi)rd m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

37252 866 

34 300 ()()() 

23 ()()()()()() 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket, banker och andra 

penninginrättningar för deras medverkan vid skatteuppbörden. Ersättning

arna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som inbetalas genom 

postverket och vissa penninginrättningar. utbetalning genom postanstal

terna av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för postverkets 

bestyr med mervärueskatten och med uppbörden av arvs- och gävoskatt. 

Från anslaget betalas vidare ersättning till postverkct för de kostnader som 

uppstår genom att kyrkobokföringsmyndigheterna underrättas om perma

nenta adressförändringar som har anmälts till posten. 

Enligt en promernori<l, som har upprättats inom po.1·11·erket. beräknas 

medelsbehovet för nästa budgetår till 24 366 000 kr. Därav avser 19 368 000 

kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och utbetalningar 

av skatt, befordran av frankeringsfria försändelser till bl. a. länsstyrelser

nas datakontor, bestyret med mervärdeskatt samt uppbörd av arvs- och 

gåvoskatt. 186000 kr. ersättning för översändande av adressuppgifter till 

kyrkohokföringsmynuigheterna samt 4 811 000 kr. ersättning till penningin

rättningar som medverkar vid skatteuppbörden. Det sistnämnda heloppet 

inkluuerar postverkets kostnader för utbetalning av denna ersättning. 

Postheforuringsavgifter och inbetalningsavgift i postgirorörelsen har av 

postverket beräknats i gällande avgiftsnivå. 

Riksuagens beslut (prop. 1978/79: 161, Sk U 1978/79: 50, rskr 1978/ 

79: 379) om ett nytt system för skatteuppbörd innebär bl. a. att de nuvaran

de skatteanvisningarna slopas och ersätts med postgiroinbetalningskort, 

vilka skall kunna tas emot på hå.de post- och hankkontor. Det nya upp

bördssystemet införs successivt med bör:ian hösten 1979 och kommer att 

gälla i sin helhet fr. o. m. uppbörden i mars 1980. 
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Omläggningen fär ocksä till följd att nya skattepostgirokonton inrättas 

för länsstyrelserna och att utnyttjandet av de nuvarande skattcpostgin)

konlona föriindras. Slutligen innebär post verkets nya ätgiirder att postgirot 

kommer att lämna skattemyndigheterna en utvidgad service jiimfört med 

vad som gäller i dag. Redovisning av inbetalda skatter skall t. ex. göras 

med magnetband till riksskatteverket och specifikationslistor sändas till 

länsstyrelserna. 

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder i fräga om rutiner. utnyttjan

de av skattepostgirokonton etc .. har post verket sm:i möjligheter att mna 

exakt beräkna anslagshehoven för ären 1980 och 1981. För hudgeti)rct 

1980/81 beräknas dock postverkets ersättning komma att uppgä till 

24 366 000 kr. I detta belopp ingär 8 600 kr. for täckning av post verkets 

merkostnader för lördagstransaktioner. Den särskilda lördagsavgiften tas 

inte ut av allmiinheten i samband meu skatteinbetalningar. 

Fi_iredra!{a!llien 

Under nästa budgctär kommer uppbördsrutinerna alt följa den nya ord

ning som riksdagen vid föregäende riksmöte beslutade om som ett led i RS

reformen. Omläggningen av uppbördssystemet berör alla skattskyldiga, 

men innebär framför allt nya rutiner för arbetsgivarna. Inbetalningen av 

skall enligt uppbördslagen (1953: 27:!) görs enhetlig så alt skatten alltid 

skall betalas in till länsstyrelsernas skattepostgirokonton senast den 18:e i 

de mänader som de tidigare uppbördsterminerna inföll i. Arbetsgivarnas 

redovisning av innehållen skatt förenklas. Systemet med sl-..atteanvisningar 

slopas och inbetalningen sker i stället med särskilda inbetalningskort. På 

inbetalningskorten skall arbetsgivarna lämna uppgifter 0111 redovisningspc

riod. lönesumma m. m. i ens. k. uppbördsdeklaration. Också skattskyldiga 

skall använda de särskilda inbetalningskorten om de betalar in sin skatt 

själva, t. ex. vid betalning av B-skatt och vid fyllnadsinbetalning av prelimi

när skatt. I uppbörden av skatt medverkar ocksä bankerna. 

l det nya uppbördssystemet färde regionala och lokala skattemyndighe

terna ett utökat ADB-stöd. Därigenom kan kontrollen av att arbetsgivarna 

gör skatteavdrag och sedan redovisar den innehållna skatten bli effektiva

re. Den offensiva källskattekontrollen kommer också att kunna förbättras. 

Genom uppbördsreformen kommer de olika hanterings- och redovis

ningsrutinema inom postverket och de medverkande affärsbankerna, för

eningsbankema och sparbankerna att förenklas. Detta leder till minskade 

kostnader under förevarande anslag. Hur stora besparingarna blir är svårt 

att säga innan de nya rutinerna har börjat tillämpas mera allmänt. Med 

utgångspunkt i postverkets beräkningar och det avtal som har träffats med 

bankinstituten om dessas medverkan i skatteuppbörden förordar jag att 

anslaget förs upp i statsbudgetförslaget för nästa budgetår med avrundat 23 

milj. kr. Det ankommer emellertid på regeringen att sedermera besluta 0111 

de ersättningsbelopp som skall utgå. Detta sker pä grundval av särskilda 

framställningar som bygger p[1 vederbörandes faktiska medverkan m. m. 
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Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverket för 

distriliution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblanketter hetalas 

fri\n det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning till 

postverket för befordran av tjänsteförsändelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslflr riksdagen 

att till Ersättning till po.1·t1•erket 111.fl. fiir hestyret med skatteupp

bi>rd m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

23 000 000 kr. 
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D. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

D 1. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 045452 

890000 

735 (){)() 

45 

Den tolagsersättning som har utgått till vissa stiider har i enlighet med 

riksdagens beslut avvecklats för samtliga kommuner utom Trelleborgs 

kommun (prop. 1964: 157. SU 1964: 164. rskr 1964: 342). För denna kom· 

mun är avvecklingstiden bestämd till tjugo är. Ersiittningar kommer att 

betalas ut t. o. m. år 1984. Utbetalningarna för niista budgetar uppgår till ca 

735 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Ersättning till Tre//cbor,;:s kommun ji'ir mistad tolu~ för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 735 000 kr. 

D 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Skatteutjämnings

bidrag till kommunerna m. m. förts upp med 5 325 milj. kr. 

Frfln anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommuner, lands

tingskommuner och kyrkliga kommuner enligt lagen ( 1979: 362) om skat

teutjämningsbidrag. Ytterligare föreskrifter för biJragsgivningen finns i 

förordningen (1979: 363) om skatteutjämningsbidrag. 

Genom beslut av riksdagen våren 1979 (prop. 1978/79: 95. Fi U 1978/ 

79: 35. rskr 1978/79: 335) genomförs en omfattande reformering av skat

teutjämningssystemet fr. o. m. år 1980. Den kraftigt förstärkta och förbätt

rade skatteutjämningen inleds nämnda år med en första utbyggnadsetapp. 

Enligt riksdagens beslut skall ett andra steg i skatteutjämningsreformen 

genomföras år 1981. 

Som jag tidigare denna dag har anfört vid min anmälan av budgetförsla

get för nästa budgetår (bil. 2 till budgetpropositionen) finner jag det ofran

komligt att takten i genomförandet av skatteutjämningsreformen omprö

vas. Därför bör det andra steget i denna reform, vilket skulle ha genom

förts är 1981, fördelas över två år. Hälften av denna andra etapp bör 

genomföras år 1981 och återstående del är 1982. Med anledning härav och 

att beredningen av andra frägor som rör den kommunala ekonomin ännu 

inte är avslutad avser jag att senare anmäla frågan om anslag till skatteut

jämningsbidrag under budgetåret 1980/81. Enligt min mening hör regering

en avge en proposition till innevarande riksmöte som behandlar olika 
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kornnrnnalckonnmiska fr~lgor. I avvaktan pi1 detta hör fiin.:varande anslag 

föras upp med 7 356 milj. kr. i förslaget till statshudget för hudgct{iret 1980/ 

81. 

Jag hemställer att regeringen föresl.!r riksdagen 

att. i avvaktan pä särskild proposition i ämnet. till Sl.a11e11(jii111-

11i11,i:shidrag till l.0111m1111ema m. 111. för hudgetäret 1980/81 beräk

na ett förslagsanslag av 7 356 000 000 kr. 

D 3. Skattcbortfallshidrag till kommuner m. fl. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

513 340720 

340000000 

184000000 

Fr~rn anslaget bestrids skattebortfallshidrag till kommuner. landstings

kommuner och kyrkliga kommuner som kompensation för att det kommu

nala skatteunderlaget minskade till följd av 1970 tirs skattereform (prop. 

1972: 60. FiU 1972: 23. rskr 1972: 139 och prop. 1972: 130. FiU 1972: 39, 

rskr 1972: 336). Bidragsbestämmclserna :iterfinns i förordningen ( 1972: 140) 

om skattehortfallsbidrag (ändrad senast 1979: 365 ). 

Till grund för bidragsgivningen ligger ett beräknat skattebortfall för 

hidragskommunerna pt1 1 200 milj. kr. För inkomst;\ret 1971 beräknades 

dock skattebortfallet bli ca 50 milj. kr. högre eller I 250 milj. kr. Skatte

bortfallsbidrag utbetalades första gtmgen år 1973 och utgilr pä grundval av 

tillskjutet skatteunderlag. Detta skalleunderlagstillskott fördelas mellan 

hidragskommunerna i relation till skattekraften. beräknad som skatte

kronor per inkomsttagare. I takt med att den till följd av 1970 års skattere

form förlorade skattekraften atervinns minskar skallebortfallshidragen 

successivt. 

Utbetalningen av skattebortfallshidragen följer det gällande systemet för 

utbetalning av kommunalskattemedel. Under ett visst är utbetalas dels 

förskott pti bidraget avseende inkomsti\ret i fräga. dels slutligt bidrag 

avseende inkomstftret tvä il.r tidigare. Förskott avräknas sedermera vid 

utbetalningen av kommunalskattemedel två är senare. Utbetalningarna av 

kommunalskattemedel regleras över driftbudgetens inkomsttitel Skatt pä 

inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. För att de 

slutliga skattebortfallsbidragen skall komma till uttryck i statsbudgeten 

finns förevarande anslag uppfört på driftbudgetens utgiftssida. 

Medelshehovet under budgetåret 1980/81 avser bidrag som utbetalas 

undt:r andra hälften av år 1980 och första hälften av år 1981. då slutligt 

bidrag utg[1r för halva inkomståret 1978 resp. halva inkomstaret 1979. För 

inkomståret 1978 beräknas skattebortfallsbidragen utgå med omkring 262 

milj. kr. och de kan för inkomståret 1979 beräknas utgä med omkring 106 
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milj. kr. Mcddshchovet för hudget:\rct 1980/81 kan med ledning härav 

heräknas till ca 184 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp med detta 

belopp. 

Riksdagen har nyligen (prop. 1979/80: 58, SkU 1979/80: 20, rskr 1979/ 

80: 137l heslutat om en förenklad bcriikning av det kommunala skatteun

dl'rlaget. Beslutet innebär hl. a. alt kommunerna. landstingskommunema 

och de kyrkliga kommunerna tillförs skatteunderlag fdn skattl'pliktiga 

formi·inn vid sjukdom. arhctslöshet. arhctsmarknadsutbildning m. m. sam

tidigt som skattebortfallsbidragen till kommuner m. n. i anledning av 1970 

~irs skattereform samt kompensationen till kommuner m. tl. i anledning av 

1974 i"irs skattereform avvecklas. Mcdelsbehovet p{1 förevarande anslag 

under hudget~tret 1980/81 avser slutligt bidrag för delar av inkornsttiren 

1978 llCh 1979. Anslaget för budgctttret 1980/81 ptiverkas därför inte av 

niimnda riksdagshcslut. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfir riksdagen 

att till S/...a11ehor(/i1/lshidrag till /...01111111111er 111 . .fl. för budgetäret 

1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 184 000 000 kr. 

J> 4. Kompensation till kommuner m. n. i anledning av 1974 ärs skattere

form 

1978/79 Utgift I 693 514 923 

1979/80 Anslag 2 I80!KIOOOO 

1980/81 Förslag 2 666 000 000 

Frän detta anslag utgår kompensation till kommuner och landstingskom

muner samt församlingar, pastorat och andra kyrkliga samfälligheter för 

den minskning av skatteunderlaget och de kommunala skatteinkomstemll 

snm har uppkommit på grund av ändrade avdragsregler fr. o. m. inkomst

året 1975. Denna ändring heslutades llV 1974 års riksdag (prop. 1974: 132. 

SkU 1974: 54. rskr 1974: 329). Minskningen uppkom emellertid först 

fr. o. m. år 1977 pl'l grund av Je avräkningsmetoder för allmän kommunal

skatt som tillämpas. 

Riktlinjerna för kompensationen beslutades vid riksmötet 1975/76 (prop. 

1975/76: 147. FiU 1975/76: 30, rskr 1975/76: 258). Det sklltteunderlag som 

skulle hll förelegat enligt tidigare gällande avdragsregler räknas fram med 

hjälp av automatisk databehandling. Det underlag som därvid erhålls jäm

förs med det faktiska skatteunderlag som har bestämts vid taxeringen. 

Skillnadsbeloppet läggs till grund för kompensation. 

Kompensationen utbetalas fr. o. m. ltr 1977. På samma sätt som beträf

fande skattebortfallsbidragen i anledning av 1970 års skattereform följer 

uthetalningen av kompensationen i anledning av 1974 års skattereform Jet 

gällande systemet för uthetalning av kommunalskattemedel. För att den 
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slutliga regleringen av J.;ompcnsationen sJ.;all komma till uttryck i statsbud

geten finns förevarande anslag uppfört pf1 driftbudgetens utgiftssida. 

l\kdelsbehovct p~1 utgiftsanslaget unJer hudgct!1ret 1980/81 avser den 

kllmpensation som utbetalas under andra hiilften av ar 1980 och första 

hälften av i'tr 1981. df1 slutlig kompensation utgär för halva inkomståret 

197X resp. halva inkomståret 1979. För inkornsthret 1978 beräknas kom

pensatiLm utgt1 med omkring 2 471 milj. kr. och den kan för inkomståret 

1979 heriiknas utg~1 med omkring 2 861 milj. kr. Medelsbehovet för budget

hret 1980/81 kan med ledning härav heräknas till ca 2666 milj. kr. Jag 

förordar att anslaget förs upp med detta belopp. 

Vid min anmälan av anslaget Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. 
niimmlc jag att riksdagen har beslutat om en förenklad beräkning av det 

kommunala skatteunderlaget. Beslutet innebär bl. a. att kompensationen 

till kommuner m. fl. i anledning av 1974 tlrs skattereform avvecklas. Lik

som i fr{1ga om skattebortfallsbidragen i anledning av 1970 års skattereform 

p:iverkas emellertid inte mcdclsbehovet för budgetäret 1980/8 I härav. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko11111l'n.rntio11 till kn11111111111•r m.fl. i 1111/1'J11i11g av 1974 års 

skm1enfor111 för budgetttret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

2 666 000 000 kr. 

D 5. Särskilt statsbidrag till landstingskommuner m. fl. under är 1980 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

50 000 000 

50000000 

Vid riksdagens behandling av den kommunala ekonomin vären 1979 

(prop. 1978/79: 9.'i. FiU 1978/79: 35. rskr 1978/79: 335) beslutades att det 

si.lrskilda bidrag som under är 1979 utgi:lr till kommuner och landstingskom

muner skulle förnyas övergångs vis för år 1980 för de landstingskommuner 

och landstingsfria kommuner som inte omfattas av det nya skatteutjäm

ningssystemet. Bidraget utgår enligt förordningen ( 1979: 364) om särskilt 

statsbidrag till landstingskommuncr m. 11. under är 1980 med 45 kr. per 

invfrnare i de berörda landstingskommunerna och landstingsfria kommu

nerna. Det utbetalas med en sjiittedcl under var och en av mänaderna 

januari. mars. maj. juli. september och november. Medelsbehovet beräk

nas uppgtt till ca 100 milj. kr. Till följd av utbetalningsreglerna faller hälften 

pa budgetåret 1979/80 och resterande del pä budgetäret 1980/81. Föreva

rande am.lag bör d~1rför tas upp i statsbudgeten för nästa budgetår med 

oförändrat helnpp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirskilt stutshidrug till la11dsti11gsko1111111111a m .jl. under ilr 

1980 for budgetftret 1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 50000 000 

kr. 
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E. STATLIG LOKALFÖRSÖRJNING 

E l. Byggnadsstyrclscn 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/X 1 Förslag 

I 000 

1 000 

49 

Byggnads~tyn:lsen iir central förvaltningsmyndighet for :irt>nden 11m an

skaffning av lokaler för statliga myndigheter och fiirvaltning av ~tatlig;1 

fastigheter. 

I verkets uppgift ing;h fr:imst all förvalta de fastigheter som redovisas 

under de delfonder av nuvarande statens allmiinna fastighctsfond som :ir 

stiillda under verket. att anskaffa lokaler för slatsmyndighcterna 1Kh utrc·· 

da bch1wet av statliga byggnadsprojekt. allt i den lll<lll dessa uppgifter inte 

ankommer pa annan myndighet. att efter uppdrag pnijektera. utföra och 

inreda byggnadsprojckt för statens riikning samt all genom ut vecklings

och normcringsarbete verka för rationaliseringar och besparingar i fraga 

om byggande och fastighetsförvaltning for statens riikning. 

Verket kds av en styrelse. Chef for verket iir en generaldirektör som 

ocksf1 är ordförande i styrelsen. Den centrala förvaltningen iir uppdelad p;'i 

atta byrticr. nämligen en intendentshyra. en utredningsbyrä, en prnjekte

ringsbyrt1. en byggnadsbyrt1. en utrikesbyr~i. en teknisk byri1, en admini

strativ byd1 samt en ek11nomibyri1. Hiirtill kommer clt planerings- och 

budgetsekretariat. ett rcvisionskonti:ir. en fastighetsscktion och en inred

ningsst>ktion. Vidare finns fem regionala byggnadsfi.irvaltningar, niimligcn 

i Lund, Göteborg. Stockholm. Uppsala och Umeä. Byggnadsfi.irvaltning

arna i Lund. Stockholm och Uppsala har enheter for hyggnadsverksamhet 

i egen regi. Inom styrelsen fanns vid utgtmgcn av hudgett1ret 1978/79 

sammanlagt 2 285 anställda, varav I 525 i den regionala organisationen. Av 

dessa var 669 sysselsatta med fastighctsdrift och 483 med byggnadsverk

samhet i egen regi. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelscns administration regleras över en stat 

som fastställs av regeringen. I bokslutet för hudgetfact fördelas enligt 

nuvarande ordning de kostnader som har bestridits frän staten mellan dels 

delposterna till förvaltningskostnader under posterna Rcparatillns- och 

underhållskostnader m. m. för slottsbyggnadernas. heskickningsfastighe

ternas och byggnadsstyrelsens delfonder av statens allmänna fastighcts

fond. dels tillgängliga investeringsanslag. dels medel sllm stiills till hygg

nadsstyrelsens förfogande for inredning av lokaler tich för energibesparan

de f1tgärder 11ch dels inkomster fr!m uppdragsverksamhet. I statsbudgeten 

förs upp endast ell formellt anslag av I 000 kr. 

4 Ril..1"d11g1'11 /979/Xli. I sam/. Nr /Ot!. Hilugu 11 
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1979/80 

50 

Ber~iknaJ iindring I '>80/81 

Ryggnads
styrelsen 

Före
draganden 

·~~~~~~~~~~~~ 

Personal 

HanJlägganJe personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

U1i.:ifter 

Lönekostnader 
Sjukv!ml 
Reseersätt ningar 

därav utrikes resor 
l .okall;,)stnaJer 
Expenser 
Bidrag till konlorsJrift m. m. 

i k v. Garnisonen 

Summa utgifter 

/11ko111.\"/cr 
Ersättning fran statens 

allmiinna fastighetsfond 
o.:h hyggnadsanslag m. Il. 
anslag 

Nc11011tgifi 

hh7 
289 

956 1 

11'1493000 
500000 

5 360000 
<130 000) 

14 437 llllO 
7959000 

3 899000 

148648000 

148647000 

I 000 

+8 

+ 7 42h000 +3453000 

+ MOOOO 
( + 20000) (-) 
+ 2425 (l(l(l * 2425()(Ml 
.... I 011000 + 453000 

+ 20100(1 + 171000 

+ 11703000 +65020002 

+ 11703000 +6 502 000 

1 Personal verksam med fastighetsdrift. hyggnadsverbamhet i egen regi samt ge
mensam kllntorsdrift i k v. Garnisonen. m. m. ingår ej i staten för hyggnadsstyrelsen. 
2 Härutöver heräknas 6 400000 h. för utredningar rörande hyggnadsföretag m. m. 

J\011sck1·c11.H'r 111· 0111/iigg11i11ge11 m· h11c/getsystc111et 

Innan jag gflr närmare in på byggnadsstyrelsens verksamhet vill jag 

redovisa de följder som den av riksdagen beslutade omläggningen av 

budgetsystemet för för redovisning m. m. inom styrelsens ansvarsomrt1de. 

Jag har redan tidigare denna Jag vid min anm1ilan till Piir nera huvudtit

lar gemensamma fr{lgor mer övergripande redngjort för de frågor som 

sammanhiinger med omfäggningen av budgetsystemet. En av konsekven

serna av omläggningen 1ir att den redovisning Slllll har skett över statens 

a/1111ii111111.f{utighctsfi111d upphör. Redovisningen ersätts med enhetliga ba

hinsräkningar som upprättas av de myndigheter som f. n. förvaltar del

fonder av slatens allm~inna fastighetsfond. Byggnadsstyrelsen svarar där

vid för redovisningen av de fastigheter somt. o. rn. utgangen av innevaran

de budgetär redovisas p<l slottsbyggnadernas. beskickningsfastigheternas 

och byggnadsstyrclsens delfonder. Förmögenhetsrcdovisningen komplel

tcras med resultaträkningar för facts verksamhet. Förslag till resultat

riikningar ersätter det förslag till inkomst- och utgiftsstat för statens all

männa fastighctsfond 5om har förelagts riksdagen i särskild bilaga till 

budgetpropositionen. 
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T. o. m. innevarande hudgetrir har ett siirskilt anslag henä111nt U1r('i/-

11i11g11r riira11de hvgg1111dsfi'ir('/ag förts urr i statshudgeten. rr:rn anslaget 

bestrids hyggnadsstyrelscns konsultkn~tnader 111. 111. fi_ir dels utredningar 

Slllll leder fram till hyggnadsrrogram. dels utredningar i inredningsfri'tgor 

och inredningsrro,iektering. Till större delen har anvisade medel anv:ints 

förskottsvis. De förskotterade bclorren har sedermera tnerbetalah till 

anslaget fr~tn anslag som har anvisats för berörda hyggnads- och inred

ningsrrojekt. Till en mindre del har anslaget avsett kostnader för lokalför

sö1jningsrlanering. normerings- och utvecklingsarbete m. m., vilka slutligt 

helastat anslaget. Kostnader för verkstiillda utredningar som inte har lett 

1ill realiserade rrnjekl har ocksft slutligt belastat anslaget. 

De medel sum ursprungligen bedknaJes under det anslag snm numera 

heniimns Urredningar rörande hyggnadsföretag var avsedda för att tiid.a 

kostnader för statliga hidrag till viss kommunal planering. Efter hand har 

iindam,tlet iindrats och medel heräJ.;nas nu för den verksamhet jag redo

gjort för. l.k urrgifrer till vilka medel nu bcriiknas under anslaget faller 

helt inom ramen för den verksamhet som ;\ligger byggnadsstyrels..:n. \kdd 

fiir ändam<'tler bör diirflir fortsättningsvis beräknas under anslaget rill bygg

nadsstyrclsen. I mitt förslag till stat för byggnadsstyrelsen för budgeti1ret 

1980/81 har jag även beräknat medel till utredningar rörande byggnadsföre

tag m. m. Även i fortsiittningen bör större delen av de anvisade medlen 

:tterbetalas frrrn anslag som anvisas för berörda byggnads- och inrednings

rrnjd;.t. 

Pt1 slottsbyggnadernas delfond av statens allmänna fastighctsfond red1)

visa~ bl. a. de av byggnadsstyrelsen förvaltade slotten och vissa andra 

byggnader som har förts upp i förteckningen över byggnadsminnesmärJ.;en. 

rv1ed tanke pä arten av det fastighetsbestånd som redovisas pä ddfonden 

har ntlgot förrLintningskrav inte ansetts böra uppställas. Av redovisnings

tekniska skäl har emellertid en formell överskottspost om I 000 kr. uprta

gits i staten för fonden. Eftersom inkomsterna under delfonden inte varit 

tillriickliga för att täcka utgifterna för reparations- och underhällsätgiirder 

har ett tillskott till inkomstsidan behövts för att uppna balans i staten. 

Detta tillskott hart. o. m. innevarande budgetår anvisats under ett särskilt 

anslag i statsbudgeten, benämnt Ersättning till statens allmiinna .fastig

ht'tsfi111d: Slottsb.'·ggnadernas de(fi111J. 

De inkomster och utgifter som t. o. m. innevarande budgetår redovisas 

under slottsbyggnadernas delfond av statens allmänna fastighetsfond. be

riiknas fr. o. m. budgetåret 1980/81 i förslag till resultaträkning för bygg

nadsstyrelsens fastighetsförvaltning. Även fortsättningsvis beräknas utgif

terna överstiga inkomsterna. Det underskott som därvid urpkommer be

räknas dock inrymmas i del sammanlagda överskottet för styrelsens fas

tighetsförvaltning. Enligt min mening bör något särskilt anslag för att t:icka 

underskottet för förvaltningen av de byggnader som redovisats pti slotts

byggnadernas delfond inte föras upp i statsbudgeten. Underskottet bör i 
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st1illet t:ickas inom ramen för den samlade fastighetsförvaltningen som 
hyggnadsstyrclsen bedriver. 

Rygg11utlss1_1·rclse11 

Byggnadsstyrclsen redovisar sin verksamhet uppdelad p:i huvudomrä

dena Förvaltning av fastigheter och lokaler, Anskaffning av fastigheter och 

lokaler. Inredning samt Övrig verksamhet. Styrelsen redovisar den utrikes 

verksamheten separat. Kostnaderna för den utrikes verksamheten inräk

nas dock i resp. huvudomri\de. Kostnaderna för byggnadsstyrelsens verk

samhet har indelats i dels direkta kostnader, dels indirekta kostnader. Med 

indirekta kostnader avses administrationskostnader. vilka redovisas i sta

ten för hyggnadsstyrelsen under detta anslag. 

De direkta kostnaderna föreslhs fr. o. m. budgetåret 1980/81 finansieras 

pä följande sätt: Förvaltning av fastigheter och lokaler frän hyresinkoms

ter. Anskaffning av fastigheter och lokaler frtln anslag till byggnadsverk

samhet m. m .. Inredning fr.'111 inredningsanslag och Övrig verksamhet med 

uppdragsint1ikter. parkeringsavgifter m. m. samt Utrikes verksamhet fran 

hyresinkomster. anslag till byggnadsverksamhet m. m. samt anslag för 

inredningsändamal och anslagsposter för bostadskostnader. 

Ryggnadsstyrelsens huvuduppgifter - fastighetsförvaltning och lokalan

skaffning - styrs av utvecldingcn inom de statliga verksamhetsgrenar för 

vilka styrelsen är ansvarig för lokalhållningen. Detta innebär att uppgif

terna inom dessa områden inte primärt kan styras genom förslag från 

byggnadsstyrelsen. I sitt förslag till anslagsframställning för budgetåret 

1980/81 har styrelsen bedömt att arbetsvolymen med förvaltning av fastig

heter och lokaler kommer att öka under de närmaste {(ren samtidigt som 

investeringsvolymen inom verksamheten med anskaffning av fastigheter 

och lokaler beräknas bli i stort sett oförändrad. Styrelsen beräknar i 

förslaget medel för fitta nya tjänster. 

I en senare redovisad komplettering till förslaget till anslagsframställning 

beräknas dock en hetydligt lägre invesleringsvolym för nästa budgetar. 

Mot denna hakgrund gör styrelsen den bedömningen att någon utökning 

totalt sett av resurserna inte erfordras under budgeti\ret 1980/81 samt att en 

viss minskning av resurserna jämfört med innevarande budgetar bör vara 

möjlig men att omfattningen och innehållet i en sadan minskning närmare 

bör preciseras först sedan investerings volymen kan bedömas bättre. 

Pris- och löneomräkning m. m. inom staten för byggnadsstyrelsen beräk

nas till sammanlagt 10153000 kr. Härav avser 6,7 milj. kr. kostnader som 

kommer att belasta staten redan innevarande budgetår. I den följande 

redovisningen ingar dessa 6, 7 milj. kr. - fördelade pfl verksamhetsomrä

den - i de siffror som anges för innevarande hudgetår. 

I. För va I t n in g av fastigheter och I ok a I er omfattar fastig

hetsförvaltning samt frågor som rör disposition av lokaler. utredningar om 

myndigheternas lokalbehov. inhyrning samt uthyrning. 
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Den av hyggnadsstyrelsen disponerade lokalarean uppgick till ca 7 milj. 

m 2 vid utgången av hudgetäret 1978/79. varav ca 5 milj. m 2 avsäg statsägda 

lokaler. Byggnadsstyrclsen räknar med en ökning av det totala lokalhest;111-

det med I .. 3 'l"i per år. Andelen inhyrda lokaler beräknas minska frän '27 '.:; 

till ca 15 '.'~.under en tioarsperiod. Planering och genomförande av omdis

positioner sker kontinuerligt för att möta förändringar i mvndigheternas 

lokalhehov. 

Resultaträkning för fastigheter som förvaltas av hyggnadsstyrelsen 

1979/80 

Inkomster 

Ersättning för lokaler som uppl!1ts till 
statsmynuigheter I 834 497 000 

I lyror m:h arrcnuen för lokaler och 
markomräuen som upplåts till enskilda 74 200 000 

Divero;e inkomster 20 351 000 

Summa inkomster 1929048000 

Utgifter 

Reparations- och underhålls
kostnader m. m. 

Hyres- och arrendeutgifter m. m. 
Kapitalkostnader 

a) avskrivningar 
b) ränta på kapitalet 

Summa utgifter 

Överskott att tillföras statsbudgeten 

57(> 747 000 
557930000 

81383000 

1216060000 

712988000 

Av byggnadsstyrel
sen beräknad änd
ring 1980/K I 

+ 548 503 000 

+ 21400000 
5 151000 

1' 564 752 (HJO 

+ 132853000 
+ 144970000 

+ 93617000 
+ 700000000' 

+ J 071 440 000 

- 506688000 

'Beräknad enligt statens normalränta (för budgetilret 1979/80 9 1/4<::~; jfr SFS 
1979: 525). 

I förslaget till resultaträkning för fastighetsförvaltningen budgetåret 

1980/81 beräknar byggnadsstyrelsen en sammanlagd ökning av hyresin

komsterna med ca 570 milj. kr.. vaav ca 550 milj. kr. från statliga lokalbru

kare. Under posten till Diverse inkomster beräknas en minskning med ca 5 

milj. kr. Minskningen förklaras av att rundradioavgiftsmedel för avskriv

ningar av investeringar i radio- och televisionshus efter omläggningen av 

budgetsystemet beräknas utanför statsbudgeten. Under utgifterna för fas

tighetsförvaltningen har byggnadsstyrelsen beräknat sammanlagt ca 710 

milj. kr. för reparations- och underhållskostnader m. m. Av beloppet avser 

ca 4'23 milj. kr. fastighetsdrift, vilket innebär en ökning om ca 67 milj. kr. 

För fastighctsunderhäll samt ombyggnad och komplettering beräknar 

hyggnads~tyrelsen sammanlagt ca '2'2'2 milj. kr.. varav ca 13 milj. kr. avser 

slottsbyggnader m. m. och ca 10 milj. kr. utrikes fastigheter. Detta innebär 

ökningar med resp. 61,5 milj. kr .. 4,6 milj. kr. och 400000 kr. Byggnadssty

relsens administrationskostnader för programmet beräknas till ca 65 milj. 

kr.. dvs. en ökning med ca 2,5 milj. kr. Förräntning av det av byggnadssty-
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rdst'n t'iirvaltadt.: kapit;1kt ht.:riiknas med statens normalriinta för inneva

rande hudgct;"tl· till 700 rnilj. kr. Avskrivningarna beriiknas till 175 milj. kr. 

C>versklittet av fastighetsförvaltningen beriiknas uppg:i till ca 206 milj. kr. 

2. Anskaffning av fastigheter och lokaler omfattar delpro

grammen Bygii;nadsproduktion och Fastighctsköp. Till programmet hän

förs llCks!t inhyrningar i de fall dt.:ssa forutsätter nybyggnad till en beräk

nad investt.:ringskostnad av 2 milj. kr. eller högre. Delprogrammet Rygg

prliduktion omfattar prnjcktering lh.:h produktion (byggande). För projek

teringen anlitas uto111sti1ende konsulter. Projektledning utförs av projekte

ringshyri111 och i viss utstrikkning av de regionala byggnadsförvaltning

arna. Byggnadsflirvaltningarna svarar iiven för byggledning, kontroll och 

hcsiktning. Fiir utförandet anlitas entreprenörer eller Je tre egenregienhe

tt.:rna i Stockholm. Uppsala och Lund. De senare omsätter sammanlagt ca 

195 milj. kr. per budgetiir varav huvuddelen inom anskaffningsprogram

met. 

ByggproduktilHlen hcriiknas för hudgetrtret 1979/80 uppgä till ca I 200 

milj. kr. lfärav avser ca 470 milj. kr. förvaltningssektorn. ca 115 milj. kr. 

polis- och :iklagarviisendet. ca 315 milj. kr. högre utbildning och forskning, 

ca 25 milj. kr. kultursektorn och ca 220 milj. kr. uppdrag för affärsverken. 

Under hudgctäret 19~0/8 I kommer byggproduktionen enligt preliminära 

bi:-dömningar att minska till ca 900 milj. kr. 

För fastighetsköp uppgick förbrukningen under budgetnret 1978/79 till 

ca 122 milj. kr. För hudgetnren 1979/~0 och 1980/81 beräknar verket 

medelsfiirhrukningcn till ca 91 resp. 74 milj. kr. 

I nhyrningar som förutsätter nybyggnad beräknas motsvara en nrlig in

vcslt.:ringsvolym ,1m ca 75 milj. kr. under innevarande och näs la budgetår. 

Kostnadt.:rna för byggproduktion och för fastighetsköp bestrids slutligt 

fr!in anslag till hyggnadsverksamhet 111. m. samt frän uppdragsmedel. Bygg

nadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräknas för in

nevarande hudgetM till 83 milj. kr. Eftersom verksamheten är beroende av 

investeringsvolymcn kan resursbehovet för budgetåret 1980/81 inte slutgil

tigt hedömas förrLin vid ingtmgen av budgetåret. 

3. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning för 

IOkaler inom sektort.:rna högre utbildning och forskning samt kulturända

m{tl och i övrigt efter regeringens särskilda beslut. Sålunda har verket fött 

ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de myndigheter 

som omlokaliseras fr:111 stockholmsomr:'tdet samt för de planerade loka

lerna för regcringskansliet i Stockholm. Byggnadsstyrelsen har föreslagit 

att verket successivt skall överta ansvaret för inredningsverksamheten i 

samband med nyan~kaffning av lokaler för de statliga myndigheter för 

vilka vt.:rket har lokalhMlningsansvar. Den framtida omfattningen av inred

nings verksamheten är beroende av statsmakternas ställningstagande till 

detta förslag. Kostnaderna för inredningsverksamheten beräknas till ca 83 

milj. kr. innevarande budgetär och ca 58 milj. kr. för budgetäret 1980/81. 

Administrationskostnaderna beräknas till ca 7. I resp. ca 7 ,2 milj. kr. 
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4. Övrig v c r k sam het omfattar den gemensamma kontorsdriften 

och repni.:entralen för myndigheterna inom kv. Garnisonen i Stockholm. 

drift av parkeringsanliiggningar vid vissa statliga myndigheta. effektivise

ring och rationalisering inom stiidningsomrf1det. rt1dgivning i transportfot

gor. slutande av avtal för st1dana transporter av bohag för statsanställda 

som bekostas av staten i egenskap av arhetsgivare samt försiiljning m. m. 

av den inredning som liirnnas kvar av limk)kaliserin!!~myndigheter i de 

lokaler som utryrm. 

Den totala kostnaden för kontorsdriften i kv. Garnisonen beriiknas upp

g{1 till PC milj. kr. för budgett1ret 1980/81. Verksamheten finansieras 

genom ett kontorsdriftp:diigg som debiteras lokalhrukarna i förhftllande till 

den kontorsyta som dessa disponerar i kv. Garnisonen. Detta påliigg 

heriiknas till 216 kr./m~ för hudgetiiret 1979/80 och 224 kr./m 2 för budget

äret 1980/81. Kostnaderna för reprocentralen beräknas till 5.9 mil.i. kr. för 

ettvart av budgetfaen 1979/80 och 1980/81. Dessa kostnader finarisicras 

med ersiittning för framställda trycksaker. Byggnadsstyrelsens andel av 

kostnaderna för den gemensamma kontorsdriften beriiknas till 3.3 resp. 3.4 

milj. kr. och andelen av kostnaderna för det av statistiska centralbyrän 

förvaltade gemensamma hiblioteket till 625 000 resp. 680 000 kr. 

Kostnaderna för drift av parkeringsanläggningar budgeti1ret 1980/81 be

räknas till 5,9 milj. kr. Dessa kostnader täcks helt av parkeringsavgifter. 

Byggnadsstyrelsen svarar för effektivisering och rationalisering inom 

stiidningsomr:idet för den statliga sektorn. 

5. Utrikes verksamhet omfattar förvaltning och anskaffning av 

lokaler inkl. byggproduktion av kontorslokalcr och personalbostäder för 

främst utrikesrepresentationen samt inredning och inventarier för dessa 

lokaler. 

Verket förvaltar f. n. statsägda lokaler om sammanlagt ca 73000 m". De 

inhyrda lokalerna omfattar sammanlagt 140000 m 2. Ökningar heräknas för 

statsägda lokaler med 3000 m 2 för hudgetäret 1979/80 och 2000 m 2 fiir 

budgetåret 1980/81 och för inhyrda lokaler med 6000 m 2 resp. 5 000 m 2. 

Inkomster och utgifter för förvaltningen av utrikes fastigheter inräknas i 

resultaträkningen för styrelsens fastighetsförvaltning. Övriga kostnader 

bestrids slutligt från anslag till byggnadsverksamhet m. m. samt till inred

ning m. m. Byggnadsstyrelsens administrationskostnader beräknas till ca 5 

milj. kr. för budgetåret 1979/80 och 5.1 milj. kr. för budgetaret 1980/81. 

för anskaffning av lokaler beräknas en medelsförhrukning om ca 20 

milj. kr. för budgetåret 1979/80 och 33 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Administrationskostnaderna heräknas till 1.2 milj. kr. 

Kostnader för inredning och anskaffning av inventarier beräknar verket 

under budgettiren 1979/80 och 1980/81 till 11 resp. 12,8 milj. kr. varav ca 

1.5 mil.i. kr. iir administrationskostnader under resp. budgetar. 

Totalt föresll1r byggnadsstyrelsen en ökning av resurserna för den 

utrikes verksamheten med ca 4) milj. kr. Resursökningen redovisas dels i 
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hcr;iknadc utgifter i förslaget till resultaträkning för verkets fastighetsför

valtning. dels i förslag till mcdclsförbrukning och anslag till byggnadsverk

sarnhet m. rn .. dels i framställning till utrikesdepartementet om medel för 

inredning av utrikesrepresentationens kontorslokaler och personalho

stiider. och dels i frams@lning till vissa departement om medel för bo

stadsklistnader. 

Inom staten för byggnadsstyrelsens administration bestrids kostnader 

för viss intern scrvi..:e som är gemensam för verk~amhetsomr.:\dena. Dessa 

kostnader fi.irJelas pit verksamhetsområden och ing:'ir i de tidigare redovi

sade administrationskostnaderna. 

En sammanfattning av byggnadsstyrelsens administrationskostnader 

fördelad ph de olika vcrksamhetsomrädena redovisas i det följande. 

(I 000-tal kr. l 
---··-----------------------------

Utgifier 

I. Förvaltning av fastigheter och lokaler 
2. Anskaffning av fastigheter och lokaler 
3. Inredning 
4. Övrig verksamhet 

Summa utgifter 

/11ko111.Her 

Kostnadstäckning från statens allmänna 
fastighetsfond' och investeringsanslag 

Av byggnadsstyrclsen beräknat för 

1979/80 1980/81 

6231\5 64900 
83077 85093 
8556 87M 

27 585 29200 

181603 1 1117957 

111. tl. anslag 1111 602 187956 

Ne11,1111gifi 

1 Inkl. 6.7 milj. kr. beräknade merkostnader avseende pris- och löneomräkning. 
2 Fr. o. m. huJgctärct 191\0/81 = hyresinkumster. 

Fiircdragandcns ii1·cn·ä1::a11dc11 

Kostnaderna för hyggnadsstyrelsens administration bestrids. inom ra

men för en av regeringen fastställd stat, slutligt från hyrcsinkomster samt 

över de anslag m. m. som står till förfogande för förvaltning och anskaff

ning av fastigheter och lokaler och för inredning samt av inkomster från 

uppdragsverksamhet. I statshudgeten tas upp endast ett formellt belopp av 

I 000 kr. under detta anslag. 

fag har i det föregående redovisat den av styrelsen beräknade 

omslutningen inom de olika verksamhctsomrfldena under innevarande och 

n~ista budgetttr. Inom verksamhetsområdet Förvaltning av fastigheter och 

lokaler bt:räknar jag sammanlagt 680.5 milj. kr. för reparations- och under

hällskostnader m. m. Av detta belopp har jag beräknat 195 milj. kr. till 

fastighctsunde1fo'1ll samt ombyggnad och komplettering enligt följande 

sam man ställning. 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Ku>lnader for fas1ighets
underhäll saml ombyggnad 
och kompleucring 

därav 
a. sloushyggnadcr m. m. 
b. utrikc~ fastigheter 

160447000 

(8 347 000) 
(90()()()()()) 

Byggnads
styrclscn 

+ol 653000 

(+ 4653()()()) 
( + 500 ()()()) 

Före
draganden 

+ 39553000 

(+ 3153()()()) 
(- 6()()()()()) 

r-.titl förslag inm:b~ir en uppräkning utöver vad som föranleds av bygg

nadskostnadsst1:gringen och ökningen av fastighetsbeståndet. Uppräk

ningen är motivaad med hänsyn främst till behovet av ökade underhållsät

giinkr i dt.?t äldre fastighetsbeståndet samt behovet av ökade meJel för 

angefagna förhiittringar av arbetsmiljön. 

För vcrksamhetsomräJet Anskaffning av fastigheter och lokaler innebär 

Je förslag till anslag för byggnadsverksamhet som redovisas under olika 

huvudtitlar i budgetpropositionen en minskad investeringsvolym för nästa 

budgetär. Jag anser mot denna bakgrund att verksamheten inom byggnads

styrelsen bör kunna bedrivas inom ramen för ett besparingsalternativ. Jag 

vill samtidigt erinra om att omfattningen av byggnadsinvesteringarna och 

av reparations- och underhållsåtgärJer kan komma att förändras i förhål

lande till budgetförslaget med anledning av de konjunktur- och arbets

marknadsatgärder som fortlöpande vidtas. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen beräknar jag om

slutningen av staten för styrelsens administrationskostnader för nästa bud

getår till ca 155 milj. kr. 

Jag ht:mställcr att regeringen fört:slär riksdagen att 

I. godkänna de av mig beräknade beloppen till fastighetsundcrhåll 

samt ombyggnad och komplettering för budgetäret 1980/81, 

" till B.n:gnadsstyrelsen för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

E 2. Byggnadsarbeten för statlig fönaltning 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1428947467 

'400000000 

200 000 000 

Behållning 

1 Investeringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning. 

11509()3662 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för statlig 

förvaltning eller annan statlig verksamhet och för vilka medel inte har 

anvisats under annat anslag. För byggnadsobjekt som beräknas kosta mer 
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iin 2 mil.i. kr. f\\rs separata kostnadsramar upp i den investcringsplan som 

linns upptagen under anslaget. Mindre invesleringsohjekl hclastar en kost

nausram för diverse ohjckt i investeringsplanen. 

I min redllvisning i det följande kommer jag inte att niirmarc redogöra för 

siiuana objekt .'>Olll tidigare har redovisats för ribdagen och fiir vilka 

hyggnadsstyrelsen har föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar 

eller fiir vilka de föreslagna ramhöjningarna föranleds enbart av den upp

r:ikning Sllm iir motiverau med hänsyn till lien allmänna hyggnadskost

nadsstegringen. f7ör tiden den l april 1978-den I april 1979 her;iknar 

styrelsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 6. 7 r:;. För hygg

nadsprojekt sum upphandlas efter den 1 april 1978 har styrelsen med 

h:lnsyn till erfarenheterna av anhudspriserna under budgetfiret 1978/79 

tilliirnpat ett upprlikningstal av IO'·i. 

S1od.ho/111. ;V1·h.1·Kg11ad i /.;1-. Ö/hrrggarl'n. I investcringsplanen finns 

uppförd en kostnadsram för projektet av 904.50000 kr. i prisläget den I 

april 1978. Därav har beriiknals .5.5 4.50 000 kr. för en första etapp av 

nybyggnaden och 41 milj. kr. för en andra etapp. Redogörelse för projektet 

har famnats senast i prop. 197fl/77: 100 (bil. I J s. 1.53). Pt1 grundval av 

redovisning fr:in byggnadsstyrelsen har regeringen uppdragit ät styrelsen 

att utföra viss omprojekteri11g av den andra etappen av nybyggnaden. 

Genom omprojekteringen - som föranleds av en iindrad utformning av 

Söuerleustunneln - kan den andra etappen enligt preliminära beriikningar 

utökas med ca I 200 m 2 rumsarea, nrntsvarande ca 7.5 kontorsarhetsplatser. 

Nybyggnaden beräknas därmed inrymma sammanlagt ca 34.5 kontorsar

betsplatscr. Lokalerna är avsedda friimst för revisionscnheten vid länssty

relsen i Stockholms fän. Genom utökningen av projektet kommer ca 4.5 

platser att kunna upplt1tas till andra enheter inom länsstyrelsen som f. n. 

disponerar förhyrda lokaler. Hyggnadsstyrelsen har prelirniniirt beräknat 

kostnaderna för den andra etappen till .51..5 milj. kr. i prisliiget den I april 

1979. Ko\tnaderna för den första etappen bediknas nu till 52 . .5 milj. kr. i 

samma prisHige. vilket innebär en s:inkning av tidigare ber~iknau kostnad. 

Byggnadsstyrcben föresh\.r att kostnadsrarnen preliminärt förs upp meJ 

104 milj. kr. i investeringsplancn för nästa budgetår. 

Fiirsiir)11i11gs1l1giirder 111. 111. i Södra Äiara. För vissa ätgiirder som är 

gemensamma för flera kvarter i Södra Klara har som redovisats senast i 

prop. 1977/78: I 00 (bil. 11 s. 132- 133 l förts upp en särskild kostnadsram 

för försörjnings{1tgärder m. m. I gällande investeringsplan lir kostnadsra

mcn uppförd med ett belopp av 42 8.50 000 kr. i prisfaget den I april 1978. 

Detta belopp har beräknats huvudsakligen för kostnader för försörjnings;\t

g:irder 111. m. som h:ingcr samman med hcslutade om- och nybyggnadsar

heten för regeringskansliet i kvarteren viister om Drottninggatan. 

Som redovis<1ts i prop. 197fl/77: 100 (bil. 11 s. 1.51 l omfattar planeringen 

för att successivt samla departementen i Södra Klara-kvarteren bl. a. kvar

teren Johannes Större och Brunkhuvudet öster om Drottninggatan. Dessa 
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kvarter skall tillsammans mt!d lokalerna i de statsägda fastigheterna i kv. 

Lejonet disponeras huvudsakligen för att ge utrikesdepartementet samlade 

il1kaler. r. n. utri:ds i vilken omfattning de planerade lokalerna i k v. Hrunk

hu\Udet behöver tas i anspr~1k för utrikesdepanementet. 

(ienom beslut den 7 juni 1979 godkände regeringen ett avtal med Stock

holms kommun om förvärv m. m. av fastigheter i kvarteren Hrunkhuvudet 

och Hrunkhalsen. Härigenom förfogar staten nu över samtliga fastigheter 

irwm n;imnda kvarter som är avsedda för permanent bebyggelse. Enligt 

avtalet skall vissH rivningar i kv. Brunkhuvudct verkstiillas till den I j:rnuari 

tWC för att möjliggöra en planerad breddning av Jakobsgatan. f\kJ ut

g:rngspunkt i denna tidpunkt har byggnaJsstyrelsen redovisat en tidplan 

fi.ir evakuering. samt om- och nybyggnaJsarbeten i kvarteret. Tidplanen 

innebiir att evakueringsarbetet inleJs reJan under innevarande budgetär. 

Regeringen har i beslut den 13 september 1979 bl. a. meJgivit att bygg

nad~styrelsen under hudgetaret 1979/80 förskottsvis får belasta tillg~ingligt 

utrymme inom kostnadsramen fi.ir försörjningsåtgärder m. m. med kostna

der för evakueringsarbetet. Byggnadsstyrelsen har föreslagit att kostnads

ramen. utöver uppräkning till följd av den allmänna byggnadskostnads

stegringcn. höjs med 4,9 milj. kr. for evakueringskostnader i kv. Brnnkhu

vudet samt för viss övergripande planering avseende kvarteren öster om 

Drottninggatan. 

IX1 omfattningen av Södra Klara-projektet preliminärt fastställdes i\.r 

1976 förel{1g endast prelimintira beriikningar avseende antalet arbetsplatser 

som skulle kunna inrymmas i de statsägda fastigheterna samt i de av 

kommunen iigda fastigheterna i kv. BrunkhuvuJet. Enligt senare beräk

ningar har antalet arbetsplatser minskat för vissa kvarter. Samtidigt har 

lokalbehoven for flera departement ökat i något större omfattning än vad 

som tidigare beräknats. Mot hakgrunu hiirav har även kvarteret Brunkhal

sen tagits med i den långsiktiga lokalrlaneringen för regeringskansliet. 

Stc1ckho/111. Omhyggnail i /.:.1·. Lol'll 3.1 prop. 1978/79: 25 (bil. h s. 35) 

redovisades att vissa ombyggnadsarbeten behöver utföras i de nuvarande 

departementslokalerna i kv. Loen 3 som en följd av om- och nyhyggnads

arhetena i angränsande kvarter i Södra Klara. För en första etapp av 

ombyggnadsarbetena finns i investeringsplanen uppfört! en kostnadsram 

av h 850 000 kr. i prisläget den I april 1978. 

Genom beslut den 3 maj 1979 uppdrog regeringen åt hyggnausstyrelsen 

att utföra vissa från skyddssynpunkt angelägna byten av undertak i kv. 

Locn 3. Kostnaderna härför har beräknats till I. I milj. kr. i prisläget den I 

april 1978 och belastar förskottsvis den kostnadsram för diverse objekt 

som finns uppförd i investeringsplanen. Byggnadsstyrelsen har föreslagit 

att kostnaderna slutligt skall belasta kostnausramen för ombyggnad i kv. 

Loen 3. Vidare föresfar styrelsen att ramen höjs med 220000 kr. för en 

utökad vcntilationsanliiggning. 

A 1'/oppsa11/iigg11i11g 1·id Drottningho/111. Pä grundval av ett av byggnads-
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styrelsen redovisat förslag uppdrog Kungl. M:~j:t f1r 1974 :'it styrelsen att 

pn1jektcra en avloppsanläggning för slottshyggnaderna 01.:h ett 70-tal andra 

byggnader vid Drottningholms slottsomrt\Je. Tidplanen för utförande av 

anläggningen iir bl. a. beroende av tidplanen for arhcten med ett lcdnings

nät som Ekerö kommun skall utföra i omr~1det. Sedan kommunen nu 

beslutat att p:1hiii:ia arbetena med ledningsnätet har byggnadsstyrelsen 

underställt regeringen ett med kommunen träffat avtal om användningen 

av de planerade anläggningarna. Styrelsen har vidare redovisat syslem

handlingar för de delar som ankommer pti staten att utföra. Kostnaderna 

för statens i'ttaganden beräknas till 9.5 milj. kr. i prisläget den I april 1979. I 

beloppet ingt1r I milj. kr. för anslutningsavgifter till kommunen. Vidare 

ingtlr ca I milj. kr. för t1tgärder för de av riksmarskalksämbetet förvaltade 

anläggningarna tillhörande den pt1 domänverkets fond redovisade Kungs

garden. Arbetena planeras pftböi:jas sedan kommunens ledningar färdig

ställts, vilket beriiknas ske under sommaren 1980. Anläggningarna beräk

nas vara färdigstiillda hösten 1981. 

Lund. 0111hYgg1wd i /.;l'. SandrYggen. I beslut den ~9 juni 1978 godkände 

regeringen ett avtal om förvärv av fastigheten nr I i kv. Sandryggen i 

Lund. Förvärvet innefattade en ar 1957 uppförd byggnad som inrymt 

studentbostäder. Pt1 grundval av ett av byggnadsstyrclsen redovisat bygg

nadsprogram har regeringen uppdragit ät styrelsen att projektera en om

byggnad av studentbostadshuset. Byggnadsstyrelsen har redovisat sy

stemhandlingar för ombyggnaden. I byggnaden. som inrymmer ca 7 200 m 2 

totalarea. planeras ca 225 kontorsarbetsplatser samt gemensamma utrym

men för lokala skattemyndigheten. kronofogdemyndigheten. länsstyrel

sens taxeringssektion och studiemedelsnämnden i Lund. Byggnadsstyrel

sen har beräknat kostnaderna för erforderliga ombyggnadsarbeten till 14.3 
milj. kr. i prisläget den I april 1979. Under förutsättning att ombyggnadsar

betena påbörjas under hösten 19XO kan inflyttning i lokalerna påbörjas 

under sommaren 1981. 

Fiir1•dragalllle11.1· ii1 ·en ·iiga 11de11 

I prop. 1978/79: 25 lbil. 6 s. 36) redogjorde jag för erforderliga 0111hygg-

11ad.rnrhete11 i h. Gami.1·011e11 i Stockholm för att iordningställa vissa av de 

lokaler som lämnats av huvudavdelning 3 inom försvarets forskningsan

stalt (FOA) i samband med omlokaliseringen till Linköping. Sedan projek

tet redovisades för riksdagen har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrel

sen att inom en kostnadsram av 900 000 kr. i prisläget den I november 1978 

utföra kompletterande arbeten för att åstadkomma en samlad lokallösning 

för enheter inom statistiska centralbyran. Regeringen har vidare uppdragit 

åt styrelsen att utföra vissa underhftlls- och ombyggnadsåtgärder för de 

delar av FOA som skall disponera lokaler inom kvarteret i avvaktan på den 

beslutade flyttningen till Botkyrka. Kostnaderna för ombyggnader av la

boratorielokaler till generella kontorslokaler m. m. har därvid beräknats till 
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1.9 milj. kr. i prishiget den I april 1979. Dessa kost n:tdt:r bör bestridas fn'tn 

detta anslag. I mitt förslag till investeringsplan har jag beriiknat en höjning 

av den uppförda kostnadsramen med 2.8 milj. kr. uriiver vad som föranleds 

av den allmänna byggnadskostnadsstegringen. 

I förslaget till invesreringsplan har jag vidare fön upp den av byggnads

styrelsen prelirniniirl beriiknade kostnadsramen för 11rh1·gg1111d i kl". Öl

hryggaren i StLH:kholm. Enligt avtal mellan staten och Stockholms kom

mun ankommer vissa arbeten med Söderledstunneln inom kvarteret p:i 

staten. Dessa arbeten bör enligt giillande tidplan pftbör:ias nästa budgett1r. 

Jag är Jock. med hiinsyn bl. a. till sysselsiittningslägl't inom hyggnadssek

torn i sto.:kholmsomr;tdet, inte hereJd att n11 ta ställning till tiJplanen for 

de fortsatta arbetena ml'J den förl'slagna nybyggnaden inom kvarteret. 

Om- och m-/1rgg11aill'll .fi"ir ri/..sgiilds/..0111orl'I i /.:1·. l.01'11 4 och 5 i S111c/..

hol111 har nyligen slutförts sedan rq~l'ringen genom beslut den 26 april 1979 

medgivit byggnadsstyrclsen att ta i ansprt1k ett belopp motsvaramk 

2 380000 kr. i prisliiget den I april 1978 utöver tidigare anvisad kostnads

ram för projektet (prop. 1976/77: 101 bil. 5. FiU 1976/77: 8, rskr 1976/ 

77: 138). De ökade kostnaderna föranleds av oförutsedda grundförstärk

ningsarbeten samt programändringar bl. a. till följd av införandet av ny 

datorteknik för riksgäldskontorets verksamhet. Jag har i förslaget till in

vesteringsplan räknat upp kostnadsramen för om- och nybyggnaJen i kv. 

Loen 4 och 5 med nämnJa merkostnader. 

Förutom de nya och iinJrade kl1stnadsramar .~om reJovisats i det föregft

ende har jag i förslaget till investeringsplan beaktat av byggnadstyrelsen 

föreslagna höjningar av kostnadsramarna för 11yhygg11ail flll Ösrra M11/111e11 

i Kalmar, om- och tillhyggnad .f!ir lii11s.fi"irrnl111i11gc11 i lliimiis1111d samt 

11yhygg11acl i /.:1·. Lag111a1111e11 i Östers1111J med sammanlagt ca 1,5 milj. kr. 

utöver vad som föranleds av den allmänna byggnadskostnadsstcgringen. 

Höjningarna föranleds främst av iikadc kosfnadcr för tekniska installatio

ner. 

För att skapa utrymme för mindre om- och nybyggnadsarbeten under 

nästa budgetår bedömer jag att kostnadsramen Di1·er.1·l' ohje/.:1 bör föras 

upp med 80 milj. kr. Redogörelse för användning av kostnadsramen har 

lämnats senast i prop. 1975/76: 100 <bil. 9 s. 147). 

Med hänvisning till vad jag har anfön i det föregående förordar jag att 

medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och an

slagsberäkning. 
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Im·estcrin~,;plan 111100-tal kr.) 

Ohjckt Kostnad~ram Medelsförhrukning Bygg- Fiirdig-
start stiillandc 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för ;ir-miln flr-miu1 

79-06-30 1979/Rll 1980/!<I 

Ej slutrcdnvisadt" uhjåt 
fan.ligs1iillda fiire 
1'>78-07-01 670600 671400 Ml 265 15400 1900 

Stockholm 

Omhyggnadcr i k\'. 
Garnisllnen efter 
FOA 2 .'iOO 5 600 2 382 2000 I 000 succ. succ. 

fr.o.m. fr.o.m. 
78-09 79-01 

'.\\'hyggnad i kv. Öl-
hryggaren %450 104000 53 602 5000 6000 76-08 83-08 

Nvhyggnad i Viis1ra 
Skogen 112 500 116400 92444 20000 3 500 77-06 79-06 

I 'örsii~jninµsatgiin.kr 
ni. Il\. i Södra Klara 42 8.'ill 51 200 9660 7000 15000 77-05 succ. 

t. o. m. 
83/84 

Ombyggnad i k\'. Locn 3 h85tl 8950 1407 5000 2 000 79-03 80-01 
Om- och nyhyggnad i kv. 

I .ocn 4 och 5 33 580 34900 2h572 6000 I 000 77-05 79-06 
Ombyggnad i kv. Rnscn-

haJ 85 300 93 100 20452 25 000 25000 78-08 81-03 
Om- och nyhyggnad i 

kv. Björnen 149100 163 000 28993 39000 41 ()(Kl 78-0h 82-03 
Om- <lCh nybyggnad i 

k\'. Tigern 8h 200 94300 12 502 17000 200(Kl 78-03 82-0n 
Ombyggnad i kv. Riida 

Bodarna .'i060 5 400 4436 900 78-03 78-10 
Tillb~·ggnaJ inom kom,1-

fai.:kskohms omraJe 4000 4100 3 813 200 50 77-08 78-09 
Nybyggnad i Hiigernäs 17000 17000 14699 I 000 I 000 77-12 78-12 
Viirmcfi.irsiirjning i 

H:igernih 3 700 3 850 3 330 500 77-11 78-09 
Omhyggnad for statens 

pnlvningsanstalt 2 'l40 3 240 I 000 500 79-02 79-11 
Omhyggnad i kv. Rosteriet 3 400 3 740 2600 6(K) 79-01 79-08 
Nylwggnad i kv. 

Rosteriel 40000 43900 2 384 17000 18000 79-08 81-04 
Ombyggnad av drift-

i.:cntral ni. m. i kv. 
Cephahh 6500 1 400 300 79-12 83-05 

Omhyggna<I for SIPRI 4000 1 I 000 2500 80-03 80-10 
A vlorrsanliiggning vid 

l)nittningholm 9 500 5 (KM) K0-08 81-W 

t:ppsala 

".; ybyggnad i k v. Bla-
scnhus ni. m. .'18400 59850 51 756 5 000 30(M) 7h-03 80-0'\ 

Tillhyggnad i kv. Hugin 
l>Ch Munin för Hin'>-
fön·altning~n 10300 11 300 2 115 7000 2 om 79-03 80-04 

Linköping 

Nyhyggnad~r pi1 Valla-
omr~'ldl't fiir FO:\ 103000 1114 700 92519 7000 5 OfKl 7h-O'\ 81-06 
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·----
Objekt Kostnadsram McJelsforbrnk ning Byg11- Fiirdig-

start ställande 
78-04-01 79-04-01 Faktisk Reriik nad för (Jr- rn:\n ar-m:tn 

79-0li-10 1979/KO 19KO/KJ 

Nybyggnad för försöks-
stationer för FOA 6550 h 750 ti 111i 600 77-08 78-08 

Ombyggnad för länsstyrcl-
scns dataenhet 2 11!5 2180 259 2000 79-05 79-11 

Jönköping 

Ombyggnad fiir läns-
styrelsens da1aenhe1 2 550 2 KOO 11 2000 700 79-12 80-08 

Kalmar 

Nybyggnad pft Östra 
Malmen 34 500 35 50(1 32 XI I 2 000 (il)() 7h-IJ5 7K-05 

Nybyggnad. etapp 111. 
ril Ostra Malmen 28400 28400 4502 15000 (l (W)(I 78-12 80-\1(, 

Kristianstad 

Om- och tillbyggnad 
för länsstyrelsen\ 
dataenhet 7770 8 500 J 930 5000 I 500 78-IU 79-11 

Om- och nyhyggnad i kv. 
Södra Kasern för läns-
förvaltningen 38 300 41900 _'i 192 20000 10000 78-10 80-11 

Malmö 

Nybyggnad i kv. Nora 
för Hinsförvaltningen 103200 110000 16054 50000 l5tl00 7K-11 80-11 

Lund 

Omhyggna I i kv. 
Sandryguen 14 300 34(> 7000 Hli-09 81-09 

Halmstad 

Nyhyggnad i kv:en 
Svartmunken/Käll-
srränget för läns-
förvaltningen 22 2\ll.\ 24200 h298 7 500 7tl0 78-llH 79-12 

Vänersborg 

Om- och nybyggnad i kv. 
l'orpeln för länsför-
vallningen 27 200 25000 ·' 324 15 000 2 000 79-01 80-IO 

~1ariestad 

Nybyggnad för läns-
förvaltningen K 725 9140 7051 2 000 78-03 79-0h 

Borås 

Nybyggnader inom 
Västcrb.senomrädet 13135() 13200\l 123038 4000 2 (l{~l 74-05 81-03 

Nybyggnad i kv. Balder 115000 1 10000 2.'iOOO 80-04 82-05 
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Objekt Kostnadsram Mcdclsförhrukning Bygg- F;irdig-
start ställande 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för år-n1[1n !tr-män 

79-06-30 1979/80 1980/81 

Karlstad 

Nybyggnad i Klara-
området 149000 150700 136086 IOOOO 4000 74-01 78-12 

Ombyggnad för läns-
styrelsens dataenhet 2 065 2930 223 2000 300 79-05 79-11 

Örebro 

Om- och tillbyggnad för 
länsforvahningen 12900 12 OIH) 8 318 2 0()() 78-03 79-05 

Västerås 

Om- och tillhyggnad 
för länsförvaltningen 14 760 14 760 8 237 6()()() 500 78-08 79-IO 

Borlänge 

Nyhyggnadcr i kv. Inlagan 101 ()()() 1010()() 62603 280()() Il)()()() 76-08 80-06 

Falun 

Tillbyggnad i kv. 
Kansliet för läns-
förvaltningen 31 ()()() 33 500 8597 15 0()() 8000 78-IO 80-02 

Gävle 

Nybyggnad i kv. Kapell-
hacken för länsför-
vallningen 17850 180!)(1 I0918 5000 2()()() 79-08 

Härniisand 

Om- och tillbyggnad för 
länsförvaltningen 19950 21000 10 I IO 8000 2000 80-05 

Om- och tillbyggnad 
för läns st vrelsens 
datacnhci 5 7()() 6800 635 4()()(1 2100 i~-\Jn 80-IO 

Sundsvall 

Nybyggnad i kv. Måsen 26()()0 26100 24851 I()()() 72-0h 79-12 
Nybyggnad i kv. Jungfrun 46()()() 47600 36944 8000 2000 77-03 79-11 

ÖStersund 

Nybyggnad i kv. 
Lagmannen 280!)() 31300 6181 18000 6000 79-02 80-09 

Umeå 

Nybyggnad för arbets-
medicinska filialen 22900 22900 13456 7400 77-11 79-06 

Nybyggnader i Ersmark 61600 63900 48286 10000 5 6()(1 77-10 79-05 
Nybyggnad etapp Il i 

kv. Alvsbacka för 
länsförvaltningen 23 7()() 24000 16989 50()() 2()()(1 78-03 80-08 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 

79-06-30 1979/80 1980/81 

Lulea 

Om- och tillbyggnad i 
kv. Kungsfl'lgeln 9300 9450 8051 I 000 

Ombyggnad för läns-
styrelsens dataenhet 2890 3 150 384 2000 750 

Övrigt 

Tillkommande projekt 10000 
Diverse objekt 70000 80 000 35860 10000 JO(H)O 
Projekterings-

kostnaJer 4563 25 O(Hl 25 O(Hl 
Erfarenhetsmässig re-

duccring av medels-
behovet -265% -2.~ 100 

2 591855 2844890 1712575 460904 290000 

'Jfr prop. 1979/80: 25 (bil. 5l. FiU 1978/79: 12. rskr 1978/79: 66. 

Anslagsberäkning (I (){lO-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1979-07-01 
Anslag för 1979/80 
Anslag för 1980/81 

(förslag) 

150904 
400000 

200000 

750904 

Beräknad medelsförbrukning 

1979/80 
1980/81 

460904 
290000 

750904 

Den medelsbehå.llning som vid utg!mgen av innevarande budgetår finns 

kvar på investeringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning bör i 
sin helhet föras över till det reservationsanslag som för samma ändamål 

inrättas genom budgetomläggningen. Min anslagsheräkning har skett med 

utgangspunkt i detta. 

Jag hemställer att regeringen föresl{lr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 
föregående, 

'"I till Byggnadsarheten .for statlig förrnltning för budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 200 000 000 kr. 

5 RiksdaKell 1979/80. I sam/. Nr /(111. BilaK<1 11 

Bygg
stan 

77-03 

79-08 

Fiirdig
ställandc 

78-IO 

80-03 
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E 3. Inredning av byggnader fiir statlig förvaltning 

1978/79 lJ tgi ft 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

294nl 4nl 

12 000000 

20 ()()() {)\\\) 

Reservation 14 4% (){)() 

Frän anslaget hestrids utgifter för inredning oi:.:h viss utrustning av bygg

nader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. Bl. a. bekostas 

frän anslaget inredning oi:.:h till lokalerna knuten, generell utrustning som 

hehöver nyanskaffas i samband med omlokaliseringen av statlig verksam

het. För planering m. m. av denna inredning och utrustning svarar huvud

sakligen resp. hyggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden för universitet 

oi:.:h högskolor. Formerna för planeringen har redovisats i prop. 1972: 130 

(bil. 5 s. 21 ). 

Enligt bemyndigande av riksdagen för regeringen besluta om beställning 

av viss inredning och utrustning i avvaktan på att kostnadsramar redovisas 

for riksdagen (jfr prop. 1976/77: 100 bil. 11, FiU 1976/77: 13, rskr 1976/ 

77: ln9). Bemyndigandet gäller i de fall riksdagen har beslutat om det 

hyggnadsohjekt för vilket inredningen eller utrustningen är avsedd. Redo

visning av beslut om beställning av inredning eller utrustning som har 

fattats med stöd av detta bemyndigande lämnas normalt i samband med 

redovisningen av förslag till nya eller ändrade kostnadsramar. 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden har redovisat förslag till nya 

eller ändrade kostnadsramar för anskaffning av inredning och utrustning 

till byggnader för statlig förvaltning. För de förslag som bör behandlas i 

detta sammanhang kommer jag att lämna en kortfattad redogörelse i det 

följande. Redovisningen är ortsvis uppställd. 

Stockholm 

Inredning m· om- och nybyggda lokaler ji"fr regeringskansliet i Siidra 

/..."fara. En redogörelse för nu pågftende om- och nyhyggnadsarbeten för 

regeringskansliet i Södra Klara har lämnats senast i prop. 1977/78: 100 (bil. 

11. FiU 1977/78: 23. rskr 1977/78: 229) och prop. 1978/79: 25 (bil. 6, FiU 

1978/79: 13, rskr 1978/79: 80). I gällande utrustningsplan finns kostnadsra

mar uppförda för gemensam utrustning samt för övrig utrustning (prop. 

1979/80: 25 bil. 5. FilJ 1979/80: 12. rskr 1979/80: 66). Byggnadsstyrclsen har 

redovisat förslag till nya kostnadsramar för inredning till kvarteren Björnen 

och Rosenbad. Inflyttning i dessa kvarter beräknas ske i etapper med 

början under andra kvartalet 1981 och avslutning under andra kvartalet 

198~. Lokalerna i kv. Tigern beräknas enligt nuvarande tidplan bli färdig

ställda sommaren J9!C. Byggnadsstyrelsen avser att lämna förslag till kost

nads ram för inredning till kv. Tigern i verkets anslagsframställning för 

hudgetaret 1981/82. 

Lokalerna i kv. Björnen omfattar en inredd area av ca 16700 m 2
• Bygg-
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nadsstyrclsen har hcräknat kostnaderna för ny inredning till dessa lokaler 

till 17 milj. kr. De ombyggda lokalerna i kv. Rosenhad omfattar en inredd 

area av ca 11 hOO m 2 . Anskaffning av helt ny inredning till dessa lokaler har 

av hyggnadsstyrelsen kostnadsberiiknats till 13.2 milj. kr. Styrelsen har 

föresl<:git att befintlig kontorsinreJning till ett nyanskaffningsviirde av ca I 

milj. kr. skall flyttas med frf111 det nuv<iramk kanslihuset till lolo;alerna i kv. 

Roscnhad. Kostnaderna för den inredning som behöver nyanskaffas till 

kvarteret uppgi"tr s[iledes till 12,2 milj. kr. Vid kostnadsberiikningarna för 

s~1viil kv. Björnen som kv. Rosenbad har förutsatts att viss specialinredning 

skall flyttas med frfln de nuvarande departementslokalerna. 

/nredninR 111' .f("in·alt11i11Rslokalcr i /..t'. Rosteriet. I giillande inrednings

pla11 finns uppförd en kostnadsram av 1 ~50000 kr. for inredning av om

byggda lllkaler för statens industriverk. Industriverket kommer iiven att 

disponera lokaler i en nyhyggnad i kv. Rnsteriet (prnp. 1978/79: 100 hil. 11. 

Fi LI 1978/79: 24. rskr 1978/79: 223). ~ yhyggnaden som beräknas vara far

digst;illd sommaren 1981 kommer att inrymma ca 2h0 kontorsarhets

platser. Den inredda arean omfattar ca 5 300 m 2
, varav ca 3 650 m 2 kontors

lokalcr och ca I 650 111 2 arkiv och fö1Tt1d m. m. Byggnadsstyrclsen beräknar 

kostnaderna för helt ny inredning till 4.5 milj. kr. Befintlig inredning till ett 

nyanskaffningsvärde av ca 1 milj. kr. planeras medföras fr;'rn nuvarande 

lokaler. Byggnadsstyrclsen föreslär att kostnadsramen höjs med 3,5 milj. 

kr. till 4 850 000 kr. 

S1111d\Ta/I 

Pa1e111- och re!?istreri11g.1·1·erkct: Telefonväxel. I gällande utrustnings

plan finns uppförd en kostnadsram av 455 000 kr. för flyttning m. m. av 

holagshyräns telefonväxel till Sundsvall. Utrustningsn~imnden föresnir att 

kostnadsramen höjs med 70 000 kr. pä grund av prishöjningar och komplet

teringsbehov. 

Fiiredragandl'llS ö1·en·iigunde11 

Med utgängspunkt i de förslag som har redovisats av byggnadsstyrelsen 

förordar jag att följande inredningsplan läggs till grund för medclsberäk

ningen för nästa hudgetär. Vid beräkningen av de nya kostnadsramarna 

har jag tagit hänsyn till de tidpunkter vid vilka anskaffningen kommer att 

ske. 

/nred11i11gsplan (I 000-tal h.) 

lnrcdningsohjekt 

Eirdigstiillda. ej 
slutredovisade 
ohjekt 

Förordad 
ram eller 
ändring av 
tidigare ram 

l\.ostnadsram 

definitiv delram a11 1 

39475 

Meddsför
lirukning 
t. o. m. 
1979-06-30 

36425 
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lnrcdningsohjekt 

Stockholm 
Inredning och ut

rustning av kasern 
i kv. Garnisonen 

Inredning av om-
uch nybyggda lokaler 
for regerings-
kansliet i 
Södra Klara 

Inredning av förvalt
ningslokaler i kv. 
Rostcrict 

Uppsala 
Inredning av nybygg

nad i k v. Bfäsen
hus m. m. 

Linköping 
Inredning av nybygg

nader pi\ Vallaom
radet för FOA 

Borlänge 
Inredning av nybygg

nader i kv. Inlagan 

Sundsvall 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Jungfrun 
Inredning av lokaler 

för patent- och re
gistreringsverket 

Umeå 
Inredning av nybygg

nader i Ersmark 

Luleå 
Inredning av nybyggnad 

inom Porsöområdet 

övrigt 
Till byggnadsstyrclsens 

disposition 
Diverse objekt 

Förordad 
ram eller 
~indring av 
tidigare ram 

+28500 

+ 3500 

+32000 

' An av kostnadsram för resp. objekt: 

Kostnadsram 

definitiv delram 

7375 

28 500 

4850 

10000 

12900 

17400 

4 ()()() 

2700 

9 400 

4900 

I 000 
2000 

144500 

I Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

68 

art' 

3 

2b 

Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av utrustningsnämn

den för universitet och högskolor förordar jag att följande utrustningsplan 

läggs till grund för medelsberäkningen nästa budgetår. 

Medcbfiir
brukning 
I. ll. m. 
1974-06-)0 

6714 

7 852 

9290 

4633 

3088 

3 859 

I 237 

79355 
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Urrnsr11i11gspla11 (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjek t Förordad Kostnadsram Medelsför-
ram eller brukning 
ändring av definitiv delram art 1 t. o. m. 
tidigare ram 1979-06-30 

Färdigställda. ej 
slut redovisade 
ohjekt 13810 7183 20019 

Stockholm 
Om- och nybyggda lo-

kaler för rege-
ringskansliet i 
Siidra Klara: 

telefonväxel m. m. 14000 2 

övrig gemensam ut-
rustning 11 000 2 315 

Uppsala 
Statens livsmedelsverk: 

övrig utrustning 7600 o 348 
Sveriges geologiska 
undersiikning: 

telefonväxel 640 352 
övrig utrustning 690 166 

Linköping 
försvarets forsk-
ningsanstalt: 

telefonväxel 970 817 
övrig utrustning JJOO 827 

Utrustning för försöks-
stationer för FOA 430 

Karl~1ad 

Nybyggnader i Klara-
omrädct: 

telefonväxel 2300 } 4090 övrig utrustning 3 565 

Borlänge 
Statens vägverk/ 
statens trafiksäker-
hets verk: 

telefonväxel 2270 1591 
övrig utrustning 1255 634 

Sundsvall 
Riksförsäkrings-
verket/statens 
personalpensionsverk: 

telefonväxel 935 927 
övrig utrostning 1095 %8 

Patent- och registre-
rings verket: 

telefonväxel +70 525 2b 68 
övrig utrustning 240 I 30 

Umea 
Försvarets forsknings-
;mstalt: 

telefonväxel 655 160 
övrig utrustning 600 

+70 71063 36997 

1 /\11 av kostnadsram för resp. objekt: 
I /\ v statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som defintiv) 
2h Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 förslag till ny kostnadsram. 
'.lfr rror. 1979/80: 25 (bil. 51. FiU 1979/80: 12. rskr 1979/80: 66. 
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Jag berliknar att medelsförbrukningen under innevarande och niista bud

gc1;·1r kommer att urrgä till drygt 40 milj. kr. for inredning och ea h milj. kr. 

för utrustning. För innevarande budgetrtr har anvisats I:! milj. kr. Med 

beaktande av reservationen p:1 ca 14 milj. kr. urrgfir anslagsbehovet för 

niista budgeti·ir till ca 20 milj. kr. 

Jag hems!Liller att regeringen föreslär riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta nm anskaffning av inredning 

och utrustning for byggnader for statlig förvaltning inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i det föreg:icnde, 

-, till /nre,/11i11g 111" hvggnadcr.f("ir .11111/ig .fi"in·1ilt11i11g för hudgeti:'iret 

1980/81 anvisa ell reservationsanslag av 20000000 kr. 

E 4. lnk(ip a,· fastigheter m. m. 

1978/79 lltgift 

J 979/8ll Anslag 

J 980/X I Förslag 

I I ()(i 863 I 05 

I _'i_'i 00000() 

(i.'i 000 000 

Heh:1llning 

1 lnves1cringsanslaget lnkiip av fastigheter m. m. 

I 21) 9()9 97) 

Anslagd anviinds fi.ir fastighetsförviirv efter beslut av regeringen i varje 

siirskilt fall. bl. a. fi.ir markinki)p i samband med omlokalisering av statlig 

verksamht:t l>d1 forviirv av tomtmark for fi.irvaltningsbyggnader .:h.:h polis

hus. Byggnadsstyrelsen har av regeringen bemyndigats att - llm kListnaden 

i det enskilJa fallet inte överstiger 300000 kr. - sjiilv besluta i frågor som 

giiller bl. a. fastighctsn:gleringar och komrletteringski.ip. 

Bygg1111dss1.1·r1•/.11•11 

Under budgetärct 1978/79 har utbetalat~ ca 106.9 milj. kr. för fostighets

forv~irv. Hiirutöver hadt: vid budgetr1rcts utgi111g ca I .'i .3 milj. kr. enligt 

tidigare :itaganden iinnu inte utbetalats. Hyggnadsstyrl'lsen hade vidart: till 

regeringen redovisat förslag om ytterligare förvärv till en sammanlagd 

kostnad av ca ::!0.3 milj. kr. 

Förhandlingar pagfa fortlöpande med kommuner och enskilda llm mark

o.;h fastighet;.fiirviirv för utbyggnaJ av förvaltningen bl. a. länsforvaltning

en samt domstols- och polbvlisendet. Styrelsen bör vidare hälla en viss 

markberedskap för byggnads(1b_iekt som skulle kunna tidigarel;iggas. 

Byggnadsstyrebcn foresltir att anslaget for nästa buJget;ir förs urr med 

6.'i milj. kr. 

f 'i"irt'drt1gt111tl1' Il 

Jag har inget all erinra mot byggnaJsstyrelsen;. förslag. Den meJclsbe

h~illning som viJ utg:mgen av innevarande budgettir finns kvar pf1 investe

ringsanslaget lnki..ip av fastigheter m. m. bör i sin helhet föras över till det 
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n: ... ervationsanslag ..,om for -,amma iinJam{tl inr~illas genom hudgctombgg

ningen. Jag hcr;iknar anslagshchnvc\ för n;is\<1 budgc\t\r mcJ u1gl111gspunk\ 

i dL'll<t. 

Jag hems\;ilkr all regeringen fön:sbr riksdagen 

att till /n/..iip 111"ji1.11iJ.:h1'/1'r 111.111. for huJgc1:1rl'l 1980/81 anvisa ett 

rcserva\ionsanslag av h) 000000 kr. 
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F. STATLIG PERSONALPOLITIK M. M. 

F I. Statens arbetsgivarverk 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/X I Förslag 

13 189145 

22 2f. I 000 

26050000 

Statens arbetsgivarverk iir central förvaltningsmyndighet för dels för

handlingar i lll.:h samordning av frilgur som rör reglering av förhällandet 

mellan nffentlig arbetsgivare och arbetstagare. st1vitt gäller anställnings

eller arbetsvillkor som faststiills under medverkan av regeringen eller 

rny1:Jighet som regeringen böfammer. Jds arbetsgivarpolitiken inom 

stat sforvaltningcn. 

Arbetsgivarverket leds av en styrd se. Vidare finns inom styrelsen en 

förhandlingsdelegation. Organisationen i i.ivrigt fastställs enligt arbetsgi

varverkets best;immande. Chef för arbetsgivarverket är en generaldirek

tör. 

Personal 

H<•ridläggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvrtrd 
Reseers~ittningar 

Lokalkllstnader 
Expenser 

Anvisat enligt regk
ringsbrev 

Anslag enligt stats
budgeten 

1979/80 

89 
41 

130 

2061 I 000 
38000 

2'27 000 
4229000 
I 500()(Kl 

'26605000 

'22 261 000 

Bertiknad ändring 1980/81 

Arbets
givarverket 

+3 
+2 

+5 

+ 690(KKl 

+ 13000 
+ 585(KKl 
t 653 (K)() 

+1941000 

Före
draganden 

- 679000 
2000 
6000 

+ 582 000 
- 450000 

555000 

+3 789000 

' Enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79: 100 bil. 11. AU 1978/79: 30. rskr 1978/ 
79: 294) skulle arbetsgivarverket. sedan erfarenheter av den nya verksamheten 
vunnits, kunna behöva tillföras ytterligare resurser för budgetåret 1979/80. Genom 
beslut av regeringen har den I juli 1979 fran davaramle statens personalnämnd 
överförts fyra tjänster för handläggare och två tjänster för biträden. Dessutom har 
verket genom beslut av regeringen tillförts ytterligare fyra tjänster för handläggare 
och fvra tjänster för biträden ( + 5 070 (KKl kr.). 

So~1 föijd av regeringens beslut i anledning av prop. 1977/78: 157 (All 1977/78: 39, 
rskr 1977/78: 358) kommer vidare trygghetsnämndens kansli fr. o. m. den I januari 
1980 att överföras till statens arbetsmarknadsnämnd. Det härigenom minskade 
medelsbehovet motsvarande tio tjänster för arbetsgivarverket för andra halvåret 
1979/80 har beaktats i regleringsbrevet för 1979/80 ( - 7~o 000 kr.). 
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S1a101s urbetsgii·arl'erf.. 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 137 000 kr. 

2. I besparingsalternativet anvisar verket en möjlighet att avgiftsbelägga 

en del cirkulär och informationsskrifter som verket nu ger ut gratis och att 

framställa och förs;ilja dem utanför verket. Härigenom uppn~1s dels en 

rationaliseringsvinst, dels en sanering av myndigheternas besfallnings

verksamhet som sammantaget kan innebära att statsverkets kostnader 

minskar (-500000 kr.). 

3. Till följd av statsmakternas beslut (prop. 1977/78: 157. AU 1977/ 

78: 39. rskr 1977/78: 358. SFS 1978: 813! fick verket fr. o. m. den I januari 

1979 bl. a. uppgiften att samordna förhandlingar och information enligt 

medbestämmandelagen och att svara för den normerande verksamheten i 

fragor som rör förhällandet arbetsgivare och arbetstagare. Vidare har 

verket Sl>m ny uppgift att bl. a. genomföra utbildning som myndigheterna 

behöver i deras egenskap av arbetsgivare. 

För dessa nya arbetsuppgifter behövs: 

a) en förstärkning med ytterligare två handfäggare och tvt1 biträden 

(+452000 kr.), 

b) ytterligare medel för resor ( +6 000 kr.). 

c) nya lokaler ( + 548 000 kr.). 

d) interna utbildningsinsatser ( +90 000 kr.), 

e) externa utbildningsinsatser ( + 795 000 kr.). 

f) ökad utgivning av publikationstryck ( + 100 000 kr.). 

4. för ökade uppgifter inom statens arbetsmiljönämnds område behövs 

ytterligare dels en handläggare ( + 128 000 kr.). dels medel för anlitande av 

konsulter ( + 110 000 kr.) och för utstiillningsverksamhet ( + 75 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har vid medelsberäkningen dels utgått frän verkets förslag att av

giftsbelägga visst publikationstryck som verket nu ger ut gratis, dels beak

tat den minskning av verkets behov av medel som följer av att trygghets

nämndens kansli under innevarande budgetår överförs till statens arbets

marknadsnämnd. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stutens arbetsgii·un·erf.. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 26050000 kr. 

F 2. Statens löne- och pensionsverk 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

140079487 
143 457000 

45 233 000 

' Anslaget Statens personalpensionsverk. 
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Staten~ rcrsonalrc11sionsverk ;ir central flirvaltningsmyndighct fiir iiren

dcn ~l>rn rör den statliga rersonalrensioneringen och d;irm1.:d samman

hlingandc fr{igor. i den m[in st1dana iir1.:nden inte ankommer ra annan 

myndighet. Vidare handl;iggcr vcrk1.:t lircnden om o;;·1dan grurrlivförslik

ring som meddelas av staten, i den 111;'rn detta inte ankommer p;·i statens 

grurrlivnämnd. 

l'ersnnalrensionsverhet leds av en styrcl~c. Chef för verket är en gene

raldin:hti.ir. Innm verket finns en pensionsavdclning. en uthetalningsbyrå, 

en liinehyr:1 och en administrativ hyri1. Dessutom finns övergi"111gsvis inrät

tad en enhet i Stoekholm för aktualisering av tjiinstematriklar. 

1979/HO Beriiknad lindring 1980/81 

Personal 

tlandlliggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjuk v;\.rd 
Reseersäuningar 
I .okalkostnader 
Expenser 

därav engfmgsutgifter 
Kl>Stnader för verkets 

avgifter till PK-hanken 
för pensionsuthetalningar 

Sr a 11•11s 111•rso11alpl' ns ionsvl'rk 

IH3 
107 

290 

2n41000 
55 000 

312000 
3 720000 
9 529000 

(70000) 

43457000 

Pensions-
verket 

+ 13 
-'- 3 

+16 

+ ti 356 ooo 
+ 5000 
+ 35ti000 
+ 1467000 
- I 43nOtHl 

(+ 494 tlOOl 

+ 4980000 

+117211000 

I. Pris- och löneomr;ikning rn. m. 3 542 000 kr. 

2. Pensionsavdelningen behöver förstärkas enligt följande. 

Före-
draganden 

-12 

-12 

- 100000 
+ 5000 
+ 30000 
+I I04000 
+ 737000 

(+ 13H000l 

+1776000 

al Med verkan fr. o. m. den I januari 1979 har avtal träffats om samord

ning av statlig personal pension med den slirskilda tilläggspensionen ( STP). 

Nytillkomna arbetsuppgifter med anledning härav kräver ytterligare en 

handliiggarc (+ 110000 kr.). 

hl För att avveckla viss del av det hiträde som aktualiseringscnheten 

famnar sundsvallsorganisationen i dess reguljära verksamhet behövs ytter

ligare tre handHiggarc ( + 303 000 kr. l. 

3. Uthctalningsbyrån hchöver förstärkas enligt följande. 

al Antalet förmrmstagare växer och antalet fall av retroaktiv reglering 

av omräknad allmän tilliiggspension tATP) ökar. Därför hchiivs ytterligare 

t v{1 hanuHiggare och tre assistenter till utbetalningssektionen ( +468 000 

kr.). 
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hl Arhdet med mollagandc och urrdaterin!,! av anmiilni11gar lim iindrat 

avdrag fiir inneh!illande av preliminiir skall LlCh hL·talning a\' barskall 

mt:dför el! ökat bchov av mcdel for tillfällig pt:rsnnal ( 1 150000 kr.). 

4. Den 1 juli 19XO iivt:rfiirs ansvarct fiir statsförvaltningens generclla 

li.int.!utriikningssystcm tSLÖRl och det personaladministrativa informa

tionssystcmet (l'(-<,~;stemt:I) frän statskontoret till verket. Lönebyran he

höver diirför forstiirkas cnligt fiiljande. 

a) Fiir hyrims administration och fiir sekreterarurrgifter m. m. behövs 

ytterligare tvi·i assistenter(+ 179000 kr.). 

hl För bl. a. systemarbete inom Pl-systcmct hchiivs ytterli!:(are tv:i 

handfaggarc till systemsektiLrnen ( ~ 23X 000 kr.). 

cl Antalet driftstiillen för SLÖR ökar. För bl. a. samordningsurrgifter 

hehiivs yllerligare en handliiggare till driftsektionen ( ~ I 2X 000 kr.). 

dl För hl. a. genomförande av systemtest och bevakning av regelföriind

ringar som berör SLÖR LH:h PI-systemet hehövs yllerligare sex handliigga

rc till sektioncn för tcst- och myndighet skontakter (713 000 kr. l. 

cl För arbetet mt:d bestiillningsuttag och rnyndight!lsspt:cifika rutina. 

vissa kontaktfunktiont=r och visst system- och prngramarbete hehiivs yt

terligare expert- och konsultmedel motsvarande sex ärsarbetskrafter 

(+ l 875000 kr.l. 

fl För arbete med den li111gsiktiga utvecklingen av SLÖR behövs medel 

motsvarande t v[1 t1rsarhetskrafter ( + 256 000 kr.). 

5. För planerings-. budgeterings-, redovisnings- och uppföljningsupp

gifter i anslutning till frtigor om dchitering och avgifta för SLÖR och PI

systemet behövs ytterligare en handläggare till administrativa byräns eko

nomi- och planeringssektion ( + 110 000 kr.). För tillfälligt biträde i telt=fon

växcln behövs medel motsvarande en halv tirsarhetskraft ( +40 000 kr.). 

6. Medel behövs för systemutvt=ckling och programmering och för hyra 

av datorutrustning i försöksverksamhet med datorstöd i arbetet med ak

tualisering av tjänstematriklar ( + 800 000 kr.). 

7. Behovet av utökad utbildning särskilt inom ADH-omrädct kriiver yt

terligare medel för rcseersättningar och expenser ( + 223 000 kr.). 

8. Utvccklingsarhctct i samband med dt=n automatiserade pensions

utr~ikningen kräver ytterligare konsultmedel motsvarande en tlrsarbets

kraft (+ 130000 kr.). 

9. Aktualiseringscnhctcns personal minskar med fyra handlLlggare m:h 

en assistent (-802 000 kr.). 

10. Medel för crsiittning till PK-banken för pcnsionsutbetalningar bör 

fr. o. m. budgcttlrct 1980/81 beräknas under cl! särskilt förslagsanslag i 

statsbudgeten ( -4 840 000 kr.). 

11. De nya uppgifterna för verkct medför behov av ökade medel för 

sjukvtird, rcseersLittningar. publikationstryck. lokalkostnader. ADB och 

övriga expenser ( + 3 264 000 kr.). Kostnaderna för uthetalningshyråns an

viindning av ADB kan samtidigt minskas ( ·- 139 000 kr.). 
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Fiiredraga11,li'll 

Enligt statsmakh:rnas heslut (prnp. 1977/78: 1011 hil. 3 s. 5. AU 1977/ 

78: ::!8. rskr 1977/78: 203 och prop. 1978/79: 100 hil. 3 s .. '\,AU 1978/79: 18. 

rskr 1978/79: 1431 skall ansvan:t för Jet generella löneutr;ikningssystemet 

(SLÖR) uch det personaladministrativa informationssystemet (PI-syste

met) överföras fr:111 statskontoret till personalpensionsverkct (SPY). Rege

ringen har i decemher 1979 heslutat att även ansvaret för Jcn automatiska 

matrikelföringen och pensionsuträkningen (M P-systemet) skall överföras 

till SPY. En utg{rngspunkt har d;irvid varit att stats kontoret liksom tidigare 

medverkar i utvecklingsarhetet. 

Som ,iag har anfört tidigare denna dag viu min anmälan av punkt 4 i För 

flera huvudtitlar gemensamma fr~lgor bör utgifter för drift, underhåll och 

central administration liksom int;ikter av de tre systemen SLÖR. MP och 

PI redovisas unuer anslaget Statlig personaladministrativ informationshe

hanuling. Vid min her;ikning av förevarande anslag har jag tagit hänsyn till 

detta. 

Kostnaderna för tio tjänster i verkets nuvarande organisation bör såle

des belasta anslaget Statlig personaladministrativ informationsbehandling 

fr. o. m. nästa hudgetår. För nya uppgifter i sambanu med att SPY övertar 

ansvaret för bl. a. SLÖR har jag her:iknat att sammanlagt tio nya tjänster 

behöver tillföras verket. För tre av Jessa har jag räknat medel på pensions

verkets myndighetsanslag. Kostnaderna för de resterande sju tjänsterna 

bör belasta anslaget Statlig personaladministrativ informationsbehandling. 

Jag har vidare pt1 myndighetsanslaget beräknat medel för konsulter för 

arbete med bl. a. den h'mgsiktiga utvecklingen av SLÖR samt för ett 

överg:'mgsvis ökat rcsehehov för klHllakter med bl. a. statskontoret. Dess

utom r;iknar jag med vissa medel för bl. a. fortsatt systemutvecklingsar

hete. Jag r~il;.nar :-,amtidigt med att kostnaderna för ADB-verksamhet inom 

verkets uthctalningsbyrt1 minskar. 

Jag har vid medelsheräkningen :iven tagit hänsyn till att antalet tjänster 

pt1 verkets aklllaliseringsenhet minskar med fem till följd av 

pensionsavgfmgar. Jag har dessutom räknat med en besparing av medel för 

löner och expenser om 734 000 kr. Besparingen avser dock inte avgifter till 

PK-banken för pensionsutbetalningar. 

Inom SPV pägär f. n. arbete med all utreda. utveckla och förbereda 

genomförandet av flera ADB-system. I SLÖR. som i huvudsak beräknas 

vara infört vid ing:'tngen av budget:1ret 1980/81. kommer under flera är 

insatser att krävas för att förenkla och bättre anpassa systemet till myndig

heterna. Det innebär således att jämförelsevis stora resurser kommer att 

läggas ned på systemutvecklingsarhete i vid mening under de närmaste 

ären. Säviil mot bakgrund av det statsfinansiella läget som av hänsyn till 

personalen vid SPY och sysselsättningsmöjligheterna i Sundsvallsomrädet 

är det angeläget all undvika en koncentrerad resursinsats under några fä 

är. I stället bör utvecklingsarbctct spridas ut under flera t1r. En utgängs-
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punkt hör vara al\ SPY:s kostnader för utveckling a\' ADR-svsh:m hnlls p~t 

en ofilriindrad niv~i under de: niirmask iu·en. SPY hör prioritera och planera 

arbetet meJ att utveckla och införa nya ADR-system lich fiirhiittra idrift

tagna ADB-system i detta rerspektiv. 

Personal vid aktualiseringsenheten i Stockholm anlitas fortfarande i viss 

11tstriickning for all hitriida sunds\'allsorganisatilrnen i dess reguljära verk

samhet. Jag riiknar med att SPY under hudgeliirel 1980/81 fonsiitter iiv.:r

fiiringen av den reguljiira verksamheten till Sundsvall. 

I samhand med att nya centrala uppgifter inom llmr:idet för lönc:utr~ik

ning tillförs verket fr. o. m. nästa hudgetitr bör verkets benämning iindras 

till statrns löne- och pensionsverk. Jag ;1vser all senare fiiresh1 regeringen 

att vidta de ;)tgänler Sllm behövs med anledning hiirav. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem

stiiller jag att regeringen föreslar riksdagen 

all till Srarc11.1 /ii11e- o!'h pensio11.1·1·erk för budget:iret !980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 45 233 000 kr. 

F 3. Statens personalbostadsdelegation 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

830061 

925 ()()() 

887 000 

Statens personalhostadsdekgation är mdgivamk ltrgan ;·it de myndighe

ter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjiins1cbl1stiiJer för statsljäns

kmän llCh andra tjiinstemän, vilkas avlöningsförmirner faststiills under 

m.:dverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bcstiirnmer. eller 

beslutar om hyror och förvaltar andra bostiider som mot hyra uppläts av 

statlig myndighet. 

Delegationen nest~1r av sex ledamöter. Den har ctt kansli. SlHll förest[is 

av en byr;idirc:ktör. 

Person1d 

Handlaggam.lc personal 
Övrig pc:rsonal 

Anslag 

Uinckt>stnader 
Sjukvl1rd 
Rcsccrsiillningar 
l .okalkostnader 
Expenser 

197Y/80 

4 
2 

6 

7.:'il 000 
I 000 

44000 
I 00 ()()() 
29000 

925000 

Bc:riiknad andring 1980/81 

Delegationen Före:-
draganden 

-61000 -571100 

+ otlOO -- I 000 
+15000 + 15000 
... 12000 + 5000 

-30000 -38000 
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Si 1// < ·11 .1 /I< T.I c 11111 I h1 is I udst!l'lq.:a I ic 111 

I. Pris- och löncomriikning m. m. 61 000 kr. 

2. Bch1lVc'l av mcJt:I fi.ir tillföllig d11bhlcring av en tj;inst Stlfll hyr~tas-;i

stt:nl upphiir ! - 103 000 kr.). 

3. K1istnaderna fiir t'xpenscr iibr (+ 12000 kr.). 

f 'i1r1·tf rllgcJ 11tf c·11 

1\h:d hiinvisning till sammanstiillningen hcmstiiller jag all regeringen 

forcsli·1r riksdaµcn 

att till Sill/c'/I.\ /1('/'.lcl/Wlho.1·1ad1ddega1iu11 fi.ir b11dgeti'iret l'JXO/X I 

anvisa ett fiirslagsanslag av 887 000 kr. 

F 4. Pcrsonaluthildning och personaladministration: Förvaltningskostnacler 

I 47':1/80 Anslag 

1980/8 I f-örslag 

16 332 ()()() 

17 330 000 

Statens institut för personaladministration och personaltahildning 

(SIPlJ) inriittades den I juli 197(J. SIPU iir central servicemyndighet för de 

statliga mynJigheter som lyder under regeringen i fr:1gor om personal

administrativ k1111sultation och rersonaluthilJning. Inom sitt vcrksamhets

omr{1dc far Sli'U mot avgift histä även riksdagen och dess myndigheter 

och anura offentliga organ. 

SIPU leJs av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör och 

iitta andra ledamöter. Generaldirektiiren är ordförande i styrelsen och chef' 

för SIPU. 

Inom SIPU finns en avdelning för utbildning och konsultation samt en 

utvccklingsenhet, en administrativ enhet och ett plancringskansli. Vidare 

finns sju regi1l!lkontor och statens kursgtird Sjudarhöjden i Sigtuna. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Liinckos1nadcr 
Sj11kvftrd 
Lokalkostnader 
Expenser och reseersättningar 
Uthildning 

1979/80 

64 
31 

100 

12 885 000 
24000 

3 234 000 
I 389000 

99000 

BeräknaJ iindring 19X0/81 

SIPU 

-i- 901000 
.;- I 000 
+ 219000 
+ 150000 
+ 10000 

Förc
JraganJen 

-5 lli!MMl 

~ 215000 
- 5 ()()(\ 
+ 4000 
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Gc:mcn\am kontorsdrift m. m. 
inom kv. Skogskarkn 

An\'isat enligt rcgleringshrcv 

Anslag enligt statshuugctc:n 

IY7'J/80 

I 0110 

'17 632 000 

'lh332000 

SIPC 

i 12111000 

79 

Flirl'
draganden 

-302000 

+998tMHl 

' Enligt statsmakternas. beslut trrop. 1978/79: D3. A 1.: 1978/79: 30. rskr 1978/ 
79: 294\ har de medd som hcrilknadcs i JY79 :1rs hudgclprnp,,sition till stat.:ns 
pcrs1.inaluthildningsniimnd ud1 statens pcr~onalniimnd fiirdelats med hiilflen till 
vardera Sll'U och statens arhetsmarknadsnärnnd med .-;itt för reg..:ringen att för
onln;1 om en annan fördelning •)m de 1wganisatnrisb ncslutcn ger anledning diirtill. 
Regeringen har i rcglcringsnre\' för nudgetarct 1979/80 till SIPU anvisat 17h3~tHIO 
kr. 

S11uc11.1 i11s1i1111 .flir fJtT.11111alwf!11i11is1rcl1in11 och /)l'/'.101w/111hildni11g 

I. Pri'- l)Ch löneornr:ikning rn. rn. I 221 000 kr. 

2. Med h~lnsyn till den korta tid SJPU existerat har det inte nu underlag 

för att överväga omprioriteringar ,ich arnbitionsiindringar. 

Försöksverksamheten med barntillsyn vid Sjudarhöjdcn kan vara en 

verksamhet som kan upphöra. Det motsvarar en nedskärning av anslaget 

med 325 000 kr. fiir budgettiret 1980/81. En fortsatt drift av barnstugan är 

inte ett nödvändigt villkor for driften av Sjudarhöjden eller för SIPU:s 

verksamhet i övrigt. Den utgör emellertid ett viktigt led ijämställdhetssträ

vandena i statsförvaltningen. En indragning av harnstugan bör däri'ör inte 

ske. Verksamheten lir inte heller slutgiltigt utvärderad. 

SJ PU kan därutöver endast redovisa en nedskärning av anslaget som 

drabbar verksamheten i proportion till verksamhetens storlek. Det innebär 

en nedskärning av anslaget med 378 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

3. För ni. a. repn:sentatitHI tich utrikes resor behövs ytterligare medel 

1 + :::rnoo kr. resp. + 3511011 Is.). 

4. Enligt SIPU:s hedi.imning är det nödv:indigt att övergängen till syste

met med avgiftsfinansierad verksamhet sker försiktigt. D~irför bör Je 4 

milj. kr. som tilldelats SIPU för att !:>Iödja uppdragsverksamhcten under 

tmdgetftret 1979/80 behf1ll<P; under budgetåret 19811/81. 

Fiiredrag1111de11 

Persunalutbildning och personaladministrativ konsultation lir inte minsl 

tider av resursknapphet betydelsefulla medel för att vidmakthålla och 

stiirka statsförvaltningens effektivitet. 

Under budgetåret 1979/80 för SIPU anv:inda 4 milj. kr. för stöd till den 

uppdragsfinansierade verksamheten. Det finns enligt min mening ett behov 

av ett stidant driftbidrag under en övergtlngsperiod. Drifthidraget bör emel

lertid minskas successivt. riir budget[irct 1980/81 har jag herilknat en 

minskning med I milj. kr. Jag vill i sammanhanget betona att m?ilet iir att 
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SIPU:s verksamhet i huvudsak skall finansieras genom avgifter. Jag har 

;ivcn r~iknat med en hesparing under anslagsposterna löner och expenser 

om 216 000 kr. till nästa h11dgett1r. 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemstiilkr jag att regeringen 

föresrnr riksdagen 

att till Pcr.rn11alllllmi11is1ra1io11 och pa.w1111/111bi/d11i11R: Fiin·a/1-

11i11R.l'ko.1·tnader för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 17330000 kr. 

F S. Personalutbildning och personaladministration: lJppdrags,·erksamhet 

1979/80 Anslag 

1980/81 För~lag 

I 000 

I 000 

Um.kr anslaget redovisas inkomster och utgifter hos statens institut för 

personaladministration och personalutbildning för produktion LKh distri

bution m. m. av generell statlig personalutbildning, personaladministrativ 

konsultation. utvecklingsarbete s1>m bedrivs pt1 uppdrag av annan myndig

het och bistand till myndigheterna vid planering och utformning av deras 

personalutbildning samt driften av statens kursgard Sjudarhöjden i Sig

tuna. Omslutningen heräknas komma att uppgti till 19 184000 kr. under 

buugctäret 1979/80 xh 21 233 000 kr. under budgethret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Pcrso11a/111bi/d11i11R och pasu11a/admi11is1ra1io11: UppJraRs-

1·1'r/...wmhc1 för budget{1ret 1980/81 anvisa ell förslagsanslag av 

I 000 kr. 

F 6. Statens arbetsmarknadsnämnd 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

16 332 000 

15 244 000 

Statens arbetsmarknadsnämnd inrättades uen I juli 1979. Nämnden lir 

central förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadsfrågor inom statsförvalt

ningen och efter särskilt heslut av regeringen för frägor som rör statligt 

reglerade anställningar i övrigt, allt i den mån detta inte ankommer pt1 

annan myndighet. 

Nämnden fär inom sitt verksarnhetsomräde även bist?t riksdagen och 

dess myndigheter. 

Nämnden har vidare till uppgift all verka för att arbetsmarknadsfrågor 

inom statsförvaltningen handläggs p[1 ett änuamålsenligt och planmässigt 

sätt. Nämnden skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarkna

den. 
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Chef för arbetsmarknadsnämnden Lir en generaldirektör. I n(im n:imnden 

finns en avdelning för utveckling och drift. en enhet för j:imstiilldhets- och 

personalbehovsfrågor samt en administrativ enhet. 

Personal 

Handfaggamle personal 
Övrig personal 

An sia~ 

Lönekostnader 
Sjukvi1rd 
Rescersiittningar och expenser 
l .okalkostnader 
Uthildning 

Anvisat enligt regleringsbrcv 

Anslag enligt statshudgeten 

1979/80 

62 
31 

93 

11 146000 
23000 

1440000 
1638000 

100000 
114347000 

'16 332 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Nämnden Före-

+ (1%000 
+ 2000 
+ 112000 

+ 10000 

+ 820000 

draganden 

-t 904(HHl 
+ 4000 

14000 

t 3000 

+ 897000 

- I 088000 

' Enligt statsmakternas beslut (prop. 1978/79: 133, AU 1978/79: 30. rskr 1978/ 
79: 294) har de medel som beräknades i 1979 års budgetproposition till statens 
personalutbildningsnämnd och statens personalnämnd fördelats med hälften till 
vardera statens institut för personaladministration och personaluthildning och ar
betsmarknadsnämnden med rätt för regeringen att förordna om en annan fördelning 
om de organisatoriska besluten ger anledning dänill. Vidare har medel anvisats 
nämnden för första halvilret 1980 med anledning av regeringens beslut att överföra 
trygghetsnämndens kansli från arbetsgivarverket till arhetsmarknadsnämnden den I 
januari 1980. 

Statens arbetsmarknadsnämnd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 820000 kr. 

2. I hesparingsalternativet förordar nämnden en indragning av en hand

läggartjänst (-122 000 kr.). minskade medel till reseersättningar och ex

penser ( - 117 (){)() kr.) samt en minskning av personalutbildningen ( - 50 000 

kr.). Den sammanlagda minskningen skulle bli 289 000 kr. 

Föredraganden 

Vid min beräkning av medel för arbetsmarknadsnämnden har jag beaktat 

den ökning av mcdclsbehovet som uppkommer genom att trygghetsnämn

dens kansli fr. o. m. den I januari 1980 inordnas i arbetsmarknadsnämn

den. 

Jag har vidare räknat med en besparing under anslagsposterna löner. 

rescersättningar och expenser om sammanlagt 239000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens arbetsmark11ad.rnä11111d för hudget1'1ret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 15244000 kr. 

6 Ril-sdagen !97'i/!W. I .1"a111/. Nr 1110. Bilaga 11 
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F 7. Statens förhandlingsräd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1771557 

2 020000 

2087000 

Statens förhanJlingsrad samordnar och genomför förhandlingar enligt 

lagen ( 1976: 5801 om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivav

tal. i den m~rn förhandlingen avser frägor som förbereds inom regerings

kansliet för beslut av riksdagen. regeringen eller statsräd och som inte 

syftar till kollektivavtal. Rf1det svarar vidare for information enligt nämnda 

lag eller kollektivavtal i dessa frågor. 

Chef för förhandlingsradet är en generaldirektör. 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 8 
Övrig personal 2 

10 

Anslag 

Lönekostnader 15%000 
Sjukv!ird 4000 
Reseersättningar 10000 
Lokalkostnader 314000 
Expcns~r 96000 

2020000 

Statens fiirh1111dlingsr1/d 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 113 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Förhandlings
rådet 

+81000 

- 5000 
+250()() 
- 30 ()()() 

+71000 

Före
Jragamlen 

+81000 

- oOOO 
+25000 
-33000 

+67000 

2. De besparingar som förhandlingsrådet enligt huvudförslaget har re

dovisat innebär minskade medel till resecrsättningar och expenser 

( -42 000 kr.). 

Fiircdragamlen 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens förhandlingsråd för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 087 000 kr. 
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F Il. A vliiningar till personal pil indragningsstat m. m. 

1978/79 U1gif1 

1979/80 Anslag 

l 'J80/8 l Fiirslag 

:'i.'i 109 

60 000 

60000 

83 

Fr~u1 anslaget t>estrids främst utgifterna för vissa ersättningar till perso

nal pa indragningsstat. 

Statl'ns fl('rs1111alpl'11sio11.1·1·erk förcsk1r att anslaget förs upp med 60 000 

kr. 

f-'iirt•dr11g1111d1·11 

Jag hitr;ider pcrsonalpcnsionsvcrkets förslag. Jag hcmst;iller att rege

ringen fiiresl{tr riksdagen 

att till A l'/(i11i11gar till personal f)(l i11t!rag11i11gs.1·1a1111. 111. fiir hudget

~iret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 60 000 kr. 

F 9. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 l Förslag 

62 788 852 

47 400000 

91000000 

Anslaget far användas till kostnader för avlöningsförmtrner, utbildning 

m. m. när en arhetstagare - efter omplacering till följd av ett arbetshandi

kapp - inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande organisation 

och därför mii.stc sjukpensioneras om inte omskolning eller nii.gon annan 

form för arhetsvitrd kommer till ständ. Anslaget kan även användas när en 

arbetstagare - efter omplacering pil grund av att en statlig verksamhet 

omlokaliseras eller omorganiseras - inte kan beredas en lämplig anställ

ning inom gällande organisation om inte omskolning eller andra särskilda 

åtgärder kommer till stii.nd. 

Vidare kan anslaget användas när en arbetstagare - under tiden för 

anställningen - efter sjukpensionering erhäller arbetsvärd i den formen att 

han försöksvis uppehåller en ny anställning inom gällande organisation. 

Anslaget fl\.r användas endast övergångsvis till dess att frågan om an

ställning har lösts pft ett mer slutgiltigt sätt. Därefter skall bt:rörda myn

dight:tt:rs egna medel utnyttjas. 

Bestämmt:lser i ämnet återfinns i förordningen ( 1979: 518) om arbetshan

dikappade i statligt reglerad anställning m. m. 

I fräga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets om

rt1do: hestrids kostnaderna av medel anvisade under ljärdc huvudtiteln. 
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SI 111e11s arhc 1s11wrk1111d.rnii11111d 

För budgetåret 1978/79 var utgifterna 62 789 000 kr.. varav 2:~ 93 I 000 kr. 

hänför sig till statlig verksamhet och 38 858 000 kr. till statsunderstödd 

verksamhet. Pör hudgctaret 1979/80 beräknas utgifterna till 91 milj., kr.. 

varav 35 milj. kr. avser statlig verksamhet och 56 milj. kr. statsunderstödd 

verksamhet. Arbetsmarknadsnämnden ber;iknar an slagsbehovet för bud

getåret 1980/81 till 127 milj. kr. fördelat pt1 48 milj. kr. för statlig verksam

het och 79 milj. kr. för statsunderstödd verksamhet. 

F!ircdrag1111dt!11 

Belastningen av anslaget fortsätter att öka i snabb takt. De beräkningar 

som gjorts tyder på att anslaget under innevarande budgetär kommer att 

kraftigt merbelastas i forhällande till det belopp som förts upp i statsbudge

ten. Sålunda kommer belastningen att uppgå till ca 91 milj. kr. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar en prognos som innebär en regis

trerad ökningstakt av 40 - 50 ':{ per budgetär med tillämpning av gällande 

bestämmelser. 

En av anledningarna till att anslagsförbrukningen successivt ökar torde 

vara att tiden för det särskilda löneanslagets användning vid enskilda 

arbetsplai:.:eringar m. m. tenderar att sträckas ut samtidigt som det fortlö

pande uppkommer nya arbetsplaceringar som kräver anslagets utnyttjan

de. 

Jag vill understryka att lönekostnader endast övergfrngsvis fär finansi

eras från detta anslag. Jag ämnar senare föreslå regeringen att bl. a. närma

re ange den tid som anslaget fär användas i enskilda fall. Åtgärder till stöd 

för arbetshandikappade skall sä långt som möjligt bekostas av de medel 

myndigheterna själva disponerar. Myndigheterna måste självfallet ta ett 

ansvar för att bl. a. genom omplacering av arbetshandikappade till regul

jiira tjiinster lösa de problem som kan uppstå. 

Enligt omplaceringsförordningen ( 1974: 1006) kan arbetsmarknadsnämn

den fatta beslut om rekryteringsbegränsningar i samband med att viss 

statlig verksamhet omlokaliseras, inskränks, omorganiseras eller upphör. 

Bestämmelserna är däremot inte tillämpliga vid omplacering av arbetshan

dikappade. Regelsystemet bör därför ses över. Jag avser att föreslå rege

ringen att omplaceringsförordningen ändras så att rekryteringsbegrän

sande i'ltgärder kan vidtas även i samband med omplacering av arbetshan

dikappade när det bedöms möjligt att placera berörda personer på tjänster 

inom ordinarie personalstat. Jag räknar med att belastningen av anslaget 

h~trigenom kan begränsas. 

När det gäller statsunderstödd verksamhet vill jag erinra om vad som 

sägs i prop. 1978/79: 95 !FiU 1978/79: 35. rskr 1978/79: 335) om den kom

munala ekonomin beträffande finansiering av arbctsvårdsåtgärder för lära

re m. fl. Föredraganden ansåg det motiverat att även alternativa förslag till 
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finansieringen av arbetsv{irdsätgänler för lärare överviigs. Resultatet av 

dessa överväganden kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. 

Mot hakgrnnd av vad jag nu anfört. iir det f. n. inte möjligt att hediirna 

hur medclsbehovet för hudgetfiret 1980/81 kan komma att p;\vcrkas. Med 

ledning av beräknad belastning under budgcttlret 1979/80 anser jag att 

anslaget bör föras upp i statsbudgeten med 91 milj. kr. till nästa budgetår. 

Jag hemsHiller att regeringen förcslilr riksdagen 

att till Lö11e/..os11111d1·r 1·id riss 0111s/..ulni11g och 0111ril11ccring för 

budgetftret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 91000000 kr. 

F JO. Bidrag till stiftelsen Statshälsan 

Nytt anslag (förslag) 65 000 000 

l'vled hänvisning till vad jag anfört tidigare denna dag vid min anmälan av 

punkten 8 i För flera huvudtitlar gemensamma frägor (bil. ~ till hudgetpro

positionen) bör ett nytt anslag. benämnt Bidrag till stiftelsen Statshälsan. 

föras upp i statsbudgeten. 
Från anslaget hör betalas hidrag till Statshälsan i enlighet med avtal 

mellan statens arhetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer 

om statlig företagshälsovård m. m. För budgetåret 1980/81 skall enligt 

avtalet till Statshälsan betalas 65 milj. kr. Beloppet skall i samband med att 

medlen anvisas räknas om utifrån förändringar i konsumentprisindex med 

utgångspunkt i prisförhållandena under januari 1979. 

I prop. 1978/79: 125 anmälde föredragande statsr;\dct att kostnaderna för 

de nuvarande regionala hälsoråden under såväl föregående som innevaran

de budgetår slutligt borde belasta åttonde huvudtitelns förslagsanslag Stat

lig företagshälsovård. I förevarande sammanhang bör riksdagen informe

ras om att anslagsbelastningen för budgetåret 1978/79 uppgick till 

12 898 000 kr. Av beloppet utgjorde 75 000 kr. statens andel av Statshälsans 

stiftelsekapital. Anslagsbelastningen för innevarande hudgetar torde fä 

redovisas för riksdagen i lämpligt sammanhang. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till BidraR till st(ftelsen Statshiilsan för budget{trct 1980/81 anvi

sa ett förslagsanslag av 65 000 000 kr. 

F 11. Vi&<1 förslagsverksamhet m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

248701 

200000 

200000 

Fri:i.n anslaget hestrids utgifter för ersättning och helöning i förslagsverk

samheten i den utsträckning beslut härom meddelas av statsförvaltningens 

.:entrala förslagsnämnd. 

7 RikJdugen 1979/80. I .l'a111/. Nr IVO. Bi/uga 11 
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Förhandlingar mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas hu

vudnrganisationer om nya hestiirnmclser för förslagsverksamheten pågtir. 

S1a1.1:fon·a/111i11g1•11.1· n 111ra/a .fi'irslag.l'lliimllll 

Niirnnden finner det alltfort nödvändigt att ett nytt pristlivlingsarrange

mang anordnas (-t- 120000 kr.). 

Fiireclrt1ga 11d1• 11 

Jag är inte hert:dd att förorda nfigon ny förslagstävling till nästa budget

;'1r. Anslaget hör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen foreshlr riksdagen 

att t i Il Vi.1·.1· .fi'irs/11g.1·1·er/...1w11he1 111. 111. för hudgetfiret 1980/81 anvisa 

ett fiirslag;,anslag av ~00 000 kr. 

F 12. Statlig personaladministrativ informationshchandling 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Frtm anslaget bestrids utgifter för drift. underhåll och central administra

tion av de personaladministrativa informationssystemen OPAi och PI. De 

myndigheter som är anslutna till systemen erlägger avgift härför enligt 

principen om full kostnadstäckning. Under anslaget redovisas även in

komsterna frr111 verksamheten med systemen. 

Jag har tidigare denna dag vid min anmälan av punkt 6 i För flera 

huvudtitlar gemensamma frägor (bil. 3 till budgetpropositionen) förordat 

att samma finansieringsform som tillämpas för SLÖR och PI-systemet, 

dvs. finansiering genom avgifter, skall tillämpas även för automatisk matri

kclforing. 

För att en bättre överhlick skall näs över kostnaderna for de personalad

ministrativa infonnationssystemen bör redovisningen av inkomsterna och 

utgifterna för systemen ske samlat. Under detta anslag bör därför redovi

sas kostnaderna för utveckling, drift, underhall och central administration 

även för SLÖR och. fr. o. m. en tidpunkt som regeringen senare bestäm

mer. för den auwmatiska tjänslematrikelföringen. De avgifter som anslut

na myndigheter erlägger bör redovisas under anslaget som inkomst. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1atlig {'Cr.1·111wladmi11istra1i1· ir(forma1io11sheha11dlinR för 

h11dget~1ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av\ llOO kr. 
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F 13. Jämställdhet inom statsförvaltningen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

588 567 

1000000 

1000000 

87 

rr~m anslaget hcstrids sf1dana kostnader för arbetet för jiimstiilldhct 

mellan kvinnor och män i statlig tjänst som normalt inte kan anses ingå i 

myndigheternas uppgifter och som de saknar medel för. Bl. a. bestrids 

kostnader för !1tgärder som stimulerar utveckling av nya metoder för 

jämstiilldhetsarbetel. Medel frän anslaget anvisas myndigheterna efter 

prövning av regeringen i varje särskilt fall. 

Anslaget hör för nästa budgetår föras upp med ett helopp om I milj. kr. 

Det hör. som jag tidigare denna dag har anfört vid min anmälan av punkt 7 i 

För !lera huvudtitlar gemensamma fri1gor (bil. 3 till budgetpropositionen). 

fr. o. m. nästa budgeli'tr ankomma pi1 statens arbetsmarknadsn~imnd att 

efter niirmare anvisningar från regeringen pröva i vilken man anslaget for 

tas i anspdk. 

Jag hemställer att regeringen föresli'tr riksdagen 

att till Jämställdhet inom stat.1:fi:irl'llltninge11 för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 000 kr. 

F 14. Vissa skadeersättningar m. m. 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

100000 

100000 

Frfm anslaget betalas bl. a. ersättningar som staten har att utge på grund 

av skadeståndsskyldighet och som avser fall där förmånstagaren inte inne

har eller har innehaft statligt reglerad anställning. Anslaget bör föras upp 

med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa skadeersällninRar fil. fil. för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 100 000 kr. 
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G. ÖVRIGA ÄNDAMÅL 

G I. Kammarkollegiet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

15 '297 110 

14 310000 

15 560 000 

88 

Kammarkollegiet lir central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand

bggu fr~igor rörande statlig och kyrklig egendom. rikets indelning och den 

pr;isterliga organisati\inen. handha medels- och fondförvaltning samt i 

vissa iirenden hevaka statens rhtt och allmhnna intressen. 

Chef for kollegiet iir en generaldirektör. Kollegiet är organiserat pä sju 

enheter, n~imligen en allmhn avdelning. ett advokatfiskalskontm, en fond

byrt1. en redovisningsn:ntral. ett revisionskontor. ett arkivkontor och en 

administrativ sektion. Vid kollegiet finns som rädgivande organ ett expert

råd för mcdclsplaceringsfrägor. 

Personal 

Handläggamk personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsccrsättningar 

därav utrikt:s resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engi1ngsutgifler 
Ko;,tnader fiir datamaskintid 
Kostnader for stansutrust

ning 

Summa utgifter 

Avgår ersättningar för 
rcdovisnings(:cntralen~ 
tjänster 

Summa afölag 

1979/80 

59 
28 

127 

14550000 
32000 

170000 
(50001 

I 5.B 000 
839000 

( 140000) 
926000 

100000 

18 150 ()()() 

3 840000 

I 4 310 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Kammar
kollegiet 

-I 

-1 

+ 959000 
+ I 000 
+ 8000 

t-) 

+ 765000 
74000 

(- 140000) 
+ 274000 

+ 50 000 

+ I 983 000 

+ 537000 

+ I 446 000 

Före
draganden 

-I 
-I 

-2 

+ 774000 
+ I 000 

(-) 

+ 765000 
77000 

(- 140000) 
+ 224000 

+ '50000 

+1737000 

+ 487000 

+ 1250000 
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J.: a m markolle i.:i1'f 

Sammanfattningsvis konstateras att kollegiets arhetsuppgifter sr1viil i 

vad gälkr inriktning som volym har varit i det niirmaste oföriimlrade under 

de senaste ären. För budget;lret 1980/81 riiknar kollegiet inte med ntigtln 

förändring som pt1 nt1got mer pt1tagligt siitt kommer att päverka arbetsupp

gifterna. P~1 lhngre sikt diiremot torde vissa föriindringar vara att pt1riikna. 

Tre sektorer av verksamheten framht1lls siirskilt inom vilka personalre

surserna har varit och delvis fortfarande är otillriickliga i förhttllandt- till 

arhetsmiingden. Det är arbetet med permutation. arvsfondsiirenden samt 

granskningen av arvs- och gävoskatter. I fräga om permutation upprepar 

kollegiet sin tidigare hegiiran tlm en personalförstiirkning. Däremot har 

kollegiet avsttitt från att göra motsvarande iiskande heträffande arvsfonds

äre.1dena. 
Genomförda och förestäende personalförändringar hör enligt kollt-gict 

medföra en snabbare avarbetning av den delvis stora ärendebalansen. Vad 

angtir arhetet pä skattesektionen hör ytterligare granskningsresultat kunna 

uppnås med den personalförstärkning som statsmakterna medgivit från 

den I juli 1979. 

I. Pris- och löneomräkning 2 144 000 kr. 

2. Inom kollegiet pagär en kontinuerlig strävan att - utan åsidosättande 

av rättssäkerheten - förenkla handläggningsrutiner m. m. De av regering

en under senare är påbjudna besparingarna verkar i samma riktning. De 

områden som verket närmast har sin uppmärksamhet riktad ptt är hand

läggningen av de vattenrättsliga frägoma. de kyrkliga ärendena. bevak

ningsärendena och ombudsmannaärendena p~1 fondbyrän. Det är dock 

ännu för tidigt att säga om några resurser av betydelse härigenom kan 

frigöras. 

Riksrevisionsverket har våren 1979 päbörjat en förvaltningsrevision av 

kollegiet. Även om vissa åtgänler kan komma att resultera i besparingar 

redan under budgetåret 1980/81. är det f. n. omöjligt att precisera dessa. Pfl 

något längre sikt, tidigast för budgetåret 1981/82. torde kollegiet kunna 

bedöma om övervägandena kan leda till några besparingseffekter. I avvak

tan härpå anser sig kollegiet därför inte f. n. kunna föreslå någon besparing 

avseende viss verksamhet. 
Det besparingsförslag för budget{iret 1980/81 som kollegiet har ålagts 

framlägga, begränsar sig till en allmän reducering av anslagsposten Löne

kostnader. Sålunda föreslår kollegiet en indragning av två vakanta tjänster 

som inte bedöms behöva återbesättas ( 193 000 kr.). Vidare föreslås en 

reducering av de medel som beräknats för anlitande av konsulter (50<Kl0 

kr.) och en reducering av de medel som beräknats för arvoden till extra 
personalm. m. (46000 kr.). 
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3. Den atstramning av personalHiget inom verket som föreskrivna bopa

ringar medfört inneb~ir att nägon resursökning för permutations~ir.:nden 

inte kan erhtlllas genom omdisponering av persLmal. Den stura ;irt:'.ndeba

lansen för sadana ärenden har pätalah av justitiekanslern. Kolkgict finner 

det därför synnerligen angefaget att resurserna för handl~iggning av permu

tationsärenden förstärks. Kollegiet föreslar att medel beviljas för en ny 

handläggartjänst ( 128019 kr.). 

4. Kollegiet har hos statskontoret anmält behov av att byta ut nuvarande 

dataregistreringsutrustning vid rcdovisnings1.:entralen mot modernare ap

paratur. Om utrustningen byts ut ökar medclsbchovet for maskinhyror till 

statens datamaskin fond med 50 000 kr. 

Fö rc d rn R 11mfr11 

Jag beräknar kammarkollegiets anslag för nästa budgetår med utgangs

punkt i besparingsalternativcl. Detta inneb~ir bl. a. att en handHiggartjänst 

och en bilr~idcstjänst dras in. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

att till KammarkolleRil't för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 15 560 000 kr. 

G 2. Statens förhandlingsnämnd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 569090 

2 740 000 

2 940000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av regering

en eller chef för departement föra förhandlingar med kommun. landstings

kommun eller annan icke-statlig huvudman. främst om villkor för samver

kan mellan staten och huvudman inom sjukvård, utbildning eller forskning. 

Överenskommelse som träffas av nämnden skall regelmässigt underställas 

regeringens prövning. Nämnden skall vidare efter uppdrag av markförval

tande myndighet föra förhandlingar om överl:itelse av staten tillhörig mark 

till kommun eller landstingskommun för samhällsbyggnadsändamäl. 

Nämnden svarar även för viss samordning i ärenden om förvärv av mark 

fran kommun och överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun. 

Förhandlingsnämnden består av en överdirektör och vissa särskilt för

ordnade ledamöter. Hos nlimnden finns ett kansli. För att hiträda nämnden 

i olika förhandlingsfrägor anlitar nämnden dessutom ett stort antal exper

ter. 
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Personal 

Handläggande personal 
(ivrig personal 

Anslag 

Kostnader för utrcdnings
oc:h fiirhandlingsarhetc 

St 1111·11.1· fi'irha11dli11g.rnii11111d 

1979/80 

12 
4 

16 

2740000 

91 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens för
handlings
niimnd 

+200000 

Föredra
ganden 

+200000 

Omfattningen av nämndens verksamhet styrs väsentligen av i vilken 

utstdickning niimnden får förhandlingsuppdrag och uppdragens karaktär. 

Det iir f. n. inte möjligt att överblicka i vilken utsträckning pågående 

srörre utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer all kunna slutföras 

under innevarande budgetår eller vilka fragor som eljest kommer att kräva 

utrednings- och förhandlingsarhete under budgetåret 1980/81. Det finns 

emellertid inte något som tyder p{1 att verksamheten nästa budgetar skulle 

bli av mindre omfattning än tidigare. 

I. Anslagsbehovet ökar med 187000 kr. till följd av pris- och löneom

räkning. Med hiinsyn tagen till resursbehovet i övrigt förordar nämnden att 

nämndens anslag räknas upp med avrundat 200000 kr. till nästa budgetår. 

2. Nämnden skall enligt gällande anvisningar redovisa ett besparingsal

ternativ. Ett stidant alternativ innebär ett med ca 50 000 kr. minskat an

slags behov. Vid hcdömningen av möjligheten att genomföra detta bespa

ringsalternativ vill nämnden fästa uppmärksamheten på att verksamheten 

vid nämnden kännetet:knas av ständiga omprioriteringar av arbetsinsatser

n<1 mellan de skilda förhandlingsomrädcna. Karakteristiskt för förhand

lingsvcrksamheten är att tidtabell och tidstilgång endast i begränsad ut

sträckning kan påverkas av nämnden. Nämnden måste också vara beredd 

all med kort varsel disponera om resursinsatserna. 

Fiiredwgunden 

Jag har ingen erinran mot förhandlingsnämndens förslag till anslagsbe

räkning för nästa budgetår. Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

alt till Stutensfiirhandlingsnii11111d för budgetfiret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 940 000 kr. 

G 3. Nämnden för samhällsinformation: Förvaltningskostnader 

1878/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 283 727 

2450000 

2 535 ()()() 
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Niimntkn for ~amhiillsinformatil1n ( N SJ) inrättad.::s hudgd[m.:t 1971 /7'.! i 

sam hand rn.::d att i1tgiirder vidtog~ för att fä till ständ en vidgad samhiillsin

fprmation tprop. 1971:56. Fil! 11.}7):'.!3. rskr 1971: lK!l. Niimmlcn har i 

uppgift all verka för sanlllrdning.::n avd.:: offentliga organ.::ns informations

insabcr med utgtrngspunkt i medhorgarnas samlade informationsbehov 

och i syfte all samhiillets resurser för samhällsinformation utnyttjas effek

tivt. Niimndcn skall därvid fortlöpande h~1lla sig underri.ittad om myndig

heters och andra offentliga organs informationsplancr och ta de initiativ 

som nämnden finner nödvändiga med hänsyn till sin samordningsuppgift. 

Vidare skall niimnden yttra sig över framställningar till regeringen om 

medel för inforrnationsändami1l samt insamla och bearbeta erfarenheterna 

p::i samhiillsinfonnationens omrt1dc och förmedla resultaten till dem som 

kan antas ha nytta av dem. Nämnd.::n skall även famna rekommendationer 

rörand.:: lllllfattningcn av och metoderna för annonsering. I mån av re

surs.::r skall nämnden p{1 begäran ge myndigheter och andra offentliga 

organ r;id i fri1gor om informationsverksamhct. Nämnden skall vidare 

lämna allmiin information till stöd för myndigheters och enskildas hante

ring av kungörandefrägor och tillhandahålla sådana uppgifter om 

dagstidningars spridning som kan vara erforderliga för att i enskilda fall 

utforma ett kom:kt kungörande i ortstidning. 

1979/80 

Personal 

Handhiggande personal 9 
Övrig personal 5 

14 

Anslag 

Lönekostnader 1883\K)(l 
Sjukvård 8 {)(){) 
Reseersättningar 40000 

därav utrikes resor 8000 
Lokalkostnader 223000 
Expenser 296000 

2450000 

Nii11111dc11 fiir samhäl/si11f(1mwtio11 

Beräknad ändring 1980/81 

Nämnden för 
samhälls
information 

+79!Kl0 
+ 500 
- 20<Kl 

+ 11000 
-29 500 

+59000 

Före
draganden 

+ 1140{Kl 
+ I 000 

2000 

+ 10000 
- 38000 

+ 85000 

Nämndens verksamhet under budgetåret 1980/81 kommer att ansluta sig 

till den delvis ändrade inriktning som nämnden successivt genomför sedan 

budgetåret 1978/79. 

Några av de viktigaste momenten i denna verksamhet är att ta initiativ 

till forskning inom informationsområdet samt till informationsåtgärdcr där 

sf1 behövs. Som exempel kan nämnas två större projekt - information 
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inom patient- och .,juk drJ.,omr!1det lll·h information -,,1111 viilllkr sig till de: 

lildre i samhiillct. Arbetet kommer att genomföra-.. i samarhctc mcd andra 

myndighcler llCh hcrörda intresscnler. 

Förmedling av forskningsrcsullat och erfarenhetcr inom inforrnatil>n-..

omradet till de centrala myndighelcrna kommer all utvidgas till atl iiven 

omfatta regionala och h1kala myndighctcr. Erfarenhc.:tcrna förmcdlas ock

så via information-..hlad. rapporlserier. handledningar. anvisningar 111. m. 

!\ämndcn kommer att kuntinucrligt gcnumfiira ba.,undcr~likningar i 

form av en informatilHls- och kunskapsindex. vilket innchiir att n;irnndcn 

fortlöpande.: skall kunna fä he . ..,kcd om mcdhorgarna., kunskapcr om re

former och andra f1tg;irder som i vi1scntlig grad kan pfivcrka den enskildL·s 

liv-.situation. UnJersökningsverksamhelen skall samordnas med andr<t 

myndigheter for all karlhigga vilka informalil1nshehllV \lllll forcliggcr. 

I. Pris- tich löneomrlikning 110600 kr. 

2. I besparingsalternativt:t förurdar n~imnd1.:n i första hand en min:-kning 

av 1Hgifterna under anslag.,po.,len Expenser(-· 29 280 kr.). 

Fiircdraf.:unden 

För nämndens verksamhet under niista budge1t1r ber;iknar jag ans lagsbe

hovet med utgångspunkt i hesparingsalternativet. 

Med hänvisning till ~amrnans!Lillningen hemstiiller jag all regeringen 

föreslär riksdagen 

att till Nii111nde11 ji'ir .rn111hiil/.1il!fiir11wti1111: Fii1Ta/111i11gsk11.111wdcr 

för budgettiret 1980/81 anvisa ett fiirslagsanslag av 2 535 000 kr. 

G 4. Nämnden för samhällsinformation: Tidningsutgirning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 047 507 

1507000 

I 583 000 

Vid 197.5 års riksmöte beslutade riksdagen att en för depanementen och 

riksdagen gemensam tidning skulle utges fr. o. 111. januari 1976 (framställ

ning 197.5: 1.5 till riksdagen, KU 197.5: 21. rskr 1975: 228). Till följd härav 

utges tidningen Fr~111 Riksdag & Departement, som kommer ut med 40 

nummer årligen. Tidningens syfte lir att underlätta för personal i stat och 

kommun, företag och organisationer samt för förtroendevalda och övriga 

politiskt intresserade att följa verksamheten i riksdagen och regeringens 

kansli. 

Som huvudman i administrativ mening for tidningen fungerar nämnden 

för samhällsinformation. Tidningens redaktion har dock en oberoende 

ställning och utformar innehållet i enlighet med de riktlinjer som har 

angivits av riksdagen. Ansvarig utgivare är tidningens chefredaktör. 

8 Ril..1.!111-:i·11 l<illJ//'ili. I sand. Nr 100. fliluga 11 



Prop. 1979/80: 1()0 Bilaga 11 

Personal 

Handliiggande per~onal 
Övrii; personal 

Anslag 

Utgifier 

I .öm:ko'itna1kr 
Sjukvfm1 
Rcsccrs;itt ningar 
Lokalkllst nadcr 
Tryckteknisk produktion 
Di st rihut illnskost nadcr 
Ta It id ni ngsproduk t ion 
lnformal.illn och under-

sökningar 
Övriga ko~tnadcr 

U11phiird.1.,11eclel 
Pn::nu rncrat ionsavgiftcr 

Ncttouti:iti 

1979/80 

6 
2 

11 

990000 
tiOOO 
8000 

138000 
875 ()()/) 
445 000 

200000 
113 ()()0 

2775000 

1268000 

1507000 

/\iii11111dc11.fi"ir s11111hällsi1(fim1111tio11 

I. Pris och löneomräkning 232 840 kr. 

94 

Beräknad ändring 1980/fl I 

Nämnden för 
samh;llls
informat illn 

+31 ()()() 
+ 500 
+ 500 
+ 6000 
-- J5 /)()() 
+26000 
+70000 

- 3000 
- hOOO 

+90000 

+90000 

förcdra
gamlcn 

+49000 
+ I 000 

+ 5000 
-35000 
+2h000 
170000 

-33000 
- 7000 

-<-76000 

+76000 

2. Nämnden rLiknar för är 1981 med ett oförändrat prenurnerationspris 

<95 kr./:'ir inkl. merviirdeskatt). 

3. Nämnden hcmst;illcr om 70000 kr. för att ge ut tidningen även pft 

kassettband. 

r·iin•tlrag1111cl1·11 

Riksdagen har ( K U 1978/79: 27. rskr 1978/79: 221 l uttalat sig för att 

tidningen Frtm Riksdag & Departement fr. o. m. budgctb.ret 1979/80 ges ut 

p;1 k:ts~etthand i lämplig omfattning för att innchi\llet pä st1 sätt skall kunna 

bli tillgiingligt ;iven för synskadade. 

För niista hudgettir bcr;iknar jag utgifterna för tidningen till sammanlagt 

2 85 I 000 kr. Jag har därvid heräknat medel för utgivning av tidningen även 

pi1 kassettband. 

Niimnden riiknar för i1r 1980 med en oförändrad upplaga om 17 500 

exemplar. Prenumerationspriset för t1r 1981 bör iiven enligt min uppfatt

ning vara oförLindrat. dvs. 95 kr. inkl. mervärdeskatt. Till följd härav 

beräknar jag inkomsterna för nästa budgctär till I 268 000 kr. 

11.-kd hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslär riksdagen 

att till Nii11111de11 ji"ir .rn111hiillsi1(fimnatio11: Tid11i11gs111gil'lli11g för 

budgetarct 1980/81 anvisa ett fiirslagsanslag av 1583000 kr. 
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G 5. Viss informationsvcrksamhct 

197X/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 438442 

3 3 00 000 

2 300 ()()() 

95 

Reservation 16899061 

Anslaget anvisades första gängen b,udget~trt:t 1971/72 for att en vidgad 

samhiillsinformation snabbt skulle komma till st~ind (prop. 1971: 56. FiU 

1971: 23. rskr 1971: 1821. Samtidigt besllllades att nämnden för samhällsin

formation <NSI) skulle inrättas. 

Niim11Jc11 jc)r sumluill.1inji.m11ati<111 

Den lindrade inriktningen av verksamheten hos nämnden innehiir bl. a. 

all större tyngdpunkt liigg:, pf1 niimndens nill Sl'I1l initiativtagare till olika 

information~projekt. 

Mot bakgrund av della har niimnden granskat tvt1 viktiga och aktuella 

ämnesområden, patient- och sjuk värdsinformation resp. pensilmärernas 

informationssit uat ion. 

Den angivna profilförändringen kan ställa ökade krav pft mcdelstillgäng

en. Nämnden yrkar emellertid med hänsyn till svårigheterna att överblicka 

förändringarnas effekter och i överensstämmelse med budgetdirektiven 

enbart pä ett prisomräknat anslag minskat med ett besparingsaltcrnativ 

(495 000- 75 900 = +419100 kr.). 

Fiir1 ·clraga11Je11 

Flertalet myndigheter disponerar numera medel för informationsverk

samhet. Praktiskt taget alla större myndigheter har informatil)nsansvariga 

tjänstemän. Behovet av särskilda medel för informationsinsaber. utöver 

vad som anvisas under resp. myndighetsanslag. har därför minskat. I 

anslutning till beslut av statsmakterna och till ikrafttr~idandet av nya lagar 

m. m. kan det emellertid finnas behov av medel för att möjliggöra snabba 

informationsinsatser. Vidare bör niimnden liksom tidigare kunna lämna 

hidrag till enskilda myndigheter om dessa inte disponerar egna medel för 

informa1ion. Även i st1dana fall d~ir det :ir uppenbart alt det är frt1ga om ett 

spccidh informationsbehov som inte har kunnat förutses dlcr dtt projektet 

iir av intresse för flera informationsom1fakn hör bidrag kunna komma i 

frf1ga. 

Vid ingtmgen av innevarande hudgett1r fanns en odisponerad medelsre

servation om drygt 10 milj. kr. på detta anslag. Jag beriiknar all stor del 

h:irav inlt' kommer att förbrukas under innevarande budget~ir. Mot denna 

bakgrund bör anslaget kunna riiknas ned med I milj. kr. till 2.3 milj. kr. till 

n:ista hudgetär. Av dessa medel hör I milj. kr. stiillas till regeringens 

displlsitilln och resten disponeras av niimnden för sarnhälbinformation. 

Jag hem-..t;iller alt regeringen ff•rcsl[ir riksdagen 

att till Viss i1!fiimwtio11.11·1'r/.:..rn111hc1 för budgct~tret 1980/81 anvisa 

ett reservationsanslag <tv 2 300 000 kr. 

l\.art<illg: S. Y~. sista raden TillkPrnmn: ett - - - kr. 
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G 6. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

l 97'11./79 Utgift 

1979/XO Anslag 

l 9'11.0/81 Fi\rslag 

470 000 

555000 

555000 

96 

Institutet for storhush;'dlcns rationalisering har lill huvudsaklig uppgift 

att friimja l>l"h sanwrdna <1dan ratil)naliserings- l>Ch utvcddingsverksam

het som vii~entligt kan bidra till alt höja pn>cluktivitetcn inom storhushitl

kn. Institutel skall dessutom bedriva information~- och ulbildningsvcrk

samhel inom sill omri1de. 

lnslitute! iir nrganiserat som ctl fristaende organ, som drivs gemensamt 

av ~ !alt:'n nL·h t:'ll för iindamiilt:'t bildad s1iftelse med företrädare för Lands

tingsfiirhundet. Svenska kommunförbundet och rcslaurangnäringen. 

Verksamheten vid instilutct regleras ge1w111 ;1vtal snm staten har slutil med 

stiftelsen. Avtalet giiller -·efter att ha fö1fangts i1r 1975 - I. o. m. hudget

i1ret 1980/81. 

/11.1tit11fl'f .f('ir storh11slwllc11s rario1111li.1ai11g fiireshfr för budgetaret 1980/ 

81 ett i förhitllande till innevarande hudgl:'t:1r lifor~indrat !>latshidrag av 

555 000 kr. 

Fiirnl ra ga 11Ci l'11 

Jag har ingen erinran lllL)t institutets bcr;ikning och hemstiiller att rege

ringen forcsbr riksdagen 

att till Bidrag till lnstil1tt<'t .fi"ir swrh11sl11'illc11.1 rati111111li.l<'ri11g for 

hudge1jret 19X0/8 l anvisa ett anslag av 555 000 kr. 

G 7. Bidrag till vissa internationella byracr och organisationer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

135 750 

180000 

170 000 

Fri1n anslaget bestrids f. n. utgifter for Sveriges bidrag lill nordiska 

skal te vetenskapliga forskningsriltkt. 

MeJelsbehovct för niista huJgett1r bcriiknar jag till avrunJat 170 000 kr. 

Jag hcmst~!ller all regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrug till 1·i.1sa i111cmario11d/a hynier och 11rga11isario11a 

111. m. för hudgclfact 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 170 000 

kr. 
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G 8. Hidrag till vissa handikappade ägare a\' motorfordon 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 r\irslag 

5666415 

7 810 000 

8 750 000 

97 

Enligt förordningen ( 1960: 603) om bidrag till vissa handikappade ägare 

av motorfordon utgftr bidrag av statsmcdcl till sädana handikappade mo

torfordonsägarc snm har befriats frän 1irlig viigtrafikskatt. Bidragen mot

svarar skattekostnaderm1 för viss mängd bensin som för ägare av bil 

uppgitr till 700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. 

Bidragen utgår i efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag handliiggs av 

riksskatteverket. 

RiÅ.1-.1·ka11e1·erker föresltir att anslaget beräknas med oförändrat belopp 

till niista budgct1ir. Antalet bidragsberättigade beräknas därvid av verket 

till ca 11 000. Den överviigande delen av dessa erhäller helt bidrag vilket 

f. n. uppgtlr till 710 kr. per person och år. 

Fiir1,drug1111den 

Riksdagen har under innevarande riksmöte (prop. 1979/80: 30, SkU 

1979/80: 15. rskr 1979/80: 71) beslutat om en höjning av bensinskatten den 

18 december 1979 med 25 öre per liter. Höjningen av bensinskatten resul

terar automatiskt i att bidraget till de handikappade motorfordonsägarna 

höjs. Det maximala bidraget uppgår således till 889 kr. per ar efter höjning

en. Reglerna för hur bidraget betalas ut medför dock att endast inemot 

hälften av kostnaden för bidragshöjningen kommer att belasta anslaget 

under nästa budgetär. Den fulla kostnaden för de höjda bidragen - vilken 

jag beräknar till ca 1,9 milj. kr. - kommer att belasta statsbudgeten först 

budgetåret 1981 /82. 

Med ledning av riksskatteverkets beräkning av antalet bidragsberätti

gade beräknar jag mcdelshehovet under detta anslag under nästa budgetår 

till avrundat 8 750000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa handikappade ägare a1• motvrfordon för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 8750000 kr. 

G 9. Bidrag till vissa investeringar 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

256 160016 

165 000000 

2 30 000 (){)() 

Frtm detta anslag båostas statliga investeringsbidrag enligt dels lagen 

( 1975: 1149) om statligt inveskringsbidrag för inventarieanskaffning. dels 

lagen ( 1978: 951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbetcn. 
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lnvestcringsbidrag fi.ir inventarieanskaffning 

Flir al\ stimulera n;iringslivds investeringar i maskiner och inventarier 

beslutade riksdagen i slutet av ftr 197.'i alt införa ett ~;1rskilt investeringsav

drag vid taxeringen till statlig inkumstska\l och e\l statligt investcringsbi

drag for inventarieanskaffning I pnip. 197.'i/76: 61. Sk U 197.'i/76: 26. rskr 

197.'i/76: I() I). Sf1v;d avdraget som bidraget begränsades ursprungligen till 

anskaffningar eller tillverkning som skedde under perioden den 15 oktober 

197.'i -den 31 december 197(1. Denna period har emellertid sedermera för

längts. fors! till den 31 mars 1977 tprop. 1976/77: 25. SkU 1976/77: 9. rskr 

1970/77: 61 ). d;irefter till utgtingen av itr 1977 \prop. 1976/77: 73. SkU 1976/ 

77: 33. rskr 1976/77: 173) och till utgangen av ~Il" 1978 (prop. 1977/78: 52, 

SkU 1977/78: 15. rskr 1977/78:49). och slutligen till utgimgen av är 1979 

lprop. 1978/79: .'iO bil. 2. SkU 1978/79: 19. rskr 1978/79: 107). 

Skattskyldig. Slllll driver rörd se. jordbruk eller skogsbruk och som 

under perioden den I .'i l)ktober 1975--den 31 december 1979 anskaffar eller 

tillverkar maskiner och andra döda inventarier för stadigvarande bruk i 

vcrbamhcten. medges ett ~;irskilt i111·esrcri11gsa1·drag vid taxeringen till 

statlig inkomstskatt med ett belopp som motsvarar IW--r av anskaffnings

och tillverkningskostnaden för investeringar under tiden den 15 L>ktober 

1975-den 30 april 1976 och 25 (:; av dessa kostnader under tiden den I maj 

1976-den 31 december 1979. Som förutsättning för rätt till avdrag g~iller 

bl. a. att kostnaden under beskattningsäret har uppgätt till sammanlagt 

minst IOOOOkr. 

En skattskyldig. som inte alls dler endast delvis har kunnat utnyttja 

investeringsavdraget. kan i stället fä ett statligt skattefritt i111·c.1teri11gshi
drnR nwtsvarande 4'; av anskaffnings- eller tillverkningskostnaden för 

investeringar under tiden den 15 l.lktober 1975-den 30 april 1976 och l()<,:;, 

av denna kostnad under tiden den I m<~i 1976-den 31 december 1979. En 

förutsättning iir alt anskaffnings- eller tillverkningskostnaden har uppgi\tt 

till minst 10000 kr. Bidntget kan utgå under högst fem beskattningsar inom 

den ifr;'1gavarande tidsperioden ueh for for va1:je beskattningst1r inte beräk

nas pä högre anskaffnings- eller tillvcrkningskostnad än 500 000 kr. Bidrag 

och avdrag kan inte förekomma samtidigt. Ansökningar om bidrag prövas 

av riksskatteverket efter taxeringsperiodens utgång. 

lnvcsteringsbidrag för vissa byggnadsinvesteringar 

Riksdagen beslutade vid föregt1ende riksmöte att införa ett siirskilt. 

tidsbegränsat al'drag vid taxering till statlig inkomstskatt för att ge extra 

stimulans ät niiringslivets byggnadsinvesteringar (prop. 1978/79: 50 bil. 2. 

SklJ 1978/79: 19. rskr 1978/79: 107). Avdraget medges med 10r;. av kostna

derna for ny-. till- eller ombyggnad av fastighet sorn anv;inds i rörelse. 

jordbruk eller skogsbruk. Som förutsiittning för att avdrag skall kunna 

medges g:iller att kostnaderna nedläggs under perioden den 1 oktober 1978 

- den 31 mars 1980. Avdrag medges dock endast för st1dana byggnadsar-
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heten som har sath igimg under denna period före utgtmgen av septemher 

1979. 

Samtidigt med t eslutct om hyggnadsinvc:steringsavdraget beslutade 

riksdagen vidare att företag som inte kan utnyttja avdragsr~itten för hygg

nadsinvesteringar skall kunna fö ett statligt i111·c.1·1eri11gshidrag fiir bygg

nadsarheten. Bidraget heräknas till 4' i av kostnaderna om dessa inte har 

varit alltför obetydliga. Kostnaden för ett och samma hyggnadsarbcte skall 

ha uppgftll till minst 10000 kr. under tiret. Bidraget är vidare maximerat s;'t 

att det kan utgi1 för en anskaffnings- eller tillverkningskostnad av högst I 

milj. kr. om ~1ret. Lagen ( 1978: 951) om statligt investcringsbidrag för vissa 

hyggnadsarheten har utformats efter mönster av lagstiftningen om statligt 

investeringsbidrag för inventarieanskaffning. !)etta innehiir att avdrag och 

bidrag inte kan !it njutas p[1 samma g:ing och att ansökningar om bidrag kan 

prövas av rit..sskatteverket flirst scJan taxeringsnämnden har avslutat ar

betet med taxeringen för hcskattnings;"iret. 

Rik.1·sA.11r ll'\'t•rA.l'I 

Det totala antalet ansökningar om investeringshiJrag för inventarie

anskaffning uppgick för taxeringsti.ret 1978 till ca 18500. För h11di::e11/re1 

1979/80 her~iknas antalet ansökningar om inventarieanskaffningsbidrag 

uppg:-1 till högst 15 000. Minskningen beror pf1 att biJrag numera inte utg:'tr 

för motordrivna forJon. För innevarande hudgct[tr torde därför ca ~00 milj. 

kr. komma att utbetalas. 

Under h//(/gerilrer 1980/81 kommer investcringsbiJrag att betalas ut 

äv.:n för byggnadsinvesteringar. Antalet ansökningar torJe emellertid bli 

begriinsat med hänsyn till att mänga slag av byggnaJsinvesteringar är 

undantagna frän bidrag. Det dominerande antalet ansökningar kommer 

fortfarande att gälla bidrag för maskiner och inventarier och beräknas 

uppgä till ca 15 000. motsvarande ca 200 milj. kr. Bidragen för byggnadsin

vesteringar beräknas till ca 30 milj. kr. 

FiiredraK1111den 

Grunden för investeringsbidrag upphör stl vitt gäller maskininvesteringar 

i och med utgången av är 1979 och såvitt gäller byggnadsinvesteringar i och 

med utgången av mars 1980. Ansökningar om bidrag för ett visst beskatt

ningsär kan dock göras först sedan taxeringen i första instans har avslutats. 

Detta innebär att bidrag för investeringar under år 1979 i stor utsträckning 

kommer att betalas ut under budgetåret 1980/81. Den beräkning av an

slagsbchovet under nästa buJgetar som riksskatteverket har gjort föranle

der ingen erinran från min sida. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till RiclraK rill 1·issa i111'l'.1·1eri11Kar anvisa ett försl<1gsanslag av 

230000000 kr. 
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G 10. Exportkredithidrag 

I 'J7X/79 lJ tgift I 

1979/XO Anslag 

I 4XO/X I Förslag 

I 000 

I 000 

' An,Jaget 11ppfort pt1 tilfaggshut.lget till statsbudgeten för detta but.lget:-tr. 

100 

Pr;·in 1.ktla anslag bekostas exportkrcdithidrag enligt lagen ( 1978: 401) 

om exportkreditstl.id. 

Vid ribmötet 1977/78 beslutade statsmakterna om olika fttgärder for att 

ge svenska friretag ökade möjligheter att konkurrera p;'1 likartade villkor 

som fört.'tag i andra ILinder i fr{1ga om krediter vid export tprnp. 1977/ 

7X: 15.'i. N lJ 1977/78: 73. rskr 1977/78: .179). Besluten innebar bl. a. att det 

exportkrellitstöd i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen för vissa 

r;lntekostnader. som tidigare giill1.k för expprtkreditavtal som ingas före 

utg<'tngen av ~1r 1979. förlängdes till att gälla iiven avtal s1•m ingås under 

iiren I 9XO ot.:h 1981. Vidare kompletterades expnrtkreditstödet med en 

möjlighet för S:1dana företag. som inte har tillrät.:kligt vinstunderlag för att 

kunna utnyl!ja avdraget. att i stället fä ett statligt s. k. e.xportkreditbidrag. 

Gällande regler för export kreditstödet aterfinns i lagen t 1978: 401 J om 

cxportkreditstöd ot.:h förordningen ( 1978: 402) om villkor för exportkredit

stöd. 

Exportkreditstöd kan alltst1 utga i form av avdrag vid inkomsttaxeringen 

dler som hidrag. Ansökan om stöd görs i första hand hos exportkrcdit

niimnden som prövar om de allmänna förutsiittningarna för stöd föreligger. 

Ansökan skall göras h1.1s niimnden före utg:ingen av den tid inom vilken det 

siikande företaget skall lämna allmän sjil!vdeklaration för det beskattnings

ar da exp11rtkreditavtalet har ingt1tts. Pil grundval av exportkreditnämn

dens heslut kan exportföretaget sedan yrka avdrag eller ansöka 11111 bidrag. 

Exporrkredi1m·dr11gcr innebär att exportföretaget vid bcriikning av net

tointiikt enligt kommunalskattelagen ( 1928: 370) ot.:h lagen ( 1947: 576) om 

statlig inkomstskatt för ett extra avdrag för stödberLl\tigade kostnader. Ett 

yrkande om extra avdrag prövas i vanlig ordning vid företagets inkomst

taxering. 

1:-xporr/..redirhidragel innehiir att exportföretaget i stället för att erhålla 

exp11rtkreditavdrag far uppbära ett statligt, skattefritt bidrag som motsva

rar hillften av avdraget. Bidraget iir ett suhstitut till avdraget ot.:h skall bara 

betalas ut niir avdraget inte har kunnat utnyttjas i sin helhet och inte heller 

har utnyttjah till viss del. LXiremot linns det inget hinder mot att ett företag 

i fr~)ga om en och samma exportkredit far avdrag ett {1r ot.:h bidrag ett annat 

~1r. Avgörande för stödformen är för va1je ar om det då finns utrymme för 

avdrag eller inte. Bedömningen av friigan om avdragsmöjligheten har kun

nat utnyttjas eller inte grundas pä lagakraftvunnet beslut 1.im taxering enligt 

kommunalskattclagen och lagen 11m statlig inkomstskatt. 
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Ansi.ikan om expl>rtkn:Jithidrag rrliva~ av riksskattevcrket. som ocks:'I 

ht:talar ut hiJr;.1gc11. AnsiikningshanJlingen skall komma in senast en mä

nad efter det att exrortföretagets taxeringar för heskattningst1ret har vun

nit laga kraft. Innan utbetalning sker 111~1stc riksskattcverket unden.öka om 

utrymn1t: för fullt avdrag finns eller om företaget delvis har utnyttjat 

avdraget. lknna rrövning ~ker i första hand p~1 grundval av lagakraftvun

nct beslut om företagets taxering. Om företaget hegiir det ftir prövningen 

dlick grundas rä det beslut angäende företagets taxering som föreligger när 

riksskatteverket tar stiillning till yrkandet om bidrag. Finns det enligt dt:tta 

beslut inte utrymme for fullt avdrag kan bidrag säledes medges och utbeta

las utan hinder av att taxeringen inte har vunnit laga kraft. 

RiA.1.1kat t1·1·1·rkc1 

)'1;;1gra ansökningar om eXJ1L>rtkreJithiJrag har inte inkommit till verket 

viJ tiden for anslagsframstiillningen. Nagon prognos för budgetäret 1980/ 

81 l:lter sig hdlcr inte göra~. Riksskalleverkct förcslf1r diirfor all anslaget i 

likhet med innevarande huJgct:1r tas upr meJ I 000 kr. i statsbudgeten. 

F1iredruga11de11 

Nt1gon tillförlitlig hcrlikning av medelsbehlwet under dt:tta anslag är f. n. 

inte möjlig all gi1ra. Förutom sviirigheten att överblicka omfallningcn av 

underlaget för exportkreJitstiidet är det omöjligt att förutse taxcringsutfal

let (l(;h de därav föranleJua yrkanuena om bidrag. Med h~insyn till osäker

heten om vilket mt:Jclshehov som kan bli aktuellt förordar jag att anslaget 

for::. upp med el\ formellt belopp av l 000 kr. ocksä i statshudgeten för 

buJget;'\ret 1980/81. Det faktiska utfallet av bidragsbetalningarna får i 

stiillet reJovisas för riksdagen i lämpligt sammanhang när unJerlag finns 

fiir <lella. 

Jag hemställer att regeringen föreslt1r riksdagen 

att till Erponkrl'ditbidrag för buJgetäret 1980/8 l anvisa ett förslags

anslag av l 000 kr. 

G 11. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

927826 

850000 

870000 

Från anslaget bestrids kostnader - i regel arvoden till leJamöter och 

suppleanter, m. m. - för regeringskansliets förhanJlingsdelegation. kon

traklsdclcgationt:n. löneddcgationen för vissa arbetstagare som syssel

sätts i beredskapsarbete. arkivarbete eller musikerhjälp (SA Y:s löncdele

gation l. statens tjänstepensionsnämnJ. trygghetsnämnden. skiljenämnden 
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i vissa trygghetsfrl1gor. statens tj:instehostadsniimnd. statens _l!rurrliv

niimnd. slahljiinsteniimnden tsi1vi11 avser siatsvcr1'els andel I. staisfiirvalt

ningens centrala förslagsniimnd. offentliga arbetsgivares samarhctsniinmd 

llidigarc statens och 1'ommunernas samarbelsniimnd i liinefrtrgor: sirvitt 

avser statsver1'cts andel I. statens arhetsmiljiiniimnd (S:1vitt avser statsver-

1'ets andel I. s1'iljenh111nden för arbetsmiljöfrägor. statens ansvarsnärnmL 

ciffentliga sektorns siirskilda nämnd. ri:\.dgivande nfönnden i rnedbestäm

rnandefr:1gor. statens 11tlandsliineniimnd. statens ehefsliineniimnd, rege

ringskansliets centrala skydds1'ornrnitte oeh gemensamma förslagskorn

mitten för regeringskansliet utom utrikesdepartementet. 

Den 28 november 1978 triiffades ell allmiint arbetsmiljöavtal mellan 

staten och de statsanstiilldas huvudorganisationer. Enligt avtalet har skil

jenämnden för arhetsmiljöfri:\.gor inrä1tats. Samtidigt har skiljeniimnllen för 

arbetarskyddsfr;'1gor upphört. Enligt avtalet har vidare regeringskansliets 

centrala skyddskommitte inriittats och den gemensamma skyddskommit

tcn för statsrl1dsberedningen och departementen utom utrikesdepartemen

tet uprhört. 

Den 15 mars 1979 beslöt regeringen att fr. o. m. den I maj 1979 inriitta 

regeringskansliets förhandlingsdelegation for att företr~ida staten som ar

betsgivare i vissa frågor som rör enbart anställda i regeringskansliet m. m. 

Samtidigt upphörde statsdepartementens förhandlingsdelegation. 

Kostnaderna för regeringskansliets förhandlingsdelegation och för de 

btida nya niimnderna prl arbetsmiljöomradet betalas fmn detta anslag. 

Jag heräknar medelsbehovet till 870 000 kr. under budgctäret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen förcslar riksdagen 

att till Kostnader för 1·issa 11ii11111dcr 111. m. för budgeti:\ret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 870 000 kr. 

G L?. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

1978/79 ll tgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 l Förslag 

391272225 

I 500 000 000 

2 000 ()()() 000 

Till grund för bcriikningcn av anslagsmedlcn till avlöningar och pen

sioner under nästa budgcti1r har. som jag tidigare denna dag redovisat vid 

min anm:ilan av runkt I i För flera huvudtitlar gemensamma frrtgor (bil. 3 

till budgetpropositionen). lagts de liinebclorr som enligt giillande avtal 

tilmmras fr. o. m. den I januari 1979. Lönekostnadsp[tlliggct har beräknats 

med 39 r;.; av liineheloppcn. I beräkningarna av anslags med len har hiinsyn 

strledes tagits ;iven till de ekonomiska ramar för lokala lönefi.irhandlingar 

som myndigheterna disronerat. 

De löneavtal som f. n. tillämras upphörde att gälla den 31 oktober 1979. I 

avvaktan p~1 att nya avtal skall triiffas har parterna kommit överens om att 
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tidigare avtal skall fr1r1sät1a att giilla till~ vidare. Del iir inte möjlig! au nu 

hedikna n~1got meddshehov för n~tsta hudgelttr som kan uppkomma p?t 

grund av nya avtal mellan parterna p!i den statliga arbetsmarknaden. 

Förevarande anslag horde diirför förus upp med emlast ett formellt helopp i 

förslaget till statshudget. För att man skall fa el! n!!got hättre uttryck för 

statens 111giftshchov under n~ista budgetär bör emellertid tädningsanslaget 

föras upp med cl! rent schablonmibsif:!l heriiknat belopp. Jag förordar all 

anslaget tas upp med 2 miljankr kr. Jag vill dock understryka all delta inte 

innebär niigon prognos över utfallet av de kommande lönefi.irhandlingarna. 

Regeringen hiir i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har gällt 

beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i varje 

siirskilt fall - kunna fr~111 anslaget anvisa de medel som behövs utöver 

reservationsanslag och ohetecknade anslag p~1 grund av lönehöjningar 

m. m. som föranleds av avtal som riksdagens lönedc!egation har godkänt 

eller avtal som regeringen har godkiint utan att höra riksdagens lönedelega

tion. P~i motsvarande sätt hör medel kunna anvisas, niir merbelastning inte 

bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade anslagsposter som 

har maximernls av regeringen. Merkostnaderna för Je affärsdrivande ver

ken hör dock betalas på samma siitt som verkens övriga utgifter. Merkost

nader för löner som faller pä anslag inom utgiftsramarna för det militära 

försvaret och civilförsvaret bör täckas av fjärde huvudtitelns anslag för 

reglering av prisstegringar. 

Regeringen bör slutligen i likhet med vad som gäller för innevarande 

budget~ir ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - frän 

anslaget kunna anvisa de medel som ht!hi.ivs, när reservationsanslag, obe

tt!cknade anslag eller affarsverk belastas med större utgifter än som har 

heräknats i hudgetproposition ellt!r särskild anslagsproposition p~t grund av 

att personliga tjänster har inrättats för tjänstemän som har garanterats 

fortsatt anställning i Stockholm i samhand med myndighets omlokalisering 

(tjänstemän meds. k. NOM-garanti). 

Under hänvisning till vad jag sålunda har anfört hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Täckning a1· mer/.:o.1·tnuder fiir löner och pensioner 111.111. 

under budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

2 000 000 000 kr. 

G 13. Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10 282 559 

b 150000 

2 900000 

Fr{m anslaget bestrids utgifter för främst planerings- och 11trcdningsarhe

te i samhand med omlokalisering av statliga myndigheter (jfr prop. 
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1971: 29. lnU 1971: 15. rskr 1971: 196 och prop. 1973: 55. lnlJ 1973: 22. rskr 

1973: 2201. Utgifterna för förberedelserna för omlokaliseringen av försva

rets myndigheter hek,istas inom utgiftsramen för det militära försvaret. 

Utgifterna un\lcr detta anslag avser hl. a. organisations- och ortskommit

tecrnas verksamhet samt arhetshiträde at och konsultinsatser hos omlo

kaliscringsmyndighetcrna. Dessutom bestrids utgifter för vissa besöksre

sor för anhöriga till statligt anstLillda som omlokaliseras. Vidare bestrids 

frän anslaget utgifkr för insatser av vissa myndigheter som har centrala 

samordnings- och planeringsuppgifter i samband med omlokaliseringarna. 

Kostnaderna för genomförandet av omlokaliseringen, t. ex. för de särskil

Ja form~mer som utgär till de anställda som flyttar med till lokaliseringsor

terna eller för myndighets flyttning eller utrustning skall i allmänhet hetalas 

friin myndighctsanslaget. I fräga om affärsdrivande verk eller myndighet 

för vars drift endast anvisas ett anslag av I 000 kr. bör dock även kostnader 

som hänger samman med genomförandeskedet av omlokaliseringen kunna 

hetalas frfln detta anslag. 

Belastningen ptl anslaget torde komma all uppgå till inemot 5,5 milj. kr. 

för bada ornl()kaliseringsetapperna för budgetåret 1979/80. Jag beräknar 

meudsbehovet för nästa buugetiir till I, 7 milj. kr. för de båda omlokalise

ringsetappernas förbereuelser. De kostnader för genomförandet av omlo

kaliseringen som bör betalas frän detta anslag har jag beräknat till ca 1,2 

milj. kr. Huvuddelen av detta belopp avser kostnader för omstationering 

av personal vid Sveriges geologiska undersökning. 

Det sammanlagda medelsbehovet för nästa hudgetår uppgår såleues till 

2,9 milj. kr. 

Jag hems1äller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fifrheredclser f"iir omlokalsering ai· statlig l'erksumhel för 

budgctaret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 900 000 kr. 
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Register 
Sid. 

I Översikt 

A. lludgcldl·parkrncntet m. m. 

11 Hudgc1dcrar1cmcn1et 
12 Gemensamma iimlamäl för derartementen 
13 Kommitker rn. 111. 

13 Lxtra utgifter 

B. Statlig rationalisering och rc,·ision, m. m. 

14 Statskontoret 
14 An~kaffning av ADB-utrustning 
17 Datamaskinccntralen för administrativ datahehandling 
19 Viss rationaliserings- och utvecklingsvcrksamhet 
20 RiksrevisiL>nsverkct 

C. Skatte- och kontroll,·äwn 
2.'i Riksskatteverket 
37 Stämrelomkostnader 
38 Kostnader för ärlig ta.'<ering rn. m. 
40 Kostnader för 1981 ftrs al\m;inna fastighetstaxering 
42 Ersättning till rostverket m.11. for bestyret med skalleurr

hiird m. m. 

D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
45 Ersättning till Trellehorgs kommun för mistad tolag 
4'\ Skattc111järnningshidrag till kommunerna rn. rn. 
4<1 Skattehortfallshidrag till kommuner m. Il. 
47 Kompensation till kommuner m. 11. i anledning av 

1974 ftrs skattereform 
48 s;irskilt statsbidrag till landstingskommuner rn.11. 

under!'ir 1980 

E. Statlig lokalförsörjning 
49 Byggnadsstyrdsen 
57 Byggnadsarbeten för stallig förvaltning 
66 Inledning av byggnader för statlig förvaltning 
70 lnkör av fastigheter 

*lkräknat hclopp 

105 

Anslag kr. 

29 29.'i mo 
84022000 
IO .'\OllOIWI 

1>2.'\000 

124442000 

'.'\7 6(Mll}(}() 
41>000000 

I IKM.l 
40000(}() 

.'il 1:188000 

1594119000 

204 750000 
I 605000 

970(}()()()() 
70()\\ll(\00 

23 lKIOOOO 

396355000 

735 ()()() 
*7 356000()(Wl 

184000000 

26(ifi(}()()l)(\() 

50lKlOOOO 

10256735000 

10(}() 
2(}(1(}(}()()()() 

:!Oll(Kll)()() 
65000000 

285001000 
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SiJ. 
F". Statlig p~rsonalpolitik m. m. 

72 Statens arbetsgivarverk 
73 Statens löne- och pension~vcrk 
77 Statens personalhostadsdckgation 

PcrsonaluthilJning och pcrsonalaJministration: 
7X Fiirvaltningsk,lstnadcr 
XO U ppJragsvcrksamhet 
80 Statens arhetsmarknaJsnämnd 
82 Statens förhandlingsråd 
83 Avlöningar till personal pti indragningsstat m. m. 
83 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 
K'\ Bidrag till stiftelsen Statshälsan 
X5 Viss förslagsvcrksamhet m. m. 
80 Statlig personaladministrativ informationsbchamlling 
87 Jämställdhet inom statsförvaltningen 
87 Vissa skadeersättningar m. m. 

G. Övriga ändamitl 

88 Kammarkollegiet 
90 Statens förhandlingsnämml 

Nämnden för samhällsinformation: 
91 Förvalrningskostnadcr 
93 Tidningsutgivning 
95 Viss informationsverksamhet 
% Bidrag till Institutet för storhushttllens 

rationalisering 
% Bidrag till vissa internationella byracr o..:h organisationer 

m.m. 
97 Bidraf till vissa handikappade ägare av motorfonJon 
97 Bidrag till vissa investeringar 

IOO Exportkredithidrag 
101 Kostnader för vissa nämmkr ni. m. 
10~ Tä..:kning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 
101 Förbcn:deber för omlokalisering. av statlig verksamhet 

t<ln 

Anslag kr. 

26050000 
45 233 000 

887 000 

17 330000 
I 000 

15 244000 
2 087 ()()() 

60000 
91 000 000 
65 000000 

200000 
I 000 

I 000 000 
I 00 000 

264193000 

15 560 ()()() 
2940000 

2 535 000 
1583 000 
2 300000 

555 ()()() 

170000 
8750000 

2 30 ()()() ()()() 
I O<Kl 

870<Kl0 
2 000 000 ()()() 

2 9(Kl000 

2 268164000 

Totalt för budgetdepartementet 13754379000 

Nors1echs "Tryc\cer1, Stockholm 1980 



Bilaga 12 till budgetpropositionen 1980 

U tbi ldni ngsde partementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1979/80:100 
Bilaga 12 

Till uthildningsdepartcmentct hör skolv;isendet. högskoleutbildningen 

m:h forskningen. vuxenutbildningen. studiestödet. kulturverksamheten. 

internationellt kulturutbyte. radio och television samt press- och tids

skriftsstödet. 

De insatser som görs för utbildning. forskning och kultur avgör i hög 

grad hur vfa framtid skall gestalta sig. Resultaten av dessa insatser kan 

vissaligen vara svåra att siirskilja från n:sultaten av andra {1tgiirder. De har 

dock p;1 liingre sikt avgörande betyuelse såviil för medborgarnas v;ilford 

och utvecklingsmöjligheter som för samhiillets sociala och ekonomiska 

ut veckling. 

Kultur- och uthildningspolitiken har de senaste åren priiglats av en 

striivan hi\.de att öka kvaliteten i de erbjudanden som görs och att tillgodo

se allt större mt111gfald i utbudet. De starkt ökade anslagen till olika iinda

mtll inom kultursektorn. den utveckling som grundlagts genom 1979 års 

beslut om ny liiroplan för grundskolan och tkn förutsättning för en gynn

sam samhiillsutveckling som fjolf1rets satsningar pi\. forskningsomri\.det ger. 

är uttryck för vår vilja att stegvis förverkliga målen for denna strävan. 

Med t<inke på de omfattande insatserna under de senaste il.ren och med 

li\.ngtidseffekterna i minne blir det naturligt att nu inte initiera stora re

former på nya verksamhetsfält. Fastmer bör vi uppmiirksamt försöka följa 

och utvärdera den verksamhet som redan inletts. bättra brister och göra 

behövliga anpassningar och omprioriteringar. allt för att de förhoppningar 

som knutits till olika reformer också skall kunna infrias. 

Mot bakgrund hiirav och med hänsyn till det svi\.ra budgetliiget iir det 

naturligt att iaktta stor i\.terhållsamhet inom de flesta sektorer av departe

mentets ansvarsomri\.de. De begränsade satsningar som fi_ireslås i denna 

budgetproposition är. i den mån de inte är led i tidigare fattade beslut. 

koncentrerade till sådana åtgiirder som har ett direkt samband med andra 

samhällssektorer. Att öka kvaliteten på den gymnasiala yrkesutbildningen 

och samtidigt utforma den si\. att den kan viicka fler ungdomars intresse 

måste v;ira en av huvuduppgifterna för utbildningspolitiken i dagens sam

hälle. Den fortsatta utbyggnaden av fjolårets forskningsreform som nu 

föreslås bör bl. a. ses mot bakgrund av de behov som finns att stärka vår 

tekniska och inuustriella slagkraft. Vill sidan av detta perspektiv på forsk

ningens möjligheter är naturligtvis medvetandet om forskningens roll som 
I Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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t:n sjiilvstiindig kulturfaktor m.:h som en kiilla till ny kunskap ett viktigt 

motiv. Kulturbudgeten fört:slfis öka ot:kså i år. Kulturen spdar en viktig 

roll för miinniskornas förmåga att bli varse problemen i samhället och för 

hur vi med bevarad respekt for humanitära viirden skall kunna anpassa oss 

till nya förhållanden. 

Huvuddelen av de förslag som förs fram har i nuvarandt: ekonomiska 

läge finansierats genom omfördelningar inom och mellan anslagen. Diirvid 

har i första hand efterstriivats att öka sadana anslag och anslagspostt:r som 

slirskilt k:.ln bidra till att förverkliga målen för kultur- och utbildningspoliti

ken. En sådan uppläggning av budgeten förutsiitter en fortlöpande ut värdt:

ring så att dt: eftersträvade effekterna nås. Dt:t kravet gällt:r badt: departe

mentet sjiilvt och berörda myndigheter. 

Riksdagen beslöt vid föregaende riksmöte om en ny läroplan för gmnd

skulan. Den träder i kraft läs!'lret 1982/83. Rt:dan budgetårt:t 1980/81 anslås 

medel för informationsinsatser och för vissa lokala åtgärder. Medel till 

forthildningsinsatscr anvisas för att underlätta genomförandet. Förslag 

läggs nu ävt:n fram för att stärka skollt:dningen i de mindre kommunerna. 

Det är viktigt att gymrwsit·skolan kan ta emot de stora årskullarna. Det 

är också viktigt att den kan tillgodose ungdomarnas behov av nya och för 

deras situation väl anpassadt: studieviigar. Under de t va senaste budget

åren har betydandt: insatser gjorts för att detta skall bli möjligt. Ytterligare 

en sil.dan insats görs genom det förslag om nytt statsbidrag för inbyggd 

gymnasial utbildning rn.:h lärlingsutbildning som nu presenteras. Förslaget 

ökar skolstyrelsernas möjlighet att anpassa utbildningen till lokala förut

sättningar och behov. Genom undervisningt:ns uppläggning bör ett större 

antal ungdomar än tidigare kunna nås av det gymnasiala utbildningsutbu

det. Genom ökad samverkan mellan skola och fört:tag bör utbildningen 

kunna fylla den dubbla uppgiften att ge såväl grundläggande yrkesuthild

ning som arbetslivsorientering. 

Åtgärder föreslås också för att komma till rätta med den minskade 

tjänstgöringsbenägenheten hos lärare och för att öka andelen behöriga 

bland de yrkesverksamma lärarna. 

Forskningsanslagen föreslås nu liksom de senaste åren få betydande 

förstärkningar. Detta är angeläget för att vidmakthålla svensk utvecklings

potential på olika områden. För forskningen gälkr det mer utpräglat än på 

andra områden att effekterna är långsiktiga och gör sig gällande inom snart 

sagt alla samhällssektorer. Forskningen spelar en avgörande roll för att 

vidga och fördjupa den kunskap som är en nödvändig förutsättning för en 

fortsatt utveckling av både allmänmänskliga och tekniska sidor av vår 

kultur. Den vetenskapliga utvecklingen styrs i myl:ket av individudla 

arbetssiitt. Forskarens motiv är ofta att ge oss nytt vetande. att ompröva 

teorier och att vidga våra referensramar. Huvuddelen av den satsning som 

nu görs är därför inte bunden till speciella projt:kt. De medel som st~ills till 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 3 

förfogande för i första hand forskningsråd och hiigskoleenheter hör anv;in

das enligt de kriterier dessa sjiilva stiillcr upp. 

En slagkraftig forskning undcrliittas om de forskningspolitiskt ansvariga 

är beredda att ange sina ambitioner for mer iin ett budgetår i taget. Det är 

därför viiscntligt att de instanser som bedriver forskning ges biittrc plane

ringsförutsättningar. I budgetpropositionen betonas däri"ör också att rege

ringen har för avsikt att ocksil hudgetåren 1981/82 och 1982/83 göra forsk

ningssatsningar av samma omfattning som det nu aktuella budgetåret. 

I den grund/liggande /liii;skolc11thildni11g('11 görs en rad omdispositioner 

m..:llan och inom anslag. Vägledande har därvid varit ..:n best~imd vilja att 

tillförsäkra högskolorna möjlighckr att höja utbildningens kvalitet. Bland 

de utbildningsvägar. diir kvalitetshi.ijande åtgärder iir aktuella. märks ad

ministrativ rn.:h ekonomisk utbildning. musikdramatiska linjen och skåde

spebrlinjen. 

Inom sektorn för undervisningsyrkcn föreslås en reell utökning av kapa

citeten vid några linjer. Antalet antagningsplatser på. industri- och hant

verkslärarlinjen. hemspräkshirarlinjen och vårdlärarlinjen samt den ettåri

ga avslutande delen av ämneslärarutbildningen utökas. Ökningen av vård

lärarutbildningen innebär ett hidrag till lösning av ett naskhalsproblem 

inom vårdutbildningssektorn. 

Relativt stora belopp av de medel som tidigare anslagits för grundläggan

de utbildning har inte förbrukats. I syfte att generellt höja kvaliteten på den 

grundläggande utbildningen föreslås att vissa delar av dessa reservationer 

som finns pä sektorsanslagen disponeras för extra inredning och utrustning 

till högskoleenheternas lokaler. 

Regeringen avser att i särskild proposition återkomma med vissa förslag 

om ändrade regler för tillträde till högskolan. förbättrad studiedokumenta

tion och högskolestatistik samt ökad decentralisering inom högskoleor

ganisationen. 

\/11xe11111hi/d11i11xsomrädet har tidigare enbart i begränsad utsträdrning 

drabbats av besparingar. Mot bakgrund av det pressade ekonomiska liiget 

och med hänsyn tagen till att flera utredningar nu arbetar med vuxenutbild

ningens centrala problem är det motiverat att starkt begriinsa nya utgifts

åtaganden. Därför föreslils bl. a. att omfattningen av studiecirkel verksam

heten begrlinsas till samma nivå som innevarande budgetår. 

På det s111diesociala umnldl'I kommer bl. a. med hänsyn till studiestöds

utredningcns arbete enbart vissa mindre förslag att aktualiseras. Begränsa

de förstärkningar tillförs studiemcdelsnämnderna och vuxcnutbildnings

nämnderna för att underlätta deras arbete. Inom studiehjälpsområdct görs 

marginella förändringar av tilläggen. Av större principiell betydelse är två 

andra förändringar. Det s. k. av lyftet frän vuxenutbildningsavgiften före

slås nu ske. Sådana ändamål som täckts av avgifterna och som inte har 

omedelbar anknytning till vuxenstudier föreslås nu bli helt budgetfinan

sierade. Någon rrH.:r märkbar förstärkning av vuxenstudiestödet beräknas 
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emellertid inte kunna ske. Prövningen mot makes ekonomi vid tilldelning 

av studiemedel fi'lrcsl;1s bli slopad. 

Insatserna för /..11/t11r/i1·cr har iikat kraftigt de senaste ären. Stiillning har 

d[t tagits till en rad av de fiir~lag snm ingf1tt i underlaget for en fliriindrad 

kulturpnlitik. I fl.ireliggande hudgetfiirslag iir utrymmet för nya i1taganden 

mer hcgriinsat iin under den g<'ingna perioden. 

De medel som i dl'nna hudgl't kan avsiittas fiir ytterligare reformer 

kL1nel'ntreras till vissa omr~1den. Ett sf1dant iir de statliga musen som II1tt 

nya eller ombyggda l11kalcr. Det iir n1)dviindigt att fl.irstiirka dessas organi

sation neh verksamhet lich att ge vart och ett av dem möjligheter att inom 

sitt orndde fungera snm cl'ntral tillg~mg för hela landet. Ytterligare re

surser har tillförts arkiven. Detta skall bl. a. ses mot hakgrund av arkivens 

betyd..:lsl' fi.ir forskningen nch den tidigare niimnda sahningen p{t forsk

ningsr..:surscr. Anslagen till produktion av talbiid.cr och punktskrifts

bi.kker foresl~1s öka kraftigt i samband mt:d att staten tar över ansvar.::t för 

det talbob- och punktskriftshibli11tek som har byggts upp av Synskadades 

riksförbund. 

Trots den ftterhi'tllsamhct som i övrigt priiglar budgetförslaget har det 

varit rniijligt att ge de regionala teater-. dans- och musikinstitutionerna 

förbiittringar i samma omfattning som urnkr den sl'nastc femttrsperioden. 

förslag liiggs oeksä fram om ytterligare medel till giistspel av finska teater

grupper som skall frnmtriida hland den finsktalam.lc befolkningen i värt 

land. Pä filmomri\dct har i avvaktan pf1 pägäende utredningsarbl'te endast 

förslag om smiirre reformer lagts fram. Det giiller friimst stöd till restaure

ring av gammal svemk spelfilm. 

En kraftig ökning föreslås av anslagen till nyktcrhetsorganisationerna 

111.:h Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Den utgör en 

del av de ansträngningar som nu görs för att begriinsa alkohokns och 

narkotikans skadeverkningar och avser medel för informationskampanjer. 

I fri'lga om 1111gdom.1T1'rk.rnmher föreslås statsbidrag till tre nya organisa

tioner. 

Invcsteringsutrymmet för hygg11ad.rnrhl'tc11 kommer att vara begränsat 

under kommande är. Detta medför att endast ett mindre antal högt priLwi

terade byggnadsobjekt kan sättas i gi'lng. Bland dessa märks friimst biblio

teket i Frescati. nybyggnad för musikutbildningen i Malmö samt den l)ärde 

etappen av Operans ombyggnad. Lokaler. inredning och utrustning iir 

viktiga basresurser inom högskole- och kulturområdet. En fortsatt utbygg

nad av dessa föreslås. 

Under ar 1979 har OECD granskat vissa delar av det svenska utbild

ningsväsendet. friimst grundskolan och den grundliiggande hi.igskokutbild

ningen. En heltiickande granskning av utbildningsplanering och utbild

ningspolitik gjordes fiir tio t1r sedan. Utgångspunkten har varit vad som av 

de internationella experterna kallats den svenska reformmodellen. dvs. 
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instruml'ntl'n fi.ir att rrl'l'.isera m{tl samt rlanera. organisna lH.:h gl'llOmfiira 

fi.iriinuringar. Rarrorten rriiglas av en grundliigganue ton av nkiin11;111de 

och resrekt for Je svenska utbiluningsreformerna. Samtidigt pl'kar man ri"i 

vissa svagheter i reformmodellen. Dess styrka ligger i organisationen <lCh 

urpbyggnaden av nya strukturer liksom i den starka fi.irankringen i forsk

nings- och utvecklingsarbete. Svagheterna f1terfinner man i rrocessen för 

genomförande. siirskilt rå basrlanet. Generellt ifrågasiitter grnnskarna om 

man i Sverige helt kunnat fi.irverkliga Je ambitiösa m{tlen. friimst jiimlik

hetsmälet. Mer specifikt tar granskarn;1 upr bl. a. utvecklingen av metoder 

och innehåll i undervisningen. De sliirar enligt deras urrfattning efter och 

har bl. a. inte gett tillriicklig motivation för Je stuueramle. 

OECD-exrerterna efterlyser ett likat fi.iriildraengagemang i skolan och 

understryker vikten av alt förarna stiirks i sin yrkesroll. 

De diskuterar iiven fd'tgan om Jen riitta balansen nåtts mellan sociala 

mäl och vetenskaplig utveekling i högskolan. Enligt exrerterna iir det rf1 fä 

områden den enskildes motivation och kreativitet har sf1 avgörande bety

delse for att urrnf1 goda resultat som pft högsklileomradet. 

Sammanställning m. m. 

Totalbeloppen för de olika buugeta vsnitten samt foriinuringar i jiimförel

se med anslagen for innevarande budgetf1r framghr av följande tabell. De 

föriindringsbclorr som redovisas iir emellertid i vissa fall inga reella ök

ningar av anslagen utan sammanhiinger med budgettekniska omliiggningar. 

Bl. a. har hänsyn tagits till sammanslagningen av drift- och karitalbudgeten 

i enlighet med den budgetreform som triider i kraft fr. o. m. hudgetflret 

1980/81. De anslag under littera F som helt eller delvis finansieras via 

vuxenutbildningsavgiften kommer fr. o. m. niista budgeti\r att bruttore

dovisas. Det innebiir att samtliga utgifter under anslaget redovisas. medan 

influtna avgifter och andra inkomster endast redovisas under inkomstskat

tetitcln. Detsamma gäller ut- och inbetalning av studiestödets f1tcrbetal

ningspliktiga medel. Av dessa skäl är I 110.0 milj.kr. av totalbeloppets 

förändring enbart ett resultat av tekniska förLindringar. Fr. o. m. niista 

budgeti\r införs ocksti ett nytt littera H som urptar anslag rörande inred

ning och utrustning samt byggobjekt inom utbildningsdepartementets 

verksamhctsomri\de. Övriga förändringar i anslagsindelningen framgår un

der resp. littera. 

Under budgcti\ret 1978/79 har ur behållningen av de siirskilda lotterier 

som anordnats till förmi\n för konst. teater och andra kulturella ändami\I 

beviljats bidrag med tillhopa 5058000 kr.. varav I 080000 kr. avser hygg

nadsarbeten och utrustning inom teater-. dans- och musikområdet. 

I 952 000 kr. avser byggnadsarbeten och konserverings verksamhet inom 

musei- och arkivområdet. 600 000 kr. avser investeringsiindamål inom 

konstomri\det och 866 000 kr. avser byggnadsarbeten och markförviirv 
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inom kulturminnesvfadsomrädet. Vidare har statens kulturråd tilldelats 

560 000 kr. för fördelning av utrustningshidrag till mindre föreningar och 

organisationer inom rådets ansvarsområde. 

A. U1bildningsdepartcmen1et 

B. Kulturändamål 
Allmänna kulturändamål 
Teater. dans och musik 
Film 
Dagspress och tidskrifter 
Litteratur och folkbibliotek 
Bildkt>llSt 
Arkiv. kulturminnesvård, 
museer och utställningar 
Ungdcims- och nykterhets
organisationer 

C. Skolväsendet 
Centrala och regionala myndig
heter m. m. 
Fiir skolväsendet gemensamma frågor 
Det obligatoriska skolväsendet m. m. 
Gvmnasiala skolorm. m. 
I n.vesteringshidrag 

D. Högskola och forskning 
Centrala och regionala myndigheter 
för högskolan m. m. 
Utbildning och forskning inom hög
skolan m. m. 
Vissa forskningsändamål 

E. Vuxenutbildning 

F. Studiestöd m. m. 

G. Internationellt-kulturellt samarbete 
Kulturellt utbyte mo::d utlandet 
Nordiskt kulturellt samarbete 

H. Vissa inom uthildningsdepartementets 
verksamhetsområde gemensamma 
ändamål 
Byggnadsarbetcn inom utbildningsde
partcmentets verksamhetsområde 
Inredning och utrustning 

Totalt för utbildningsdcpartemcntet 

Anvisat 
1979/80 

47.0 

1478,4 
124,5 
468,8 
21.3 

379,4 
61,I 
21.7 

253,5 

148, I 

13069.4 

167,8 
192,6 

9667,2 
2 719.7 

322. I 

4159,5 

60,2 

3 621.4 
477,9 

1692,0 

2 455,5 

47.0 
10,9 
36. I 

235,0 

135,0 
IOO.O 

23183.8 

Fiirslag 
1980/81 

47 .5 

I 605,3 
122,3 
513. I 

24,0 
400,0 

75.3 
24,5 

279.7 

166,4 

15 789,2 

178.9 
208,7 

11901, I 
3 131,4 

369.1 

4609,I 

63,3 

4037,9 
507,9 

1991.7 

3 865,0 

51,0 
15,7 
35,3 

260.0 

170.0 
90.0 

28218,8 

1 Av totalbeloppet utgör I 110.0 milj. kr. en budgetto::knisk förändring. 

hirfö1dring 

+ 0.5 

+ 126,9 

+ 44,3 
+ 2.7 
+ 20,6 
+ 14.2 
+ 2,8 

+ 26.2 

+ 18,3 

+2719,8 

+ I I.I 
+ 16,I 
+ 2 233,9 
+ 411.7 
+ 47,0 

+ 449,6 

+ 3,1 

+ 416,5 
+ 30,0 

+ 299.7 

+ 1409,5 

+ 4.0 
+ 4.8 

0,8 

+ 25.0 

+ 35.0 
10.0 

+5035,01 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgcringssammantrLidc 

1979-12-21 

Föredragande: statsri'ldct Wikström såvitt avser frågorna under littera A. B 

punkterna I - 70 samt 75 och 76. D utom vad avser punkterna 8 och 30. E. 

F.GochH. 
statsrådet Mogård såvitt avser frtlgorna under littcra B punkterna 71- 74. C 

och D punkterna 8 och 30. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser utbildning

ningsdepartementets verksamhetsområde. 

Nionde huvudtiteln 

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Utbildningsdcpartemcntet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 

(;.iven utrikes resor) 
Expenser 

23 938914 

22 834000 

24 817000 

1979/80 

115 
62 

177 

21211000 

312000 
1311000' 

22834000 

'Av beloppet har 50000 kr. tillförts budgetutjämningsfonden. 

Beräknad ändring 
t980/81 

of. 
of. 

of. 

+1056000 

+ 688000 
+ 239000 

+ 1983000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 24 817 000 kr. Från anslagspostcn rcseersättningar bör fr. o. m. 

nästa budgetår bestridas kostnader beräknade till 100000 kr.. för svenska 

delegater vid möten inom Europarådet och Unesco. Dessa kostnader 
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hestrids innevarande budgetf1r frfln anslaget G I. Kulturellt utbyte med 

utlandet. 

Jag har pfl anslagspostcn Lönekostnader riiknat med en be~paring pä 

.506 000 kr. 

Jag hemst~iller att regeringen foreslf1r riksdagen 

att till Uthildningsdepartementet m.m. för budgctf1ret 1980/XI anvi

sa ett förslagsanslag av 24 817 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2.5438.584 

23 .5.58 000 

219.58000 

Reservation 191.5 268 

Under innevarande budgetflr utgår I 600000 kr. från anslaget för att 

täcka kostnaderna for den nya organisationen för lokal- och utrustnings

planeringen ( Prop. I 97X/79:92. UbU 1978/79:29. rskr 1978/79:26.5) som 

trädde i kraft den I juli 1979. Fr. o. m. nlista budgetår bör medlen tillföras 

berörda anslag under littera D. Högre utbildning och forskning. 

Med hiinsyn hlirtill lll.:h till den beräknade utredningsverksamheten btir 

anslaget foras upp med 219.58000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konunirfrer m.111. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 219.58000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

.591 620 

.57.5 000 

709000 

Reservation 1.59769 

Från anslagsposten Till regeringens disposition under anslaget G I. 

Kulturellt utbyte med utlandet har hittills bestritts vissa åtaganden inom 

Europarådets eller Unescorådets verksamhet. Vidare finns under anslags

posten visst utrymme for tillgodoseende av oförutsedda behov. Medd för 

dessa iindamål bör fr. o. m. nästa budgt!tår anvisas under anslaget Extra 

utg(fter. vilket därför bör tillföras 141 000 kr. Vissa medel som disponerats 

av statens delegation för rymdverksamhet föreslås bli överförda till indu

stridepartementets huvudtitel. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 709000 kr. 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 709000 kr. 
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B. KULTURÄNDAMÅL 

Stat.1rtld1't Wi/.:striim 

Budgetförsl;tget for kulturområdet påverkas av det k;irva statstinansiella 

lftget. Vad som presenteras i det följande iir trots detta en reformbudget 

med förslag till nya insatser ptl m:'mga områden. Även i nuvarande kiirva 

ekonomiska liige har det bedömts nödvändigt att tillforsiikra kulturen 

ökade resurser. Det iir dock naturligt att reformtakten på kulturomri\det 

minskar ett i\r di\ statsbudgeten allmiint sett kiinnetecknas av åtstramning-

ar. 

Ett krympande reformutrymme framtvingar hårda prioritt:ringar. Priori

teringsarbetet inför budgetård 1980/81 har fi.irsvärats av att anslagsfram

ställningarna fri\n myndigheter och kulturinstitutioner har varit ambitiö

sare iin n:'lgonsin. I det fortlöpande reformarbetet på kulturområdet mi\ste 

enligt min mening eftersträvas en lyhördhet för ambitioner och bedömning

ar som kommer till uttryck i det praktiska fältarbetet. Jag inser svårigheter

na för petitamyndigheter och kulturri\det att samtidigt både redovisa kul

turlivets krav llCh behov och prioritera. Men om petitamyndigheternas och 

kulturr:'ldets översiktliga bedömningar skall kunna ge viigledning måste de 

insatser som har hiigsta prioritet ligga på en nivä som iir mer realistisk från 

ekonomiska synpunkter. Kulturrådets opinionsbildande uppgift. att under

stryka kulturlivets behov. måste vägas mot nödviindigheten att anslags

framst;illningen kan fungera som ett verklighetsförankrat prioriteringsin

strument. 

En naturlig utgångspunkt för prioriteringsarbetet är den ansvarsfördel

ning mellan centrala. regionala och lokala organ som gäller enligt de 

riktlinjer som har dragits upp för kulturpolitiken. Staten svarar enligt dessa 

för centrala insatser som har ett riksintresse och ger dessutom stöd åt 

regional kulturverksamhet. Lokala kulturaktiviteter tillhör i princip det 

kommunala ansvarsområdet. Med hiinvisning till detta har några av de 

förslag som kulturrådet har lagt fram genast måst föras åt sidan i bered

ningsarbetet fastän de varit intressanta och genomarbetade. 

En viktig uppgift inom det statliga ansvarsområdet är den pågående 

upprustningen av dl' statliRtJ museerna. Många av dessa utnyttjar lokaler 

fr:'ln tiden kring sekelskiftet som inte alltid tillgodoser moderna krav på 

arbetsmiljön och som inte heller ger tillrlickliga möjligheter att bedriva en 

aktiv museiverksamhet. Ett l:'lngsiktigt upprustnings- och ombyggnadsar

bete har diirför igångsatts med vägledning bl.a. av det arbete som bygg

nadsstyrelsen och kulturrådets lokal- och utrustningsprogramdelegation 

bedriver. Ett resultat av dessa insatser ~ir de nya lokalerna for Livrustkam

maren i Stockholms slott. nybyggnaden för etnografiska museet och om

byggnaden av Kronobageriet för Musikmuseet. Refonninsatserna på mu-
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seiområdet under budgetåret 1980/81 tar i stor utstriickning sikte på en 

förstiirkning av 1.k ombyggda museernas organisation och verksamhet. 

Däruti.iver görs bl.a. insatser för att öka de statliga museernas möjligheter 

att fungera som en central tillgång for museiverksamhett:n i landet. 

En förstiirkning föreslås ockst1 av resurserna för kon.1·en·erinK. bl.a. 

200000 kr. för konserveringen av museiföremål. 100000 kr. for att riidda 

fotografiska bilder och I milj.kr. för alt hindra gamla svenska fänglilmer 

frän att förstöras. Konservcringsproblemen är f.n. mycket brännande i all 

musei- och arkivverksamhet. Det är angefaget att få till stånd goda basre

surser för konservering. Jag vill erinra om att det inom kulturrådet pågår 

en utredning om konserveringsverksamhetens organisation på museiområ

det. Regeringen har också uppdragit ät riksantikvarieämbetet. riksarkivet 

och Kungl. biblioteket att göra motsvarande utredningar inom sina an

svarsområden. Regeringen har vidare gett en särskild utredare ( U 1979:08) 

i uppdrag att utarbeta förslag om konservatorsutbildningens organisation. 

M11scijiirn1·iil{.1ji'ire11inxama föreslås i framtiden få stöd genom statens 

kulturråd för vissa investeringar. Insatserna görs på det sätt som har 

förordats i utredningen (SOU 1979: 18) Museijärnvägar. 

Arki1·ens arbetsuppgifter har ökat automatiskt i takt med den offentliga 

sektorns och organisationsväsendets tillväxt. En effektivt fungerande 

arkivorganisation är av intresse inte bara för forskningen och den histo

riskt intresserade allmänheten utan ocksä för myndigheter och organisatio

ner. vilkas arbete därigenom kan bedrivas rationellare. Med hänvisning 

hiirtill föreslås i det följande vissa förstärkningar av arkivverksamhetens 

resurser. 
Enligt riksdagens beslut övergår Synskadades riksförbunds bibliotek 

från den I januari 1980 till statligt huvudmannaskap under namnet talboks

och punktskrijisbibliotekct. Härigenom har staten tagit ett odelat ansvar 

för en av de verkligt betydelsefulla kulturinsatserna för de handikappade. 

Jag återkommer i det följande med förslag om en betydande förstärkning 

av de statliga bidragen till framställning av talböcker och punktskrifts

böcker. Jag vill i detta sammanhang erinra om den försöks verksamhet som 

pågår med distribution av dagstidningar som taltidningar i kassettform. 

Försöksverksamheten bedrivs med medel från allmänna arvsfonden. Se

dan hösten 1979 har en särskild utredare i uppdrag att följa försöksverk

samheten och överväga alternativa modeller för att ge synskadade tillgång 

till dagspressens innehåll. 

En förstärkning av lillaaturstödet föreslås för att möjliggöra utgivning

en av August Strindbergs samlade verk. Vidare förordas en permanent 

utgivning av Litteraturfrämjandets billighetsserie En bok för alla. Kultur

rådet bör genom en fortlöpande utvärdering av verksamheten ge en bild av 

i vilken utsträckning böckerna när ovana läsare. 

I början av december 1979 presenterades en utredning (Ds U 1979: 17) 

om Musikaliska akademiens bibliotek, M11sikm11seet och Si·enskt musik-
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historiskt urkil'. I denna föreslås all de tre institutionerna sammanförs i en 

gemensam organisation under statligt huvudmannaskap. Utredningen iir 

f.n. på remiss. Det iir min avsikt att föreslit regeringen att under v{1ren 1980 

föreliigga riksdagen en prim:ipproposition bctriiffande en omorganisatil1n 

av den centrala biblioteks-. musei- och arkivverksamheten pf1 musikområ

det. 

Ett utredningsarhete har nyligen startats hetriiffande dels Drnttning

holmsteaterns organisation och dels den flyghistoriska museiverksamhe

ten ( 1979: 14 och 1979:82). 

Det stöd som i budgetförslaget förordas betriiffande de regionala t1·a1a-. 

Jans- och m11siki11sti1111io11emo har, trots det kärva ekonomiska läget. fätt i 

stort sett den omfattning som varit vanlig under de gångna fem årens 

reformarbete. De ökade resurserna gör det möjligt for Viisternorrlands 

regionteater att få en särskild ensemhle i Sundsvall. En ny regional ensem

ble beräknas tillkomma i Siiffle. och Riksteaterns Västerbottensensemhle. 

stationerad i Skellefteå. övergår till regionalt huvudmannaskap. Inom kul

turrådet pågår ett viktigt utredningsarbete hetriiffande Rikskonserters och 

regionmusikens regionala verksamhet. Detta syftar till att klarlägga vilket 

ansvar i första hand landstingskommunerna är beredda alt ta för det 

regionala musiklivet. 

Under Riksteaterns anslag förordar jag ökade anslag till fimk teater i 

Sverige. Anslaget till finsk teaterverksamhet ökar med 420000 kr. Huvud

delen är avsedd för en utökning av finska teaterensemhlers gästspel i 

Sverige. Ett särskilt teaterråd. där representanter för den finsktalande 

befolkningen i Sverige ingår. får ansvar för såväl gästspelsverksamheten 

som stödet till den finska amatörtcaterverksamheten i Sverige. Totalt får 

rådet 0.94 milj.kr. till sitt förfogande. 

Påfilmområdet föreslås. utöver den förstärkning av resurserna för res

taurering av gamla filmer som jag redan har berört. endast smärre anslags

ökningar i syfte att ge stöd åt de initiativ som har tagits fr<°ln olika håll för 

att utöka visningen av kvalitetsfilm. De fortsal!a övervägandena om re

former på filmområdet för bli beroende av resultatet av det bercdningsar

bete som pågår inför ställningstagandet till frågan om ett nytt filmavtal. 

Sedan hösten 1979 är en partipolitiskt förankrad filmpolitisk beredning 

knuten till utbildningsdepartementet med uppgift bl.a. att vara referens

grupp inför ev. förhandlingar med företrädare för filmbranschen om ett 

nytt filmavtal. 

Rudio-TV får enligt förslagen ökade resurser. Programverksamheten får 

nästa år en reell förstiirkning med 45,5 milj. kr.. vilket gör det möjligt att 

utvidga den regionala produktionen av riksprogram och förbättra kvaliten 

pä programmen. TV-avgiften föreslås bli höjd med 90 kr. från I juli 1980. 

Avgiften för färg-TV kommer då att uppgå till 570 kr. Televerket fär i 

uppdrag att intensifiera sina ansträngningar för att minska det omfallande 

avgiftsskolket. Sveriges Radio bör i sin programverksamhet kunna ta in 

informerande inslag som också medför att skolket minskar. 
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En kraftig iikning föresl{1s för bu<lget11rct I 9XO/X I av anslagen till 11yktC'r

lietwrga11i.rntio11<'rt1<1. Dessa riiknas upp me<l 4.4 milj.kr. och uppgt1r diir

me<l sammanlagt till l.:'.o milj.kr. Centralförbundet för alk\)hol- neh narko

tikaupplysning fär genom ärets bu<lgetfiirslag möjlighet<:r att göra regi\lllala 

informationsinsatser. Denna verksamhet iir. liksom nykterhetsorganisa

ti\)nernas arbet<:. viktiga inslag i striivan<lena att begriinsa alkoholens oeh 

narkotikans skadevcrkningar. 

Ett timfattande 11treJni11g.rnr/Jete bedrivs. bl.a. i kulturrådets regi. för att 

ge viigledning ät den framtida kulturpolitiken. Nyligen har ett antal viktiga 

utredningar lagh fram med förslag av centralt intresse. Jag hinker pli 

kulturrådets förslag nm stöd till fonogramutgivning t Rapport från kulturrå

det 1979: Il. ut stiillningsersiittning ät hildkonstnfaer <Rapport frän kulturrä

det 1979:2) oeh nytt bi<lragssystem till fria teater-. <lans- och musikgrup

per. Remisshehandlingen av dessa utredningar var inte avslutad vi<l en 

stldan tidpunkt att förslagen har kunnat beaktas i budgetsammanhanget. 

Överviigan<lena om ev. reformer m11sk diirt"ör anstå till ett senare budget

nr. Detsamma giiller hyggnadsvt1rdsutreuningens förslag som presenterats 

i betiinkandet (SOL! 1979: 17) Kulturhistorisk bebyggelse - v~ird att värda. 

I detta fall har visserligen bilden av remissopinionen kunnat klarliiggas. En 

bred majoritet stöder utredningens förslag. Genomförandet av förslagen 

kriiver emellertid så stora statliga insatser att det inte har varit möjligt att 

inrymma dem i budgeten för 1980/81. 

Mina förslag rörande bidrag till i11tcmationel/1 k11!111mthyt1' avser jag att 

redovisa under avsnittet G. Internationellt-kulturellt samarbete. 

Statsrådet AlogilrJ 

De statliga bidragen till 1111gdo111.1org11ni.111tioncmas centrala och lokala 

verks<m1het föreslt1s for budgetåret I YXO/X I uppgä till sammanlagt 148.6 

milj.kr.. vilket inneb;ir en ökning j~imfört me<l innevarande år med 13.4 

milj.kr. 

Ungdomstirganisationerna för genom denna resursforst~irkning en ök

ning av såviil grundhidrag som rörligt bidrag i <let centrala stödet. Jag 

förcsliir vidare att tre nya organisationer heviljas bidrag till sin centrala 

verksamhet. 
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Allmänna kulturändamål 

B I. Statens kulturr:id: Fönaltningskostnadcr 

1978/79 lJ tgift 

1979/XO Anslag 

1980/X I forslag 

9 )07 949 

9 269 ()()() 

') (107 ()()() 

Enligt fiinirdningen t 1974:644) med instruktitin för statens k11lturrf'1d 

Uindrad senast 1978:851 l skall r:'tdet friimja förverkligandet av m<'tlen för 

den statliga kulturpolitiken. rnirvid skall r{1det siirskilt verka för samord

ning av (lCh utarbeta planer för de statliga insatserna inom kulturomn'1det. 

R;'idet skall vidare gent,mföra inredningar som svf\ar till all kartlägga 

hehovet av reformer och i i.ivrigt följa forsknings- och utvecklingsarbctet 

pt1 omri"itlet samt samla och sprida information om kulturell verksamhet. 

Riidet handliigger iirenden om statliga {1tgiirder som rör teater. dans och 

musik. li1terat11r lKh folkhihliotek samt konst. museer och utsrnllningar. I 

anslutning till sin egen anslagsframställning skall r[1det var:ie ftr granska 

fiirslag till si1dana framställningar fri·in andra myndigheter och organ inom 

nämnda delar av kulturomr:'tdet samt giira en sammanfattande bedömning 

av anslagshehoven. 

Rf1det leds av en styrelse best{1ende av en on.lföranJe och hiigst 14 andra 

ledamöter. För ledamöterna finns fem ersiittare. Inom rädet finns som 

rr1dgivande och hcredande organ tre niimnder. niimligcn en niimnd för 

teater. dans Llch musik. en niimnd for litteriir verksamhet och folkbibliotek 

och en nämnd för konst, museer och utställningar. Dessutom finns hos 

r;\det en delegation för lokal- nch utrustningsfrf1gor. Ordförande. leda

möter och ersättare i styrelse och n~imnder samt i delegationen för lokal

och utrustningsfr!lgor utses av regeringen. 

Rfalets kansli är urrdelat r:t en sekrctariatsenhet och en utredningsen

het. vartill kommer personal för gemensamma administrativa funktioner. 

1979/80 Beriiknad ändring 1980/8 t 

Statens Före-
kulturrild dragandcn 

Personal 

I lam.lläggandc personal 36.5 + 3.5 of. 
Övrig per~onal 22 + 4.5 of. 

58,S +8 of. 

Anslag 

I .önekostnader 71MOOO + 1706400 +430000 
Sjukvård 19000 + l 000 of. 
Resecrsätt ni ngar 591000 + 109000 of. 

därav utrikes resor (+ 25000) 
Lokalkostnader 8hh000 + 8h600 + 80!KKl 
Expenser ()29000 + 3t3000 + 24000 
Besparingar -1960lKl 

9269000 +2216000 +338000 
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Stat1•n.1· k11/111rräJ 

I. Pris- och li..ineomriikning m. m. 't'.77 52X kr. 

2. De besparingar som statens kulturri\d enligt huvudförslaget har 

redovisat innebär att medlen för arvodering av extrapersonal l>ch leda

möter i olika arhets- och referensgrupper mt1ste minskas kraftigt. Konse

kvenserna diirav blir bl.a. att bidragsfördclningen inom vissa sektorer 

inom kulturområdet i fortsiittningen mi\ste ske helt utan kontakter med 

faltet. 

3. Den del av rådets personal som arbetar med person a I- och eko

n om i ad min is t r a tio n behöver förstärkas med en byråassistent 

( + 94 000 kr.). Vidare behiivs ökade medel för expertis och tillt1illig arbets

kraft samt till lektörsarvoden i samband med fördelningen av litteraturstö

det ( + 184 000 kr.). 

4. På biblioteks- och littc;:raturomri\dena bör personalen ut

ökas med en byri\assistent. Dessutom bör en redan befintlig tjänst som 

assistent med halvtidstjiinstgöring omvandlas till en heltidstjiinst ( + 133 000 

kr.). 

5. Personalen inom konst-, musei- och utstiillningsomri\det 

behöver förstärkas med en handläggare för att klara den arbetsbelastning 

som redan i dag är mycket omfattande m:h som ständigt ökar(+ 102000 

kr.). 

6. En arvodestjiinst för bl. a. f o I k bi Id ni n g s fri\ g o r bekostas inne

varande budgetår till hiilften från anslaget till experiment och utvecklings

arbete inom kulturell verksamhet bland amatörer. Rådet föreslår att tjiins

ten fr. o. m. nästa hudgetår skall bekostas från rådets anslag till förvalt

ningskostnader ( + 55 000 kr.). 

7. För handläggning av det föreslagna nya stödet till fonogram verk

s a m het föresli\s en tjänst som byrådircktör med halvtidstjiinstgöring 

( + 59000 kr.). Vidare behövs arvodesmedel för en rådgivande arbetsgrupp 

(+ 15000 kr.). 

8. Vid rådets u I rednings enhet behövs ytterligare en tjänst som 

byråassistent ( + 91 000 kr.) samt att en arvodesbefattning för bl. a. arbete 

med forskning och utveckling inom kulturområdet omvandlas till en hel

tidstjänst ( + 55 000 kr.). 

9. Teater-. dans- och musikområdet bchiiverförstärkasytterli

gare med en handläggare(+ 102000 kr.) samt med en tjiinst som assistent 

( + 83 000 kr.). 

JO. För handfaggning av det föreslagna stödet till kon stut st ii 11-

n i n g s verk sam het föreslås medel för dels personal med handfaggande 

uppgifter, dels arvoden till en rådgivande arbetsgrupp ( + 75 000 kr.). 

11. Under anslagsposten till ex pc n ser föreslås ökade medel för fort

satt utbyte av maskinpark och andra kontorsrationaliserande åtgärder 

samt för kopiering. telefon och för följdkostnade.r för föreslagen ny perso

nal (+240000 kr.). 
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Fiiredraga11cle11 

För nästa budgct{1r bör medel för kulturrfiJets verksamhet hcriiknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. dvs. med en besparing pft 2 ~·r av inneva

rande f1rs anslag uppräknat med lönc- och prisomräkning. Besparingen 

uppgår sammanlagt till 196000 kr. Det bör ankomma på kulturrf1det att i 

anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till rcgleringshrevs

bestämmdscr för budgetåret 1980/81 foreslä hur besparingen skall fördelas 

pft de anslag som kulturri\det disponerar. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att rcgcrmgen 

fön:sfär riksdagen 

att till Statens kulturråd: FiJrrn/111i11gskost11ader för budgetärct 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 9 607 000 kr. 

B 2. Statens kulturråd: Utrednings-, utvecklings- och informationsverk

samhet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

909 876 1 

3 1170002 

4 467 ()()() 

Reservation 67'!.326 

'TiJigare anslagsbeteckning Statens kulturräd: Utrednings- och utvecklingsverk
samhct. 
2 Dessutom tillkommer 50 000 kr. frtin anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte 
och I 000000 kr. frän anslaget Bidrag till kulturell verksamhet blanJ barn. 

Frftn anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal. 

rcseersättningar. publikationstryck samt övriga kostnader som har sam

band med utredningar, forsknings- och utvecklingsverksamhet, informa

tionsverksamhet resp. kontakt- och konferensverksamhet inom statens 

kulturråds ansvarsområde. Medel för fast anställd personal vid rådets 

utredningsenhet anvisas under ri\dets förvaltningskostnadsanslag. 

1979/80 Beräknad iindring 1980/81 

Statens Före-
kulturråd draganJcn 

Utrednings- och utvecklings-
verksamhet :!:!:!9000 + :! 900000 + 300000 

UtrcJnings-. utvecklings-
och informationsverksam-
het inom harnkultur-
omrrtdct + I 060000 +"I 000000 

Informations verksamhet 337 000 + 138000 of. 
Kontakt- och konferens-

verksamhet 551000 + :!I 000} 
Kulturpt>litiskt erfaren- + 450000 

hetsutbyte + 28000 

3 ll7000 + 4147000 + 1350000 

" Budgetåret 1979/80 anvisat under anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland 
barn. 
4 Budgetåret 1979/80 anvisat under anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 llthildningsdepartementct 16 

Stt1ll'll.' /..11/111rr/1d 

I. Pris- m·h liineomriikning m. m. 250000 kr. 

2. En rnedclstilldclning enligt huvudförslaget medför enligt rädet 

allvarliga konsekvenser för arhetet med att förverkliga kulturrolitikens 

intenti1lner. 

3. Resurserna för r;1dets utrednings verksamhet hör ökas for att 

ri1det bl. a. skall ha miijlighet att rahörja en översiktlig studie som skall 

leda till initiativ för att motverka kommersialismens negativa verkningar 

(+981 !)()!)kr.). 

4. Rihlet har i anslutning till sin anslagsframstiillning överlämnat en 

rar p \l r t om K u l t u r ro I it i sk fors k n i n g o c h ut veck I i n g. I 

rarporten redovisar kulturrfa!et sin syn rit behovet av forskning och ut

veckling inom kulturomrädet samt rit ansvarsfördelningen för dessa fr!1gor 

mellan universitet/högskolor och kulturddet/andra kulturorgan. 

R:1det disronerar sedan hudget[tret 1978/79 särskilda medel för kulturro

litisk forsknings- LH.:h utvecklingsverksamhet. :\krparten av dessa har ta

gits i ansrr:'ik för rrojeh.ten Kultur i arhetslivet lKh Kultur i hoendemiljö. 

Fiir projekten har red1lgiirclse lämnats i rror. 1977/78: 100 bil. 12 s. 20-21. 

R[idet föresli'1r all medlen till forsknings- och ut veck I in g s

v er k sam het för niista budgetår rliknas upp med sammanlagt I 882 000 

kr.. varav med I Oli2 000 kr. för projektet Kultur i arbetslivet. 405 000 kr. 

for projektet Kultur i boendemiljö. 250 000 kr. för att ge rttdet möjligheter 

att rfihörja nya utvecklingsprojekt och 165 000 kr. för information och 

kontaktarbete rörande kulturrolitisk forsknings- och utvecklingsverksam

het. 

5. Inkomsterna av r;\dets publikations verksamhet beräknas till 

41 000 kr. 

6. I pror. 1978/79: 143 (KrU 1978/79:30. rskr 1978/79:336) anvisades 

statens kulturrtiJ under anslaget Bidrag till k u 1 tur e Il verksamhet 

b Ian d barn I milj. kr. för information. utrednings- och ut vecklingsarhe

te. Rtidet föreslttr att medlen för insatser rf1 harnkulturornrådet i fortsätt

ningen anvisas under förevarande anslag samt att beloppet för nästa bud

getrtr höjs till 2 milj. kr. I+ I 000 000 kr. J 

7. Från anslagsrosten till inforrnationsverksamhet bekostas 

hl. a. hulletinen Kulturrådet informerar. kulturrfldets serie debattskrifter 

samt rådets information till invandrargrupperna. För nästa budgetar före

sltir ri\det att 100000 kr. anvisas för en till de större invamlrargrupperna 

riktad informationsskrift om den statliga kulturpolitiken, samhällets kul

turorganisation etc. Vidare behövs 25 000 kr. för distribution och för en 

datorisering av radets adressregister. 

8. Medel för radets deltagande i k u Itu rpol it is k t erfaren hets ut

byte har innevarande budgetår heräknats under anslaget Bidrag till inter

nationellt kulturutbyte. Rådet föreslår att medlen i fortsättningen anvisas 

under förevarande anslag samt att belopret ökas frän nuvarande 50000 kr. 

till 75 000 kr. ( + 25 000 kr.). 
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Fiiredmg1111d1·11 

Jag förordar en ökning av anslaget med 300 000 kr. fr;imst med h~insyn 

till medelshehovet for projekten Kultur i arhctslivet rn:h Kultur i boende

miljö. 

Under innevarande budgetftr disponerar kulturrådet 50 000 kr. under 

anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte och I 000000 kr. under 

anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland barn. Dessa medel hör 

fr. o. m. budgetf1ret 1980/81 beräknas under förevarande anslag. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemstiillcr jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stutens k11/t11rrdd: Utred11i11gs-. 1111·eck/i11gs- och i11.fi1m111-

tio11.1·1·ak.rnmhC't för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 4467000 kr. 

B 3. Bidrag till kulturprogram inom föreningslh·et m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

16824200 

19 903 000 

21 197000 

Frän detta anslag utgftr bidrag till kulturprogram inom föreningslivet 

~amt till förmedlingsbyrän för kulturprogram. länshildningsförbunden och 

Folkbildningsförbundet. 

Statsbidrag kan enligt förordningen ( 1974:454. ändrad 1977:538) om 

statsbidrag till kulturprogrnrn inom föreningslivet utgi\ till kulturprogram 

som anordnas av studieförbund. regional eller lokal enhet av studieför

bund. studiefi..irbund i samverkan med organisation, som är medlem i 

studieförbund. samt av liinsbildningsförbund och föreläsningsföreningar. 

Bidrag kan iiven utgi\ till program inom annan ideell förening. 

Fragor om statsbidrag till kulturprogram handhas av förrnedlingsbyrån 

för kulturprogram som svarar för fördelning och förmedling av statsbidra

get till studieforbund. fansbildningsförbund och fi.ireläsningsföreningar. 

Förmedlingshyrån fastställer hur stor del av bidraget som skall avse sär

skilt anlirdnade kulturprogram för handikappade. För förmedling av bidrag 

till andra ideella föreningar svarar länsbildningsförbunden. Medlen för 

detta lindamål. vars storlek fastställs av statens kulturråd, fördelas av 

förmedlingsbyrfrn mellan länsbildningsförbundcn efter samråd med dessa. 

rörmedlingsbyräns verksamhet leds av en styrelse bestående av åtta leda

möter, av vilka sex utses av Folkhildningsförbundet och två av Konstntir

liga och litter~ira yrkesutövares samarbetsn;imnd. 

~ Riksdagt'll 1979/80. I sam/. Nr/()(}. Bi/afia 12 
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I. Kulturprogram im1m 
föreningslivet 

2. Ridrag till pedagogiska 
t11.:h organisatoriska 
insatser 

3. Förmedlingshyrån för 
kulturprogram 

4. LänshilJningsförhunden 
5. Folkbi\dningsfi.irbumlcl 
6. Utviirdcring av bidraget 

Sratcns k11/111rrdd 

1979/80 

17468000 

965 000 
860000 
310000 
300000 

19903000 

Ber~iknad ~indring 1980/81 

Statens 
kulturråd 

+7048000 

+ 1000000 

+ 58000 
+ 852000 
+ 219 ()(){\ 
- 300000 
+8877000 

Före
dragandcn 

+ 1435000 

+ 70000 
+ 60000 
+ 29 ()()() 
- 300000 
+ 1294000 

I. Förmedlingshyrån begiir en ökning av an slagpost en till k u Itu r p ro

g ram inom föreningslivet med 5570000 kr. I dessa bcr~ikningar 

ingår såv~il kulturprogram för handikappade som ett nytt hidrag till pedago

giska rn.:h organisatoriska insatser. 

Statens kulturråd anser att automatisk kompensation rör arrangörers 

stigande kostnader måste ges iiven för kulturprogramverksamheten. En 

utehliven uppriikning innebiir ett minskat antal program. Arrangörerna 

tvingas viilja enkla program och måste avstå från t. ex. dans och teater som 

drar höga kostnader. 

I avvaktan på avtal om utställningsersiittning föreslås att I 250000 kr. 

tillförs kulturprogramhidraget för kostnader för utsfallningsersiittning till 

konstniirer som ställer sina verk till förfogande för interna utställningar i 

föreningars regi. Kostnaderna avser ett halvt budgetår. Kulturrådet fön:

slår en ökning av anslagspostcn med sammanlagt 7 048 000 kr. varav 

I 048 000 kr. är kompensation för pris- och löneökningar. 

2. för tredje året i följd begiir förmedlingsbyrån medel för bidrag till 

pedagogiska och organisatoriska insatser. Studicförbundens 

lokalt anställda personal, som förmedlar lK"h administrerar den allra stör

sta delen av kulturprogramverksamheten. är vanligtvis helt outbildade på 

området. Dåligt genomförda arrangemang med besviken puhlik och be

svikna artister kan bli resultatet. Byrån begär I 800 000 kr. Kulturrådet 

föreslår att I 000 000 kr. avsätts för ändamålet. 

3. För med I in g s byrån begär en ökning av bidraget till byråns ad

ministrationskostnader med 135 000 kr. 

Kulturrådet tillstyrker ingen ökning utöver kompensation för pris- och 

löneökningar med 58 000 kr. 

4. F o I k bi Id n i n g s för hu n det begär 451 000 kr. utöver kompensa

tion för automatiska kostnadsökningar. Medlen avser täckande av under

skott i budgeten samt två nya tjänster. en handläggare och en kontorist för 

bevakning av de regionala kulturfrågorna. 
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Kulturr:'1det tillstyrker 219000 kr. varav I 8 000 kr. utgör kornrensat ion 

för pris- och liineiikningar. 

5. L ii n s h i Id ni n g s fi.i r bunden iir FolkhildningsflirbunJets regiona

la nrgan. Deras framtida roll som regionala kulturorgan har varit foremftl 

för diskussion i samtliga liin under vflren 1979. Fiirbundens niira kontakt 

med folkrörelser och organisatil1ncr gör dem enligt statens kulturråds 

mening väl hirnpande att sköta uppgifter med samwrkan. samrt1d. infc..irma

tion och förmedling av kulturverksamhet ute i liinen. 1-olkhildningsförhun

det hemstiiller om ett anslag rå I 847 000 kr. 

Kullllrrädet tillstyrker en bidragshiijning med 852 000 kr. varav 52 000 

kr. iir kompensation för pris- och löneökningar. 

6. Ut v ii r Je ring av statsbidraget till kulturprogram beriiknas vara 

avslutad under 1979/80 varför siirskilda medel ej iir aktuella för nilsta 

budgetflr. AnslagspLlS\l:n bör diirför utgå. I -300000 kr.) 

FiireJmgalllit11 

Anslaget bör ökas mcd I 294 000 kr. och föras urr med sammanlagt 

21 197 000 kr. 

Den p~1gf1ende utviirderingen av bidragsgivningen till kullllrprogram 

kommer att vara avslutad vid utgfmgen av innevarande budgetfir. För niista 

budgetar kan således de medel som anviints för utviirderingen utnyttjas 

som en fiirstiirkning av anslagsposten för kullllrprogram. 

Jag hemstiiller att regeringen fiireslflr riksdagen 

att till Bidrnt: till k11/t11rpn>J.:1w11 inom F>renini;s/il·ct m .111. for bud

getåret 1980/81 anvisa ett anslag av 21 197 000 kr. 

H 4. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

9962667 

11 794000 

12 654000 

Reservation 606 587 

Ur detta anslag utgår bidrag dels din:kt till organisationer. som bedriver 

en omfattande kulturverksamhet. dels till statens kulturråd för fördelning 

bland olika kulturprojekt inom organisationslivet. 

Enligt kungörelsen ( 1974:453} llm statsbidrag för experiment lH.:h utveck

lingsarbete inom kulturell verksamhet bland amatörer utgår bidrag främst 

till sådana projekt som syftar till att foimja kulturell verksamhet bland dem 

som har ringa kontakt med kulturella aktiviteter. 
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I. Centrala amatörorga
nisationer 

, Experiment llCh ut v.:..:k
ingsarbete inom kultu
rell verksamhet hlaml 
amatörer 

3. Centrumbildningar p?1 
teaterns. dansens. mu
sikens. filmens, hild
konstens och lith:ra
turens områden 

4. Folkparkernas central
organisation för central 
service och andra ge
mensamma insatser samt 
för folkparkernas 
artistförmedling 

5. Folkets husfiireningar
nas riksorganisation 
for anordnande av hl. a. 
konstutställningar och 
s. k. kulturhörnor 

h. Vissa internationella 
org;misationer 

7. Kurser. konferenser. 
rcs\>r. festivaler och 
gästspel 

H. Kulturverksamhct bland 
spr:ikliga minoriteter 

9. S;irskilda kulturprojekt 
10. Utrustningshidrag till 

mindre föreningar och 
organisationer 

11. Bidrag till utbildning 
av kulturombud pä 
arbetsplatser 

S1a1e11.1· /..11/111rrcld 

197'1/80 

~ 455 000 

2 ,,00000 

2 644000 

2 325 000 

'150000 

235 000 

585 000 

11794000 

-----
Beräknad ändring 1980/81 

Statens 
kulturrt1d 

+ 4 147000 

+ I 156000 

- 2 "44 000 

+ 640000 

+ 457000 

235 000 

+ I 035000 

+ 750000 
+ 4000000 

+ I 500000 

+ 400000 
+11206000 

Före-
dr;1gamlen 

- IOOlXXl 

of. 

+ l.'i9lHXl 

+ 65()()(} 

--235 000 

+ 38<HlO 

+860000 

I. Ur anslagsposten till <.:entrala amatörorganisationer utgår 

bidrag i form av allmän I driftbidrag till Sveriges körförbund. Svenska 

s{ingarförbundet. Svenska arbetarsftngaii"örbundet. Riksförbundet Svensk 

kyrkomusik. Svenska missionsförbundets sängarförbund. Svenska baptis

ternas s{ingarförbund. KÖRSA M. Riksförbundet Sveriges amatörorkest

rar. Riksförbundet unga musikanter. Sveriges orkesterföreningars riksför

bund, Svenska missionsförbundets musikkf1rer. Sveriges spelmäns riksför

bund. Sveriges dragspelares riksförbund. Amatörteatrarnas riksförbund, 

Riksförbundet Svensk fotografi/Sveriges fotoklubbar. Sveriges smallilm

förbund. Sveriges s.:ha1:kförbund. Evangeliska fosterlandsstiftelsens mu

sikvcrksamhct. Metodistkyrkans sangarförbund. Riksförbundet för hem

bygdsvt1rd samt Svenska filmfrämjandet. 
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Kulturr:1det föresl;'ir att anslagsn1hriken iindras till "Centrala amatiiror

ganisationer rn. tl. ". Kulturri1det fi\resbr bl. a. mot hakgrunJ av att ama

törteatern hör fri ett ökat stöd en ökning av anslaget med 4 147000 kr.. 

varav 147000 kr. utgör kompensation för prisökningar. 

2. Bidraget cxrcrimcnl och lltl'ecklingsarbefe inom kulturell 

verksamhet hland amatörer avser friimja 11tvecklingen av nya och fiirhiitt

rade metoder inom amatöromr:idet. Kulturrädet frarnhi1ller att summan av 

ansiikta medel kraftigt överstiger tillgiingen p{1 resurser. Ri'1det fi.iresli1r en 

höjning av anslaget med I 150000 kr .. varav 156000 kr. utgör kompensa

tion för pris- och löneökningar. 

3. Ur anslaget till ccntrumbildningar utgt1rhiJragtil1 Dans-. Film-. 

Fotografi-. Författar-. Illustratörs-. Konstniirs-. Musik- och Teatercen

trum. Centrumbildningarna spelar en viktig roll för att utveckla nya vligar 

för kontakt dels mellan konstniirer och puhlik, dels mellan den fria sekwrn 

och den institutionella kulturen. Statens kulturrtid föreslttr att bidraget till 

ccntrumbildningarna hiijs med 2 159000 kr. varav 159000 kr. lir komrcnsa

tilln for pris- och löneökningar. Kulturr~lllel foreslt1r vidare all centrum

bildningarna fors över till andra anslag och behandlas och redovisas under 

budgctavsni!t där de sakligt hör hemma. 

4. Bidrag\!\ folkparkernas ccntrallirganisation avser central 

service. metodutveckling. utbildning. lokal och regional försöksverksam

hct samt stöd till artistförmedling. Bidraget bör ocksä syfta till att göra 

parkerna mindre kommersiellt beroende. Folkparkerna planerar nu att 

ytterligare utveckla barn- och ungdomsverksamheten bl. a. genom att ta 

vara pil de äldres rika erfarenheter. Alternativ dansmusik planeras 111.:ksä 

för att erbjuda ett kvalitativt icke-kommersiellt alternativ till den i dag allt 

mer likriktade dansmusiken. Av nuvarande anslag ber~iknas 225 000 kr. bli 

disronerade för artistförmedlingen. Centralorganisationen anser att detta 

belopp lir klart otillräckligt för att förmedlingen skall kunna konkurrera 

med de privata rroduktionsbolagen och begär 2 528 000 kr. till artistför

medling ( + 2 303 000 kr.). Centralorganisationen hegfö· för sin övriga verk

samhet en anslagshöjning med 5 718 000 kr. 

Kulturrädet tillstyrker en ökning av bidraget till folkparkerna med 

640000 kr.. varav 140 000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökning

ar. 

5. F o I k e t s h u s fören inga rn as r i k sorg an isat i o n ( FH R) 

•Wser att ytterligare utveckla arbetet med "Folkets hus-hörnor" och begär 

ökade medel för detta. Utställningsverksamheten i Folkets Hus kallad 

"'Konst i Folkets Hus"' är ocks{1 under uppbyggnad hl. a. genom samarbete 

med FHR:s distriktsorganisationer och Konstfrämjandc::ts regionför

eningar. Personalbehov rnotsrnrande en heltidstjänst redovisas. För ut

f:iyggd verksamhet med konst i Folk.els Hus begärs sammanlagr en ökning 

pä 537000 kr. Pä teateromrädet planeras insatser med stödköp av bam

och ungdomsförestallningar. FHR är en av landets största dansarrangörer. 
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Organisationen planerar all spriJa den icke-kommer-.idla musiken till nya 

puhlikgrupper och iika uthudet av alternativ musik gerrnm en musikarran

giirsNganisation. lokalt knuten till 1-olkets Hus. Resurser kriivs hiir för 

hl. a. konferensverk sam het. 

Kll\\urr~\det s..:r positivt p~1 den uthyggnad av kullurvcrksamheten som 

FH R föresbr och förnrdar en hiijning av hidraget med 4.57 000 kr. varav 

57 OOll kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

h. An slagsposten V is sa internat i o n e 11 a organisationer före

sbs överförd till ansh1get Ridrag till internati1mellt kulturuthyte. 

7. Kurser. konferenser. resor. festi\·aler och giistspel. 

Genom riksdagsbeslut med anledning av prnp. I 97X/79: 147 ( Krl.l 1978/ 

79:24. rskr 1978/79:2341 om kultur- och infonnationsuthytet med utlandet 

disp1>nerar kulturri·1det under hudget{1ret 1979/80 siirskilda medel för inter

nationellt kulturuthyte under anslaget Bidrag till internati1111cllt kulturut

hyte. 

R;1det far varje ar till niimnda iindamtll ett stort antal ansökningar som 

mt1ste. avslas p. g. a. medelshrist. Siirskilt giillcr det teater-. dans- och 

rnusi kom r{1dena. 

Kulturrädet föresli1r en hiijning av anslaget med I 03.5 000 kr .. varav 

3.5 000 kr. iir kompensation för pris- och löneökningar. 

8. Kulturr~1det hegiir siirskilda medel för kulturverksam het 

hland spr~1kliga minoriteter. Rrldet framhldler att det f.n. saknar 

möjligheter att fortlöpande tillfredsstiilla Je behov som finns bland invand

rare och sprnkliga minoriteter. I den hi'irda konkurrens som utmiirker den 

reguljära bidragsfördelningen har invandrariindamalen sv:1rt att hlivda sig. 

enligt kulturrädet. lnvandrarverket har i sin anslagsframställning betonat 

hetyJclsen av att detta nya anslag inrättas. 

Kulturr{1det begär för budget{1ret 1980/81 7.50 000 kr. 

9. Kulturrädetföresl<'lrocks:·1attett bidrag till särskilda kultur

rrojekt inrättas. Även pti detta anslag pi'tpekar kulturrl1dct att det är 

tredje :iret i följd som krav pr1 medel ställs. Tre tyrer av iindamäl avser 

ri1dct att stödja med detta hidrag: tviirinstitutionclla och tviirkulturella 

proji:kt. amatörprojekt samt samarbete mellan organisationslivets ama

törer och professionella kulturarbetare. 

Ri1det begiir 4 000 000 kr. för detta ändamftl. 

10. Under de senaste fem liren har regeringen av de s. k. särskilda 

lotterimedlen tilldelat statens kulturrfal ett :'1rligt belopp för fördelning av 

utru~tningsbidrag till mindre föreningar och organisationer inom rftdets 

ansvarsonmide. I det senaste beslutet i maj 1979 anvisades .500 000 kr. för 

ändamillet. Frl1n de anvisade medlen har heviljats bidrag till bl. a. kollek

tivverkstäder och musikföreningar. 

R;1L1e1 föresl~ir nu all ett s~irskilt anslag inr~ittas för detta ltndamlll och att 

anslaget upptages med I .500000 kr. 
I]. Kulturr;1det föresl;\r ocksi1 ett nytt s;irskilt bidrag t i 11 ut bi Id

n ingav kulturombud p;t arbetsplatser. 
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Helwvet av att med samhiillsstöd hygga upp lokala alternativ till den 

kommersiella försäljningen av höcker, fonogram och konst hlir allt mer 

r{1taglig. enligt ri1det. I avvaktan rri en mera övergripande lösning av den 

lokala medieförsö1jningen är det angeläget att snahbt vidta atgärder för att 

ge s!iid och stimulans i"ir del arbete som Ml/er p;'1 arr viixa fram inom 

organisationer. pti arhetsplatser och i hokkafrer. 

Kulturri1det hegiir nu medel för uthildningsinsatser som hör genomföra~ 

lokalt tillsammans rm:d föreningar och organisationer. Kulturrf1det föresltir 

att anslagspo~ten förs upp med 40'1000 kr. 

Sammanlagt begär r{1det under anslaget Bidrag till kulturverksamhet 

inom organisationer en ökning med 11 206000 kr. varav 535 000 kr. utgiir 

kompensation för pris- och löneökningar. 

Fiiredraga11dc11 

Folkparkernas centralorganisation och Folketshusfi.ireningarnas riksor

ganisatilin har i sina anslagsframs@lningar lagt fram förslag om musikar

rangemang i parker och samlingslokaler under medverkan av kvalificerade 

yrkesmusiker. Dessa arrangemang kan hidra till att stimulera det lokala 

musiklivet och den unga publikens intresse !lir siillskapsdans i olika 

former. Dessutom kan förslagen ha betyddse niir det gliller att öka arbets

tillfällena for kvalificerade yrkesmusiker. 

Det är frlimst med hlinvisning till den sist niimnda aspekten som jag 

finner det angeHiget alt folkparkerna och folketshusföreningarna för möj

lighet att pröv;1 hur de presenterade idCerna kan förverkligas. rnirför vill 

jag förorda att 250 000 kr. för disponeras för ett samarbetsprojekt för de 

båda organisationerna. Verksamheten hi.ir kunna utvfaderas redan efter ett 

är och hidraget bör diirför ha karaktiiren av engångsanvisning. 

Under innevarande budget:lr disponerar Folkparkernas centralorganisa

tion 300 000 kr. for internationellt kulturutbyte under anslaget Bidrag till 

internationellt kulturuthyte samt 200000 kr. under anslaget Bidrag till kul

turell verksamhet bland barn. Dessa medel bör heriiknas under föreva

rande anslag. 

Mina förslag avseende bidrag till internationellt kulturuthyte avser jag 

redovisa under anslaget G I. Kulturellt utbyte med utlandet. Medlen under 

anslagspos\en Vissa internationella organisationer bör därför föras över till 

niimnda anslag. 

Riksförbundet Unga musikanter. som innevarande budgetår i egenskap 

av amatörorganisation för hidrag ur förevarande anslag. kommer enligt 

statsrädct Mogärds förslag i det följande att ges stöd ur anslaget Bidrag till 

ungdom~organisationerna~ centrala verksamhet. Anslagsposten Centrala 

amati.irorganisationer har diiri'ör minskats med det helopp som nu utgår till 

Unga musikanter. 

Av skiil som jag redovisar under nästa anslagspunkt bör de medel som 
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s1;'1r till n:gcringc11s disposition för vissa invcstcringsiindamill rf1 kult11rnm

ri1dct ökas. Jag anser det därför inte möjligt att under ;1r 1980 tilldela 

statens k11hurr;1d siirskilda me1.kl ur lllttcrimcdelshchhllningcn för fördel

ning av utrustningshidrag. Ej heller finner jag skiil att föreslå en särskild 

anslagspost för iindam:ilet. De mest angcfägna hidragshehoven pt't detta 

omr;"illc för fortsiittningsvis tillgodoses genom beslut av regeringen frf1n fall 

till fall. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föresl{1r riksdagen 

att till Bidra i: 1ill k11/111n·cr/...rn111hc1 inom orga11is11fi1111er för hudget

Met 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 12 654 000 kr. 

R 5. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 880204 

5 374000 

6 973 000 

Reservation 721835 

Ur detta rescrvatilrnsanslag, det s.k. kulturmedelsanslaget, utgår hidrag 

till vissa organisationer och institutioner. Vidare tJtgttr bidrag genom beslut 

av regeringen efter ansökan i varje särskilt fall. 

Di.1positi1111 m· a11slag1'/ 1979/80 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

Ändamål 

I. Musikaliska akademiens styrelse för musikpeda
gogisk 11tbildningsverksamhc1 inom privata musik
skolor i Stockholm 

' Stiftelsen Gcrlcsborgsskolan för verksamheten i Ger
lesborg 

3. Samfundet De nio för verksamheten 
4. Riksförtnmdet Invandrarnas kultun.:entrum för verk

samheten 
5. Sli.lllöverstyrelscn för utvccklingsarbcte för 

handikappade 
h. lnvesteringsämlami'll pil kulturområdet 
7. Övriga ändamM 

Belopp 

35000 

395000 
15000 

110000 

IOO(KlO 
2 500000 
2219000 
S 3741MHI 

, Stiftelsen Gerleshorgsskolan begär att statsbidraget för 

verksamheten i Gcrlesborg höjs med 305 000 kr. till 700000 kr. 

3. Samfundet De nio begär en ökning av statsbidraget med 10000 

kr. till 25 000 kr. främst för att kunna hibehtilla sin rrisutdelning i stort sett 

oförändrad. 

4. Riksförl:rnndct Invandrarnas kul.turccntrum begär en 

höjning av statsbidraget med 90000 kr. till 200000 kr. 
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Fiirl'dr11g11ndcn 

Lir anslaget Bidrag till siirskilda kulturella iindamål liimnas stiid till ett 

fåtal iindamål inom kulturområdet for vilka hidragsbehovct är regelbundet 

återkommande. Det linns också ett visst utrymme inom anslaget för att 

tillgl1dosc nya behlw m:h stödja nya initiativ. varigenom utveckling och 

förnyelse av kulturlivet friimjas. 

Fr.o.m. niista budgetår bi)r medel för bidraget till Samfundet De nio 

beriiknas under anslaget Litteraturstöd. vilket innchiir en minskning av 

förevarande anslag med 15 000 kr. Vidare bör medel till Sveriges dövas 

riksförbund för produktion av videogram for harn, som innevarande bud

getår utgår ur anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland barn. ber~ik

nas under förevarande anslag. Detta inncbiir en ökning av anslaget med 

250000 kr. 

Medel för hidrag till regional museiverksamhet i Stockholms liin har 

innevarande budgetår reserverats under detta anslag i avvaktan på resulta

tet av överväganden inom länd i organisationsfrågan. Jag har även för 

niista budgetår reserverat medel för iindamålct under detta anslag. 

Sedan år 1953 har regeringen. med undantag för ett år. medgett att 

Svenska penninglotteriet aktiebolag tlrligen fär anordna ett särskilt lotteri 

till förmån för kulturella ändamål. Regeringen beslutar fran fall till fall om 

anvisande av medel ur behållningen av dessa lotterier för investeringsiin

damål av cngångskaraktiir på kulturomrtldet. t.ex. för hyggnadsändamål. 

anskaffande av utrustning o.d. På ett område har det i praxis utbildats ett 

statsliidragssystem som kommuner. lunJsting. Folkparksrörclsen m.ll. nu

mera räknar med. niimligen hidrag med ca en femtedel av totalkostnaden 

vid ny- och omhyggnad av icke-statliga teater-. konse11hus- och museilo

kaler. Under senare delen av 1960-talt:t utgjorde ncttointiikten av dessa 

lotterier ca 7 milj. kr. för år. Därefter har nettointäkten successivt minskat 

och utgjorde år 1979 3 .6 milj. kr. För att i någon mån mot verka denna 

utveckling har under senare :'lr reserverats särskilda medel för 

investerings~indamål under förevarande anslag. Innevarande hudgetär har 

för detta ändamål beriiknats :u milj. kr. Ett stort hidragshehov föreligger 

hl.a. på grund av pågående och planerad hyggnadsverksamht:t for teater-. 

konsert- och museiiindamål. Mot hakgnmd härav bör kulturmedelsansla

gets investeringsmedel nästa hudgetår ökas med ytterligare I milj. kr. 

Jag föreslår att anslaget höjs med I 599 000 kr. till 6 973 000 kr. Med 

hänvisning till föreslagna öve1i'i.iringar innebär detta en reell resursför

stärkning med I 364 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrn~ till siirskilda k11/t11rella iindamål för budgcttlret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 6 973 000 kr. 
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B 6. Bidrag till samisk kultur 

l 97X/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 Förslag 

1094343 

1 4.50 000 

1 (100 01\(l 

Genom riksdagens beslut lpwp. 1976/77:80, Krll 197fi/77:43. rskr 1976/ 

77:289) infördes den 1 juli 1977 ett sfaskilt statsbidrag till samisk kultur. 

Bidrag kan utg{1 till olika former av samisk kulturell verksamhet lH.:h till 

de samiska organisationerna i enlighet med de i prop. 1977/78:80 (s. I lfi. 

122. 128-132 lH.:h 148) angivna riktlinjerna. Medlen Jisponeras av samefon

Jcn och beslut om hidrag fattas av samefondens kulturdelegation. 

StHelse11.for SWllt'.fimde11 

Kulturdelegationen föreslf1r en höjning av anslaget med 300000 kr. ut

över kompensation för kostnadsökningar för nästa budgeti:\r. Delegationen 

framh:Hler att anspri1ken p<'1 bidrag ur anslaget är stora. Framför allt pekar 

kulturdelegationen pt1 behovet all stödja samernas internationella samar

bete och Je ökade kostnaJerna för tidningen Samefolket. 

Fiiredraga11dc11 

Jag anser att bidraget till samisk kulturell verksamhet är ett viktigt 

komplement till det stöd som i olika generella former kan komma det 

samiska kulturarbetet till del. En intressant del av sameorganisationernas 

verksamhet är deras kontakter med minoriteter i andra delar av världen. 

Dessa kontakter bör kunna främjas genom bidrag från detta anslag. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslt1r riksdagen 

att till Biclmg till sa111is/.:. k11/111r för budgetf1ret 1980/8 l anvisa ett 

anslag av I nOOOOO kr. 

B 7. Bidrag till konstnärer m.m. 

1978/79 Utgift 

I 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

21904260 

25 0490001 

n 152 ooo 

Reservation 3 163 116 

' Dessutom tillkommer 345 000 kr. från anslaget Bidrag till kulturell verksamhet 
bhrnd harn och JO() 000 kr. från ansh1get Bidrag till internationellt kulturutbyte. 

Hidrag enligt förordningen ( 1976:528) om bidrag till konstnärer <ändrad 

1978:222) kan utgå till konstnär som är svensk medborgare och till annan 

konstnär som är stadigvarande bosatt i Sverige. Bidrag kan ej tilldelas den 

som deltar i grundläggande konstnärlig utbildning. 
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Hidragcn kan ha formen av konstniirshidrag eller projckthidrag. K 11 n st

n ii r s h id ra g kan utg:1 för att ge <iktiv konstnär en si"idan ekonomisk 

trygghet under viss tid alt han kan iigna sig ät konstnlirlig yrkesutövning 

utan avbrott eller tit experiment och nydanande inom i-onstniirlig verksam

het. Det kan ocks<'1 ge l.;onstniir skydd av pensionskaraktär elkr i vissa fall 

11tg;'1 till efterlevande till konstniir. Konstniirshidrag kan m:kst1 tilldelas 

k11nstniir för andra iindam;\I. 

Konstniir~hidrag far fr.o.m. den l januari 1979 uppg~1 till högst 33000 kr. 

orn ;·iret for varje mollagare. Del kan utg:i till samma konstnär för högst 

fem :1r i siimkr utan omprövning. Bidrag av pensionskaraktiir och hidrag till 

efterkvande far utg:1 tills vidare. 

Vid fördelningen av konstniirsbidrag till aktiva konstnärer skall hiinsyn 

tas till st1viil konstniirlig kvalitet som mottagarens hehov av ekonomiskt 

hidrag. Diirvid iir det viktigt att konstniirer som är bosatta i oli!.;a delar av 

landet och företriidarc för olika konstniirliga genrer. stilar och tekniker 

korn rne r i fr;'iga. 

Projektbidrag skall avse rnrdinriktat konstniirligt utvecklingsarhete 

av mer kostnadskrävande nalllr. Bidrag kan u1gt1 för avgränsade projekt 

som antingen kan antas fä betydelse för utvecklingen inom det aktuella 

k(•nstomr{1det eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig 

verksamhet till nya omri1den i samhället. Som försiiksverksamhet kan 

projektbidrag utgi·i till prnduktion av film som huvudsakligen är avsedd att 

distribueras p;) annat siitt iin genom de vanliga biograferna. 

Konstniirshidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 

förfottarfond i fr!1ga om författare. översättare och kultui:iournalister och 

av konstnärsnlimnden i fr~1ga om övriga konstniirer. 

Konstnärs nämnden indittades den I juli 1976. Enligt förordningen 

( 197(>:531) rneJ instruktion för konstnärsnämnden skall niimnden vid siJan 

av uppgiften att handha ärenden om bidrag till konstnärer hälla sig under

riiltad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhMlanden. Nämnden 

skall ocks!1 avge förslag till innehavare av inkomstgaranti för konstniirer. 

Konstnärsnämnden består av ordförande och elva andra ledamöter samt 

r1tta suppleanter. vilka alla utses av regeringen. Atta av ledamöterna samt 

suppleanterna utses efter förslag av Konstniirliga och litterära yrkesutöva

re~ samarbetsnämnd <Klysl. 

Inom nämnden finns tre arbetsgrupper. niimligen en för ärenden rörande 

hild- och formkonstniirer. en för ärenden rörande tonkonstnärer och en för 

ärenden rörande scen- och filmkonstnärer. Arbetsgruppernas huvudupp

gift iir att fatta beslut om hidrag till konstniircr inom resp. verksamhetsorn

r{1dc. Varje arbetsgrupp besttir av ordförande och högst fem andra leda

möter samt fem suppleanter. vilka alla utses av regeringen. Samtliga leda

möter och suppleanter utom ordföranden utses efter förslag av Klys bland 

företrädare för yrkesutövarna inom arhetsgruppens verksamhetsområde. 

Innevarande hudget[tr har för hidrag till författare. översättare. kultur-
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journalister m.tl. anvisats I 025 000 kr. För bidrag till andra konst nära har 

anvisats sammanlagt 24 024 000 kr., varav I 500 000 kr. avser projektbidrag 

till produktion av film och 22 524 000 kr. konstnärsbidrag och projektbidrag 

m.rn. Dtirntöver har 345 000 kr. anvisats unucr anslaget Bidrag till kulturell 

verksamhet bland barn för projektbidrag till produktion av film för ham 

och 100 000 kr. under anslaget Bidrag till internationellt kulturuthyte. Av 

beloppet till konstniirsbidrag och projekthidrag m. m. för högst 1 600 000 kr. 

anviindas för konstnärsnämndens förvaltningskostnader. 

St\,-rd.~n1.for S\'<•riges .Wrf(111a~fi1111i 

För budgetf1ret 1980/81 begär styrelsen en ökning av bidraget till för

f att a re. översättare och kulturjournal ister med 180000 kr. 

för att möjliggöra en höjning av bidragsbcloppet från 17 000 kr. till 20000 

kr. Bidragens antal avses vara oförändrat 60 stycken(-+ 180000 kr.). 

/\. 1111s111 ii rs 11ii11111de11 

I. Konstnärsniimnden redovisar anviindningen av anslaget för konst

närshidrag och projekthidrag till andra konstnärer budgetMet 1978/ 

79. Konstnärsbidrag till aktiva konstnärer har fördelats på följande sätt. 

Till bild- o.::h formkonstniirer har utgt1tt 758 bidrag om sammanlagt 

I 0 175 000 kr. Tonkonstniirerna har erhållit 223 bidrag om tillsammans 

2 381 000 kr. Inom gruppen scen- och filmkon<;tnärcr har utgt1tt 208 bidrag 

till ett sammanlagt belopp av 2 260 000 kr. Ett bidrag om 21 000 kr. har 

utgätt för s.k. integrerad konst dvs. konst som berör flera konstomriidcn. 

Huvuddelen av bidragen utdelas för ett ilr. 39 bidrag har utdelats för den 

fängsla möjliga tiden. fem ar. 

Antalet bidrag av pensionskaraktär uppgår till 35.5. varav tvä utgär till 

efterlevande. 
När det gäller projektbidragen har 58 bidrag om sammanlagt I 652 000 kr. 

tillfallit bild- och formkonstnärcr. JO bidrag om tillsammans 329000 kr. har 

tilldelats tonkonstnärer. sex bidrag om sammanlagt 280 000 kr. har delats 

ut till scen- och film konstnärer och fem bidrag om tillsammans 130 000 kr. 

har utdelats förs. k. integrerad konst. 

För utställningar i utlandet har till enskilda konstnärer utdelats 26 pro

jektbidrag om sammanlagt 121 500 kr. 

Till produktion av film har tolv projektbidrag om sammanlagt I milj. kr. 

utdelats. 

2. Konstnärsnämnden föreslår att konstnärsbidrag. som enligt förord

ningen om bidrag till konstnärer f.n. fär uppgil till högst 33 000 kr. om iirct 

fr.o.m. nästa budgetår bestäms till högst 39000 kr. 

Konstnärsbidrag av pensionskaraktär, som f.n. enligt nämndens bestäm

mande i normalfallet utgar med 8 000 kr. om aret, bör höjas till alt 

motsvara ett basbelopp. f.n. ca 13 500 kr. Medel behövs också för de 

socialförsäkringsavgifter som nämnden fr.o. m. den I januari 1980 måste 
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hctala för de konstniirsbidrag. som enligt förordningen ( 1979:737) om pen

sionsgrundande hidrag frf1n Sveriges författarfond m.ll. skail anses som 

inkomst av anställning. 

Anslagspostcn Hidrag till andra konstniirer m.m .. vari ing[1r medel för 

niimndcns administrationskostnader. hör riiknas upp med sammanlagt 

13970 000 kr. Av ökningen avser I 500 000 kr. delposten projckthidrag till 

produktion av film. Vidare bör de medel som anvisats till konstnärsnämn

dcn under anslaget Bidrag till kulturell verksamhet hland harn för projekt

bidrag till produktion av film för barn räknas upp med 55 000 kr. och de 

under anslaget Bidrag till internationellt kulturuthyte anvisade medlen räk

nas upp med 100000 kr.(+ 14131000 kr.l 

Fiin•draganden 

För innevarande budgettlr har konstnärsnämnden under anslaget Bidrag 

till kulturell verksamhet bland barn tilldelats 345 000 kr. för projektbidrag 

till produktion av film fi.ir barn. Vidare har nämnden erhållit IOOOOO kr. 

från anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. Motsvarande belopp 

bör fr.o.m. nästa budgetår beriiknas under förevarande anslag. 

Konstnärsnämnden disponerar innevarande budgetår sammanlagt 

I 845 000 kr. för produktion av film. varav 1.5 milj. kr. för försöks verksam

het med projektbidrag till produktion av film som är avsedd att distribueras 

på annat sätt lin genom de vanliga biograferna. För filmändamål beräknar 

jag en i.ikning med 120000 kr. För övriga lindarna! under anslaget beräknar 

jag en höjning med I 538 000 kr.. sedan hiinsyn tagits till gjorda överföring-

ar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidr<IK till ko11.1'ffliirer m .m. för budgettlrct 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 27 152 000 kr. 

B 8. Inkomstgarantier för konstnärer 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4189359 

4 375 000 

4 900 000 

Enligt förnrdningen I 1970:504) om inkomstgarantier för konstnärer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som stär för konstnärlig verksamhet av 

hög kvalitet llch stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare 

av inkomstgaranti fattas av regeringen efter förslag från eller yttrande av 

konstniirsn:imnden och skall avse kalenderi'lr eller del därav. Den som 

innehar inkomstgaranti skall årligen under sin återst~ende livstid äter utses 

till innehavare av inkomstgaranti, om inte synnerliga skäl föranleder annat. 
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Inkomstgaranti kan uppg;\ till högst fem gånger det hasbclopp som l.'.nligt 

lagen ( 1962:381 lom allmiin försiikring giilldl.'. vid kall.'.rnkrtnets ingång. Det 

för januari I 980 faststiillda hasbeloppl.'.t ;ir I 3 900 kr. Garantins maximihe

lopp for är 1980 uppgår således till 69 500 kr. Ddta maximihdopp minskas 

med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 r,; av 

iirsinkomsten i övrigt. 

Antalet inkomstgarantier är innevarande hudget{ir I 20. 

K' 111 st nii r.rnii mnd!' 11 

Konstniirsniimnden föreslår oforiindrat antal garantirum budgdtiret 

1980/81. 

Fiiffdragandl!n 

Med hiinsyn till den ökade belastningen av anslaget. hl.a. till följd av 

basheloppi:ts hi.ijning. beriiknar jag ett ökat medelsbchov av 525 000 kr. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till /11kom.1tgaranticrji">r konstniil"l'r för budgetåret 1980/81 anvi

sa t.:11 förslagsanslag av 4 900 000 kr. 

B 9. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom biblio

tek m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 förslag 

29252 000 

31670000 

33 n3ooo 

Frän anslaget utgtir innevarnnde budgetår ersiittning lit författare m.11. 

för utlåning av deras verk genom bibliotek med 30070000 kr. samt ät 

författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker 

och taltidningar med I 600 000 kr. 

G;illande bcstiimmelser om bi b I i o te k s c r sätt ni n g finns i förord

ningen ( 1962:652) om Sveriges författarfond <omtryckt 1979:394). Ersiitt

ning utgår för utlåning genom folkhihliotek och skolhihliotek av lit!crärt 

verk i original av svensk upphovsman och litterärt verk i svensk översätt

ning. Ersättning utgår även för böcker som ingår i bibliotekens referens

samlingar. 

Från ddta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel mot

svarande vissa grundbelopp för hibliotcksersättningen. Innevarande bud

getår uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 29 öre för hemlån 

och till 116 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 14,5 

öre för hemlån och till 58 öre för referensexemplar. Av fondens medel 

utbetalas individuell författarpenning till svenska författare av originalverk 

med 17 öre för hcmlan och med 68 öre för referensexemplar av original-
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verk. För fl.irfattarc med hiiga utläningssiffn>r gLiller vis~a begriinsningar. 

Styrelsen för Sveriges fiirfotta1fond kan hestiimrna att fi.irfattarpenning till 

viss upph(wsman skall utg{1 med högre belopp ;in det statistiskt heriiknade. 

Denna miijlighct tilfampas för att ge ca 155 upphovsmiin s.k. garanterad 

författarpcnning. vilken f. n. uppgtir till 33000 kr. per år. Fr.o.m. ftr 1980 

höjs den till 36000 kr. Återstoden av fondens medel. den s.k. fria delen. 

används d"ter styrelsens hestiirnmandc till stipendier. pensioner. under

stöd m:h andra för författare. övcrsiittarc m.tl. gemensamma iindamäl. 

Vad i giillande bestiimmcber om hihlioteksersiittning och fiirfattarpcn

ning sägs om svensk upphovsman avser fr.o.rn. den I januari 1978 iiven 

sädan utliindsk upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige. 

Ersättning t1t författare och översiittare för utnyttjande av deras verk i 

form av ta I hö c k er och ta It id ni n g ar fördelas av Sveriges fiirfattar

förhund enligt vissa av förhundet faststiillda regler. 

Styrelsen pir S1·crig<'.1 Fir.fi1ttw:fi111J 

1. En beriiknad ökning av bi h I i o t c k s ut 111 ni n gen till 106 miljoner 

län under är 1980 och av handbokssamlingarna till X miljoner volymer 

samma är medför vid oföriindrade grundhclopp att medclsbehovet ökar 

med 983 000 kr. 

2. Styrelsen anser att hi b I i ot ek se rsät t ni nge n s grund be I opp 

bör anknytas till den allmiinna löne- och inkomstutvecklingen i samhiillet. 

Styrelsen pekar också pt1 den urholkning av biblioteksersättningen som iir 

en följd av Je senaste {trens höjningar av socialförsäkringsavgifterna. Sty

relsen anser att den höjning av bibliotcksersiittningens grundbclopp som 

skedde den I januari 1979 inte iir tillriicklig för att kompensera författarna 

för utvecklingen på dessa områden. Vidare hör enligt styrelsen socialfor

siikringsavgiftcrna på upphovsmännens rörelseinkomster ur fonden erläg

gas av fondt:n. 

Styrelsen föreslår att ersiittningen fiir hemltin av originalverk höjs till 34 

öre och att övriga ersättningar höjs i motsvarande mån ( + 5 354 000 kr.). 

Den begiird>t höjningen i\tgär till att finansiera dels införandet av en med 

författarpcnningcn samordnad statistiskt beräknad ersättning till överslit

tare (översiittarpenning). dels en höjning av beloppen för författar- och 

överslittarpcnning (inkl. den s.k. garanterade författarpenningenl fiir att ge 

upphovsmlinnen en kompensation för de egenavgifter till socialförslik

ringarna som de fortfarande har att själva erlägga pä sina rörelseinkL1mster 

från författarfonden. Styrelsen kommer senare att föreslå en motsvarande 

ersättning även åt bokillustratörer. 

Slutligen hemställer styrelsen om en iindring i förordningen om Sveriges 

författarfoml. så att utbetalning av fiirfattarpenning och andra statistiskt 

beräknade ersättningar kan ske enligt de belopp som gäller vid uthetal

ningstillfället. 

Styrelsen förutsätter att överläggningar. i likhet med vad ~om har före-
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kommit tiJigare ;1r, kl1mmer till stand mellan 11pphovsmiinnens organisa

tioner oi..:h utbildningsdeparto:::mentet rörande fördelningen av hibliotekser

siittningen mellan forfattarpcnning och den Jcl som skall gä till fonJcns 

s.k. fria del. l'reliminfö·t räknar styrelsen med att grundbcloppet om 34 öre 

för hemltin av originalverk fördelas s:i att lh öre fors till fondens fria del 

och 18 öre utg;lr i författarpenning med samma procentuella avtrappning 

vill höga utbning.;;siffror som Ln. tilfämpas. 

Styrelsens heräknade anviindning av fondens meJel under nästa hudget

:1r samt tidigare anviindning framgt1r av följande sammanstiillning. 

1978/79 
Utgifter 

1979/80 
Beräknade 
utgifter 

1980/81 
Prel. heräk
nade utgifto::r 
vid hifall 
till stvrel
scns förslag 

------·------------------
l_'örfal larpenningar 
Oversiit tarpe nni ngar 
Garanterad fiirfatlarpcnning 
U\ngtidsstipcndier 
ATP-avgift pi\ l!rngtidsstipcndicr 
f\rhets- och n:sestipendier 
Ovriga arhcts- och resestipcndier 
Tillfälliga hidrag 
Pensioner 
Premier 
Bidrag till särskilda ändarnftl 

tdilrihlaml organisationsbidrag) 
Administrati<•n 
Disponihla medel 

S1·l:'riges p;1:fä11ar_forh1111d 

4435 337 
3 86() 168 

3 300000 
844659 
4124118 

3321 IW 
300000 

2731000 
167'1'.537 

27972 792 

771)()1)()() 

5 100000 
4 800000 

150000 
4 30()000 
I 250000 

45()(\()() 
3 900000 

300000 

3 \0(\()(\() 

2 100000 
61 115 

33 211115 

9200000 
3 300000 
6300000 
5000000 

300000 
3 500000 

500000 
4000000 

3400000 
2 300000 

371100000 
----.---·-----

I. Förnlom Merklmrn1andc krav pa värdesäkring a\' bibliolek.,;crsättning

en genom anknytning till lönekostnadsutvecklingcn för Författarförhundet 

fram krav pft införande av en individuell översättarpenning och p{t att 

författarfonden skall betala sociala avgifter pä alla heskattade bidrag. 

2. För ers~ittning <'Il författare och översättare för utnytljande av deras 

verk i form av talhöcker och taltidningar heriiknas medelsheho

vct Nt grundval av uppgifter frtrn talboks- och taltidningsproducentcrna 

under nästa httdgelilr till 1. 7 milj. kr.. vilket innebär en ökning med I 00 000 

kr. jämfört med innevarande httdge1;1r. Förfatlarförhundct har vid beräk

ningen av medclshehovct utgf1tt fran en höjd grundmultipel av 2.50 kr. 

Fiiredrag11mle11 

Jag förordar en höjning av hidragcn till författa1fonden fr.o.m. den I 

januari 1980. Beloppen för originalverk hiir vara 30 öre för hemlf111 och 120 

öre för referensexemplar. För översatta verk hör beloppen vara 15 öre för 

hemhin och 60 öre för referensexemplar. Det ankommer pft regeringen att 
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dtcr överläggningar med berönla upphovsmannaorganisalillm:r hesluta 

om reglerna for hesliimmandc a\' forfar1arpc1111i11g. Jag heriiknar 111cdelshc

hovct för bihlioteksersiiltningen till 3::! 1::!3 000 kr. 

Styrelsen för Sveriges flirfattarfond redovisar att det numera iir tekniskt 

möjligt all riikna ut individuella och pi\ statistik över hihliotcksutnyttjandet 

haseraJe ersättningar till översättare. s.k. översiillarpenning. och illustra

törer. Styrelsen begiir nu medel för införande av en individuellt heriiknad 

översiittarpenning. Om en s~·1dan erstittning skall genomföras inom ramen 

fi.ir oförändrade resurser mttste dock antalet arbets- och resestipendier 

inskriinkas. 

Föregående år framhöll jag att en av fi.irfattarfondens viktigaste upp

gifter är att genom arbets- och rescstipendier stödja hl.a. debutanter OL"h 

sådana upphovsmiin som gör konstniirligt högtstäende insatser utan att 

der;is verk kanske tär den uppm~irksamhet hos allmiinhctcn som i och fiir 

sig vore hefogad. En utvidgning av de individuella crsiittningarna hör inte 

ske på bekostnad av denna stipendieverksamhet. Med hiinsyn till att den 

ekonomiska situationen endast medger en begränsad höjning av anslaget 

för nästa budgetår kan jag inte förorda att en översättarpenning införs. 

För ersättning fil författare och översättare för utnyttjande av deras verk 

i form av talböcker och taltidningar beräknar jag I 600000 kr. 

Anslaget bör föras upp med 33 723 000 kr. Jag hemstiillcr att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om bibliotekscrsättningens grund be

lopp. 

2. till Ersättning åt J("ir.fiJttarc m jl. fi.ir 111/d11i11g 111· df'ras l'erk ge

nom hihliotek m.m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 33 723 000 kr. 

3 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga I 2 
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Teater, dans och musik 

B IO. Bidrag till Svenska riksteatern 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

76419000 

1.ry2 448 000 

79905 000 

' Hiirutöver har 8 39::! 000 kr. anvisats pt1 tilliiggsbuJget I för budgcttlrct 1979/80. 
2 Dessutom tillkommer 600000 kr. under anslaget Bidrag till kulturell verksamhet 
bland barn och :!50000 kr. under anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 

Till Riksteatern är iiven knutna länsteaterföreningar. 

Enligt Je av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade hestämmelserna 

ang[lemlc statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget 

användas för central och regional produktion och distribution av teater 

som komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Riksteatern 

skall vidare förmedla teaterförestiilfningar och gäst spel av andra institutio

ner och ensembler samt ge allmän information och rädgivning till yrkes

mässigt arhctande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med 

Institutet for rikskonserta. Operan och Dramatiska teatern och i övrigt 

samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer och meJ insti

tutioner inom teater och andra konstomräden. 

I tt:atcrns styrelse utser regeringen ordförande och en ledamot jämte en 

suppleant. 

För budgetn.ret 1978/79 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 

bidrag av 63 511 000 kr. Genom riksdagens beslut om ytterligare anslag pä 

tilliiggshudget I för hudgeti\ret 1978/79 (prnp. 1978/79:25. KrU 1978/79: 17. 

rskr 1978/79: 104) höjdes ifrt1gavarande statsbidrag med 7683000 kr. och pi\ 

tilläggsbudget 111 för samma hudgetM (prop. 1978/79: 125. KrU 1978/79:29. 

rskr 1978/79:351) höjdes statsbidragc.:t med ytterligare 5 225 000 kr. avseen

dt: ökade kostnader till följd av avtalsenliga löneökningar. höjda sociala 

avgifter och höjda traktamenten. 

Svenska riksteatern har under speltm:t 1978/79 framfört ca 4019 före

ställningar. Antalet besök var ca 87n00ll. Riksteaterns utbud bestod av 100 

program varav den egna produktionen omfattade 75 program. 
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1979/80 

Statsbidragsberäkning 

IJtgijier 
l .önekostnadcr 48516000 
Traktamenten 7 537000 
Sjuk vård 115000 
Expenser I 284000 
K•>Stnader för köpta turnti-

förestiillningar 3 103 000 
Materiel m.m. for produk-

tionen 5 885 000 
Rese- och transportkostnader 6292000 
Reklam m.m. 2380000 
1 _,,kalkl,st nadcr 3%0000 
Diwrse utgifter 533 000 
Biurag till verksamheten pri 

Si\Jra teatern i Stockholm 2 2!\5 \\llll 
Statsbidrag till ensemble 

i Blekinge fan 627 000 
Statsbidrag till ensemble 

i Jönköpings Hin 684000 
Bidrag till teaterverksarnhet 

för döva och hörselskadade I 071 000 
Upphörande av Västerbottens-

ensemblen 
Finsk tcatervcrksamhet 

84272000 

/nÅ0111ster 

G;1ger frnn arrangörer. 
recetter 11587000 
Medlemsavgifter 12000 
l'ernkmakeri 225 000 
Statsbidrag 72448000' 

84272000 

Beräknad ändring 1980/81 

Svenska 
riksteatern 

+ 8874000 
+- 2 :!36000 
+ 14000 
+ :!74000 

+ 2 822000 

+ 2 621 000 
+ 2 5.~3 000 
+ 751000 

640000 
+ 1864000 

+ 749000 

+ 235 000 

+ 82000 

"'" 684000 

+24399000 

+2340000 
of. 
llf. 

+ 22059000 

~ 24399000 

Före
draganden 

+ 7 855 !XIO 
+ 616000 

of. 
64000 

3000 

+ 353 000 
+ 612000 
+ I 19!Xl0 
+ 317000 
+ 27<KKI 

+ 273 000 

- 627000 

- 684000 

+ 141000 

-1365 ()()() 
+ 941000 

+8639000 

+ 1182000 
of. 
of. 

+7457000 

+8639000 

"Innevarande budget[tr disponerar Riksteatern därutöver 250000 kr. under anslaget 
Biurag 1ill imerna1ic11e!\1 \;.ulturutbytc sam\ 6\KHIOO kr. 1m<.lcr a11slagc1 Bii.lrag 1i\l 
kulturell verksamhet tilaml barn. 

Ri/..srcarem 

I. För allmiinna kostnadsstegringar heräknas ett behov av 3 889 000 kr. 

2. Förslaget till hesparing innebiir att en turne med kvällsföreställningar 

till medelstora och mindre platser mttste utgtt. Detta innehär för manga 

platser att repertoaren minskar fr{m tre till tvh program per termin. 

3. Medel begärs för en stor dramatisk ense m b I e. uppsökande 

teater bl.a. i glesbygd, uppsökande föreningsteatcr och köpta 

föres tiil In i ngar frtm Operan och Dramaten (+5 520000 kr.). 

4. När det gäller barn- och ungdoms teater föreslhs ökade medd 

för teater i förskolor. teater för invandrarbarn. teater ptt fritidsgf1rdar och 

familjeföreställningar i bl.a. folkparkerna ( + 3 700 000 kr.). 
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5. Vidare hegiirs nwdcl for sa 111 ar h c Is p r l).i ek I med Rikskonserter 

ifrr1ga orn 111usik1ea1crverksamhe1. teater för rensioniirer pi1 institution, 

teater fiir invandrare 1'ch medel fi.ir utUindska giistsrel ( + %110011 kr.). 

li. '.'Jär det giiller teaterfriimja11de verksamhet fiiresl;1s hl.a. 

medel för en studiek1H1s1llent. en barnteaterkonsulent. int\irmations- od1 

studiematerial. förstiirkning av den lokala verksamheten. försöks- 1ll:h 

utvecklingsarbete och för projektstiid t.ex. till Llramatiker. scrninaril·r 

m.m. (+I 5.SOOOO kr. l 

7. Förstiirkningar fön:sH"\s för de r c g il) n al a ense m h I c r n a i Viixji.'. 

Örebro och Rlekinge. Viisterhottensensemblcn fiiresl~1s av landstinget i 

Viisterbotten fö landstinget som huvudman fr.o.m. den I juli 1980. För 

Södra teatern föreslf1s ökade medel för teaterns scenpersonal samt for 

en ökaJ giistspelsverksamhet. (+I 075 000 kr.) 

8. rör Tyst teater begiirs medel för hl.a. ytterligare sk{1despelare, 

gästspelsutbyte. tolkhjiilp och förstärkta produktionsresurser ( + .S.'i:'i ()()() 

kr.). 

9. Riksteatern begär resurser för vidare ut bi Id ni n g av sin perso

nal. Medel har iiven beräknats för en administrativ tjänst. tvä tjfö1ster för 

personalfrägor. fem teknikertjiinster och teknisk utrustning. ViJarc be

hövs medel med anledning av nya bestiimmelser som gäller arbetsmiljö. 

arbetarskydd och företagshälsnvt1rd ;.amt medel för fackligt arbete. 

(+2810000 kr.) 

10. I en siirskilJ skrivelse tillstyrker folkbilJningsförbundct Rikstea

tans begiiran om medel för foreningsteatcrverksamhet i samarbete med 

folkbildningsorganisationerna. Anslaget hiirför bör enligt folkbildningsför

bundct riiknas upp till 1.2 milj.kr. buLlgetäret 19XO/X I. 

Srnrcns k11/111rrild 

I. Kulturr{1Llet föreslär att medlen för Riksteaterns konsultuppgifter rä 

barnteateromrftJct ökas med 150000 kr. 

2. För teater för invanJrare och för inköp av finska föreställningar 

tillstyrker kulturrädet 500 000 kr. resp. I 00 000 kr. 

3. Vidare tillstyrker kulturrädet 8(i() 000 kr. för en uppsökande ensemble 

i glesbygd samt 600 000 kr. för uppsökande föreningsteater. 

4. Landstinget i Västerbotten har tillsammans med Skellcfte[1 kommun 

beslutat att överta huvudmannaskapct för Västerbottensensemblen. För 

denna teater begärs medel motsvarande 26 grundbelopp vilket är en viss 

ökning av personalen jämfört med f.n. Kullurrf1det tillstyrker detta och 

föreslär att medel för Yästerbottensensemblen i fortsättningen skall anvi

sas under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musik

institutioner. Pf1 grund av denna överflyttning har kulturrt1Jet beräknat en 

minskning med I 365 000 kr. under anslaget till Riksteatern . 

.S. När det gäller regionala teatrar tillstyrker kulturrådet en ökning med 

190000 kr. vid Växjöensemblcn samt en ökning motsvarande tv<'1 resp.· tre 
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grundbdorp för Hinsteatern i Jlinköring och liinsteatcrn i Blekinge. Kultur

r{1det föreslär vidare att statsbidraget till de tv{1 Hinstcatrarn<i i Jönkiiring 

och Blekinge framdeles berLiknas under anslaget Bidrag till regionala och 

lokala teater-. dans- och musikinstitutioner. 

Fiirl'drngc111cl1•11 

Kulturrfidet har i sin anslagsframställning begiirt medel för 11tredningsin

satser i syfte att förbereda inrättandet av en finsksrdkig teaterensemble 

med verksamhet bland den finska befolkningen i v[1rt land. Kulturr~1det har 

tidigare i en särskild utredning !Rarrort fran kulturrt1det 1977::!) lagt fram 

förslag om en fast ensembles organisation och verksamhet. Jag delar 

kulturrf1dets uprfattning att ytterligare undersökningar behövs för att klar

göra hur en fast teaterensemble skall byggas urr och hur den skall utforma 

sin verksamhet och sina rublikkontakta. Det är sannolikt sv:irt att klargö

ra hur rroblemen skall lösas rraktiskt enbart genom utredningsarbete. Det 

behövs dLirutöver en systematisering av erfarenheter betrLiffande I.ex. 

rublikarhete och arhetssLitt. Jag förordar dLirför i en första fas ett utökat 

gästspelsuthyte, under vilket praktiska fragor av detta slag kan bli belysta. 

G~istspclen hör organiseras av Riksteatern i niira samarbete med fi.iretrLida

re för Riksförbundet Finska föreningar i Sverige. Verksamheten bör inl)m 

Riksteatern ledas av en samrt1dsgrurr som också biir medverka vid fördel

ningen av bidrag till den finska amatörteatern i Sverige. Bidrag till finsk 

amatörteaterverksamhet. som för nLirvarande utgi'lr fr{m anslaget Bidrag till 

fria teater-. <lans- och musikgrupper. biir fr.o.m. budgetåret 1980/81 beräk

nas under förevarande anslag. Samri'1dsgruprl·n bör Liven ha ett ansvar för 

publikkontakterna och den bör också svara för en successiv redovisning av 

erfarenheterna av verksamheten. Fi.ir finsk teaterverksamhet har jag be

riiknat totalt ')41 000 kr. Jag har diirvid beriiknat ett visst administrativt 

bidrag till verksamheten. Vad jag nu har anfi.irt om att vissa me<lel un<ler 

detta anslag bör kunna anvLindas av Riksteatern för bidrag till finsk ama

törteater i Sverige föranleder Lindring i lagen ( 1976: 1046) om iiverfämnande 

av förvaltningsuprgifter inom uthildningsderartementets verksamhetsom

råde. Fiirslag till äm.lring hör fogas till detta protokoll som hila1;a 12:/. 

Landstinget i Västerbotten har tillsammans med Skellefte::\ kommun 

beslutat att fr.o.m. den I juli 1980 överta huvudmannaskapet for Rikstea

terns ensemble i Skellefteå. Medel för statsbidraget till denna har <lföfor 

beräknats under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-. <lans- och 

musikinstitutioner. Jag delar kulturrftdets uppfattning att statsbidraget till 

de två länsteatrarna i Jönköping och Blekinge som har riksteatern som 

huvudman bör föras över till anslaget Bidrag till regionala och lokala tea

ter-. <lans- och musikinstitutioner. Jag har med anledning av dessa föränd

ringar räknat med en viss minskning av statsbidraget till Riksteatern. 

Under innevarande budgetår disponerar Riksteatern 250000 kr. un<ler 

anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte samt 600000 kr. for ut veck-



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartcmentct 38 

lingsarbde med harnt..:ater under anslaget Uidrag till kulturell verksamhet 

bland barn. Dessa medel hör fr.o.m. hudgeti1ret l'>X0/81 herliknas under 

förevarande anslag. 

De ökade kostnader Slllll kan uppkomma till följd av avtal om 19XO års 

löner pf1 teater- lH::h musikomrt1dena och eventuella fi.ir~lndringar betr~lffan

de Je SlKiala avgifterna har inte kunnat beräknas. Jag har inte heller 

kunnat beakta ett eventuellt behov av ökade medel for traktamenten. Jag 

avser att senare ftterh1mma i dessa frttgor. 

Vid mina bcr;!kningar av mcdelsbehovet har jag utgått fr{m att behovet 

av ökade resurser till en del kommer att motsvaras av ökade int;ikter frän 

Riksteaterns förest;illningsverksamhet. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. antaga inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 

om ;indring i lagen ( 1970: 1040) om överfamnade av förvaltnings

uppgifter inom utbildningsdepanemcntets verksamhetsomrftde . 

.., till BidraR rill S1·c11s/.;a ri/..sreall'm för budgetttret 1980/81 anvisa 

ett reservat ionsanslag av 79 905 000 kr. 

B 11. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1978/79 Utgift 139 323 000 Reservation 4 986 000 

1979/80 Anslag 1.2136 320 000 

1980/81 Förslag 153 780 000 

' Härutöver har 15 953 000 kr. anvisat> på tilläggshudgct I för hudgetårct 1979/80. 
2 Dessutom tillkommer 150000 kr. under anslaget Bidrag till internationellt kulturut
bytt:. 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolags

form. 

De för budgetåret 1978/79 anvisade statsbidragen till Operan och Drama

tiska teatern uppgi1:k till 79111000 kr. resp. 40011000 kr. Riksdagen 

beslöt om ytterligare anslag på tilläggsbudget I för budgetåret 1978/79 

(prop. 1978/79:25. KrU 1978/79:17. rskr 1978/79:104) varigenom statshi

dragcn höjdes med 9 505 000 kr. resp. 4 622 000 kr. och tilliiggsbudget 111 

för samma budgetår tprop. 1978/79: 1:!5, KrU 1978/79:29. rskr 1978/ 

79:351 ). varigenom statsbidragen höjdes med ytterligare 6 895 000 kr. resp. 

3 829000 kr. med hänsyn till kostnadsökningar till följd av avtalsenliga 

löneökningar och höjda sociala avgifter. För budgetåret 1979/80 uppgick 

de efter förslag i budgetpropositionen anvisade statsbidragen till Operan 

och Dramaten till 91030000 kr. resp. 45 290000 kr. Genom beslut om 

ytterligare anslag på tilläggsbudget I för innevarande budgetår (prop. 1979/ 

80:25. KrU 1979/80:22. rskr 1979/80:76) har på motsvarande sätt som 
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under föregftende hudget<'ir statsbidragen höjts med 10 407 000 kr. resp. 

5 54n ooo kr. 

Under spel[lret 1978/79 gav Operan 315 föreställningar od1 konserter i 

operahuset. pi·[ Drottningholmsteatern lH.:h p[t andra scener samt 43 före

ställningar under turnecr. Antalet premiiirer eller andra nyuppsättningar 

uppgick lill 14. Genomsnittligt har 90 ''( av platserna i Operahusel varit 

belagda. Antalet besök vid Operans förestiillningar nch turneer uppgick 

sammanlagt till ca 2<i0 000. 

Dramatiska teatern hade under samma spelår 16 premiärer och gav 

sammanlagl ca I 338 förest~illningar. inkl. föreställningar ptt andra än tea

terns egna scener. Det sammanlagda antalet hesök uppgick till ca 2fi9 000. 

Beläggningen beräknas till ca 67 '+vid stora scenen och till i genomsnitt ca 

861;;. vid teaterns övriga fasta scener. 

Operan 

1979/80 

Statsbidragsberäkning 

Utgifter 
Lönekostnader 72 864000 
Sjukvård 174000 
Lokalkostnader 18147()()0 
Expenser I 158000 
Inredning och utrustning 

av byggnader 550000 
Materiel m.m. för teater-

verksamheten 3641000 
Ersättning åt författare. 

tonsättare och översättare 1012000 
Turne- och annan teater-

verksamhet I 070 ()()() 
Reklam och information 2033000 
Diverse utgifter 744 000 

101393000 

Inkomster 
Recetter )1)()0000 
Programförsäljning. 

reklam m.m. 324000 
·rurne- och annan teater-

verksamhet I 039000 
Räntor 3 400000 
Statligt bidrag 91030000" 

101393000 

Beräknad ändring 1980/81 

Operan 

+2950000 
+ 21()()() 
+I 827 000 
+ 139000 

+ 66()()() 

+ 437000 

+ 166 000 

+ 130()()() 
+ 270000 
+ 90()()() 

+6096000 

+ 

"'"~} of. 

of. 
of. 

+5 34td)()0 
+6096()(HJ 

Fön:
draganden 

+ 100520()(! 
of. 

+ 1896000 
+ 58()()() 

of. 

+ 218()()() 

+ !OJ()()() 

+ 212000 
+ 102()()() 
+ 37()()() 

+ 12676000 

+ 778()()() 

+l 18980()() 
+ 12 676 ()(HJ 

"Innevarande budgetar disponerar Operan därutöver 150000 kr. för internationellt 
utbyte under anslaget Bidrag till internationellt kullllrutbyte. 

Operan 

I. För allmänna kostnadsökningar m.m. beräknas ett ökat medclsbchov 

av 2 826 000 kr. 
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2. Förslaget till böparing innebär en minskning av fiirl'slällningsverk

sarnhcten för Operan. 

3. Ökade medel beg;irs för ca :m nya tekniska tjänster. Operan vill 

h;irigenom öka antalet förest;illningar ( + 2 520 000 kr.). 

Uyggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar fiir etapp IV av 

operabyggnadens upprustning. omfattande bl.a. loger. repetitionslokalcr 

och hissar för publiken j:imte brandskyddst1tgiirder. Ktistnaderna har be

riiknats till sammanlagt ca 34 milj. kr. inklusive inredning och utrustning. 

Etappen föresltts även omfatta upprustning av guldfo<~jcn lH.:h ny scenbe

lysningsanföggning m.m. Arbetena foresliis starta i slutet av 1980 och vara 

avshnade till sommaren 1983. Speluppehttll krlivsjuni - oktober under 1981 

och 1982. 

Dramatiska teatern 

1979/80 

Statsbidragsberäkning 
Urg(fr!'r 

I ,önekost nader 36 578000 
Sjuk vt1rd 41000 
Lokalkostnader 7780000 
Expenser 393 000 
Inredning och utrustning 

av byggnader 245000 
Materiel m. rn. för teater-

verksamheten I 882000 
Ersättning !'Il författare. 

tonsättare och översättare 596000 
Utbyte med utländska teatrar 10000 
Reklam 1344110\\ 
Diverse utgifter 889000 

49758000 

l11k11111sler 

Rc<:cttcr 3 838 000 
Programförsäljning. 

rel;.lam m. m. 199000 
Riintor 418000 
Hvror 131111\\ 
statligt bidrag 4.'i 290000' 

49758000 

Beräknad ändring 191\11/1\\ 

Dramatiska 
teatern 

of. 
5000 

+ 121\000 
+ 47000 

+ 30000 

+226000 

+ 7:?.000 
of. 

+ lbl l)\I\) 
+ 107000 
+776000 

or } 
of. 
l)f. 
of. 

+776000 
+776000 

Fön:
draganden 

+5 362000 
of. 

+ :!75000 
+ 20000 

of. 

+ 113000 

+ 60000 
+ 158000 
+ 07000 
+ 4401Ml 
+6099000 

+ 537000 

+5 562000 
+6099000 

'Innevarande hudgctar disponerar Dramatiska teatern därutöver 1500\l\l kr. för 
internationellt utbyte under anslaget Bidrag till internationellt kulturuthyte. 

Dra111atis/..a teatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar m.m. beräknas en ökning av 776000 

kr. 
2. Förslaget till besparing innebär pMagliga föränJringar av verksamhe

ten. Dramaten framhaller att de rationaliseringsmöjligheter som finns ut-
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nyttjas sedan Iiinge. Teatern har dock he~Iutat avsti\ fran förslag som 

innehiir utökade resurser fi_ir teatern. 

S1at1·11.1 kulturrtld 

Statens kulturrf1J tillstyrker pris- och löneökningar för Operan och Dra

matiska teatern. Dessutom tillstyrker kulturrå.Jet medel för 10 tckniker

tj~iföter vid Operan l + 700 000 kr.)_ 

FiircJra;;a11J1•n 

Som framgår av sammanstiillningen ökar statsbidraget till Operan enligt 

min heriikning med 11 898 000 kr. och till Dramatiska teatern med 5 562 000 

kr. Beloppen hör ses mot bakgrund av all teatrarna redan innevarande 

budgetår på tilliiggsbuJgct I har anvisats 10 407 000 kr. resp. 5 546 000 kr. 

till följd av 1978 och 1979 ärs löneökningar och iinJraJe sociala avgifter. 

Det ökade meJelshchov som kan uppkomma till följd av liineavtal for år 

1980 pfl teater- och musikomrädena har ännu ej kunnat beräknas. Jag avser 

att senare tlkrkomma i denna fråga. Jag återkommer i det sammanhanget 

även till eventuella kostnaJsföriindringar på grund av iinJraJe sociala 

avgifter. 

När det gäller Operan har jag för avsikt att under afölagen Byggnadsar

beten inom uthildningsdepartementets verksamhetsområde och Inredning 

och utrustning av lokaler vid hiigskoleenheterna m.m. föreslå nya kost

nadsramar för den lj~irde etappen av Operans ombyggnad. 

Under innevarande budgetår har till vardera Operan och Dramatiska 

te<ttern utgått 150 000 kr. under anslaget Bidrag till internationellt kulturut

byte. Dessa medel bör fr.o.m. budgetäret 1980/81 beriiknas under förevar

ande anslag. 

Vid mina beriikningar av meddsbehovet har jag utgått från att behllVet 

av ökad..: resurser till en del kommer att kunna tillgodoses genom en 

ökning av teatrarnas int:ikter. 

Jag vill slutligen erinra om vad jag i prop. 1977/78: 91 ts. 198) sagt om det 

önskviirda i att en stor publik runtom i landet får möjlighet att genom TV ta 

del av Je statliga teatrarnas förestlillningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till Operan och Dranwtiska teatern för buJgetäret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 153 780000 kr. 

B 12. Rikskonsertverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

29649000 

1.2304 I 9000 

32318000 

Reservation 

' Härutöver har 738 000 kr. anvisats på tilläggsbudgct I för budgetåret 1979/80. 
2 Dessutom tillkommer 250000 kr. från anslaget Bidrag till internationellt kulturut
byte samt 400000 kr. från anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland barn. 
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Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att friimja musiklivet 

genom att ge räJ och informera i frtigor om konsert verksamhet och andra 

musikframträdanden. anordna och förmedla konserter som komplettering 

till annan musik verksamhet i landet samt i övrigt verka för musiklivets 

utveckling. Rikskonserter skall diirvid särskilt informera om och fritmja 

nya tendenser i svenskt musikliv. verka för kontakter med musiklivet i 

utlandet samt främja utvecklingsarbete inom skolkonsertverksamheten. 

Vidare hedriver Rikskonscrter försöksverksamhet med produktion och 

Jistribution av fonogram. 

Rikskonscrters styrelse bestar av tio ledamöter. av vilka regeringen 

utser fyra. däribland ordföranden. 

Enligt de av regeringen meddelade föreskrifterna för anslaget är detta 

indelat i anslagspostcr som svarar mot Rikskonserters olika verksamhets

omrt1den. Under varje anslagspost har beräknats medel dels för de direkta 

kostnaderna för produktion av konserter 111.m. till den del dessa skall 

täckas med statsbidrag. dels för personalkostnader och omkostnader vid 

Rikskonserters administrativa och producerande enheter till de delar deras 

verksamhet avser omrädet för resp. anslagspost. Poskrna är beräknaJe 

med hänsyn till de ersättningar som Rikskonserter äger ta ut av lokala 

arrangörer av konserter samt med hänsyn till vissa övriga väntade inkoms

ter av verksamheten. 

Budgetflret 1978/79 uppgick arrangemangen under medverkan av Riks

konserter till följande antal. nämligen skolmusikaktiviteter till 8 853. varav 

regionmusiken svarade för 5 147 (av de~sa aktiviteter kan ca 3 900 beteck

nas som skolkonserter>. lägerkurser inom ramen för Musik för Ungdom till 

40. interna konserter inkl. interna ungdomskonsertcr till I 286, varav re

gionmusiken svarade för h78. och offentliga konserter till 405. varav re

gionmusiken svaraJc för 164. 

Anslagspost/program 

I. Skolkonsertverksamhet 
2. Musik för Ungdom 
3. Intern konsertverksamhet inom vtirdanstalter och 

föreningsliv m. m. 
4. Offentlig konsertvt!rksamhet 
5. lJtlandsverksamhet 
6. Försöksverksamhet med social och peda-

gogisk inriktning 
7. Produktion av fonogram 
8. Konsult- och informationsverksamhet 
9. Vidareutbildning av regionmusiker 

1979/80 

960800()3 
942 00\.1 

3000000 
6500000 
1550000' 

828000 
4627000 
3 827000 

187000 
31069000 

" Därav har 400000 kr. anvisats under anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland 
barn. 
' Därav har 250000 kr. anvisats under anslaget Bidrag till internationdlt kulturut
byte. 
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Ri/...d.011.H'rra 

I. För allmiinna kostnadsiikningar heriiknas ett ökat rneddshehov av 

1629000 kr. 

2. Förslagen till besparing innehär en minskning av vart och ett av 

verksamhetsprogrammen. 

3 .. För sko Ikon se rt verk sam hete n planeras en fortsatt utveck

ling av såviil presentations- och aktivitetsformerna som produktionen av 

läromedel. Utvecklingsarbetel inom skolkonsert verksamheten måste ut

formas med hänsyn till SIA-reformen. Rikskonscrter behöver resurser för 

all informera om vad musiken kan betyda när det gäller att ge ett inneh;ill 

f1t den samlade skoldagen. Ökade möjligheter bör finnas för att använda 

större ensembler med frilansartister. ( + 1 ::!51 000 kr.) 

4. När det gäller Musik för ungdom föreslf1s ökade medel för ett 

internationellt symposium i Sverige som hl.a. syftar till att presentera 

svenska erfarenheter av musik verksamhet inom förskola och ungdomssko

la samt inom samarbetande organisationer och institutioner ( + 140 000 kr.). 

5. För en utveckling av intern konsert verksamhet förcsli\söka

de medel bl.a. för en central producent samt för modellproduktioner som 

kan utarbetas i samri\d med bl.a. folkbildningsorganisationerna samt pri

mär- och landstingskommunala organ. Ökade resurser för engagemang av 

musiker skulle kunna innebära en viss lättnad för frilansartister. ( + 549 000 

kr.) 

6. Det hehövs ytterligare medel för att pröva nya samverkansformer 

med kommuner oc:h landsting när det gäller offentliga konserter. 

Medel föreslås för den centrala samordningen oc:h för resekostnader 

o <: h gager till artister. Rikskonserter planerar dessutom i samarbete 

med Sveriges radio, Stockholms konserthusstiftelse och KÖRSAM en 

internationell körfostival. I samarbete med Svenska riksteatern planeras 

en större musikteaterproduktion för Smi'tlandslänen. ( + 1 164 000 kr.) 

7. När det gäller ut Ian d s verksamhet har Rikskonserter ett ansvar 

för samordning av kontakter mellan Sverige och utlandet. Rikskonserter 

framh~1ller att det oftast krävs större insatser för att presentera utländska 

artister lin för att presentera svenska. För utlandsverksamhetcn begärs 

medel för produktion och för en o<:h en halv tjänst. ( +475 000 kr. l 

8. Till försöksverksamhet med social och pedagogisk inriktning 

hör bl.a. del samarbete som bedrivs mellan lärare och fritidspedagoger. 

Vidare har ett arbete startat för att finna former för kommunala musiksko

lans verksamhet på förskolor. fritidshem och fritidsgårdar. Ökade medel 

hehövs för ett utvecklingsarhete rörande musik i boendemiljö - närmiljö, 

det s.k. Hertsöprojektel. Detta projekt bör enligt Rikskonserter kunna 

utvidgas dels i Norrbotten o<:h dels i något område med många invandrare. 

(+225000 kr.) 

9. I avvaktan p<~ ställningstagande i Rikskonserters remissvar över kul

turrridets fonogramutrcdning har Rikskonserter i sin anslagsframställning 
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endast bcriiknat en mindre anslagsiikning för p ro duk I i o n a \' f l' n o

g r a m ( + 130 000 kr.). 

lll. Niirdet giiller konsult- och infllrmat ionsverksamhet be

giir Rikskonserter for regional informationsverksamhct medel motsvaran

de kllstnader för tre redaktörer. Tidningen Tonfallet foresh'ts ökas med 

fyra sidor per nummer. För redigering och administration föreslt1s en halv 

redaktörst_iänst. Dessutom föreslfir Rikskonserter en assistenttjiinst till 

huvudkontorets informatillnsavdelning. ( + 743000 kr.) 

Il. En viss medclsökning av vidareuthildning av regionmu

sik c r föresl{1s ( +43 000 kr. l. 

I::!. I en särskild skrivelse framhäller Folkbildningsförbundet att det är 

angdiiget att höja anslaget till internkonsertverksamhet sti att det blir 

möjligt att riikna upp de regionala anslagen för samarbete som via Rikskon

serters regionkontor tillfaller länshildningsförbunden. Vidare föresläs ett 

bidrag om ca 4011000 kr. för central samverkan med Folkbildningsförbun

det. 

S1111c11s k11/111rråd 

Kulturr~1det framMller att Riksh:onserters ansvar i fräga om skolkon

serter Lir att svara för produktioner av intresse för hela landet och att 

utve..:kla kvalitet och metoder. Rikskonserters konsertverksamhet har 

ocks:1 stor betydelse för frilansande musikers arbetsmöjligheter. K11lturrf1-

det tillstyrker 400000 kr. för skolkonserter och 600000 kr. för interna och 

offentliga konserter. Kulturrådet räknar med en ökning av Rikskonserters 

medel för fonogramverksamhet enligt fonogramutredningens förslag dvs. 

3360000 kr. I detta helopp ing:'tr 800000 kr. för de investeringar i utrust

ning som krävs för att genomföra nya stöd- och konsultuppgifter för 

tillfälliga fonogram producenter. Antalet produktioner beräknas öka frän ::!5 

till 35 per ~1r. Fonogramavdelningens personal beriiknas ökas med sex 

tjänster för främst fonogramdistrihution. 

Kulturrådet föreslf1r vidare att Rikskonserter i samarbete med kulturrå

dets utredning om regional musikplanering för genomföra utvecklingspro

jekt bl.a. i form av en länshaserad verksamhet med regionalt ansvar eller 

som kommunprojekt där regionala resp. kommunala organ är ansvariga 

men där rikskonserters expertis och erfarenheter utnyttjas. Viktiga områ

den för utveckling~arbete är producentinsatserna och kulturförmedlingen 

liksom musikaktiviteter med barn och ungdom. Kulturrådet räknar med en 

kostnad på 800000 kr. varav staten bör bidra med 4~0000 kr. Medlen bör 

disponeras i samrtld med kulturrådets utredning. 

Fi.iredraganden 

Jag förordar att anslaget höjs med sammanlagt I 899000 kr. Vid min 

beräkning har jag tagit hänsyn till allmänna kostnadsstegringar. kostnader 

till följd av 1979 års löneavtal samt beslutade sociala avgifter. Under 
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inncvaranJe hudgeti-.r har till Ribkoföertcr 11tg;'1tt 250000 kr. frirn ansl<1gct 

Bidrag till internationellt kult11ruthyte samt . .1()()000 kr. fr[1n anslag<.:! Uidrag 

till kulturell verksamhet hlaml barn. Dessa medel hiir fr.o.m. hudgct[irct 

J9X0/8 I beriiknas under forevar<tnde anslag. 

l avvaktan pä stiillningstagande till kultmrt1dcts fi.lrslag om stild till 

fonogramutgivning (Rapport frim kulturriidet 1979: Il hiir Ribkonsener 

liksom under en tidigare perioJ kunna fordcla smiirre stiidbelopp till en

skilda fonogrampniducentcr. .lag har med hiinsyn h;inill ber~ik1wt en ök

ning av medlen för pmduktion a\· fonogram mcJ 50000 kr. 

De i.ikadc kostnader som kan uppkomma till följd av avtal om 1980 {ars 

liiner på mm.ikomradet m.m. har inte kunnat beriiknas. Jag avser all 

semtrl' återkomma i dessa frägor. 

Statens kulturräd utreder f.n. frf1gan om regionmusikens lll'h Rikskon

sertcrs roll i det regionala musiklivet. Detta utredningsarhcte hcr~iknas 

pt1gå ;iven under 1980/81. 

Jag hcmstiillcr att regeringen förcslf1r riksdagen 

att till Riksko11s1•rt1·1·rk.1i1111he1 fi.ir budgettlret 1980/81 anv1~a ett 

rescrvationsanslag av 32 318 000 kr. 

B 13. Regionmusiken 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

66885 5::!4 
167 389000 

72506000 

1 Dessutom tillkommer :!O 000 kr. fd'm anslagel Bidrag till inlcrnationcllt kultumt
l:iyte. 

Regionmusiken har uppgifter inom bt1dc det allmänna musiklivet och 

försvaret. En övervägande del av regionmusikens insatser i det allmiinna 

musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamhetcn. Viss kapacitet 

disponeras dock för direkta lokala insatser. Verksamheten innefattar 

främst skolkonserter. framträJamlcn i föreningsliv och vid vänlanstalter 

m.m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Regionmusiken leds av en styrelse. som tillsätts av regeringen. 

Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade ptt åtta regioner. 

Pi\ huvudorten i varje region finns förutom en musikavdelning även ett 

regionkansli. Det sammanlagda antalet musiker uppgår till 590. 
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-------------------· 

Personal 

Musikpersonal 
Övrig personal 

Plan 
Kostnader för verksamheten 
Intäkter fran konsert verk-

samhet 
Anslag. 

R t'gi111111111sik 1·11 

1979/80 

olh 
47 

663 

81640000 

14 257 000 
67 389000 

Bcr~iknad ändring. 1980/Kl 

Region 
musiken 

nf. 
+38 
+38 

+ 18251000 

090000 
+ 17 561000 

hin:
dragamlcn 

of. 
of. 
of. 

+11498000 

- I 3KI 000 
+5 ll7000 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 8091400 kr. 

" Förslaget till besparing innebär att ca 15 musikertjänster mi:tste dras 

tn. 

3. Utebliven besparing I 509 600 h.r. 

4. Regionmusih.en anser att organisationen mt1ste förstiirkas ad min i

s t ra t i v t. Detta har tivcn framhMlits av riksdagens revisorer. Region

h.anslierna behöver förstärkas med sammanlagt fitta kl1ntorister. Vid 

Stockholms musikavdelning behövs medel för en kontoristtjänst. Vid mu

sikavdelningarna behövs vaktmästartjänster. För det löpande arbetet vid 

centrala kansliet behövs rrn:del motsvarande tre assistenttjänster, en tjänst 

som löneassistent och medel för en vaktmästartj~inst. Vidare föresh'is för 

det centrala kansliet en tjiinst som notbibliotekarie samt medel för en 

personalkonsulent. ( + 3 3n3 000 kr.) 

5. I samr{1d med utredningen om regionmusikens och Rikskonserters 

roll i det regionala musiklivet planerar regionmusiken utvecklingsprojekt i 

var:je region för att uppnt1 en förbättrad producentfunktion. Regionmusi

ken föreslar för detta ändamål arvodesmedel för producenter och/eller 

informatörer i regionerna samt medel för centrala producentinsatser. För 

att regionmusiken skall kunna ha miijlighet att lftta frilansarlister och fria 

grnpper medverka behövs ökade medel. Dessutom behövs ökade medel 

för bl.a. ensemblernas resor. ( + 352 000 kr.) 

h. Regionmusiken föreslär ökade medel för beställningsverk och för 

inköp av noter. '.'lär det gäller utbildning behövs medel för administrativ 

utbildning och för fortbildning av musikerna. Vidan: behövs medel för 

konferenser m:h seminarier kring angelägna frt1gor samt för en fortsall 

utgivning av tidningen Noterat. I samband med att fyra avdelningar kom

mer att fä nya lokaler behövs ökade medel för inventarier. För regionmusi

kens civila framträdanden beg~ir regionmusiken medel för en civil tjänste

dräkt. (+445000 kr.) 

7. Regionmusiken räknar med en viss ökad inkomst p.g.a. avgiftshöj

ning (+690000 kr.). 
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H. I en sLirskild skrivelse anh{tl)er regionmusiken om medel för att kunna 

utöka antalet praktikplatser. 

State11s k11/t11rr1id 

För att öka det regionala intresset för regionmusiken tillstyrker kullurrti

det ()00000 kr. för producenter och information. Vidare tillstyrker kultur

rr1Jet 100000 kr. för tonsättare/heställningsverk samt 500000 kr. för medel 

för kontorister vid regionala kanslier resp. 100000 kr. för förstärkning av 

det centrala kansliet. 

Föredraga11de11 

Under innevarande budgettir har till regionmusiken utgätt 20 000 kr. frän 

anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. Motsvarande medel bör 

fr.o.m. budgel:'lret 19HO/H I beräknas under förevarande anslag. 

Jag räknar med att det ökade medelshehovet till en del kommer att 

motsvaras av ökade intLiktcr frfln regionmusikens konsertverksam hel inom 

försvaret och in~rn1 det allmänna musiklivet. 

Vid min medclsberäkning har jag 1iven tagit hänsyn till regionmusikens 

hehov av ökade medel för sjuk vikarier för bl.a. långtidssjuka musiker. 

Swtens kulturråd utreder f.n. frt1gan om regionmusikens och Rikskon

serters roll i Jet regionala musiklivet. Detta utredningsarbete heräknas 

pf1gf1 Liven under 19H0/8 I. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regio1111111siken för budgetåret 19H0/8 I anvisa ett förslagsan

slag av 72 506 000 kr. 

R 14. Regionmusiken: Inköp av musikinstrument 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

800 000 

840000 

Under delta anslag utgår medel för regionmusikens inköp av instrument. 

I. Prisomräkning m.m. 120000 kr. 

2. Besparingsförslaget innebär en minskning av instrumentinköp. 

3. För att kunna återanskaffa instrument föreslar regionmusiken en 

ökning med 298 000 kr. 

Statens kulrurråd 

Statens kulturråd tillstyrker kompensation för prisomräkning. 

F1)redraga11de11 

Anslaget för nästa budgetår bör föras upp med 840000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionmusiken: Inköp m· m11siki11strument för budgetarct 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 840000 kr. 
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B 15. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

132 92.'i 200 

IJ.'i 989000 

146 O.'i .'i 000 

Enligt forordningen t 1974:4.'i 1 lom statsbidrag till vissa katn-. dans- 1Kh 

musikinstitlltioner samt regionala sk~\debanor Uindrad senast 1979:272) för 

institution. som bedriver yrkesmihsig teater-. dans- elkr musik verksamhet 

och som uppbiir bidrag frfm kommun eller landstingskommun. statsbidrag 

till kostnadi:r för verksamheten. om regeringen förklarat institutionen be

riittigad till såuant. Institution som far bidrag stfö· under tillsyn av statens 

kulturrt\d. Med institution som bedriver yrkesmi\:,,sig teaterverksamhet 

jiimstiilles från den I juli 1978 stiuan regionalt verksam sktidebana som 

uppbiir biurag fdm kommun eller landstingsk11nm1un och som regeringen 

förklarat her~ittigad till statsbidrag. 

Statsbidraget utgf1r i form av grund bidrag och för teater-. dans- och 

musikinstitutioni:r även i form av tilliiggsbidrag. Unuerlaget för be

räkningen av grundbidraget utgörs av det antal grund be I\) p p som vaije 

år fastsliills för instituti1rnen eller den regionala skf1debanan. Grundbel\lp

pet beräknas med utgångspunkt i den genomsnittliga lönekostnaden per 

ansllilld vid teater- \Kh dansinstituti,Jnerna resp. musikinstitutionerna. 

Enligt beslut av regeringen iir f.n. 17 teater- och dansinstitutioner. 10 

musikinstitutioner och sju regionala skådebanor beriittigade till bidrag. 

Antalet grundbclopp är för budgetb.ret 1979/XO fastställt till I 733 för teater

och dansinstitutioner. till 619 för musikinstitutioner och till .'i9 för regionala 

skådebanor. Grundbeloppet för teater- och dansinstitutioner samt för re

gionala skådebanor är innevarande budgetar 98 900 kr. och för musikinsti

tutioner 121 300 kr. varav 7 .'iOO kr. resp. 9 200 kr. avser kostnader för 

lönekostnadspåfagg. För institutioner diir lönckostnadsp?tlägg ej skall be

räknas är grundbcloppet 91 400 kr. resp. 112 100 kr. Regeringen har be

myndigat statens kulturr~1d att besluta om fördelningen av grundbeloppen 

p~t de enskilda statshidragsber~ittigade institutionerna och Skf1debanorna. 

Fördelningen skall redovisas för påföljande års riksmöte. 

Statsbidrag beriiknas för varje institution pä grundval av högst det antal 

grundbelopp som svarar mot det under redovisningsåret genomsnittliga 

antalet arbetstagare vid institutionen eller den regionala skt1debanan. be

räknat på sätt som anges i 19 kap. I \i tredje stycket lagen ( 1962:38 Il om 

allmän försäkring. För kostnader för köp av tjänster fär inräknas ett belopp 

motsvarande för teater- och dansinstitutioncr högst )()':·(. och för musikin

stitutioner samt regionala skädchanor hi.igst 20 <;·( av det preliminära bi

drngsunderlaget för redovisningsåret. 

Grundbidrag utgår med 5.'i <,:;. av bidragsunderlaget. Till nyinrättade insti

tutioner kan efter regeringens prövning grundbidrag utgå med 60t;f av 

hidragsunderlagct under högst tre är. 
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lealer-, dam- dlcr musikinslillHion meJ rt>gional verksamhet av viist'nl

lig limfattning kan t'fter pri_ivning av statei1s kult111Ti1d fa tilliigphidrag 

inom ramen for tillg~ingliga medel. 

Stators /..:11/111rräJ 

Stall!ns kulturråd föreslt1r följande fördelning av statsbidraget till n:gi1.1-

nala och lokala tt:akr-. dans- och musikinstitutioner samt till regionala 

skäJebanor budgct<het 1980/81. 

St11fl'11.1 /..:11/111rr1iJs .fi'ir.1/ai: 

lns1itution 

Teater- och dansinstitutioner 

Borås stadsteater 
Folk teatern. Giitct111rg 
Stora teatern, Göteborg 
Helsingborgs staJst.:atcr 
llps~1la stadst.:ater 
Göh:b<>rgs stadsteakr 
Malmö stadsteater 
Stadsteatern Norrköping-Linköping 
St<>ckholms ~tadslL'ater 
Musikteatern i Värmland 
Norrb,1ttensteatern 
Norrlandsoperan 
Länstcatcrn i Dalarna 
Västerm>rrlanJs regionteater 
Västmanlands länstcati::r 
Älvsborgs barn- o\:h ungdnmsl.:ater 
Länsteatern i Blekinge 
Jönköpings länsteater 
Sto..:kholrns liins- och skärgiirdstcater 
Ny institution: 
Regionteatern i Västerbotten 

1 Under anslaget till Svensk<! Riksteatern. 
2 Tidigare Riksteaterns ensemble i Skclleftet\. 

Musikinstitutioner 

Gävleborgs Uifö orkesterförening 
Göteborgs teater- m:h konsert AB 
Malrnii konserthusstiftdse 
Helsingborgs kons.:rtfön:ning 
1"orrköpings orkesterförening 
Oskarshamns kammarmusik.:nscmbk 
Stockholms konserthusstiftelse 
Uplands musikstiftelse 
Västerås Musiksällskap 
Örebro orkesterstiftelse 

4 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

Bcshllau 
fördelning av 
antalet 
grundbdopp 
1979/80 

2~~1 68 
80 

~~i) 
154 
280 

17 
58 
34 
16 
32 
3.~ 

Il 
( 12)1 

( 12)1 

IO 

1733 

<.7 
106 
85 
54 
76 
13 

170 
12 
18 
28 

619 

Föreslagen 
ökning av 
antalet 
grund belopp 
1980/81 

+ 14 

+ 35 

+ 29 

+ 12 
+ 14 

+ '26' 

+ 130 

+ 15 

+ 15 
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Institution 

Regionala skådebanor 

Ski1debanan i Giiteborg 
Sk;idebanan i Norrbotten 
Skådebanan i Stll..:kh,ilms län 
Skådebanan i Södra regionen 
Skådebanan i Uppsala 
Skb.deb;.inan i Linköping 
Skl1dcb;.inan i Nnrrkiiping 

Beslutad 
fördelning av 
antalet 
grund belopp 
1979/80 

4 
2 

5 
4 
4 
4 

59 

Föreslagen 
ökning av 
antalet 
grund belopp 
1979/80 

+ 13 

+ 13 

I. Till fiiljd av avtalsenliga löneökningar och höjda so,·ial;i avgifter m.m. 

ber;iknas ans lagsbehovet öka med 13 426 000 kr. Vid beriikningen av an

slagsbehovet för niista budgetitr har rildet för teater- och dansinstitutioner 

samt för regionala skt'tdebanor utg:'ltt frirn ett grund belopp om 104 800 kr. 

resp. ett om % 900 kr. diir lönekostnadspr1Higg ink skall beriiknas. För 

musikinstitutioner har grundhd<ippet heriiknats till 128600 kr. resp. 

118 800 kr. diir lönekostnadspäHigg inte skall heriiknas. 

2. Fiir budgetäret 1980/81 föresläs dels medel for en ny teaterinstitution, 

dels ett ökat antal grundhelorr till belintliga institutioner. Pä teater om

r t1 det föresli1s Västanorrlands regionteater fä ytterligare grund belopp 

fiir att kunna Higga en del av en utvidgad ensemhlc i Sundsvall. Även för 

övriga norrlandsteatrar föresltis vissa ökningar. För de övriga regionala 

teatrarna fi.ireslilr kulturradet ökningar friimst för liinsteatern i Dalarna och 

Musikteatern i Värmland men iiwn för Västmanlands liins teater. En 

ökning av antalet grundbdopp fi.in:slfts till stadsteatrarna i Stockh<llm. 

Gi.iteborg, Malmö och Norrköping-Linköping. Vidare föreslås ökningar 

friimst for att vidarcutvcclda harn- och ungdomsteatern samt den uppsö

kande verksamheten vid Bortis stadsteater, Folkteatern i Göteborg, Stora 

teatern i Gi.iteh,irg samt stadsteatrarna i lippsala och Ht'lsingborg. 

( + 4 504 000 kr.) 

3. Viisterb(>ttens l;in~ landsting och Skelleftdt kommun har beslutat 

överta huvudmannaskapet för den nuvarande riksteaterensemblen i V~\s

terhotten. Kulturr{1del tilbtyrkL·r denna nya regionala teaterinstitution och 

iiven en ökning av anslaget till teatern. Medlen fi.ir denna teater bör tlyttas 

över från anslaget Hidrag till Svenska riksteatern till detta anslag. Vidare 

före~kir kulturr;'tdct att statsbidraget till liiföteatrarna i Blekinge och Jönkö

ring. som har Rik'iteatern som huvudman. tlyttas över till detta anslag. 

Kulturrttdet tilbtyrker en viss ökning av antalet grundbelopp till länstea

tern i Jönköping. ( + 3X9 000 kr.) 

4. l\iir det gäller regionala skådebanor föreslår kulturrådet en 

ökning pti 13 grundbelopp. Rådet prioriterar särskilt en utbyggnad av 

skttdebanan i Norrblittens Hin(+ 754000 kr.). 
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5. Pft musik om dt det prioriterar kulturräJet verbamhet for barn lH.:h 

ungJom. repertoarförnyelse och fiirsliirkningar till följd av en samlad 

regional planering ( + I 065 000 kr.). 

6. För del siirskilda hiJraget till teater-. dans- och musikinstitutionernas 

regionala verksam hel föreslftr kulturri\.det en ökning med 2 500 000 kr. 

7. Statens kulturråd har i en särskild skrivelse - efter ansökan från 

Norrlandsoperan - föreslagit ett s;irskilt statshidrag för försöksverksamhet 

med dans vid Norrlandsoperan. 

Fiiredraga11d1•11 

Sedan det nya systemet för stöd till regionala och lokala institutioner 

infördes :1r 1974 har sex nya teatrar L)Ch två nya musikinstitulillner förkla

rats berättigade till statsbidrag. Vidare har tvt1 regionala teatrar startats 

med Riksteatern som huvudman. Jag har vid min anm~ilan av Riksteaterns 

anslag i det föregftende tillstyrkt förslaget om att Västerbottensensemhlen 

omvandlas till regional teater i Viisterbottens liin. Jag beräknar 26 grundhe

lopp för denna teater. Vidare har jag under detta anslag beriiknat medel för 

länsteatrarna i Blekinge och Jönköping. Dessa teatrar har Riksteatern som 

huvudman och hittills har medel h;irför beriiknats under Riksteaterns an

slag. Jag har dessutom her~iknat en medel sökning som gör det möjligt att ge 

bidrag till regionteatern i Säfne. vilket dock hör kunna utgå först sedan 

frb.gan om huvudmannaskapel blivit klarlagd. 

För niista buJgetår bör antalet grundhelopp för teaterinstitutioner ökas 

med totalt 77. Av dessa tillkommer 24 genom öve1foring av medel från 

Riksteaterns anslag för länsteatrarna i Jönköping och Blekinge. Jag har 

ber;iknat 26 grundbelopp för regionteatern i Västerbottens län och 15 
grundbelopp for förstärkningar vid befintliga institutioner. Det bör dfavid 

vara möjligt för kulturrådet att fördela medel till VästernL)rrlands region

teater för en s;irskild ensemble i Sundsvall. För musikinstitutioner har 

beräknats 2 grundhelopp. Dessutom har jag beräknat en forstiirkning för de 

regionala skådebanorna motsvarande 3 teatergnmdbclopp. Det ankommer 

pi\ statens kulturri\d att svara för den slutliga fördelningen av grundbelop

pen på institutionerna. 

När det gliller de regionala tiWiggshidragen har jag riiknat med en ökning 
<IV 25) 0()() kr. 

Vid min beräkning av medelshehovet har jag utgått från ett preliminiirt 

beräknat grundbelopp om 98 900 kr. för teater- och dansinstitutioner där 

lönekostnadspå.fägg skall beräknas. För de institutioner dlir lönekostnads

pälägg inte skall beräknas och för regionala skådebanor är grundbeloppet 

91 400 kr. För musikinstitutioner är grundbeloppet preliminlirt 121 300 kr. 

llch för institutioner där lönekostnadspålägg ej skall beräknas 112 100 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och musikinsti

tutioner för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

146055 000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 52 

B 16. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

197'11./79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

11 121300 

14 400000 

15 88.'i 000 

Reservation 

Enligt kungiirelsen ( llJ74:4.'i2) nm statsbidrag till leater-. dans- och mu

sik verksamhet i mindre ensemhlcr och fria grupper utgfa bidrag till ensem

ble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmtissiga former eller 

under liknande förhållanden. 

Sf(J101s /.:.11/t11rräd 

l. Kompensatilln för pris- llCh löneiikningar 864 000 kr. 

2. För spelåret 1979/'/l.O har kulturrådet fördelat s.k. generellt bidrag till 

26 teatergruppcr. Dc generella bidragen uppgick till mellan 90 000 kr. och 

450000 kr. per grupp beroende på gruppens storlek. Kulturri\det har dess

utom fördelat ett produktinnsbidrag pf1 mellan 45 000 kr. och 150 000 kr. till 

17 heltidsverksamma grupper. Av <lansgrupperna tick 5 generellt bidrag 

och 10 prnduktionsbidrag. Totalt har till teater- och dans verksamhet förde

lats 8 940 000 kr. varav 900 000 kr. till dans verksamhet och 937 000 kr. till 

amatör- och invanurarteater. För samma budgetftr har till musikgrupperna 

förddats 4 535 000 kr. till 109 grupper vilka erhöll högst 100000 kr. per 

grupp. 

Statens kulturräd har gjort en översyn av statsbidraget till de fria teater-. 

dans- och musikgrupperna. Kulturri\det har tillsammans med anslagsfram

st;illningcn övcrlämnat promemorian Nytt statsbidrag till fria teater-. dans

och musikgrupper. Förslaget remisshchandlas f.n. Rf1det föreslM med 

utgångspunkt i n~imnda promemoria att en reform av stödet till de fria 

teater-, dans- och musikgrupperna genomförs under en trcftrsperiod med 

början 1980/8 l. Statsbidragssystemet till de fria teater-. dan'>- och musik

grupperna föreslas innehfllla tre komponenter. ntimligen grundbidrag. tur

ncbidrag och experimentbidrag. Huvuddelen av statsbidraget förcslfts utgi\ 

som gnmdbidrag. De grupper som enligt förslaget far grundbidrag bör 

oeksti. fä turnebidrag. Grupper som inte fär grundhidrag kan få enbart 

experimentbidrag. Grundhidraget föreslås bygga på ett antal hiJragsrum. I 

nuvarande priser föreslt1s ett hidragqum utgöra 41 300 kr. Detta belopp 

föreslås räknas upp med hänsyn till den statliga löneutvecklingen. Turnc

hidraget föreslås utgå enligt ett antal olika tariffer. Enligt förslaget hör 

riksdagen faststlilla den totala storleken pt1 anslaget samt det totala antalet 

bidragsrum. Regeringen föreslås fastställa hidragsrummet!'. storlek lH.:h 

tarifferna för turnebidraget. Kulturrådet förcslfts fördela statsbidraget efter 

ansökan från grupperna. 

Kulturrådet föreslnr att medel för yrkesverksamma fria grupper och för 

amatörgrupper fr.o.m. hudgetftret 1980/8 l bi.ir fördelas under skilda del

poster inom anslaget. 
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För budgct<'lret I 9H0/8 I förolt1r kulturn'tdet för de yr k c s v c r k

s amma grupperna en ökning med 10134000 kr. Fiir innevarande 

trndgct~ir motsvarar statshidraget 310 hidragsrum. För 19H0/81 hegiir rådet 

ytterligare 180 bidragsrum ( + 7 434 000 kr. l och 2 400 000 kr. förturnehidrag 

samt 300 000 kr. fi.ir experimentbidrag. 

När det giiller amatörgrupp c r framhåller kulturrädet att man under 

innevarande hudgctf1r kommer att överväga formerna för LH.:h omfattningen 

av det statliga stödet. För budgctärct 1980/H I fiircslt1s inga medel utöver 

pris- och löneomriikning. 

f"iirt'draga11J,·11 

Statens kulturrt1d har i samband med sin anslagsframstiillning för 1980/ 

HI lagt fram ett förslag om nytt statsbidrag till fria teater-. dans- och 

musikgrupper som syftar till en viisentlig försUrkning av de enskilda 

gruppernas ekonomi. Lktta förslag remissbehandlas f.n. Jag föreslftr en 

ökning av anslaget som mi.ijliggör en viss förbi"ittring av gruppernas arbets

villkor under niista budgetår. Kulturrt1det hör vid sin hidragsfördclning ge 

prioritet åt grupper som iir yrkcswrksamma på heltid. 

När det giiller att förbiiura de fria gruppernas arbetsvillkor m<lste många 

olika vägar prövas. Kulturrådet har i sin utredning pekat hl.a. pf1 möjlighe

terna att ge stöd via Riksteatern Lll"h Rikskonserter, att utnyttja bidragen 

till kulturprogram i föreningslivet och att ge ett direkt sti.id till organisatio

ner >.om arrangerar framtriidandcn för grupperna. Oe olika möjligheterna 

bör prövas noggrant i samband med beredningen av kulturrådets förslag. 

Speciellt för musikgrupperna kan ett stöd i arrangörsledet enligt min 

mening vara lika angeliiget som ett bidrag frfm förevarande anslag. Jag vill 

erinra om att jag tidigare under anslaget Bidrag till kulturverksamhet i1wm 

organisatinner har föreslagit medel till Folkparkerna~ centralorganisation 

och Folketshus föreningarnas riksmganisation för musikarrangemang i par

ker o.:h samlingslok<tlcr. Jag avser att senare vid behandlingen av anslaget 

Vissa hidrag till kater-. dans- och musik verksamhet äterkomma till fi..irslag 

om en ökning av anslaget till arrangerande musikföreningar. 

Jag har inget att inviinda mot kulturrådets förslag att medel för yrkes

verksamma grupper och amatörgrupper bör fördelas pt1 skilda anslagspos

tcr. rör de yrkesverksamma grupperna har jag totalt beräknat 14 323 000 

kr. och för amatörgrupperna I 562 000 kr. Jag har i det förcg;knde anmiilt 

att bidrag till finsk amatörteaterverksamhet bör föras i.iver till anslaget 

Bidrag till Svenska riksteatern. Med h~in!>yn härtill har jag r~iknat med en 

viss minskning av statsbidraget under förevarande anslag. 

Jag hemställer atl regeringen t"öreslär riksdagen 

att till Bidrag till.fria teater-. dans- och mu.1·iligruppa for hudgetårct 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 15 885 000 kr. 
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B 17. Musikaliska akademien 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 358 066 

') (150 000 

4 ()()() ()()() 

1 Dcss11wm tillkommer 400011 kr. frän anslaget Bidrag till intcrnatiunelll kulturut
hytc 

Musikaliska akademien har till uppgift all främja tonkonsten och vf1rda 

musiklivet. Det ingi·ir vidare i akademins uppgifter att svara för ledningen 

av akademins hihliotek. Till akademin är Musikmuseet knutet. 

Sedan april 1979 arbetar en särskild organisationskomrnitte med frilgan 

om hibliotekets och museets framtida huvudmannaskap och organisation. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvard 
Resecrsätt ni ngar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engängsutgiftcr 
Konferens- och kontakt

vcrksamhet 
Bokinköp m.rn. 

därav engimgsutgif1er 
Utgivning av iildn: svenska 

tonsättares verk m. rn. 
Skivantologi 

M11sif..11/is/..11 akademien 

1979/80 

13 
9 

22 

2 155 000 
5000 

35 ()()() 
fi24000 
193 000 

(-) 

161000 
303000 

(-) 

174000 

3650000 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 426000 kr. 

Bcriiknad ändring 1980/81 

Musikaliska 
akademien 

+5 
+2 
+7 

+ 900000 
of. 

+ 3000 
+ 164000 
_,_ :?86000 

(+ lfi)()()()) 

+ ~34000 
+ 160000 
(~ 100()()()) 

+ 79000 
+ 1425000 

+3 251000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 
of. 

+ 14h!KK) 
of. 
of. 

+133()().} 
+ 5!W 

+ 420()1) 
+ 15000 

+ 9000 

+3501HIO 

2. Besparingsalternativet innebiir hl.a. minskat öppeth<\llande resp. 

minskad inköpsverksamhet vid hiblioteket. (- 79 000 kr.) 

3. Musikaliska akademiens förslag när det giiller bi b I i o te k e t innebär 

främst att biblioteket skall kunna fortsätta sin service. Som personalför

stärkning vid hihlioteket föresltis en bihliotckarie för förvärvsverksamhet, 

tre förste hiblioteksassistcnter för förvärvsverksamhet och utvecklingsar

hcte, en hokbindarc och ett kontorsbiträde samt viss övrig resursförstärk

ning.(+ 619000kr.) 
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4. U mkr anslags posten Expenser fiireslllr akademin hl.a. 100 000 kr. 

Slllll en engiingsanvisning för inredning av hihliotckers l;'ineexpedilion. Fiir 

publikati<.1nsverksamhct förcsl[1s I 00 000 kr. och 65 000 kr. som en 

cngt111gsanvisning för utgivning av en orkesterkatalog för Sveriges 

nrkcsterf•ireningars riksförbund (SOR l. (-"- 266 000 kr. l 

.'i. Underanslagspostcn Konferens- och kontaktverksamhct 

forcsl;1s ökade medel bl.a. för kontakter med utländskt musikliv och viss 

administrativ förstiirkning av akademins kansli. Akademin hegär ocks[i 

medel för musiklexikografi och för utgivning av äldre svenska tonsiittares 

verk.(+ 31.rnoo kr.) 

6. För ;rnslagsposten bokinköp har ökade medel hcräknats för inköp 

av orkesterverk till SOR:s verksamhet och för inköp av skivor och band. 

(+ 160000 kr.l 

7. Musikaliska akademien föresltir att en musikhistorisk skivantologi bör 

ges ut. Utgivningen har beräknats till ca l .'i LP-skivor per ~1r. Kostnaden 

har beräknats till I 42.'i 000 kr. per M. 

Statens ki1lt11rrild 

Kulturri1dct tillstyrker 3.'illOOO kr. för utgivning av en musikhistorisk 

skivantologi. Vidare tillstyrker kulturrf1det .'iO 000 kr. för utgivning av äldre 

svenska tonsättares verk. 

Fiiredraga 11d1•11 

I betänkandet (Os lJ 1979: 171 Musikaliska akademiens bibliotek. Musik

historiska museet. Svenskt musikhistoriskt arkiv föresH\s all de tre 

nämnda institutionerna fr.o.m. den I juli 1981 organiseras som en statlig 

myndighet. Jag har i inledningen till avsni!let B. Kulturiindamäl angell att 

jag har för avsikt att föresfä regeringen att för 1979/80 ::trs riksmöte lägga 

fram en siirskild proposition med förslag till principbeslut i denna fräga. 

Under innevarande budget!1r disponerar Musikaliska akademien 40000 

kr. frirn anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. Dessa medel bör 

fr.0.111. budgetåret 1980/81 föras över till posten Konferens- och kontakt

verksamhet under förevarande anslag. 

Med hänsy·n till att kulturrådets utredning Fonogrammen i kulturpoliti

ken ännu inte har behandlats är jag inte beredd att tillstyrka medel för den 

av akademin föreslagna musikhistoriska skivantologin. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

4 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen 

att till Afusikaliska akademien för budgettiret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 4 000 000 kr. 
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B 18. Vissa bidrag till teater-, dans- och musik,·erksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5 fl I fl 500 
7 422 ()()() 

7 !02 ()()() 

I. Stiftelsen Riksskatkbanan 
2. Stiftdsen Drn11ningbl,lms 

teatcrmusc:um för förcställ
ningsverksambi:ten 

3. Stöd till sceniskt verk 
4. Stiftt:lscn Elektrnnmu~ik

studion (EMSJ 
5. Stiftelsen I ntcrnat inne Ila 

Vadstcna-akademic:n 
6. Arrangerande musik

föreningar 
7. Ti:atcr- och musik

organisationer m.m. 
8. STIM:s informationsccntral 
9. Daglig träning för 

frilansdansare 
10. Projektstöd för inriittande 

av finsk ti:atcrensernhk 

Statens kulwrrdd 

Reservation 158 831 

1979/80 Bniiknad iindring 1980/81 

920000 

156\1\)()() 
1100000 

I 345 000 

290000 

1380000 

352 000 
475 Ol)(l 

7422000 

Staten~ 
kulturrtid 

+ 455 000 

+ 244000 
of. 

+ 881000 

+ 67000 

+2083000 

+ 171000 
+ 29 ()()() 

+ 225 000 

+ 20\)()\)\) 

+4355000 

Föredra-
ganden 

+ 60000 

+ 100000 
of. 

+ 90000 

+ 30000 

-140000 

+ 40000 
+ 30000 

+200001) 

+410000 

I. Stiftelsen Rikssk[1debanan begiir en ökning av statsbidraget 

metl I 235 000 kr. för fortsatt utbyggnad av verksamheten sflviil centralt 

som regionalt. Medel behövs för utbildnings- och konferens verksamhet 

och for uppbyggnad av Riksskädcbanam kansli bl.a. för all verksamheten 

vid de regionala skådebanorna skall kunna samordnas. Vidare krävs re

surser för all ut veckla samarbetet med kulturinstitutioner och andra organ 

prt kulturområdet och för all vidga kontakterna mot fler kulturvcrksam

hetcr sasorn museer m.tl. För fullföljande av den under föregående budgct-

1\r pitbörjade skådcbanercformen förcslttr kulturrådet att bidraget till 

Riksskadehanan höjs me<l 455 000 kr .. varav 55 000 kr. avser kompensation 

för pris- och löneökningar. 

2. SI i ft els en Drottning ho I m ~ teatermus c u m begär från stat. 

landsting lH.:h kommun för föreställningsverksamheten vid Drollning

holmsteatern under spels~isongen 1980 ett sammanlagt bidrag om 2 946 000 

kr.. vilket vid hittillsvarande fördelning mellan bidragsgivarna innebär en 

ökning av det statliga hidraget med 649 500 kr. Härutöver begfrrs el! en

gängshidrag om 100000 kr. för rekonstruktilm av <len s.k. '"Drakbåten". 

Kulturrä<let foreslär en ökning av statsbidraget med 244 000 kr .. varav 

kompensation för pris- och löneökningar ber:iknas till 94 000 kr. 
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3. Kullurr{1dd avser alt under innevarande budgelitr ulviirdera hur st ö

de 1 I i 11 ~ c en is k 1 verk har fungera I. Samtidigt kommer rf1det alt la 

s@lning till ell för~lag frtm Sveriges dramatikerforbund om alt inriilla en 

dramatikerfond. Mot denna bakgrund föresl{1r rådet inte ni\gon ökning av 

bidraget. 

4. Stiftdsen Elektronmusikstudion <EMS) begär att bidra

get för studi11verksamheten höjs med 952 000 kr. Kulturri1det. som anser 

det angeHigel att EMS kan genomföra planerad breddning och ut vidgning 

av verksamheten. forcslär en ökning av bidraget med 381 000 kr. avseende 

hl.a. medel för en programmerare och en liirare. för seminarieverksarnhet 

och för lokalkostnader och teknisk drift. I ökningen ingår kompensation 

för pris- och liineut vecklingen med 81 000 kr. 

Under vi1ren 1979 har EMS erhällit ett investeringsbidrag om 1 milj. kr. 

för anskaffande av studioutrustning för s.k. analog musikproduktion. Hi

draget avsäg första etappen enligt en investeringsplan i fyra etapper. För 

övriga tre etapper avseende utrustning för s.k. digital musikproduktion 

beglir EMS nu ett investcringshidrag llm 6 215 000 kr.. varav 3 025 000 kr. 

avser andra etappen. Kulturrädet anser det viktigt att den digitala utrust

ningen förnyas 1H:h alt EMS får utrustning som ockst\ kan anvlinda~ fiir 

elektronisk bild. Rädet tillstyrker elt investeringsbidrag om 500000 kr. 

5. Stiftelsen I ntcrnationella Vadstena-akademien beglir 

frfm stat. landsting och kommun för kurs- och föreställningsverksamheten 

sommaren 1980 ett sammanlagt bidrag om 1053 000 kr .. vilket meJ nuva

rande fördelning mellan bidragsgivarna innc.:bär en ökning av det statliga 

bidraget med 289 000 kr. Kulturrådet föreslår att statsbidraget till akade

min räknas upp med 67 000 kr. inkl. kompensation för pris- och löneök

ningar. 

6. Ur anslagspostcn till arrangerande musikföreningar utg{ir 

innevarande budgetår bidrag till tio föreningar och tvi\ riksorganisationer. 

Bidrag utgår till bl .a. Kontaktn~itet. rik-.organisation för ett 80-tal musikför

eningar friimst innm pop- och folkmusiken. Svenska jazzriksförhundc.:t 

med ett 50-tal medlemsföreningar. nttgra jazzföreningar samt föreningar 

för mera experimentell verksamhet såsom Fylkingen. Ars nova och några 

andra kammarnwsikföreningar. Totalt finns ca 170 arrangerande musikför

eningar spridda över hela landet. Dessa står för huvuddelen av arbetstill

fällena för musiker inom framför allt genrerna jazz. pop och folkmusik. 

I den promemoria Nytt statsbidrag till fria teater-. dans- och musikgrup

per. som kulturråuet har överlämnat tillsammans med sin anslagsfram

ställning. behandlas också arrangörsledet. Arrangörernas roll är särskilt 

betydebcfull inom musikomrätlet, där bristen på arbctstillfälkn iir stor. 

Stödet till arrangörsledet. framhålls i promemorian. är därför ett viktigt 

komplement till stödet till de fria musikgrupperna. 

Statsbidraget till tle arrangerande musikföreningarna bör enligt rådet i 

första hanJ avse centrala kostnader. En av Je: viktigaste uppgifterna för de 
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tv;'\ riksorganisatio1Krna. Kontaktniitl'l och Svenska .iaZLriksförbumlet. iir 

att organisera och sanwn.lna turncer samt svara för merparten av turn.;;

lwstnaJerm1. Turn0verksamhetcn biir lfarllir enligt rt1Jet inga i stats

bidragsumkrlaget för dem. De större föreningarna med egna lnkalcr och 

k1>ntinuerlig verksamhet - friimst irwm jazz- och kamrnarmusikomradena 

- bör ock sa i fortsiittningen fö statligt bidrag. I fråga om statligt stöd till de 

mindre. lokalt verksamma föreningarna kl'mmer k11h11rrttdct att lägga fram 

fiirslag i samband med förslag rörande den regionala musikplaneringen. 

Kulturrådet fön:slt1r alt anslagsposten inkl. kompensation för kostnadsut

vecklingen hö.is med 2 083 000 kr. 

7. Ur anslagspl>Sten till tea t c r- och rn u sikorgan i sa tio nc r utgår 

bidrag bl.a. till Samarbetsnämnden för f1ilklig dans med 130 000 kr.. till 

Stockholms kyrkoopera med 27000 kr.. till sommarspel mcJ 104000 kr .. 

oi.:h till Norrbottens bygdeteater mcJ 60000 kr. För ändam:'ilen under 

denna anslagspost förcsl{ir kulturrädct en ökning med 171 000 kr. inkl. 

kompensation för kostnadsutvecklingen. Av ökningen avser I 00 000 kr. 

Samarbetsniimnden för folklig dans. 

8. Föreningen Svenska tons~ittarcs internationella mu

sikhyr ä tS TIM) begiir en ökning av statsbidraget med 1.2 milj. kr. för 

vcrksamhetcn vid STIM:s informationsccntral for svensk musik tSwcdish 

Music Information Ccnter). Ökningen av~er bl.a. en fortsatt utgivning av 

nyare svensk musik, kostnader för inspelningar. informationsverksamhct 

och lokaler. I avvaktan på att frågan om tillgång till och distribution av 

noter utreds foreslfa kulturrådet ingen ökning av bidraget utöver kompen

sation för kostnadsökningar med 29000 kr. 

9. Kulturrådet föreslår en ny anslagspost pa 225 000 kr. för dag I i g 

träning fiir frilansdansare. I kulturrådets promemoria (1979: 15) 

D<msen framhålls bl. a. att dansare i hög grad utsiitts för yrkesskador. 

Detta gäller särskilt de fria dansarna bcrm:ndc hl. . pä bristande tränings

möjligheter. Dansare, som är ans@lda vid en institution. får daglig triining 

vid sin arbetsplats, medan frilansdansarna själva får svara för triiningen. 

Saknas daglig träning hämmas också den konstniirliga utvecklingen. I 

avvaktan pa att en fiircslagen utbildningsrcform på området genomförs bör 

enligt rådet daglig triining för frilansdansare pä försök bedrivas vid Ralett

akademin i Stockholm. Undervisning bör ges i jandans. fridans 01.:h klas

sisk balett. En samarhetskommittc med representanter fiir Svenska teater

förbundet och Balettakademin bör svara för uppliiggningen av verksamhe

ten. 

IO. Kulturrådet föreslär vidare en ny anslagspost för finskspråkig 

t ca ter i Sverige. En professionell teater föreslås starta budgetåret 

1981/82. Planeringen av verksamheten bör handhas av den tilltänkta hu

vudmannen. Svenska riksteatern. i samråd med Riksförbundet finska för

eningar i Sverige. Kulturrådet begär 200 000 kr. för ändamålet. 
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Fiircdrng1111d1'll 

För de sinsemellan mycket nlikartade hndamålcn under denna anslags

ruhrik heriiknar jag en sammanlagd hidragsökning med 7X:! 000 kr. 

De arrangerande musikföreningarna har en viktig uppgift att fylla bl.a. 

för att skapa arhetstillfallen för musiker. Fr.o.m. innevarande hudgetf1r har 

diirför ~!ödet till dessa musikföreningar kraftigt forstiirkts. Jag riiknar även 

i fortsiittningen med en höjning av detta hidrag. Riksorganisationen Kon

taktniitet för icke kommersiell kultur. som innevarande budgetår i egen

skap av arrangerande musikfiirening rnr hidrag med 350 000 kr. ur förevar

ande anslag. kommer enligt statsrädet Mogfmls förslag i det följande att 

fr.o.m. nästa hudget:ir ges stöd ur anslaget Bidrag till ungdomsorganisatio

ncrnas centrala verksamhet m.m. Anslagsposten Arrangerande musikför

eningar hör diirför minskas med niimnda belopp. Sedan hänsyn har tagits 

till denna överföring riiknar jag med en ökning for kvarvarande iindam:'l.I 

under anslagsposten med 210 000 kr. 

Kulturrf1dct har föreslagit att daglig tdning för frilansdansare pt1 försök 

skall bedriva~ vid Balettakademin i Stockholm. Situationen för frilansdan

sarna med avseende på triiningsmöjligheter är i dag mycket otillfredstiil

lande. Jag finner det därför angeltiget att den av kulturrf\det föreslagna 

forsöksverksamheten kommer till stt111d och riiknar med ett belopp om 

200 000 kr. för iindam::\let. 

Jag har i det föregående under anslaget Bidrag till Svenska riksteatern 

hehandlat frfigan om en finskspråkig teater i Sverige. Med hänvisning i 

övrigt till sammanställningen heriiknar jag anslaget till 7 832 000 kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslttr riksdagen 

att till Vis.111 hidrag till tcatl'r-. dans- och musiki·erk.rnmhct för 

budgetinet 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 7 832 000 kr. 
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Film 

B 19. Statens biografbyrå 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2320949 

2810000 

2 940000 

Statens biografbyrå har som huvuduppgift att pröva frågor l)m godkän

nande av film som är avsedd att visas vid offentlig biografföreställning. 

Som rådgivande organ i denna verksamhet är till biografbyrån knutna 

statens lilmgranskningsråd och statens barntilmnämnd. 

Biografbyrån svarar vidare fr.o.m. budgetåret 1978/79 för en försöks

verksamhet med fraktstöd för film. Syftet är att undersöka om det är 

möjligt att med hjälp av fraktstöd till kvalitetsfilm förbättra repertoaren på 

hiograferna. Bestämmelserna om verksamheten i'lterfinns i förordningen 

! 1978:223) om försökswrksamhet med fraktstöd för film. 

Frakt stöd kan utgå till filmer som av biografbyrån har förklarats berätti

gade till sådant stöd och som den 1 januari 1979 eller senare har visats vid 

biograffi)reställning i Norrbottcns. Jämtlands, Värmlands, Västmanlands, 

Kronobergs eller Gotlands liin eller i landskapet Dalsland. 

Inkomsterna för granskning av biograffilm, som redovisats på driftbud

getens inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhct, är i statsbudge

ten för innevarande budgetår upptagna till 506 000 kr. 

1979/80 Beräknad ändring 191!0/l!I 

Statens Före-
biografbyrå dragandcn 

Personal 

Handläggande personal I of. of. 
Övrig personal 9 of. of. 

10 or. or. 

Anslag 

Lönekostnadcr 1207 000 + 107000 + 66 ()()() 
Sjuk värd 2500 + 1200 + I 000 
Rcscersättningar 17600 + 2500 + I 000 

därav utrikes resor (4000) (+ 400) (+ 400) 
Lokalkostnader 500900 + 58300 + 58 ()()() 
Expenser 42000 + l l 000 + 4 ()()() 
Fraktstöd för film I 040000 + 60000 of. 

2810000 +240000 +130000 
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Statens hio~r11.fb_1T1i 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 233 000 kr. 

2. Några möjligheter att giira besparingar pt1 biografhyräns utgifter finns 

knappast. Byri:ln erinrar om att avgifterna för granskning av biograffilm 

fr.o.m. innevarande budgetår höjts med 50 r.;. och att inkomsterna med 

anledning härav kan beriiknas uppgå till ca 700 CXlO kr. För budgetåret 

1980/81 förcslfts en höjning med ytterligare 10 <;-;. 

Fiircdrai.:andcn 

Försöksverksamheten med fraktstöd för film innebiir att den som visar 

kvalitetsfilm som av statens biografbyri\ har förklarats beriittigad till frakt

stöd får ersättning av staten för fraktkostnaderna. Syftet med fraktstödet 

är att det skall leda till ett biittre och mer omviixlande filmuthud utanför 

storstadsomrädcna. F.n. utgår fraktstöd endast inom vissa försöksomri\

den. 

Visning av filmer med fraktstöd har pftgått endast sedan den I januari 

1979. Det är därför iinnu för tidigt att bedöma vilka effekter stödformen har 

haft. Försöksverksamheten bör fortsätta under hudgetäret 1980/81 i sam

ma omfattning som under innevarande budgetår. Jag heriiknar oförändrat 

I 040 000 kr. för ändamålet. 

Med hänvisning i övrigt till sammansthllningen förordar jag att anslaget 

förs upp med 2 940 000 kr. 

För biografbyråns granskning av film uttas en avgift. I föregående bud

getproposition ( Prop. 1978/79: 100. hil. 12. s. 90) uttalade jag att gransk

ningsavgifterna successivt borde höjas till en sådan nivå att kostnaderna 

för biografbyråns granskning i princip täcks av avgifter senast budgetåret 

1983/84. Regeringen har beslutat att som en första etapp höja gransknings

avgifterna med ca 50 r.~ fr.o.m. den I juli 1979. Jag avser att i annat 

sammanhang föreslå regeringen att höja dessa avgifter med ytterligare ca 

50 '/( fr.o.m. den I juli 1980. 

Jag hcmsHillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hioi.:rafbyrå för hudgeti'lret 1980/81 anvisa ett 

fors lagsanslag av 2 940 000 kr. 

B 20. l'ilmstöd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

13 196600 

18440000' 

21064000 

Reservation 11475 

1 Dessutom tillkommer 305 000 kr. från anslaget Bidrag till kultun:ll verksamhet 
bland ham. 
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Stiftelsen Svenska filminstitutet grundades genom ett är 1963 trMfat 

avtal mellan svenska staten och filmbranschens organisationer. Stiftelsens 

verksamhet finansieras genom en avgift om J()';~ pä bruttobiljettintiikterna 

vid de större biograferna. Avgift:-.mcdlen skall enligt avtalet användas dels 

till stöd å.t svensk filmproduktion, Jcls till ett antal icke kommersiella 

filmiindamäl. Filminstitutets inkomster av biografavgifterna uppgick verk

samhetsåret 1978/79 till ca 37 milj.kr. 

Best~immclser för barnlilmrädet fostst:illdes genom beslut den 12 juni 

1975. Rfldet. som ~ir administrativt knutet till statens ungdomsräd, bedriver 

granskning av barnfilm, utvecklingsarbcte och försöksverksamhet samt 

informatinnsverksamhet pti barnfilmens omrf1de. Det består av ordförande 

och åtta övriga ledamöter. vilka utses av regeringen. 

T.o.m. utgången av budgctnret 1979/80 gäller ett avtal mellan Svenska 

filminstitutet och Sveriges Radio AB om samarbete på filmproduktionens 

omrttde. Enligt avtalet bildar Svenska filminstitutet och Sveriges Radio AB 

en gemensam produktionsfond, den s.k. I-fonden. till vilken parterna till

skjuter 6 milj. kr. var om tiret. Fonden skall användas för produktion av 

såv~il biograffilm som kortfilm för barn och vuxna. 

För innevarande budgetår har medel för vissa tilmändamäl anvisats frän 

både anslaget Filmstöd rn:h anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland 

barn. Bidraget till Svenska filminstitutet för produktion uppgär till sam

manlagt 14,5 milj. kr. Av dessa medel skall 6 milj. kr. anv~indas för den 

ny~snämnda s.k. I-fonden. medan 8.S milj. kr. utgör bidrag till Filminstitu

tets s.k. G-fond för institutets produktion av svensk film. Filminstitutet 

erhäller ocksi1 sammanlagt 620 000 kr. för import och distribution av barn

film. Vidare utgår bidrag med sammanlagt 745 000 kr. till statens ungdoms

råd för granskning av barnfilm m.m. och med 850000 kr. till Folkets 

husforeningarnas riksorganisation för spridning av kvalitetsfilm (Bin Kon

trast). Ur anslaget har ocksil anvisats sammanlagt 2 030000 kr. for bidrag 

till försök med filmvisning i nya former. 

Till Filminstitutcts filmrestaureringsverksamhet har t.o.m. juni 1978 

anvisats sammanlagt 3 milj.kr. Medlen har utgått ur behMlningen av de 

särskilda lotterier som anordnats till förmån för konst. teater och andra 

kulturella ändamål. 

Mot bakgrund av att avtalspcrioden för tilmavtalet närmar sig sitt slut 

inkddes år 1977 inom utbildningsdepartementet en översyn av den statliga 

tilmpolitiken. Som ett led i övcrsynsarbctet framlades i maj 1979 prome

morim1 t Ds lJ 1979:5) Den svenska filmpolitiken. Uigesbc:skrivning och 

probleminventering. Promemorian har remissbehandlats. Regeringen har 

vidare beslutCtt tillkalla en tilmpolitisk beredning med uppgift att delta i 

beredningen av vissa tilmpolitiska frågor, främst sådana som aktualiseras i 

anslutning till att 1963 års filmavtal löper ut. 
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S1·1·11.1ka Ji/111i11stit11tct 

I. Under sibongen 1978/79 har emlast 15 svenska ltmgfilmer hafi premi

iir. IJet !tiga antalet beror till viss del på att ntigra premiiirer har uppskjutits 

till höstt:n 1979 men iir ncksti en följd av att filmproduktionen fick skiira~ 

ned kraftigt under 1977/78 av ekonomiska skiil. Filminstitutet föreslär att 

statsbidraget till p ro d 11 k t il' n av fi I m ökas för att medge en samman

lagd produktions volym av ca 20 långfilmer perär. ( + 15 000 000 kr.) 

2. rilminstitutets har n fi I m verksamhet omfattar friimst inkiip. 

versionering och distribution av barnfilm samt information om barnfilm. 

Resurserna riiL'ker inte för att motsvara den starkt ökade efterfrågan på 

film nch pt1 insatser av barnfilmavdelningens personal. Film institutet före

siar en ökning av statsbidraget för inköp av film. konft:rensverksamhet och 

en viss personalförstiirkning. I+ 747 000 kr.) 

3. Sedan budgetaret 1975/76 har Filminstitutct erhällit statsbidrag för en 

forsöksverksamhC't med import och distribution av modern spdfilm (Bio 

16). För innevarande budgC'tär iir bidraget 800000 kr. Intresset för verk

samheten har i\kat kraftigt. Antalet besökare fördubblades mellan verk

samhetsåren I 977/7X och 1978/79 m:h uppgiå sistniimnda f1r till ca 200 000. 

Antalet deltagande kommuner kan beriiknas öka fri\.n 83 till ca 100 under 

innevarande hudgettir. Filminstitutet begär en iikning av statsbidraget för 

bl.a. förbättrad information 01.:h viss personalfi.irstärkning. ( + 760 000 kr.) 

4. Under ett antal ar har Filminstitutet erhållit bidrag av lotterimedel för 

restaurering av svensk film. För hudgetäret 1980/81 föresl;\r Filminstitutet 

att medel stiills till förfogande frän föreliggande anslag. ( + I 000 000 kr.) 

Statens 1111i:do111sr1id 

I. För den verksamhet som f.n. bedrivs under ledning av barnfilmrådet. 

dvs. granskning. informations- och kontaktarbete samt utredningar och 

försöksv.:rksamhet. bör bidraget ökas till 820000 kr. ( + 75 000 kr.) 

2. Ett siirskilt bidrag bör införas för igångsättning av filmverkstäder för 

barn. BiJraget hör avse inköp av utrustning och utbildning av ledare och 

föreslås i för~ta hand kunna utgå till filmvcrkstäder som drivs av organisa

tioner eller fiireningar. Bidraget hör finnas under en försöksperiPd om fem 

år och hör administreras av barnfilm rådet. I+ 3.00000 kr.) 

Folkets h11.1:fi'jre11i11i:amas rik.wrgani.rntion 

K valitetsfilmvisningar inom ramen för Bio Kontrast förek1m1 under år 

1978 på ett 150-tal platser. Antalet besök var ca 174000 pt1 2 785 förestiill

ningar. För budgetäret 1980/81 föreslås ett statsbidrag om 1245000 kr. 

( + 395 000 kr.) 

Fiiredraganden 

1963 års filmavtal mellan staten och filmbranschens organisationer löper 

ut den 30 juni 1983. Avtalet förlängs automatiskt med fem år om det inte 
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sägs upp senast tlen 30juni 1981. Mot bakgrund av att avtalstidcn närmade 

sig sitt slut inlctldes är 1977 inom utbildningsdcpartementet en översyn av 

den statliga filmpolitiken. Som ett resultat av översynen publicerades i maj 

1979 promemorian \Ds U 1979:5) Den svenska filmpolitiken. U\geshe

skrivning m:h probleminventering. Promemorian har remissbehandlats. 

Vidare har en filmpolitisk beredning tillkallats. Denna grupp. som [ir poli

tiskt sammansatt. har till uppgift att ddta i beredningen av vissa filmpoli

tiska frågor. främst sådana som aktualiseras i anslutning till att 1963 års 

filmavtal löper ut. 

Den svenska längfilmsproduktionen har under budgetåret 1978/79 resul

terat i att 15 filmer h<1r haft premiär. Det låga antalet. som untlerstigcr 

genomsnittet för 1970-takt. kan delvis förklaras med att vissa premiärer 

har förskjutits från våren till hösten 1979. Filminstitutct begär i sin anslags

frams@lning en mycket kraftig ökning av statsbidraget till filmproduktion. 

Genom att öka bidraget från nuvarande 14.5 milj. kr. till 29.5 milj. kr. bör 

det enligt institutet vara möjligt att öka produktionen till att Llmfatta rn 20 

l{rngfilmer pi::r år. 

Medel för stöd till produktion av film tillförs på flera olika sätt. Enligt 

filmavtalcts bestämmelser skall en viss andel av de biografavgifter som 

betalas in till Filminstitutet anv~indas för stöd till produktion av svensk 

film. Vidare finns ett samproduktionsavtal mellan Filminstitutet och dåva

rande Sveriges Radio AB enligt vilket radioföretaget varje år tillskjuter ett 

visst belopp för filmproduktion. Slutligen utgår också direkta statsbidrag 

till Filminstitutet för stöd till filmproduktion och till konstniirsniimnden för 

produktion av film. Under senare år har resurserna ökat kraftigt. 

Biografavgifterna. som under de första åren av 1970-talet låg på ungefär 

(1förändrad nivå. har under femårsperioden 1973/74-1978/79 mer iin för

dubblats. Under de senaste två budgetåren i perioden har den årliga 

ökningi::n varit nära 20'T i genomsnitt. Resurserna för filmproduktion inom 

filmavtalets ram kan för innevarande budgetår beräknas till ca 26 milj. kr. 

Det bidrag som radioföretaget i::nligt ovannämnda avtal skall lämna till 

den gemensamma produktionsfonden höjdes fr.o.m. budgetåret 1978/79 

från 5 milj. kr. till 6 milj. kr. om året. 

Statsbidraget till filmproduktion under förevarande anslag, som för bud

getäret 1977/78 uppgick till 5 milj. kr.. har för de båda följande budgetåren 

höjts med 4.5 resp. 5 milj. kr.. och uppgår alltså till 14,.5 milj. kr. för 

innevarande budgetår. 

Anslag till konstnärsnämnden för projektbidrag till produktion av film. 

som anvisas under anslaget Bidrag till konstnärer m.m .. utgick för första 

gången budgetåret 1978/79 och uppgick då till 1 milj. kr. För innevarande 

budgetår uppgår anslaget till I 845 000 kr .. varav 345 000 kr. är anvisat 

under anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland barn. 

Sammantaget kan resurserna för stöd till filmproduktion beräknas kom

ma att öka från 30 milj. kr. budge1!Jret I 977 /78 till ca 48 milj. kr. budgetåret 
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1979/80. Del iir en ökning med ca 60~; pä tvi't i'tr. Bl.a. mot bakgrund av 

denna kraftiga ökning anser jag att höjningen av bidraget till filmproduk

tion under förevarande anslag kan hegriinsas till 900000 kr. för hudgetilret 

1980/81. Liksom f.n. bör stödet tillföra.; fonder som förvaltas av Filminsti

tutet. Det bör ankomma pfl regeringen att hesluta om den niirmare fördel

ningen av dessa medel. Jag har vidare i det föregäern.k unda anslaget 

Bidrag till konstniirer m.m. beräknat en ökning av resurserna for projektbi

drag till produktion av film med 120000 kr. 

Före hö1jan av 1950-talet gjprdcs all film pfl s.k. nitrathas. Denna iir inte 

hållbar utan faller sönder med tiden. varvid filmen förstörs. Det är dti1for 

en angeliigen uppgili all snarast möjligt flira över vad slim åtlTStår av iildre 

film till s.k. acewtfilm. som iir mer hcstiindig. Svenska filminstitutet har 

sedan nera är bedrivit verksamhet med restaurering av stidan film. Denna 

verksamhet har erhållit visst stöd av lotterimedel. Under våren 1979 lade 

Filminstitutet fram en plan för hur återstående ca 250 svenska spelfilmer 

som mellan ärl:'n 1930 och 1952 spelades in på nitratbas skall kunna riiddas 

genom en förstärkt restaureringsinsats under drygt fem år. Enligt min 

mening bör staten bidra till Filminstitutcts kostnader fi.ir restaureringen. 

För budgetåret J ll80/8 I räknar jag med ett bidrag av I milj. kr. för detta 

iindamäl. 

I övrigt finansieras från förevarande anslag främst åtgiirder för att undcr

Hitta för mtinniskor att komma i kontakt med god film. Jag beräknar en 

höjning med 55 000 kr. av bidraget till Folkets husförcningarnas riksorgani

sation för spridning av kvalitctsfilm (Bio Kontrast). För bidrag i övrigt till 

filmvisning i nya former hcriiknar jag ytterligare 354 000 kr. Jag har därvid 

beaktat att I 00 000 kr. som innevarande är anvisats under anslaget Bidrag 

till kulturell verksamhet bland barn fr.o.m. budgctfiret 1980/81 skall anvi

sas under förevarande anslag. 

För bidrag till Svenska filminstitutet for import och distribution av 

barnfilm har jag för nästkommande budgetår beriiknat 675 000 kr.. av vilket 

80000 kr. motsvaras av medel som innevarande budgetår anvisas under 

anslaget Hidrag till kulturell verksamhet bland barn. Till statens ungdoms

råd för granskning av barnfilm m.m. ber~iknarjag ett bidrag om 800000 kr. 

Htirav är 125 000 kr. en överföring frfm anslaget Bidrag till kulturell verk

samhet bland barn. 

Jag hemsttiller ;1tt regeringen föreslår riksdagen 

att till Fi/mstiid för hudgctäret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag 

av 21064000 kr. 

5 Rik.1·tfagen 1979/!W. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Radio och television 

I det följandt: gi:s först t:n kortfattad beskrivning av radio- och teli:vi

sionsvi:rksamhctt:n~ forutsiittningar. Diireftcr redogörs for medclshi:riik

ningarna for niista budgt:tär för Sverigt:~ Radio-koneerni:n och bt:rörda 

myndighett:r i vad avsi:r ckn avgiftstinansieradt: verksamht:ten. 

Allmiinna riktlinja 

Riktlinjerna för radin- nch TV-vi:rksamhetcn lades fast av riksdagen år 

1978 (prop. 1977/78:91. KrU :!4. rskr JJ7l. 

Verksamheten rcglt:ras friimst genom radiolagen ( 1966:755. omtryckt 

197::!::!40. iindrad senast 1979: 15::!) och radioansvarighetslagen ( 1966:756. 

iindrad senast 1978:477) mt:d förordningt:n ( 1967:::!:!6) om tillämpningen av 

radioanwaright:tslagen (ändrad senast 1978:483 ). I sam hand hiirmed hör 

ocb~i niimnas lagen ( 1978:478. ändrad 1979: 153) om avgift for inni:hav av 

telcvisionsmottagare och förordningen ( 1978:48::!) med instruktion förra

dioniimnden !iindrad 1979: 1015). 

Siindningsriitt enligt radiolagi:n tillkommer f.n. Sveriges Television AB. 

Sveriges Ribradio AB. Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Utbildnings

radio AB. Närmare hestämmdser om rättigheter och skyldigheter beträf

fande siindningsrätten och programverksamheten finns i avta I m e 11 an 

staten och programföretagen. I avtal mellan staten och 

Sveriges Rad i o A B regleras detta ho lags uppgifter som moderbolag i 

en koncern i vilken de niimnda programföretagen ingär och om koncernens 

verksamhet under krig eller vid krigsfara. 

Radion ii m n den övervakar genllffi efterhandsgranskning att pro

gramföretagen iakttar föreskrifterna i radiolag och avtal. 

Finansiaing och a11s1·ar.1ji'irdl'l11i11g 

Radio- och TV-verksamhetens drift- och investeringskostnader har se

dan starten huvudsakligen finansierats med mottagaravgifter. Undantagna 

fran avgiftsfinansiering är utlandsprogramverksamheten och utbildnings

programverksamheten. Medclsbehovt:n för uthildningsprogramverksam

hetcn och programverksamheten för utlandet redovisas under anslaget 

Sveriges utbildningsradio aktiebolag under utbildningsdepartcmenteb hu

vudtitel resp. Information om Sverige i utlandet under utrikesdt:partemt:n

tets huvudtitel. Radionämndens verksamhet finansieras med mottagarav

gifter. 

Televerket har ansvar för distribution av program. avstörningsverksam

het och avgiftsuppbörd. Avgiftsuppbörden är decentraliserad till telekon

toren och samordnad med inkasscringt:n av tele~onavgifter. A vgiftsmedlcn 

fonderas hos riksgiildskonwret. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet h7 

Hyggnadsstyrclsen har ansvar fi_ir prl1jektering m:h hyggamk av större 

hyggnader för Sveriges Radio-k1mcernen. Denna för sjiih't göra hyggnads

investeringar i de fall då byggnadskostnaderna inte övnstiger 2 milj. kr. 

Tekverkets drift- och invcsteringsutgifter samt hyggnadsstyrebens inves

teringsutgifter i samhand med den allmiinna programverksamheten hes

trids av avgiftsmedd. Investeringarna avskrivs omedelbart till 100':; .. 

Riksdagen fattar heslut om st1viil mottagaravgifter som drift- m:h inves

teringsanslag till den avgiftslinansierade verksamhc:ten. 

/\o.1·111ada.fi'ir hudgt'tårl'I 1978/79 

Avgiftsmedel har for ljudradio- och televisionwerksamheten under hud

gctåret 1978/79 tagih i anspri.tk med I 352 milj. kr .. varav !60 + 60 t 20) 140 

milj. kr. avsäg avskrivning till 100 1~;. av Sveriges Radio-koncernens. tek

verkets och byggnadsstyrclsens avgiftsfinansierade investeringar och 

(I 022 + 190) I 212 milj. kr. Sveriges Radinkoncernens nch televerkets av

giftstinansieraJe kostnader for produktion och distrihution av program. 

Kostnaden för radionämndens verksamhet. som hestrids i siirskild ord

ning med avgiftsmedel. uppgick för hudgetåret 1978/79 till 912 000 kr. 

Under samma budgetår uppgick de totala inUiktcrna i rundradilwiirclsen 

av mottagaravgifter och riintor på avgifter till I 365 milj. kr. "fotalt innehiir 

resultatet under hudgettlret 1978/79 ett överskott pi\ 12.5 milj. kr. Detta 

medför att det ackumulerade överskottet per den 30 juni 1979 uppgick till 

225.4 milj. kr. 

Den allmiinna mottagaravgiften uppgår sedan den I juli 1978 till 340 kr. 

per ar och tilliiggsavgiften for färg-TV till 140 kr. för samma period. 

Antalet allmiinna avgifter uppgick den I juli 1979 till drygt 3 miljoner och 

antalet tiföggs•tvgifter för färg-TV till ca 2.3 miljoner. 

Medelsframställningar flir den avgiftsfinansierade ra

dio- och TV-verksamheten budgetårct 1980/81 

Tel l'I' erk et 

För budgetåret 1979/80 anvisades 81.5 milj. kr. for i111·esteri11g1ir i nm

dradioanliiggningar. Televerket beräknar att det vid utgfrngen av inneva

rande hudgetår skall föreligga en anslagsrcscrvation om sammanlagt 8.2 

milj. kr., som helt hänför sig till ett belopp som av hl.a. konjunkturmässiga 

skäl anvisats utanför investcringsramcn. 

Televerkets beräkningar i 1980/81 års kostnadsnivå av investcringskost

nader för den avgiftsfinansieraJe rundradioverksamheten budgett1ren 

1980/81-1984/85 redovisas i följande sammanstiillning. 
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XO/XI 81/X2 82/83 X3/X4 X4/85 

SiinJarstatinna 
frir FM 11c·h TV 
UthyggnaJ 3~.5 31.4 32.1 30.1 25.8 
Rl·invcstering 32.J 31.4 31.4 39.7 41.7 

S~mdarstationcr for AM 
"Skane MV" 2.1 5.7 5.9 2.0 
"(i,nlanJ LV" 3.7 6.4 6.6 

Radiolänklinjcr 
nch OB-utrustning 
UthyggnaJ 10.t\ 6.7 6.5 t\,5 3.9 
Reinvcstcring 2,9 5.8 4,7 3. I 9.4 

RundraJi1•ccntrah:r samt 
lokal- och !jiirrkontrnll-
utrustning 9.4 12.0 8.7 t\ , 6,6 

Summa investerin~ar 92,8 93,0 93,0 94,0 94,0 

lim.ler huugct<'1rct 1980/81 avser tclt·verkt:t hl.a. att anliigga ca 5 FM

siindare. ca 20 TV 1-siinuare Llch ca 30 TV 2-slindare. V crkct avser viuare 

att p<'1hi.irja uppfiiranuet av en ny mellanvägstation i syui.istra Skänc för att 

ersiitta en iilure station i Hi.irhy. 

För uppförande av tclevisiL1ns- 11ch ljuuradit.1anlliggningar under hudget

i'\ret 1981/82 vill televerket 1111Jer budgcttirct 1980/XI ha ett hcstiillningshe

mynuigande L'm 30 milj. kr. Verket iinskar vidare 1muer hudgetf1rct 1979/80 

fö rlitt att utnyttja den anslag,sdcl om 3.8 milj. kr. snm ej förhrukades under 

hudgetärct I 97X/79. Slutligen hemstiiller verket om att över- resp. undersk

ridanden av invcstcringsmedelsfiirbrukningcn inom 5 r·; fr.o.m. hudgct

f1ret 1979/80 far halanseras till fi.iljanuc budgetår. 

I fcmi·irspl;111en tas frågan om A M-

lj u dra di os ii n d ni n g ar pt·1 mellan- och lf1ngvt1gsbanden upp 

i ett sti.irTt' perspektiv. Verket anfiir att nu befintliga siindare av detta slag 

iir si'1 gamla att man m[1ste ta stUllning till fr:lgan om de skall crsiittas och i 

s~1 fall pt1 vilket slit! detta skall sl-.e. Televerket anger km alternativ: 

A. Nedliiggning av samtliga fyra nuvarande statil1ncr. vilket skulle ge 

driftbL·sparingar om ca 4 milj. kr. per tir. 

H. Nuvarande fyra stationer bihehMlcs och renoveras. lnvestcringskost

naderna her;it..nas till l."-20 milj. kr. och driftkostnaderna till ca 3.5 milj. 

kr. per ?1r. 

C. Pa sikt en s;indarstation. vilkl'I skulle medföra en invcsteringskostnad 

om ca 13 milj. kr. och driftkostnad om ca 1.7 milj. kr. rer år. 
D. Pii sikt I \':I silndarstalioner. lnvcstcringskostnaderna uppgar till ca 29 

milj. kr. lKh Jriftk1istnaderna till 3.5 milj. kr. per år. 

E. Pt1 sikt tre sändarstationer. varvid investcringskostnaderna beriiknas 

uppge\ till 44 milj. kr. m:h driftkostnader till ca :'i milj. kr. per är. 

Tekvcrkct fiinll'dar att alternati\'et D genomförs. 

I fernttrsplanen anmiils vidare .itt televerket inriktar sin planering ri\. ;1tt 
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kunna tillhandahålla e 11 fj ii rd e F M-n ii t st1 snart forutsiittningarna hiir

l'i.ir finns. Enlig! vnkeh bedömning kan man i hiista fall riikna 1m:d all 

handel blir tillgiingligt hudget[trel l 9X l /lQ. men dt?t kan ockst1 driija iinda 

rill b11dgt?tiirel l985/X6. Kostnaden för t?ll tjiirde FM-niit beriiknas uppga till 

miföt 30milj. kr. 

För h11dgeti1ret 1980/X I riiknar verket med driftkostnader för den avgifls

tinansierade radio- och TV-verbamheten om sammanlagt 220 milj. kr. 

Hiirav avser 150,9 milj. kr. ersiillning för prngramdistrihution. 59.2 milj. 

kr. ersiittning för dehill·ring Lh:h uppbörd av TV-avgifter 11ch 9,9 milj. kr. 

asiillning for avgiftskontroll. 

Frågan om avgitbinkassering och kontroll tas upp senare i detta av~nitt i 

anslutning till redovisningen av den utredning som har lagt fram fiirslag i 

iirendet. 

ByggJl{u/sstyrd.11·11 

I sin anslagsframställning för hudgctån:t 1980/X I har hyggnadsstyrclsen 

beriiknat anslagshehovet till 6 milj. kr. Beloppet avser friimst projektering. 

bl.a. för tillbyggnad i Göteborg och nybyggnad i Tyresö för uthildningsra

dion. 

,frcrigl".I' Radio 

I Sveriges Radio AB:s anslagsframstiillning for budgcttirel 1980/X I pre

senterar moderbolaget sin samlade bedömning av mcdclsbehovet. I bilagor 

redovisar de programproducerande dollerbolagen sina anslagsframstiill

nmgar. 

Moderbolagets rnedebfrarnställning sammanfall as p{l följande sätt: 

Programfi.iretagens planer 

Svergis Radios fiirslag till mcdelstilldclning budget;'lret 1980/81 bygger 

pti prngraml"lireragens pl<mer fi..ir verksamheten. Program.fi"irdag1•11.~ planer 

vad avser den avgiftsfinansierade vcrk~amhclcn sammanfattas för det 

kommande ärct i foljandc lablt1 som ockst1 visar dt: totala mcdcbramarna 

budgetåret 1979/XO (milj. kr. I. Beloppen iir angivna i genomsnittligt prisliigc 

1978/79 utnm för investeringar. for vilka beloppen är i ~amma pri~niv11 som 

anslaget budgettiret 1979/80. 

Driftmedel lnvi:stcringsmedcl 

Medels- Förslag till drift- Anslag Förslag till investe-
ram mcdelsökning 1980/81 1979/80 ringsrarnar 1980/81 
1979/80 

Oförändrad Utbyggd S:a Oförändrad Ut-
verks<tmhct verksamh. verksamhet byggd 

verk-
sam het 

1 102.<> 14.2 93.2 107.4 76,5 77.5 55.15 

S:a 

132,6 
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Statsmakternas mal<ittning för ut vecklingen a\' rundradiovcrksamhcten 

under avtalsperiudcn innehiir en regionalisering av riksprog,ramproduk

tiorn:n i radio od1 TV. -~k valitetsförhiitlringar samt <'ttgiirder fiir vissa 

publikgrupper. Programfl>retagens förslag iir i följande tahl[1 uppdelade 

mi:d h~insyn h~irtilL Till di: angivna gruppi:rna kommer övriga [1tg;-mlcr 

samt ny- och iiteranskaffningar av investeringar. 

Förslag till 
uriflrncuelsökning 

-~~~~~--~~~~~~~ 

Vidgad rcgiomtlis.::ring 
K valitctsfiirbilttringar 
Atg;inlcr för vissa 
i:iuhlikgruppcr 
Ovriga tttgärder 

Nyinvesteringar 
Atcranskaffningar 

IHl 
h4.2 

7.1 
21.1 

107,4 

Fiirslag till 
invcstcringsmcdcl 

17.1 
28.01 

0.9 
38.M 

84.(>:i 
48.0 

132,65 

K o s t n ad s ö k n i n g a r o e h k o m p e n s a t i o n e n I i g t k o n s u-

m en t pris index (KPI> 

Programföretagen riiknar med att under hudgetårct 1979/80 fä a vsiitta 

medel för att täcka kostnadsökningar i verksamheten utöver vad Je kom

mer att tillföras i KPI-kompensation. Detta innebär att utbyggnaden av 

verksamheten hegränsas i motsvarande mftn. 

Det nuvarande kompensationssystemct innehiir avsevärda fördelar i 

förhållande till tidigare ordning. SR understryker emellertid att det inte ger 

nftgon garanti för att SR erhftller en tillfredsstiillande kompensation för 

kostnadsstegringarna ett visst budgetl'lr. SR avser att återkomma med 

förslag till regeringen om åtgärder för att kompensera programföri:tagen 

för kostnadsutvecklingen under budgetåret 1979/80 och om en utbyggnad 

av den nuvarande kompensationsordningen. 

SR:s avvägningar 

SR:s avvägningar har omfattat följande moment. Det första har avsett 

att pröva om programföretagens planer är förenliga med statsmakternas 

målsiittningar. Det andra har inneburit en prövning av de praktiska förut

siittningarna att genomföra planerna. Det tredje har innehurit en rimlig

hetsbedömning av resurskraven och de därmed förenade kostnadsberäk-

nmgarna. 

SR:s definitiva ställning~tagande till förslagen kan ske först efti:r stats

makternas beslut om medclstilldclningen. Detta iir i överensstiimmelse 

med den ansvarsfördelning som föreligger mellan SR och statsmakterna 

l)Ch diir ansvaret för verksamhetens utformning inom statsmakternas mhl

siittningar <\vilar SR medan statsmakterna begränsar sin granskning till all 

avse de samhiillsekllllllmiska förutsättningarna för medelstilldclningen. 

SR konstaterar sammanfattningsvi~ att de förslag som LRAB. RR och 
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SvTV framlagt faller inom statsmakternas mMs;ittningar och att kostnads

beriikningarna iir i huvudsak godtagbara. 

SR:s fiirslag till medelstilldelning 

SR föreslf1r att avgiftsmedlcn för drift h11dget{1rct 1980/81 iikas med 100 

milj. kr. till I 18.:'i.8 milj. kr. i genomsnittligt prisliige 1978/79. Beloppen 

11ppriiknas automatiskt för KPl-11tvecklingen. SR redovisar licksfi konse

kvenserna av tvt1 Higre ökningshelopp för driften nm resp. oO milj. kr.). 

SR förcslt1r alt den avgiftsfinansierade verksamheten tillförs invester

ingsmedd om 137 milj. kr. Hiirav avser 83 milj. kr. investeringar för 

ofiiriindrad verksamhet. Beloppen har 11ppr;iknats med 7 1·; för beriiknad 

kostnadsökning budgetfaet 1980/81. 

Regional utbyggnad under avtalsperioden 

I skrivelse till regeringen den 2h oktober 1979 har Sveriges Radio bl.a. 

redovisat och stiillt sig bakom en av Sveriges Television AB faststiilld 

planeringsnivå fiir televisionsbolagets regionala utbyggnad. Målet med 

förslaget iir att distrikten skall producera 40 '; av riks-TV vid avtalsperil1-

dens slut. Regional- TV-utbyggnaden anpassas till de resurser som stiills 

till fö1fogande genom utbyggnaden av distrikten för den ökade riks-TV

produktionen. Förslaget innebär en total investeringsvolym på 13.:'i milj. kr. 

för distrikten. Hiirav avser 3.:'i milj. kr. byggnadskmtnader och teknisk 

utrustning i byggnaderna i Malmö och Göteborg och JO milj. kr. kostna

derna för en föreslagen inlösen av de förhyrda byggnaderna i Norrköping 

och Sundsvall. Återstäende 90 milj. kr. avser byggnadskostnader och 

teknisk utrustning i distrikten exkl. Malmö och Göteborg. 

Rad it 1m/11111de11 

Anslaget till radioniimnden för budgetf1ret 1979/80 uppgår till I. I milj. kr. 

Detta innebiir en ökning med drygt 100000 kr. i förhtillande till vad niimn

den disponerade under budgetfiret 1978/79. Ökningen motiverades i första 

hand med all en personalförstiirkning behi.ivs samt att det skulle bli möjligt 

att trycka en redogörelse för de beslut av större vikt eller principiell 

betydelse som niimnden har fattat. 

För budgetåret 1980/81 har niimnden ber;iknat ett medelsbehov om 

sammanlagt 1.3 milj. kr. vilket bl.a. möjliggör anställning av ytterligare en 

handliiggare. 

A ri: (f isin t ii f...t 1· ma och .fi 11ulhl' häll ni ni:a r 

Den av Sveriges Radio beriiknade och förutsatta intiikb- och kustnads

ut vecklingen samt fondbehållningen under innevarande och nästa budgetår 

framg!ir av följande sammanstiillning. 
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Milj. kr. 

1979/llO 19ll0/lll 

K<1.1·1naJ<'r 1544,5 1818 

lnriikrer 

Allmlin moltagaravgifl I 064 1327 
Fiirgtillägg 347 524 
Ränt nr 6 5 

1417 1856 

Över- resp. underskott - 127.'i + 38 
Ackumulerad fondbehållning 98 136 

Intäktsbcräkningen för budgetfl.rd 1980/81 förutsätter att den allmänna 

mottagaravgiften fr.o.m. den I juli 1980 höjs med 80 kr. frän 340 till 420 kr. 

m:h tiföggsavgiften för innehav av färg-TV höjs med 60 kr. från 140 till 200 

kr. 

1V-m·R!fisutredninRl'll 

TV-avgiflsutredningcn har i januari 1979 avgett betänkandet (Os U 

1978: 16) TV-avgifter: inkassering. kontroll och avgiftsskolk. Betänkandet 

har n:missbehandlats. I det följande ges en kort redovisning av utredning

ens förslag. I direkt anslutning till olika förslag redovisas tH.:kså remissin

stansernas synpunkter. 

Utredningen päpckar all riksdagen nyligen fastställt avgifts fina n

s i er in g som finansicringsform för Sveriges Radio (prop. 

1977/78:91 ). Utredningen har därför utgått frän fortsatt avgiftsfinansiering i 

sitt arbete. 

Flera remissinstanser har dock ifrägasatt avgiftsfinansieringen. llm·rät

t1·11 .fi"ir Ö1·rl' Norrland anser det finn:- skäl att överväga en ändring av 

gällande principer för att finansiera radio- och TV-verksamheten. Datain

spektionen och datalugstiji11i11pkummitfr11 ( DALK) förordar en skattefin

ansiering. Delegationen för fiiretagens 11ppi.:ijisliimnu11de < DEFU) anser 

att t.ex. accis pa TV-apparater bör övervägas . . 'frerii.:cs Radiohandlares 

Ri/.:..1ji"irb11nd förordar en reklamfinansiering. Flera remissinstanser har 

också förordat en enhetlig TV-avgift för såväl svart/vit som färg-TV. hl.a. 

j11.1titieka11sler11 (JK). tclner/.:.et. DALK och DEFU. Po.1t1-1irot föreslår att 

avgift skall kunna betalas för hda året pä en gång. och att viss nedsättning 

av avgiften därvid bör prövas närmare. 

Utredningen har förordat alt TV-avgiften skall betraktas som o ff en t I i

g rätts I i g avgift. Detta godtas av horriitte11.fi"ir Öm· Norrla11d och 

ri!..så/.:.laguren (RÅ). Inte heller integritctsskyddskommitth1 har några in

vändningar. .'frc11ska Arbetsgirnn1i.irrninge11 (SA F) avstyrker förslaget. 

Utredningen har sökt kartlägga avgifts sko I k e t s om fattning och 

kommit fram till att under vissa antaganden så många som ca 500000 

hushåll inte betalar korrekt avgift. Nära 400 000 av dessa betalar ingen 
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avgift alls. medan drygt 100000 hushåll hara hetalar för svart-vit TV trots 

att de innehar färg-TV. 

Sl'erigt'S Radio (SR) och DA LK framhäller att avgiftsskolket är betydan

de och har en omfattning som inte kan godtas. Dr:FU och Sl'(·rigl's Radio

ha11dlare.1 Rik.1:fi.irb1111d pekar på att skolket har samhand med avgifternas 

höjd. och att en ond cirkel uppstår genom att vissa innehavare inte betalar 

sin avgift, varigenom Sveriges Radios inkomster minskar. avgiften behö

ver höjas ytterligare osv. Radiohandlarna anser dock att utredningens 

beriikningar mi\sti: starkt ifragasättas. Tdn·akct diskuterar avgiftsskol

keb omfattning. och hetonar att alla heräkningar utifrån nu tillglingligt 

underlag är osäkra. bl.a. i hrist pä viildetinierat hushållsbegrepp. Verket 

ställer sig tvekande till de heräkningar som utredningen gjort. Televerket 

anser iiven att verkets metod att beräkna skolkets omfattning har klara 

brister. och insatser bör göras för att fä fram en statistiskt väl underbyggd 

metod för att fortlöpande följa avgiftsskolkets omfattning. 

Åtgärder for att minska avgifts sko I k e t förordas av utredningen 

och ett stort antal remissinstanser instiimmer i detta. 

Utredningens förslag om förstärkt informationom avgiftss

k y Id i g het m.m. tillstyrks av DALK och SAF. Td1·1·nkct påpekar i sitt 

yttrande att särskilda insatser förbereds bl.a. i fraga om central informa

tion och framhäller diirvid vikten av Sveriges Radios aktiva medverkan. 

!'frerig<'.\" Radio hänvisar bl.a. till Danmarks Radio, som bedrivit en mycket 

effektiv marknadsföringskampanj mot avgiftsskolk. 

DALK anser att anta I e t avgifts kont ro Ila n ter bör ökas mer än 

med de fem nya kontrollanttjänslt:r som utredningen föresltir. Både SAF 

och SSR anser att de som avanmält sitt innehav bör utsättas for särskilda 

kontrollåtgärder. 

Utredningen föreslår skärpta påföljder vid uppdagat avgiftsskolk och 

åtgärder för att minska '"lönsamheten'" i att avgiftsskolka. Bötesbeloppet 

föreslås hiijt. A vgiftskontrollanterna föreslfls fä ta ut retroaktiva TV-av

gifter. en schablonavgift motsvarande en årsavgift savida innehavaren inte 

kan visa att mottagaren innehafts en kortare tid. Schablonavgiften skulle 

enligt förslaget kunna utgå jiimte böter. 

Förslaget om höjt bötesbelopp tillstyrksavlJALK. Nagrarcmiss

instanscr, bl.a. J K och RÅ, förordar diiremot att bötespåföljden ersätts 

mi::d en särskild avgift på samma sätt som numera är föreskrivet vid 

underlåtenhet att fullgöra trafikförsäkringsplikt. Avgiften bör enligt JK 

kunna fastställas till ett sådant belopp att den täcker både böterna och en 

scablonmässigt beräknad TV-avgift. JK ansluter sig till principen om om

vänd bevisbörda och anför att den särskilda avgiften bör åläggas alla 

paträffade "avgiftsskolkarc., som inte kan visa att de har TV-apparaten 

endast på prov kortare tid än 15 dagar eller eljest är befriade från skyldig

het att betala TV-avgift. Även hm·rii11e11 för Ö1·rc Norrland godtar princi

pen om omvänd bevisbörda. RÅ avstyrker bestämt förslaget att höja 
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bl.itesbdorret och anser Jet även uteslutet att i straffrättsligt sammanhang 

l~igga bcvisbiiruan för nlir TY-mottagare anskaffades pä innehavaren. En

ligt /ML/\ stlimmer systemet mcu om\'iind bevisbörua illa meu princiren 

att den som rflstär att broll fördiggcr ska styrka delta. Eftersom bara de 

som iir hemma niir kontn1llantcn gör besök kan Jebiteras retroaktiv avgift. 

blir utfollct av Jenna mer eller minure slumpartat. DALK avstyrker diirfiir 

forslagcn. 

Utredningen har rekat pt1 möjligheterna av att anvlinda p ej I in g s fl

s 11 m ett hjälpmcucl i kontrollvcrksamheten. I bl.a. Danmark 

och Norge anviinuer TY-kontn1llanterna utrustning fiir att pejla in säuana 

radiovägor som ~iinus ut fr<'111 en pä~lagen TV-apparat. Med hjlilr av denna 

utrustning är det möjligt att lokalisera TY-apparater till säväl villor och 

radhus som liigcnhetcr i flerfamiljshus. I S\'erigc har televerket utvecklat 

en hanterbar utrustning för TV-pejling. men nt1got initiativ till att införa 

pejling som kontrollmetod har inti: tagits. Det har vid den löpande avgifts

kont rollen i form av hembesök. som televerkets kontrollanter utför. inte 

an~etts hehiivligt med pejling. 

Ltredningen llr inte beredd att fiiresltl ett generellt införande av pejling i 

televerkets kontroll verksamhet mnt bakgrund av de ändrade förutsättning

ar som detta skulle innehiira för verksamheten. Däremot anser utreuningen 

att pejlutrustning i vissa fall bör kunna anvllndas som ett hjälpm.::dcl. 

Pej!ing borde vara en anviindbar metod för att fä fram bevisning när en 

misstiinkt avgiftsskolkare fiirnekar innehav av TY-apparat. Även vid för

stiirkta kontroller. som sker genom att k1mtrnllanter gör kontroll av områ

den med en hög frekvens av annulkrnde licenser borde pejutrustning 

kunna komma till anvlindning. Utn:dningen föreslår därför att televerket 

sa snart som möjligt ges mandat att inleda en begr~insad försöksverksam

hel med pejling. 

Ett fföal remissinstan~er har yttrat sig över frågan om införande av 

pejling. SR h:invisar till att avgifts~kolket anses vara mindre i både Dan

mark och Norge iin i Sverige och finner flera troliga orsaker. bl.a. effektiva 

kampanjer mnt skolket och anviindning av pejling för att efterforska skol

kare. Enligt SR lir erfarenheterna av pejlingen goda siirskilt i Danmark. diir 

man haft en omfattande verbamhct. Ho1·riitten fiir Ö1-r1· Norrland menar 

att fr{1gan om huruvida pejling hör tillåtas är av utomordentligt stor bety

delse ur integritetsrättsliga aspekter. Eftersom avgiftskontrollanterna inte 

har rätt att gt1 in i en lligenhct för att kontrollera om där finns en icke 

anmiild TV-mottagare bör det redan på grund härav inte vara tillåtet att 

med hjiilp av teknisk apparatur utifrån skaffa sig klinnedom i denna fräga. 

Hovriitten avstyrker förslaget om begränsad försöksverksamhet med pejl

ing. lntcgritetsskydd.1kommitfrn aföer att pejlingsförfarandet företer vissa 

likheter med husundcrsökning. Enligt kommittens mening bör ett sådant 

system endast kl)mma i fråga när andra möjligheter kan anses uttömda. 

Diiremot anser kommitten att det inte finns något direkt rättsligt hinder 
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mtit att anviinJa pejlutrustning vid kontroll av TY-innehav. 

Utredningen anser ocbtt alt de uppgifter s ll m TY-hand I ar n a 

dag I ii m n ar om TV-inköp har en viktig ptm1innelse- m:h kontrnll

funktion sllm bidrar till all minska sklllket. Utredningen föreslftr d;irfor all 

11ppgiftsskyldigheten I. v. kvarsrnr. men att informationen till an~tälkla 

inom TV-handeln fiirhättras och att administrationen granskas i samarbete 

med Sveriges Radiohandlares Riksförhund (SRRl. Förslaget tillstyrks av 

RA. sllm anser att nuvarande straftbestiimmclse i radiolagen för TV-hand

Ian: som underli'ller att anmiila försiiljning bör kvarstå oföriindrad. Di:,FU 

anser inte att utredningen kunnat göra troligt all anm;ilningssystemet i sin 

nuvarande form ger effekter som motsvarar kt1stnaderna för rutinen hos 

televerket och TV-handlare. Mot den bakgrunden förordar DEFU att 

televerket och radiohandeln gemensamt gör en översyn av systemet för att 

fä mindre resurskriivande rutiner som ger samma utbyte som idag. SRR 

och SAF avstyrker förslaget. SRR framhflllcr all den nuvarande rutinen 

avsetts giilla kortare tidsperiod. och att hushållstiickningen av TV-appara

ter nu är .:a 80';. Ett begränsat antal hushåll saknar s:ilcdes TV och det 

finns nu inte skiil att bibehälla anmälningsskyldighcten. Även kostnaderna 

för rutinen är höga i relation till uthytet. Ifall anmälningsskyldighetcn 

kvarsu\r tillstyrker SRR utredningens förslag att andra administrativa och 

påföljdsreglcr diskuteras av televerket och radio- och TV-handeln. 

Utredningen har gran~kat nuvarande uppbördsadministra

t i o n in n m te I ev er k e t. Diirvid konstateras en del grundliiggande pro

blem som har all göra med den gemensamma tele- och TY-räkningen och 

att TV-avgiftsupphörden utförs som en deluppgil"l inom televerkets försälj

nings- och faktureringsverksamhet. Utredningen föreslar ett antal åtgärder 

att genomföra pft kort sikt för att lösa några av dessa problem, samt för all 

nedhringa administrationskostnaderna. 

SR anser all utredningen styrker SR:s uppfattning att upphörden av 

mottagaravgifterna måste elfrktiviscras. Kostnaderna är högre iin vad som 

~ir fi.irenligt med en rationellt bedriven verksamhet. SR pi'lpckar att Fin

lands Radio och Danmarks Radio anger kostnaderna för avgiftsuppbörden 

till ca 7 sv. kr. per licens. medan Norsk Rikskringkastning anger sina 

kostnader till ca 10 sv. kr. per licens. Motsvarande siffra för den svenska 

TV-avgiftsupphiirden lir ca 23 kr. per avgift. Enligt tc/e1wket har bl.a. 

utredningens analyser visat att det finns möjligheter att effektivisera TV

uppbörden. Televerket avser att ta vara pi'I dessa möjligheter. Enligt ver

kets beräkningar kan de sammantagna besparingarna uppgft till ca 7 milj. 

kr. ttr. Flertalet rcmissinstanser har ställt sig positiva till förslagen att 

rationalisera den nuvarande upphiirdsadministrationen. 

Uppbiirdsn~sullatet för den gemensamma telc- och TV-räkningen anses 

av de Oesta remissinstanser vara mycket gott. och ett viktigt skäl för all 

bibehålla nuvarande system. För de TV-avgifter som debiteras på separat 

räkning är uppbördsresultatet siimre. DALK föreslår att antalet ~cparata 
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TV-riikningar minskas genom att gemensam riikning görs ohligatorisk i alla 

de fall då gemcns•tmt tdefon- och TV-innehav föreligger. DALK och 

riksskattel'erket anser också att en förhöjd avgift om 50 kr. skulle kunna 

övervägas vid försenad hetalning for separata riikningar inom ramen for 

nuvarande upphördssystem. 

Utredningen redovisar två huvudalternativ för den framtida upphörden 

av TV-avgifter: fortsatt uppbörd på riikning gemensam med telefonavgif

terna samt ett siirskilt, separat system för TV-upphörden. såsom nu l illäm

pas bl.a. i Danmark och Norge. 

Utredningen anför en rad svagheter i det nuvarande systemt:t: stigande 

adminstrationskostnader. hristfalligl datastöd. att TV-uppbörden är förde

lad pä mer än :! 000 personer som en ddarbetsuppgift, svårigheter all 

samordna insatserna mot skolk. dålig överhlick och oenhetlig praxis. Ut

redningen anför vidare att televerket anser att den fiskala rollen är svår att 

förena med televerkets serviceinriktning och att TV-avgiften på den ge

mensamma riikningen höjer beloppet på räkningen så all kunderna minskar 

sin telefonanvändning med inkomst bortfall som följd. 

lett separat upphördssystem med en centraliserad orga

nisation skulle enligt utredningens mening dessa svårigheter kunna 

undvikas. Vissa förutsättningar, bl.a. möjligheten till en effektiv indrivning 

av ohetalda fordringar. hiir dock vara uppfyllda. 

Te/c1wket ansluter sig i allt väsentligt till utredningens hedömning och 

förordar att ett system med separata TV-räkningar införs så snart förut

sättningar föreligger. RÅ och integritctsskyddskommitth1 behandlar inte 

särskilt frågan om gemensam eller separat upphörd. utan lämnar förslaget 

utan erinran. Ko11.rnmcnt1·crkct anser det svårt att bedöma nm det finns 

tillräckliga skiil att överge den nuvarande ordningen, men har dock inga 

invändningar mot att uppbörden överförs till en fristående uppbördsor

ganisation. 

Flertalet remissinstanser avstyrker dock förslaget om separat uppbörd, i 

vissa fall med eftertryck <hl.a. kammarriittcn i GiitchorR. riksskattCl't'rket. 

RRV, stutskontoret, datainspektionen. decentrali.1erings11trcdni11gen, 

DALK. Dl:TU. SAF och SRR. Samtidigt framhåller bl.a. JK, lwrriittrn}i'.ir 

Ö1·rc Norrland. l..ammarriitten i Giitcborg, RRV. stat.1kontorct, datain

spektionen och DALK fördelarna med nuvarande uppbördssystem. RRV 

anser att flera av de förutsättningar som utredningen bygger sitt förslag om 

separat uppbörd på är mycket osäkra och i vissa fall knappast realiserbara. 

RRV anser också att de av utredningen presenterade kostnadsberäknin

garna är osäkra, ofullständiga och delvis motsägelsefulla. RRV efterlyser 

känslighetsanalyser för vissa av kalkylförutsättningarna. och redovisar 

alternativa kalkyler för kostnadsförändringar och internräntehöjningar. 

och drar slutsatsen att det heräknade överskottet av alternativet med 

separat uppbörd kan vara kraftigt överskattat. Också karnmarriitten i Gö

teborg. statskontoret. datainspektionen och decentraliseringsutredningen 
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ifrågasiitter utredningens beriikning av administrationskostnaderna och 

anser att kostnaderna i ett separat sysiem kan hli lika höga som i nuvaran

de system. Decentraliseringsutredningen kan inte finna att utredningen 

kunnat visa att de svagheti.:r sonm finns i nuvarande uppbördssystem 

skulle bli avhjiilpta om verksamheten centraliserades i enlighet med utred

ningens huvudförslag. 

Kemissinstansernas synpunkter pt1 enskildheter i förslaget om separat 

uppbörd redovisas i det följande. 

Fiir ett separat uppbi.irdssystem föreslt1r utredningen att verksamheten 

centraliseras. att ett nytt effektivare dalasy\lem byggs upp. att driftstatis

tik lh.:h skolkbevakning fi.irbiittras och att indrivningen av obetalda avgifter 

sker genom krnnofogdemyndigheterna. och att dfavid införsel i lön fä.r ske. 

Nuvarande arhetsuppgifler vid televerkets försäljningsexpeditioner av

vecklas t motsv. 300 ärsarbetskrafter). 

Utredningen konstaterar att uppgiften att administrera upphörden kan 

liiggas pä existerande myndighet. och anger diirviu televerket och postgi

rot. eller pi\ en fristående myndighet. kallad TV-avgiftscentralen. TV/\C. 

I frägan om huvudman för uppböru av TY-avgifter förordar 

flera av remissinstanserna del förs la alternativet. nämligen att le I ev er

k el liven i fortsättningen hör svara för uppbörden. Tele

verket har granskat utredningens förslag. och Jet har diirvid inte framkom

mit nägot som talar emot att en sädan separat uppbördsorganisation kan 

etableras i televerkets regi. Televerket framhäller att verket genom sin 

långvariga erfarenhet av TV-uppbörden har de bästa förutsättningarna att 

effektivisera densamma. Verket föreslär sammanfattningsvis: 

- att verksamheten liven i forlsiitlningen bedrivs i televerkets regi. men 

att det samlade ansvaret Higgs pr1 en nybildad central enhet. en slags 

.. dottermyndighet"'. 

- att den nya enheten får egna personalresurser fi.ir vissa funktioner men i 

iivrigt köper tjanster från andra enheter inom televerket. 

- att ett system med separata TV-räkningar införs sä snart förutslillningar 

föreligger. 

Darai11.1pek1i111u·11 och d1·ce11tru/iscri11R.1·111rl'dni11Rl'l1 tar avsti\nd från 

synpunkten att TV-avgiftsuppbörden skulle vara artfrämmande för tele

verket samt att uppbördens fiskala karaktär skulle påverka televerkeh 

serviceuppgifter. Datainspektionen kan förstå att det kan vara besvärande 

att jiimsides med servicen till abonnenterna även ha negativa uppgifter som 

att driva in TV-avgifterna. Det är dock enligt inspektionen naturligt att 

distributören. televerket. tar betalt för den levererade varan. Om det 

föreliggande förslaget (om en separat uppbördsmyndighet) genomförs 

skulle pä sikt ett antal myndigheter med samma motivering kunna inrättas 

för olika uppbördsändamål. Ett alternativ kunde vara all de olika upp

hördsfunktionerna samlades hos en särskild upphördsmyndighet. Båda 

dessa steg skulle dock leda till orimliga situationer. Srats/.:.ontorct. DEFU 
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od1 DAi.i\ anser dlH:k att organisatoriska t\tgiirder, bl.a. vad giiller kon

trollanternas verksamhet. kan överv~igas för att redlH:era eventuella nega

tiva konsekvenser. 

Po.w1·1•rk1•t anför att om beslut fattas om att uppbiirdcn m.m. av TV

avgitkrna ej hingre skall administreras av televerket finns ätskilliga skiil 

för utredningens andra huvudmannaalternativ. alltså att uppgiften anför

tros postverkct/postgirot. som har en för ~indamäkt v~il utbyggd grundor

ganisation som vid behov l~itt kan komplclleras med de särskilda admini

strativa funktioner som blir erforderliga. Postverket skisserar ockst1 ett 

förslag till organisation för TV-uppbörd inom postgirots ram. baserat på de 

förutsättningar som utredningen n.:dlwis~tt. Statsko11toret finner alternati

vet med postgirot alltför vagt i konturerna och i sak långsökt. Detta 

alternativ kr~iver dessutom att en siirskild huvudman - tdeverket. Swriges 

Radio eller någon form av TV-avgiftscentral - utses eller nyinrättas med 

det formella ansvaret att vara uppdragsgivare och kontrollant av uppbörds

verksamheten. 

Det tredje alternativet. en separat uppbördsorganisation 

inom en ny stat I i g myndighet, avstyrks av de flesta remiss- instan

ser. Ho1·riilll'n fi»r Örn· Norrland ifrftgas~itter om det kan vara rimligt och 

nödvändigt att tillskapa ytterligare en statlig myndighet för uppbörden av 

TV-avgifter. RR\' anser all det fordras mycket starka och alldeles spe

ciella skiil för att tillskapa en ny myndighet. Enligt RRV har utredningen 

inte pröenterat sådana skäl. 

Po.111·erket kan inte ansluta sig till tank1.:n pft en fristäcnde ffV-avgifts

)central. En stldan löper enligt verket pi'!. sikt risken att 1.:ndast ta rutinbeto

nade uppgifter L1ch att inte kunna erhjuda p1.:rsonalen utvecklande arbeten. 

Det torde ocksä stå klart att bearbctningsvolym1.:rna iir for sma för att det 

skall kunna bli ekonomiskt att anskaffa nödviindiga datorresurser. Liknan

de synpunkter framförs av d1•ce11tra/isering.rntrl'd11i11ge11. 

Flera remissinstanscr uttrycker starka farhågor för att betalningsresulta

tet kan bli avsevärt försämrat i ett separat uppbördssystem. bl.a. DAL/\ 

och SAF. RR\l gör en överslagsbcriikning som visar att om TV-intiiktcrna 

under ett ar. ex1.:mpelvis inkörningsåret. minskas med 5 ~;går 71 milj. kr. 

förlorade. Om TV-intäkterna genomgäende minskas med I'.:;. i fasta priser 

förloras årligen 14 milj. kr. En årlig förlust om 9.5 milj. kr. per år motsvarar 

den kostnadsbesparing som utredningen har beräknat för TV AC-alternati

vet. 

Utöver de tre huvudmannaalternativ som red(wisas av utredningen an

tyder SR i sitt remissvar möjligh1.:ten till ett fjiirde. niimligen att ansvaret 

för uppbörd och kontroll läggs pä rundradioföretaget. Sambandet mellan 

finansieringssituationen for radioforetagen och utfallet av avgiftsuppbör

den giir att denna uppfattas som en viisentlig uppgift i radioforctagcns 

verksamhet. Det förhållandet att avgifterna står till programföretagets 

förfogande först efter ett riksdagsbeslut torde härvid sakna betydelse. 
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E1i'arcnhetcrr1<1 frän Danmark och Nurgc visar ocksft all konsumenterna 

upplever ett starkare tryck all hctala avgifterna och har större förstäcbe 

för avgiftskravcn niir inkasseringen iir Jirekt förbunden med den verksam

het fiir vilken konsumenten erliigger avgiften. 

Utredningenföreslflratt TY-avgiften skall ffl drivas in genom 

b I. a. införs c I i l i.in. RA rn.:h i111q:rill'lsskyddsko111111i1fr11 har famnat 

förslaget utan erinran. Inte heller .IK och horriill<'n .fi"ir Örre Norr/1111d har 

niirmare kommenterat förslaget. I övrigt har förslaget mött betydande 

kritik. Ka111marrii1101 i Gii1chorg anser all införselinstitutet hör reserveras 

endast för vissa k valiliccradc fordringar. Annars föreligger risk för all 

institutet fo1frlar sin verkan. Utredningen har i stort sett bara ett enda skiil 

för all göra TY-avgifterna införselbara. niimligen all dess avgiftssystem 

annars blir alltför betungande för de exekutiva myndigheterna. Detta skiil 

är cn!igt kammarr~ittcn inte til!rli<..:ldigt. RR\' ;.mser det ut..::s!utct att TV

avgiften kan göras införselbar. SAF mutsiitter sig m:kså förslaget rn.:h anför 

hl.a. att arhetsgivarna tvingas handliigga ett ökat antal införselärenden uch 

påpekar vidare att arbetsgivarnas kostnader för denna verksamhl't över 

huvud taget inte har tagits upp i betiinkanJct. Fiir('f1i11gc11 S1·ai1-:<'s kro110-

.f;1gdar ställer sig tveksam till om denna priviligierade indrivningsform hör 

fö användas i fråga om sådana avgifter. Föreningen iir heller inte säker pt1 

att löneexekution generellt sett leder till bättre betalningsrcsultat iin om 

måkn utsiills till förrättning i vanlig ordning. Även da111i11.1pck1io11rn ifrå

gasätter effektiviteten hos införsel. Riksska11n·ake1 finner det ofampligt 

att lagga pfl kronofogdemyndigheterna en ny arbetsuppgift som beräknas 

öka målmängden med ca]()'.:;._ i vart fall innan alla kronofogdemyndigheter 

försetts mt::d ADB-stöd. Verket hänvisar till den stora och viixandt:: arhets

belastning som kronofogdarna har. Antalet allmiinna mi'll har ökat 24 '.::; 

från år 1976 till i\r 1978. och beloppen med lB r.0·;. lndrivningsresultatet har 

ocksi'l försiimrats. Utan ett mycket kraftigt pt::rsonaltillskott kan kro1wfog

demyndigheterna omi.~jligt klara ökningen av sin arbetsbörda med 500000 

nya mi'll per år, om inte t vft väsentliga krav uppfylls: alt TY-avgiften hlir 

allmänt mål m.:h införsel i lön kan ske. Med det poängberäknings- och 

bemanningssystem som tagits fram fi..ir kronofogdemyndigheterna räknar 

riksskalteverket med alt indrivning av TV-avgifter skullt:: kräva ca 300 nya 

ärsarhetskrarter. Utnyttjandet av det speciella datasystemet för TY-upp

börden skulle innehiira vissa liittnader för de kronofogdemyndigheter som i 

dag saknar ADl3-stöd, heriiknat till ..:a 20 ä.rsarbetskrafter. Totalt skulle det 

alltså enligt riksskattewrket behövas ca 280 årsarbetskrafter. Verket be

räknar att kostnaderna för personal o..:h lokaler m.m. behöver ökas med 

mer iin 33 milj. kr. per år. Liknande synpunkter framförs av Fiireningen 

Sl'erigl'.1· K ro111di1gdar. Även kammarrätten i Giilehorg. RR \/, da1ai11spek

tio11cn, DALK, DEFU. decemraliseri11g.1·111redni11gen och SAF framhåller 

de höga kostnaderna för kronofogdemyndigheterna. 

Utredningen föresläratt en avgift pfl 50 kr. på.förs riikningar 
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som heta I as fii r sent. Förslaget tilbtyrks av DALK och RA. som 

finner avgiften Himpligt avv1igd. flu1·riitt1·n i 01·rc Norrland och kammar

rii11t•11 i Giitehorg har inte nt'tgon erinran mot att en avgift för försenad 

hetalning införs. men anser det föreslagna heloppet väl högt. Inte heller J K 

eller RRV har nägon erinran mot principen med en särskild avgift men 

hiinvisar till bestiimmelserna om driijsmtilsränta om 4 ~.'.-( på statliga ford

ringar. 

Datai11.1pektio11e11 och DALK ifrt1gasiitter utredningens förslag att ett 

separat dataregister över "icke-TV-innehavare" skulle 

foras av uppbördsmyndigheten för att hl.a. skicka ut informationsmaterial 

och underHitta avgiftskontrollen. Datainspektionen anser att ett register 

med ca I miljon personer med egenskapen att de inte har TV tveklöst 

kommer att uppfattas som ett otillbörligt intrång och det är datainspektion

ens uppgift att med största möjliga skiirpa avrf1da från ett inriittande av ett 

sådant register. Inspektionen förlirdar i stället att temporära register över 

hushällshuvudmiin samt män och kvinnor över 18 är som "saknar samhö

righet" vilka kan samköras med registret över TV-inneha vare och fram

stiilla ett register över "icke TV-innehavare". Detta register skulle förstö

ras efter tre månader och nya uppgifter inskaffas fr{m personregistret 

SPAR. Merkostnaden för detta system skulle belöpa sig till ca 44:'i 000 kr. 

Datainspektionen beräknar att merkostnaden inte ens är I kr. per person 

och är och anser det vara synnerligen anmärkningsvärt om inte den per

sonliga integriteten i detta sammanhang ansågs vara värd detta belopp. 

DALK - som anför behinkligheter mot det föreslagna förfarandet eftersom 

det kan öppna vägen för samkörningar av personregister. där den enskilde 

kan fä mycket svf1rt att göra sig gällande - förordar ocks'1 datainspektion

ens förslag till registcrhantering. JK är tveksam till utredningens register

förslag men tar inte ståndpunkt. då ett realiserande av förslaget kommer 

att leda till att J K senare fär pröva frågan på nytt. RÅ och intewitetss

kyildskommil/1;11 lämnar förslaget utan erinran. 

Utredningens förslag 0111 ett separat upphördssystcm inncbiir att ca 3 0 0 

årsarbetskrafter frigörs inom televerkets fältorganisa

tion. Riks.1kat1n·1·r/.:.1•t och RRV ifri\gasätter om denna personal kan 

sysscbiittas p<'1 ett meningsfullt sätt. och RRV anser att lönekostnaderna 

för denna på kort sikt kan hehöva biiras av teleavgifterna. Teln·erket 

påpekar att de personalplaneringsproblcm som kan uppstå på grund av 

rationaliseringen inom televerket kan försvåras pi\ flera orter i landet om 

TV-uppbörden också avvecklas. I en skrivelse från telel'crkcts lll'J:(ftsku11-

trollw1ter framhålles också de särskilda svårigheter som skulle uppstå för 

avgiftskontrollanterna ifall dessa förlorar den förankring de i dag har i 

televerkets fältorganisation och anför hl.a. att en ny organisation skulle 

avgiftskontrollanterna komma att bli "ensamma vargar" i ännu högre 

grad. eftersom denna inte skulle ha någon lokal representation. Från 

arbetsmiljösynpunkt skulle enligt avgiftskontrollanterna därför en avse

värd försämring uppkomma. 
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Arh<'l.111wrk11aJsslyrd11·11 kommentaar I ok a I is er ingen av en even

tuell central uppbiirdsorgani~ation. Den s.k. TV-avgiftscentralcn bör. en

ligt styrelsens mening. om förslaget genomföi·s lämpligen lokalisCl'as till ort 

i övre Norrland. diir behovet av arbetstillfällen iir myl'li.et stort. Styreben 

iir beredd att medverka vid val av lokaliseringsort för denna verksamhet. 

Fiireilragallli<' n 

1978 ärs riksdagsbeslut om radions och televisionens verksamhet under 

paioden 1978/79- 1985/86 innebär att verksamheten skall byggas ut och 

fiirbiittras. En regional utbyggnad skall ~ke. st1 att distriktens andel 

av riksprogramprnduktionen för radio m:h TV ökar med 10 1:(. frän ca 30'::-i 

till ca 40 r;;,. Satsningen innebiir ockst1 att de regionala nyhctssiindningarna 

i TV -regional-TV- byggs ut st1 att de omfattar samtliga distrikt. Denna 

senare utbyggnad behöver dock inte vara helt genomförd vid avtalsperio

dens slut. En rad k va I it e t s för h ii t t ringar skall vidare genomföras. 

Bl.a. motiverar radions och televisionens kulturansvar att frilansmedver

kan skall ökas. liksom andelen gestaltande inslag. Siindningstiden i TV 

skall i stort vara oförändrad. bmtsett från att ett mindre dagblm.:k med 

repriser pt1 försök skall införas. En ökad programverksamhet för vissa 

pub I i kg r uppe r sasom sprt1kliga och etniska minliriteter. hiirselhandi

kappade och synskadade skall vidare efterstriivas. 

I riksdagsbeslutet angavs den planerade uthyggnaden rn;h andra ambi

tionshöjningar i allmlinna termer. Proposition och utskottsbetänkande in

nehöll alltså ingen niirmare precisering av kostnaderna för de enskilda 

reformerna. I riksdagsbeslutet angavs inte heller någon detaljerad plan för i 

vilken takt reformerna skall genomföras under avtalsperiodcn. Ge11L1mfö

randet skall enligt beslutet prövas i samband med behandlingen av de 

årliga anslagsframstiillningarna och mi'tste bedömas mot bakgrund av dels 

det samhlillsekonomiska läget, dels hushållningen med resurser inom pro

gramföretagen. 

Regeringens och riksdagens ställningstaganden till radio- och TV-verk

samhetens utbyggnad gjordes bl.a. mot bakgrund av de kostnadsberäknin

gar som Sveriges Radio hade redovisat. först till radioutredningen och 

sedan i sitt remissvar till utredningsförslaget. Enligt radioutredningcn skul

le ett genomförande av utredningens förslag medföra att TV-avgiften vid 

reformperiodens slut var 5 t;:·; högre än vid dess bö1:jan. Härvid bortsågs 

från de kostnadsökningar som kunde inträffa under perioden. I sitt remiss

var över radioutredningens hetänkande föreslog Sveriges Radio en väsent

ligt utökad verksamhet som enligt företaget skulle leda till att avgifterna 

skulle behöva ökas med 25 s:;.. I årets anslagsframställning har Sveriges 

Radio redovisat kostnadsberäkningar för reformverksamheten. som med

för att TV-avgiften vid avtalsperiodens slut är realt ca 40 q högre än vad 

den var vid periodens hörjan. 

6 Riksdagen 1979/80. l sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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( )m man inlc bara tar hiinsyn till lk reala kl,stnadcrna för reformerna 

utan iivcn beaktar en viintad prisutveckling. kommer. enligt Sveriges Ra

dilis beriikningar. TV-avgiften att b11dgct~1ret 19X.'i/X6 vara I 000 kr. Vid 

riksdagen~ stilllningsl<lgande {1r 197X var avgiften ·-IOO kr. och nu iir den 4XO 

kr. l\kd hiinsyn ht1de till förubiittningarna vid riksdagens stiillningstagan

de och det sarnhiillsek1inomiska liiget. nu llch inom iiver-,k[1dlig framtid. 

anser jag det uteslutet att avgifterna hi.ijs p;'1 det siitt Sllm Sveriges Radio 

har skisserat i sin anslagsframstiillning. Skulle det program för radio- ol'.h 

TV-verksamhetens utbyggnad Sllm riksdagen har uttalat sig for inte kunna 

genornfliras utan att kllstnaderna ökar i den takt som Sverigö Radio anger. 

finns det enligt min mrning risk for att reformiföatserna m~isll' hegriinsas 

eller fördelas över en betydligt fangre tidsperiod iin vad som ursprungligen 

var avsikten. 

Sveriges Radio har i sin treårsplan redovisat ett omfattande reformpro

gram för lokalradion. Nti.got stl.dant reformprogram förutsattes inte i riks

dagens ursprungliga stiillningstagande. Detta innebar att lokalradiostation

erna skulle fä en genomsnittlig bemanning av 14 personer. Genom riksda

gens senare beslut och genom Sveriges Radios beslut rörande medelsför

delningen mellan de olika dotterbolagen har bemanningen nu ökat. så att 

den genomsnittligt är uppe i 21 personer. Enligt de planer Sveriges Radio 

redovisar i ärets anslagsframstiillning skall bemanningen inom tre år öka så 

att stationen har en bemanning om i genomsnitt :w personer. Det är 

angeläget att ambitionshöjningarna i radio- och TV-verksamheten inriktas 

pä de mti.l som har angetts i riksdagsbeslutet. 

Mot bakgrund av det hittills anförda anser jag det vara nödviindigt att 

Sveriges Radio inför niista ärs anslagsframstiillning giir en noggrann ge

nomg;\ng av olika reforminsatser och siirskilt undersöker kostnader för 

dessa och deras kon,ekvenser för TY-avgiftens utvel'.kling. I anslagsfram

stiillningen blir alternativa planer för reforminsatser under avtalsperioden 

presenteras vilka iiven medger betydligt längsammare höjningar av TV

avgiften under avtalsperioden iin enligt f1rets anslagsframställning. Det 

linns anledning att ol'.ks{1 frt111 regeringens sida noga följa kostnadsutveck

lingen pä radio- och TY-omrädet. 

Sveriges Radio erhi.ill budgetäret 1978/79 en driftmedelsfiirsbrkning om 

50 milj.kr. Fiir innevarande budgetär har företaget erhtdlit ytterligare 60 

mil.i .kr. 1 sin nu till regeringen inlämnade anslagsframställning har Sveriges 

Radio redovisat utfallet for budget[1ret 1978/79 och planer for hur driftmed

len skall anvi~ndas under innevarande budgetår. Av redovisningen framgår 

att Sveriges Radio inte har genomfört de reformer som vid medclstilldel

ningen förutsattö av regering och riksdag. När det gäller kvalitetsstär

kande insaher iir relhwisningen knapphiindig. Jag inser att det kan vara 

svftrt att finna riittvisande former for en sådan redovisning. men det iir 

angeliigct att Sveriges Radio gör anstriingningar pä detta omräde. inte 

minst med hänsyn till att betydande belopp behöver anvisas för detta 
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iindarnal. Det hiir vara mli.iligt att tlitalt th.:h fiir lk nlika rrogramholagen 

redovisa hur tillgiingliga resurser har anviints. f.bn·id iir dl:! a\' siirskilt 

intresse att ange ut vecklingen av medels~1tg[111gen för prngramverksamhe

IL'n. SR blir ocks<\ redlwisa antalet anstiillda i1111111 olika per-;onalkatL'glirier 

od1 hur utvecklingen har varit under SL'nare :11-. 
Riksdagsbeslutet r1r 1978 innehiir att vikten av en omfattandt.: frilan ... med

verkan betonas kraftigare iin tidigare. Beslutet innehiir att de fyra pnlgram

holagcn för alt fylla sina uppgifter. inll' minst p[1 det kult1upolitiska omr;·1-

det. skall anviinda en tikande andel av sina resurser fiir frilansmedverkan. 

Sävittjag har kunnat utHisa. har en sädan andebökning inte {1stadkommits. 

fastiin driftmedlen har ökat kraftigt. Om situationen inte foriindras. finns 

det anledning att <'tterigen överväga möjligheten att k vntera driftmedelsans

laget. for all pli si1 siill garantera en rimlig lllnfattning av frilansmedverkan. 

Den regilmala utbyggnaden kriiver investeringar i ht1de byggnader och 

utrustning. inte minst fi.ir televisionen. Sveriges Radill redovi . .,ar i anslags

framstiillningen att en fullstiindig regional utbyggnad av televisionen kom

mer att kräva investeringar om sammanlagt :!JO milj.kr. Som jag tidigarL' 

har n;imnt har Sveriges Radio i skriwlse till regeringen den ::!6 okttiher 

1979 redovisat och stiillt sig baknm en av Sverigl';, Television AB faststiilld 

planeringsnivä for televisionsholagets regionala utbyggnad. Mtilet med 

förslaget iir att distrikten skall producera 40 10
; av riks-TV-programmen vid 

avtalsperiodens slut. Regional-TV-utbyggnaden anpassas till de resurser 

som bt:hövs for den iikade riks-TV-prnduktionen. En sf1dan mitlsiittning 

strider inte mot de allmiinna mal snm riksdagen har uppstiillt. men den 

innebär en amhilionssänkning i förhållande till Sveriges Radios tidigare 

planer. Förslaget innehiir en total investeringwolym p{1 135 milj.kr. Hiirav 

avser 35 milj.kr. hyggnadskostnadt:r och teknisk utrustning i Malmö llL"h 

Göteborg. 90 milj. kr. avst:r byggnadskostnader och teknisk utrustning i 

övriga distrikt och 10 milj.kr. avser kostnaderna för en föreslagen inlösen 

av de förhyrda byggnaderna i Norrköping och Sundsvall. 

Jag finner all det av Svt:riges Television AB nu genomfonb planeringsar

hetet hör kunna ligga till grund för den fortsatta utbyggnaden. Den ber~ik

nade kostnaden for investeringar i de åtta mindre distrikten - 90 milj. kr. i 

prisHige den l april l 979 - synes mig vara realistisk. Denn;1 histnadsram 

för de planerade investeringarna i d..: mindre distrikten bör inte överskri

das. Jag är inte beredd att nu ta stiillning till frägan om i vilken takt 

utbyggnaden skall ske. St)fll jag tidigare har anfört bör Sveriges Radio i 

nästa års anslagsframstiillning redovisa alternativa planer för reformverk

samheten under innevarande avtalsperiod. I underlaget bör diirvid givetvis 

olika ambitionsnivi:ler för den regionala utbyggnaden kunna ingl1. 

Sveriges Radio bör få tillstånd att till en sammanlagd ktistnad av I::! milj. 

kr. inköpa och bygga om en fastighet i Viixjö. Fastigheten skall bl.a. 

användas för regional-TV. Därmed har Sveriges Radio erhållit investe

ringsmedel för en sjätte sändningsort. Driftmedel för sädana sändningar 
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finns anvisade i reformpåslaget för innevarande hudgctår. I planeringen fi.ir 

den framtida utbyggnaJt:n av den rt:gionala TV-verbamhcten hi>r Sveri

ges Radio s;irskilt 11ppm;irksamma distrikten i norra Sverige. StHn ett led i 

detta bör det sjunde rcgional-TV-omrt1Jct utgöras av V~isterhottensdistrik

tet. 

I ärcts anslagsframstiillning diskuterar Sveriges Radio i ett prim:ipidlt 

hhllet avsnitt formerna for anslagsframst~illning th.:h meddstil!Jdning. Det 

heter d~ir hl.a. att ansvaret for verksamhetens utformning inom statsmak

ternas måls~itlningar ävilar Sveriges RaJi,, medan statsmakterna hegriinsar 

sin granskning till att avse de samhiillsekonomiska förutsättningarna för 

meJelstillJelningen. Jag kan instiimma i denna bedömning. men anser Jet i 

sammanhanget angeliiget att inskärpa att styrelser och företagskdningar i 

de olika bolagen har ansvaret for att de medel som erhålls for alt bedriva 

radio- och televisionsverbamhcten anviinds med iakttagande av god hus

hällning. Det iir hiirvid viktigt att de ansvariga tillvaratar möjligheter att 

genomföra rationaliseringar och andra effektivitets vinster. 

llnder min anmälan av avsnittet E. Vuxenutbildning kommer jag att 

behandla fr~igan ,im meJelstillJelning för verksamheten vid Sveriges Ut

bildningsradio AH under budgeU!ret 1980/81. Jag kommer där att bl.a. 

förorda en höjning av anslaget till programverksamhel m.m. med I . .5 milj. 

kr. 

Jag går nu över till fr{1gan om medelstilldelning till den avgiftsfinansier

ade verksamheten för nästa budgetar. Mina förslag framgår av följande 

sammanstiillning. 

1979/80 

Td1•1·1•rke1 
I nvesteringskos t nader 81,5 
Driftkostnader 214.9 

Byggnadsstvreht·n 7.5 

Sl'erige.1 Radio 

lnve~tt:ringskostnadcr 76.5 
Driftkostnader I 085.8' 

Radi<111i1mndcn I.I 
1467,3 

1 Genomsnittligt prisläge 1978/79 

1980/81 

Sveriges 
Radio. tele
verket. bygg
nadsstyrelsen, 
radionämnden 

92.8 
220.0 

6.0 

137.0 
I 185.81 

1.3 
1642,9 

Före
draganden 

85.7 
214.5 

15.0 

79.0 
I 127.5' 

1.3 
1523,0 

Jag är inte beredd att tillstyrka televerkets planer pä en utbyggnad 

av AM-sändare. Det för investeringar upptagna beloppet har vidare. med 

hänsyn till det samhällsekonomiska läget, sänkb me<l 5 milj. kr. i förhal-
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hrnde lill verke!S förslag. Dclla innebiir all amhitinnsnivfm betriiffande i 

första hand utbyggnaden av siindarstationer mttslc siinkas niigot. I anslag~

framstiillningcn fi.ir hudgetaret 1981 /82 bi.ir lelcverket redovisa vilka följder 

en ttrlig siinkning med 15-20 '·'i av invcstcringsmcdlcn under den kom

mande femärsperiodcn kan fä. 
Mitt förslag till medelsanvisning flir tch.:vcrkets investeringar uppgår till 

85.7 milj. kr. 

Jag förordar vidare att ett heställningsbemyndigande om 30 milj. kr. för 

budgetåret 198 l /82 lämnas till televerket. 
Jag är inte beredd att medge televerket rätt att för investeringsändamål 

under budgetåret 1979/80 utnyttja den anslagspost om 3,8 milj. kr. som ej 

förbrukats under budgetåret 1978/79. Jag är inte heller beredd att tillstyrka 

en nyordning innebärande att över- resp. underskridandcn av investerings

medelsförbrukningen inom 5 % får balanseras till följande budgetår. 

Mina beräkningar av televerkets driftmedelsbehov överensstämmer i 

~tort sett med verkets ursprungliga förslag. I anslutning till sitt fortsatta 

utredningsarbete om effektivisering av avgiftsinkassi:ringsarbetet har tele

verket anmält att det redan under budgetåret 1980/81 är möjligt att effektu

era betydande rationaliseringsinsatser i arbetet med uppbörden av TV

avgifter. Televerket anser det sålunda vara möjligt att utöver de 0,5 milj. 

kr. som verket tidigare har angett som rationaliseringsvinst spara ytterliga

re 2.5 milj. kr. Jag har vidare räknat med att sändarstationerna för AM i 

Stockholm, Göteborg och Motala skall läggas ned redan under budgetåret 

1980/81. Härmed kan 3 milj. kr. sparas. 

Jag övergår nu till frågan om Sveriges Radios lokalbehov och medclstill

delningen till byggnads styre Isen. 

Planeringen av Sveriges Radios lokalförsörjning för de närmaste åren 
omfattar betydande investeringar i byggnader, såväl i Stockholm som ute i 

landet. 
I samband med min redogörelse i prop. 1978/79:82 för förslaget till 

handläggningsordning för Sveriges Radios byggnadsärenden har jag påtalat 

behovet av ett översiktligt förslag till hur hela lokalbehovet skall tillgo

doses. Sveriges Radio har i skrivelse till regeringen den 26 oktober 1979 
lämnat en sådan redogörelse. Frågan om Sveriges Radios lokalbehov i 

Stockholm bereds f.n. av en särskild arbetsgrupp med representanter från 

byggnadsstyrelsen. Sveriges Radio och regeringskansliet. 

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investerings

plan. 
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lnvesteringsplan ( 1 000-tal kr.) 

Byggnadsnh.iekt KostnaJsram Medelsfiirhrukning 

1978-04-0 I 1979-04-0 I Faktisk Beriiknad för 
1.,1.m. 1979/80 1980/81 
1979-06-30 

TV-hus i Malmi.i 19700 19800 18431 I 369 73-l l 
Stor musikstudio i Stockholm 4 l 9()() 41 900 37 8!0 3 700 390 
Förviirv av fastighet i Luleå 76:'i0 76:'i0 7650 
Förviirv <Kh omhyggnad av 
fastighet i Växjö 12000 9000 
Projektering 3000 6500 

69250 81350 63891 8069 15 890 
Erfarenhetsmässig reducering 
av mcdelshehovct :'i50 89() 
Beriiknat medelsbehov 7 519 15000 

Som framgflr av investeringsplanen heräknar jag en medelsförbrukning 

av 15 milj. kr. för niista hudgeti\r. 

Regeringen bör ges hemyndigande att av konjunkturmiissiga eller andra 

skäl anvisa ytti:rligare högst 1oc.:;. av nu föreslagna totala (televerket och 

byggnadsstyrelsen) investeringsmedel. 

För att undvika vissa redovisningstekniska prohlcm har jag vid min 

beräkning av investeringar för tdeverket och byggnadsstyrelsen utgått 

fri\n att uppkomna behållningar på de nuvarande investeringsanslagen inte 

skall disponeras efter utgången av innevarande budgetår. 

Beträffande meddshcriikningcn för Sveriges Radio får jag anföra 

följande. 

Jag har i min beräkning av investeringsbehovet utgått frän att behovet av 

investeringar i anledning av utbyggd verksamhet iir betydligt fagre iln vad 

Sveriges Radio angett. 
Min beräkning av Sveriges Radios driftmedel utgår från det genomsnitt

liga prisläget 197!{/79. Eventuella förändringar i konsumentprisindex däref

ter kommer automatiskt aH pi\vcrka mcde\stilldelningen. 

Jag har räknat med en resursförstärkning för programverksamh\!ten 

n~"ista år med 4.5,.5 milj. kr. Vid beri"ikningcn av driftanslaget har jag utgått 

från att den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamhetens behov av 

driftmedel har minskat med 3.8 milj. kr. genom att lokaler i kvarteret 

Amsterdam i Stockholm har överlåtits till utbildningsradion. Medclsför

stärkningen möjliggör en fortsatt satsning på den regionala riksprogram

produktionen samt, inte minst. kvalitetssatsningar. Som jag tidigare har 

anfört är det därvid viktigt att medel avsätts för olika former av frilansen

gagemang. Medel har vidare beräknats för att koncernen -.kall kunna svara 

for framstiillning och distribution av en s~"irskild programtidning i punkt

skrift för synskadade. 

Sveriges Radio har pa regeringens uppdrag redovisat verksamhctsplan 

för perioden 19\1.G/RI - 1984/R.5 för försvarsberedskapen vid koncernen. Jag 

Bygg- Färdig-
start stiil-
år- I ande 
mån. år-mån. 

75-05 
76-07 79-01 
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anser att de titgiirder för försvarsberedskapen. Sl>m S\'eriges Radio före

slär, stär i öven:nsstämmclse med de riktlinjer h;irfor som har angi\'its i 

1977 ärs försvarshcslut (prop. 1976/77:77. Föl! 1976/77: 13. rskr 1976/ 

77:311 ). I medelsheriikningarna for den avgiftsfinansiL·rade radio- och TV

verksamhetcn har hfö1syn tagits till kostnadcr för hcrcdskaps{11g;irder. 

Sveriges Radio bör ha möjlighet att i kostnadsutjtimnandc syfte frtm 

rundradi1)fonden rck virera hiigst 30 milj. kr. mcd skyldighct att undcr 

ntistföljande hudgetår äterbetala motsvarande hclopp. Denna dragningsr;itt 

skall avse en kortare tidsperiod. Dc medel som erhålls genom utnyttjande 

av dragningsrtitten far ej behållas som ett pcrrnancnt lån till koncernen. 

Mitt förslag avseende radion ä m n dl' n innehiir att ntimnden fär medel 

fiir att anställa ytterligare en handltiggare. Det iir angeläget att radiontimn

den ges erforderliga resurser så att gjorda anmtilningar kan prövas inL)m 

skälig tid. 

Behållningcn i rund radior öre Isens fond hertiknas vid innevaran

de budgctärs utgång uppgtl till ca 100 milj. kr. Kostnads- och inttiktsut

vecklingen är sådan att fonden under budgetåret 1980/81 kommcr att 

uppvisa ett underskott om inte avgifterna höjs. Jag anser - som framgår av 

mitt förslag till lag om ändring i lagen om avgift för innehav av televisions

mottagare ( 1978:478) - att den allmänna mottagaravgiften hiir höjas med 

70 kr.. fri'l.n 340 till 410 kr. pcr år och tiföggsavgiften för innehav av fiirg

TV me<l 20 kr.. från 140 kr. till 160 kr. per år. 

Avgiftsinttikterna inom rundradiorörelsen kan. om hänsyn tas till de 

föreslagna förändringarna. uppskattas till ca I 715 milj. kr. 

Vid utgången av bu<lgcttiret 1980/81 torde behållningen i nmdradiofon

dcn vara drygt 120 milj. kr. 

Som jag tidigare har anfört r;iknar Sveriges Radio med att TV-avgifterna 

behöver öka till I 000 kr. vid avtalsperiodens slut. Även öm en så stor 

höjning inte kan bli aktuell. kommer avgiften att behöva stiga successivt. 

För att det skall bli möjligt att hålla tillbaka höjningarna måste avgifterna 

betalas in korrekt och samvetsgrant. Det lir också av vikt att upphörden 

sker rationellt och inte orsakar stora kostnader för radiofonden. 

TV-avgiftsutre<lningen har i januari 1979 avgett bt!tänkandet (Os U 

1978: 16) TV-avgifter: inkassering. kontroll och avgiftsskolk. Bet~inkandet 

har därefter remissbehandlats. I det följande redovisar jag mina syn

punkter med ankdning av nägra av utredningens förslag. 

Utredningens undersökningar visar att avgifts sko I k e t troligtvis iir 

betydligt större tin vad man hittills har rliknat med. Under vissa antagan

den kommt!r utredningen fram till att sä många som ca 500 000 hushåll inte 

betalar korrekt avgift. Nära 400000 av dessa betalar ingen avgift alls. 

medan drygt I 00 000 hushåll bara betalar för svart-vit TV trots att de har 

färg-TV. Ra<liofonden skulle på detta sätt. med nu gällande avgifter. gå 

miste om inkomster motsvarande .:a 200 milj. kr. per år. 

Några remissinstanser päpekar att utredningens beräkningar lir osäkra 
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men alla fa eniga om att skolket lir av en sådan omfattning att det inte kan 

accept.:ras och att f1tgi"trder måste vidtas för att minska skolket. 

Utredningen har inte haft något uttryckligt uppdrag att diskutera åtgär

der mot skolket. men har ändå skisserat olika mot!\tgiirder. Stldana kan 

vara av skiftande slag: kampanjer som ökar betalningsviljan, uppsiikande 

verksamhet och sanktioner av olika slag. 

För egen del vill jag instiimma i uppfattningen att skolket har fält en 

omfattning som lir upprörande. Olika tecken tyder dessutom pi\. att skolket 

~ir i tilltagande och att situationen kan förväntas bli iinnu allvarligare när 

avgiften höjs. 

Det är därför av stor vikt att kraftiga insatser görs för att minska 

avgiftsskolkets omfattning. Huvudansvaret för detta arbete åvilar den 

myndighet som har hand om avgiftsuppbörden, alltså televerket. 

Mycket kan siikert åstadkommas genom olika former av upplysnings

verksamhet. Sådan verksamhet har hittills varit otillräcklig. Ett ökat med

vetande om att skolk är moraliskt klandervärt och innebär att de apparatin

nehavare som betalar avgiften fär en större börda än om alla innehavare iir 

med och betalar torde ha stor betydelse för betalningsbenägenheten. Tele

verket har redan för innevarande budgetår crhti.llit en extra tilldelning om 2 

milj.kr. for att kunna genomföra en särskild informationskampanj. Enligt 

uppgift kommer denna kampanj att startas under våren. Det är viktigt att 

denna verksamhet fullföljs och utvecklas under kommande år. 

Programbolagen inom Sveriges Radio har en unik möjlighet att medver

ka i arbetet för att förbättra betalningsmoralen. Nuvarande insatser på 

detta område är ytterst begränsade fastän det skulle vara mycket naturligt 

att genom olika programinslag upplysa TV-publiken om sitt betalningsans

var. E1farenhetcrna frän andra länder. inte minst de nordiska, visar att 

upplysningsverksamhet via etermedierna har stor genomslagskraft. Sveri

ges Radio. som påpekat detta i sitt remissvar till utredningen, bör alltså ha 

anledning att kraftigt öka sina ansträngningar på detta område. 

Utredningen har föreslagit att det i arbetet för att minska avgiftsskolket 

skall vara möjligt att använda s.k. pejling. Med uttrycket pejling avser jag 

ett förfarande där man använder sig av tekniska hjälpmedel, en särskild 

detektor eller liknande, för att lokalisera förekomsten av TV-apparater. 

Genom att använda pejlinstrument kan en avgiftskontrollant fä reda på att 

en påslagen tv-apparat finns i en viss lokal. Pcjlinstrument ger däremot inte 

någon upplysning i övrigt om vad som finns eller förekommer i lokalen. 

Det är således i inget avseende fråga om avlyssning utan endast om att 

mäta de radiovågor som utgår från en TV-apparat när denna är påslagen. 

De kontrollanter som deltar i verksamheten behöver inte under något 

skede av denna fä tillträde till det utrymme där en TV-apparat kan finnas. 

Pejlingen är avsedd som ett hjälpmedel vid den kontrollverksamhet med 

hembesök som televerket bedriver. Kontrolla~ten bör i de fall. då någon 

förnekar att han innehar en TV-apparat, ha möjlighet att kontrollera denna 
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uppgift. Det kan han försöka göra genom att observera vad som förekom

mer i den bostad e.d. som är föremål för uppmärksamheten. Om han i 

stället kan använda pejling som hjälpmedel skulle kontrollanten få möjlig

het att erhålla just de uppgifter som han behöver. Den kontroll som måste 

förekomma för att fastställa ett TV-innehav bör därför kunna inskränkas i 

vissa andra avseenden om pejling används. Den kontrollverksamhet som 

nu bedrivs får inte en annan inriktning eller karaktär genom införande av 

pejling men den blir effektivare. 

Den huvudsakliga fördelen med pejling är dock inte att genom spanings

resultatet tvinga avgiftsskolkare att erkänna innehav eller att inför domstol 

använda resultatet som bevismedel. I stället kan den effektivisering av 

avgiftskontrollen hos den enskilde TV-innehavaren som införandet av 

pejling bör innebiira. väntas medföra att en stor andel avgiftsskolkare 

frivilligt anmäler sitt innehav. Detta förhållande har tydligt visats vid den 

avgiftskontroll med pejling som har företagits i Danmark. 

Det har vid remissbehandlingcn ifrågasatts om användning av pejling 

kan innebära att den personliga integriteten kränks på ett otillbörligt sätt. 

Det har gjorts jämförelser mellan pejling och sådan husrannsakan. som kan 

företas när misstanke föreligger om brott varpå kan följa fängelse. Härvid 

har det framhållits att underH'ltenhet att anmäla TV-innehav närmast är en 

ordningsförseelse. varför användning av pejling i brottsspanande syfte kan 

inge betänkligheter. Inte någon av remissinstanserna har emellertid gjort 

gällande att pejlingen är en form av husrannsakan. En avgörande skillnad 

mot husrannsakan består i att pcjlingen sker helt utanför den bostad eller 

annan lokal där föremålet för spaningen finns. 

På det sätt pejlingen är avsedd att bedrivas kan denna inte befaras 

kränka någons integritet. Jag delar därför TV-avgiftsutredningens uppfatt

ning att försöks verksamhet med pejling skall påbörjas. En sådan verksam

het bör komma igång så snart som möjligt. Vid bestämmande av formerna 

för verksamheten bör de i Danmark vunna erfarenheterna utnyttjas. Jag 

avser att föreslå regeringen att utfärda de närmare föreskrifter som bör 

gälla för verksamheten. Andra åtgärder mot avgiftsskolk kan televerket 

vidta med stöd av de bemyndiganden att utfärda tilfampningsföreskrifter 

som verket redan har. 

Det får inte vara så att det bland allmänheten upplevs som "lönsamt" att 

avgiftsskolka. Utredningen har givit exempel på hur man genom olika 

sanktioner - bl.a. en skärpning av den straffrättsliga påföljden - kan 

försöka nedbringa skolket. Jag är inte beredd att nu ta ställning till vilka 

åtgärder som kan vara påkallade i detta avseende. För att få en överblick 

över på vilket sätt verkningsfulla åtgärder skyndsamt kan sättas in pf1 detta 

omrtlde avser jag emellertid att senare föreslå regeringen att bemyndiga 

mig att utse en särskild utredare med uppdrag att belysa dessa frågor. Jag 

utgår därvid från att resultatet av denna utredning skall föreligga i sådan tid 

att förslag kan föreläggas riksdagen våren 1981. Flera remissinstanser har 
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förordat att det nuvarande hötcsstraffet för underlåten anmiilan av TV

innchav skulle kunna crsiittas dler kompletteras med en liimpligt avpassad 

särskild avgift pt1 samma siitt som nu iir föreskrivet vid underlföenhet att 

fullgöra trafikforsäkringsplikt. Det bör hl.a. ingå i utredarens uppdrag att 

belysa hur sådana t1tgärder juridiskt kan genomföras. I denna fräga har jag 

samrått med chefen för justitiedepartementet. 

Det bör enligt min uppfattning redan nu övervägas inom televerket att i 

ökad utstriickning polisanmiila upptiickta avgiftsskolkare. Vetskapen om 

att polisanmiilan regelmiissigt sker kan verka avhallande fran skolk. 

TY-handeln liimnar numera uppgifter om enskilda personers TV-inköp

till televerket. Detta är en viktig påminnehe- och kontrollfunktion och jag 

anser. i likhet med flera remissinstanser, att uppgiftsskyldigheten måste 

finnas kvar. Jag anser liksom utredningen att televerkets information till de 

anstiillda i TY-handeln kan förbättras och att administrationen kan ses 

(iver i samarhete med handeln. 

Jag gär nu iiver till frägan om avgiftsupphördens organisa

tion. 

Utredningen visar att den nuvarande upphördsadministrationen inom 

tekverket kan effektiviseras och föreslår olika f1tgärder för att åstadkom

ma detta. Samtliga remissinstanser som yttrar sig i frågan - bl.a. telever

ket - instämmer i att mycket kan och bör göras för att effektivisera 

verksamheten. Som framgär i min beriikning av televerkets driftkostnader 

för radio och television för hudgetäret 1980/81 har jag förutsatt att verket 

redan under detta budgetår skall kunna genomföra rationaliseringar som 

medför besparingar till ett värde av 3 milj. kr. 

Utredningen har föreslagit att uppbörden av TY-avgifterna skall kopplas 

bort frän systemet för uppbörd av teleavgifterna och att en särskild upp

bördsorganisation skall svara för TV-avgifterna. Avgifterna skall då infor

dras via separata rlikningar och inte sllm nu via räkningar som för de flesta 

TY-innehavare iir gemensamma med telefonavgifterna. 

Flertalet remissinstanser är kritiska till utredningens förslag att införa en 

separat upphörd för TY-avgifterna. 

T clevcrket anser dock att man på sikt hör övergå till ett system med 

separata räkningar och vidta \.)rganisatoriska åtgtirder för att åtskilja TV

uppbörden och den egentliga televerksamhetcn. 

Inom televerket utreds dessa frågor närmare. Dessutom undersöker 

televerket personalkonsekvenserna av olika rationaliseringar. 

I sitt remissvar har Sveriges Radio antytt möjligheten att företaget självt 

handhar avgiftsuppbörd och kontroll. Sveriges Radio anför därvid de goda 

erfarenheter som finns av liknande lösningar från bl.a. Danmark och 

Norge. Jag anser att det finns anledning att närmare studera en sådan 

organisationslösning. Om Sveriges Radio vill komma i fråga för sådana 

uppgifter bör företaget senast i anslutning till nästa års anslagsframställ

ning redovisa förslag till organisationslösningar m.m. 
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Jag vill inte nu ta stiillning till frågan om vilket system som bör giilla for 

uppbördt:n av TV-avgiftt:rna i framtiuen utan avser alt återkomma i detta 

hiinseenue seuan jag tagit del av ytterligare underlagsmaterial. bl.a. från 

televerket och Sveriges Radio. Givet vis må.ste dock di: fttgiirder för att 

effektivisera avgiftsuppbörden som jag har berört i det fi.iregäcnde komma 

till stånd utan avvaktan hiirpä. 

Tidigare denna dag har chefen för kommunikationsdepartementet efter 

samråd med mig föreslagit att regeringen ges bemyndigande att delegera 

riitten att besluta om avgift för innehav av radiosändare. En sådan delega

tionsrätt kräver ändring i radiolagen ( 1966:755). Ett förslag till erforderlig 

ändring i radiolagen har därför upprättats inom utbildningsdepartcmcntet 

och hör fogas till protokollet som bilaga 12.2. Som jag tidigare har angett 

bör mottagaravgificn höjas. Förslag till lag om ändring i lagen ( 1978:478) 

om avgift för televisionsmottagare har därför upprättats och bör fogas till 

protokollet som bilaga 12 .3. 

Under åberopande av det anförua hemstiiller jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 

I. antaga fi..irslag till lag lJm ändring i radiolagen ( 1966:755) . 

.2. antaga förslag till lag om iindring i lagen om avgift för televisions

mottagare ( 1978:478). 

3. godkänna mitt förslag till den pfl grundval av invcstcringsplancn 

beriiknade medclsförbrukningen för byggnadsstyrelsen. 

4. godkiinna mina förslag till medelsberiikningar för televerket. 

5. medge regeringen bemyndigande att av konjunkturmässiga eller 

andra skäl anvisa ytterligare högst 10 'X av föreslagna totala 

investeringsmedel till televerket och byggnadsstyrelsen. 

6. medge att televerket lämnas det hestiillningsbemyndigande som 
jag har förordat. 

7. godkänna mina förslag till medclsheräkningar för Sveriges Ra

dio-koncernen. 

8. godkiinna mitt förslag till medelsberäkning för radioniimndens 

verksamhet. 
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Dagspress och tidskrifter 

B 21. Presstödsnämnden 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 309 102 

I 657 000 

I 725000 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till dags

press och organisationstidskrifter. Därutöver åligger det presstödsnhmn

den att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidnings

grupper och övriga väsentliga förändringar inom pressen samt att rappor!e

ra om utfallet av de presstödjande åtgärderna och om föriindringar inom 

tidningsägandet. 

Nämnden hestår av åtta ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli under 

ledning av en kansli.:hef. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Pre sstc)dsniimndcn 

1979/80 

5 
I 
6 

1290000 
I 000 

~8000 
( 13000) 
81000 

197000 

I 657 000 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 133 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Presstöds- Före-
nämnden draganden 

of. of. 
of. of. 
or. of. 

+76000 +53000 
of. of. 
of. of. 

(+ 2000) (Of.) 
+43000 +43000 
-22000 -28000 

+ 97 ()()() + 68 ()()() 

2. Nämnden räknar med lägre anslagsbehov för automatisk databehand

ling (-34000 kr.). 

Föredraga ml en 

För nästa budgetår bör medel för presstödsnämndens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Presstödsniimndcn för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av I 725 000 kr. 
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B 22. Stöd till dagspressen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

263451468 

308 500000 

310800000 

Från anslaget utgftr stöd enligt förordningen t 1976:336! om statligt stöd 

till dagstidningar (ändrad 1977:524, 1977: 1051. 1978:240 och 1979:269). 

Med dagstidning avses allmiin nyhetstidning av dagspresskaraktär som 

normalt utkommer med minst ett nummer per vecka. vars text i huvudsak 

är skriven pf1 svenska och som har sin huvudsakliga spridning inom landet. 

Stöd kan utgtl i form av produktionshidrag. etableringsstöd, utvecklingsbi

drag, samverkanshidrag och samdistrihutionsrabatt. Vidare kan dagstid

ning erhi\lla lån ur pressens lånefond (se anslaget Pressens läncfond). 

Bestämmelserna om stöd till dagspressen är för niirvarande föremål för 

översyn av den parlamentariskt sammansatta dagspresskommitten. som 

beräknas komma att slutföra sitt arbete under år 1980. Kommitten avgav 

under hösten 1978 delbctiinkandet ( Ds B 1978: 10) Översyn av presstödet. 

Förslagen i betiinkandet utgjorde den huvudsakliga grunden till beslut vid 

riksmötet 1978/79 om vissa förändringar i reglerna för produktionsbidrag 

till dagstidningar (prop. 1978/79: 100. bilaga 12. KLI 1978/79:24. rskr 1978/ 

79:203). 

ProJuktionshidrag beviljas enligt generellt verkande regler. Rätten till 

bidrag är bl.a. beroende av graden av hushållstäekning pä tidningens 

utgivningsort. Då det gäller tlerdagarstidning uidning som utkommer minst 

fyra gånger per vecka) beräknas bidragets storlek inom vissa minimi- och 

maximigränser efter tidningens genomsnittliga pappersförbrukning under 

de tre senaste kalenderåren. Hiigsta möjliga bidrag är 25 740 000 kr. för ett 

kalender:\r och kan beviljas storstadstidning. Då det gäller fädagarstid

ningar (tidning som utkommer en - tre gånger per vecka) utgår produk

tionsbidraget med ett fast hel opp, som för rikstidning är högst I 500 000 kr. 

och för annan tidning 750000 kr. för ett kalenderår. Presstödsnämnden har 

viss begränsad rätt att bevilja produktionsbidrag även till tidningar som 

inte iir berättigade därtill enligt de allmänna reglerna. 

Etableringsstiid kan beviljas för nyetablering av dagstidning som be

döms ha möjligheter att efter ett års utgivning uppfylla villkoren för pro

duktionsbidrag. 

U11wkli11gshidrag kan beviljas tidningsföretag som är i tillfälligt behov 

av stöd för ätgärder som syftar till att stärka företagets konkurrensförmåga 

på längre sikt. 

Sarmwkanshidrag kan beviljas tidningsföretag för samverkan inom tek

nisk produktion. annonsförsäljning eller större branschprojekt. 

Samdistrihutionsrabatt utgår för varje abonnerat exemplar av dagstid

ning som distribueras av distributionsföretag elh:r av post verkets lantbrev-
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häringsturer eller s~irskilJa tiJningsutJdningsturer unJer förutsättning att 

min:-t tvä tiJningsfiirctag deltar i samdistrihutilHlen. 

1979/P.0 BcriiknaJ (inJring 1980/81 

Presstöds- Före-
nämnden JraganJen 

ProJuktionsbiJrag 2W700000 + 1300000 +I 300000 
Etahlcringsstöd 4800000 of. of. 
Ut vccklingshiJrag 12000000 of. of. 
Samvcrkansbidrag 7 000000 of. of. 
S;tmdistrihutionsrabatt 64 000000 +I 000000 + 1000000 

308500000 +2300000 +2300000 

Prc s st ijdsnii m 11 d c n 

I. För år 1979 har produktionshidrag beviljats ca 70 tidningar med 

sammanlagt ca 212 milj. kr. Nämnden räknar med att ytterligare ca 4 milj. 

kr. kan komma att utbetalas för budgetåret 1979/80. 

N~imndcn hänvisar till att dagspresskommitten berLiknas slutföra sitt 

arbete under ar 1980 och finner därför inte skäl att nu försöka bedöma om 

nivan för stödet till dagspressen behöver höjas. Med oförändrade regler 

räknar nämnden med att behovet av medel för produktionsbidrag kommer 

att öka med 1,3 milj. kr. till budgetåret 1980/81 som följd av upplageforiind

ringar och av ökat antal bidragsberättigade tidningar. 

2. Cnder budgetärct 197'11-/79 har ctahlcringsstiiJ beviljats tva tidningar 

med tillsammans 2.25 milj. kr. Utbetalning av beviljat stöd har skett med 

ca 1.9 milj. kr. 

Enligt gällande regler är ctableringsstödet till f<"\dagarstidning 1.35 milj. 

kr. i fraga om rikstidning och U,9 milj. kr. i frt1ga om annan tidning. 

Tidigare motsvarade dessa helopp 1.5 produktionsbidrag. men som följd 

av de nyligen beslutade höjningarna av produktionsbidragen har relationen 

förändrats. Nämnden anser att merkostnaderna för etablering av en fada

garstidning motiverar att etableringsstödet fastställs till 1.5 gånger respek

tive prnduktionshidrag, dvs. till 2.25 milj. kr. för fådagars rikstidning och 

till 1.125 milj. kr. för annan fl\dagarstidning. Om inte etableringstaktcn 

ökar kan höjningen rymmas inom oföriindrat anslag. 

3. För ftr 1978 har prcsstödsnämnden beviljat 1111·eckli11gshidrag till sex 

tidningar med sammanlagt ca 3.2 milj. kr. Under år 1979 har nämnden 

t. o. m. augusti beviljat bidrag till sex tidningar med sammanlagt ca 5, I 

milj. kr., varav 3.3 milj. kr. avser särskilt utvecklingsbidrag för flygdistri

bution till Norrland av dagstidningar med Stol:khl)lm som utgivningsort. 

Nämnden bedömer anslagsbchovet under budgetåret 1980/81 till oföränd

rat 12 milj. kr. 

4. Under budgctb.ret 1978/79 har nämnden beviljat swm·erkanshidrng 

med sammanlagt 0.5 milj. kr. Det under budgetåret utbetalda beloppet 
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uppgår till 1.6 milj. kr. och inkli1Jerar hidrag som heviljats under tidigare 

budgetår. Niimrn.len konstaterar att int ressd för samverkan hos de enskil

da företagen hittills inte har svarat mot den allmiinna uppslutningen kring 

ideerna om samverkans hetydelse för dagspressen L>ch företagens framtid. 

Anslaget bör dock inte minskas därför att det utnyttjas drdigt. Det skulle. 

enligt nämnden. kunna tolkas som att statsmakterna ;indrat inst;ilJning i 

fråga om behovet av god hushtillning inom dagsprcscn. 

5. Nämnden räknar med att behovet av medel för .rnmJi.1trib111io11.11"ahatt 

kommer att öka med ca I milj. kr. som följd av upplageökningar inom 

dagspressen. 

6. I skrivelse den 8 juni 1979 anmiilde prcsstödsn;inmden att n;imnden 

beviljat produktionsbidrag till en endagstidning som utges av ett företag 

som i betydande utstr;ickning utger s. k. annonsblad. Mimnden hade tidi

gare avslagit ansökningar om etableringsstiid för tidningen eftersom niimn

den fann det presspolitiskt oriktigt att ge sädant stiid till ett företag som i 

den tänkta tidningens spridningsomri\de ockst1 ger ut annonsblad. Men när 

tidningen startats och företaget ansökt om produktionsbidrag finns ingen 

möjlighet för presstödsnämnden att viigra sådant bidrag på den anförda 

grunden. Presstödsnämnden anför vidare i sin skrivelse: 

"Det kan synas stötande att presstöd skall utgå till tidning som utges av 

företag som samtidigt i betydande utsträckning utger annonsblad vilka är 

starka konkurrenter till de reguljära tidningarna och försvårar dessas möj

ligheter att vinna tillräckliga intäkter för att fortsätta sin uppgift att förmed

la kostnadskrävande redaktionell information och opinionsbildning." 

Nämnden påpekar att den kan komma att tvingas att bevilja produktionsbi

drag även till andra tidningar som ges ut av företag som i betydande 

omfattning bedriver utgivning av annonsblad. 

Den nämnda situationen kan enligt nämnden undvikas endast genom en 

ändring av förordningen om statligt stöd till dagstidningar. Ändringen 

skulle t. ex. kunna innebära att stöd inte utgår till tidningsföretag som i en i 

förhållande till tidningsutgivningen betydande omfattning utger annons

blad eller som står i nära förhållande till företag som utger annonsblad i 

sådan omfattning. Med annonsblad bör därvid avses sådan periodisk publi

kation som innehåller annonser och som i huvudsak tillhandahålles gratis 

eller till ett pris som avsevärt understiger vad som är skäligt. 

Föredraganden 

Riksdagen beslöt våren 1979 om vissa ändringar av grunderna fi.ir stödet 

till dagspressen (prop. 1978/79: 100. bilaga 12. KU 1978/79:24. rskr 1978/ 

79:203). Ändringarna innebär att produktionsbidragen har ökat for vissa 

kategorier av dagstidningar. främst för storstadstidningar, för land~ortstid

ningar med en hushållstäckning av högst 20 0~ samt för fädagarstidningar. 

Riksdagens beslut grundade sig på undersökningar och förslag från dags

presskommitten. som funnit de nämnda kategorierna av tidningar i särskilt 

behov av ett förstärkt presstöd. 
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I föreg~1endc ars hudgetproposition anmälde jag vidare min avsikt att ta 

upp frågan om ett temporärt stöd till morgontidningar som utges i Stock

holm för deras flygdistrihution till Norrland. Regeringen har sedermera 

medgivit att prcsstödsnämnden fär bevilja sfldant stöd i form av särskilt 

utvecklingsbidrag med högst 3 500000 kr. för är 1979. 

Jag avser att senare denmt dag i tilläggsbudget Il till statsbudgeten för 

innevarande budgetar fi.ireslt1 att reglerna för presstödet ändras i syfte att 

förbättra prnduktionshidraget till flerdagarstidning som utökar antalet ut

givna nummer per vecka. 

Som jag nyss har redovisat har presstödsnämnden inte funnit skäl att nu 

försöka bedöma om nivån för stödet till dagspressen behöver höjas efter

som dagspresskommitten beräknas slutföra sitt arbete umlcr är 1980. Även 

jag anser att kommittens förslag bör avvaktas innan stiillning tas till en 

föriindring av presstödets nivf1 eller till andra mera genomgripande föriind

ringar i grunderna för stödet. Jag vill i sammanhanget peka ptl att den 

allmänna ekonomiska situationen för dagspressen förefaller att ha förbätt

rats under det senaste året. Ett skäl härtill synes vara att annonsvolymen 

har ökat. 1 fraga om de kategorier av tidningar som haft eller har särskilda 

svårigheter har betydande förbättringar av stödet gjorts genom de nyligen 

genomförda regeländringarna. 

Dagspresskommitten har under hösten 1979 lagt fram forskningsrappm

ten (Os U 1979:9) Dagspressens struktur och ekonomi som bygger på 

material som presenterats för kommitten. Den har dock inte tagit ställning 

till de slutsatser som redovisas i rapporten. I forskningsrapporten hävdas 

bl.a. att konkurrensgraden klart har förhättrats sedan presstödet infördes. 

Med konkurrensgrad avses därvid styrkan i den konkurrens den största 

tidningen på en ort möter, antingen från en annan tidning på samma ort 

eller frän en överspridd tidning. 1 rapporten hehandlas vidare det nuvaran

de presstödets allmänna effekter. Därvid hävdas. pä grundval av den 

utförda analysen. att endast selektiva stödsystem duger för att befrämja 

mångfalden i pressen. Enligt rapporten ger de nuvarande selektiva produk

tionsbidragen möjligheter för 50-60 dagstidningar att fortsätta sin verk

samhet: med ett generellt stödsystem skulle de flesta av dessa tidningar 

tvingas upphöra med utgivningen. Det mått som i det nuvarande stödsyste

met används för att ange en tidnings ekonomiska läge - hushållstäckning

en på utgivningsorten - anses vara välgrundat. Den allmänna bild som 

rapporten ger är att det nuvarande presstödet bygger på korrekta utgångs

punkter. Detta innebär naturligtvis på intet sätt att det inte kan förbättras 

och effektiviseras. 

Dagsprcsskommittcn kommer vidare att kring årskriftet 1979/80 publice

ra en forskningsrapport om annonsbladen och dagspressen. Rapporten 

kommer, enligt vad jag har erfarit. att innehålla dels en kartläggning av 

annonsbladen i Sverige. dels analyser av annonsbladens innehåll, funktio

ner och roll bland övriga massmedier, byggda på undersökningar som 
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utförts av knmmitkn sjiilv och av andra organ, bland dem prcsstödsniimn

den. Det material som publiceras i forskningsrapporten konimcr att inga i 

underlaget för de sliillningstaganden till annonsbladen som kommitten 

avser att redovisa i sitt slutbctiinkande. Kommittens egna bedömningar 

och förslag föreligger st1lunda inte ännu. och jag riiknar nu med att tidigast 

under hösten 1980 kunna återkomma med förslag till prcsspulitiska åtgiir

der pa längre sikt. Frägan om anntinsbladcn och dagspressen blir därvid 

ocksä aktuell. 

Annonserna svarar flir den större delen av den svenska dagspressens 

intäkter. Av Jagspre~skommittcns delbetiinkanue (Os B 1978: 10) Översyn 

av presstödet framgår. att dagspressens samlade nettointäkter från mark

naden år 1977 uppgick till ca 3350 milj.kr. Av detta belopp utgjordes 1850 

milj. kr. eller niistan 60 <:;, av intiikter frän annonser medan återstoden 

utgjorucs av prenumerationsavgifter m:h av intäkter av lösnummerför

siiljning. 

I jiimförelse med annonsintiikterna uppgår det statliga presstödet till ett 

relativt blygsamt belopp. Under budgetåret 1977/78 uppgick det samlade 

presstödet i form av produktionsbidrag. utvecklingsbidrag. elablerings

stöd. samverkansbidrag och samdistributionsrabatt till ca 220 milj.kr. 

Det är emellertid inte endast som finansieringskälla som annonserna är 

av stor betydelse för pressen; annonserna innehåller ofta viktig informa

tion och utgör därmeu en del av det material som allmänheten kräver skall 

finnas i en tiuning. 
Det mäste anses vara av utomordentligt stor presspulitisk betydelse att 

dagspressens möjligheter att hävda sig på annonsmarknaden inte försäm

ras. Annonspriserna i dagspressen är satta så att de - givetvis inom ramen 

för vad marknaden tillåter - inte bara täcker självkostnaden utan också en 

stor del av kostnaderna för tidningens övriga innehåll. Detta innebär i sin 
tur att det kan finnas vinster att göra for den som ger ut en tidning som inte 

belastas av några kostnader för redaktionellt arbete. Det är bl. a. detta 

förhållande som utgör en av förutsättningarna för det under senare år 

starkt ökande antalet s.k. annonsblad i olika delar av landet. 

Typiskt för ett annonsblad är att det helt finansieras med annonsintäkter 

och att det utdelas gratis till hushållen - d. v .s. man erhåller annonsbladet 

vare sig man önskar eller inte. Bladet utkommer sä ofta som tillgången pä 

annonser motiverar det. men högst en gång per vecka. Annonserna domi

nerar. och den redaktionella texten är begränsad. Annonsbladet är utpräg

lat lokalt och distribueras till alla hushåll inom ett geografiskt begränsat 

område. Ibland samarbetar flera annonsblad med varandra och kan därige

nom erbjuda förmånliga rabatter till annonsörerna. 

På kort sikt och i ett begränsat perspektiv innebär annonsbladen vissa 

fördelar. Annonspriserna är ofta lägre än i dagstidningarna och därtill når 

annonserna i princip samtliga hushåll inom annonsbladets spridningsområ

de. Detta är i gengäld ofta mera koncentrerat än en dagstidnings sprid-

7 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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ningsområde. För allmänheten besttir fördelen i huvudsak i att annonsbla

det erh:'l.lls utan kostnad. 

För dagstidningen på or1en utgör däremot annonsbladet ofta ett allvarligt 

hlit. dels genom att annonspriserna pressas neråt genom konkurrensen. 

dds genom att annonsörer liimnar dagstidningen - särskilt om den är en 

s.k. lågtäckningstidning - till förmån för det heltäckande annonsbladet. 

Det finns redan idag fall där en lokaltidnings existens är hotad av de 

framväxande annonsbladen. Mot denna bakgrund framstår den förd.el all

mänheten kan ha av annonsbladen som kortsiktig; i ett längre perspektiv 

hotar nedliiggning av lokaltidningar och därmed minskade möjligheter till 

information, debatt och opinionsbildning på det lokala planet. 

I samband med behandlingen av prop. 1977/78:58 om ökat stöd till 

dagspressen. m.m .. uttalade sig riksdagen för att den i propositionen 

aviserade översynen av presstödets t:ffekter borde ske i form av en utred

ning. Bland de frågor som borde utredas nämndes uttryckligt:n annonsbl;1-

dens inverkan på dagstidningarnas ekonomiska situation !KLI 1977/78: 16. 

rskr 1977 /78:76). I direktiven för den i början av år 1978 tillsatta dagspress

kommitten (8 1978:01) erinras om riksdagens uttalande. 

Som jag nyss har nämnt är det karakteristiskt för annonsbladet att det 

utdelas gratis till alla hushåll inom ett visst område. Det förekommer 

emellertid att företag som i huvudsak ägnar sig åt att ge ut annonsblad 

också har börjat att ge ut dagstidningar. som allmänheten kan abonnera på. 

Denna kombination av utgivning av annonsblad och dagstidning kan inne

bära flera ekonomiska fördelar för företaget. Dagstidningen kan för all

mänheten mer eller mindre tydligt framstå som ett komplement till an

nonsbladen. eller vice versa. 

Annonssamverkan mellan dagstidningen och annonsbladen kan före

komma. liksom samverkan om det redaktionella materialet. Genom inne

havet av dagstidningen kan företaget erhålla annonser från kommuner och 

olika myndigheter. annonser av intresse för allmänheten. vilka senare kan 

införas också i företagets annonsblad. 
Presstödsnämnden har behandlat ansökningar om etableringsstöd för 

start av dagstidningar från företag som ger ut annonsblad. Nämnden har 

avslagit sådana an~ökningar när företaget har givit ut annonsblad inom 

samma område som det där den tänkta tidningen skulle spridas såvida 

företaget avsett att fortsätta utgivningen av annonsbladet. Då det däremot 

gäller produktionsbidrag har presstödsnämnden intt.: någon möjlighet att 

göra en prövning av detta slag. Under vissa förutsättningar erhåller nämli

gen företaget enligt de nuvarande reglerna helt automatiskt statligt press

stöd i form av produktionsbidrag för dagstidningen. 

Förutsättningarna för produktionsbidrag är bl.a. att dagstidningen ut

kommer minst en gång per vecka. att upplagan i huvudsak är abonnerad. 

att den abonnerade upplagan uppgår till minst 2 000 exemplar. att annons

andelen i tidningen är mindre än 50 % samt att tidningens abonnemangspris 
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inte står i uppenhart missförhållande till gängse abonnemangspriser på 

liknande tidningar. Om kraven är uppfyllda erhåller tidningen efter ansö

kan hos presstödsniimnden produktionsbidrag. som för fä.dagarstidning 

(d.v.s. dagstidning som utkommer högst tre gånger per ve\:ka) uppgår till 

7.'iO 000 kr. per år. En fådagarstidning erhl\ller fullt produktionsbidrag om 

hushflllstäckningcn på utgivningsorten är högst 20 <;; och reducerat pro

duktionsbidrag om hushållstäckningen iir mellan 21 och 30 <.::/-.Om tidning

ens kostnader genom samarbetet med annonshladen i olika avseenden kan 

Milas låga innebär det statliga prnduktionsbidragct kanske en ren vinst för 

företaget. Samtidigt kan det på samma ort finnas en annan lokaltidning 

som trots presstöd har svårigheter att överleva som följd av att tidningen 

mister en betydande del av annonsintäkterna. 

Som jag inledningsvis har niimnt har presstödsnämnden i en särskild 

skrivelse anmält att den har beviljat produktionsbidrag enligt gällande 

regler till ett företag som i betydande omfattning bedriver utgivning av 

annonsblad. I skrivelsen har nämnden lämnat förslag om regler som skall 

hindra att ett dylikt företag erht1ller produktionshidrag. Sedermera har 

Svenska Tidningsutgivareföreningen i skrivelse den 2.'i oktober 1979 utta

lat sitt stöd för att den föreslagna ändringen omedelbart kommer till stånd. 

Ocksti jag anser att de i skrivelserna berörda förhållandena påkallar ome

delbara åtg~irder. 

Även om i avvaktan på dagsprcsskommittcns slutbetänkande underlag 

saknas för en samlad bedömning av annonsbladen och deras inverkan på 

dagstidningarnas situation finner jag det stötande att företag. vars verk

samhet i betydande omfattning består i att utge annonsblad skulle ha rätt 

att erhålla presstöd. Utgivningen av annonshlad måste nämligen enligt min 

mening ses som ett hot mot dagspressens ekonomiska grundvalar. rn:h det 

kan då inte vara rimligt att ett företag på samma gång skall motverka 

presstödets syften och dra ekonomiska fördelar genom att självt få del av 

stödet. 

Dagspresskommitten har i uppdrag att analysera de svåra problem jag 

här har behandlat. Till problemen hör bl.a. att åstadkomma en klar och 

entydig definition av den typ av publikation som jag hfa tidigare i enlighet 

med gängse språkhruk har benämnt annonsblad. 

I avvaktan på dagspresskommittens förslag vill jag ansluta mig till det 

förslag presstöds nämnden lämnat i sin nyssnämnda skrivelse. Som en 

temporär åtgärd förordar jag således att reglerna om statligt stöd till dags

tidningar kompletteras med en bestämmelse av innebörd att stöd ej utgår 

till tidningsföretag som utger annonsblad i en i förhållande till tidningsut

givningen betydande omfattning eller som står i nära förhållande till före

tag som utger annonsblad i så.dan omfattning. Som annonsblad bör därvid 

betecknas publikation som innehåller annonser och vars upplaga ej är i 

huvudsak betald eller vars pris står i uppenba11 missförhållande till gängse 

priser för liknande tidningar. 
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Med uttrycket "tidningföretag som utger annonsblad i en i förhållande 

till tidningsutgivningen betydande omfattning" avser jag ett företag som 

kan bedömas ha större verkliga intiikter av utgivningen av annonsblad lin 

av utgivningen av dagstidningar. För att förhindra att bestämmelsen kring

gt1s gernim att dagstidningen överlf1ts rr1 ett särskilt företag dler att andra 

liknande fitgiirder vidtas lir det nödviindigt att tillfoga en bestiimmelse om 

att sti.id till dagstidning inte heller får utgå till företag som står i nära 

forhtillande till företag som i betydande omfattning utger annonsblad. 

En regel av den här nyss nämnda innebörden överensstämmer enligt min 

mening helt med det synsätt rå förhållandet mellan rresstödet och tryekfri

hetslagstiftningcn som riksdagen har anslutit sig till och som angivits i bl.a. 

rroposition 1975/76:131 (sid.131f.). 

Vidare ansluter jag mig till presstödsnämndens förslag om höjning av 

etahleringsstödct till fådagarstidningar. Detta stöd bör fortsättningsvis - i 

likhet med vad som var fallet före den I juli 1979 - utgöra ett och ett halvt 

produktionsbidrag. Det bör således för rikstidning uppgå till 2,25 milj. kr. 

och for annan tidning till 1.125 milj. kr. 

Med hiinvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkiinna de av mig förordade förändringarna i grunderna för 

statligt stöd till dagspressen, 

.., till Stiid till daRspre.uen för budgetäret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 310800000 kr. 

B 23. Pressens lånefond 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

46CXlOOO 

l 000 

15 000 000 

Reservation 33 895 978 

Frän anslaget utbetalas l:\n enligt förordningen ( 1976:336) om statligt 

stöd till dagstidningar (ändrad senast 1979: 269). 

Presstiidsnä mndcn 

· Under budgetåret 1978/79 har län ur pressens lånefond beviljats tre 

tidningar med sammanlagt ca 5 milj. kr. Ingen utbetalning av dessa lån har 

emellertid skett under budgetåret. Niimnden bedömer att under budgetåret 

1979/80 sammanlagt 19.6 milj. kr. kommer att utbetalas, och att fonden 

under budgetäret 1980/RI behöver tillföras 25 milj. kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdcpartementct IOI 

/-'iiredrag1111d1·11 

ViJ ingängcn av budgetäret 1979/80 fanns en oJispnncrad behtlllning om 

33.9 milj. kr. tillgiinglig pä anslaget. Med heaktanJe av Jl'lta och Jen 

v~intaJc belastningen under innevarande huJgethr finner jag att h\nefonJcn 

hör tillföras 15 milj. kr. unJer niista buJgetär. 

Jag hemstiiller att regeringen fi.iresl~1r riksJagcn 

att till PrCS.\<'11.\ /ä1wfi>11d for buJgetärct 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av l 'i 000 000 kr. 

B 24. Stöd till organisationstidskrifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4801.'i 942 

57 'iOUOUO 

60000 000 

Frfrn anslaget utgär stöJ enligt förnrJningen ( 1977:607) om stöJ till 

t)rganisationstiJskrifter (iinJrad IY79:27 I)_ 

Statligt stöJ kan utgå till organisationstidskrift som i huvuJsak distribue

ras inom Sverige. Med mganisation~tiJskrift fi.irsttts dels tiJskrift som 

utges av nrganisation för Jess medlemmar t medlemstiJskrift l. Jcls tiJskrift 

som iir organ för organisation mcJ huvudsakligt syfte att verka för reli

giöst. nykterhetsfriimjande. politiskt. miljövttrd<inuc. iJrortsligt eller fiir

svarsfrämjande ändamål eller att företriida handikappade eller arhetshind

raJe. dels tiJskrift som har iul?miissig anknytning till politisk organisation. 

Stödet bestar av en fast och en ri.irlig del. Den fasta Je len iir 2 875 kr. per 

tidskrift. Den rörliga delen iir 3.'i öre per exemplar för de första :mo 000 

exemplaren. 31 i.ire för varje exemplar mellan 300 000 och I 000 000. 24 öre 

för va1je exemplar mellan I 000 000 o..:h 3 000 000. 18 öre för va1je exemplar 

mellan 3 000 000 o<.:h 10 000 000 samt 14 öre för va1je exemplar över 

10000000. Summan av fast o..:ti rörligt bidrag höjs meJ 10 '~i- vid en 

periodi<.:ikt pä mellan 10 och 15 utgivningar per hr och med 20 i;.;- vid 16 

eller fler utgivningar per flr. Sti.id utgår ej för tidskrift som ges ut av enbart 

lokalt eller regilmalt verksam organisation. ej heller för tidskrift som ut

k11mmer med förre än fyra nummer per r\r eller vars sammanlagda stödbe

rättigade upplaga understiger 10000 exemplar. 

Stödet gäller endast exemplar som Jistrihueras som utgivarkl1rsband. 

Medlemstidskrift som utges av organisation för anstiilld omhord på fartyg 

får stöJ liven om utgivarkl1rsband inte används. 

Om stöd till en eller flera organisationstidskrifter skulle leda till en 

allvarlig snedvridning av konkurrensförhållandena mellan olika tiJskrifter 

kan presstödsnämnden efter ansökan bevilja stöd till armar~ ej stöJheriitti

gaJ tidskrift. St1dant stöJ kan ej utgå med högre belopp iin vad som för 

s<tmma kalenderår har beviljats organisationstidskrift med innehall och 

inriktning som av presstiidsn;imnJen hedöms likartat. 
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Prc sstiid.1111i 11111d1·11 

I. Under budgetftre\ 1978/79 utbetalades stöd med ca 48 milj. kr. till 396 

L'rganisationstidskrifter. Vidare har 65 000 kr. beviljats för tvä samverkans

projekt. Fr.o.m. budgetåret 1979/80 har stödet till organisationstidskrifter 

höjts med i genomsnitt 15 r·; .. N;imnden beriiknar att anslagsbehovet ökar 

med rn 2 r•; per ftr berncnde pä nytillkommande stödberiittigade tidskrifter, 

upplage- lK'h periodicitetsforiindringar m.m. 

2. Niimmlen har under fa 1979 för första g:'mgen beviljat stöu enligt 

stödförordningens 7 ~-enligt vilken stöd efter ansökan kan beviljas annars 

ej stödberiittigad tidskrift om allvarlig snedvridning av konkurrensforhttl

landena uppstår till följd av omfattande stöd till en eller flera organisations

tidskrifter. Niimnden uppskattar anslagshehovet för fortsatt stöd enligt 

denna bestiimmelse till ca 2.5 milj. kr. 

3. UtlanJssvenskarnas förening och Riksfiireningen för svenskhetens 

bevarande i utlandet har hemställt att av dem utgivna tidskrifter - "Ut

landssvenskarna" respektive "'Sverigekontakt"' - skall anses berättigade 

till stöd för hela sin upplaga trnts att större delen distribueras utanför 

Sverige och troh att distributionen sker pl'I annat sätt ;in genom utgivar

korsband. Regeringen har i anledning hiirav uppdragit åt presstiidsniimn

den att utreda frägan om stöd hör utgt1 till organisationstidskrift som ej 

huvudsakligen distribueras inom Sverige. 

I sin utredning anför presstödsniimnden bl.a. följande. 

Nämnden pekar p11 att undantag fran kravet att tidskriftscxemplar skall 

distribuera~ som utgivarkL)rshand redan gäller i fr~1ga om en grupp av 

tidskrifter. niimligen medlcmstidskrifter som utges av organisation för 

anst~illda omhord p{1 fartyg. Vidare pekar nämnden pf1 att det genom en 

iindring i förordningen om statligt stöd till dagstidningar gjorts undantag 

fom kravet att tidningen i huvudsak skall distribueras inom landet. Press

stödsn~imnden kan n;imligen besluta "att produktionsbidrag skall utgå till 

ffalagarstidning som i huvudsak distribueras till svenska medborgare utom

lands. om sftdant stiid behövs for att tidningens utgivning skall uppriitthål

las"'( 13 c §). Niimnden anför vidare beträffande de tvf1 aktuella tidskrifter-

na: 

"'Df1 tidskrifterna iir utgivna av svensk organisation, är skrivna pä svens

k<t och distrihueras till svenskar utomlands synes enligt nämndens mening 

den omständigheten att mottagarna iir bosatta utomlands inte höra utgöra 

hinder för att stöd utgår." 

Niimnden presenterar förslag till nya bestiimmelser. som innehiir att 

niimnden ~bil kunna bevilja stöd för av svensk organisation utgiven tid

skrift, som iir skriven pn wenska lKh som frftn svensk postanstalt distribu

eras till medlemmar utomlands som postabonnemang eller som halvtariff

korsband. Nämnden p<'.lpekar att det inte kan uteslutas att även andra än de 

niimnda tidskrifterna genom den före.;,lagna nya bestämmelsen kan komma 

att inlemm;1s i stödsystemet. 
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4. Niimmkn herförnar att medelshehovet under anslaget för budget

f1ret 1980/81 ökar med ca 2.5 milj. kr. 

Fiirl'dragandt'll 

Jag ansluter mig till presstödsnämndens förslag att stöd även skall utgå 

till tidskrift som utges av svensk organisation 01.:h som distribueras till 

medlemmar utomlands. 

Anslaget bör i överensstiin.melse med presstödsniimndens förslag för 

niista budget är föras upp med 60 000 000 kr. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslär riksdagen att 

I. godkiinna de av mig förordade förändringarna i grunderna för 

stöd till nrganisationstidskrifter 

.., till Stiid till urga11i.rnti1111stidskr(fia för hudgctf1ret 1980/81 anvi

sa ett förslagsanslag av 60 000 000 kr. 

B 25. Stöd till kulturtidskrifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8027 350 

7 760000 

8 264000 

Reservation 476937 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977:393) om statligt stöd 

till kultunidskrifkr. Medlen fördelas av statens kulturråd. 

Med kulturtidskrift avses tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll 

vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekono

misk, sm:ial eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för 

analys och presentation inom de skilda konstarternas Llmrt1den. Villkor för 

att bidrag skall kunna beviljas är bl.a. att tidskriftens intäkter ej beräknas 

täcka kostnaderna samt att det för dess utgivande ej finns eller kan påräk

nas tillräckligt stöd frhn annat håll. 

Statens k11/t11rrtld 

Kulturrådet föreslår att anslaget höjs med ca 1.3 milj. kr. Härav utgör 

854 000 kr. kompensation för prisutveckling, 100 000 kr. en real höjning för 

att möjliggöra stöd till fler tidskrifter samt 350 000 kr. ett tillskott för att 

stödet i ökad utsträckning skall kunna ges till popufarvetenskapliga tid

skrifter. 

Fiiredraganden 

Såsom jag anförde i prop. 1978/79: 143 om barn och kultur r~iknar jag 

med att det i ökad utsträi.:kning skall vara möjligt för statens kulturrad att 

bevilja stöd till tidningar som i huvudsak vänder sig till barn. Därvid 
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rekade jag siirskilt rf1 behovet av tidningar som viinder sig till invandrar

barn. 

Anslaget bör for n;ista budgetår föras upp med 8 264 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till k11/t11rtidskrijia för budgetån:t 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 8 264 000 kr. 

B 26. Stöd till tidningar på andra språk än svenska 

I 97'r.J79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3148100 

4025 000 

4 225000 

Från anlagd utg{ir sttid enligt förordningen< 1977:523) om stöd till tid

ningar på andra sprtlk ;in svenska <ändrad 1979:2701. Stödet beviljas av 

statens invandrarverk efter samräd med rresstödsn;imnden. 

Stöd kan utgå till tidningar och tidskrifter pä andra språk iin svenska 

under förutsättning att 

I. publikationen viinder sig till invandrare och spri'\kliga minoriteter i 

Sverige, 

2. publikationens innehi\11 i huvudsak herör förhfillanden i Sverige, 

3. publikationen har sin huvudredaktion i Sverige. och 

4. annonsdelen i publikationen inte överstiger 25 ('.( i genomsnitt för 

kalenderhr. 

Stödet kan utgå till allmänna nyhetstidningar och mcdlemstidskrifter 

som uppfyller vissa i författningen angivna krav. Dessutom kan behovs

prövade bidrag utgå till tidningar och tidskrifter som inte uppfyller dl'ssa 

krav. Stödet kan ha formen av produktionsbidrag eller ctablcringsstöd. 

Stöd till allmänna nyhets
tidningar 

Stöd till mcdlcmstidskrifter 
Stöd till övriga tidningar 

Statens inl'andran·erk 

1979/80 

3450000 
287 500 
287 500 

4025000 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens in
vandrarwrk 

+ 200000 
+212 500 
+ 62500 

+475000 

före
draganden 

+200000 
of. 
of. 

+200000 

För år 1979 har produktionsbidrag beviljats sex allmänna nyhetstid

ningar med sammanlagt ca :!,9 milj. kr. En medlemstidning har erhållit 

produktionsbidrag och en har erhållit ctableringsstöd till ett sammanlagt 
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helopp av 21 IOO kr. Produktionsbidrag och etableringsstöd har beviljats 

iii·riRtJ tidninRar med sammanlagt 250 000 kr. 

Verket räknar med att trycket pft anslaget till mcdlcmstidningar kommer 

att öka som följd dels av att hidragsbeloppen i slort fördubblats genom 

ändrade bestämmelser. dels av att tlc:r invandrarorganisationer beräknas fä 

verksamhctshidrag under budgetåret 1980/81 och dänncd deras tidningar 

bli berättigade till det stöd som utgår till medlemstidningar. Vidare kan 

eventuellt några tidningar öka sin utgivningsfrekvens så att de blir berätti

gade till stöd som allmänna nyhetstidningar. 

Invandrarverket anmäler vidare att det har inlett en undersökning av 

innehi\llet i några invandra11idningar i syfte att helysa problem vid tillämp

ningen av bestiimmelsen att stödet endast får ges till tidningar vilkas 

innehall i huvudsak berör förhållanden i Sverige. Verket har för avsikt att 

inkomma till utbildningsdepartementet med synpunkter på och förslag till 

ändringar av förordningen. 

FiircdruRtJllden 

Genom regeländring kan fr.o.m. den I juli 1979 medlemstidningar fä ett 

väsentligt höjt stöd. 81.a. med hänsyn härtill räknar jag i likhet med invand

rarverket med att flera tidskrifter kommer att söka så.dant bidrag. varige

nom det för detta ändamål avsedda anslaget blir bättre utnyttjat. Som en 

följd härav räknar jag med att trycket på anslaget för bidrag till s.k. övriga 

tidningar intt: kommer att öka. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu har anfört 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till tidninRar på andru språk än s1•enska för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 4 225 000 kr. 
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Litteratur och folkbibliotek 

B 27. Litteraturstöd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

15 210488 
120308000 

25 429000 

Reservation 4 893 034 

1 Dessutom tillkommer 2 850000 kr. fri\.n anslaget Bidrag till kulturell verksamhet 
bland barn. 

Försöksvcrksamhet med statligt litteraturstöd inleddes år 1975. Stödet 

fick sin nuvarande form efter beslut av riksdagen våren 1978 (prop. 1977/ 

78:99. KrU 1977(78:22. rskr 1977(78:274). Stödet. som fördelas av statens 

kulturråd. utgär enligt bestämmelser i förordningen ( 1978:490) om statligt 

litteraturstöd. Föijande litteraturkategorier kan erhålla stöd: ny svensk 

skönlitteratur för vuxna. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning. 

klassiker. fäcklitteratur för vuxna. barn- och ungdomslitteratur och littera

tur på invandrar- och minoritetsspräk. Stödet utgftr företrädesvis i efter

hand. Särskilt kostnadskriivande utgivning kan erhålla projektstöd i för

hand. 

Ur detta anslag tilldelas även skolöverstyrelsen medel för framställning 

av liillläst litteratur. Vidare erhåller statens kulturråd medel för stöd till 

presentation av svensk litteratur i utlandet enligt förordningen (1978:49]) 

om försöksverksamhet med statsbidrag till översättning av svensk littera

tur. Därutöver utgftr medel till studie av bokbranschen och bidrag till 

läsfrämjande åtgärder bland barn och ungdom. För utgivning och distribu

tion av prisbillig k valitetslitteratur för vuxna samt för barn och ungdom 

utgår bidrag till Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Slutligen ges bidrag till 

verksamheten vid Sigtunastiftelsens klipparkiv och till Stiftelsen Svenska 

barn boksinstitutet. 

I. Utgivningsstöd 
al Ny svensk skönlitteratur 
bl Skönlitteratur för vuxna 

i svensk översättning 
c) Klassiker 
d) Facklitteratur för vuxna 
c) Barn- och ungdoms

littenitur 
f) Projektstöd 
g) Litteratur på in

vandrar- och minori
tctssprak 

1979/KO 

4 150000 

2340000 
1790000 
323<>000 

2075000 
I 040000 

525 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens kultur
råd, skolöver
styrelsen 

+3618000 

Före
draganden 

+ 995000 
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, Framställning av lätt
liist litteratur 

3. Stöd till presentation av 
svensk litteratur i utlandet 

4. StuJic av hokhranschen 
5. Bidrag till läsfrämjanJc 

åtgärder blanJ barn och 
ungdom 

6. Utgivning och distribution 
av prisbillig kvalitets
litteratur. En hok 
för alla 

7. Sigtunastiftelsens 
klipparkiv 

8. Stiftelsen Svenska 
barnboksinstitutet 

9. Massmarknadsutgivning 
av kvalitetslitteratur 
för barn och ungdom 

JO. Stöd till produktion av 
serier för barn 
och ungdom 

11. Nya ändamål 
12. Samfundet De nio 

1979/80 

1250000 

150000 
200000 

200000 

2 700 (){)() 

40 ()()() 

7180002 

25000001 

2500002 

15 (){)() 

23158000 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens kultur
råd. skolöver
styrelsen 

+ 800000 

+ 9000 
+ 12000 

+ 162000 

+I 074000 

+ 2000 

+ 43000 

+ 300000 

+ 30000 
+2555000 

+8605000 

Före
draganden 

-t 100000 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

of. 
of. 

of. 

180 000 

2000 

47000 

165 000 

15000 
750000 

2000 

+2256000 

2 Därav har 100000 kr. budgetåret 1979/80 anvisats under anslaget Bidrag till kultu
rell verksamhet bland barn. 
' Budgetåret 1979/80 anvisat under anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland 
barn. 

SI a t 1'11.1· k11/111 rråcl. sko/ii1·erstyrclse11 

I. Statens kulturrt1d anför att kostnadsutvecklingen inom bokbranschen 

varit så kraftig att utgivnings stödet per titel innevarande budgetår 

mästc höjas och att som en konsekvens härav stödet kommer att g..: 

utrymme för färre titlar än beräknat. Detta gäller i första hand stödet till ny 

svensk skönlitteratur. Utöver kostnadskompensation b..:g~i.r kulturrådet en 

ökning med 200 000 kr. av stödet till utgivning av klassiker och en ökning 

med 900000 kr. av stödet till facklitteratur. Kulturrådet föreslår vidare att 

projektstödet i förhand till särskilt kostnadskrävande utgivning höjs med 

500 000 kr. och att delposten till litteratur på invandrar- tH.:h minoritets

språk höjs med 200000 kr.(+ 3618000 kr.) 

2. Skolöverstyrelsen föreslår att anslagsposten för fram st ä 11 ni n g 

av lättläst litteratur uppräknas till 2050000 kr. för att ge utrymme 

för utgivning av ytterligare ett tiotal titlar under budgetåret 1980/81. 

( + 800 000 kr.) 

3. Kulturrådet föreslår en ökning av medlen till 1 ä s främjande åt

g är de r med 150 000 kr. utöver kostnadskompensation. När stödet till 

u l givning och dis tribut i o n av pris bi 11 i g k va I it e t s I it ter a-
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tur förfängs bör det enligt kullurrttdet r1iknas upp med 750 00(1 kr. utöver 

kompensation för kostnad sänd ringar. ( + I 236 000 kr.) 

4. För övriga tinJamäl riiknar kulturrt1Jet i huvuJsak meJ behov av 

medel for kompensation för prisutvecklingen (+ 396 000 kr.). 

5. Statens kulturri1d !tigger i sin anslagsframsttillning fram förslag om en 

utbyggnaJ av litteraturstödet på ytterligare nägra punkter. 

Kulturrt1det föreslar att en statlig lånefond för kmåriga avskriv

n in g s I ån t i 11 bokför I ag snarast inrättas. En komhination av avskriv

ningslån och statlig kreditgaranti. liknande kredit~tödet till bokhandeln. 

bör möjliggöra ett effektivare ~töd till kulturpolitiskt betydelsefulla förlag 

som riskerar att fil för höga kapitalkostnader i förhållande till marknadsför

utsiittningarna. (+ 500000kr.) 

Svenska V it ter hets samfundet har i skrivelse till regeringen an

hållit om ett årligt anslag pf1 500 000 kr. för att trygga samfundets fortsatta 

verksamhet. Efter remiss har yttrande över framställningen avgivits av 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och kulturrådet. som 

bäda tillstyrker ansökan. Kulturrådet föreslår att en stirskild anslagspost 

förs upp för stöd till samfundet. ( + 325 000 kr.) 

Med hänvisning till all tinnu ingen ansökan inkommit till kulturrådet om 

stöd till u t g i v n i n g av böcker med stor st i I föreslår rädet vidare 

att ett siirskilt stöd inrtittas för att stimulera sådan utgivning. ( + 480000 kr.) 

Kulturrådet anför att litteraturstödet i sin nuvarande form inte är liimp

ligt för stöd till böcker som produceras vid s. k. fo rfa t tar verkstäder. 

Enligt gällande stödordning kriivs större minimiupplaga än vad dessa verk

städer normalt framställer. En särskild post bör därför föras upp för bidrag 

till fö1fattarvcrkstiider. ( + 300 000 kr. J 

Stödet till utgivning av harn- och ungdomslittcratur bör enligt 

kulturrådet kompletteras med ett I ag c r stöd liknande det som utgår till 

klassisk litteratur. htin den nuvarande delposten till klassisk litteratur bör 

250 000 kr. sammanföras med den föreslagna posten till ett enhetligt lagcr

sti.id. ( + 150 000 kr.) 

Vad gäller utgivningen av August Strindbergs samlade 

skrifter anmäler kulturrådet i sin anslagsframstiillning att ett upphand

lingsförfarande pågär. De förlag som lämnar in anbud har av kulturri'tdet 

anmodats att ta ställning till två alternativa former för utgivningen, en 

bidragsfinansierad resp. en konstruktion som baseras pf1 tillgang till en 

rörlig kredit i riksgäldskontoret. I skrivelse den 19 oktober 1979 meddelar 

kulturrådet att rådets utgivningsforslag kommer att utgå från det bidrags

finansieradc alternativet. För budgetåret 1980/81 beräknas för Strindbergs

utgivningcn ett medelsbehov av 800 000 kr. ( + 800 000 kr. l 

f "iircdraga11dl' 11 

I föregående fm budgetproposition (prnp. 19:78179: 100 bil. 12 s. 140) 

anmälde jag att Stiftelsen Litteraturfrämjandet till utbildningsdepartemen-
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tel hade iiverliimnat en rapport över de två första årens försök med 

utgivning av prisbillig k valitetslitteratur i serien En hok för alla. I avvaktan 

pt1 remisshehandling av rapporten och statens kulturråds överväganden 

betriiffande Litteratu1friimjandets utgivning förordade jag all det avtal som 

reglerar utgivningen skulle förliingas ett ar. Riksdagen hade inget att erinra 

mot mina förslag. En förfangning av avtalet har således skett. Stiillning 

mt1stc nu tas till riktlinjerna för verksamheten fr.o.m. niista budgetår. 

Utviirdcringen av utgivningen av En bok för alla har pä Littcraturfriim

jandets uppdrag utförts vid avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala 

universitet. I den framlagda rapporten ges en utförlig hild av hur försälj

ningen av bi.il.:kcrna har bedrivits. I samband med remissbehandlingen har 

kritik riktats mot att försiiljningcn hittills i alltför liten utstriickning har 

skett genom nya kanaler, I.ex. via bokombud på arbetsplatser och i organi

sationer. där de ovana liisarna kunnat få kontakt med böckerna. Litteratur

främjandet iir inte tillfreds med det resultat som har uppntltts men anser det 

iindå godtagbart med hänsyn till den korta tid som stått till förfogande för 

att bygga upp en ny verksamhet. I en skrivelse angående utvärderingen 

anger Litteraturfriimjandet en rad olika ätgiirdcr för att vinna nya boklä

sare. 

Staten~ kulturråd har avgivit yttrande över rapporten om En bok for alla 

efter att ha övervägt vad som framförts av ett antal remissinstanser. Rådet 

har därvid gjort den bedömningen att utgivningen bör fortsiilta och konti

nuerligt utvärderas. I största möjliga utsträckning bör resurserna enligt 

rådets mening koncentn:ras på försiiljning genom l)mbud och fölkrörelscr, 

och siirskild uppmiirksamhet bör ägnas åt seminarier och kurs verksamhet 

for ombuden. 

Jag an~luter mig till kulturrådets bedömning beträffande utgivningen av 

En hok för alla. Utgivningen hör alltså fortsätta i permanenta former. 

Regeringen hör bemyndigas att sluta nytt avtal med Stiftelsen Litteratur

främjandet med i huvudsak samma innch:'\.11 som det nu gällande. Avtalet 

bör avse en treårsperiod med möjlighet till förfangning av avtalet. Statens 

kulturråd bör ta intiativ till den återkommande utvärdering som kan behö

vas för att bl.a. utröna i vilken utsträckning böckerna når ovana läsare. Jag 

beräknar för nästa budgetår en ökning av bidraget till Litteraturfrämjandet 

med 180000 kr. for utgivningen av En bok för alla. 

Kulturrådet visar när det gäller litteraturstödet i övrigt på behov av 

kompletteringar i olika avseenden. Rådet lämnar också förslag till vissa 

nya stödformer. Enligt min mening bör rådet i första hand pröva möjlighe

terna att beakta dessa ändamål inom ramarna för det nuvarande utgiv

ningsstödet. Detta gäller även det föreslagna stödet till författarverkstädcr. 

Svenska Vitterhetssamfundet. som grundlades år 1907, har till syfte att 

utge svensk litterntur på ett vetenskapligt tillfredsställande siitt. Samfun

dets dokumentation av den äldre svenska litteraturen är av stort värde. Jag 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 110 

fön:slar att 50000 kr. anvisas över förevarande anslag till Vitkrhetssam

fumkts utgivningsverksamhct. 

Statens kulturråd har nyligen träffat dl preliminiin avtal med Almqvist 

& Wiksell Förlag AB om en utgivning av August Strindhcrgs samlade verk. 

Denna skall omfatta 72 volymer och förenas med ett omfattande redaktitl

nellt arbete med vdcnskaplig inriktning. Förslaget skall enligt avtalet 

tillförsiikras ett visst statligt stöd per utgiven volym. Därutöver förutsätts 

kulturrådet ge ekonomiskt hidrag till det redaktionella arbetet. som utförs 

av fristående forskare. och till en överföring av texterna i datorläsbar form. 

Jag har för strindbergsutgivningen beräknat 700 000 kr. under an slagspos

ten Utgivningsstöd. Dessa medel hör få tas i anspråk först sedan regering

en har godkänt det preliminärt triiffade avtalet. 

Ur anslaget Bidrag till kulturell verksamhet hland ham har innevarande 

hudgeti\.r beräknats 100000 kr. till Stiftelsen Svenska barnhoksinstitutet. 

250 000 kr. till stöd till produktion av serier för barn och ungdom samt 

2 500 000 kr. till Litteraturfrämjandet för massmarknadsutgivning av kvali

tetslittcratur för barn m:h ungdom. Motsvarande belopp hör i fortsättning

en föras upp under förevarande anslag. Under anslaget bör vidare anvisas 

medel för hidrag till Samfundet De nio. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ingå avtal med Stiftelsen Litteratur

foimjandet om utgivningen av En bok för alla i huvudsak enligt 

de riktlinjer som jag har förordat i det föregående, 

" till Litteraturstiid för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 25 429000 kr. 

B 28. Bokhandelsstöd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 097042 

I 285 000 

I 369 000 

I enlighet med riksdagens beslut är 1977 (prnp. 1976/77:81. KrLJ 1976/ 

77:39. rskr 1976/77:239) utgår frf111 detta anslag under en försöbperiod 

t.o.m. innevarande budgetår statligt stöd till det kompletteringslagcr och 

reordersystem som grossistfördaget AB Seelig & Co (Scclig) driver. An

vändningen av stödet regleras genom ett avtal mellan staten och företaget. 

Stödet uppgiir f. n. till I 175 000 kr. 

Från anslaget utgår vidare under en försöksperiod t.o.m. budgetåret 

1980/81 bidrag till Bokbranschens finansicringsinstitut AB (8FI J for före

tag:.lcdarutbildning inom bokhandeln. 
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·~"·dig 

Seclig hemstiiller att försöksperimkn för Jet ~tatliga stöJet till företaget 

fö1fangs med ett t1r i avvaktan pti en utviirdering av försöks verksamheten. 

Hiirigenom skulle stöd kunna utgti iiven unJer buJget[iret 1980/81. Om 

stödet avbryts med utgtingen av innevaranJe budgetår mäste företaget 

försämra bokhanJclns bonusvillkor vid bestiillningar fri'ln K-lagret nch 

överväga behov av sortimentsminskning. Om stöJet förliings föreslt1r See

lig att det 1l1tala anslaget uppriiknas meJ inJex. eftersom kostnaderna för 

verksamheten i Stl11·t kan beriiknas följa konsumentpri,imkx. 

BFI 

BFI anhtdler att utbildningsbidraget utgttr med inJexuppräkning niista 

budgetar. 

Fiirc·dragand('/I 

Genom prop. 1976/77:81 om bokhandelsstöd infiirJes pti försök olika 

former av stöd till bokdistributionen i landet. Stöuet utgtir dels frän detta 

anslag i form av Jirekta bidrag till distributionsföretaget AB Seclig & Co 

tSeelig) och till Bokbranschens finansieringsinstitut AB ( BFI ). dels från de 

anslag som niirmast följer i form av kreditgarantier l'Ch län till investering

ar i bokhandeln. 

I enlighet med intentionerna i propositionen om bokhandelsstöd iir det 

min avsikt att lfita utviirdera stödet med början under innevarande budget

år. Resultatet av ut viirderingen bör kunna föreligga i sa god tid att frågan 

om titgärder med anledning hiirav kan redovisas i niista t1rs budgetproposi

tion. I avvaktan pt1 detta bör bidraget till Seclig beräknas utgå även nästa 

budgetår. Det iir en fördel att forsöksperiliden för de olika stödformerna 

hiirigenom kan avslutas samtidigt. Det nu giillandc avtalet mellan staten 
och Seelig bör förliingas sti att det blir giltigt ytterligare ett budgetår. 

För bidraget till Seelig riiknar jag for budgetf1ret 1980/81 med ett behov 

av I 250 000 kr. För utbildningsbidraget riiknar jag med ett medelsbehov av 
119000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemydiga regeringen att förliinga det nu g~illande avtalet med AB 

Seclig & Co med ett tir . 

., till Bu/..lw11ddsstiid for budgetåret 1980/81 anvisa ett fiirslagsan

slag av I 369 000 kr. 

B 29. Kreditgarantier till förlag och bokhandel 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

285 221 

I 000 

I 000 
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Statliga kreditgarantier fi.ir l{lll till hok.f('ir/ug ulgfa enligt förordningen 

( \97!\:490) l'm statligt litteraturstlid. Fr~1gor om kreditgarantier till bokför

lag pn)vas av statens industriverk. För innevarande budgetär f{tr garantier 

\:leviljas intill ett \:lelopp av 2 milj.kr. 

Statliga kreditgarantier för län till ho/..lw11dl'i utgfa enligt förordningen 

( 1977:395) 11m försökwi.:rksamhet med statligt kri.:ditstöd till bL1khandcl 

liindrad senast 1979: l\41). Ansökan om kreditgaranti till bokhandel prövas 

a\' Bokbranschens linansiering~institut AB ( BFI). För innevarande budgcH1r 

H'1r garantier beviljas intill ett belopp av I .'iOO 000 kr. 

Under budgel{1ret 1978/79 har inte fattats nf1got beslut om infriande av 

kreditgaranti enligt niimnda förordningar. 

Sta/1•11.1 i11J11stri1·erk 

Sektionen för finansiellt stöd vid statens industriverk förcslär att ramen 

för beviljande av kreditgarantier till förlag for niista hudgett1r skall vara 

oföriindrat 2 milj. kr. Sektionen förcslttr vidare att anslaget för kreditgaran

tier för niista budget<\r utgär med 300000 kr. för att diirmed möjliggöra att 

uppk1Hnna förluster kan hickas. 

BFI 

HFI anht1ller att det statliga kreditstödet utgftr oförändrat under nästa 

budgelttr. 

Fiircdrag11nd1'n 

Ramarna för kreditgarantier till de redovisade iindam:i.len bör även niista 

budgl:lttr föras upp med oförändrade belopp. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslär riksdagen att 

I. medge all statsgaranti för ltm till nyetablering av förlag m.m. 

under budgetftret 1980/81 fär beviljas intill ett belopp av 2 milj. 

kr. . 

.., medge att statsgaranti för Ian till bokhandel under budgetåret 

1980/81 för beviljas intill ett belopp av 1500000 kr.. 

3. till Krl'ditgaranlil'r till jiir/ag och hokhandd för budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 30. Län för investeringar i bokhandel 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 577 000 

2 400000 

2400000 

Reservation 837 000 

I enlighet med riksdagens beslut ar 1977 (prop. 1976/77: 81. KrU 1976/ 

77: 39. rskr 1976/77: 2391 utgtir fran detta anslag statligt stöd till investe-
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ringar inom hokhamleln. Stödet utgM under en forsökspcriod t.l1.m. bud

getftret 1980/81. Stöd kan utgtt i form av avskrivningslilll eller i form av 

investcringslfrn. Högst hiilften av grundbidraget för anviindas till avskri,·

ningslån. Niirmare föreskrifter :\terfinns i förordningen ( 1977: 395) om för

siiksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel Uindrad senast 

1979: 841 ). Stödet handhas av Bokbranschens linansieringsinstitut AB (BH) 

enligt ett särskilt avtal mellan staten lH.:h institutet. 

BFI 

Institutet anhåller att anslaget riiknas upp med hiinsyn till penningviir

dets föriindring. 

Fiiredragand1· 11 

Anslaget bör niista hudgcttlr föras upp ml'd oforiindrat belopp. 

Jag hemställer att rl'geringen föreslfa riksdagen 

att till Lån Ji'ir im·esr1·ringar i hokhandel budgctflret 1980/81 anvisa 

ett reservationsanslag av 2 400 000 kr. 

B 31. Bidrag till folkbibliotek 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

19 249 595 

I 14 996 ()()0 

18 101 000 

Reservation 51044 

' Dessutom tillkommer 2 000 000 kr. från anslaget Bidrag till kulturell verksamhet 
hland barn. 

Stöd till folkbibliotekens verksamhet utgä.r enligt förordningen 

( 1975:467) om statshidrag till folkhihliotek (ändrad 1978:221. 1979:273). 

Statsbidragen till lokal folkbiblioteksvcrksamhet syftar till att utjämna 

skillnader i biblioteksstandard mellan kommunerna. Bidragen skall också 

göra det möjligt att nå ut till nya grupper med bihlioteksverksamhet. 

Statsbidrag kan utgå för kostnader som avser allmän upprustning. inköp av 

bokbuss, bokutlåning på arbetsplatser, inköp av litteratur på invandrar

och minoritetsspråk samt annan verksamhet som det finns anledning att 

stimulera med statligt stöd. Statsbidrag får dock inte utgå för kostnader 

som avser enbart administrativa funktioner. Bidrag till inköp av bokbuss 

utgår med hela inköpsbeloppet. För övriga ändamål utgår bidrag med del 

av kostnaden. Bidrag för samma ändamål kan beviljas en kommun endast 

en gång och får därvid fördelas på högst tre år. 

Särskilda bidrag utgår till såväl lokala bibliotek som länsbibliotek och 

lånecentraler för inköp av litteratur pä invandrar- och minoritetsspråk. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till Tornedalcns bibliotek och till biblio

teksverksamhet bland svenskar i utlandet samt till vissa gemensamma 

ändamål i folkbiblioteksverksamhcten. 

8 Riksda[.len 1979/80. I sam/. Nr 100. BilaKa 12 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Statens Före-
kulturråd draganden 

I. Lokal biblioteks-
verksamhet 10216000 + 8499000 +2794000 

2. Inköp av litteratur pä. in-
vandrar- och minoritctssprä.k 4200000 + 962000 + 273000 

3. Tomedalcns bibliotek 140000 + 32000 + 10000 
4. Biblioteks verksamhet 

bland svenskar i ut-
landet 20000 + 2 ()()() + 2 ()()() 

5. Vissa gemensamma ändamä.I 
i folkbibliotekens verk-
samhet 420000 + 174000 + 26000 

14996000' +11669000 +3105000 

2 Innevarande budgetår h<1r därutöver anvisats 2 000000 kr. under anslaget Bidrag till 
Kulturell verksamhet bland lmm. 

Statens kulturrcld 

Kulturrådet har under budgeti\ret 1978/79 utvärderat effekterna av bi

dragen till lokal biblioteks verksamhet. Av utvärderingen framgår bl.a. att 

bidragen till allmän upprustning endast i viss mftn resulterat i standardhöj

ning. på grund av att personalresurser inte ställts till förfogande av kom

munerna för en utökad verksamhet. 

Med hänvisning till den nämnda utvärderingen föreslår kulturri\det att 

best~immelserna för bidragen till inköp av ho k bussar ändras. Statsbi

drag bör enligt kulturrådets förslag utgå endast för halva kostnaden for en 

buss. rnirutöver bör möjlighet finnas att ge bidrag till driftkostnaderna för 

bussen under förslagsvis en tioårsperiod. Rådet beräknar för dessa ända

mtil samt för en förstiirkning av 1rn:Jlen för inköp av litteratur för bokbuss

verksamhet ett ökat meJelsbehov ( + 2 000 000 kr.). 

Bidraget till a 11 m ii n upp rustning bör enligt kulturrådet finnas kvar. 

Medelsutrymmet för iindamålet mf1ste ökas. ( + 500 000 kr.) 

Kulturrådet t"öreslfa att ett generellt bidrag inrättas for stöd till kom

muner för utveckling av hiblioteksverksamhcten. bl.a. mot 

bakgrund av de stora behov som föreligger att utöka bibliotekens perso

nalresurser. framförallt i små kommuner. Utveeklingsbidrag föreslås utgå 

till varje mottagare under en femiirsperiod oeh omfatta omkring 500 000 kr. 

per år under perioden. l+ 3000000 kr.) 

lJ t 1 t1 ni n gen på arbets p I a t ser bör enligt kulturrti.det kunna byg

gas ut i de tlesta kommuner. Den bör (1ckså. kunna samordnas med en 

uppsökande verksamhet som bedrivs av bl.a. studieförbunden. ( + I 500 000 

kr.) 

Bihliotckens hesttmd av b <:1 r n bi.i eker är i stort behov av upprustning 

och förnyelse, anför kulturrådet. Barnbiblioteks verksamheten behöver ut

vecklas och försUirkas genom nya arbetsformer och utvidgad samverkan i 

kommunerna. De särskilda medel som anslagits för barnbiblioteksverk

samhet enligt förslagen i prop. 1978/79: 143 kommer bl.a. att användas för 
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en upprustning av medich..:stämkn pt1 de lokala bibliotekens harn- rn.:h 

ungdomsavdclningar. För n~ista budgetf1r riiknar kulturrtidet inte med he

hov av ytterligar..: medclsökningar. 

Medlen for övriga iindamäl inom folkbibliL1tekcns vcrksamhi:t hör ökas 

for att stimulera projektverksam het. bl.a. en utvidgning av samarhe

kt med studicforhund och andra organisationer.!+ 400000 kr.) 

Under anslagsposti:n riiknar kulturrädct vidare med ett visst medclshe

hLw för kompcnsatiLlll l"i.ir löne- och prisutvccklingen. (+ I 099000 kr.) 

2. Under budgettiret 1978/79 inledde kulturrt1det en undcrsi.il-;ning avd..: 

kL1mn11rnala hibliL1tekens litti:raturscrvice till invandrare och spral-;

l i g a minoriteter. Utviirderingen av de enkiiter som gjorts är iinnu inte 

genomförd. Kulturr{1det r~iknar med behov av en ökad satsning på konsu

lcntv..:rksamhet och föresli\r c.:n öl-;ning av medlen med 962 000 kr.. varav 

462 000 kr. utgör kompensation tlir ökade bokpriser. ( + 962 000 kr.) 

.1. Torne dalens bi h I i o te k utnyttjas i allt högre grad av bibliotek 

oc.:h enskilda inom m:h utom Sverige. Kulturrådet beräknar att anslaget till 

hihlioteket bd1över höjas med 32 000 kr.. varav 8 000 kr. avser kompensa

tion för lön..:ökningar. ( + 32 000 kr.) 

4. Kulturradet plan..:rar att under inn..:varande hudgetår se över formerna 

för d..:t statliga stödet till bi b I i o te k s verksamheten b Ian d svens

kar i ut Ian det. I avvaktan p;\ översynen föreslår radet endast kompen

sation för knstnadsutvccklingen. ( + 2 000 kr.) 

5. Ur anslagsposten till vissa gemc.:nsamma ändamål i folk

bibliotekens verksamhet utgtir bl.a. stöd till utgivning av vissa 

bibliografiska hjälpmedel oeh andra publikationer. Kulturr~idet föreslår att 

anslagsposten riiknas upp med 174 000 \.;r.. varav 24 000 1-;r. avser kompen

sation för kostnadsutvecklingen. ( + 174 000 kr.) 

Fiil"l'dra1-:1111de11 

Folkbiblioteken är vfira biist spridda kulturinstitutioner. Deras verksam

het har under de senaste decennierna varit i ständig utveckling. i fräga om 
bf1de omfattning och inriktning. mot nya arbetsområden. Samtidigt har den 

hiblioteksplilitiska debatten varit livlig. För att klarUigga folkbibliotekens 

siwation och få formerna för det statliga stödet belysta har jag tillsatt cn 

siirskild utredning ( U 1979: 17). Mot bakgrund härav finner jag inte anled

ning att föreslå några ändringar i de hidragsformer ~om gälkr för niirvaran

de. 

Innevarande budgetår har ur anslaget Bidrag till kulturell verksamhet 

bland harn utgått 2 milj. kr. till bidrag till lokal biblioteksverksamhet. 

Fr.o.m. nästa budgetår hör medd för detta ändamål beräknas under före

varande anslag. 

Jag räknar i övrigt med en viss medelsförstärkning under anslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreshir riksdagen 

att till Bidrag till j(1/khihliotek för hudgetä.ret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 18 101 000 kr. 
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B 32. Bidrag till regional hihliotcks\·crksamhct 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8 872 000 

9 loOOOO 

Det statliga stödd till länsbihliotek och lttnecentraler har föriindrats och 

hyggts ut fr.(1.m. innevarande budgetar. i enlighet med riksdagens beslut ar 
1979 (prop. 1978/79:100 hil. 12. KrU 1978/79:24. rskr 1978/79:234). 

Bidrag till regional hiblioteksverksamhet utgär enligt förordningen 

( 1975:46 7. ämlrad 1978:221. 1979:273) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Underlaget för statshidrag till kostnader for länshiblioteken utgör 150 

grundhclopp. Beloppets storlek fastställs årligen av regeringen. Innevaran

de budgetär uppg~\r beloppet till 83 300 kr. rör verksamheten vid va1je 

liinsbibliotek beriiknas fagst fem ol.'.h hi.igst sju grundbelopp. Statsbidrag 

utgttr med 55 ' .. ·;. av grundbdoppen. 

För verksamhet som läneL·entral utgär innevarande budgetftr till stads

bihlioteken i Malmii och Stockhnlm vardera 820000 kr. och till Umd\. 

stad~bibliotck 360 000 kr. 

Statens k11/111rrild 

I. Den regionala biblioteksverksamheten utvecklas enligt kulturddet 

relativt snabbt. Antalet grundbclopp behöver diirför sul.'.cessivt byggas ut. 

Kulturn°1det föreslitr för budgetåret 1980/81 en ökning med 20 bell•pp till 

totalt 170 belopp av en beriiknad storlek av 93 700 kr. Till ett bihliotek bör 

kunna utgä bidrag motsvarande högst 8 belopp. ( + I 889 000 kr.. varav för 

löneökningar 8.'i8 000 kr.) 

2. Det iir enligt kulturritdet angcliiget att lanel.'.entralernas bibliografiska 

hjiilpmedel rustas upp. Vidare hör lånecentralerna anslutas till de bi1da 

datorsystemen LIBRIS och BUMS. Niir det giiller utformningen av det 

statliga stödet äterkommer kulturrädet till foregäcnde 1\rs förslag att stödet 

bör regleras genom avtal mellan staten och huvudmiinnen för de tre lftne

ccntralema. (+ 529000 kr.. varav för li.ine- och prisomriikning 126000 kr.l 

3. Ri\.det Merkommer till fi.iregäende års förslag om inriittande av depft

bihlioteksfunktioner vid de tre länecentralerna och understryker hehnvet 

av att denna reform snarast genomförs ( + 2 .'iOO 000 kr.). 

Fiirnlraga11Jc n 

Genom det nya system för hidrag till fansbiblioteken som infördes den I 

juli 1979 har staten påtagit sig ett ansvar för den regionala biblioteks verk

samheten som motsvarar vad som gäller för andra regionala kulturinstitu

tioner. På basis av de resursbehov som redovisades av kulturrådet gavs 

stödet en omfattning som möjliggjorde en kraftig utveckling av de regiona

la arbetsuppgifterna i hela landet. 

Det grundbclopp som utgör bas för stödet bör räknas upp för att följa 
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löneutvecklingen inom 1..h:t statligt reglerade avtalsomräckt. Preliminiirt 

beriiknar jag bl'lnppel för nästa budgettir till 8.'i 200 kr. Det ankommer pb. 

regeringen att slutligt fastst~illa beloppets storlek. 

Jag beräknar vidare en ökning m.:'d UO 000 kr. av anslaget till de tre 

lånecentralernas verksamhet. 

I fi..ircgtiende ;'irs budgetproptJsition (pn1p. 1978/79: 100 hil. 12. s. 158) 

anförde jag att kulturradets förslag om ett nytt hidrag for utve1..:klingen av 

dep:'lfunktioncr vid låne1..:entralerna kriivde ytterligare överviiganden. Jag 

har tidigare anmiilt att en kommitte (lJ 1979: 17) har tillkallats för att 

behandla folkhihli\1tekens verksamhd \Kh formerna för det statliga stödet 

till denna. Jag räknar med att frägan om dept1bihliotekens verksamhet skall 

bli behandlad i kommittens arbete. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till n'Rional hihli11t1•k.1Tt'rk.1a111het för hudgetäret l 980/ 

81 anvisa ett förslagsanslag av 9 160000 kr. 

8 33. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader 

1979/80 Anslag 14 073 000 

1980/81 Förslag 7 812 000 
1 Beloppet anvisas under anslaget Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 

Synskadades riksförbunds tSRFl bibliotek omvandlas den I januari 1980 

till en statlig myndighet med namnet talboks- tKh punktskriftsbiblioteket. 

Talboks- tKh punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan med 

andra bibliotek i landet verka för synskadades och andra handikappades 

försörjning med litteratur genom framst1illning 1..Kh utlåning av talbö1..:ker 

och punktskriftsböcker. 

Biblioteket leds av en styrelse som utses av regeringen. Kommitten (lJ 

1979:02) för bibliotcksvcrksamhet med talhö.:ker och punktskriftsbikker 

ttalbokskommitten) har haft i uppdrag att förbereda inrättandet av myndig

heten. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
därav expertis 

Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsanvisningar 

Anslag enligt statsbudgeten 

1979/80 

16 
31 
47 

2 390000 
(2680001 

5000 
523000 

1155000 
(810()()()) 

4073000 

4073 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Tallmks
kommittcn 

+ 4 
+ 6,5 
+10,5 

n 914000 
l+ ti03()(X)J 
+ 5 000 
+ 440()()() 
+ 565 900 

(+ 155 3001 

+4924900 

Före
draganden 

+3,5 
+2 
+5,5 

+3286000 
l+ 541000) 
+ 5 000 
+ 523 000 

75000 
(- 646000) 

+3739000 

+3739000 
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Ta/h, 1/;..1/;.11111111i11,;11 

I. För pri~- och llincmnr;ikning m.m. räknar kommiltcn med elt behov 

av 3 457 900 kr. I hehippet ingttr en hclf1rseffrkt. med h;insyn till all 1979/80 

f1rs anslagsb.:r;ikning avs.:r endast tiden frän den I januari 1980. 

2. Kommittens förslag till resursökningar siktar i första hand till en 

konsolidering av bibliotekets verksamhet pti den ambitionsnivi'I som rege

ring och riksdag satt Sllm riktm:irkc redan för budgetåret 1977/7X. Enligt 

kornmitkns bedömning kr;ivs hl.a. en personalförstiirkning vid bibliote

kets produktionsenhet med tvi\ och en halv tjänster samt en förstärkning 

med sammanlagt en och en halv tj;inst inom funktionen utveckling och 

information. För intensifiering av bihliotekets informationsverksamhet 

kr:ivs ytterligare en halvtidstjänst som informationssekreterare. ( + 453 400 

kr.I 

3. Punktsl-;riftsHisningen bör stimuleras och punktskriftsbesti\ndets till

gänglighet ökas genom sammansHillning av en katalog över bibliotekets 

punktskriftsbiieker och genom utgivning av en litterär punktskriftstidning. 

För dessa uppgifter krlivs dels expertismeuel. dels en halvtidst_j;inst som 

redaktiir. ( + 91 400 kr.. varav för engt1ngsanvisning + 27 400 kr.) 

4. för att möta det ökade antalet beställningar av facklitteratur till 

yrkesverksamma och studerande synskadaue utan bidrag frän arbetsmark

nads verket kr:ivs en personalfi.irsfarkning vid bibliotekets enhet fiir studie

litteratur. Vidare kriivs en ökning av expertismedlen för specialredigering 

<IV studielitteratur med särskilda krav på ämnesknmpetens. Enheten har 

;iven elt behov av ökade medel för res\W. I+ 151900 kr.) 

5. Kommitten föreslär att sammanlagt fyra och en halv tjiinster inriittas 

vid biblioteket för sex pt:rsoner som nu tjiinstgiir som arkivarbetare. Vi

dare föreslär kommitten inriittandet av en särskild urvalsniimnd med upp

gift att under styrelsen svara för frt1gor om urval av titlar för talboks- och 

punktskriftsframsHillning. I+ 429 700 kr.) 

6. Kommilt~n r~iknar med behov av vissa medel sökningar till följd av ue 

föreslagna personalökningarna. bl.a. vikariatskostnader och kostnader for 

inventarier och utrustning samt for resor. I+ 340 600 kr.. varav for engångs

anvisningar + 155 300 kr. I 

Fc'ircdrvga11de11 

Myndigheten talbob- och punktskriftsbiblioteket inrättas den I januari 

1980. Fr.o.m. denna tidpunkt anvisas medel till biblioteket över två anslag. 

ett fi.irslagsanslag avseende förvaltningskostnader och ett reserv<ttionsan

slag avseende produktion och förvärv av bibliotekets talböcker och 

punktskriftsböcker. Anslaget Bidrag till de handikappades kulturella verk

samhet förs ej längre upp i statsbudgeten. 

Vid mina beriikningar av bibliotekets meuelsbehov för nästa budgetår 

har jag tagit hhnsyn till att anvisade medel under förevarande anslag 

innevarande budgeti'tr endast av~er ett halvårs verksamhet. Viuare har jag 
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frånriiknat en engångsanvisning av 680 000 kr. som innevaranJc huJgettir 

utgår för inlösen av inventarier m.m. i sambanJ meJ hihliotekets förstatli

ganJe. 

I propositionen 1976/77:87 om insatser för hanJikappaJes kulturella 

verksamhet föreslog jag riktmiirken för hihliotekets nyförviirv av talböc:ker 

oc:h punktskriftsböeker budgetfiret 1977/78. Riksdagen anslöt sig till mill 

förslag (KrU 1976/77:44. rskr 1976/77:325). På grunJ av kostnaJsstegring

ar och otillräckliga personalresurser har det inte varit mö_iligt för bibliote

ket att nå det då angivna målet. De förslag som jag nu liigger fram anslutt:r 

till talbokskommittens bedömning om behovet av resursförstiirkningar för 

att skapa en fast grunJ för bihliotekets fortsatta verksamhet. hl.a. meJ 

utgångspunkt i den nivå som riks<lagen reJan har angivit. 

MeJ de personalförstiirkningar som framgår av sammanstiillningen bör 

biblioteket i första hand fä möjlighet att jiimfört med de senaste åren öka 

framställningen av talböcker. Vidare räknar jag mt:d att ökade insatser 

skall kunna göras för att i fråga om talhöckt:r inrikta verksamheten mot 

funktionen som lånecentral. Av särskild bdydclse är diirvi<l enligt min 

mening <le särskilda depositionslånen till folkhiblioteken samt en utbyggd 

informations verksamhet. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Talhoks- och punktskrifisbiblioteket: Fc)n·alt11ing.1kustnader 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 7812 000 kr. 

B 34. Talboks- och punktskriftsbibliotcket: Produktionskostnadcr 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

13937000 

10 114000 
1 Beloppet anvisas under anslagt:! Bidrag till de handikappade~ kulturc:lla verksamhet 

Ur anslaget bestrids kostnadt:r för produktion av talbikker och punkt

skriftsböc:ker samt kataloger oc:h annat publikationstryck i samband meJ 

bibliotekets produktions- och informations verksamhet. 

För budgetåret 1980/81 har bibliotekets prnduktionskostnader beräknats 

av kommitten ( lJ 1979:02) för biblioteks verksamhet med talböcker och 

punktskriftsböcker ( talbokskommitkn). 

Utgifter 

Produktion av talböcker 
och punktskriftsböckcr 

1979/80 

3 840000 

Beräknad ändring 1980/81 

Talboks
kommitten 

+6708100 

Före
draganden 

+6 110000 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 120 

Pn>dukticrn av litteratur 
för vrkesvcrksamma wn
skadade och svnskadadc 
studerande ut;;n uthild
ningsbidrag 

Produkti<m av litteratur 
för högskcJlestuderande 
med uthildningsbiJrag 

Inkomster 

Ersättning fran arbets
marknadsverkd 

Försäljning till Biblio
tckstjänst AB 

Amlag enligt statsbudgeten 

Talhoksk1m11n i tti;n 

197'1/80 

97000 

730000 
4667000 

730000 

730000 

3937000 

Bcräkm1d ändring 1980/81 

Talboks
kommittcn 

+ 163600 

+I 870000 
+!1741700 

+1870000 

+ IOOOOO 
+ 1970000 

+6771700 

Före
draganden 

+ 167000 

+ 1870000 
+!1147000 

+ I 870 000 

+ IOOOOO 
+ 1970000 

+6177000 

I. För prisomräkning m.m. samt för helårseffekt med hänsyn till att 

1979/80 års an slagsberäkning endast avser tiden från den I januari 1980 har 

kommitten beräknat ett behov av+ 4 171900 kr. 

2. Kommitten föreslår att biblioteket under reservationsanslaget i främs

ta rummet tilldelas de nödvändig<t resurserna för att under budgetåret 

1980/81 kunna uppnå den ambitionsnivå i fråga om nyförvärv av talböcker 

och punktskriftsböcker, 1220 talbokstitlar och 300 punktskriftstitlar, som 

regering och riksdag hade angivit som riktmärke för budgetåret 1977/78. 

Förvärvskostnaderna beräknas öka till följd av aviserade prisökningar. 

Medelsbehovet för erläggande av mervärdesskatt beräknas för den 

nämnda förvärvsnivån öka med 231 100 kr. ( + I 351 500 kr.) 

3. Kommitten beräknar vidare medel för ökad produktion av litteratur 

till yrkesverksamma synskadade m.tl. (+ 61400 kr., varav 10500 kr. utgör 

merkostnad för erläggande av mervärdesskatt). 
4. För förvärv av ytterligare 130 talbokstitlar och en ökning av deposi

tionsverksamheten beräknas ett behov av ytterligare 626 700 kr. För denna 

förvärvsnivå bör för erläggande av mervärdesskatt beräknas en ökning 

med 126 500 kr. ( + 753 200 kr.) 
5. Kommitten räknar med hehov av ytterligare medel bl.a. för framställ

ning av en litterär punktskriftstidning m:h en katalog över punktskriftsbe

ståndet. Kommitten beräknar vidare ett behov av 300 000 kr. för rekopie

ring av 50 barn- och ungdomsböcker \il\ det nya system för punktskrift som 

infördes ar 1975. Mcddshehovct för erläggande av mervärdesskatt för 

tidning m.m. ber~iknas till 91 300 kr. ( + 533 700 kr.. varav för engångsan

visning 460 800 kr.) 
6. Kommitten räknar med ökade kostnader för produktion av litteratur 

för högskolestuderande med utbildningsbidrag (+ 1870000 kr.). 
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7. Kommitten beräknar att bibliotekets inkomster kommer att öka med 

I 970 000 kr. ( - 1 970 000 kr.). 

FiireJraganJen 

Liksom vid beräkningen av närmast föregi'l.ende anslag har jag vid beräk

ningen av talboks- och punktskriftsbibliotekets medclsbehov i fråga om 

produktionskostnader tagit hänsyn till att motsvarande anslag innevarande 

budgetår endast avser ett halvt års kostnader. 

Jag har tidigare bl.a. föreslagit en ökning av bibliotekets personalre

surser, i syfte att under nästa budgetår höja ambitionsnivån i fråga om 

nyförvärv av talböcker och punktskriftsböcker. Talbokskommittcn har 

redovisat ett behov av en betydande förstärkning av bibliotekets medel för 

produktion och förvärv av medier för att biblioteket skall kunna förverkli

ga den målsättning i fråga om nyförvärv som regering och riksdag angav 

som riktmärke redan för budgetåret 1977/78. För egen del föreslår jag 

därför en kraftig medelsökning framför allt för produktion och förvärv av 

talböcker. Vidare bör den föreslagna ökningen också göra det möjligt för 

biblioteket att omkopiera viss barn- och ungdomslitteratur enligt ett nytt 

system för förkortning av punktskrift samt framställa en aktuell katalog 

över bibliotekets punktskriftsböcker. 

Jag ansluter mig till talbokskommittcns beräkningar av bibliotekets in

komster för nästa budgetår och räknar med en motsvarande minskning av 

medelsbehovet under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Talhoks- och punkl.l'krijisbiblioteket: Produktionskostnadcr 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 10 114 000 

kr. 

B 35. Bidrag till Svenska språknämnden 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

673 000 

811000 

908000 

För statsbidraget gäller i ämbetsskrivelse den 7 juni 1974 till kammarkol

legiet föreskrivna villkor. Enligt dessa har spräknämnden bl.a. till uppgift 

att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en 

språkviirdande verksamhet. Nämnden har vidare att verka för nordiskt 

samarbete i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemen

skapen. Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom utredningar och skrifter 

av st1väl populär som vetenskaplig art samt genom upplysande och rådgi

vande verksamhet i övrigt. För att främja den nordiska verksamheten skall 

nämnden söka samarbete med organisationer för samma ~indamål i övriga 
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nordiska Himkr samt med det Nordiska spritksekretariatet. Fr.11.m. inne

varande budgettlr finns vid niimnden en s~irskild tjiinst som forsknings

assistent för nordiska samarbetsfr;'1gor. 

F. n. utgar statsbidrag till lönerna for sex vetenskapligt skolade tjiinsk

miin m:h till vissa kostnader för lokaler och expenser. medan övriga 

kostnader tiicks av siirskilda anslag frfö1 olika fonder, prenumerations

avgifter för tidskriften Sprttkvi\rd m.m. 

S1·e11ska sprclk111i11111tle11 

Språkniimnden begär en ökning av bidraget med 109000 kr., varav 

6:2 000 kr. avser kompensation för löneökningar och 47 000 kr. ökade medel 

för lokalkostnader och t•xpenser (+ 109000 kr.). 

Staten.\ k11/111rråtl 

Kulturrttdet tilbtyrker de föreslagna förstiirkningarna. 

J·-iirl'1iru1:1111d1·11 

Bidraget till Svenska sprtiknänmden hör med hiinsyn till inträffade kosl

nadsstegringar ökas med 97 000 kr. Jag hemstiillcr att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Bitlra1: ri/I src11.1ka .1prclk11ii11111Je11 for budget<'iret 1980181 

anvisa ett förslagsanslag av 908 000 kr. 
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Bildkonst 

B 36. Statens konstråd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

959925 

I 107 000 

1417000 

Enligt förordningen ( 1965:746) med instruktion för statens knnstr{1d I om

tryckt 1976:502) har statens konstr:'ld till uppgift alt genom förvärv av 

konstniirliga arheten till statens hyggnader och andra lokaler för statliga 

myndigheter verka för att konstniirliga värden införlivas med samhiillsmil

jön. Rttdet skall hålla sig underrättat om hur statliga organ vårdar sådana 

konstverk stim är fast anbringade samt bisti'I dessa organ med råd. Vidare 

skall statens konsträd Himna statliga. kommunala och landstingskommuna

la myndigheter samt enskilda personer och företag information om förviirv 

;1v konstniirliga arbeten. som iir av betydelse för samhälbmiljön. samt i 

övrigt om konsten i samhällsmiljön. 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 2 
Övrig personal 3.5 

5,5 

Anslag 

Lönekostnader 710000 
Sjukvård 2500 
Lokalkostnader 109000 
Resecrsättningar 68000 

därav utrikes resor (-) 

Expenser 43000 
därav engångsutgift (-) 

Information 174 500 
1107000 

Statn1.1 konstnld 

I. Pris- och löncomräkning m. m. 97 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens 
konstråd 

llf. 
+3 
+3 

+354000 
+ 1500 
+ 116000 

+17~1 (+ 10000) 
+ 54000 

(+ 30000) 
+ 110000 
+653000 

Före
draganden 

of. 
+I 
+1 

+ 149000 
of. 

+ \()()()(){) 

+ (1\ 000 

+310000 

2. Ri\det har i enlighet med huvudalternativet redovisat en besparing 

mohvarandc 15 000 kr. 

3. För att kunna utföra sina instruktionsenliga uppgifter pä dl tillfreds

ställande ~iitt hegiir ri1det en kraftig förstärkning av kansliet. Rådet hegär 

en assistent för skrivgönimål. en assistent för informationsverksamheten 
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lKh l.'.n assisll.'.nt med uppgift att hitriida råJcis kanslidid. Vidare begiir 

r;idct ökade m.:Jd till sarnrnantriid.:sarvoden. ( + 304 000 kr.) 

4. Resemcdlen bör hiijas ml.'.d 10 000 kr. 

'.i. Ri\Jet har undl.'.r budgciäret 1979/80 fött utökade lokaler. I samband 

med Jdta hl.'.hiivs ytterligare medel till hyra. löner till lokalvttrdarl.'. och 

bl.'vakning ( + 98 000 kr.). 

6. Anslagsplisten till expenser biir höjas med sammanlagt 50000 kr .. 

varav 30000 kr. st1som eng[ingsanvisning vid personalforstiirkning. 10000 

kr. för komplettering av inventaril.'.r och kontorsmaskiner samt 10000 kr. 

för utbildning. tdefon m. m. 

7. För en ökad informationsverksamhet om den llffentliga konskns 

betydelse i samhiillsmiljön begiir ri1dct 93 000 kr. 

Stat1·11s k11/111rrild 

Kulturrt1det tillstyrker den föreslagna personalökningen. Dessutom till

styrker rådet att medkn for resor och information ökas. ( + 400000 kr.) 

Fiiredrag1i11d1·11 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag <inslaget till 

1417000 kr. Jag har diirvid heriiknat medel for en bitriidestjiinst för for

stiirkning av rt\dets kansli. Därutöver har jag heriiknat ökade medel för 

expenser. resor och information. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

<ltt till Sta/1'11.1 krm.rmid för budgel{tret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 1417000kr. 

B 37. Förvärv av konst för statens byggnader m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

11312601 

14 3'.iO 000 

16230000 

Reservation 2 148261 

Fr:'tn anslaget bekostas si\dana förviirv av konst till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter som heslutas av staten~ konst

rfu..l. Förv~irven kan avse dels konst som s;irskilt bes@lts i anslutning till 

olika hyggnader. dels stafnikonst. skulptur. grafik m.m. Till dessa ändamål 

har för budgeti\ret 1979/80 anvisats 11.82 milj.kr. Utöver hestiillningar som 

iir möjliga inom anslagets ram fär konstri\det innevarande budgetar hestiilla 

konst intill el! hclopp av högst '.i.8 milj.kr. för betalning under följande 

budgctb.r. 

Från anslaget utg;\r vidare hidrag med sammanlagt 2 . .S3 milj.kr. för 

konstinköp till folkparker. folkets hus. bygdegårdar llCh nykterhctsorgani

sationemas samlingslt1kaler. För budgetarct 1979/80 har hidrag utgMt med 
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H'JOOOO kr. till Fl1lkparkernas ccntralorganisatinn och med 1.64 milj.kr. till 

Samlingslokalmganisationcrnas samarbctskl>mmittc att fördelas mellan 

allmlinna samlingslokakr anslutna till Folkets h11sförcningarnas riksorga

nisation. Bygdegärdarnas riksförbund och Ribförcningen Vftra g[1rdar. 

Sratl'llS ko11.1tr1IJ 

Konstrildets anslagsframsfallning avser endast de medel som konsträdet 

disponerar. 

I. Prisomriikning 1 150 000 kr. 

2. Konstrttdet beglir ökadc resurser för kLmstnlirlig utsmyckning i ny

och ombyggnader(+ 2200000 kr.). 

3. Ökade resurser behövs också för konstfiirviirv till befintliga lokaler 

(+ 1630000 kr.). 

4. Utöver de bestiillningar som blir möjliga inom anslagets ram biir 

konstrttdet fä beställa konst till ett belopp av högst 8 milj.kr. för betalning 

unuer följande budgetår. 

5. Föreningcn Handarbetets vänncr har i skrivelse den 17 oktober 1979 

anhtillit om stöd for verksamheten i form av heställningar frftn statens 

konstråd. 

Statens kulturrdJ 

1. Kulturrådet tillstyrker konstrådets olika förslag. Därutöver föreslår 

rå.det en ökning av anslaget med 1 350000 kr. 

2. När det gäller bidraget till samlingslokalägande organisationer för 

konstinköp föreslår kulturrådet en ökning med 350000 kr. 

Fiircdra[:andcn 

Anslaget bör höjas med sammanlagt I 880000 kr. Jag har diirvid beräk

nat en ökning med I 540000 kr. av de medel för konstinköp som statens 

konstråd disponerar. Utöver beställningar som blir möjliga inom anslagets 

ram bör rådet enligt samma principer som gäller för innevarande hudgetår 

fä beställa konst till ett hclopp av högst 6600000 kr. för betalning under 

följande budgetår. Jag räknar vidare med en ökning med 340000 kr. av 

medlen för bidrag för konstförv~irv till samlingslokaler och folkparker. 

Föreningen Handarbetets vänner bör även för nästa budgetår tillförsäk

ras stöd genom att ett visst belopp av de medel för konstinköp som statens 

konstrå.d disponerar används för heställningar hos Handarbetets vänner. 

Det bör ankomma på regeringen att meddela de hestämmelser som he

hövs. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört angående beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret I 980/8 I, 

2. till Förriin· a1· konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 16230000 kr. 
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B 38. Akademien för de fria konsterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

880000 

969000 

l 032 000 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige friimja 

utvc.:klingen av mtilar-. bildhuggar- och hyggnadskonsten ot:h övriga till 

den hildandc konsten hiinförliga konstarter samt att yttra sig i frågor som 

hör till akademins verksamhetsornrade. 

A/.:.1.1dc111ien f("ir Je .fi"i1.1 konsterna 

I. Pris- ot:h löneomriikning m. m. 58000 kr. 

2. Akademin hegär att tjänsten som bibliotekarie p:'l halvtid utökas till 

heltid. Vidare bcg;ir <tkadcmin medel till arvoden för tillfällig biblioteksper

sonal. ( + 64 000 kr.) 

Statens /.:.11/t11rrdd 

Kulturrådet föreslår ingen ökning utöver kostnaderna för pris- och löne

omräkning. 

Fiiredraga11de11 

Anslaget bör föras upp med l 032 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

alt till A/.:adl'mirn f{"ir d1· Ji"iu /.:011.1·1enw för budgetäret I 980/8 I 

anvisa ett anslag av l 0:12 000 kr. 

B 39. Vissa bidrag till bildkonst 

I 978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 l Förslag 

4676000 

'5 264000 

5 846000 

' Dessutom tillkommer 225 000 kr. från anslaget Bidrag till kulturell verksamhet 
bland barn. 

Från anslaget utgår verksamhetsbidrag till vissa organisationer med 

uppgifter inom konstbildning och konstförmedling samt formgivning. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Statens Före-
kulturråd draganden 

l. Konstfrämjandet 2 3 569000 + 2464000 +398000 
") Sveriges konstföreningars 

riksförbund 800000 + 898000 + 53000 
3. Grafiska sällskapet 114000 - 114000 + 7000 
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4. Föreningen för nutida 
svenskt silver 

5. Föreningen Svensk form 
6. Konstnärskooperativ 
7. Priv<1ta gallerier 
8. fakilstuna kommun för 

utvccklingsarbete" 

1979/80 

30000 
751 (){)() 

5264000 

Beräknad ändring 1980/!! I 

Statens 
kulturråd 

30000 
+ 295000 
+~ 153000 
+ 500000 

+7631000 

Före
draganden 

of. 
+ 49 t)()() 

+ 75000 
+582000 

2 Innevarnnde budgerl\r disponerar Konstfriimjander därutöver 150000 kr. under 
anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland barn. 
3 lnm:wrande budgetår disponerar Eskilstuna kommun 75000 kr. for dokumenta
tionsccntrum för harns skapande arhete under anslaget Bidrag till kulturell verksam
het bland barn. 

Statens k11lt11rråJ 

Kulturrådet framför under detta anslag de förslag som i augusti 1979 

presenterades i rapporten Stöd till konswtställningsverksamhet. Rappor

ten har remissbehandlats. 

I. Kulturrådet föreslår att bidraget till Konstfrämjandet ökas med 

2 464 000 kr., av vilket 214 000 kr. är kompensation for pris- och lönesteg

ringar. Av den föreslagna iikningcn motsvaras 2 milj. kr. av de förslag som 

förs fram i rapporten Stöd till konstutst~illningsverksamhet. Utöver detta 

föreslår kultum'\.det 250000 kr. för ett projekt i samarbete mellan Konst

främjandet och konstfackskolan som syftar till all förlagsmässigt utföra 

konsthant verksföremål i serier och saluföra dem pa samma sätt som grafik. 

(+ 2464000 kr.) 

2. Bidraget till Sveriges kons Iför en inga r s riksförbund bör 

ökas med 898 000 kr .. av vilket 48 000 kr. avser kompensation för kost

nad~utveeklingen. 850000 kr. avser de förslag som förs fram i rapporten 
Stöd till konstutställningsvcrksamhct. ( + 898 000 kr.) 

3. Bidraget till Grafiska s ä Ilska p e t behandlas under punkt 6. 

4. Bidraget till Föreningen för nutida svenskt silverbehand
las under punkt 6. 

5. Föreningen Svensk form har enligt kulturrådet en avgjord 

samhällsbetydelse för presentation, debatt och analys av produkter och 

problem som rör formgivning. miljö- och levnadsstandard. Ökade kansli

resurser behövs, liksom medel för kontakt- och utställningsverksamhet. 

Kulturrådet föreslår en ökning för Föreningen Svensk form med 295 000 

kr., varav 45 000 är kompensation för kostnadsstegringar. I+ 295 000 kr.) 

6. Kulturrådet föreslår att en ny anslagspost. Bidrag t i 11 konst

n är skoopera t i v, förs upp under detta anslag. I rapporten Stöd till 

konstutställnings verksamhet framhålls att ett bidrag bör inrättas till de fria 

grupperna på bildkonstens områden. Bidraget bör utformas som projektbi

drag och utgå efter särskild prövning. Bidraget bör fördelas av statens 
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kulturråd. Kulturr[idd hetraktar Grafiska siillskapet och Föreningen för 

nutida svenskt silver som konstniirskooperativ och foresltir att medlen 

under punkterna 3 och 4 förs över till denna anslagspost. Kulturrftdet 

föreslär att det nya hidraget till konstniirskooperativ heriiknas till 2 153 000 

kr., varav 153 000 kr. iir överföringar. 

7. Kulturrådet föresfar att en ny anslagspost, Bidrag till utsUill

ningsprojekt av privata gallerier. förs upp under detta anslag. 

Bidraget som framfördes som ett förslag i rapporten Stöd till konstutstiill

ningsverksamhet. bör utgil som ett förhandsstöd och fördelas av statens 

kulturråd ( + 500 000 kr.). 

1-·<:ircdrag1111dt' 11 

Konstfr~imjandet disponerar under innevarande hudget{ir 150 000 kr. för 

utvecklingsarhete bland barn. som f.n. beräknas under anslaget Bidrag till 

kulturell verksamhet bland barn. Dessa medel hör i fortsiittningen berlik

nas under ans lagsposten Konstfriimjandet under förevarande anslag. 

Eskilstuna kommun har under innevarande hudgett1r erhflllit 75 000 kr. i 

statligt stöd till ett dokumentationsl'entrum för barns skapande arbete frt111 
anslaget Bidrag till kulturdl verksamhet bland barn. I fortsättningen bör 

medel for detta utvel'klingsarhete beriiknas under förevarande anslag. 

Anslaget hör h(ijas med sammanlagt SK! 000 kr. Med hiinvisning till 

sammanställningen hcmstiiller jag att regeringen föresltir riksdagen 

att till \'issa hidrag till hild/.:.onst för budgetfi.ret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 5 846 000 kr. 
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Arkiv, kulturminnesvård, museer och utställningar 

B 40. Riksarkivet: Förvaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17663032 

'18725()()() 

22 309000 

1 Dessutom tillkommer 20000 kr. frän anslaget Bidrag till internationellt kulturut
hyte. 

Riksarkivet iir central forvaltningsmymlighet för urkivfrf1gor och chefs

myndighet för landsarkiven. I riksarkivt:ts uppgifter ing11r att vara arkiv

depå och att friimja forskning. 

Riksarkivet leds av en styrelse. statens arkivstyrelse. Chef för riksarki

vet är en riksarkivarie. Rib::nkivet har 1vr1 byrfler. en administrativ enhet 

samt en fristående heraldisk sektion. Till riksarkivet är knutna en niimnd 

fi..ir enskilda arkiv. en nämnd för Svenskt diplomatarium samt statens 

heraldiska nämnd. Till riksarkivet har vidare förlagts en rcdovisningsccn

tral och ett revisionskontor. Riksarkiveh kan~\i lämnar administrativt 

biträde åt myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visar

kiv. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Uti:i}ier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rt:seersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Reproduktions verksamheten 
Bidrag till Nordisk 

Arkivnyt m.m. 
Riksarkivets nämnd för 

en~kilda arkiv 
Besparingar 

1979/80 

58 
51 

109 

l'.! 078 000 
30000 

130000 
(11 000) 

52500()() 
682000 

(-) 

142000 

22000 

624000 

18958000 

9 Riksda{?en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

Beräknad ändring 1980/81 

Riksarkivet 

+2 
+3 

+5 

+ l 3'.!4000 
+ 20 000 
+ 334000 

(+ 25()()()) 
+2805000 
+ 920000 

(-) 

+ 102000 

of. 

+ 327000 

+5832000 

Föredra
gamlen 

+ 
+ 
+ 

(+ 

of. 
of. 

or. 

968000 
15000 

120000 
20000) 

+ 2 783 ()()() 
+ 64000 

(+ 50000) 
+ 9000 

of. 

+ 92000 
- 453000 
+3598000 
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lnko111.1·t1'r 

Publikationer 
Reprod u k t i1 ins verk sam het en 
Bokbinderiets bes1iill-

ningsarbc1en 
Heraldiska verksamheten 
Konsultverksamheten 

Nclloutgift 

1979/80 

6000 
135000 

15000 
69000 

8000 

18 725 000' 

Beräknad ändring 1980/81 

Riksarkivet 

+ 3000 
+ )()()() 

llf. 

+ xooo 
of. 

+5818000 

Föredra
ganden 

+ 3000 
+ 3000 

of. 
+ 8000 

of. 

+3584000 

1 Innevarande bu<lgeti\r <lisponerar riksarkivet <liirutöver 20000 kr. för intema1io
m~ll1 kulturutbyte under anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. 
2 Riksarkivets förslag till besparingar ingår i de red11visa<lt: beloppen under resp. 
an slagspost. 

Ri/.:..rnr/.:.ii·ct 

1. Pris- och löneomriikning m.m . .3 882 000 kr. 

2. De besparingar som riksarkivet enligt huvudförslaget har redovisat 

innehiir i första hand en minskning av liinekostnadcrna. Riksarkivet, som i 

~ina hcriikningar utgålt ifrtm all lokalkostnaderna skall frfmräknas det 

belopp pä vilket besparingen skall grunda sig, menar all reduceringen av 

liinemedel mästc medföra inskränkningar i antalet tjiinster. De inskränk

ningar som heriiknas kunna göras genom naturlig avgtmg är en konserva

torstjänst, en teknikertjiinst och en tjiinst som kansliskrivare. Konsekven

serna för verksamheten heriiknas bl.a. hli senardiiggning av vissa konser

veringsarheten. (- 259 000 kr.) 

.3. Riksarkivet hegiir medel för fem nya tjiinster, varav en byrådirek

tör. en arkivarie. t va förste arkivassistenter och en assistent. 

Tiiinsten som hyrr1direktör behövs för att följa den tekniska utveckling

en inom arkivsektorn. Tjänsten som arkivarie behövs för de statliga bola

gens arkivfrt1gor. Av tjiinstcrna som förste arkivassistent hehövs en för 

forskarscrvice och en för enheten Sveriges press<1rkiv. ·1jiinsten som assi

stent behövs för utökad publicerings- och utbildningsverksamhct. Diirut

över begiirs medel till ett projekt för förtecknande och gallring av ADB

systcm och medel för personalsocial verksamhet. ( + 884 000 kr.) 

4. Medlen till reseers:ittningar bör höjas med 76 000 kr., varav med 

25000 kr. för utrikes resor. Ökningen har hegärts med hänsyn till fältverk

samheten utanför Stockholm. revi~ionskontorets reseverksamhet m.m. 

Därutöver begärs 250 000 kr. för konferenser för att kunna knyta samman 

riksarkivets verksamhet med forskningens behov. 

5. Anslagsposten till expenser bör enligt riksarkivet höjas med samman

lagt 859 000 kr.. var<1v med 765 000 kr. i form av elt engångsbelopp för 

inköp av kartskåp. en ny telefonväxel och en mikrofilmkamera m.m. 

6. Medlen till reproduktionsverksamhcten bör höjas med 87 000 kr. för 

värd av bildmaterial och för mikrofilmning m.m. av förslitna arkivalier. 
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7. F o I kr öre Is e arkiven kan sedan hudgetMet I <J72/7'!> stödjas gt•

nom bidrag till huvudman för depi1 vars verksamhet riktar sig till alla 

folkrörelser rn.:h som har fan eller landskap till wrksamhetsfölt samt iir den 

enda liins- eller landskapsdep{m hland folkrörelsearkiven inom liinet elln 

landskapet. Bidrag utgär för avlöning av förestttndare vid sädan liins- elll'r 

landskapsdept1 med högst 60 r;( av liinen enligt löneklass F 13. Antalet 

hidragsberiittigade arkivdepiler iir f.n. sju. Riksarkivet hegiir medel för 

ytterligare tvn liins/landskapsarkivdepäer. Därutöver föreslas ökade medel 

för bidrag till folkrörelsearkiv som inte uppfyller nyssnämnda villkor. 

Vidare förordas en hiijning av medlen för inventering av enskilda arkiv. 

däribland invandrarorganisationcrnas arkiv. samt medel för att tiicka vissa 

resekostnader för arkivföreståndare. t + 257 000 kr. l 

I en siirskild skrivelse den 31 liktober 1979 har Folkrörelsernas arkivför

hund understrukit hehovet av ökade medel 11.ir lönebidrag till folkrörelsear

kiv. 

8. Riksarkivet beriiknar att viss del av den besparing som verket har 

redovisat bör kunna kompenseras med en höjning av inkomsterna med 

14000 kr. 

9. Den administrativa enheten foreslt1s omvandlas till en administrativ 

byrf1 och chefen föresli1s fä titeln byrächef. 

Fiiredr11ga11d1·11 

För niista budgetftr bör medel för riksarkivets verksamhet beriiknas med 

utgtmgspunkt i huvudförslaget. dvs. med en besparing pfi 2 'i av inneva

rande ttrs anslag uppriiknat med löne- och prisomriikning. Besparingen 

uppgår sammanlagt till 453 000 kr. Det bör ankomma pä riksarkivet att i 

anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till reglcringsbrevs

besHimmelser för budgetåret 1980/81 foresll1 hur besparingen skall fördelas 

på de anslag som myndigheten disponerar. 

Övergången till ADB har hos sfi.väl centrala iimbetsverk som högskolor 

skapat ett behov av effektiva fältarbetsinsatser frfm riksarkivets sida. Jag 

vill erinra om att riksarkivet. som en följd av ställningstagandena till 

förslagen i dataarkivcringskommittcns bernnkande (SOL! 1976:68) Mo

derna arkivmedier (prop. 1977/78: IOO bil. 12 s. 101. KrU 1977/78: 18. rskr 

1977/78: 153). under de tva senaste budgetåren har ff1tt fi.irstlirkning med 

bl.a. tjänster fi.ir uppgifter i anslutning till de nya tekniska medierna och 

medel för undersökning och kontroll. För nästa budget["ir har jag beräknat 

100000 kr. för att göra det möjligt för riksarkivet att öka insatserna för 

gallring och förtecknande av ADB-system hos myndigheterna. 

Riksarkivet har hemställt om medel för konferenser för att kunna knyta 

samman arkivverksamheten med forskningens behov. Jag har for detta 

ändarna! beräknat ett belopp av 100000 kr. under resckostnadsposten. 
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Riksarkivet dispuncrar 20000 kr. för intcrnationcllt kulturutbytc. som 

f.11. b.:riiknas undcr anslaget 13idrag till intcrnationellt kulturutbyte. Des;,a 

mcdel bi.ir i fons;ittningcn beriiknas under anslagspostcn Rcsecrsiittningar 

undcr forevarandc afölag. 

Fi.ir inredning och utrustning m.m. har jag ber;iknat en engt111gsanvisning 

om 50000 kr. 

Sedan budgetåret 1972/73 har medel ber;iknats under detta anslag for 

bidrag till folkrörelsearkiv. Jag har ber~iknat medel fi.ir att riksarkivets 

n;imnd för enskilda arkiv under niista budgeti'lr skall kunna famna bidrag 

till ytterligare en Hinsdepä. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanstiillningen förcslt1r jag att anslaget 

for nästa budgct;1r förs upp med 22 309 000 kr. 

Jag hem;.tiiller att regeringen fi.iresli1r riksdagen 

att till Rik.rnrkirl'I: Fiin-altningskustnudl'r for budgetärct 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 22 309 000 kr. 

B 41. Riksarkin~t: Datamediekontroll m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

56 

268000 

312000 

Reservation 249944 

Frt111 anslaget bestrids kostnader för undersökning och kontroll av tek

niska medier tADl3-band. ljud- och videoband. mikrofilm m.m.l och för 

anskaffning av teknisk utrustning till riksarkivet och landsarkiven. 

Rik.1arki1·(·1 

Anslaget fi.iresläs hli höjt med 371 000 kr. Av ökningen h~lnför sig 26 000 

kr. till kostnadsökningar och 232000 kr. till utökad undersöknings- och 

kontrollverksamhet. Riksarkivet begilr vidare. utöver en förnyad engångs

anvisning om 54 000 kr.. 53 000 kr. for värd och tillhandahållande av ADH

band och 60 000 kr. för anskaffning av teknisk utrustning till riksarkivet 

och landsarkiven. 

Den reservation som finns under anslaget beror huvudsakligen ptl att 

utlagda bcst~illningar ~lnnu ej har fakturerats. 

Fii r ni rt1 R a Il(/<' n 

Anslaget bör höjas med 14 000 kr. med hiinsyn till inträffade kostnads

stegringar. Jag har diirutöver beriiknat 30 000 kr. för vård och tillhandahi\.1-

lande av ADB-hand m.m. Riksarkivet disponerar innevarande budgetår en 

engi'lngsanvisning om 54000 kr. för bl.a. anskaffning av teknisk utrustning 
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m.m. viJ riksarkivet och lanJsarkivcn. Jag hcriiknar mcdd för ytterligare 

en engirngsanvisning Lllll 54 000 kr. for bl.a. detta ändamfd. 

Jag hemstiiller att regningen föreslar riksdagen 

att till Rik.1arki1·1•1: J>a1a111cdil'ko11troll 111.111. för hudgcti\rt:t 1980/81 

anvisa dl reservati1msanslag av 312 000 kr. 

B 42. Riksarkivet: lnkiip av arkh·alier och böcker m.m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

247 081 

506 000 

532 000 

Reservation 342 318 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av arkivalier och hö<.:kcr till 

riksarkivet, för riksarkivets publicering av källskrifter samt för konserve

ring av arkivalier. bokbindning samt reproduktion av arkivhandlingar vid 

landsarkiven. 

Rik .1 ark i\'(' t 

Anslaget förcsl[1s hli höjt med 490 000 kr. Av ökningen hänför sig 54 000 

kr. till ko~tnadsökningar. En besparing enligt huvudalternativet skulle 

enligt riksarkivet allvarligt motverka syftet med verksamheten. Riksarki

vet har därför under detta anslag inte redovisat n[1got huvudaltanativ. 

Riksarkivet beg~ir 110000 kr. för try1:kningsvcrksamheten vid riksarki

vet. hl.a. för utgivningen av Svenskt diplomatarium, och 345 000 kr. för 

anskaffning av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar 

m.m. till landsarkiven. 

Den reservation som finns under anslaget heriiknas innevarande hudget

år tas i ansprftk dels för puhliceringsverksamhet. dels for drift av bokhin

deriverksarnheten och reproduktion samt för inköp av arkivalier och 

bik:ker vid landsarkiven. 

FiireilraRa lllf 1·11 

Jag vill erinra om att landsarkiven redan under innevarande budgetår 

dispnnerar 300000 kr. för anskatfande av brukskopior av mikrofilmade 

kyrkoskrivningshandlingar m.m. Beloppet har karaktären av engångsan

visning som bör anvisas till dess skyddskopieringen av kyrkoskrivnings

handlingarna ~ir avslutad. 

Med hänsyn till intriiffade kostnadsstegringar bör anslaget höjas med 

26 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksarkil·ct: Jn/..iip m· arkil'lllier ol'h hiicka 111.111. för budget

ärct 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 532 000 kr. 
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B 43. Landsarkiven 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

13 842 40.'i 

14 086000 

1.5 808 ()()() 

De sju landsarkiven i Uppsala. Vadskna. Visby. Lund. Göteborg. Hiir

nösand och Östersund iir regionala arkivmyndigheter och arkivdcpt\cr. Till 

ett landsarkivs verksamhetsområde hör ett eller flera fan. Riksarkivet lir 

chefsmyndighet för landsarkiven. 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 35.5 
Övrig personal 47 

82,5 

Anslag 

Lönekostnader 8948000 
Sjukvä.rJ 18000 
Reseersiittningar 124000 
Lokalkostnader 4614000 
Expenser 320000 

därav engä.ngsutgiftcr ( 110000) 
Vissa transportkostnader m.m. 62000 

14086000 

Riksarki1·,•1 

Beräknad iindring 1980/81 

Riksarkivet 

of. 
+Il 
+Il 

+ 1347000 
+ 16000 
+ 29000 
+ 817 ()()() 
+ 149000 

(+ 51 (KlO) 
+ 36000 

+2394000 

Föredra
ganden 

of. 
+2 
+2 

+ 898000 
+ 4000 

of. 
+ 74 l 000 
+ 74000 

(+ 63 000) 
+ 5000 

+1722000 

I. Pris- och löncomräkning m.m. I 393 000 kr. 

2. De besparingar som riksarkivet enligt huvudförslaget har redovisat 

innebfa en minskning av lönekostnaderna. Riksarkivet. som i sina beräk

ningar utgått ifrån att lokalkostnaderna skall frånräknas det belopp ptt 

vilket besparingen skall grunda sig. menar att reduceringen måste göras på 

de avlöningsmedcl som landsarkivcn har för vikariats- och övcrtidstillägg 

samt för extra personal. Konsekvenserna för verksamheten beriiknas bli 

en begränsning av forskarservicen. bl.a. i form av inskränkningar i öppet

hållandet !-202000 kr.). 

3. Med hlinvisning till sin i samrtid med statskontorct år 1970 framlagda 

utredning om landsarkivens uppgifter och organisation och med phpekan

de att arbetsbelastningen på sistone ökat i sådan omfottning att situationen 

f.n. kan betraktas som krisartad föreslår riksarkivet att vid landsarkiven 

inr~ittas sammanlagt 11 nya tj~inster. varav tre förste arkivassistenter. två 

byråassistenter. en bokbindare. tre tekniker och 1vt1 expeditionsvakter 

(+ 976000 kr.). 
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4. Riksarkivet förcsltir att lam.lsarkivet i Vishy anvisas 50000 kr. för att 

kunna installera brandlarrrn.:e1~tral och dl:lekton:r i en av sina lokaler. 

5. Riksarkivet fön:sltir vidan: att 14 000 kr. anvisas för personalhlilso

vtml samt att medlen till reseerslittningar höjs med 23 \\011 kr. Anslagspos

ten till expenser hör. utöver en förnyad engångsanvisning om 110000 kr.. 

ökas med 109 000 kr. varav med 40 000 kr. i form av engrmgsanvisning bl.a. 

för nya telefonväxlar vid landsarkiven i Vadstena och Götehorg. 

6. Anslagsposten till vissa transportkostnader m.m. bör öka med 30000 

kr. för att kunna bekosta det ökade antalet transporter till landsarkiven. 

7. I en särskild skrivelse den 20 septemher 1979 har Vlistra Sveriges 

Genealogiska Förening och Genealogisk Ungdom hemställt hl.a. om per

sonalförstärkningar m:h ökat antal forskarplatser vid lambarkivct i Göte

borg för att forbiittra forskarnas villkor. 

f"iircdrat.:unde11 

Jag vill erinra om att landsarkiven för innevarande budgetfir fått för

stiirkning med hl.a. tre nya tjänster för forskar- och myndighetsservice. 

För niista budgetär har jag berliknat medel för ytlerligare två tjänster, 

niimligen en för expeditionsgöromål vid landsarkivet i Lund och en kvalifi

cerad bitrlidcstjlinst vid landsarkivct i Göteborg. Jag har vidare beräknat 

en engängsanvisning om 110 000 kr. för viss inredning och utrustning. 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (U UHl har den 9 okto

ber 1979 avgivit yttrande över ribarkivets framställning om anskaffning av 

nya telefonväxlar vid vissa landsarkiv. Med utgångspunkt i U UH :s yttran

de har jag for lindami\.lct under anslagspostcn Expenser beräknat engångs

anvisningar om 18 000 kr. for landsarkiwt i Vadstena och 45 000 kr. för 

landsarkivet i Göteblirg. 

Med hlinvisning i övrigt till sammanst~illningen föreslår jag att anslaget 

för nästa budgetar förs upp med 15 808 000 kr. 

Jag hemställer alt regeringen föreslar riksdagen 

alt till La11dsurki1·e11 för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 15 808 000 kr. 

B 44. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkh·: Förvaltnings

kostnader 

1978/79 lJ tgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6815 463 

6967000 

8002 000 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) ingär dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. ortnamnsarkivet i 

Uppsala. dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. dialekt- och ortnamnsarki-
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vet i Göteborg. dialekt- och ortnamnsarkivet i Umd1 samt svenskt visar

kiv. MynJigheten har till uppgift att samla in, bevara och publicera materi

al om svenska, samiska och finska dialekter och folkminnen samt ortnamn 

i riket, ombesörja statliga ort namnsundersökningar. handlägga ärenden om 

fastställande av ortnamn m.m. samt insamla och sammanställa material om 

svensk vis- och folkmusik. Myndigheten leds av statens arkivstyrelse som 

tillsätts av regeringen. Hos myndigheten finns också en nämnd för bl.a. 

samordning av verksamheten. Även nämnden förordnas av regeringen. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Till DOVA-nämndens 

disposition 
därav engångsutgifter 

33 
15 
48 

5 540000 
9000 

I 067000 

351000 
(200000) 

6967000 

DOVA 

+ I 
+ 2 
+ 3 

+ 604800 
+ I 000 
+ 626100 

+ 185100 
(of.) 

+1417000 

Dialekt- och ort11am11sarkiven samt n·enskt visarkfr O>OVA) 

I. Pris- och löneomräkning 961 900 kr. 

Föredra
ganden 

of. 
of. 
of. 

+ 381000 
of. 

+ 619000 

+ 35000 
(of.) 

+1035000 

2. De besparingar som DOVA enligt huvudalternativet har redovisat 

innebär att en nedskärning i första hand mi'lste gå ut över lönekostnaderna. 

Detta medför att arkivens möjligheter att anställa tillfälliga vetenskapliga 

medarbetare begränsas. 

3. Arbetet med att lägga upp ett nytt fastighetsregister beräknas pågå 

under en följd av är. Den engtrngsanvisning om 200000 kr. som DOVA 

tilldelats för budgetåret 1979/80 för kostnader i samband med fastighetsre

gistret föreslil.s därför förnyad. 
4. DOVA begär 150000 kr. till DOVA-nämndens disposition. Beloppet är 

avsett att fördelas på Je arkiv som har trängande behov av t.ex. tillfälliga 

vetenskapliga medarbetare. 

5. DOVA anser att bristen på basresurser är ett allvarligt prohlem. 

speciellt för de mindre arkiven. och begär medel för tre tjänster varav en 

kansliskrivare/assistent till vardera dialekt- och ortnamnsarkivet i Göte

borg och Umeti och en förste arkivarie till dialekt- och ortnarnnsarkivct i 

Lund.(+ 305100 kr.) 
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Fiirslag 0111 i11rii111111dc a1· f'''r.1·01111ar1111.rnrkii· 

Regeringen uppdrog den 10 februari 1977 f1t DOVA att närmare över

väga frtigan om inrättande av ett statligt personnamnsarkiv. Statens arkiv

styrelse. som sedan I juli 1977 är styrelse även för DOVA. föreslog den 3 

augusti 1978 att en särskild personnamnsavdelning skulle upprättas och att 

den borde knytas till dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM). För

slaget har remissbehandlats. I remissyttrandena förekom delade meningar 

om det föreslagna arkivets lokalisering samt om lämpligheten av att använ

da datateknik för lagring av personnamnsmaterial. 

Regeringen beslöt den :!5 januari 1979 att ärendet skulle återremitteras 

till DOVA för den omprövning och de eventuella kompletteringar som 

remissyttrandena kunde ge anledning till. DOVA redovisade den :!9 maj 

1979 att de efter genomgång av remissyttrandena inte funnit skäl att ändra 

sin tidigare ståndpunkt. 

DOVA påpekar i sin anslagsframställning att det är angeläget att beslut 

snarast fattas angi'lende inrättande av personnamnsarkiv. Insamlingen och 

bearbetningen av svenska personnamn skulle därigenom bli organiserade 

på samma sätt som arbetet med ortnamn. dialekter och folkminnen varit 

sedan länge. Ett personnamnsarkiv knutet till dialekt- och ort namnsarkivet 

i Umeti skulle enligt DOV A:s beräkningar kosta 693 000 kr. Under föreva

rande anslag redovisas kostnader för erforderliga tjänster och tillfälliga 

vetenskapliga medarbetare ( + 370 000 kr.). Behovet av verksamhetsmedel 

m.m. redovisas under DOVA:s anslag till insamlingsverksamhct m.m. 

Siirski/d skrii·clse om i11rii;ta11de a1· Ja-:.z.arki1· 

I en särskild skrivelse den 13 juni 1979 har Gruppen för svensk jazzhi

storia föreslagit att permanenta resurser ställs till förfogande för svensk 

jazzforskning och att denna forskning förläggs till svenskt visarkiv. Enligt 

beräkningar i skrivelsen erfordras totalt :!71 000 kr. för verksamheten. 

Under förevarande anslag begärs :!:!5 000 kr. för tjänster och tillfälliga 

vetenskapliga medarbetare. Behovet av verksamhetsmedel i övrigt redovi

sas under DOV A:s anslag till insamlings verksamhet m.m. Skrivelsen har 
remisshehandlats. 

Statens kulturri\.d och humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrå

det ( HSFRl tillstyrker förslaget. DOVA anser det angeläget att dokumen

tationen av den svenska jazzen kan fortsätta och att verksamheten kan 

inonlnas i svenskt visarkiv men påpekar att resursbehovet för verksamhe

ten i sti fall måste vägas mot andra angelägna resursbehov inom DOVA

området. 

Fört'dmganden 

DOVA har genom särskilda regeringsbeslut tilldelats medel för deltagan

de i bl. a. internationella namnforskarkongresser. Dessa medel har hittills 

utgått från anslaget G I. Kulturellt utbyte med utlandet. Dessa medel bör i 
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fortsiillningen bcriiknas under förevarande anslag. Med anledning hiirav 

bör anslags posten Till DOVA-nämndens disposition höjas med 15 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen beräk

nar jag anslaget till 8 00'.."! 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till L>ialekt- och ort11am11sarki1·e11 samt .He11skt 1•i.rnrki1·: Fiin·alt-

11ingskostnader för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av 8002000 kr. 

B 45. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: Insamlingsverk

samhet m.m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

979918 

I 114000 

I '.."!58000 

Reservation 121475 

Frfm anslaget bestrids hl.a. kostnader för arvoden till tillfälliga veten

skapliga medarbetare. inlösen av samlingar, resor och expenser. 

Dialekt- och ort11a11111.rnr/..i1·e11 samt s1·e11skt 1·i.rnrkii· ( DO\' A) 

Prisomräkning m. m. 111 400 kr. 

De besparingar som har redovisats enligt huvudalternativet innebär en 

begränsning i arkivens möjligheter att utnyttja vetenskapliga medarbetare 

samt minskad möjlighet till inspelningar i fält. 

Anslaget före si as bli höjt med totalt o 19 000 kr. Av ökningen hänför sig 

300 000 kr. till publicerings verksamhet och 319 000 kr. för verksamheten 

vid det föreslagna personnamnsarkivet. DOVA föreslår vidare att den 

engångsanvisning som DOVA tilldelades för innevarande budgetår skall 

förnyas. 

Enligt Gruppen för svensk jazzhistoria erfordras 46 000 kr. för den 

föreslagna jazzverksamheten vid svenskt visarkiv. 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMAl har i en särskild 

skrivelse den I juni 1979 ansökt om medel för förvärv av en ordbok i 

sydsamiska. ULMA avser att publicera ordboken i tre delar under tre är 

m:h beräknar att kostnaderna skall uppgt1 till 89 000 kr. per år. Genom 

särskilt rcgeringsbcslut den 6 juni 1979 har för ändam:'.Het anvisats 89000 

kr. för budgetåret 1979/80. DOVA föreslhr att 89000 kr. anvisas även för 

budgctäret 1980/81. 

Föredrar:anden 

Jag ansluter mig till DOV A:s förslag om att medel bör anvisas för 

fortsatt publicering av en sydsamisk ordbok. Jag beräknar 94000 kr. för 

Jetta ändamttl. 
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Jag hcmstiiller att regeringen föresbr riksdagen 

att till Dialekt- och ortnt1111n.1arki1·e11 sa1111 s1·en.1·k1 1·isarkir: /11sam

li11g.1Terksa111hct 111.111. för budgetåret 1980/81 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 1 258 000 kr. 

B 46. Svenskt biografiskt lexikon 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1221 270 

1 2ti0000 

I 476 000 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt

linjer som angetts i prop. 1962:86 !SU 1%2:74. rskr 1962:194). 

Myndigheten leds av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen. 

Hos myndigheten finns också en nämnd för bl.a. samordning av verksam

heten. Även niimnden förordnas av regeringen. 

Personal 

Redaktörer 
Övrig personal 

Anslag 

Utgijier 
Lönekostnader 
Sjuk värd 
Rcsccrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

lnkomsta 
Publikationer 

Nettoutgift 

S1·e11skt biogra.flskr lexikon 

1979/80 

5 
2 

7 

I 052 000 
2000 
2000 

63 ()()() 
271 ()()() 
( 27 ()()()) 

1390000 

130000 

1260000 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 190 JO() kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Svenskt biogra- Föredra-
fiskt lexikon ganden 

+I 
of. 

+I 

+229000 
of. 
of. 

+ 27000 
+ 54000 

(+ 8000) 

+310000 

+ 30000 

+280000 

+I 
of. 

+I 

+ 178000 
of. 
of. 

+ 18000 
+ 50000 

(- 27()()()) 

+246000 

+ 30 ()()() 

+216000 

2. De besparingar som myndigheten har redovisat enligt huvudalternati

vet innebär bl.a. en reducering av medlen för författararvoden. vilket leder 

till att den planerade utgivningstakten inte kan hållas. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 140 

3. Personalen föresli'ls förstiirkt med en amanuens d~i vissa för artikelur

valet och forskningsuppföljningen viktiga registreringsarbeten f.n. inte 

hinns med(+ 103000 kr.). 

4. Under anslagspostcn till expenser begärs medel för inventarier 
(+ 8000 kr.). 

FiiredragunJi•n 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 476000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en handläggartjänst samt 

8000 kr. för inventarier. 

Jag hemställer att regeringen föreslttr ril-;sdagen 

att till S1·en.1·kt hio1:ru.fiskt lexikon för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av I 476 000 kr. 

B 47. Arkivet för ljud och bild 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 822406 

4820000 

5 160000 

Arkivet för ljud och bild (ALBl har bl.a. till uppgift att bevara och 

tillhandahålla sådana ljud- l)Ch bildupptagningar som anges i lagen 

( 1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bild upptagningar. 

Arl-;ivet för ljud och bild började sin verksamhet den I januari 1979. 

Myndigheten leds av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen. Hos 

myndigheten finns också en nämnd för bl.a. samordning av verksamheten. 

Även nämnden ftirordnas av regeringen. 

1979/80 B.::räknad ändring 1980/X 1 

Arkivet för Förcdrn-
ljud och bild ganden 

Personal 
Handläggande personal 8 of. of. 
Övrig personal 14 of. of. 

22 of. of. 

Anslag 

Lönekostnader :! :!61000 + 76000 .._ 107000 
Sjukvård :!000 Llf. of. 
Reseersättningar :!8000 + 13 ()()() of. 

diirav utrikes resor (10000) (+ 6000) ( of.) 
Lokalkostnader 6:!3 000 + 91000 + 92000 
Expenser 346000 + 181000 + 63000 

därav engångsutgifter (-) (+ 150000) (+ 50000) 
Bandkostnader m.m. I 184000 + 118()(){1 + 59000 
Materielunderh!\11 176000 + 18000 + 9000 
Förvärv av äldre material 200000 + 20000 + 10000 

4820000 '+517000 +340000 
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Arf..il'l'I ji"ir (iud och hi/d 

I. Pris- och löneomriikning m.m. 357 000 kr. 

:!. De besparingar som ALl3 enligt huvu<lförslaget har re<lovisat innehiir i 

första hand en minska<l forskarservice samt minskat förviirv av sådant 

ljud- och hil<lmaterial som har intresse for forskningen men som inte faller 

under pliktt:Xemplarlagen (- 104000 kr.). 

3. Me<llen till resensiittningar hör höjas med 10000 kr.. varav med 6000 

kr. för utrikes resor. 

4. För att arkivet p~1 ett adekvat sätt skall kunna ta hand om bl.a. 

videogram som produceras och iir leveranspliktiga enligt pliktcxemplarla

gen bör anslagsposten till expenser höjas med 150000 kr. i form av en 

engtlllgsanvisning for inköp av ytterligare teknisk utrustning. 

Fiircdragande n 

Med hiinvisning till sammanstiillningen heriiknar jag anslaget till 

5 160000 kr. Jag har diirvid beräknat medel för en engängsanvisning om 

50000 kr. för anskaffande av ytterligare teknisk utrustning. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arf..ii·i•t ji"ir (iud och hild för budgetåret 1980/8 l anvisa ett 

förslagsanslag av 5 160000 kr. 

B 48. Bidrag till vissa arkiv 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 276000 

1466000 

I 685 000 

Ur anslaget utgttr bidrag till Emigrantregistret i Karlstad, Stiftelsen 

Emigrantinstitutet, Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv. Genealogiska för

eningen. Föreningen Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkivförbund. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

lnstitu- Föredra-
tinnen ganden 

I. Emigrantregistret i Karlstad 65000 + 75000 + 4000 
:?. Stiftelsen Emigrantinstitutet :?05 000 +1'27(K>O + 83000 
3. Stiftelsen Arbetarrörelsens 

arkiv 1086000 +564000 + 78000 
4. Genealogiska föreningen '23000 + 9000 + 1000 
5. Föreningen Värmlandsarkiv 47000 + 6000 + 3000 
6. Folkrörelsernas arkivförhund 40000 .,. HHKlO + IO(K)() 

7. Ruotsinsuomalaisten Arkisto 
(Arkiv för Sverigefinnar och 
Finlandssvenskar i Sverige) + 156 ()()() + 40000 

1466000 +947000 +219000 
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1. 1:"111igra11tregistrct i l\.11rlstad anhhller om att bidraget skall höjas med 

75 000 kr. till 140000 kr. för att det skall hli möjligt att täcka kostnaderna 

för en heltidsanställd föreståndare och bekosta ett rrojekt om arhetsvand

ring i svensk hisloria som skall genomföras. i samarbete med historiska 

institutionen vid Urrsala universitet och högskolan i Karlstad. 

Riksarkivet framhåller att en allsidig utredning om Emigrantregistrets 

framtida urrgifter hör göras. Innan en sädan utredning genomförts är 

riksarkivet inte berett att tillstyrka statsbidrag till en forskningsledai1jänst 

pf1 heltid. Riksarkivet tillstyrker dä1for oförändrat statsbidrag. 

2. St!fie/sen E111igra11ti11stit11tet i Vtixjö begär en höjning av bidraget med 

127 000 kr. till 332 000 kr. Ökningen är föranledd av kostnader för en tjlinst 

som bibliotekarie samt ökade kostnader för en amanucnstjiinst. för ex

penser och driften i övrigt. 

Riksarkivet finner ansökan väl motiverad och tillstyrker det hegiirda 

bidraget i dess helhet. 

3. StUidw•n Arhetarriirelsens ar/dr begär att bidraget höjs med 564000 

kr. till 1 650 000 kr. Bl.a. ansöker arkivet om medel till en utökning av 

personalen med titta tjänster. Ökat intresse för Arbetarrörelsens arkiv. 

starkt ökad besökartillströmning. eftersläpning i fråga om ordnings- och 

förtcckningsarbete och behovet av att igfrngsätta mer omfattande fältarbe

ten utgör huvudmotiveringarna härför. Förslagen i anslagsframställningen 

syftar till att f1stadkomma den urrrustning som har föreslagits i en inom 

arkivet är 1976 gjord utredning om arkivets uppgifter och behov. Arkivet 

ansöker också om medel för att täcka ökade kostnader för bokinköp. 

resor. lokaler m. m. 

Riksarkivet förordar att personalökningen sker suc.:essivt och tillstyrker 

anslag till tre nya tjänster. I övrigt tillstyrker riksarkivet det begärda 

bidraget i dess helhet. 

4. Genea/01-:is/...a .fi'irenillf.:l'll anhåller att bidraget höjs med 9 000 kr. till 

32 000 kr. för höjda hyreskostnader. 

Riksarkivet tillstyrker det hcgärda bidraget. 

5. Fiirenin1-:c11 \/är111/a11d.1·arki1· begär att bidraget höjs med 6000 kr. till 

53 000 kr. för höjda lönekostnader. 

Riksarkivet tillstyrker fortsatt statshidrag. 

6. Fo//.:riirt>lsernas arkii:{iirbund anht11ler att bidraget höjs med 10000 kr. 

till 50000 kr. för all kunna motsvara det s\ora behov av utbildning i 

ordnings- och förteckningsarbetc. bibliotekstcknik, arkivteknik m. m. som 

finns i medlemsorganisationerna ute i landet. 

Riksarkivet tillstyrker fortsatt statsbidrag till kursverksamheten. 

7. R11otsi11s110111alaiste11 Ar/.:isto (Arkiv för Sverigefinnar och Finlands

svenskar i Sverige) ansöker om ett bidrag om 156000 kr. för verksamhe

ten. Arkivets syfte är att samla och förvara dllkument. trycksaker och 

övrigt historiskt intressant material som rör tinnar och finländare i Sverige. 

Det sökta bidraget är avsett att täcka lönekostnaderna för en förestånda

re samt kostnader för lokaler, material. telefon 111. m. 
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Riksarkivet anser det vara av största värde att Ruotsinsuomalaisten 

Arkisto har bildah. Dess verksamhet ligger helt i linje med den svenska 

kulturpolitikens riktlinjer i frtiga om dokumentation av invandrarnas kul

tur. 

Riksarkivet tillstyrker det begärda statsbidraget. 

/-"i"ire draga llll e 11 

Ruotsinsuomalaisten Ark i sto har genom beslut av regeringen under hös

ten 1979 tilldelats 25 000 kr. för anskaffande av utrustning. Jag förordar av 

skäl som anförts av riksarkivet att bidrag till verksamheten vid nyss

nämnda arkiv i fortsiittningen beräknas under förevarande anslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l"issa ark.il· för budgetåret 1980/81 anvisa ett anslag 

av I 685 000 kr. 

B 49. Riksantik \'arieiimbetet: Förvaltningskostnadcr 

1978/79 Utgift 

1979/80 An~lag 

1980/81 Förslag 

30 181846 

'30141000 

33 782 ()()() 

1 Dessutom tillkl1mmcr 20000 kr. från an5laget Bidrag till internationellt kulturut
byte. 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer om

fattar riksantik varieiimbetet. historiska museet. kungl. mynt kabinettet, 

medclhavsmuseet, en teknisk institution och Vitterhetsakademiens biblio

tek. Myndighetens förvaltningskostnader upptas under två anslag pr1 stats

budgeten. Frnn detta anslag bestrids förvaltningskostnaderna för riksanti

kvarieiimbetet och Vitterhetsakademiens bibliotek. 

Riksantikvarieämbetet svarar för myndighetens kulturminnesvl1rdande 

uppgifter. Det nligger ämbetet siirskilt att verka för en övergripande plane

ring av kulturminnesvården. bevaka kulturminnesvttrdcns intres~en vid 

bebyggelse- rn.:h annan samhällsplanering. leda arbetet med att planmässigt 

inventera och dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer samt handliig

ga frt1gor om vard och bevarande av kulturminnen och kulturmiljöer. 

Ämbetet skall också utarbeta råd och anvisningar. fr~imja utbildning och 

information rörande kulturminncsvården samt följa den regillnala kultur

minnesvården och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna. Ämbe

tet är indelat i fyra byråer. niimligen kulturminnesbyr:'m. dokumentations

byrt\n, byrån för vård och förvaltning samt administrativa byrån. 

Vitterhetsakademicns bibliotek skall svara för biblioteksservice åt myn

digheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forskning 

och studier inom myndighetens verksamhetsområde. 
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1979/80 

Personal 

Riksumiki·urieiimht•/cl 
Handliiggande personal 67 
Övrig personal 50.5 

Virrerhl'lsakadcmicns 
hihliolek 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 6 

125,5 

Anslag 

Lönekostnader 14493000 
därav engiingsutgifter (-) 

Riksantik varicämbctd ( 13 708000) 
därav enghngsutgifter (-) 

Vitterhetsakademiens 
bibliotek (785000) 

Sjukvhrd 27000 
Ribantik varieämbetct (25000) 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek <2<XXll 

Rescersättningar 463000 
Riksantik varicämbetel (460000) 
därav utrikes resor <17000) 
Vittt:rhetsakademiens 
bibliotek (3 000) 
därav utrikes resor (-) 

Lokalkostn<1der 7490000 
Expenser 966000 

därav engångsutgifter (380 000) 
Riksantikvarieämbetet (9180001 

därav cnghngsutgifter (370000) 
Vitterhetsakademicns 

bibliotek (48000) 
därav cnghngsutgifter (10000) 

Information och utbildning 
( riksantik varicämbetet) 703000 
därav enghngsutgifter (200000) 

Fornminnesinventering 
(riksantikvarieämbetet) 4402000 
Konserverings- och foto-
verksamhet (riksantikvarie-
ämbetet) 1103000 
Bokinköp och bokvä.rd 
<Vittcrhctsakademicns 
hihliotekl 247000 

därav engångsutgifter (-) 

Bidrag till organisationer 
och föreningar 247000 
Inlösen av fornfynd 
<riksantikvarieämbetet) 
Besparingar 

30141000' 

Heriiknad ~indring 1980/81 

Riksantikvarie- Fiirc-
ämbetct och sta- dragandcn 
tens historiska 
museer 

+25,5 of. 
+ 4.5 of. 

+ 2 +I 
+ I of. 

+33 + I 

+ 5175000 +I 594000 
(+ 200000) (-) 

(+ 4 797000) (+ 1419000) 
(+ 200000) (-) 

(+ 378 <XXII (+ 175 {)()()) 
+ 2000 + 2000 

(+ 2000) (+ 2()()()) 

(of.) (of.) 
+ 98000 of. 

(+ 95000) (of.) 
(+ 13(X)()) (+ 10000) 

(+ 3000) (of.) 
(+ 3!XIOl (-) 

+ 2 623 ()(X) +2252000 
+ 2508000 + 36000 

(+ 1870000) (of.l 
(+ 2473000) (+ 34 ()()()) 
(+ 1870()()()) (of.) 

(+ 35 <XX.ll (+ 2000) 
(+ 5000) (of.) 

+ 1281000 + 56()()() 
(of.) (of.l 

+ I 101000 + 288000 

+ 1171000 + 73 ()()() 

+ 113000 + 12000 
(+ 31000) (-) 

+ 193000 + 16000 

+ 50000 
_2 - 688000 

+14315000 +3641000 

1 Innevarande budgetår disponerar riksantikvarieämbetet därutöver 20 000 kr. för 
internationellt kulturutbyte under anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. 
2 Riksantikvarieämbetets förslag till besparingar ingår i de redovisade beloppen 
under resp. anslagspost. 
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Rik.1·antikrarieiimhetl'I och .1tate11.1 hi.1tori.1k11 m11.1·1·cr 

I. Pris- och löncomriikning m.m. 4 402 000 kr. I beloppet har inräknats 

merkostnader till följd av att fornminnesinventeringens areal har utökats. 

2. Besparingarna enligt huvudalternativet innebiir for iimbetets del hl.a. 

att publicerings- och uthildningsverksamheten och fomminnesinventering

en måste inskriinkas. Vidare innebiir det försiimrade resemöjligheter. För 

bibliotekets del minskar medlen till bokinköp och bokbindning. (-668000 

kr.) 

3. Rik sant i kvar i e ä m betet hehöver en förstärkning med 30 tjäns

ter. varav nio till kulturminneshyrt111. sju och en halv till dokumentations

byrän. nio till vårdbyrån och fyra och en halv till administrativa hyril.n. 

l)iinsterna hehövs till stor del för att kunna genomföra den reform av 

hyggnadsvården som byggnadsvårdsutredningen har föreslagit i betänkan

det 1SOU 1979: 17) Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda. Vidare 

begärs att medel för tre tjiinster avseende projektet "Det medeltida Sveri

ge" öve1fors till iimbetet från statens humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsräds anslag. Medel begiirs också för två amanuenstjänster i 

utbyte mot två assistenttjänster samt för vikariatsersättningar. Därutöver 

begärs medel för slutförande av rapporter. 1+4159000 kr.) 

4. Ämbetet föreslår ökade medel till reseersättningar. hl.a. med hänsyn 

till det ökade behovet av sektorsplanering. råd- och anvisnings verksamhet 

samt det ökade resande som ett genomförande av byggnadsvårdsutred

ningens förslag kommer att innebära. På grund av allt intensivare utländs

ka kontakter. såsom representation i nordiska och internationella samar

betsorgan. behövs ocksä ökade medel för utrikes resor. ( + 151 000 kr.) 

5. De under anslagsposten till expenser begärda ökningarna avser bl.a. 

ersättning av försliten inredning och utrustning. fotorestaurering. mikro

filmning av ritningar och kartor. utbyte av telefonväxel samt inköp av 

skrivautomat I+ 2 860000 kr .. varav för engängsanvisningar 2 610 000 kr.). 

6. Under anslagsposten till information och utbildning föreslås ökade 

resurser för bl.a. publiccringsverksamhct. extern- och internuthildning. 

hl.a. av arkeologiutbildad personal. information till hl.a. länsstyrelser, 
kommunt:r och allmiinhet. internationellt kulturuthyte, redigering av film 

om Helgcandsholmcn samt för myndighetens forskningsnämnd ( + I 281 000 

kr.. varav för engångsanvisning 200 000 kr.). 

7. Höjningen av medlen till fornminnesinventeringcn avser bl.a. byrå

mässigt projektarbete ( + 209 000 kr.). 

8. Under anslagsposten för konserverings- och fotoverksamhct begärs 

bl.a. medel för forsknings- och utvecklingsarbete inom stenkonservering. 

måleri pä trä samt metall- och textilkonservering ( + I 077 000 kr.). 

9. För ökade bidrag till organisationer och föreningar begärs en höjning 

av denna anslagspost med 193 <XlO kr. 

10. Ett särskilt anslag för inlösen av fornfynd bör inrättas. Anslaget bör 

ges formen av förslagsanslag <+ 50000 kr.l. 

JO Riksdugen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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11. V it ter hetsa k ad e m i c n s bi b I i o t c k hegiir tre nya tjiinstcr 

samt ökade resurser för hnkinköp och hok vttrd samt för inredning av 

bihliotckslokalerna t + 477 000 kr.. varav fi.ir engängsanvisningar 4o 000 

kr.). 

Fiiredragand1•11 

För niista budgetär hör medel för riksantik varieiimhetets vcrbamhet 

heräknas med utgångspunkt i iimhcteb huvudfi.irslag. dvs. med en bespa

ring pä 2 (}. av innevarande års anslag uppriiknat med löne- och prisom

riikning. Besparingen uppgår till sammanlagt 688 000 kr. Det hör ankomma 

pft iimbetet att i anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till 

rcglcringsbrevshestiimmclscr for budget{1ret 1980/8 l föreslt1 hur besparing

en skall fördelas pft de anslag som riksantikvaridimbetet disponerar. 

Jag har berii.knat medel fi.ir en personlig tjänst för en tjiinsteman vid 

vittcrhctsakadcmicns hibliotek. som i samband mi.:d myndighets omlokali

sering garanterats fortsatt anstiillning i Stockholm ts.k. NOM-garantl. 

Utrustningsnämndcn för universitet lich högskolor t U U H) har den 9 

oktober 1979 avgivit yttrande över riksantikvarieiimhetets framställning 

om anskaffning av ny telefonväxel. Med utg~rngspunkt fran UUH:s yttran

de har jag för t\ndamMet heri\knat medel under anslaget Inredning och 

utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. 

Riksantik varieiimbetct disponerar 20 000 kr. för internationellt kulturut

byte. som f.n. beri\knas under anslaget Bidrag till internationellt kulturut

byte. Dessa medel bör i fortsiittningen beriiknas under anslagspostcn In

formation och utbildning under förevarande anslag. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanstiillningcn foreslftr jag att anslaget 

för niista budgetår förs upp med 33 782 000 kr. 

Jag hemsfaller att regeringen foresl~ir riksdagen 

att till Rik.rnmiki·ari1•iimhl'1t't: Fiin·ti!tni11,.;skost11ad1·r för hudgct

ärct 1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 33 7H2 000 kr. 

B 50. Riksantikvarieämbetet: Vård och underhåll av fornlämningar och 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4 187 185 
5 124 ()()() 

5 457 000 

Reservation 

Ur anslaget utgår hidrag till vård. undersökning och iståndsättning av 

kulturhistoriskt värdefulla fasta fornlämningar och byggnader. inhegripet 

kyrkor. med undantag av statliga byggnadsverk som avses i 18 § kungörel

sen ( 1920:744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet 

( 18 ~ ändrad senast J 967:331 ). Från anslaget utgår även ersättning till 

domänverkets fond för upplåten mark på Björkö. 
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Ersiittning enligt 5 ol.'h 7 ~*lagen ( 1960:690) om byggnadsminnen tom

trydi.t 1976:440) för bestridas frän anslaget. 

Stöd till kulturminnesvttrdcn utgi1r 111.:ks~t av siirskilda lotterimedel efter 

ansökningar frän kommuner. hembygdsforeningar. m.11. Under budget{1ret 

I 97'rl./79 fördelades sammanlagt 750 000 kr. som bidrag till rcstaurcringsar

beten. inköp av fastigheter m. m. 

1974 iirs riksdag anhöll hos Kungl. Maj:t om en översyn av formerna för 

medebtilldelningen till vard lH.:h bevarande av byggnader och byggnads

miljöer (KrU 1974: 15. rskr 1974:248). Regeringen tillkallade den 18 mars 

1976 slirskilda sakkunniga för att utreda formerna för stödiitgiirder för v:'.lrd 

11ch bevarande av kulturhistoriskt vlirdcfull bebyggelse. Utredningen. som 

antog namnet byggnadsvi'trdsutredningen. lade vf1ren 1979 fram sina för

slag i betiinkandet tSOU 1979: 17) Kulturhistorisk bebyggelse - viird att 

värda. 

Rik.rn11rik1·ari1·1i111h1·r1·r och sf11f1•11.1 hi.1rori.1ka 11111.11'1'/' 

l'risomriikning m. m. 512000 kr. 

Besparingarna enligt huvudalternativet innebiir minskade resurser för 

utrednings- nch utvccklingsarbetc. 

Ämbetet föreslår att den uppdelning av anslaget i program som redovi

sats i tidigare anslagsframstlillningar nu permanentas genom en uppdelning 

av anslaget pi1 fyra nya reservationsanslag. 

I. För Bitlrag rill 1·1/rtf 111· k11/r11rliistori.1kr l'lirtfc'.fi1/I hehyggl'is1· beglirs 

40000000 kr. Medlen är avsedda för ~tatsbidrag till vard av kulturhisto

riskt vlirdefull bebyggelse i enlighet med byggnadwårdsutredningens för

slag. som bidrag till underhf1ll av församlingskyrkor och bidrag vid konser

vering av kyrkliga inredningar och inventarier. 

2. För Bidrag rill 1111til'l'.1iikni11g arfi1.1r .fi1rn/iim11i11g beglirs 2 000 000 kr. 

Bidrag frän delta anslag skall utgä enligt de regler som finns i 9 * fornmin

neslagen . 

. 1. För Rik.rn11rikl'(1ril'iimh1·rcr.1 .fi'irnilr11i11g a1· Ji1.1riglll'fer och 1·1irtl 111· 

.f;1m/ii11111i11gar inkl. hygg1111d.1hy((11 fili Gnr/1111tl begiirs 7676000 kr. Ämbe

tets fastighetsförvaltning mf1ste bedrivas pn elt sådant siilt alt den kan vara 

normbildande för övrig kulturminnewiml. I det begiirda beloppet lir inbe

r~iknat medel för de akuta vårdf1tgiirderna. Medel begiirs ol.'ksi1 for uppfö

rande av en mu,eibyggnad i Eketorps borg. För v~irden av fornliimningar 

krlivs ekonomiska insatser rr:·rn ämbetets sida främst i samband med ska

dor p{1 fornliimningar och för vardarbeten samt åtgärder i syfte att göra 

fornl~imningarna liittare tillgiingliga. 

Byggnadsvftrdsutredningen föreslår att en byggnadshytta med iimbetet 

som huvudman inrättas på Gotland för vård oi:h bevarande av de got

liindska kyrkorna och ruinerna. Ämbetet bitriider förslaget och har i ovan

nlimnda hel opp inberäknat en årlig driftkostnad för byggnadshyttan pa 2. 7 

milj.kr. 
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4 .. Ä.mht>tet begiir Medl'i .fi"ir 111ri·d11i11gs- och 1111·cc/.;/i11i.:.1arhe11· med 

sammanlagt 2 300000 kr. Pn1jektmedel ht>hl\vs bl.a. för utrt>dningar nrn 

bevarandeplanering. byggnadsinvt>nteringar och byggnadstekniska utred

ningsprojt>kt. Ökade ek111wmiska resurser för d11kumentatiom- oi.:h under

sökningsvt>rksamhct bchiivs for bl.a. fortsatt dterundersi\kning av skatt

fyndplaht'r p[i Gotland samt för en forhiittning in11m iimhetet av projektet 

· · Mcdeltidsstaden · ·. tidigare finansierat genom humanistisk-samhiillsve

tcnskapliga forskningsr~1det samt Riksbtmkens juhikumsfond. För utveck

lingsarbt'te inom fornminnesvftrden hegiirs medel till hl.a. utarhetande av 

anvisningar och information rörandt' förvaltning och vtlrd av fornliim

ningar. 

I en siirskild skrivelse dt>n 24 St'ptemht'r 1979 med komplettering av 

anslagsframstiillningen foreslar iimhetet att 5 milj. kr. anvisas för ersiitt

ningar i samband med byggnadsminncsförklaringar. Ett siirskilt reserva

ti~msanslag bör inrättas för iindam:llet. För ersättningar över ett visst 

bdopp, förslagsvis I milj. kr., bör regeringens medgivande inhämtas. 

FiircJragande 11 

Anslaget bör höjas med 333 !XIO kr. med hänsyn till intriiffade kostnads

st..::gringar. 

Jag hemställer att regeringen föreslä.r riksdagen 

att till Rik.rnntikl'arieiimhctet: \lärd och 1111dcrhåll m·Ji1rn/äm11ingar 

och k11/wrhi.11oriskt l'iirdc:fi1/la hyggnadcr för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 5 457 000 kr. 

B 51. Riksantikvarieämbetet: llppdragsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10 122482 

8444000 

11 7!1.4000 

Anslaget anviinus for att förskottera kostnader för sådana undersökning

ar nch utrcuningar som föranlcus av lagen t 1942:350) om fornminnen 

(omtryckt 1976:442. iinurad senast 1977:719) och som pt1 uppdrag av statlig 

eller kommunal mynuighct eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet 

mot avgift. Av anslaget far tas i anspräk högst ett belopp mohvarande 

summan av de ersiittningar som iimbetsverkct erh{tller av uppdragsgivar-

na. 

Inkomster vid riksantikvariciimbct..::t för uppuragsvcrksamhcten. som 

redovisah pft Jriftbuug..::tens inkomstsida under uppbörd i statens verk

samhet. beräknas för buugetåret 1980/81 till 11 784000 kr. 
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-----------------·· --------

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Kostnader för övrig arlit'lskraft. 

n:s1ir. maskinhvrnr m.rn. 
(. ·entralaJminist r<itinn 
Sjukvar<l 
L1>kalkostnaJer 
Expt>nser 

ll)7'1/XO 

33.5 
7'2.5 

106 

2 2.WOOO 

.' 84(1000 
l)8()00 

2000 
94000 

165000 

8444000 

lkriiknad iindring l l)80/81 

Riksantikvarie- Föredra-
iimlit>let oeh sia- ganJo:n 
km hishiriska 
museer 

·---------

of. 
of. 

of. 

+6.'09000 

-.173otKJO 
+ 121000 
+ 2000 
+ 2:1811011 
+ 146000 

+ 3 340 ()()() 

nf. 
nf. 

of. 

+h56l)ll00 

-3 736000 
+ 121000 
+ 2000 
+ 238000 
+ 140000 

+3340000 

Rik.1w11ikl'lll"i1'1"i111hl'tl't och stt1f1'/l.I" '1istorisk11 11111s1'l'f 

Riksrevisi1rnsverket IRRV) har under hudgett1ret 1978/79 gjort en över

syn av uppdragsverksamhetens taxes:ittning. Under hösten 1979 hcriiknas 

den nya taxan faststi.illas med tifömpning fr.o.m. den I januari 1980. 

Anslagsomr:ikningen enligt huvudalternativet har gjorts utifrtrn det taxe

förslag som framlagts av RRV. 

Fiir1·drng111u/1· 11 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag al\ regeringen 

foreslar riksdagen 

att till Rik.rnnti/., 1·11ril'iimhetl'l: Up11tlmg.1·1·a/.,.111111hl't for budget<'1ret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 11 784 000 kr. 

B 52. Statens historiska museer: Förvaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12 157 421 

'12 106000 

13 346000 

1 Dessutom tillkommer 100000 kr. från anslaget Bidrag till internationellt kulturut
byte. 

Historiska museet. kungl. myntkabinettet och medelhavsmuseet inghr i 

myndigheten riksantik varieämhelt!t och statens historiska museer. Myn

digheten bildades den I juli 197.:'i. 

Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige. företrädesvis under 
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förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet skall belysa penning

viisendets historia fr{m förhistorisk tid till nutid. Medelhavsrnuseet skall 

belysa de antika kulturerna kring Medelhavet och i Främre Orienten. 

Det ftligger de tre museerna siirskilt att inom sina resp. samlingsomrfalen 

v~in.la. förteckna. vetenskapligt bcarbcta och genom nyförvärv berika sam

lingarna. Museerna skall ocks;i hftlla ett urval av samlingarna tillgiingligt 

for allmiinhctcn. driva och stödja utställningar och annan pedagogisk verk

samhet samt liimna rt\d od1 information till regionala och lokala musecr. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Riksantikvarie- Före-
ämhctet och dragamlcn 
statens hisru-
riska museer 

Personal 

Hi.1toriska 11111sc1·1 

Handläggande personal .,., + 6 of. 
Övrig personal 26 + 3 of. 

I\ Ufll/I. mrntka/>inctlct 

ljandläggande personal 5 + 4 of. 
Ovrig personal I + 2 +I 

/14 ed i'/ ha I ".111111.1"('(' I 

Handläggande personal 4 + 2.5 of. 
Övrig personal 6 + 0,5 uf. 

64 +18 +I 

Anslag 

Lönekostnader 8341 ()()() +2592000 + bMI)()() 

Historiska museet (6411000) ( + 1359000) (+ 429()()()) 
Kungl. myntkahinettct (7h6000) (+ 632000) (+ 145 ()()()) 
Mcddhavsmusect (I lh4000) (+ 601000) (+ 900()()) 
därav engängsutgifler (169000) (+ 20000) (+ 11 ()()()) 

Sjukvi'lrd 13000 of. of. 
Historiska museet (9000) (of.) tof. l 
Kungl. myntkabincttet !2000) (of. I (of.) 
Medclhavsmuscet (2000) \of.) (of. l 

Reseersätt ningar 65000 + 240 000 (Of.) 
Historiska museet (56000) (+ 203000) of. 
därav u1rikes resor (8000) (+ 139000) (of.) 
Kungl. myntkabinettct (5000) (+ 15000) \of.) 
därav utrikes resor (-) ( + 10000) (of.) 
Medclhavsmuseet (4000) (+ 22000) (of.J 

Expenser 433 000 + 397000 + 14000 
Historiska museet (269000) (+ 364000) (+ 6000) 
därav eng!mgsutgifter (15 000) (+ 170000) (+ 1000) 
Kungl. myntkabinettet (38 000) (+ 22000) (+ 20()()) 

Medclhavsmuseet ( 126000) (+ 11000) (+ 6()()0) 

därav eng{mgsutgifter (50000) \of.) (+ 3 000) 

Utställningar 805000 + 240000 + 260()()() 
Historiska museet (674000) (+ 206000) (+ 134()()()) 

därav cngängsutgiftcr (444000) (+ 206000) (+ 134000) 
Kungl. myntkabinettet (43000) (.+- 25 000) (+ 17()()()) 

därav engängsutgifter (-) (+ 15000) (+ 15()()()) 
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1979/80 HeräknaJ änJring 1980/81 

Riksantik varit:- Före-
ämbetet llCh Jragandcn 
statens histo-
riska museer 

Medelhavsmuseet (88000) (+ 9()()()) (+ 4000). 
Medel för internationellt 
kulturutbyte (+ 105000) 

Information 220000 + 284000 + IOOOO 
Historiska museet ( 167000) (+ 240()()()) (+ 8()()()) 

Kungl. myntkabinettet ( 26 ()()()) (+ 15000) (+ 1000) 
MeJelhavsmuscet (27 ()()()) (+ 29000) (+ I 000) 

Underhåll och ökande av 
samlingarna 401000 + 266()()() + 51 ()()() 
Historiska museet (312000) t+ 153000) (+ 16000) 
därav engängsutgifter (-) I+ 120()()()) (-) 

Kungl. myntkabinettct (66500) (+ 95 500) (+ 34000) 
därav engångsutgifter (-) (+ 61 ()(}()) (+ 3()()()()) 
Medclhavsmuseet <22500) (+ 17 500) (+ )()()()) 

Konserverings- och foto-
verksamhet 1828000 + 1729()()() + 241 ()()() 
Historiska museet ( 1439000) (+ 1318000) (+ 21.'iOOO) 
Kungl. myntkabinettet (23 500) (+ 249000) (+ 16000) 
Medelhavsmuseet ( 154000) (+ 162000) (+ I 0 ()(}()) 

Arkeologisk projektverk-
samhet + 50000 
Medelhavsmuseet (-) (+ 50000) (-) 

12106000 +5798000 +1240000 

2 Innevarande budgetår disponerar statens historiska museer därutöver 1()()000 kr. 
under anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. 

Ri/...rn11ti/..1•arieii111hetet och statens historis/..a museer 

I. Pris- Ol:h löneomräkning m. m. 811 000 kr.. varav 025 000 kr. till 

historiska museet. 86 000 kr. till kungl. myntkabineltet och IOO 000 kr. till 

meddhavsmuseet. 

2. De besparingar som enligt huvudalternativet har redovisats innehär 

för historiska museet utöver bortfall av engtrngsanvisningen för omhyggna

den av hasutställningarna även nedskärning av medel för museets utställ

ningsverksamhet. Vandringsutställningar i Sverige maste stoppas och till

fälliga utställningar inom museet och utomlands kraftigt reduceras. Mu

seets internationella åtaganden kan ej genomföras. 

Vad gäller myntkabinettct innebär en besparing att medlen till museets 

informations- och utställningsverksamhet måste reduceras. och för medel

havsmuseets del minskar medlen till informationsverksamhct och m~jlig

heten till föremi'tlsinköp. 

3. För historiska 11111seet begärs sammanlagt nio nya tjänster samt en 

ökning av medlen till konsultuppdrag ( +973 000 kr.L Museets medel till 

reseersättningar bör höjas med 197 000 kr. för intensifierade kontakter med 

regionala museer och för ökade internationella kontakter. varav 138 000 kr. 

för utrikes resor. 
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Museet behöver ytterligare 343 000 kr .. varav 170 000 kr. som eng[111gs

anvisning. för hl.a. inköp av kontl1rsutrustning. utbyggnad av AV-atelje, 

forhättringar av servicen och säkerheten inom museet. sm;1skriftcr rti olika 

spr[lk över samlingarna och tidningen Historiska Nyheter. 

Under innevarande hudgetM disroncrar museet utöver medel för tillfäl

liga utst\illningar en engf111gsanvisning p~1 44400() kr. för ombyggnad av 

basutst~illningarna samt rlanerade utlandsrrojckt. Museet anhf1llcr om att 

fa behf11la nuvarande medel för utst~\\\ningar och all fä omsälla engtmgsan

visningen. Museet beg~ir dessutom en ökning av engängsanvisningcn med 

1tl<iOOO kr. för omhyggnad av hasutställningarna och diirigcnom sin utställ

ningsverksamhet. 

Museets medel till information hör höjas med 116 000 kr. för bl.a. ökade 

insatser vad gäller undervisning och kulturrrograrn för barn och andra 

eftersatta grurper. För underht\11 och ökande av samlingarna begärs en 

ökning med 111000 kr .. varav 110 000 kr. som eng{rngsanvisning for inköp 

av katalogiseringsutrustning. !\1edlen till konserverings- och fotoverksam

het hi.irökamed I 1%000kr. 

4. Kungl. 111y111kahi11et1et behöver personalförstärkning med en assi

stent. en museivakt och en antikvarie ( + 275 000 kr. l. Tre antikvarietjänster 

vilka nu betalas av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsr[1det fö

reslås överförda till an slagsposten till lönekostnaJer t + 314000 kr.). Mu

seet hegär ökade medel för resor med 14000 kr.. varav 10000 kr. avser 

ut1ikes resor. Som engfö1gsanvisningar begärs meJel för inköp av montrar 

(+ 15000 kr.) samt konservering av vattenskadade stampar (+61000 kr.). 

M yntkahinettets medel i övrigt bör höjas med 3 I 5 000 kr.. varav 129 000 kr. 

till konserverings- och fotoverksamhet. 

5. Medell1m·.1·m11scet disronerar innevarande budgetfa en eng~lngsan

visning för tillfällig personalförstärkning ( 169 000 kr.) för att förbereda 

llyttning till nya museilokaler. Museet hegiir för kommande budgetiir att fä 

omsätta eng;\ngsanvisningcn med tillägg för löncomräkning ( + 20 000 kr.). I 

samband med planeringen av de nya museilokalerna behöver konsulter 

och scenografer tillfälligt engageras. För detta ändamf1l begärs en cng{1ngs

anvisning pfl 100000 kr. Museet behöver även en rcrmanent personalför

stärkning med tre tjänster samt medel till arvodering av extra personal 

(+321000 kr.). 

De tillfälliga medel som inför nyttningen har erhflllits for renovering. 

kopiering och modellbyggen hegärs bli omsatta för kommande hudget{1r 

(50 000 kr.). 

För att möjliggöra resor till länder inom museets arbetsomrilde begärs en 

ökning av resecrsättningar avseende utrikes resor ( + 20 000 kr. I. 

Museet föresliir vidare en särskild anslagspost för arkeologisk projekt· 

verksamhet, ökade medel för information. underhflll och ökande av sam

lingarna samt för konserverings- och fotoverksamhet ( + 273 000 kr.). 
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Sra1e11s /,;11/111rrcld 

Kulturr[1Jet föresltir bl.a. förstärkning med en halv assistenltjänst för 

medclhavsmuseets egyptiska avdelning och en assistenttjänst för kungl. 

myntkabinellet samt en gemensam hantverkartj:inst för museerna. Därut

över foresli)S medel till tekniska institutionen för anställning av extra 

arbetskraft för i första hand konserveringsarbcten. för omräkning av tjäns

ter samt för inrättande av en administrativ konservatorstjänst och en 

teknikertjiinst ( +405 000 kr.). Vidare föresl:lr rt1det att en siirskild tjänst 

inrättas för museipedagogisk ut veckling. De i tjänsten ingtiende uppgif

terna bör friimst vara inriktade pil regional samverkan och pf1 erfarenhets

utbyte meu museer och barngrupper i hela landet !+ 150000 kr.l. För 

förstiirkning av vaktpersonalen har beräknats + 100000 kr. 

Även för budgeU\rct 1980/81 förutsälts viss andel av eng:'ingsanvis

ningarna disponeras för basutstiillningar och renovcringsarbete vid mcdel

havsmuseet och for ombyggnad av basutst:illningar viu histori~ka museet. 

Vau gäller myntkabinettct tillstyrker ri1det att 200000 kr. förs över frttn 

anslaget D 35 (humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrttdet). 

Anslaget föreslås öka meu totalt 2 224 000 kr. varav I 211 000 kr. avser 

pris- LH.:h löneomräkning. I kulturrhdets förslag inghr att besparingen enligt 

huvudalternativet har kompenserats. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 346 000 kr. Jag har diirvid under anslags posten till konserverings- och 

fotoverksamhet beräkn<il medel motsvarande kostnaderna för en tjänst 

som ingenjör (kemist). Därutöver har jag beräknat en fortsatt engångsan

visning. som för nästa budgetår ökas med 100000 kr. och totalt uppgår till 

544 000 kr. för bl.a. den påbörjade ombyggnaden av historiska museets 

basutställningar. 

Statens historiska museer disponerar 100000 kr. for internationellt kul

turuthytc. som f.n. utgår ur anslaget Biurag till internationellt kulturutbyte. 

Dessa medel bör i fortsättningen beriiknas under anslagsposten Utställ

ningar under förevarande anslag. 

För kungl. myntkabincttet har jag beräknat medel för en tjänst som 

assistent, engångsanvisningar om 15 000 kr. för inköp av montrar och 

30 000 kr. för konservering av vattenskadade stampar. Vidare har jag för 

medelhavsmusect beräknat fortsatta engangsanvisningar på 219 000 kr. 

med hänsyn till ökade arbetsuppgifter i samband med planeringen av nya 

lokaler. 

Byggnadsstyrclsen har i skrivelse den 9 oktober 1979 redovisat förslag 

till ombyggnader för magasin och utställningslokalcr för historiska museet. 

Jag räknar med att vissa ombyggnader skall kunna utföras och återkommer 

närmare till denna fråga under anslaget Byggnadsarbeten inom utbildnings

departementcts verksamhetsområde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Srarens historiska museer: Fvrl'l1ltni11gsko.1111ader för budget

året 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 13 346 000 kr. 
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B 53. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: Tekniska insti

tutionen 

1978/79 Nettoinkomst I 223 

1979/80 Anslag I 000 

1980/81 Fi.irslag I 000 

Tekniska institutionen vid riksantikvarie~imbetet och statens historiska 

museer skall inom myndighetens verksamhetsområde utföra uppdrag som 

rör analys. konservering och fotografering. 

-·----·------------------------

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgijier 
Lönekostm1der 
Sjukvård 
Rcscersäuningar 
Expenser 
Extern förmedling 

Inkomster 
Uppdrag för riksantikvarie

ämbetet 
Uppdrag för historiska 

museet 
Uppdrag för kungl. mynt

kabineltet 
Uppdrag för mcdelhavs

museet 
Övriga uppdrag 

Nettoutgift 

1979/80 

9.5 
18.5 
28 

2766000 
4000 

26000 
395 ()()() 

3191000 

I 103 000 

1439000 

235 000 

154000 
259000 

3190000 

I 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Riksantikvarie
ämbetet och 
statens histo
riska museer 

+13,5 
+ 9 
+22,5 

+2569000 
+ 4000 
+ 44000 
+ 355000 
+ 100000 

+3072000 

+1171000 

+1318000 

+ 249000 

+ 162000 
+ 172000 

+3072000 

of. 

Före
draganden 

+ I 
of. 

+ I 

+305000 
of. 
of. 

+ 9000 

+314000 

+ 73000 

+215000 

+ 16000 

+ 10000 
of. 

+314000 

of. 

Rik.rn11tikrarieiimh1'/1't och statens historiska museer 

Institutionen behöver tjugotvå och en halv nya tjänster. varav en byrtiin

genjör. tre antikvarier. tre konservaton:r. en amanuens och en halv tjänst 

som assistent vid sektionen for analys och allmän konservering. Vid tcxtil

sektillnen behövs två konservatorer. Tjiinsterna som assistent och amanu

ens med halvtidstjänstgöring bör utökas till att avse heltid. Vid sektionen 

för måleri pä trä behövs tre konservatorer och vid fotosektionen behövs 
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tv~i fotografer. tre tekniker och en assistent. KansliL'I hehiivcr tv~t assi

stenttjiinster. ( + 2 311 000 kr. l Institutionen behöver ~i ven medel for arvo

dering av tillfälligt ans blid personal l + 30 000 kr. l. Institutionen fi.ireslt1r en 

ökning av medlen till sjuk vi1rd med 4 000 kr. och till resor med 41 000 kr. 

Expensmedlen hör öka med 315 000 kr. För förmedling av uppdrag från 

myndigheten till externa instituti11ner fiires![is <ttt en ny anslagspost om 

100000 kr. förs upp i utgiftsstaten. 

De föreslagna foriindringarna innehiir att institutionens utgiftsstat hör 

höjas med 3 072 000 kr.. varav 271 000 kr. avser inträffade kostnadssteg

ringar. De heriiknade inkomstfi.iriindringarna har fördelats pa uppdragsgi

vare enligt beslut i den tekniska niimnd. som bl.a. planerar institutionens 

verksamhet. 

Utrustningsniimnden för universitet och högskolor red11visar ett utrust

ningsprogram för institutionen. som utarhetats av staten.~ kulturråds dele

gation för lokal- och utrustningsfri1gor. Delegationen föreslår att institutio

nen far 1.5 milj.kr. för utrustning i samband med att omhyggda lokaler 

ställs till förfogande i den s.k. konserveringsllygeln i kvarteret Kruhhan. 

Beloppet motsvarar behov för en första etapp. huvudsakligen för uppdrags

verksamheten. 

Statens kulturråd 

Anslagd till tekniska institutionen hör utga 11förändrat med I 000 kr. 

J-'iircdra~andcn 

Genom den ökning av medlen till konserverings- och fotoverksamhet 

som jag har förordat under anslaget Statens historiska museer: Förvalt

ningskostnader blir det möjligt att till tekniska institutionens verksamhet 

knyta en ingenjör för kemisk analys och allmiinkonservering. Jag har iiven 

heriiknat medel för viss basutrustning för tekniska institutionen under 

anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Rik.rn111ik1'l1riciimhctet och stati·ns historiska m11s1•cr: Tek

niska institutionen för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

B 54. Statens konstmuseer: Fön'altningskostnadcr 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

22 185 892 

21498000 

22845000 

Myndigheten statens konstmuseer. som bildades den I juli 1976. omfat

tar nationalmuseet. moderna museet. östasiatiska museet och en förvalt

ningsenhet. 
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Statens konstmuseer skall fr~\mja konsten. konstintresset 1H.:h k1mstve-

1enskapen. Staten' kl)nstmuseer skall levamkgöra iildre m:h nutida konst

former o.:h deras samband med samhiillets utvt:ckling samt verka for 

konstniirlig och kulturell fornyl'lse. 

Nationalmuseet skall fullgiira de uppgifter inom rnymlighcten som rör 

iildre rntderi ,ich skulptur. företri\desvis frt1n tiden före t1r 1900. samt 

!L:ckning. gralik och konsthantverk friin äldre tid till nutid. 

Mmkrna museet skall fullgöra de uppgifter som rör nutida mi1leri och 

skulptur samt fotografi. 

Östasiatiska museet skall belysa de i.istasi<itiska kulture·rna frt111 i\ldre tid 

till nutid. 

Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ~iren<len inom myn

digheten samt fullgöra tekniska serviceuppgifter. 

Statens konstmuseer leds av en styrelse som utses av regeringen. 

Personal 

Nationalm11.1·1'1'/ 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Moderna m11.1·n·t 

Handläggande personal 
Övrig personal 

<Js111siatisk11 m11.1ee1 

Handläggande perslinal 
Ovrig personal 

Fiin·11/111i111:.H'11he1e11 

Handläggande pers11nal 
Övrig personal 

Anslag 

llti:(ficr 

Lönekostnader 
Nationalmuseet 
Moderna museet 
därav engångsutgifter 
Östasiatiska museet 
Förvaltningsenheten 

Sjukvård 
Nationalmuseet 
Moderna museet 
Östasiatiska museet 
Förvaltningscnhcten 

Reseerstittningar 
Nationalmuseet 
därav utrikes resor 

1979/80 

23 
3:! 

9.5 
I0.5 

4 
3 

4 
6:!.5 

149,5 

13259000 
(4971000) 
(I 506000) 

(736000) 
16046000) 

20000 
(9000) 
(2000) 
(I OOOJ 
(8000) 

92000 
(52 500) 
( 14900) 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens 
konstmuseer 

+ 2,5 
+ 1,5 

+ 3 
+ 3 

+ I 
of. 

of. 
+ 9 

+20 

+2682700 
<+ 70R h()()) 
(+ 703800) 

I+ I 6'i 300) 
(+I !05000) 

+ 70000 
(+ 25000) 
(+ 15 ()()()) 
(+ 5()()()) 
(+ 25000) 

+ 71300 
(+ 25 300) 
(+ 21500) 

Före
draganden 

of. 
of. 

+ 1,5 
+ 0,5 

of. 
of. 

of. 
+ I 

+ 3 

+1215000 
(+ 360000) 
(+ 338 000) 
(+ !020()()) 
(+ 46000) 
(+ 4 71 (}()()) 

of. 
(of.l 
tof. l 
<of. l 
(of.) 

of. 
(of.) 
(of.) 
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tv1oderna museet 
diirav utrikö resor 
Ostasiatiska museet 
diirav utrikes resor 
Förvaltningsenhl'kn 

L1>kalk11stnader 
Nati<lllalmuscct 
f\ofoderna musei:! 
Östasiatiska museet 
Fiirvaltningsen hctcn 

i-:,rcnser 
Nationalmuseet 
Moderna museet 
Östasiatiska museet 
Förvallningsenhetcn 

/11/-f}lll.\/t'f 

Tavelkonservering 
Nettoutgift 

Statens ko11st11111sc1·r 

1'>79/80 

(20 700) 
1114001 
18000) 
16700) 

I 10800) 

767"2000 
12 482 200) 
13m29001 

1525 8001 
Il Ml 1110) 

475 000 
188900) 
145000) 
121200) 

1319900) 

21518000 

20000 
21498 000 

I. Pris- och löneomriikning m.m. 677000 kr. 

Heriiknad iindring 1980/81 

Statens Före-
konstmuseer dragandcn 

I+ 22 (()()) ( of. J 
(+ 201100) lof.) 
I+ 208()(11 lof.) 
(+ 20 3()()) ( (lf,) 

(+ -~ (()()) lof.) 

+ 145 2()() + 120000 
(+ 54900) (+ 4."000) 
i+ 62 7()()) I+ 52000) 
i+ 103()()) I+ 9000) 
(+ 17 300) (+ 14000) 

+ 2098()() I+ 120001 
I+ 89()()) lof.) 
(+ 4500) I of.) 
I+ 2 (()(I) (llf.) 
I+ 1943()()) I+ 12000) 

+3179000 + I 347 000 

of. of. 
+ 3 179 ()()() + I 347 000 

:;. De hesparingar som myndigheten enligt huvudalternativet har redovi

sat innehiir en minskning av personalen med 2.5 tj~inster samt en reduce

ring av medlen till l1ikalkostnader och till underhtdl och ökande av sam

lingarna. 

J. Natio11a/11111.1t't't föresläs fä ytterligare tre tjiinster. niimligen en som 

intendent vid avdelningen för teckning och grafik. en som intendent med 

halvtidstjiinstgöring vid avdelningen för konsthantverk lKh en som foto

graf vid fotoatcljen. Dessutom hör tj~instgöringstiden för en informatiuns

sekreterarc och en intendent vid avdelningen för konstbildning liksom 

tjänsten som assistent vid fotoateljcn utökas till all avse heltid. Museet 

anser vidare att den intendenttjän~t som har redovisats som en besparing 

enligt huvudalternativet inte kan avvaras och begiir diirför en intendent 

med halvtidstjänstgi.iring vid avdelningen för k1instbildning. ( + 484 000 kr.) 

4. Vid moderna 11111,11'1't hör tjfö1stgöringstiden för en informationssekre

ter;1re och tvä intendenter vid avdelningen för modern konst utökas till att 

avse heltid. Vid samma avdelning behövs även en tjiinsl som assistent. 

Vidare anser museet att assistenttj~instcn som har redovisats som en he

~paring enligt huvudalternativet inte kan avvaras och begfö· därför en 

assistent med halvtidstjänslgöring vid avdelningen för modern konst. Den 

för fotografiska museet avsedda personalen föresl:\~ bli utökad med en 

intendent m:h två assistenter. Tjänsten som hihliotckarie med halvtids

tjänstgöring bör i fortsiittningen avse heltid. 1+654000 kr.) 
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5. (Jstasiatis/...a 11111.11'1'/ hehöver en tjänst som intemknl. Museet anser 

ocksi1 att assistenttjiinstcn som har reJovisah som en besparing enligt 

huvuJaltnnativo:t inte kan avvaras och hegiir Jiirl'lir en assistent meJ 

halvtiJstjiinstgöring. ( + 161 000 kr.) 

6. F,·1n·a/t11i11~.11·11l11'te11 foreslt1s fä ytterligare en forri1Jsförvaltare 11ch 

en museitekniker viJ enheten for transporter m.m. ViJ enheten for kkni

kn/vakter hehiivs en museitekniker. en telefonist och fem museivakter. 

Dessutom hör medlen till sjuk värd öka meJ 70000 kr .. till resor med 62000 

kr. och till expenser med 135 000 kr. ( + 996 000 kr.). ViJare anser förvalt

ningsenheten att tjiinsten som museivakt och den foreslagna minskningen 

av medel till hyror som har redovisats i huvudalternativet ink kan avvaras. 

Förvaltningsenheten hegiir diirfor en museivakt vid enheten för tekniker/ 

vakter och medel till hyror. ( + 207 000 kr. l 

I siirskild skrivelse den 18 juni 1979 har statens konstmuseer anhttllit nm 

extra medel l'iir att genomföra etl pn>jekt för fotografisk hildvi1rJ. 

Statens kulturrtlJ 

Kulturrfidet tillstyrker en tjiinst som fotograf for hildarkivets riikning 

och att tjänsten som hihli1llekarie vid fotografiska museets bihliotek utökas 

till att avse heltid. Vidare föreslitr ri1Jet att for de tre museerna gemensamt 

inriittas en siirskild tjiinst för museipedagogisk ut veckling. De i tj~insten 

ingiiende uppgifterna hör friimst vara inriktade pf1 regional samverkan och 

på e1farenhetsutbyte med museer och barngrupper i hela landet. Rådet 

anser att statens konstmuseer behöver ytterligare medel för res11r 1ich en 

viss förstärkning av medel for vakthållning för hl.a. fast anstiillning av 

vakter. 

Anslaget bör iika med 2 l 19 000 kr .. varav I 669 000 kr. utgör pris- och 

kineomräkning. I kulturrådets förslag ingt\r att he!->paringarna enligt huvud

alternativet har kompenserats. 

FiireJraganJen 

Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag anslaget till 

22 84.'i 000 kr. Jag har därvid för moderna museets fotografiska avdelning 

beräknat medel för en halv biträdestjänst och för att halvtidstjänsten som 

hihliotekarie skall kunna utökas till heltidstjiinst. Därutöver har jag för 

moderna museets fotografiska avde.lning bcr~iknat en engängsanvisning på 

102000 kr. för konservering av fotografiska bilder. Jag har vidare beriiknat 

medel till en tj~inst som försfärkningsvakt vid förvaltningscnhetens avdel

ning för tekniker/vakter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Statens konstmusi•er: Fiirl'llltningsko.1·t11ader för budgetåret 

1980/8 l anvisa ett förslagsanslag av 22 84.'i 000 kr. 
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B 55. Statens konstmuseer: lltställningar samt undcrhäll och ökande av 

samlingarna m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

2 15~262 

'2912000 

3 480000 

Reservation 712 199 

1 Dcssuwm tillk11mmcr 300000 kr. från anslaget Bidrag till internatil>nellt kulturut
byte. 

Utsfallningar och allmlin
kulturell verksamhet 
Nationalmuseet 
Moderna museet 
Östasiatiska museet 
Mo.:dd för internalillndlt 
kulturutbyte 

Underhåll 01.:h ökande av 
samlingarna 
Nationalmmeet 
Moderna museet 
Östasiatiska museet 

Inköp av konstverk av nu 
levande svenska konst
närer 
NatiL>nalmuseet 
Moderna museet 

lnf,irmationsvcrksamhet 
Nationalmuseet 
Moderna musec.:t 
Östasiatiska museet 

Ovrig uti:ltriktad verk-;amhet 
Natitlllalmuseet 
Moderna museet 
Östasiatiska museet 

Utbildnings verksamhet 
Förvallningsrnhclcn 

Till styrelsens Lfapositi<>n 

1979/80 

I t99000 
(421000) 
(714000) 

(h4000) 

I 194000 
(729000) 
(407000) 

(58000) 

480000 
( 130000) 
!3500()()) 

39000 

2 912 000 

Berliknad lindring 1980/81 

Sia tens Före-
konstmuseer draganden 

+ 620000 +397000 
(+ 2fi7000) (+ 27000) 
(+ 311 ()()()) (+ 4fi000l 
(+ 4200(}) t+ 5 000) 

(+319000) 

+I 058000 + 137 000 
(+ 589000) (+ 47000) 
(+ 422000) (+ 86000) 
(+ 42()()0) (+ 4000) 

+ 294000 + 31000 
(+ 114000) (+ 8000) 
(+ 180000) (+ 23000) 

+ 6()()000 
(+ 280000) 
(+ 220000) 
(+ IOOOOOI 

+ 450000 
t+ 150000) 
(+ 250000) 
I+ 50000) 

+ 218()()() 

+ 12000 + 3 000 

+3252000 +568000 

2 Innevarande hudgelär disponerar Starens konslmuseer däru1övcr 300000 kr. under 
anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. 

Stal<'ll.\ /.;011.1Tn111.11·1·r 

I. r-iir allmiinna kostnad~stegringar erfordras en ökning med 469 000 kr. 

2. De besraringar som myndigheten enligt huvudalternativet har gjort 

innebiir att medel till utställningar reduceras och museerna fär svtlrigheter 

att rätt bedriva sin verksamhet. Även museernas anslagsmedel till under

hall av samlingarna Ll\:h inköp av konstverk skulle minska med den pi:\följ-
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den all museernas konstskatter inte kan v[1rdas p~1 ett tillfre1.hs1iillande s~itt 

samt att nyfiirviirv omi.ijliggi.irs. 

3. Under anslagsposten Uhtiillningar och allmiinkultun:ll vcrbamhet 

förcshts en ökning med 225000 kr. fi.ir nationalmuseets verksamhet. varav 

100000 kr. hcriiknas fi.ir dep,1sitit'n ,1ch vandringsutstiillningar. 240000 kr. 

fiir moderna museets verksamhet samt l'i 000 kr. for östasiatiska museets 

verksamhet ( + 500 000 kr.). 

4. Under anslagsposten Underhiill och ökamle av samlingarna föresl{1r 

myndighett'n en ökning med 370 000 kr. for nationalmuseet. 300 000 kr. for 

nlllderna museet och 30 000 kr. för östasiatiska museet < + 700 000 kr.). 

Diirutiiver behöver myndigheten 117000 kr. for kompensation fi.ir de be

sparingar som har redovisats i huvudalrernativet. 

5. För anslagsposten Inköp av konstverk av nu levande svenska kllllst

niirer fi.iresl{1s en ökning av medlen med 75 000 kr. for nationalmuseet. 

varav 40000 kr. for bildarkivets inköpsbeh,iv och 75 000 kr. för moderna 

museet < + 150 000 kr. l. Myndigheten anser att en ökning av medlen med 

ytterligare 48 000 kr. behi.ivs för kompensation av redovisade besparingar 

c:nligt huvudalternativet. 

6. Behovet av ökad information om museiverksamheten till allm~inheten 

i"tr uppenbart varför myndigheten för niista budgetär fiireslår ett siirskilt 

belopp ll!l1600000 kr.. varav 280000 kr. fiir natil1nalmuscct, 220000 kr. for 

!1Hllkrna museet och 11\0000 kr. för östasiatiska museet. 

7. Siirskilda medel behövs för övrig utatriktad verksamhet i anslutning 

till de permanenta basutst~illningarna. Myndigheten föreslår 450000 kr. 

fi.irdelat med 150000 kr. pa nationalmuseet. 250000 kr. p<'t moderna museet 

och 50000 kr. r<'1 östasiatiska museet. Niir det giillcr moderna museet iir 

150 000 kr. avsedda fiir den s.k. Verkstan och 100 000 kr. fi.ir den s.k. Bion. 

8. Behovet av utbildning iir sllirt vad giiller mym.lighctens egen personal 

llCh personalen vid berörda regionmuseer. Myndigheten förcslär för utbild

ningsverbamheten 218 000 kr. 

I siirskild skrivclsl' den 18juni 1979 har statens konstmuseer anhållit om 

siirskilt eng~mgsanslag fi.ir inköp av fotografier. 

Sta/<'11.1 k11/111rr1/d 

Kulturrtldct tillstyrker ökade medel för inköp av nu levande konstnUrers 

verk(+ 100000 kr.). 

R~idet anser att anslaget utöver pris- och löneomräkning bör öka med 

400000 kr.. v.irav 30000\\ kr. avser ökade insatser i samhand med den 

kommande konstutst:illningsreformcn. I rftdets förslag ing~1r att besparing

<trna enligt huvudalternativet har kompenserats. 

Fiir!'draga11dc11 

Med hänvi~ning till sammanställningen heräknar Jag anslaget till 

3 480 000 kr. Jag har därvid under an slagsposten till utställningar och 
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allmänkulturell verksamhet iiven för niista budgetår beriiknat en engångs

anvisning på 200 000 kr. för tiickande av underskott i verksamheten vid 

moderna museet. 

Statens konstmuseer disponerar 300 000 kr., som f.n. beräknas under 

anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. Dessa medel bör i fortsiitt

ningen beräknas under anslagsposten Utsfallningar och allmänkulturell 

verksamhet under förevarande anslag. 

Vidare har jag för moderna museets fotografiska avdelning beräknat en 

engångsanvisning om 60000 kr. för inköp av fotografier. 

Jag hemställer att regeringen föreslti.r riksdagen 

att till Statens kon.1·tm11seer: Ut.1·1iillninKar samt 11nderhåll och 

iikw1dc m· samlinKarna m .m. för budgetåret J 980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 3 480 000 kr. 

B 56. Utställningar a\· nutida S\'ensk konst i utlandet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

646905 

'648000 

956000 

Reservation 16204 

' Dessutom tillkommer 250000 kr. frän anslaget Bidrag till int.:rnationellt kulturut
byte. 

Niimnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet ( N UNSK U) 

tillkom år 1965. Frän den I juli I 976 är nämnden en statlig myndighet. 

Nämnden har till uppgift att anordna utstiillningar i utlandet av nutida 

svensk konst samt att vara det organ som enligt stadgarna för llllrdiskt 

biennalrad har att planfagga och genomföra svenskt deltagande i biennalut

ställningarna i Venedig. Anslaget anvlinds av nlimnden för direkta utstlill

nings- och administrationskostnader. 

Niimnden .fiir utstcillninwir m· .\Tens/.. konst i utlandet 

För utställningsverksamheten begär nämnden ökade medel för publika

tioner I+ 95 000 kr.). transporter och försiikringar ( + 90 000 kr.) och för 

resor och kontaktarbete (+40000 kr.). Vidare behövs ytterligare medel för 

materialkostnader m.m. ( + 150000 kr.). Ordförandens arbetsinsats kriivcr 

ökat årsarvode och en fast tjänst bör inrättas för en sekreterare i niimnden. 

Niimnden föreslår en höjning av anslaget för niista budgetår till I 300000 

kr. vilket innebär en ökning med totalt 402000 kr. Av höjningen utgör 

90000 kr. kompensation för automatiska kostnadsökningar. 

De besparingar som myndigheten enligt huvudalternativet redovisat in

nebär en minskning me"d 18000 kr. av de beräknade automatiska kostnads

ökningarna om 90 000 kr. 

11 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Stllll'llS k11/ll11Tild 

Kulturr~1det fön:slär iikade medel för tran~porter och fi.irs;ikringar 

( +90 000 kr.) och för uts@lningsersiittning ( + 30 000 kr.). Rådet tillstyrker 

att en fast tjiinst som sekn.·tcrare inriillas vid niimndens kansli med nuva

rande arvodcsmedel. Enligt r11det hi.ir ansiaget öka med 210 000 kr.. varav 

90 000 kr. avser pris- lH.:h liincomriikning. I kulturrt1dets förslag ingår att 

hesparingarna enligt huvudalternativet har klimpcn~erats. 

J-"iirl'ilru1::anJe11 

Nämnden för utstiillningar av svensk konst i utlandet disponerar 250 000 

kr. under anslaget Bidrag till internationellt kulturutbyte. Medel för detta 

iindamål hör i fortsiittningen beräknas under förevarande anslag. Anslaget 

bör för niista hudgctår föras upp med 956 000 kr. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Utstiillningar a1· 1111tiJa .\ \'l'll.l'k konst i 11tla11det för hudgetll.ret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 956 000 kr. 

B 57. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

1980/81 Nytt anslag (förslag) 9857000 

Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet samman

fördes den I juli 1978 till en myndighet under en gemensam styrelse. 

Regeringen uppdrog samtidigt ät den nya styrelsen att se över den nya 

myndighetens interna organisation. Vidare gav regeringen styrebeordför

anden Edvard Rcuterswiird i uppdrag att i samri\d med riksmarskalksäm

betet undersöka förutsättningarna för en närmare samverkan mellan liv

rustkammaren och övrig museiverksamhet inom Kungl. slottet. Styrelsen 

har i augusti 1979 till regeringen överlämnat ett hetänkande (Os U 1979:7) 

Livrustkammaren Skoklosters slott och Hallwylska museet med förslag till 

intern organisation för myndigheten. 

Livrustkammaren. som är landets äldsta museum. ~kall helysa kulturhis

toria med anknytning till samlingarna. Samlingarna omfattar den forna 

arsenalen. de kungliga livrust-. kläd- och skattkamrarna och hovstallet. 

Livrustkammaren avslutade hösten 1978 överflyttningen av verksamheten 

till nya lokaler i Stockholms slott. 

Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med 

slottsbyggnaden. dess användning och samlingar. Samlingarna omfattar 

främst konst. konsthantverk. vapen, möbler och annan inredning samt 

bibliotek. 

Hallwylska museet skall belysa den kulturhistoria som har samband med 

Hallwylska palatset. dess användning och samlingar. Museets samlingar 

omfattar företrädesvis konst. konsthantverk. vapen, möbler och an_nan 

inredning samt bibliotek och arkiv. 
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MeJd till museernas verksamhet har i stahbuJgeten för budgetåret 

1979/XO anvisats unJer anslaget B 54. Livrustkammarcn. B 60. Skoklosters 
slott och B 66. Bidrag till vissa museer I Hallwylska museet). 

Personal' 

l.i1·mstkamnwre11 
Handl;iggandc perspnal 
Övrig personal 

Skoklosll'r.I' slott 

1979/KO 

5 
8 

Handläggande personal 5 
Övrig personal 4,5 

/Jal/ll'y/Jka museet 

Handläggamk personal 1.75 
Övrig personal 0,5 

EnheT .fi'ir /..on.11·n'<'ri1111 och ./i!to 
Handläggande personal I 
Övrig personal I 0 
Uppdragsverksamhct - övrig 

personal 4.75 

Kansli 
Handläggande personal 
Övrig personal 3 

Anslag 

UtRiJicr 
Lönekostna<lt:r' 

Livrustkammaren 
Skoklosters slott 
Hallwylska museet 
Enhet för konservering 
och foto 
Kansli 

Sjukvård 
· Livrustkammaren 

Skoklosters slott 
Hallwylska museet 

Reseersättningar 
Livrustkammaren 
därav utrikes resor 
Skoklosters slott 
därav utrikes resor 
Hallwylska museet 

Lokalkostnader 
Livrustkammaren 
Skoklosters slott 
Hallwylska museet 

43,5 

3650000) 
I I 274 500) 

(973 000) 
(233 000) 

(865 000) 
(305 000) 

7000 
\6000) 
ll 000) 

(-) 

42000 
!7000) 
I I 000) 

(35 000) 
(5000) 

(-) 

4 387 500 
(2 748500) 
( 1224000) 

(415000) 

Beräknad ;indring 1980/81 

Livrust
kammaren, 
Skokllistcrs 
slott och 
Hallwylska 
museet 

+2 
+2,5 

of. 
-I 

of. 
+I 

of. 
+3,5 

-3,5 

+I 
-0.5 
+5 

+ 1657000 
(+ 593()()()) 
(+ 408 000) 
(+ 126000) 

(+ 46600()) 
(+ 64000) 

of. 
(Of.) 
(of.l 

(-) 

+ 5()()() 
(+ I 000> 

(-) 

(+ 3500) 
(+ 3500) 

(-) 

+ 508000 
(+ 42000) 
(+ 185 ()()()) 
(+ 281000) 

Före
draganden 

+I 
+I 

of. 
-I 

of. 
+I 

of. 
+3,5 

-3.5 

+I 
-0.5 
+2,5 

+ 956000 
(+ 372 000) 
(+ 76000) 
(+ 95 000) 

(+ 332 ()()()) 
(+ 81000) 

of. 

of. 

+ 302000 
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1'>7'>/80 Beräknad iindring 1980/81 

Ex ren ser 
dtirav engitngsutgifter 
[ .ivrustkammarcn 
Skt>klnsters slott 
Hallwylska museet 

Underh{1ll och värd av 
samlingarna 
l.ivrustkammaren 
Skoklnsters slott 
Hallwylska museet 

K on>erve rings verk samhct 
I .ivrustkammarcn 

Till styrebens disposition 

/n/,om.Her 
Konserverings verk sam het 

[ .ivrustkammaren 

Entreavgift m. m. 
Skoklnsters slott 

Nettoutgift 

287000 

( 127000) 
(160000) 

(-) 

326000 
(-) 

(326000) 
(-) 

200000 
1200000) 

53 000 

8953000 

200000 
(200 000) 

150000 
1150000) 

8603000 

l .ivrust
kamrnaren, 
Skt>klostcrs 
slott och 
Hallwylska 
musect 

+ 121000 

I+ 76000) 
t+ 40()()()) 
I+ 5000) 

- 105000 
1-) 

(+ 70000) 
(t 31000) 

- 200000 
(- 200000) 

+- 9000 

+1995000 

- 200l)()0 
(- 200000) 

- 150 000 
(- 150000) 

+2345000 

Före
draganden 

+ 63000 
(+ 40000) 

- 226000 

- 200000 

+ 9000 

+ 904000 

- 200000 

- 150000 

+ 1254000 

1 P.:rsonal och lönekostnader har för 1979/80 fördelats pti enheter enligt styrelsens 
för~lag till organisation för myndigheten. 

Li1n1.11kammar1·11, Skoklo.1·/l'rS s/011 och Hallll'y/ska m11see1 

I. Pri~- o..:h löneomriikning m.m. 784000 kr. 

:!. De hcsparingar som myndigheten har redovisat enligt huvudalternati

vet innebär hl.a. en minskning av personalen med tva t.iiinster samt en 

reducering av medlen till förstärkningsvakter och visningsvakter. 

3. U1·rus1ka111num'n behöver en museiassistent och arvoden till för

stärkningsvakter motsvarande de redovisade besparingarna (+I 07 000 kr.). 

Museet behöver en ökning av expensmedlen for bl.a. ökade transportkost

nader. utvidgad verksamhet i nya lokaler och personalutbildning ( + 58 000 

kr.). 

4. Skoklos1ers s/011 behöver medel för gruppvisare ! + 193 000 kr.) och 

för visningsvakter (+ 147000 kr.). Vidare föreslår museet en ökning av 

medlen till en intendent och till visningspersonal motsvarande de redovi

sade besparingarna(+ 58 000 kr.). För utrikes resor begär museet ytterliga

re 4 000 kr. Vad gäller lokalkostnader behövs en ökning av medlen med 

39000 kr. och vad gäller expensmedel en ökning med 23 000 kr. som 

engångsanvisning för ADB. 
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Museet föresliir ökaue meuel för kllllSCr\'eringsverksamhekn ( + 70 ()()() 

kr.) . 

.'i. /lal/ll'v/ska 11111.\('l'f behöver hl.a. rrn:Jel for e:1.re11scr och 11nuerh:ill 

oi.:h v[inf av samlingarna ( +- 3ti0UO kr.). 

Sra/1'11.1 k11//Urr1/d 

·I sitt yttranue över livrustkammaren. Skokloskrs slott oi.:h Hallwylska 

museets anslagsframstiillningar flir buugeti1ret 1980/81 har statens kult ur

råu. i avvaktan rå styrelsens förslag. tillstyrkt hl. a. ökade meuel friimst för 

en förbiittring vad giiller anstiillningsforhflllandena för den personal Sll!ll 

sysslar med textilkonservering och en vakttjiinst vid livrustkammaren 

!+200000 kr.). Anslaget bör iika meu 446000 kr.. varav 246000 kr. utgiir 

pris- tich löneomr~ikning. l kulturr&Jet s förslag ingår att besparingarna 

enligt huvudalternativet har kompenserats. 

Vidare har kulturrådet tillstyrkt ökade medel om 50000 kr. för. i första 

hand. vakthällning l'Ch guiuning viu Skllklosters slott. Anslaget föreslås 

öka med 344 000 kr.. varav 294 000 kr. avser pris- och löneomriikning. 1 

kulturrådets förslag ingar att besparingarna enligt huvudalternativet har 

kompenserats. 

Vad giiller Hallwylska muset'! bcriiknar kulturrt1det t·n ökning med totalt 

89000 kr .. varav 39000 kr. avser pris- och li.ineomriikning. 

U1red11i11g om inrcm organisalion 1·id /i1·ru.\'fkamnwrc11. Skok/os/crs s/otl 

och Hal/11'y/ska museet 

Inledning 

Regeringen uppdrog den I juli 1978 åt den nya styrelsen att se i.iver den 

nya myndighetens interna organisation. Styrdscn har i augusti 1979 till 

regeringen överlämnat ett hetiinkande <DsU 1979: 7) Livrustkammaren. 

Skoklosters slott och Hallwylslrn museet med förslag till intern organi~a

tion för myndigheten. 

S1yreis<'n .fi'>r li1n1stkammarcn. Skoklosters s/1111 och l/al/wylska m11.1eet: 

Viir.1·/ag rill organisatiun 

Styrelsen föreslår en intern organisation för myndigheten, där livrust

kammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet bildar inhördcs själv

ständiga institutioner. Vidare bör finnas en gemensam enhet för konserve

ring och foto samt ett gemensamt kansli. Vid myndigheten bör finnas en 

verkschef, som också är museichef vid livrustkammaren. Skokloster~ slott 

och Hallwylska museet bör ledas av museichefer. som i vissa avseenden 

bör vara underställda verkschefen men i övrigt självständigt svara för sina 

museers verksamhet. De gemensamma enheterna föreslås sortera direkt 

under verkschefen. En för museerna gemensam informationssckreterare 

bör organisatoriskt knytas till livrustkammaren. 

Verkschefen bör under styrelsen ha ett övergripande ansvar för myn-
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digheten» verksamhet och i det löpande arhetet verka för att dess samlade 

resurser utnyttjas pt1 C'lt ;indamtdsenligt sätt. Frr1g,H· som rör ett i.:nda 

museum bör d,ick i princip ligga på resp. museichef. 

Di.:t gemensamma kansliets uppgifter hlir att svarn för a\\miinl aumini

strativa uppgifter. sttS(llll ekonomi- 11\.:h personaladministration. servil'.e till 

styrelsen (Kh medverkan i myndighetens planerings- och hudgetarhete. 

Enheten for konservering och foto skall ge servii:c ät alla tre museerna 

vall avser tillsyn (ll'.h vård av samlingarna. konservering samt fotoarheten. 

Enheten blir liksom hittills kunna ta emot vissa externa konserveringsupp

llrag. Förutsiittningarna synes finnas att så småningom bygga ul llenna 

uppdragsverksamhet ytterligare. 

Styrelsen famnar ol'.kstt ett förslag till personaldim<:nsionering som inne

hiir llels en viss omfi.irdclning av befintliga personalresurser. dels vissa 

resursförstiirkningar. siirskilt för administrativa uppgifter. sekreterarg1)ro

mid samt bevakning. Villar<: red11visas behov av ytterligare personal fi.ir 

informations- och undervisningsvl'rksamhet. friimst vid livrustkammaren. 

samt en gemensam fotograf. förslaget innehiir en personalökning, som -

onH"iiknat i hcltidstjiinster - motsvarar sex hefattningar. varav en avser en 

fotograf. som nu syssclsiitls inom livrustkammarens uppdrags verksamhet. 

Dessutom föreslf1s att vissa befattning»havare vilkas löner hittills bek,1s

tats av diverse löni:medel i fortsiittningen fär fasta tjiinster. Lönekl,stna

llerna för här föreslagna föriinllringar hur iiverslagsmässigt beräknats till 

630(1()() kr. i 1979 i1rs löncliige (vissa i livrustkammarcns anslagsframsllill

ning ber~iknade arv11llesmedcl har hiirvid fr~mriiknats). Vidare föresläs att 2 
1/2 hefattning som textilkonservator vid livrustkammarens nuvaranlle tek

niska avddning. s,1111 nu finansii:ras med uppdragsinkomster frän Skoklos

ters slott. överförs till rnynllighetens pers1malstat. Medel för d<:ssa befatt

ningar !207 000 kr.) föreslås hiirvid hli överförda frftn Skoklosters sl11tts 

anslagspost för vt1rd (1ch underhftll av samlingarna till mynlligheternas 

anslagspost för lönemedel. 

Verksamheten vill mynllighctcn biir finansieras över ett gemensamt 

for»lagsanslag. inmn vilket endast anslagsposten lönekostnaller uppdelas 

p[1 museerna. Skoklosti:rs slott hör fa llisponera entrcavgifl m.m. för sin 

utstiillnings verksamhet. 

Styrelsen föresltlr 1Kksi'1 delvis nya form<:r for finansiering av exkrna 

konservering~uppdrag med vi'>s möjlighet att subventionera statliga och 

slatsunderstödlla uppdragsgivare. Wirigenom löses iiven vissa probkm 

niir det g~iller lien äterstflende uppdragsfinansierade personalens anställ

ningsförhållanden. 

Den nya organisati1,nen for mynlligheten bör enligt styrelsen kunna 

genomföras lien I juli 1980. 

Efter remiss har yttranden övi:r nyssniimnda bctiinkandi: avgetts av 

statens försvarshistoriska museer. kammarkollegiet. riksrevisionsverket 

(RRVl. statens kulturrt1d, riksarkivet (RAl. kungl. biblioteket. riksantikva-
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ricämbctct rn.:h statens historiska mu~eer. statens konstmuseer. skolöver

styrelsen (SÖJ. riksmarskalksämhetet. Stiftelsen Nordiska museet, Svens

ka museiföreningen. Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR) och 

Landsorganisationcn i Sverige. 

R emissyttrandcna 

Styrelsens förslag till in t c r n organisation för myndigheten till

styrks av samtliga remissinstan~.er som yttrat sig i frågan nämligen kam

markollq.:ict. RRV, statens kulturrJd. riksarkii·et. rik.rn11tiharic1imhl'let 

och statens historiska museer. statens konstm11seer, Nordiska museet, 

riksmarskalks(imbetl't, S1·n1.1ka mtm•ifi'ireningcn. SACO/SR och Landsor

ganisationen i S1·eri}.!c. Kulturrådet framhåller. att ett av förslagets särskil

da förtjänster är att det också rymmer riktlinjer för justeringar av organisa

tionen i framtiden. Av stort värde :ir även de förslag som tar sikte på att 

utnyttja det samlade kunnande som finns inom myndigheten. RRV, riks

marskalksämbetet och SACO/SR finner det ändamålsenligt att man söker 

ta till vara resurserna genom att för gemensamt hruk inrätta serviceenheter 

för konservering och foto samt för administrativa uppgifter. Svenska mu

seiföreningen saknar dock förslag till organisatoriska former for samråd 

och samverkan med Nordiska museet, vilket enligt Svenska museiföre

ningen vore motiverat. 

Styrelsens förslag om en gem c n sam chef för myndigheten (verks

chef) behandlas av RRV. statens kulturråd, statl'ns konstm11scer och 

SACO/SR. RRV understryker det angelägna i att verkschefen också är 

museichef för livrustkammaren så att inte ytterligare en tjänst måste till

skapas. Verkschefens ansvar bör dock preciseras. RRV anser det vara 

mest lämpligt att verkschefen har fullt ansvar utåt och en obeskuren rätt att 

vid behov fatta beslut om hela museiverksamheten. Kulturrådet tillstyrker 

förslaget om en gemensam chef. men anser att den ordning som gäller vid 
statens konstmuseer. diir verksdiefsfunktioncn inte iir knuten till ett he

sUimt museum. i princip är att fi.iredra. R{tde! kan duck hitriida förslaget all 

verkschefsfunktioncn knyts till chefsskapet för livrustkammaren. Rådet 

delar ocksä styrelsens uppfattning i frågan om ansvarsfördelningen mellan 

styrelse. verkschef och museichefer. Statens konstmuseer redovisar sina 

e1farcnheter vad gäller kombinationen verkschef - chef för museiinstitu

tion. vilken inte anses vara helt lyckad. Dels blir arbetsbördan kvantitativt 

tung. dels uppstär svflrigheter bl.a. när det gäller att ptt ett rättvist siitt 

fördela tillgängliga resurser. Mot bakgrund av hl.a. den mindre storleken 

kan emellertid en sådan kombination vid livrustkammaren. Skoklosters 

slott och Hallwylska museet biittre låta sig göras. SACO/SR framhflller att 

den föreslagna dubbelfunktionen motiverar en stor noggrannhet vid ut

formningen av hefattningsbeskrivningarna. 

N&gra remiss instanser har huvudsakligen uppehallit sig vid vissa en

s k i Ida organisations frågor. Riksarkii·et tillstyrker sålunda forsla-
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get om att ansvaret for livrustkammarens arkiv hör överföras till det 

gemensamma kanslil'l. Kungl. hihlio!t'/.:.1·1 finner det naturligt att livrust

kammarens hihliPtek hi.ir fungera som ett fi.ir myndigheten gemensamt 

bihliPtek i enlighet med st yrclsens förslag. Ri/.:.sa111i/.:.1·ariei'imhl'lc/ och 

.111111·11.1 hi.11,,ri.1/..u 11111.11·1·r anser att enheten för knnservering lJCh fotli biir 

ha en egen o;;hef som sammanh~dlande kraft. Viuare hör de l1lika underen

heterna inom knnserveringen fr't en starkare ;,peo;;ialisering iin i styrelsens 

för~lag. med s~ir~kilda underenheter inte hara för textil, metall och mitlcri 

utan liven fi.ir liider och trä. SÖ efterlyser en för museerna gemensam 

befallning av museipeuagL1gisk karaktiir. lämpligen vid livrustkammaren. 

Härigenom skulle de minun: museerna kunna få del av det utvccklingsar

hete som bedrivs irlllm livrustkammarens undervisningsverksamhet. 

Styrelsens förslag till person a Id i mens i o ner in g m. m. bemöts 

positivt av de flesta n:missinstanscr som yttrat sig i fr<'.igan. SÖ. N,,rdiska 

nlll.\"l'l'I och S1·e11s/.:.a m11seifi"ire11i11ge11 betnnar vikten av en satsning ptt den 

utåtriktade verksamheten. De två sistnfönnda remissinstanserna under

stryker ocksf1 viirdet fi.ir det övriga museiviisendct av myndighetens samla

de konserverings resurser. S1u1c11.1 fi"ir.\"\'lirshistoris/.:.a musec·r anser emel

lertid att förslagen om konserveringsvcrksamheten medför en p;'\tagligt 

stor kapacitet för konservering inom myndigheten. vilket kan f[I till fi.ilju 

att andra museer. t.ex. arml!museum. inte erhttller ~amma resurser i fram

tiden. Förslagen fri'i.n den pägäendc utredningen om museernas konserve

ringsverksamhet vid statens kulturrttd måste avvaktas. Samtidigt iir de 

föreslagna resurserna för den uti'i.triktade verksamheten helt otillriiekliga 

enligt denna n:missinstans. SACO/SR p;ipekar att lönesiittningen för per

sonalen vid myndigheten inte överensstämmer meu löneläget för motsva

rande personal vid andra museer. 

S/ll/1'11.1 /.:.11/111rrcld stödet förslaget till ans I ags konstruktion. Den

na framstär enligt rädet som praktisk od1 innebär en ~indamålsenlig an

warsfi.irdclning mellan styrelsen och regeringen. Kammur/..111/l'gict har 

inget att erinra mot förslaget all avkastningen av den Hallwylska dona

tionsfonden redovisas som inkomst under myndighetens anslag. Kollegiet 

framhåller ocksh att Hallwylska museets egenskap av donation till staten 

bör komma till uttryek i myndighetens instruktion. 

I frägan om s u b v e n t i Ll n e r i n g a v u p p d r ag s v e r k s a m h e t e n 

hänvisar såviil /.:.11/t11rr1ldl'l som RRV till den pågående konserveringsutred

ningen och vill inte ta stiillning f.n. 

Statl'ns /.:.11/111rrcld. Nordis/.:.a tnll.l'l'c/ oeh S1·ens/.:.a 11111n'(/i"ire11i11gc11 stö

der den i betänkandet framförda tanken att man bör utreda livrustkamma

rens förutsättningar att även svara för en del av den mus e a I a dok u

m en ta tio n en av den svenska statsförvaltningen. Ri/.:.smars

ka//.:.siimhctet ilr emellertid negativ till en sådan utvidgning av livrustkam

marens uppgifter. 
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Föredra,.;1111d('I/ 

OrganisatiLin~kommiHen för riks:inlik varieiimbl'let och vissa museer 

överlämnade i sertember 1977 förslag lill gemensam organisation för liv

rustkammarcn. Skoklosti:rs slott och llallwylska museet. I enlighet med 

filrslaget sammanfiinles de tre museerna den I juli 1978 till en myndighet 

med en gemensam styrelse (rrnp. 1977/78: 100 bil. 12. s. 128. KrL 1977/ 

78: 18. rskr 1977 /7X: 153 ). Regeringen urrdrng ät den nya styrelsen att se 

över den nya myndighetens interna organisation. Styrelsen har i samrf1d 

med bl.a. stalskontoret under budgctf1rct 1978/79 gjort en detaljerad över

syn av myndighetens interna organisation llch överfamnat förslag hiirom. 

Styrelsen har därvid föreslagit en organisation som i stort liknar statens 

konstmuseers. dvs. myndigheten skall bestfl av inbördes självständiga 

instillltioner SLlm leds av museichefer. Chefen för livrustkammarcn bör 

enligt styrelsens förslag iiven vara chef för myndigheten (verkschef) och 

tillika ledamot av myndighetens styrelse. Vidare bör. enligt förslaget. 

finnas en gemensam enhet flir kllnservering och foto samt ett gemensamt 

kansli. DL· flesta remissinstanser iir överlag rositiva till denna organisa

tionsstruktur. 

Jag fiireslär att dl'n nya myndigheten fär en organisation i enlighd med 

styrelsens förslag. Jag bitriider styrelsens förslag att medel fiir myndighe

tens verksamhet bör anvisas över ett gemensamt forslagsanslag. Skoklos

ters slott bör. i likhet med övriga statliga museer. få disronera sina in

komslmedel for den utf1triktadc verksamheten. 

Jag bitriidcr styrelsens förslag till omfördelning av befintliga rersonalre

surser i1h1m myndigheten. Som framhflllits i förslaget är det angeliiget att 

förstiirka myndighetens administrativa funktion i samband med den nya 

organisationen. Behovet av förstärkt vakthi'lllning iir m:ksa rf1tagligt. Vi

dare behövs personalförstärkningar för utfltriktade aktiviteter framför allt 

r.g.a. att livrustkammaren har intensifierat sin verksamhet i de nya llika

krna. Med hiinvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslagel till 

9 857 000 kr. Jag har diirvid för livrustkammaren beriiknat medel för en 

handliiggartjiinst med musciredagogiska urpgifter och en tjfö1st som biträ

dande uprsyningsman. Under Hallwylska m11seet har jag beräknat medel 

för utökning av halvtidsbcfattningen som vaktmiistare till att avse heltids

tjiinstgöring och en halv bitriidestjänst. Jag har ocbtl beräknat medel för 

en halv biträdestjiinst vid det gemensamma kansliet och en tjiinst ~om 

fotograf vid enheten för konservering och foto. Jag iir inte beredd att nu 

tillstyrka förslaget om subventionering av urrdragsverksamheten. 

Jag förordar en sammanlagd ökning med 40 000 kr. under anslagsrostcn 

Exrenser. utöver prisomriikning. i form av engångsanvisningar för ADB 

och rersonalut bildning. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslflr riksdagen att 
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1. g11dk~inna de riktlinj.:r för en llnl\lrganisation av livrustkam

man:n. Sk11klosters sil1ll oi.:h Hallwylska museet. som jag har 

förordat. 

., till l.i1T11.1tl..w11111111"1'11. Sl..oklo.1tl'l".1 s/011 01"11 Hul/11"y/.1l..11 11111.l"l'ct 

för hudgeti"1ret 1980/XI anvisa ett förslagsanslag av 9857000 kr. 

B 58. Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

18416432 

18 971 OlXl 

22 404 000 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- rn:h djurv~irlden. jor

dens upphyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö. 

Inom museet finns tvti avdelningar. en museiavdelning och en forsknings

avdelning. Museiavdelningen handhiggcr iiven administrativa ärenden. 

Inom forskningsavdelningen finns ett lahoratorium för isotopgeologi. 

Museet leds av en styrelse. som utses av regeringen. För lahoratorit't for 

isotopgeologi finns en siirskild nämnd. 

Personal 
Handl~iggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lön.:kostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Laboratoriet för isotopgeologi 
Besparingar 

Naturhistoriska riksmuseet 

1979/80 

51 
62 

113 

12044000 
19000 

140000 
5 509000 

239000 
1020000 

111971000 

Beräknad ändring 1980/8 l 

Naturhisto
riska rih
museet 

+ 
+ 

+ 

5 
10.5 

15,5 

+2478000 
+ 3000 
+ 76000 
+2244000 
+ 199000 
+ 573000 
- 275 000 

+5298000 

före
draganden 

+ J 

of. 

+ 2 

+I 143000 
of. 

+ 30000 
+2244000 
+ 8000 
+ 68000 

+3493000 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 3 324000 kr. 

2. DIO' besparingar som naturhistoriska riksmuseet enligt huvudförslaget 

har redovisat innebiir en minskning av lönebeloppet motsvarande fyra 

halvtidstjänster. minskad reseverksamhet samt minskad service till regio

nala museer (-275 000 kr.). 
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3. Museet foreslfö· följande pers(inalförstiirkningar vid museiavdelning

en. nlimligen en intendent för barnverksamheten. en amanuens fiir den 

regionala verksamheten. en amanuens fi.ir utstlillningsvcrbamheten. tv~t 

konservaton:r. en kllntorist. en hantverkare. en expeditionsvakt rn:h en 

museivakt 1+987000 kr.). 

4. Vid forskningsavdelningen föreslftr museet följande personalforstlirk

ningar. nlimligen en assistent vid sekti1men för entomologi. en museiassi

stent vid sekti1)nen för mineralogi. en assistent vid sektionen för vertcbrat

zoologi. en museiassistent vid sektionen for botanik. en intendent vid 

sektinncn för evertebratzool1igi och en amanuens vid sektionen för paleo

botanik ( + 656 000 kr.). 

5. För att kunna bygga upp en fullgod A DR-verksamhet erfordras en 

programmerare och en halvtidsanstiilld stans1)peratör samt medel för vissa 

kostnader i samband med denna verksamhet ( + 253 000 kr.). 

6. För att sköta den centrala interna informationstjiinsten. leda katalogi

seringsarbetet vid handbiblioteket m.m. behövs biblioteksutbildad perso

nal ( + 50000 kr. l. 

7. Museet flircslär inköp av ytterligare en masspektrometer pft grund av 

ökad efterfrågan av isotopanalyser. Den totala kostnaden uppgi'\r till ca 1.4 
milj. kr. Muset't föreslflr all medel anvisas för nlisla budgt>ti'\r all användas 

som handpenning vid bestiillning av instrumentet ( + 500 000 kr.). 

8. För reseverksamhet behövs ökade medel (+50000 kr.). 

9. Museet föreslitr en överföring till museet av en forskartjiinst m.m. 

från anslaget till naturvetenskapliga forskningsrädet lll.."h anslaget till hu

manistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet I+ 155 000 kr.). 

Statl'ns ku//l/rrcid 

I. Kultum\det föreslår all fem nya tjiinster inriittas. niimligen tvä för 

den regionala verksamheten. en konservator. en assistent och en tjiinst för 

harnverksamhet (+575000 kr.). 

2. För vakttjiinst och guiding samt köp av tjänster föreslås 200 000 kr. 

3. Museets medt>I för resor och expenser bör ökas 1 + 150 000 kr. l. 

4. För inköp av en masspt>ktrometer för laboratoriet för i~otopgeulogi 

föreslås en engångsanvisning (+500000 kr.). 

5. I kulturrådets förslag ingår att besparingsalternativet (-275 000 kr.) 

återtagits ( + '275 000 kr.). 

Förcdragamfrn 

Med hiinvisning till sammansUillningen heräknar jag anslaget till 

22 464 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för tvt1 nya tjlinster vid 

museet. varav den ena för att i ökad utsträckning svara mot de regionala 

museernas efterfrågan pä naturhistoriska riksmuseets tjiinster. Vidare bi

triider jag museets förslag om en tjiinst för att utveckla verksamheten för 

barn dels vid museet. dels i samband med vandringsutstiillningar rn.:h 
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n:gional verksamhet. Vidare har jag beriiknat en ökning av medlen till 

resor. 

Jag hemstiiller att regeringen förcslär riksdagen 

att till N11t11rhistorisk11 ri/.;.1m11scct: Fiin·11/tningsko.1·111mfrr för bud

getåret 19H0/81 anvisa ett fi.irslagsanslag av 224<>4000 kr. 

B 59. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m.m. 

197H/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

19~0/81 Förslag 

896847 

I 033 000 

I 100000 

Nat11rhistorisk11 rih11111.\<'I'/ 

Reservation 87682 

Museet föreslår att anslaget höjs med 452 000 kr., varav 72 000 kr. avser 

pris- och löneomräkning. Av ökningen i övrigt avser 350000 kr. inköp av 

mineralogiska samlingar och 10000 kr. materielkostnader i samhand med 

ADB-verksamhet. Vidare avser 20000 kr. en överföring av medel för det 

veJanatomiska laboratoriet från anslagen till naturvetenskapliga och hu

manistiska forskningsråden. De besparingar som museet redovisat innebär 

en minskning av anslaget med - 148000 kr. 

Staten.i /.;11/turräJ 

Kulturrådet har beräknat ökade materialkostnader för tillämpning av 

ADB samt för kompletterande inköp av mim:ralogiskt material. I kulturrå

dets förslag ingår att bcsparingsalternativct återtagits. t + 103 000 kr.) 

Fiiredrai.:amlen 

Jag hemställer att regeringen föreslii.r riksdagen 

att till N11t11rhistoriska rik.rn111seet: M11tnie/ m.m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett rcservationsanslag av I 100000 kr. 

B 60. Statens sjöhistoriska museum: I<örvaltningskostnader 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8672 518 

8405000 

9 576000 

St(l(i.:ns sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen om det 

svenska ~ji.iförsvarets. den svenska handdssjöfartens O\:h det svenska 

skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna. Inom museet 

finns sex avdelningar. nämligen en administrativ avdelning. en konsi.:rvi.:-
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ringsteknisk avdelning. en informations- och undcrvisningsavdclning. en 

fällllnderslikningsavdclning. en dokumentationsavdelning samt en Wasa

och utstiillningsavdelning. 

Museet kd~ av en niimnd ~l>lll utsi;:s av regeringen. 

l'J79/8ll 

Personal 

Handläggande persl>nal 26 
Övrig personal 33 

59 

Anslag 

Lönekostnader 5 787000 
Sjukvård 24000 
Reseersättningar 35000 

därav utrikes resor t7000) 
Lokalkostnader 2 404000 
Expenser 155000 

8405000 

Sratens .1jiihisrori.1ka 111//S('/1111 

I. Pris- och löneomriikning m.m. 863 000 kr. 

Her:iknad ändring 1980/Xl 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

+ 4 
+ 4 
+ 8 

+I 252000 
+ 6(Xl0 
+ 4000 

tof.) 
+ 583 000 
+ 47000 

+ 1892000 

Före
draganden 

of. 
+ 2 
+ 2 

+ 677000 
+ 6000 

of. 
(of.) 

+ 423000 
+ 65000 

+1171000 

2. De bcsp<"iringar Slllll museet har redovisat enligt huvudalternativet 

innebär en reducering av medlen till i första hand lönekostnader men iiven 

till kostnaderna för bevakning. 

3. Avtal har slutits om löne- och anställningsvillkor för assistenter vid 

undervisnings- och barnverksamhet vid vissa museer. För att tidigare 

timanstiillda assistenter skall kunna rn tjänster föresltir museet medel för 

en assistenttjiinst samt. i siirskild skrivelse den 13 februari 1979. utbyte av 

en tjiinst S(im förste maskinist mot en tjiinst som assistent ( + 87 000 kr.). 

4. För att bereda fasta tjänster för arvodesanstiilld personal. som hillills 

har avlönats frän museets underhållsanslag. föreslår museet inrättandet av 

tre nya tjänster. Av dessa föreslår museet att en blir placerad vid informa

tions- och undcrvisningsavdelningen. en vid fältum.lcrsökningsavdelningen 

och en vid adminstrativa avdelningen ( + 313 200 kr.). 

5. Museet föreslår förstärkning med tva nya tjänster. en som museitek

niker vid dokumentationsavdelningen och en som amanuens vid Wasa- och 

utställningsavdelningen (+ 176000 kr.). 

Arbetsgruppen fiir isbrytaren S:t Erik har föreslagit att S:t Erik skall 

bevaras som museifartyg och därvid deponeras hos statens sjöhistoriska 

museum. 1 samband med att isbrytaren iordningställs som muscifartyg och 

visningar för allmänheten kan börja räknar museet med att det kommer att 

behövas medel för två teknikertjänster och för extra museivakter ( + 332 000 

kr.). För uppvärmning och underhåll av fartyget beräknar museet 120000 

kr. 
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Statens k11il11rräd 

Kulturrådet föreslår ytterligare medel för en justering av anstlillningsvill

koren för den pedagogiska personalen, för resor och expenser samt för 

beredskap för akuta dokumentationsuppgifter rörande bl.a. segelfartyg 

l + 712 000 kr.). Kulturrådet tillskyndar den av museet föreslagna omvand

lingen av tjänsten som maskinist. I kulturrådets förslag ingår att besparing

arna enligt huvudalternativet har kompenserats. 

Föredraganden 

Stockholms kommun har beslutat att till statens sjöhistoriska museum 

överlåta isbrytaren S:t Erik som har ett ston musealt och kulturhistoriskt 

värde. Efter överlåtelsen skall fanyget ingå. i museets samlingar och visas 

för allmänheten inom Galärvarvsområdet på. Djurgården. Inför överlatel

sen kommer Stockholms kommun att bestrida de kostnader som kriivs för 

att iordningställa fanyget till museifartyg. Det blir museets uppgift att 

därefter svara för de löpande driftkostnaderna. Jag har för dessa ändamål 

beräknat sammanlagt 393 000 kr. I dessa medel ingår bl. a. kostnader för 

två. tjänster som museitekniker samt extra museivakter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska museum: Fiin·altningskostnader för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 9 576 000 kr. 

B 61. Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av samlingarna 

1978/79 Nettoinkomst 264 712 Reservation I 000068 

1979/80 Anslag I 000 

1980/81 Förslag I 000 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster av 

inträdesavgifter, försäljningsmedel. gåvomedel och övriga inkomster vid 

museet och Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 

Personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

1979/80 

5 
13 

18 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

-3 
of. 

-3 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 
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Anslag 

U1gijia 

Försiiljningsvcrksamhct 
och gemensamma lönc- och 
materielkostnader 

Konservering 
Information och undervis

ning 
Fältundersökningar 
Dokumentation och fiire

mi\lsvi\rd 
Wasavarvet och utställ

ningar 

lnkom.1·1er 

Inkomster vid museet 
Inkomster vid Wasavarvet 

Nettoutgift 

Statens ~jöhistoriska museum 

1979/l!O 

I 1!60000 
70000 

800000 
30000 

1!0000 

160000 

3000000 

375000 
2624000 

I 000 

Beräknad ändring 191!0/I! I 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

+ 103000 
+ 23000 

- 89000 
- 2000 

- 22000 

+287000 

+300000 

of.} 
+300000 

of. 

Före
draganden 

+300000 

+300000 

+300000 

of. 

Museet föreslår att viss personal som avlönas frän detta anslag fr.o.m. 

nästa budgetår skall erhålla fasta tjänster och avlönas frän museets förvalt

ningskostnadsanslag. 

Statens kulfllrrild 

Kulturrådet föreslår att anslaget även i fortsättningen förs upp med I 000 
kr. 

Fiiredra{:anden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens .1ji>hi.\'/oriska museum: Underhåll och ökande a1· 

samlingarna för budgetåret 1980/81 anvisa ett rcservationsanslag 
av I 000 kr. 

B 62. Etnografiska museet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8002 533 

9720000 

10314000 
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Etnngrafiska mused skall friimja intresset för, kunskapen om samt forsk

ningen röran<lc friimman<le kulturer. framför allt utomeuropeiska. Museet 

leds av en styrelse som utses av regeringen. 

Personal 
l:fandläggandc personal 
Ovrig personal 

Anslag 

UtRifter 

Lönekostnader 
därav engi\.ngsutgiftcr 

Sjukvt\rd 
Rcscersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engä.ngsutgifter 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 
därav engångsutgifter 

Inkomster 
Publikationer 
Besparingar 

Nettoutgift 

Ftno1o:raflska musn'/ 

1979/80 

12 
19 

31 

3401000 
(4'i0000) 

5000 
41000 

5 458000 
561000 

(309000) 

256 000 
(129000) 

9722000 

2000 

9720000 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 475 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Etnografiska 
museet 

of. 
of. 

of. 

+220000 
(- 460001 
+ 2000 
+ 34000 
+599000 
- 67000 

(-244()()()) 

+ 20000 
(+ 10000) 

+808000 

of. 
-208000 

+600000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 187000 
(- 700ll0) 
+ I 000 
+ 15000 
+619000 
-241000 

(-247000) 

+ 13000 
(+ 60(K\) 

+594000 

of. 

+594000 

2. De besparingar som museet redovisat enligt huvudalternativet inne

bär en schablonmlissig nerskärning av hela anslaget ( -208 000 kr.). 

3. Museet planerar att öppna sina utställningar sommaren 1980. Under 

de första å.rcn i de nya lokalerna anser museet sig behöva behttlla en 

väsentlig del av de extra resurser som museet för närvarande fö1fogar 

över. En omsättning begärs för nästa budgetår av den engångsanvisning 

som nu utgår för en intendent och tre tekniker medan en engångsanvisning 

för en extra assistent bortfaller (nettoökning + 95 000 kr.). 

4. För ökad vakthållning i samband med att museet öppnar för allmän

heten begär museet ytterligare lönemedel ( + 98 000 kr.). 

5. För utökad reseverksamhet begärs 30 000 kr. 

6. Museet begär att fä omsätta en engångsanvisning för att även efter 

öppnandet kunna fortsätta ett för museet av nämnden för samhällsinforma

tion utarbetat informationsprogram ( + 7 000 kr.). 

7. Under anslagsposten expenser föreslår museet ökade medel för ett 

dokumentationsprojekt. omkopiering av äldre filmnegativ. bokbindning. 
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bokinköp. utiikad pcdagogi.\k verksamhet. utökad ub@lningsverksamhet 

samt för personalutbildning I+ 167 000 kr.). Samtidigt bortfaller en engängs

anvisning för kulisser. upps;ittningsanordningar m.m. i m:h med att utstiill

ningarna fordigstiills ( - 250 000 kr.). 

8. Museet begiir en förnyad engångsanvisning om 129000 kr. för större 

konserveringsarbeten under posten underhåll rn:h ökande av samlingarna. 

Museet har i siirskild skrivelse den 13 oktober 1978 ahftllil att en tjiinst 

som maskinist vid museet omvandlas till en vaktmiistarbefattning. 

Statens k11/t11rrdd 

R::'ldet finner etnografiska museets möjligheter att ge kunskap om viirl

dens kulturer av största vikt. va1för rihlct föreslär att en siirskild tjiinst fi.ir 

museipedagogisk utve.:kling inriittas. Det pedagogiska arbetet bör friimst 

inriktas på barngrupper i olika delar av landet.I+ 150000 kr.) 

Kulturri\det föreslår vidare att museet erhaller ytterligare medel för en 

tjiinst samt en kraftig ökning av medlen för resor I+ 70000 kr.). Vissa 

flirnyade engångsanvisningar för avslutade arbeten med basutstiillningar. 

resterande utstiillningsarbeten och informationsinsatser föreslt1s. Dessut

om tillstyrks extra medel för guidning o.:h vakttjtinst I_. 100000 kr.). 

Kulturrådet tillstyrker den av museet föreslagna omvandlingen av tjtins

ten som maskinist. 

FiiredraRt111d1·11 

Etnografiska museet har under en följd av år fiirfogat över engangsanvis

ningar för olika insatser inför uppbyggnaden av de nya museilokalerna. 

Allteftersom förberedelsearbetet slutförs kan omfattningen av engångsan

visningarna minskas. För nästa budgetår kan minskningen i enlighet med 

museets förslag beriiknas till 320 000 kr. Diirmed uppgftr de för niista 

budgetår beriiknadc engängsanvisningarna till sammanlagt 60 I 000 kr. Jag 

har därutöver beräknat en medel sökning av 98 000 kr. för vakthällning 

samt medel för ut vidgad rese verksamhet. 

Jag hemst~iller all regeringen föreslår riksdagen 

all till t:tnoRw}isku m11sl'L'l för budgetäret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 10314000 kr. 

B 63. Arkitekturmuseet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

814662 

900000 

I 013000 

12 RikfdaRen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Svl·riges arkitt:kturmuseum grundades är I%:! med en stiftelse som 

huvudman. Från <len I juli 1978 iir arkitckturmu!'.eet en statlig myndighet. 

Museet skall hclysa hyggnadskonstcn. samhiillsplaneringen och bebyggcl

scforskningcn. Museet skall diirvid siirskilt levandegöra den hyggda mil

jöns samband med samhiillet och samhiillsplaneringen. 

Museet leds av en styrelse som utses av regeringen. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Arkitektur- Föredra-
museet gandcn 

Personal 
liandläggande personal 2.5 +2 of. 
Ovrig personal 3 + 2.5 of. 

5.5 +4,5 of. 

Anslag 

Lönekostnader 635 000 +545000 + 41000 
Sjukvård 2000 + I 000 of. 
Resecrsättningar 6000 + 12000 of. 
Lokalkostnader 73000 + 129000 + 38000 
Expenser 64000 + 47000 + 28000 

däniv engångsutgifter t+ 25000) 
Utställningar m.m. 120000 + 41000 + 6000 

900000 +775000 +113000 

A rki td t 11r11111s1'<' t 

I. Pris- rn:h löneomriikning m.m. 180000 kr. 

:!. De besparingar som redovisats enligt huvudalternativet innehär en 

minskning av utstiillningsvcrksamhctcn ( · 18000 kr.). 

3. Museet bcgiir en museilektor för ledning av den utätriktadc verksam

hctcn 111.:h en intendent för dokumentations- rn.:h inventeringsverksamhc

ten. Museet förcslftr iiven en utökning av tre del tidstjänster. I+ 450 000 kr.) 

4. För resor begfö·s en ökning med 11 000 kr. rn.:h för utökad utställnings

vcrksamhet ytterligare 45 000 kr. 

5. Under anslagsposten till lokalkostnader föreslår museet en ökning 

med 70 000 kr. for att tillsammans med Föreningen Svensk Form anordna 

tillfälliga utställningar i förhyrda l11kalcr. 

6. För inköp av inventarier och teknisk utrustning. bl.a. videoapparatur 

och apparatur för programmerad diabildvisning. samt för information. 

annonsering och affischering begiirs ökade cxpensmcdd I+ 37 000 kr.). 

Statcn.1 k11/111rr1/d 

Ri'idet tillstyrker medel för en trefemtedels tjänst för den utåtriktade 

verbamhcten och en engi\.ngsanvisning om 20 000 kr. för inköp av inventa

rier (lch teknisk utrustning. Vidare föreslår rådet att medel anvisas för 

resor i samband med den utatriktadc verksamheten och för viss dokumen

tations- och inventcringshjiilp ( + 50 000 kr.). 
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Fiirnl rag111Hl <' 11 

~kd hiinvisning till sammanstiillning hi.:r~iknar jag anslaget till I 013 000 

kr. Jag har diirvid heriiknat mi.:dl'I for utökning av en ddtidstj:inst som 

kamrl'r till l'n halvtidstjiinst och 25 000 kr. som en engängsanvisning för 

inköp av utrustning. 

Jag he1mtiilkr att regl'ringen fiiresh'1r riksdagen 

att till Arkitckturmus,·ct för budgl'tt1ret 1980/81 anvisa ell förslags

anslag av I 013 000 kr. 

B 64. Bidrag till l'iordiska museet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

20995 311 

20437000 

21 644000 

Nordiska museet är ett kulturhisll11·iskt museum med ett samlingsom

ri1de som - med undantag av vissa sp1?t.:ialomrt1den som bevakas av andra 

museer - omfattar föremitl, bilder oeh viss annan information frän Sverige 

efter tu· 1500. 

Musl'et är en stiftelse men staten biir hda det ekonomiska ansvaret för 

verksamheten. Ledamöterna i stiftdscns styrelse. Nordiska museets 

niimnd. utses av regeringen. 

Nordiska museet har sju avddningar, vilka från den I juli 1978 utgörs av 

trl' förl'm?dsavdelningar. en undersökningsavdelning med Nordiska mu

seets arkiv. en undervisningsavdelning med Nnrdiska museets vetenskap

liga bibliotek. en teknisk avdelning samt en administrativ avdelning med 

museets sekretariat. Till museet hör institutet för folklivsforskning och 

.Julila gt1rJ. 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utg(ftcr 

Lönekostnader 
Utgacnde pensioner 
Sjukv~ird 
Rcse.:rsättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

1979/80 

45 
76 

121 

12675000 
230000 
40000 

171000 
123000) 

6523 000 
I 000000 

B.:riiknad ändring 1980/81 

Nordiska 
museet 

+4 
+2 

+6 

+2 301 000 
+ 31000 

l>f. 
+ 37 \)\)\) 

fof.) 
+I I03 000 
+ 262000 

Föredra
ganden 

+ 

+ 

+ 
+ 

of. 
of. 

of. 

9.'.i.rnoo 
of. 
of. 

20000 
( of. l 

112 000 
42000 
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1979/XO Bcriiknad ändring 19XO/RI 

Umkrhi'lll av mu~eeh gi'lrdar 
Utstiillningar 
Undcrhäll och ökande <tv 

samlingarna 
därav engängsu\giftcr 

Nordiska museeb hibliotek 
Underhåll och ökande 

d~irav engtmgsutgifter 

Inkom.Ha 
Entrc- och visningsavgiftcr 
försäljning av böcker. 

hildmaterial m.m. 
Fondavkastning och hyror 
Kommunalt anslag för sklil

visningar 

Nettoutgift 

Nordiska 11111.1i'1'/ 

16XOOO 
536000 

271000 

21614000 

310000 

250000 
559000 

5X(K)0 

20437000 

Nordiska 
museet 

+ 206000 
'"" .'i4(Kl0 

56(Kl0 

+ 261 000 
t+ 100000) 

+4199000 

T 58(KKl 

of. 
- 122 (K)() 

58(KKl 

+4321000 

I. Pris- och löneomriikning m.m. 2 363 000 kr. 

Föredra
ganden 

+ f<(KlO 
+ 27000 

+ 164000 
( -t HKl ()(){)) 

+ 1326000 

+ 75000 

+ 2.'i(KlO 
+ 19(K)() 

of. 

+1207000 

2. De besparingar som Nnrdiska museet enligt huvudalternatiwt har 

redovisat innebiir indragning av museets bevakning ( -· 456 000 kr.). 

3. Museet hegiir följande personalförstiirkningar. niimligen en amanu

ens/intendent l\\.:h en intendent vid avdelningen Niiringsliv och samfund. 

ett arkivbitriidc/expeditionsvakt vid avdelningen Kulturhistoriska under

sökningen och Nordiska museets arkiv. en institutionstekniker vid tek

niska avdelningen 111.:h en kansliskrivare vid administr<1tiva avdelningcn 

(+ 468000 kr.). 

4. Museeb medel för lönekostnader är till följd av de enligt lag LKh avtal 

automatiskt beviljade tjiinstlcdigheterna med hibeht1llen lön mycket be

gränsade. Museet bcgiir diirför särskilda medel för anstiillning av vikarier. 

(+ 450000 kr.) 

'.'\. För museets samtidsdokumentation hegiirs J~ 000 kr. 

6. För ökade arvoden till nämndens ledamöter och till ledamöter 

skyddskommittl! begärs 10 000 kr. 

7. För reseverksamhet behövs ökade medel(+ 20000 kr.). 

8. Musc-et har tagit och kl1mmer under budgetåret 1980/81 att ta ytterli

gare lokaler i ansprt\k. För lokalv{\rd och bevakning av dessa lokaler 

behövs 450 000 kr. 

9. Museet begär en ökning av medlen till expenser ptt 162 000 kr., varav 

11.'iOOO kr. för publikationstryck och 47000 kr. för ADB. 

I 0. Museet föreslår att de hyresint~ikter som museet redovisar under 

inkomster får användas utöver anslaget för underhitll av mu~eets gtirdar. 

till underhäll av de av museets fastigheter som inte förvaltas av byggnad~

styrelsen (+ 189000 kr.). 
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11. Mu~eo:t förcslfir att anslagspllstcn Undnhtdl llch iikande av samling

arna delas upp p;'i två anslagsposter n;imligcn dels Um.krhåll llCh ökande 

av samlingarna. dels l"onliska museeb hihlilltek. underh{11l llCh ökande. 

Museet hegiir en ökning av medlen till hiblioteket med 277000 kr., varav 

100000 kr. som engtingsanvisning. 

12. Anslagsposten för fondavkastning under museet var för högt heriik

nad för b11dget["iret 1979/80. Anslagsposten biir diirfor reduceras med 

122 000 kr. 

State11s k11/t11rr.ld 

I. Kult11rr;idet tillstyrker en tj;inst som intendent och en in st itutionstek

niker samt ökadi: medel för vikarier och kiip av tj;inster. R~idet fi.ireslår 

dessutom en tjiinst för barnverksam het. (-'- 460 000 kr.) 

2. M11seets medel för resor bör öka ( + 20 000 kr.). 

3. Kultum1Jet föresli"i.r en kraftig först;irkning av bibliotekets resurser 

( + JO() 000 kr.). 

4. Museet har i skrivelse anhtlllit om medel för en internationell agrarmu

se•il klmfcrens fir 1981. Kulturrfalct foreslär att museet erhidlcr 80000 kr. 

som eng<lngsanvisning för konferensens genllmförande. 

5. I kulturr~tdcls förslag ingår att besparingsaltcrnativet t-456000 kr.) 

återtagits t + 456 000 kr.). 

Fiiredrnga11d1• 11 

Med hänvisning till sammanstlillningen bcr~iknar jag anslaget till 

21644000 kr. Jag har d;irvid bcriiknat rn ökning av medlen för resor. Jag 

har vidare för inköp. V[trd och underhiill av biblilltekets samlingar beräknat 

en ökning med 150000 kr., varav 100000 kr. som engångsanvisning. 

Med h;invisning till sammanställningen hemst;iller jag att regeringen 

föreslär riksdagen 

att till Bidrag till Nordis/..a m11.ffe/ för budgetttret 1980/81 anvisa ett 

forslags;mslag av 21 644 000 kr. 

R 65. Bidrag till Tekniska museet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5059012 

5 079000 

5 725000 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och 

<less grundvetcmkaper samt inom industrin. 

Tekniska museet ;ir en stiftelse till vilken utg::\.r statligt driftbidrag. Enligt 

den stat som fastsliillts av regeringen för innevarande budgetär liieker 

statsbidraget mer än 70Ci av utgifterna för driften. Inkomsterna i övrigt 
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hiirrlir fr;imst fran hidrag fri1n n;iringslivet och mmeds viinfön:ning. I 

stifteben~ styrelse. Sl'lll h.:stiir av högst 20 lcdamöll'r. utses tn: ledamliler 

av regeringen. 

T de verkets samlingar av histnriska fön:m~1l och arkivalier lir sedan 11r 

11J7ll <.kroncrade hos Tekniska museet i Telcmuseet. Kostnaderna flir 

skötseln av Telcmuseet tiicks av ett anslag frän televerket. 

Personal 

Tekniska muset'l 

J1andläggamlc personal 
Ovrig personal 

Tt'lt'lllllsect 
ljam.lläggamle personal 
Ovrig personal 

Stat 

Tekniska m11st'<'I 

Utgificr 

Lönekostnader 
Utgaemle pensioner 
Sjukvilrd 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 

därav hyreskostnader för 
Teknorama 
fastighet~underhtill 

Expenser 
därav engångsutgifter 

Utstiillningar 
Information 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 
därav engångsanvisning 

Särskilda utställningar 
och projekt 

Kostnader för Telemuscet 

Inkom.Il er 
Entre- och visningsavgifter 
Publikationer m.m 
Lokalhyrllf. för huvud-

hyggnaden 
Kommunalt anslag för 

skolvisningar 
Bidrag fran näringslivet. 

museets vänförening m.m. 
Ersättning från Telcmuseet 

Nettoutgift 

1979/80 

10.5 
20 

2 
Il 

43,5 

3566000 
6!\000 
15000 
21000 

l 056000 

( 1180001 
12460001 
600000 

(-1 
177000 
82000 

114000 
(-1 

854000 
205 000 

6758000 

199000 
74000 

25 ()()() 

40000 

1136000 
205000 

5079000 

Beriiknad ändring l9R0/8l 

Tekniska 
museet 

+4 
of. 

(lf. 
of. 

+4 

+ 943000 
+ 7 ()()() 
+ 2000 
+ 28000 
+ 184000 

(+ 12000) 
(+ 25000) 
+ 231 ()()() 

(+ 50 ()()()) 
+ 18000 
+ 8000 

+ l l 000 
(-) 

+ 116000 
15000 

+ 1533000 

+ 11000 
+ 6000 

oL 

of. 

of. 
15000 

+1531000 

Före
draganden 

+ll.5 
of. 

of. 
of. 

+0,5 

+352000 
nf. 

+ 2000 
+ 18000 
+ 107000 

(+ 12000) 
(+ 20()()()) 
+ 124()()() 

(+100()()()) 
+ 9000 
+ 4 ()()() 

+ 56000 
(+ 50000) 

+ 55000 
15000 

+712000 

+ 20000 
+ 6000 

of. 

of. 

+ 55000 
- 15000 

+646000 
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Tc/('1111/Sl'l'I 

Uti:ificr 
Li.inckostnauer 
Sjukvllru 
Rcsccrsättningar 
Llikalkostn<idcr 
Expcnsi:r 
Utstiillningar 
Information 
Underhåll och ökande av 
~amlingarna 

Ersättning till Tekniska museet 

Inkomster 

Entrc- ll<.:h visningsavgifter 
Lokaluthyrning oc.:h försiiljning 
Anslag frtln tc.:lcverkd !lir 

driften av Telemusi:ct 

Tekniska 11111.1cl'f 

1979/80 

J 373 000 
IOOOO 
6000 

1567000 
45 000 
63 000 
39000 

50000 
205000 

33511000 

50000 
15000 

3 293 000 

33511000 

I. Pris- och löneomriikning m.m. ( + 768 421). 

Beräknad ändring 1980/81 

Tekniska 
museet 

nf. 
+ 5000 
+ 4000 

5000 
+ 4000 

llf. 
of. 

of. 
15000 

7000 

+ 10000 
5000 

22000 

7000 

Före
draganden 

of. 
~ 5 000 
+ 4000 
- 5000 
+ 4000 

llf. 
of. 

,,f. 
- 15000 

- 7000 

+ 10000 
+ 5000 

- 22 000 

- 7000 

2. De DL'sparingar som museet har redovisat enligt huvudallcrnativt'l 

inneb;ir i första hand en reducering av anslagsposten S;irskilda utstiillning

ar och projekt. Konsekvenserna för verksamheten beriiknas innehiira hl.a. 

en försiimring av museets möjligheter att vidareutveckla verksamheten 

llCh genomföra en ni.idviindig planering och projektering ( - 120 000 kr.). 

3. En halvtidstjiinst som byradirektör vid administrativa avdelningen 

föresläs utökad till en hcltidstjiinst. I övrigt fi.iresl{ts fyra nya tj;instcr Sl)lll 

intemlcnt. varav två placeras vid arkivet. i:n vid undervisnings- o<.:h infor

mationsavdelningcn samt en vid förcmtilsavdclningen ( + 524 111 kr.). 

4. Planerna p{t att öka museets decentralisi:rade verksamhet kriiver ett 

ökat resande nch diirmed ett större reseanslag ( + 25 000 kr.). 

5. Under lokalkostnadsanslagct hi:giirs ytterligare medel för att tii<.:ka ett 

ökat hehov av magasinsdcpiicr (+50000 kr.l 

6. Tekniska museet framhäller nödv;indigheten av att öka personalens 

kompetens for att möta nya krav ph service fr:111 olika anv~indarc. Musi:t::t 

begär därför medel för speciella utbildningsinsatser i samarbete med t.ex. 

högskolan. kl)mhinerade med studier vid liimpliga utWndska institutioner 

(+ 100000 kr.). 

7. För att museet skall kunna verkstiilla sin nya verksamhchplanering 

kriivs ytterligare medel för alt nya proji:kt och forsi..ibverksamheler skall 

kunna startas och genomföras ( + 150 000 kr.). 

Museet har i siirskild skrivelse di:n 26 oktober 1979 anh{tllit om mdel for 

organisationsutvcckling inom museet. 
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St11f1'/l.I' k11/t11rråd 

Rädct tillstyrker fi.ir fortsatt persnnalutwckling 100000 kr. samt en 

omvandling av en administrativ tj;inst till en hcltidstj:inst. Rädet anser att 

den teknikhistoriska verksamheten är ltmgt ifrän etahlerad vid de regionala 

museerna och hehöver allt stöd för att ut vecklas varför rådet fi.ireslflr en 

s:irskild tjiinst för pedagogiskt utvecklingsarhetc för barn och ungdom i 

samverkan med museer i hela landet(+ 150000 kr.) samt ökade rescmedcl 

(+25000 kr.). 

Rädet föresHtr vidare en konscrvatorstjiinst samt medel for dokumenta

tiom.projekt I+ 150000 kr.). 

Rf1dd tillstyrker i yttrande avgivet den 22 novemher 1979 att medel 

anvisas för museets organisationsutvcckling. 

FiiredraRa11d1'n 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

5 725 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ändring av den nuvarande 

deltidstj:insten som byrådirektör till en heltidstj:inst samt för utvidgad 

rcseverksamhet. Vidare har jag beräknat 150000 kr. som engängsanvis

ning, varav 60000 kr. för personalutvcckling. 40000 kr. för organisations

ut veckling och 50 000 kr. för museets bildarkiv. 

Jag hemställer all regeringen förcslå.r riksdagen 

att till Bidrag till frk11isk11 museet för hudgetäret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 725 000 kr. 

B 66. Bidrag till Skansen 

1978/79 Utgifl 

I 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5 183 000 

6 390000 

6 547 000 

Friluftsmmect Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksamhet 

levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av kulturmin

nen skapa en levamk miljö for olika fritidsintresscn. Till Skansen hör 

Biologiska museet. Skansen fö· en stiftelse. Ordföranden i stiftelsens styrel

se utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av regeringen. tre av 

Stockholms kommun och tvä av Stiftelsen Nordiska museet. 

I ett år 1968 tr~iffat avtal mellan staten och Stl)ckholms stad \prnp. 

1968:46. SU 1968:84. rskr 1968:20:!) regleras frågor om bidrag till Skansen 

under frmf1rspcriodcn 1966- 1970. Avtalet innebär att det underskott som 

uppkommit eller uppkL)mmer i Stiftelsen Skansens verksamhet vart och ett 

av åren 1966-1970 t~icks till 40'.T av staten och till 60':( av kommunen. 

Avtalet :ir efter år 1970 förlängt och g;iller även under år 1980 samt följande 

~1r st1 fange det inte sagts upp. Ett villkor för drifthidraget är enligt avtalet 
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all verksamheten drivs enligt en av regeringen lleh Stockh11lms kommun

styrelse fastställd stat !>amt av stakn och kommunen antagna best;immel

ser om stiftelsens förvaltning. Förutom Jriftbidrag utg[tr ~iven s;irskilda 

investeringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden for investeringar i 

kulturhistorisk>! byggnader oeh för 4lV·r av kostnaden för investeringar i 

vissa gemensamma anHiggningar sftsom viigar, parkanliiggningar. vatten

och avloppsledningar. elektriska installatinner rn.m. Kommunen svarar för 

resterande 60 '.···;.av kostnaderna fiir dessa investeringar. DessutL1m tiieker 

kommunl.'.n hela kostnaden för investering.ar i andra anfagg.ning.ar än kul

turhistoriska byggnader oeh gemensamma anliiggningar. 

Pä grundval HV förslag frftn Skansi.:n har numera faststiillts inkomst- och 

utgit'hstat för ;'ir 1980. Enligt denna eri"ordras ett driftbidrag frän statens 

sida som uppgM till 5 .534 000 kr.. medan tillskottet från Stockholms kom

mun beriiknas till 8 JO I 000 kr. Av det statliga biuraget har 2 949 000 kr. 

anvisats for forsla halväret 1980. S(1m investeringsbidrag till kulturhisto

riska byggnader har regeringen anvisat I 00 000 kr. för första halvftret 1980. 

För att tiicka dt:n statliga andelen av investeringsbidraget till gemi.:nsamma 

anliiggningar under första halvåret 1980 har regeringen anvisat .50000 kr. 

B (' r ii /.; 11i11 R '' 1· J r ift 1111dcrs/.;o11 fii r S /.;anse n 

Egna inkom~to:r 
därav inlr~idesavgifter 
och ilrskorl 

Utgifter 
därav löner. pensioner m.m. 

DriftunderskL•tl 
diirav staten 
därav Stockholm~ kommun 

Stat .1 h i J r a R .1 h er ii /.; 11 in/.: 

Driftundcrskoll 
därav andra h;1lvåret 1980 
därav första h;tlvarcl 1981 

lnvl!steringsbidrag till 
kulturhistoriska byggnader 

lnvesleringsbidrag till 
gemensamma anläggningar 

Statsbidrag 1980/81 
Statsbidrag 1979/80 

1979 
Stal 

10 095 000 

<6410000) 
22 728000 

(16 274000) 
i:~ 633 000 
(5 053 00Ul 
(7 580000) 

l9l'.\O 
Stal 

11460000 

(7 5 IOOOO) 
25 295 000 

( 18000000) 
13 835000 
(5 534000 
(8301 ()()()) 

1981 
Skansens 
förslag 

11460000 

(7 5000001 
26512000 

( 18040000) 
15 052 000 
(6021000 
(9031000) 

Andra halvåret 1980 och 
första halväret 1981 

Skansens 
förslag 

6072000 
(~ 943 000) 
t3 129000) 

511000 

I 080000 
7663 000 
6390000 

+ 1273000 

Föredra
ganden 

5 687000 
<2585000) 
(3 102000) 

500000 

360000 
6 547 000 
6390000 

+ 157000 
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Sk1111so1 

Skansen beriiknas under ftr 1979 fa ungefär samma antal bt:sök som 

under Je senaste :'iren. niimligen ca 1.8 miljont:r. Sedan anslagsframställ

ningen ingivih till huvudmiinnen har styrelsen för stiftelsen Skansen beslu

tat att fr.o.m. <'ir 1980 höja samtliga entrcavgifter under förutsiittnir.g att 

stiftdsens önskemäl om resursforstiirkningar inom Jriftstaten samt ökade 

investeringsbiJrag tillgodoses. De höjda entrcavgifterna beriiknas medföra 

en inkomstförstiirkning av I, I milj.kr. Vid beriikningen av inkomsterna har 

dii1for inkomsterna under posten lntriidesavgifter rn:h t1rskort beriiknats 

öka frän 6410000 kr. till 7 500000 kr. Övriga poster har riiknats upp med 

16.'i 000 kr. 

ViJ beriikningen av utgifterna har beaktats Je löneavtal s\lm har slutits 

t.o.m. september 1979. Byggnadsenheten behöver förstiirkas med en tjiinsl 

som elektriker. zoologiska avdelningen med en tjiinst som intendent för i 

första hand undervisning och övrig utt1triktad verksamhet. Diirntöver be

hövs ytterligare 25 000 kr. for timarvoJering av stugvakter for att göra Jet 

möjligt att h:'illa öppet liingre pt1 Skanegftrden. Skansen framhti.llcr att Jet 

föreligger ett direkt samband mellan programutbud och bt!söbrantal. Ge

nom att Skansen under senare tu- inte har fött full tä.:kning för kostnaJsu1-

w1.:klingen har programutbuJet successivt minskat. Skansrn bcgiir en 

uppriikning med 158 000 kr. som kompensation for niimnda urholkning av 

programanslaget och 200000 kr. som kompensation för urholkning av 

medlen till byggnad~underhttll. Vidare begiirs medel bl.a. för utst~tllnings

verksamhet. för v:'ird av park- och triidgärdsanfaggningar samt for inköp av 

vi~sa maskiner till snickeriverkstaden. Posten Oförutsedda utgifter bör 

ökas fran 107000 kr. till 200000 kr. 

I fräga om investcringsbidrag till kulturhistoriska byggnader begiir~ öka

de medel för fttgiirder utöver ~edvanligt ftrligt underhitll för bl.a. forbatt 

upprustning av Bitilogiska museet. 

Medel för investeringar i gemensamma anliiggningar bör riiknas upp med 

hänsyn till behovet av en forts<lll upprustning av vatten- och avloppssyste

met. fortsatt ombyggnad av verkstadslokaler. flyttning av tclcfonv~ixeln. 

uppförande av ett brandsiikert arkiv för kulturhistoriska enheten. forb;\tt

ring av det yttre staketet samt iordningstiillanJe av en service- och infor

mationslokal. 

Statrns k1tl111rrcld föreslår att Skansen erh{tllcr kompensation för auto

matiska kostnadsökningar. 

I-"iircdm1-:t1ncfr11 

I Stiftelsen Skansens budget har inkomstsidän förstiirkh genom att 

posten för intr~idesavgifter räknats upp med I. I milj. kr. med hiinsyn till att 

stiftelsen beslutat höja entreavgifterna fr.o.m. är 1980. I övrigt har de egna 

inkomsterna riiknats upp med 26.'i 000 kr. i förhällandc till 1979 [trs stat. 

Den kraftiga uppräkningen av Skansens egna inkomster har skapat för-
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utsiittningar för alt bl.a. tillgodose beh11vet av en tjiinst som elektriker. viss 

förshirkning av medlen till program- 11ch 11tsliillningsverksamhet samt till 

byggnadsunderhäll. 

Statsbidraget för alt tiicka beriiknat underskott för är f 980 har beriiknats 

till'.\ '.\:1>40l10 kr .. vilket inneh\ir en ökning md 48\ (\{10 kr. i förhällan~k till 

l 979 års stat. 

I investeringsbidrag fiir k111lurhisll1riska byggnader för budgetåret 1980/ 

81 har jag beriiknal 500 000 kr. Hiirigenom möjliggöres bl.a. en fortsatt 

upprustning av Biologiska museet. För investcringsbidrag till gemensamma 

anfaggningar har frlrn :-.wten~ sida beriiknats ett belopp av 3(i()000 kr. 

Till stl.dana investeringar som kommunen helt bekostar har enligt vad jag 

inhiimtat beriiknats ett belopp av 400 000 kr. för år l 980. 

Den granskning som skedde före godkiinnandet av inkomst- och utgifts

statcn för itr 1980 ledde till att det av Skansen föreslagna bidrage;:t till 

driftunderskott kunde minskas frän 14 !40000 kr. till 13 835 000 kr. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemsliiller jag att regeringen 

föresl[\r riksdagen 

att till Bidra~ till Skansen för budgetiiret 1980/8 l anvisa ett förslags

anslag av 6547000 kr. 

B 67. Bidrag till \'issa museer 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 l Förslag 

7 548000 

8 522 000 

8 935 000 

Ur an~laget utgf1r innevarande b11dgett1r bidrag till Varbergs museum. 

Hallwylska museet. Dansmuseet. Drottninghnlms teatermuseum. Carl och 

Olga Mi!les Lidingöhem. Musikhistoriska museet. Thielska galleriet och 

Strindbergsmu:-.i:et. 

I. Varhcrgs museum 
, Hallwylska museet 
3. Dan~rnuscct 

4. Drottningholms 
teatermuseum 

5. Carl och Olga 
Millcs Lidingöhem 

6. Mu~ikhistoriska museet 
7. Thielska galleriet 
8. Strindherg~museel 
9. Kolmärdens djurpark 

10. Museijärnvägar 

1979/80 

231000 
648000 
863000 

1624000 

200000 
4 165 000 

721000 
70000 

8522000 

' 250 000 kr. anvisas i särsI;.ild ordning. 

Beriiknad ändring 1980/81 

Museet 

- 231000 
- 648000 
+ 510000 

+ 564000 

of. 
+ 1688000 
- 295000 
+ 12000 
+2000000 
+ 1500000 
+5100000 

Före
draganden 

+ 29000 
-648000 
+395000 

+ 155000 

+ 13000 
+631000 
-167000 
+ 5000 

+413000 
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FöljanJe instillltioner har förutom biJrag frttn detta anslag under ?tr 1979 

iivcn erht\llit bidrag fr[m anslaget Bidrag till s;irskilJa kulturella iinJamtil, 

n;imligen Varbergs museum meJ 25 000 kr. för restaurering av en meJdti

da dr;ikl. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum med 150 000 kr. for 

inköp av instrument, Stiftdsen Carl lll'h Olga Milles Lidinglihem med 

150000 kr. för restaurering av museets hyggnaJcr. Stiftelsen Musikhisto

riska museet med 70 000 kr. för kostnader i sambanJ med iivcrtaganJe av 

en orgel samt Stiftelsen Thielska galleriet meJ 80 000 kr. för inreJning av 

en cakteria. 

I. St{fil'isl'll Ha/11111d.1 lii11s111u.1·c1'r. Hal111.1tad och \larhl'l"g 

Den 1 januari 1979 bildaJes Stiftelsen Hallands liinsmuseer. Halmstad 

och Varberg. Stiftelsen erhäller statshiJrag efter två skilJa system. Fiir 

vcrb;.imhelen vid muscel i Halmstad erhalles bidrag efter förnrJningen 

( 1977:547) om statsbidrag till regionala museer. rneJan museet i Varberg 

erhåller hidrag friln detta anslag. Stiftelsen anhtiller nu att Jen i helhet 

förklaras hcriittigaJ till hidrag enligt niimnJa förordning samt att stiftelsens 

andel av utg[1ende grundhelopp i samhanJ Jiirmed riiknas upp. 

Statl'ns k11/t11rråd föreslär att biJraget till Varbergs museum bcriiknas 

under anslaget Bidrag till regionala museer. 

3. StUil'lse11 Da11.1mu.l'l'(/i111de11 

Stiftelsen hegiir en sammanlagd ökning om 510000 kr. av bidraget till 

Dansmusee\s verksamhet. H;iri ligger b\.a. ett engfmgshidrag t1m 290000 

kr. för kostnaJer i samband med installation av en skåJcsamling. 117 000 

kr. till en amanuenstjiinst samt 40 000 kr. för värd av samlingarna. 

Swtens kulturråd tillstyrker ett engängsbidrag om 200000 kr. för att 

museet skall kunna bygga en permanent sktldcsamling. Rådet räknar dess

utnm med en pris- o..:h löncomräkning med ."i2 000 kr. 

../. Stijid.11·11Drottningholms11•11ter111us1·11111 

Drottningholms teatermuseum hcsttlr av Drottningholms slottsteater. ett 

bibliotek och ett bildarkiv. För föreställningsverksamheten vid teatern 

utgår innevarande budgetår bidrag frän anslaget Vissa hidrag till teater-. 

dans- och musik verksamhet. 

Stiftelsen begär för museiverksamheten en ökning av bidragd med 

564 000 kr. Som kompensation for automatiska kostnadsökningar föreslils 

en ökning med 171 300 kr., varav lönekostnaderna uppgär till I 0 I 300 kr. 

Stiftdscn betonar att museiverksamheten helt finansiera~ genom anslag 

från staten och att verksamheten torde kunna jämföras med en normal 

statlig myndighctsuppgift inom området museivcrksamhet och vetenskap

lig dokumentation. Stiftelsen vill därför föreslå att intriiffade merkostnader 

till följd av li.incavtal skulle få tiickning från åttonde huvudtitelns anslag 

Täckning av merkostnader for löner och pensioner m.m. Härigenom skulle 
biJragshehovct på detta anslag kunna minskas med ca 100 000 kr. 
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För perslinalförstiirkningar bcgiirs 301 000 kr. tH:h för inkiip och vtlrd av 

samlingarna samt for utstiillningwcrksamheten begiirs ytterligare 76 000 

kr. För att tiicka foruhcdd brist i budgeten fi.ir budgctftrct 1979/80 aford

ras 17000 kr. 

Ri/.:.s111<ir/.:.s/.:.al/\s1'i111h<'l<'I bit riidcr st iftclscns framstiillning. 

Slal<'ll.I /\11/111rriid förcsll1r med hiinsyn till intriiffadc pris- och löncför

iimlringar en ökning med 97 000 kr. 

5. Sri/id.ll'n Carl och Olga Atilll's Lidi11giih1·111 anhttl\cr om tlforiindrat 

bidrag för budgetni"L't 1980/81. 

S11111·11.1 /\11/1111T1/d föresl~ir med hiinsyn till intriiffade pri-.- neh löneiit..:

ningar en ökning med 12 000 kr. 

o. Sri/id.11·11 M11.1i/\hi.11<1ri.1/\11 11111.1<'1'/ 

Museet planerar alt öppna huvuddelen av .'>ina utstiillningslot..:aler under 

i1r 1980. För att t..:unna fullfölja den planerade uppbyggnaden av utstiillning

arna bcgiir stiftelsen en \)msiittning och utökning av ett engi1ngshidrag om 

428 000 kr. som utg{ir innevarande budgcti1r ( + 142 000 kr.). rvluscet bcgiir 

medel för pcrsonalrörstiirkning infiir i.ippnandct. Tvii assistenter behövs 

för den tekniska produktionen och underhrdlet av utsbllningarna. Till 

arkiver behöv~ en halvtid~anst(illd arkivassistent och till musccls 1-.:ansli 

begiirs en sekreterare samt en utökning av byräsckrcterart_i:insten. Vidare 

fi.ire~l•b medel till en ljudteknit..:er. en halvtidsanstiilld intendent. en utök

ning av fotograftjiimlcn till heltid samt ytterligare fem tjiinster för vat..:t

oeh reccptionspcrsonal (-+-I 206 700 kr.). Ytterligare medel bcgiirs iiven för 

t>l.a. resor. t1!f1trit..:tad verksamhet. underhall och ökanJL· av samlingarna 

samt instrumcntforskning 1+340000 t..:r.l. 

St111<'11.I' /\11/111rr1id 

Rfalct föresli'lr att cng<'111gshidraget om 482 000 kr. minskas med 200 000 

kr. Med hiin-.yn till intriiffade pris- lKh löneökningar bcr~iknar räJct en 

ökning av bidraget med 250000 kr. 

7. Srijrdsen Thielska Rtillerict 

Stiftelsen begiir for niista hudgetår ett anslag om 425 800 kr. for verksam

heten vilket inne här en ökning med 204 800 kr. Av ökningen avser 150 800 

kr. täckande av underskott for verksamheten. 6000 kr. medel för tavelres

taurering. 8 000 kr. utöt..:ad utstiillningsverksamhet samt 39 100 kr. pris- och 

löneomräkning. En engångsanvisning om 80000 kr. för utgivande av en 

katalog över galleriets samlingar bortfaller. Stiftelsen föreslår att musei

byggnaderna invärderas på fastighetsfonden. 

BYRRfWd.u1yre/.1cn har i en promemoria 1978-12-05, kompletterad 1979-

11-11. beräknat 635 000 kr. för yttre underhl\.llsarbeten på museibyggna

derna utöver de medel som tidigare anvisats. lnnevarnnde budgetår utgår 

.t20000 kr. som engångsbidrag till byggnadsstyrelsen for des~a arbeten. 
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Statl'11.1 k11/1111nid 

Rä<.kt fiireslrir att ett eng~ingsbidrag om 75 000 kr. utghr för att ti\cka 

uppkomna förluster samt alt galleriet erh<'lller 6000 kr. för tavelkonser

vering llCh ·fl 000 kr. tlir pris- och liineomriikning. 

/I. StUid.11'11 Stri11dlwrg.111111.11'1'/ 

Stifteben bcgiir en ökning av sitt bidrag med 12 000 kr. för beriiknade 

rris-och llineökningar. 

Stall'11.1 k11/111rr1id 

Rttdet beriiknar med hiinsyn till intriiffade pris- \ich liinefiiriindringar en 

i.ikning med 4 000 kr. 

9. St(fid.11·11 Ko/1111infr11.1 Fritid.10111nlde 

Stiftelsen har i skriveber till jordbruks- och utbildningsJepartementen 

;rnhitllit Lllll ett i"irligt statsbidrag om 2 milj. kr. fi.ir verksamheten vid 

K.olmrtrdens djurpark. 

l\Htlsättningen för Kolmärdens djurpark iir att skapa förutsiittningar fi.ir 

en rik naturupplevelse. sp~innande omviixling llCh annorlunda fritid för 

dagens mfömiskor i alla i"illlrar samt möjlighet för dem att biittre liira kiinna 

dir natur och djurviirld. att hj~llpa till att riidda utrotningshotade djurarter 

genom att skapa b~ista möjliga miljö för dessa samt att bygga upp och 

lcvandegiira iildre tiders kulturmiljöer. 

Kolmttr<.lcns djurpark besöks itrligen av (iver I miljpn besökare. Djurpar

ken utnyttjas i stor utstriickning ;1v statliga institutioner i dem;. undervis

nings vnksamhet. 

Rik.ldagen har med anledning av tvl1 nwtiliner (mot. 1977/7~:447. 1133. 

K.rU 197~/79: 16. r;.kr IY7~/7Y::'it-\) hos regeringen hcgiirt en kartH'tggning av 

de ekonomiska villkor under vilk<t de svenska djurparkerna arbetar. Diir

vid bör iiven klarliiggas vilken inriktning verksamheten i de olika parkerna 

har och vidare hör det prövas vilka alternativa finansieringsmöjligheter 

s!lm kan föreligga. 

Stall'll.\ k11/1111T1ld har i yttrande över framstiillningen om statsbidrag till 

driften av Kolmftrden~ djurpark framhftllit att rltdet delar riksdagens upp

fattning all en karthiggning hi.ir göras av djurparkernas ekonomiska villkor 

men alt starka skiil talar for att öwrväga en utredning med mer vidstriickla 

uppgifter. Det behövs enligt kulturrådet en kanl;iggning av djurparkernas 

vetenskapliga rn:h pedagogiska uppgifter. En viktig fr[iga iir djurparkernas 

uppgift att ta tillvara utrotningshlltade nordiska djurarkr. s<\viil vilda arter 

som husdjur. Det finns skiil alt samtidigt med en utredning nm djurpar

kerna iivcn utreda frf1gl1r om de botaniska triidgärdarna;. framtid. Rttdet 

framhftller att hftde djurparker llCh de botaniska triidgt1rdarna är att bctrak

t<t Sllm viktiga kulturinstituti\lner. Vit milnga punkter sammanfaller deras 

syften med dem som giiller for de naturhistoriska museerna. 
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Kulturr:"ilkt avstyrker att statsbidrag till Stiftdsen Klilm[\nkns fritids

nmri1de lämnas innan den av riksdagen föreslagna kartfaggningen av djur

parkernas ekonomiska villkor redovisats. 

10. Afttsc(iiirnriigar 

Efter regeringens bemyndigande tilbatte chefen för uthildningsdeparte

mentet den 9 juni 1977 en siirskild utredare med uppdrag att kartfagga 

museiji\rnviigarnas verksamhet och utreda förutsiittningarna för bevarande 

av den materiel och de trafikmiljöer som föreningarna tagit till vara. 

Utredningen har i februari 1979 avg.:tt betiinkandet (SOU 11179: IX) M11sei

jiirnviigar. 

Utredningen 

Det finns i Sverige ett ganska stort antal föreningar och organisationer 

som tagit till huvuduppgift att bevara äldre järnviigsföremål. Betecknande 

för dessa föreningar är att deras verksamhet i stor utstriickning bygger på 

medlemmarnas ideella :.irbete. Utredningen skiljer ph två typer av för

eningar. niimligen dels museijärnvägsföreningar. vars verksamhet i första 

hand syftar till att återskapa en äldre järnviig och där regelbunden. annon

serad trafik för allmänheten förekommer. dels jiimviigsmusciförcningar 

som i regel äger äldre järn vägsfordon men saknar egen bana. Det har varit 

utredningens uppgift att kartlägga och utreda den verksamhet som musei

järn vägsföreningarna bedriver. 

Utredningen framhåller att museibanans grundläggande kulturella mål är 

att ge besökaren en sann bild av en gammal järnviig i funktion. Det är 

diirför nödvändigt att ansträngningar görs för att bygga upp den miljö. som 

skall omge tåget shsom stationshus. bodar. signaler m.m. Man försöker 

således bevara teknik- och kulturhistoriskt värdefulla föri.:mål och återska

par därigenom en historiskt riktig miljö. 

Det finns f.n. ett tiotal museijiirnv~igar i landet. Alla museibanor har 

genomgått en snabb utveckling under senare år. Denna utveckling har 

inneburit att ca 130 000 resenärer är 1978 akte med museijärnv~igarnas tåg. 

Omkring 500 aktiva föreningsmedlemmar utför ca 11 500 dagsverken per år 

i trafik-. ban- eller ver1'stadstjänst. Verksamheten stöds av nära 5 000 

medlemmar. Trafikintäkterna uppgick är 1977 till ca 800000 kr. och den 

totala omsättningen detta är till ca 1.4 milj.kr. Sammanlagt äger och vårdar 

föreningarna ca 40 ånglok och 100 personvagnar och ungefär lika många 

äldre godsvagnar jämte ett antal motorlok, dressiner. arbetsfordon m.m. 

Organisatoriskt är alla museijärnv~igar att anse som självständiga juridis

ka personer och flertalet är ideella föreningar. Vid sidan av den egentliga 

museijärnvägsverksamheten har flera föreningar andra aktiviteter. såsom 

bokutgivning och insamling av järnvägsarkivalier. Genom museijärnvägar

nas ins<.ts bevaras en stor mängd föremål vilka alla kan anses utgöra ett led 

i vårt lands jiirnvägshistoria. Dessa föremål kompletterar museernas sam-
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tingar inte hara genom ett annorlumla visningssätl. utan även genom en 

annan tyngdpunkt i föremålsbeständel. 

Niir det gäller etableringen av nya museihanor måste enligt utredningen 

det enskilda initiativet vara avgörande. Kommunen bör spela en aktiv roll i 

fri\ga om överlåtelse av mark fi.ir museibana. 

Utredningen framhåller att de resurser som hehövs för museijiirnviigar

nas verksamhet som hittills huvudsakligen hör komma frän <le aktiva 

foreningsmedlemmarna. frän biljettintiikter. från överskott av varuför

siiljning m.m. Möjligheten att fä tillgång till arkivarbetskraft hör i ökad 

utstriickning erbjudas museibanorna. 

Utredningen föreslår att ett statligt stöd införs till museijärnviigarna. Det 

bör famnas i form av stöd till bestämda. väldefinierade större projekt. 

Utredningen föreslår att stödet administreras av statens kulturrti.d. Inom 

rådet bör ärenden om stöd till museijiirnviigsföreningar beredas av nämn

den för konst. museer och utstiillningsverksamhet. Med hänsyn till att 

ärenden om stöd till museijiirnvägsföreningar berör ett område som nämn

den endast i begdinsad utstriiåning har erfarenhet av. bör till denna 

knytas en referensgrupp för beredningen av dessa iirenden. 

Utredningen konstaterar all del hns landets museijiirnviigsfiireningar 

finns ell uppdiiml behov av projektarheten. De olika föreningarna hör 

redovisa en lrrngtidsplanering för de niirmaste fem firen fiir all kulturrtidet 

diirmed skall kunna bilda sig en uppfallning om det framtida behovet av 

stöd. Som ett villkor för att ansökan skall beviljas hör normalt siittas all 

föreningen i viisentlig utstriickning bidrar till prnjektch realiserande gL'

nlinl egen arbetsinsats. Vid behandlingen av ansökan i kulturrådet bör i 

första hand pwjektets kulturella L)dl museala konsekvenser överviigas. 

Yllrande över ansökan hör hl.a. inhiimlas fran herörda kommuner och 

landsting. 

Enligt utredningens bedömning kan de mest angeliigna behnven av pn)

jektstöd vid de största museijiirnviigarna i landet f.n. uppskattas till sam

manlagt mellan .'i och I 0 milj. kr. Om man tiinker sig att de sprids pi1 en 

Wngre period. kommer man fram till ett ärligt behov av ca I . .'i mil.i. kr. 

Särskilt anslag bör utg{1 till kulturr{1det för iindamftlet. 

Utredningen framhftllcr att verksamheten vid museijiirnviigarna utgör en 

viktig del i regilH1ens turistaktiviteter. Museijärnv~igarna ger ekonnmisk 

stimulans till den bygd där de ~ir beliigna. En ökad marknadsföring skulle 

öka tillströmningen av besökare och diirmed berika inte bara museibanan 

utan iiven turistlivet i regionen. Det iir angeHiget att stiirka det samarbete 

mellan museibanorna och turistorganisationerna som i flera fall redan är 

etablerat. Ett eventuellt stöd till marknadsföringen bör vara en angeliigen

het för kl>mmunen och/eller landstinget niir det giiller mer ltikalt/regionalt 

inriktade åtgiirder. Om det giiller riksomfattande marknadsföringsätg~irder. 

bör Sveriges turisträd komma in i bilden. 

Museibanornas verksamhet kan betraktas soni en del i regionens ama-
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tiiraktivileter och hiir od;s;-1 kunna utgiira L'lt viktig! led i det riirl1ga 

frilufblivet. .Ä. ven ur dL·ssa synpunkter kan dl kl1111mtinalt st i id nwt i VL'l'as. 

t:1redningcn framh;11ler att SJ:sjiirnv;igsm11sL'Um iiven i framliden m;·1ste 

ha huvudansvarl'l for den \'etenskapliga dllkUlllL'ntatinnen a\· Lkn '-\'L'llska 

jiirnviigshistllriL:n llCh for hcvaramk ;i\· fiiremid. s.1111 illustrnar .iiirnviigs

ll'knikens ut veckling. Lk persllnclla resurserna vid jiirnv;igsn111st'L't iir 

emelkrtid hL:griinsadc. En fiirstiirkning skulle enligt utredningen-. uppfatt

ning vara av stort viirdL'. 

R ('mis.1ytt mmlc1111 

Efter remiss har yttranden över utredningens betiinkandc avgivits av 

statens jiirnviigar t SJ). statens viigverk. statens industriverk. stahkon

toret. riksrcvisionsverkct I RR Yl. statens kulturräd. ribantik vari dimbe

tet. arhctsmarknadsstyrclsen tAMS). liinsstyrl'lscn i Stm:kholms liin. liins

styrclsen i LI ppsala fan - efter hörande av Uppsala kommun. landstinget i 

Uppsala hin och liinsarbctsniimndcn i Cppsala län - . liinsstyrelsen i Sii

dermanlands län. fönsstyrelscn i Östergötlands liin - efter hörande av 

Motala. Linköpings och Åt vidabcrgs kommuner. landstinget i Östcrgiit

lands län. Östergiitlands liins turistniimnd. V~istra Östergötlandsjärnviigs

förcning och Museiföreningen Ristcn-Lakviks jiirnviig - . Hinsstyrelsen i 

Ji.inkiipings län - efter hörande av Viirnamo kommun - . liinsstyrclserna i 

Kristianstads och Älvsborgs län samt liinsstyrelscn i Giivlchorgs liin -

efter hörande av Gävle och Ockdbo kommuner och liinsmuscet i Giivlc

horgs fan. 

Vidare har yttranden avgivits av Svenska kommunförbundet. Striingn;is 

nch Alingsi1s kommuner. Landstingsförbundct. Landsorganisationen i 

Sverige ( 1.0). 'ljiinstemiinnens centralorganisation ffCOL Centralorgani

sationen SACO/SR tSACO/SR). Sveriges turi~tr{1d. Stiftelsen l\urdiska 

museet. Stiftelsen Tekniska museet. lndustrimusel'I i Götehllrg. Kristian

stads museum. Stiftelsen Örebru bns tekniska musL'Um samt Örl'hn• bns 

turistniimnd. far le byalag. Axhcrgs hcmbygdsfi_irening. Nora Bergslags 

vcteranjcrnvlig \lCh Nora kummun. Östergötlands och Linköpings '>tads 

museum. Stiftelsen l.!pplandsmuseet. Museiban1,rnas samarbetsorganisa

tion -· mnfattande Anten-Griifsniis Jiirnviig. Helsingborgs vetcr;111jiirnviig. 

Musei>iillskapet J;idrai'is-Talläs jiirnviig. Ohs Bruks .ilirnvligs museiför

ening. Briisarp - S:t Olofs Förvaltnings AB/Skänska .llirnviigar. Musl'iför

eningen Stuckholm - R(islagens jlirnvligar. Svenska sparvligs<illskapet 

\lch Muscifön:ningcn Östra Siidermanlands jiirnviig. Museiföreningen An

ten-Grtifsnlis .liirnviig. Svenska jiirnviigskluhben. farnviigshistoriska riks

förbundet och Sven.,ka husstrafikforbundet. 

Hlirutiivcr har skrivelser inkmnmit frän Fiircningen Hiidabanan. För

eningen Gotlandst[igct och Passagerar{111gfartygens samarbct'>k1immitte. 

Flera rcmissinstanser. dliribland SJ. s1a1.1ko111or<'I och M11sl'ihc111c1mas 

.1·a111arh,•1.111rg1111i.rn1io11 finner att den r ro h I e mor i en ter in g och 

13 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /(JO. Bilai:a 12 
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ana I y s av \·erks<11nhehomr~u.let snm utredningl'n ge11lHllfiirt. uppfylll'r 

rimliga krav p:i l'll besluts11nderlag. S1111,,11.,· k111!11rnid. rikrn111i/.. 1·ariciimh1·

tct. hi11.1.1tyrd.1c11 i Siid1'/"llli111'1111d1. Jc'i11/..ii1>i11:-:.1 och Ali-.1horg.1 hi11. /.(). 

Sl'aige.1 turistrild. Mll.\1'ifi'iro1i11ge11 A11tc11-Ciri((111ii.1 Jiiml'1.ig .. him1·iig.1-

hi.1tori.1ka rik.1f'irhu11Jl't. 1-'iirc11i11gc11 Gu1/011J.111igcl tich /-'iirc11i11gc11 [/i>Ja

h11111111 anslutcr sig i huvudsak till utredningens forsl<1g. Af\.IS framh[dler att 

utredningem förslag i forsla hand fftr bedömas fr{1n andra synpunkter iin 

dem som Al\:1S fön:triider. RR\' <111ser att museij;irnviigsfi.ircningarnas 

verksamhL't iir av bl'lyddse. inte minst diirfiir att de utgiir en motvikt till 

den konsumtionsinriktade och kon1111nsialiserade kulturen. 1.ii11s.1tyrd1·1·11 

i Siidcn111111/u11d.1 hin ansn att utredningens förslag liittare hade kunnat 

bedömas l.Hn utredningen timfattat iiven samtliga jiirnviigsmu..,eala aklivi

teter i landet. Även (;iil'i1· /..om1111111 beklagar den hegriinsning till musei

.ii.1rnviigar. som skett i utredningsarbl'let. /.ii11.1.11_ffd.1c11 i Giil'/l'i)()rg.1 11111 

menar att det fiireslagna projektstödet pi1 sikt bi.ir utvidgas rill att omfotta 

likn;111dc verksamheter. siisom speciella projekt inom hembygds rörelsens 

ram. anJra teknik- lich klimnrnnikationshistoriska föreningars verksamhet 

m.m. Stot1·11.1 1·iig1.,·r/.. framhttlll'r att jiirnviigcn av siikerhetssk:il kan kom

ma att fi.irorsaka betydande ko~lnader. De'>sa kostnader kan inte bestridas 

av viigmedcl. 

Utredningen anser att miijligheterna att vidga museibanornas hetyde!Sl' 

fi.ir turist n ii ringen od1 Jet riirliga frilufts I i v ct bör undersökas. 

Lii11.1.1tyrd.1·1·ma i Siidcmw11/a11J.1 och Jiink"if!ing.1 lii11. Strii11g111i.1 /..01111111111 

och lu11J.1ti11gt'l i UN'·\l//11 liin birriider utredningens förslag. S1·crign 111-

ri.11rild framhr1ller att en utveckling av museijärnviig:1rna som turist produkt 

kriivcr ett intimt -.amarbele mellan nn1scijiirnviigarna och lnkala och regin

nala turi~torgan. 

SJ, .11a1e11.1 /..11/1urr1ld. /ii11.1.11yrdscma i Siidl'rt11w1/a11d.1 och Giil'/l'110rg.1 

liin och SACO/SR delar utredningens uppfattning att SJ: s j ii rn v ii g ~

mus c u m bör ha huvudansvaret för dokumentationen av den svenska 

jiirnviigshistoricn. /\11/111rr1ltfrl. lii11s.11yrdsema i Siilfrrma11/a11d.1 och (i1ii·

lehorgs /iin. S1i{ici.11'11 Te/..11i.1/..11 11111.11'1'/. SAC< >!SR, AJ11sl'iha1111rn11.1 .1a111-

arhetsorga11isatiP11 och S1·1·11s!..a jc'im1·iig.1/.;,/11hbn1 understryker viktl!n av 

att museet erhitllcr iikade personella och ekonomiska resurser. SJ menar 

att förstiirkning av jiirnviigsmuscet<. personella resurser biir ingt1 i stödet 

till muscijiirnviigarna. 

Utredningen unJcrstrykcr vikten av all arkiv ar b c tsk r a ft i ökad 

omfattning erbjud~ museijiirn\'iigsförcningarna. S1rii11g11iis /..on11w111 och 

M11.l'l'iha11orna.1 .11111wrhc1.1orga11i.1atio11 delar Jenna uppfattning. AM S för

utsätter att åtgiirdcr i1wm museijiirnviig~föreningarnas verksamhctslmiri1-

de aktualiseras vid liinsarhctsniimnJcns bereJskapsarbctsplancring. /,ii11s

styrdsc11 i Ö.1tcrgiitlllluh hin vill peka pi\ att museijiirnviigsforeningarna 

kan ha svärighctcr att administrera beredskapsarbeten. Diirfi.ir bör klim

munerna eller AMS aJministrera dessa. Lii11.1styrd.1e11 i Giil'fl'borgs liin 
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a11-,<.:r :1ll samma\ illk1ii· hiir giilla fiir lllllSL'ih:1110rna '>lllll fiir h<.:111hygdsfiir

l'ningar od1 lil-.11:1mk_ 

[Il .\t\lrl a11t;iJ J"l'lllissinstaIN:r iir rll-,itiva till l'tt statligt stiid till 

mus<.:i_iiirnviigarn:1. lbribland RH V. _1l111t'11.1 /..11/111rri1d. /ii11s.11vrl'ls1'1"1111 i 

S11w/..lio/111.1. lif'f'.llliil. Slicl1·m1u11/i111d.1. (i.11agli1/1111d.1 od1 .hi11/..ii11i11g.1 

/,'in. ,\1·1·11.1/..11 /..,11111111111/i'irh1111d1·1. L1111d.11i11g.\/i'irh1111dc1. Stiftd1c11 Ni1rdi.1-

~ll 11111.11•c1. Stifid11•11 1'd11i.1/..a 11111.11'<'/. SACOISH och Mu.11·iha11omas 

.\'1111111rhc1.11>rg1111i.1u1i1111. Slllt.1/..011/orcl framh;dkr att hl'diimningt'n a\· L'lt 

statligt stL1d till musci_iiirll\'iigar rn:·1slt' avgöra-, utifr;111 andra viirderingar iin 

d<.:m statskPntllret fi1rL'triider. S1111c11.1 1·1ii;1·a/.. framt"iir lil-.nand<.: syn

r11nktcr. )\;'1gra rL'missinstallSL'r. diirihland Orchril hi11.1 /1·/..11i.1/..u /11//.1<'///I/. 

,\-f 11sci/i"ll'l·11i11g1·11 A1111·11-Grii_(rnii.1· .I •ir111·,·ig. M 11seihw11 •nHLI s11111u r/Je ts11r

gu11i.1al ii111 och :\/i11g.11i.1 /,/11111111111. ans<.:r att stödet bPrJ<.: vara mer iin 1.5 

milj. kr. rcr :1r. 
L:trt'dning<.:n fiin:-,l;iratt stiidt't administreras :1v statens k11l

t 11 r r a J. hirslagt't stiids av .11u1.1/..011111rc1. RRV .. 1·1a1c11s /..11/111rriid. AMS. 

hi11.1.11yrd1cma i Stilcf..ho/111.1 och ./ii11/..iit'i11g.1 /iin . .'i1·c11.1/..11 f..illlllllllll./i"ir

/)(11ul<'I. L1111d.11i11g.1J("irh1111Cfrl. S1if[d11·11 Tl'/..ni.1/..11 11111.11·1·1. /11d11.1tri11111.1ccl 

i Giil c horg. Al 11.11•ih1111om<1 .1 .11111111rlll'l.1i1rg1111isa1 io11 . . 1.'im 1 ·iig.1hi.11 ori.1 /.. a 

ri/...1Firh1111d1·1 uch c;,·;l'i<' /..01111111111. N;igra r<.:mis..instanser har synpunkt<.:r 

p{1 sammansiittningl'n av den rt'fcrt'nsgrurp. som utr<.:dningcn for<.:sli1r skall 

t1ist~1 st:ttens kult11rr:'tcls niimnd for konst. mus<.:er och utst;illningar. Att 

yttranJ<.:n bör inhiimtas fr;'m landsting och kommuner stiid~ av /ii11.1s1yrd

.1a1111 i S1oc/..ho/111.1 och Ut'f'.111/a liin. Siid!'m11111/a11d.1 hi11.1 la11d.11i11g ansl'r 

att yttranJcn iiv<.:n hör inhiimtas frrrn regionala kulturhistoriska instanser 

<tslllll liinsmusel'r. N[1gra r<.:missinstanser. diiribland /ii11.1.1/Yrd.1c11 i l\ris-

1ia11.11ad.1 /ii11. anser all stödet iiven hi.ir omfatta jiirnviigsmuseifon::ning

arna. 

Fiiredrag11nde11 

MeJ hänvisning till sammanstiillningcn heriiknar jag anslaget till 

8 935 000 kr. Jag har diirvid heriiknat medel för ökade hyreskostnader för 

Dansmusel'l med 64 000 kr. och för Dmttningsholms teatermuseum meJ 

51 500 kr. 

I betänkanJet tDs U 1979: 17) Musikaliska akademiens bibliotek. Musik

historiska museet. Svenskt musikhistoriskt arkiv föreslås att de tre 

nämnda institutionerna fr.o.m. <len I juli 1981 organiseras som <.:n statlig 

myndighet. Jag har i inledningen till avsnittl't B. Kulturändamål angett att 

jag har för avsikt att föreslå regeringen att för 1979/80 ars riksmöte Higga 

fram en särskild proposition med förslag till principheslut i denna fri:tga. 

Vid min medelsberäkning för Musikhistoriska museet har jag räknat med 

en engtmgsanvisning om 506 000 kr. för uppbyggnad av de nya utställning

arna samt med medel för tre museivakter. Vidare har jag beräknat 30 000 

J.;r. för expenser. 60000 kr. för utatriktad verksamhet samt 20000 kr. som 

en engångsanvisning för personalutbildning. 
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Fi_ir Varbergs m11,e11m r;iknarjag meJ en iikning a\ bidraget med 2'!000 

kr. 

l.'nJcr inne,·aramk budget;"lr har frän detta an,lag utgtitt medel till verk

samheten vid Hallwybka m11seet. Fr.1.1.m. niiqa budgetfa bör medel fiir 

Hallwyhka musl'et beriiknas undl'r dl't nya anslagl'l L.ivrustk;1mmarl'll. 

Skoklo~ters slott och Hallwylska muscL'l. 

Fiir Dansmuseet har j;1g riiknat med en ökning av bidraget med :W.'i 000 

kr.. varav 2.'iOOOO kr. utgörs av l'n engängsanvisning för uppbyggnad <I\ l'll 

skådesamling. Från anslaget Kulturl'lll utbyte med utlamkt har ml'del 

tidigare utgått för Dansmuseets intnnationella kontaktverk~amhet. I fort

siittningen kommer medd for detta iindam:'d att beriiknas under bidragl't 

för Dansmuseets verksamhet. Jag har diirvid riiknat med el t bcl1ipp l>m 

15 000 kr. 

För Thiclska galleriet har innevarande h11dgett1r heriiknats en cng:ings

anvisning om 420000 kr. fi.ir yttre underhallsarbeten på museihyggna

derna. Jag har för samma änJamål under niista hudgetftr riiknat med en 

engängsanvisning om 21.'iOOO kr. och med en engtingsanvisning om 100000 

kr. för t;ickande av underskt•tt. 

Inom regeringskansliet utfiirs en kartliiggning av de ekonomiska villkor 

under vilka de svenska djurparkerna arhetar. I avvaktan p;'i redovisning av 

denna undersökning iirjag inte beredd att tillstyrka statshidrag till Stiftel

sen Kolmärdens fritidsområde fiir verksamheten vid Kolmt1rdens djur

park. 

Museijiirnviigarna levandegör en viktig del av vart kulturarv. De riskäd

liggiir inte bara teknikhistorien och den transporttekniska utvecklingen 

utan ger ockst1 en bild av hur miinniskor levde vid tiden för j;irnv;igens 

tillkomst. Museijiirnviigarna Lir i dag turistattraktioner Sllm lockar mi·1nga 

besökare. inte minst skolbarn. 

Verksamheten vid museij;irnv;igarna bygger i stor utstriickning på med

lemmarnas frivilliga arbetsinsatser. För mf111ga miinniskor Lir museijiirnvii

garna en hlibby och ett fritidsintresse. Jag delar utredningen-. uppfattning 

att de resur~er som behövs för verksamheten liksom hittills huv11dsakligen 

bör komma från de aktiva föreningsmedkmmarna. bil.icttintiikter. över

skott av varuförsliljning m.m. samt fri1n kommuner och landstingskommu

ner. Stakn bör. i enlighet med vad utn:dningen förordat. stödja museijiirn

viigarna genom ett siirskilt projektbidrag till större investeringar. För bud

gdäret 1980/81 bör 2.'iOOOO kr. föras upp. fog avser alt under v11ren 1980 

föreslå regeringen att av medel som star till regeringens disposition för 

investeringslindamål anvisa det angivna beltlppet. Ett villkor för att en 

ansökan skall beviljas biir vara att föreningen i viisentlig 11tstriiekning 

hidrar till projektet~ genlin1förande genom egl'n arbetsinsats. Jag delar 

utredningens uppfattning att stödet skall fördelas av statens kulturr<'id. 

Uerörda kommuner och landsting hör ges tillfälle att yttra sig över de 

projekt som aktualiseras. 
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H11\t1dmannaskaro:t for den vo:tcn,karliga Lhikumenlationcn av den 

svenska jiirrl\<igshisl11ricn och for bevarande av forcm{1I. 'om ill11strL'rar 

j:irnviigslL'knikens ut\'eL·kling biir iivcn i framliden ligga p;·, SJ: s jiirnviigs

museum. Detta ansvar kan inlL' övertas av m11seijiirnviigarna. Dessa kan 

cmeJkrtid r<"\ ett levande 1Kh h\ttillgiingligt siitt :·1sbdliggiira delar av 

.iiirnviigcns historia. Jag har i dcnna fr:iga sarnri"llt med chcfcn för kurnmu

nikatillnsderartemcnto:t. 

Jag hemstiilkr att regeringen flircsl:ir riksdagcn 

I. att g!ldkiinna vad jag har fi.irnrdat vad giillcr muscijiirnviigar. 

~ att till BiJrag till 1·i.1s11 t1111.11'1'/" för hudget<'1ro:t 1980/81 anvisa etl 

anslag av 8 9.\5 OOU kr. 

B 68. Bidrag till regionala museer 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

14 729000 

19 566 ()()() 

20 755000 

Statsbidrag utgiir enligt förordningcn I 1977:547) om statsbidrag till regi11-

nala musecr till regionalt vcrk~amt museum snrn regeringen har förklarat 

berättigat till säuant bidrag. Statsbidrag utgi\r endast till museum s11m 

ocks{1 far bidrag fran landstingskommun eller knmmun. 

Bidragsberiittig,11 museum skall bedriva vetcnskarlig insamling och do

kumentati1m samt utstiillnings- och informationsvt:rksamhet och i sin utåt

riktade verksamh.:t striiva efter att verksamheten blir tillgiinglig inom olika 

delar av rcgillnen och all den når nlika rublikk.ategorier. 

Museum sk.all bitriida riksantikvarieiimbetet och statens histPriska mu

seer. liinsstyrclsen samt kllmmunerna inom sill verksamhetsomrflde med 

kulturminnesv{1rdande uppgifter. 

Statsbidrag utgt\r i form av grund bidrag. Underlaget för beriikning

cn iir det antal grund b c I o r r som varje i1r faststiills för museerna. 

Grundbelnppet beriiknas meu utg{rngsrunkt i den genomsnittliga lönekost

naden per anställd vid museerna. Enligt beslut av regeringen är 25 museer 

berättigade till bidrag. Antalet grundbclopp för budgetåret 1979/80 har 

faststiillts till 424. Grundbclorrct iir innevarande budgetar faststiillt till 

89 000 kr. Staten~ kulturråd fördelar grundbelorren på de museer som 

rcgeringcn har förklarat berättigade till statsbidrag. 

Statsbidrag ber~ikna~ för varje museum rti grundval av högst del antal 

grundbelnrr som svarar mot det under rir 1975 genomsnittliga antalet 

arbetstagare vid museet ber~iknat pt1 siitt som anges i 19 kap. I * tredje 

stycket lagen ( 1%2:38 \) om allmän försäkring. för knstnader för köpta 

tjänster far inräknas ett bclorr mobvarande högst 2or.; av hidragsunderla

get för rcdovisningsäret. Grund bidrag utgär med 55 r.-; av bidragsunderla-
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gl'l. I fr;iga om \l'rkst;illiµhelen av hidragsfiirL·skrilkrn;1 skall m11se11m stii 

under tillsyn a\· statens k11lturrad. 

Fiir lllll'>l'ivc:rk-;amhl·t.:n i ShH.:klllilms lii11 11tg{lr umkr innl'varandl' b11d

ge\~1r inget -.1<11:->hidrag enligt fi.irurdningen < 1477:'\47\ 0111 statsbidrag till 

regitlll<tla lllllSl'el". (Jv.:1faggni11gar pf1gar llll'Jl:tn her(irda parter om himplig 

lHg;111i"1tion for rl'giunal musc.::iv.:rbamht:t i SttH.:khulms fan. I a,·,·aktan p;I 

ll'stlltalel av de-.sa iive1foggningar har irllle\ arandl' b11dgl'lf1r under ansla

get Bidrag till <ir,kilda kulturdla iinLbm~·tl rc.::scrvc.::rah 42'\ llllll kr. Bd,1ppe1 

inkl11dl'rar dl bidrag till Stoc:kh,ilms st<idsmusL'lllll. 

St11l!'ll.1 /,.11/1111nid1 Firdl'i11i11g 111· gm11ilhc/01111 h11di.:1·11ln·1 / 1)79/1\0 

l!pplandsmusc:ct 
Si.idc:rmanlanlb museum 
Östc:rgötlanJs och L.inkiipings stads m11sc:11m 
Jiinkiipings l;in-, muo,eum 
Smalands must!um 
Kalmar Hins muo,c:um 
GutlanJs fornsal 
Blc:kingc: musc:um 
Kristianstads muscum 
Kulturhistoriska musc:c:t i Lund 
Malmii museum 
Hallands musc:um 
Huhusläns musc:um 
(iiitc:borgs lllll'>L'er 
V'inc:rshnrgs musc:um 
Skar;1hurgs 1;1nsrnusc:11m 
Viinnlands museum 
Örc:hn• liim museum 
Viistmanlan<b liins nHl\Clllll 
Dalarna., mw.c:um 
Linsmus.:.:t i Giivkhorgs fö1 
I .iinsmus.:.:t-Murbcrgl'l 
Jiimtlands l;ins nn1sc.:um 
Viistc:rbottcns muo;c:um 
Nnrrl,ott.:ns musc.:i1m 

S1111c11.1 Å.11/111rrlid 

lkslutaJ fi.ird.:lning 

14 
IX 
13 
14 
10 
14 
9 
X 

:!O 
34 
27 

7 
X 

xo 
16 
10 
7 

14 
10 
17 
lh 
5 

:!O 
IX 
J.'i 

424 

I. Kulturri1dct fi)n:slar att statsbidraget for niistkommandc budgeti1r 

bcriiknas rt1 grundval av museernas storlek i1r 147H i stiillct for sum hittills 

:1r 197'i. 
Kulturr11det håller fast vid sin tidigare inst;illning att dl'I statliga stödet 

till regionmuseerna hör byggas ut planenligt. Rt1dl'I förcsl;'tr att statsbi

dragsandclen nu bör tika sii att den för huvuddelen av museerna uppgär till 

frm sj;ittcdelar av dl'I totala bidragsunderlagl'I i1r llJ7X. Det inncbiir för 

liinsmuseerna att reformen bör vara genomfiinl budgettlret I 9H I /H2 och för 

museerna i Giiteborg och Malmö budgc.::titrl'l l 9!G/H4. Antalet grundbelopp 

till museerna i Göteborg och Malmö hör därigenom öka med sammanlagt 

2'i och till övriga museer med 136 ( + 8 3.'i I 000 kr.). 
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2. l\.111l11rr:1del fi\rL·,l:1r liks1im i rapp\1rkn Sti\d till kllnslulsliillnings

VL·rksamho:I all liP grwHlhL·lorr nH1lsvarandl' L'll hl'lopr \lrll 519000 kr. 

hl'riiknas for alt k1Hllf'L'nsera fiir de merh.ostnadn S\l!Tl llf'f'k11111111L'r niir Lk 
rl'gipnala musL'erna triiffar avwl med h.1ino,tniirsorga11i'<1ti1111L'rna 11111 ul

stiillningsL'r<it t ning fi.ir konstutsliillningar i museerna ( '- 519 0011 kr. I. 

:i. Fiir innL'varande budgL't:1r har under anslagl'I Hidrag till siirskilda 

kui11irL'lla iindam!tl heriiknats L'll helorr av 425 000 kr. fiir region;il musL'i

verksamhL't i Stockhlllms liin. Fiirutsiillningen för bidrag till dL'nna 

Vl'rksamhl't iir att p:igaendt: i.ivl'rliiggningar pm liimplig urganisati1111 kdL'r 

till ell förslag s\lm kan godtas av beriirda rartn. I avvaktan r:1 rL'sultat av 

överliiggningarna fiirL·slar r:idet L'n ökning av statsbidraget med :"00000 kr. 

4. Statsbidrag lltgar i Hallands liin till t v:1 museer med regional verbam

het. Till museet i Halmstad u1g[1r hidraget ur anslaget Hidrng till regionala 

musen och till Varbergs museum utg:ir bidraget ur anslaget Bidrag till vissa 

museer. l-bda museerna tillhiir sedan den I januari J lJ7lJ en gemensam 

organisation kallad Stiftelsen Hallands liins mLJseer. Halmstad 1ich Var

berg. B:1da museerna uppfyller kraven enligt I och :i ** fiirnrdningL'n 

I 1977::'i47l om statsbidrag till regionala mllseer si\ till vida s\lm h:ida bedri

ver t:n regipnal verksamhet llCh uppbiir kommun- och landstingsbidrag. 

l\.ulturrf1det flireslflr diirför att bidraget till Varbergs museum förs iin:·r frfö1 

anslaget Bidrag till vissa museer till detta anslag. Varbngs museum för 

budgeläret 1979/80 statsbidrag med 2:1 I 000 kr. Det motsvarar fem grund

bclopr (.;.2)9000 kr.I. vilket ger en hiijning av anslaget med 28000 kr. 

exklusive pris- och lönemnriikning. 

5. Jönköpings liins musellm har anhi1llit om att viss personal med urr

gifter riirande Andree-museet skall inriiknas i bidragsunderlaget för Jlinkö

rings liins museum. Kulturri1det iir inte herett att föresl[i nngra nya molla
gare av statsbidrag för regionmusL'er. 

6. Hdsingb1H"gs kommun har hemstiillt att H e Is in g borgs museum 

skall förklaras for sta1sbidragsber~ittigat museum och erh!dla bidrag enligt 

prirn.:irerna för statsbidrag till regionala museer. Kult11rr{1det konstaterar 

att det f.n. inte finns förutsiittningar att föreslå att ylterligare museer 
förklaras ...iatsbidragsberiittigade. 

Fiiredraga lllil' 11 

Den I juli 1977 infördes elt nytt system för statligt stöd till regionala 

museer. Bidragssystemet är konstruerat si1 att det skall trygga den fortsatta 

verksamheten vid ett antal regionala museer. för vilka landsting och kom

muner har tagit ett huvudansvar. Statsbidrag utgår innevarande budget{1r 

till 25 must.:er. Genom hidraget tillgodoses kraven pf1 en kvalificerad kul

turminnesvårdsexpertis i regionerna samt ett allmiint stöd till den regionala 

musei verksamheten. 

Stockholms fan saknar f.n. regionalt mu~eum. Överläggningar ptigitr 

mell;m berörda parter (lm liimplig organisation för regional museiverbam-
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het i liinet. Innevarande budgeti1r har. i avvaktan rt1 att dessa iiVL'rHigg

ningar ~kall slutfi.iras. under <lll~lagct Bidrag till siirskilda kulturella ;inda

mäl beriiknats 42.:' 000 kr. I detta belopp inkluderas el! bidrag till Stock

h\1lms stadsmuseum. Ni\gon ansiikan fr~111 berörda intressenter inom l;\net 

om statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till regionala nwseer har 

iinnu inte gjorts. fag har diirför iiven för niista budget{1r under anslaget 

Bidrag till s;irskilda kulturella iindam{d tagit upp ett belnrr av samma 

storleksordning som !'lir innevarande budgetf1r för regional museiverksam

het i St\1ckholms l;in. Om ingen överenskommelse triiffas i organisations

fr{1gan vad avser budgetf1rct 1980/81 blir Stocklllllrns stadsrnuseum erhalla 

etl \1foriindrat bidrag. 

Jag är inte beredd att for niista budget~lr tliresli'1 att andra museer iin 

sädana som redan har fiirklarats beriittigade till bidrag enligt bidragssyste

met erh~tller direkt stöd frän detta anslag. 

Jag iir inte beredd att tillstyrka nf1gra tkr grund belopp for niista budgetår 

uti.iver de 424 som utg;'ir innevarande btu.lgeti\r. Vid beriikning av medcls

behovet for niista budgettir har jag utg<1tt frnn ett grundbclopr av 89000 kr. 

Det sammanlagda mcdelsbchovet for bidrag till regionala museer beriik

nar jag för niista budgct[1r till 20 75.:' 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen förcslar riksdagen 

att till Bid1w: till regio11ala m11s1'er för budgetftret 1980/X l anvisa ett 

förslagsanslag av 20 755 000 kr. 

B 69. Riksutställningar 

1978/79 Utgift 

1979/~0 Anslag 

1 LJXO/X I Förslag 

I 0 OX3976 

'10.:'0I 000 

13 4 5 l) ()()() 

Reservation 17771 

1 Dessutom tillkommer 200000 kr. fr[m anslaget Bidrag till kulturell verksamhet 
bland barn. 

Stiftelsen Riksutstiillningar har till uppgift att främja utställnings- och 

konstbildningsverksamhetcn gen1im att förmedla och anordna utställning

ar. bitriida med rådgivning och annan service samt i övrigt utveckla och 

förnya utställningen som medium för kunskapsförmedling. debatt och upp

levelse. 

Riksutstiillningar skall samarbeta och samrada med statliga och kommu

nala myndigheter. kulturinstitutioner. organisationer och enskilda som iir 

verksamma i samhälls- och kulturlivet. 

Riksut<.t~illningars styrelse bestar av nio ledamöter. som utses av rege

ringen. 

I de av regeringen meddelade föreskrifterna för anslaget ~ir detta indelat i 

fem program som svarar mot Riksutställningars olika vcrksamhctsomr{t-
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den. Under programmen 1-4 har beriiknats meuel dels fiir ue uirekta 

k1istnauerna för produktion av uht~illningar m.m .. deb for pers1malkost-

1ia1kr lll"h lllllkPstnauer viu Riks11tstiillningars auministrativa och produ

ceramk enheter till de delar deras vcrbamhct avser nmr;1dct för resp. 

pnigram. Programmet~ 11mfat1ar uppurag. s1in1 Rik'iuhliillningar {1tar srg 

att utföra ät bl.a. statliga mynuighetcr. 

1979/80 Berliknad ämlring 1980/81 

Riksutställ- Före-
ningar draganden 

Program 
I. Egen utställningsvcrk-

sam het 2 975 000 + 659<Kl0 + 632000 

2. Planerings- och ut veck-
lingsvcrhamhct 748000 + 115000 + 381 ()(){) 

3. Utställningar i sam-
arbete 51900110 + 9640<Kl +I 106000 

4. Scrvi1.:c- o..:h konsult-
verksamhet I 587000 + 8:!4000 + 3391Kl0 

5. Uppdrags verksamhet I 000 of. of. 
6. Utrustning m. m. 

(engångsanvisning) + 50()000 

110 501 000 +2562000 +2958000 

1 Innevarande budgetår disponerar Riksutställningar därutöver 200 000 kr. under 
anslaget Bidrag till kulturell verksamhet bland barn. 

Ri/..su t s1c"i// 11i11 i.:a r 

I. Pris- och liineomriikning m.m. I o.52 000 kr. 

2. Nhr det giilkr programmet egen utstiillningsverksamhet 

föreslår Riksutstiillningar ökade mcucl till utveckling av hilu- och form

vcrksamhcten samt till utställningsersättning t + 18.5 000 kr.). 

3. Programmet utstiillningar i samarbete fiireslils hfi förstärkt 

med medel för film- och viueovcrksamhet (+ 1.50000 kr.). 

4. Unuer programmet service- och konsultverksamhet före

slås ökade meuel för hl.a. utbildning och information. film- o..:h viueoverk

samhet samt hild- och form verksamhet ( + .57.5 000 kr.) . 

.5. Riksutställningar har i siirskild skrivelse begärt medel fiir lokalkost

nader i nya lokaler samt för utrustning. 

6. Byggnausstyrelsen har i skrivelse den 22 november 1979 beräknat 

lokalkostnaderna för Riksutshillningars nya lokaler budgetarct 1980/81 till 

2 6.50 000 kr. 

Statl!llS /..11/111rrcld 

I. Kulturrådet tillstyrker ökade medel för utställningar mcu kulturhisto

riskt. naturvetenskapligt. samhällsorienterande och uchattcrande innehåll 

producerade i samarbete med museer. studieförbund och skolor ( + 1.50 000 · 

kr.). 
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2. Kul!urriidet l'iireslitr att Riksutstiillningar .:rh:iller .:n tj;inst fiir utbild

nings- OL'h knnsultvc.::rksamh<.:'l ( + 140000 kr.J. 

3. K11lt111-ri1d.:t fört•slitr liksom i rapporten Stiid till kPnstuts1;tllnings

v.:rksamhet att Ribtllstiillning.ar c.::rhitlkr mc.::dc.::I for alt miijligµiir<t c.::n intc.::n

silic.::r<td liirsknings- och urvc.::cklingsv.:rksamhc.::r kring konsttflsUillningar 

samt fiir inform;1tion och utbildning om konstpedagogiska och k11nsltllst;ill

ningsmetudiska c.::rfarenhc.::ter l + 7\KIOOO kr.). 

J-"iir1·drt1g1111d e 11 

Riksutst;illningar disronc.::rar 200000 kr. för utvcd.lingsarbete bland 

barn. ~om f.n. beriiknas undt:r anslagc.::t Uidrag till kulturell vc.::rksamhc.::t 

bland barn. Oc.::ssa medel biir i forb;1ttningen ber;iknas undcr förevarande 
anslag. 

Med hiinvisning till '>ammanstiillningen her;iknar jag anslaget till 

13 459000 kr. .lag har d;irvid ber;iknat medel för ökade.:: lokalkostnader i 

samband med inllyttning i nya lokaler. Jag h<tr vidare.:: for llyttningskust

nader och utrustning i de nya lnkalc.::rna bc.::r;iknat 500 000 kr. surn en 

eng.~lngsanvisni ng. 

Jag hemsliiller att n:gi.:ringc.::n fi.in:sklr riksdagen 

att till Ri/...1111.11iil/11i11gar for budgett1rc.::t 1980/81 anvisa c.::tt rt.:'serva

lil111sanslag av 13 459 000 kr. 

B 70. Inköp 3\' \·issa kulturföremål 

1978/79 Utgift 
1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

18000 

100000 

100000 

Ur detta anslag utg{ll' medel till inkiir av kulturförem<'il för vilka risk 

föreligger att de kommi:r att föras ut ur landet och SLllTI har s;'tdant k1mst

nlirligt. historiskt clkr wlt:nskapligt dr<le att det lir av synnerlig vikt all 

de hehnlls inom landet. Anslaget k<m belastas med högre bclorr än det 

som beriiknats i statsbudgeten under förutsiittning att regt:ringen i etkr

hand anm~iler medelsförhrukningen för riksdagen lpmp. 196'\: 5X, SU 

1965: 76, rskr 1965: ~04). 

Kungl. Maj:t har den 30 oktoba 1974 givit statens kulturrt1d i uprdrag 

att i samråd med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet giira en 

värdering av erfarenheterna av glillande ordning i fråga om utförsel av 

kulturföremål och liimna förslag till regeringen hetriiffande sådana f1tgiirder 

som rttdet finner motiverade. 

Fiircdrau1111dc11 

Anslaget bör foras upr med oföriindrat belorp. Jag hemstiiller att ri.:ge

ringen föreslttr riksdagen 

att till /nk.iip 111· 1·is.rn k.11/111rfi.ire11ul/ för budgcti\rct 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 100000 kr. 
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Ungdoms- och nykterhetsorganisationer 

B 71. Statens ungdomsrad: Fiirrnltningskostnadcr 

197X/79 lJ tgift 

1979/XO Anslag 

19!.<0/X I Flirslag 

I 3."i642."i 

14)4000 

I ."iOXOOO 

Statens ungJomsri1d har till urrgift att irwm ramen fiir samhiilleh kultur

llL·h fritidsrolitik friimja ungJlllllens SllL"iala lleh r.:r~onliga IJlVel'kling. 

R:id.:t skall handliigga oL·h utreda friigor om samhiillets sti.id till ungdoms

organisationerna llCh verka fiir en samordning av statliga insatser som 

avser v.:rksamhet blanJ barn o.:h ungdom. Dl'I skall vidare sjiilvt bedriva 

eller stiidja fi.irsökswrbamhd i frttgllr av .:entral bl'lydclse för ungdoms

arhetet samt bedriva urrlysningsverksamhet i barn- Ol'h ungdnmsfr:tgl1f". 

R;1det bestiir av högst l."i ledamöter. som utses av regeringen. Ordföran

de. vi.:e ordförande llCh tv<"i andra li:damöter ing{1r i radcts arbetsutskott. 

för fullgörande av sina urrgitkr skall ungdomsri1det fortli.iramk sam

ri1da och samverka med barn- o.:h ungdomsorganisationer. med ~tatliga 

myndigheter. kommuner. landstingskommuner samt med institutioner rn.:h 

andra organisationer. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lom~kostnader 
Sjukvård 
Resecrsättningar 

därav utrikes resor 
Lokalknstnadcr 
Expenser 
Besparing 

Statens 1111i:do111.1Iåd 

1979/80 

6 
4 

10 

985 000 
3000 

60000 
( 120t){)) 
220000 
186000 

1454000 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 10."i 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens 
ungdomsråd 

of. 
2 

+2 

+303000 
of. 

..,.. 13000 
("'- 1300()) 
- 70 000 
+ 17000 

+263000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 145 000 
of. 
of. 

- 70 ()()() 
+ 9000 

30000 

+ 54000 

2. Lksraringsalternativet innehiir för rf1dets del en allmän minskning av 

verksamheten. 

3. Rådet hegiir att en tjiinst som assistent p{1 halvtid inrättas för tjänstgö

ring i tclefonv;ixeln. Samarbetsavtal har ingittts med kammarkollegiet ang. 
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vi->sa administrativa nniner. Rtldet ber~iknar under anslag-.plbten liinc-

1-;ostnader 40 000 h. for Jet ta iindam~1I. Rf1lkl har under I lJ79 flyttat till nya 

lokaler lfar vaktmiista1funktiunen inte stim tidigare kan delas med andra 

mynJigheter. Diirflir hegiir r!1det mL'lkl till en tjiin~t som vaktmiistare. 

!{{idet begiir vidare en iikning av pc1vmalcns uthildningsknstnader med 

14 000 kr. 

Sammanlagt hegiir rt1det 303 000 kr. i ökade lönekostnader. 

4. Under an slagspost en reseersiittningar förcslt1s en ökning med 13 000 

1-;r. Ökningen avser utrikes resor. An~lagsposten Lokalkostnader min,kas 

med 70 000 kr. beroende p~i liigre hyra i de nya lokalerna. Anslagsposten 

Expen!-.er föresH1s ökas med 17 000 kr. 

Sammanlagt begär ungdomsrädet en iikning av anslagspos!L'n förvalt

ningskostnader med 263 000 kr. 

Fi.iredra!-:lilld1· 11 

Anslagsposten löneko~tnadcr hör föras upp med l l:\ll 000 kr. Under 

denna har jag. p;'i det siitt som ungdomsradet har förordat. beriiknat 40 000 

kr. for servit:e fr:'ln kammarkollegiet. 

Anslagspnsten resekostnader har jag bcriiknat till oföriindrat 60 000 kr. 

Lokalkostnader minskar med 70000 kr. pä grund av att ri1det nu har liigre 

hyra i nya lukalcr. 

För hudgeti\ret 1980/81 bör medel för statens ungdomsråd beräknas med 

utgangspunkt i rädets huvudförslag. dvs. med en besparing pt1 2 r.:;. av 

innevarande års anslag uppriiknat med pris- och löneomriikning. Bespa

ringen uppgår till 30000 kr. Det hör ankomma pä rftdet att i anslutning till 

att myndigheten redovisar sina fi.irslag till regleringsbrcvshestämmelser för 

budgetäret l lJ80/8 l föresli\ hur besparingen skall fördelas under detta an

slag. 

Jag hcmsttillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens ungdomsråd: Fi.irrnltningskostniider för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av l 508000 kr. 

B 72. Statens ungdomsråd: Utrl'<lnings- och informationsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

888384 

1117000 

l 017000 

Reservation 258 195 

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal. 

reseersiittningar och publikationstryek samt övriga kostnader som har 

samband med statens ungdomsråds utrednings- 01.:h informationsverksam

het. 
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S1a1c11s 1111gdr1111.ff1id 

l. R:ide\ avser all fullfiilja p~1gt\cnde u1red11i11gar 11111 kommunerna 11..:h 

ungdomen. 11ng1.h1mars val av fri1idsak1ivi1e1er. 11..:h rekrylering 1h:h med

lcms11msii1tning i foreningslivd sam\ elt pro.iek\ •llll i11vandrarungdnm. 

Ungdomsrt1JL'\ begiir vidare 111L'del till ulrL'dningsvL'rksamhL'IL'll for fri dis

posi1i1m for budgL'\fad 1980/81. Radel pekar pti all behov finns alt snabbt 

kunna gL'nnmföra mindrL' utredningar for alt bL'iysa aklllella företeelser 

inom föreningslivet. För niirvaramk har del\a vari\ svi"trl all tillgodose 

anser unglil1msr~1dd. 

2. R~ldL'h informalionsverksamhe\ \1111fal\ar ftirulom kurs- o<.:h k1111fc

rensvL'rksamht'I iiven framsUillningar o..:h p11blikali1rner. rapp11rter od1 

praktiska verk~amhe\stips. Enlig! ri1dds bL'diimningar behiivs likade me

del till information bl.a. till följd av de utredningar som kommer att 

avslutas under budgettiret 1980/81. Sammanlagt begiir r~1de1 umkr anslags

posten utrednings- 1><.:h informalionsverksamhel en ökning med 18.'iOOO kr. 

varav 101 000 kr. iir prisomriikning. 

Vi'iredrag1111de11 

Anslaget bör föras upp med I 017 000 kr. 

Jag har därvid beriiknat 684 000 kr. för utrednings- o<.:h försöksverksam

het oeh 333 000 kr. för informations verksam het. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till S1a1c11s 1111gdo111.H"1itf: U1red11i11g!i- och il(f(1mw1io11.1Ter/..sw11-

het för hudgetilret 1980/8 l anvisa ett reservationsanslag av 

I 017000 kr. 

8 73. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m.m. 

1978/79 Utgift 
1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

34667 577 

43 500 000 

46 3 I 5 000 

Frtm anslaget utg;)r hidrag till den l.'cntrala verksamheten inom de ung

domsorganisationer som regeringen förklarat heriittigade till statsbidrag 

enligt förordningen ( 1971 :388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 

(omtryl.'kt 1975:406. ~indrad senast 1979:274). Vidare utgt\r hidrag till vi~sa 

samarhctsorgan sam\ bidrag i siirskild ordning till den ..:cntrala verksamhe

ten inom vissa ungdnmsorganisatinner. 

S!atshidrag till ..:entral verksamhet utgår enligt nyss n~imnda förordning 

endast till lWganisation som bedriver verksamhet huvudsakligen bland 

barn lH.:h ungdom oeh som har minst 3 000 medlemmar i åldern 7-25 [1r samt 

lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Som 

medlem riiknas den som under närmast föregt\cnde rcdovisningshr har 
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varit an..,lukn till lokalavddning inom qrgani ... ati1H1en 11ch ..,om di\rviJ har 

haft stadgeenliga mii_jligheter att r:1verka hc...lut rörande 11rganisatillnens 

verksamhet och inriktning. Dessutllm kriivs att <I\ gift har erlagh till orga

nisat illnen fiir Jet verbarnhets{1r sllfl1 urrhiirde under niirnnda redovis

ningsi'ir. 

Statsbidraget ut):!;1r i form av grundbiJrag 1ieh rörligt bidrag. Grundbidrn

get utgiir 27) 000 kr. Det rörliga bidraget uppgär hudget;1ret 1979/Xll till 26 

kr./medlcm i inll'rvallet .' 001-40 000 medlemmar och till 18 kr./medlem i 

inter\allet iiver 40001. Vid beriikningen av bidraget till vissa llrganisatio

ncr med verks;unhet hland harrdikappade harn och ungdomar giiller att 

bidrag utg~ir om 11rganisationen har mer i\n I 500 medlemmar i flldern 7-25 

<'H'. Utöver grundhidrag utg:ir diirvid rörligt bidrag iiven för antalet medlem

mar i intervallet 1501-3000 varvid bidraget per medlem iir 70 kr. I övrigt 

11tg[ll' hidrag enligt de generella be..,tiimmelserna. För organisation s11m 

första g{1ngen erhi'iller bidrag till ..:entral verksamhet samt flir lll'ganisation 

spm inte hingre uppfyller villkoren i fr~1ga 11111 antalet medlemmar m:h 

lokalavdelning;1r giiller siirskilda hestiimmdser om statshidragets storlek. 

I. Grundhidrag till 11ngd\lms
or11<111isatinni::r 

, Rörligt bidrag 1ill u11gl.hm1s
''rganisationer 

3. Bidrag till vissa s<1marbets
\lrgan 

4. S;irskilda bidrag till vis~a 
ungdoms\lq;anisati\lnl'r 

.'i. Bidrag till Je p11litiska 
ungdilmsförbunden. 
för medverkan i ,k,1lnrna 
i ;amhanJ med val
ri:irl'isen 

Sll/f('/IS 1111gdc1111.1nid 

1979/80 

16755000 

2449.'i 000 

I 100000 

6.'iOOOO 

500000 

43 500000 

lkriiknad ~indring 1980/81 

Staten- ung-
d<Hnsrt1d 

+ 2 290000 

+ 7 525 000 

80000 

+ .'iOOOO 

+ 1 500000 

+ 11445000 

Före-
Jraganden 

t I 790000 

+ 1400000 

+ 80000 

-r 45000 

- 500000 

+21115000 

I. Statens ungdomsräd föreslår att grund bidraget ökas fr{rn 27.'i 000 kr. 

till 295 000 kr. U nller grund bidraget har ungdomsr~1dt:1 heriiknat en ökning 

med 90 000 kr. till vardera Elcvförhundet. Sveriges elevers centralorgani

sation och Pingstförsamlingarnas ungdomsarhcte samt en ökning med 

3.'i 000 kr. till skytterörelsens ungdom~organisation. Rådet begär vidare en 

ökning av anslagen till Riksförbundet Sveriges Fritids- o..:h hemgr1rdar m:h 

Svenska Samernas riksungd\lmsförbund med 75 000 kr. resp. 5 000 kr. 

Sjutton nya organisationer hcgiir att fä hli bidragshcriittigadc. Ungdoms

rådet föreslår att trea\· dem. n~imligen Förhundet Aktiv ungdom. Kontakt

n~itet for icke kl1mmersiell kultur samt VISIR:s ungdomsförbund. blir 
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hidr;1g.'>hniittigadc. Bc11:iffande i-.:.on1ak1nii1c1 for icke kommcr,i.:11 kultur 

f"iiresl~1s att de rcdan f"iir.,la t11et fr1r hclt grundhidrag. lk iivriga tvi1 hör 

enligt g:illamk inlrappning,rcgkr L1 halv! grundbidrag under budgcli1rl'l 

1'180/X I. 

2. R:idel fi_ire,1;·ir all rnedkn till riirligl bidrag skall iikas nmJ 7 525 000 kr. 

(lrganisationL'r i storkbordningcn 40 000 medlemmar och större missgyn

nas f.n. enligt ungdornsri\det. lkt iir cnligl ri1det mycket angdiiget att 

ju,teringar gi.irs av nuvarande bidragssyslL'm si1 all en jiimnan: "ostnads

tiiL'kning 11ppn{1s fiir urganisationcr av l•lika storlek. Nuvarande tröskcl vid 

40 000 JTIL'dkmmar hiir diirfi.ir avskaffas. Rr1dL't fiiresl[1r dt system med lika 

stort bidrag llir va1:je medkm. Bidragcl fiireslfl.', vara 33 kr. per medkm. 

R<'tdet fiiresl:1r att bidraget till handikap1wrganisationcr skall ökas mcd 

I~ kr. per medkm. fri\n nuvarande 70 kr. till 85 kr. 

3. R;\det hegiir L'tt nytt anslag till de politiska ungl.k•msfiirbunden med 

2 000 000 kr. Stödet biir fördelas genom att ett grundbidrag och L'tt rörligt 

bidrag utgar. Det riirliga bidraget bör fördelas i proportion till resp. Il1l•der

organisatilHls mandat i riksdagen. 

Fiircdragand<'ll 

Det lir ett viisentligl samhiillsintresse att ungdomsorganisationerna kan 

tlirtsätta att ut ve1:kla sin verksamhet. Jag har dii1ii.ir under fön: varande 

anslag hcriiknat t:!ll ökning pa sammanlagt 2.8 milj. kr. till ungdomsorgani

sationernas <:entrala verksamhet. 

Denna förstiirkning möjliggör en ökning av sf1väl grundbidraget som det 

rörliga hidragt:!l. 

För grund bidrag till ungdomsorganisationerna bcriiknar jag ett mc

delsbchov av 18 545 000 kr. ( + I 790 000 kr.). För nästa budgetår hör helt 

wundbidrag till statsbidragsberättigad ungdomsorganisation utgå med 

295 000 kr. ( + 20 000 kr.). Jag har för Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete 

beriiknat ett anslag av 455 000 kr. För SECO o<:h Elevförbundet beräknar 

jag 475 000 kr. resp. 500 000 kr. För skytterörelsens ungdomsorganisation 

beräknar jag 280 000 kr. 

Jag har vidare beriiknat medel för tre nya organisationer. nämligen 

Kontaktniikt för icke kommersiell kultur. Riksförbundet Unga musikanter 

ol"h Förbundet Aktiv Ungdom. 

K,intaktn~itet för i1:ke knmmersicll kultur 01:h Riksförbundet Unga musi

kanter fär f.n. medel ur anslaget Vissa bidrag till tcalcr-. dans- och musik

verksamhet resp. Bidrag till kulturverksamhel inom organisationer m.11. 

för 1979/80 erhöll de .\50000 kr. resp. 260000 kr. ur dessa anslag. 

Till Kontaktniilct har jag ber~iknal ett helt grund bidrag dvs. 295 000 kr. 

Diirvid har jag tagit hiinsyn till storleken pä organisationens nuvarande 

anslag och till förht1llandet att Kontaktniitet sedan flera ar tillbaka har fatt 

anslag via kulturrädet. För Riksförbundet Unga musikanter o<:h Fi.1rhundet 

Aktiv ungdom har jag i enlighet med intrappningsreglerna bcrhknat ett 
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halvt grundbidrag pil 147 'iOO kr. Riksrörbundet Unga musikanter har nyli

gen bildats genom en uthrytning ur Riksförbundet Sverigl:~ amali.irorkest

rar. Förhundet fungl:rar som en sjiilvstindig ungdomsorganisation och 

hedriver en intressant verksamhet hl.a. genom att engagera ungdomar smn 

liimnar den kommun;ila musikskolan. Enligt min mL:ning iir riksfiirhundet 

viil heriittigat till en pluts hland de stödheriittigade ungdomsorganisationer-

na . 

.lag vill i detta sammanhang understryka vikten av att frf1gor l>m '1atshi

drag till ungdomsorganisationernas centrala VL:rksamhet inte handliiggs p{1 

s;'tdant siitt att sjiilva statshidragssystemd ml·dverkar till en omotiverad 

uppsplittring av llrganisationer. t.ex. i form av utbrytning av vissa i1lders

kategorier. M~rnga organisationer, bl.a. s~1dana sllm arbetar p{1 kulturomr~i

det. har sin styrka just i att de ger miijlighcter till kontakt llCh gemenskap 

generationerna emellan. 

För r ii r I i g l h id r ag beriiknar jag för niista budget;'ir ett medelshdlllv 

av 2.'i 89.'i 000 kr. vilket innebiir en ökning med 1.4 milj. kr. .lag har diirvid 

tagit hiinsyn till bi"ille tkn hi.ijningen av bidragsbdoppen som jag nyss har 

förordat llCh till den förviintadl: medlemstllveL:klingen inom organisatio

nerna. 

Rörligt hidrag hiir i intervallet 3 001-40 000 medlemmar utglt med 27 kr .. 

en ökning ml:d en kr. Fiir medlemstal iiver 40000 hör det riirliga bidraget 

vara 21 kr. per medlem. en ökning med tre kr. .lag iir stilede-; inte nu beredd 

att bithida ungdLll11srf1dets förslag att samma belopp skall utgi1 för va1je 

medlem över 3 000. Genom att bclllppet per medlem enligt mina förslag 

ökar kraftigare i det övre iin i det ltigre intervallet tillgodllses dock iivl:n 

organisatil'ner med mi'mga medkrnrnar. 

Till handikapporganisatil>nerna fiirordarjag en höjning fr~rn 70 kr. till 100 

kr. per medlem i intnvallel I .'iOl-3 000. 

Bidraget till de tre samarbetsorganen Föreningen N\lrdens ung

domsrep1Tsentantskap. Sveriges kri!'.tna ungdl1msr~1d och Sveriges ung

domsorganisatillners landsr~td hL:riiknar jag till I 180 000 kr. Det ankL1mmer 

pii rL:geringen att bestilmma om bidragets storlek fiir resp. samarbetsllrgan. 

Riksfiirbundet Sveriges fritids- och hemgtirdar samt Svenska samernas 

ungdomsförbund beviljas ur detta anslag bidrag i s ii r sk i Id ordning 

dkr regeringens bestiimmande. MedL:lsbehovet har jag ber~iknat till 

()9) 000 kr. 

Lnder budgetaret 1979/80 har utgått L:tt ~iirskilt bidrag till de rolifr,ka 

ungdomsfi.irbunden för deras informationsinsatser bl.a. i skllk1rna under 

valrördsen. Jag iir ink beredd att förorda en kontinuerlig. extra bidrags

givning for delta iindamM . 

.lag hemställer att n:geringen föreslt1r riksdagen att 

I. godkiinna de förordade iindringarna av reglerna for bidrag till 

ungdomsorganisationernas .:L:ntrala verksamhet . 

.., till Bidrng till 1111gdo111.wrg1111i.rntio11<'1"11t1.1 n·111rn/u 1·,·rA.sw11he1 

111.111. för budget{tret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

4() 31.'i 000 kr. 
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B 74. Bidra~ till ungdomsorganisationernas lokala wrksamht>l 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8.'i 264635 

89 I 00 000 

99 770 000 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgt1r enligt för

ordningen ( 1971 :388) om statshidrag till ungdomsmganisationcr (11mtryckt 

197.5:466, ;indrad senast 1979:274). 

Berättigad till statshidrag för lokal verksamhet ;ir dels de ungdomsorga

nisationer som enligt I~ niimnda förordning fiirklarah her:ittigade att 

erhalla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsmganisationernas centrala 

verksamhet, dels Sveriges riksidt\lltsforhund 11ch livriga organisationer 

med organisations stöd under jordhruksdeparlementets huvudtitel. dels de 

ungdomsorganisationer som erhåller stöd i s:irskild 1irdning und<:r anslaget 

Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. 

Statshidrag utgtlr under hudgcttlrct 1979/80 m<:d 11 kr. for varje bidrags

hcriittigad sammankomst. l\kd sftdan sammank11mst filrst!ts en av lokalav

delning planerad od1 anordnad sammankomst som varat minst en timme 

och med minst fem deltagare i åldern 7-2.'i år. 

Statens 1111~dom.1nld 

Under budgetåret 1978/79 genomfördes 7748 716 hidragsberättigade 

sarnrnankornstcr for deltagare i åldern 7-25 t1r. Det iir en ökning med 

555 000 sammankl,mster. Ungdornsrädet föreslär for andra tlret i följd 

oförändrat bidrag dvs. 11 kr. per sammankomst. 

Rtldet ber~iknar en ökning av antalet sammankomster med 8 <:; vilket 

innebär 9 070 000 s<mm1ankomster och motsvarar en anslag~ökning med 

I 0 700 000 kr. 

Llngdomsrädet redovisar erfarenheter av den verksamhet som under 

budgetftret 1977/78 tick stöd fran anslaget Bidrag till allmiin fritidsverksam

het i kommuner. En beskrivning liimnas ncbft över hehovct av anslag till 

sommar- och ferieaktiviteter. I avvaktan på stiillningstagandcn till utrcd

ningsarhete inom rftdet vill man f.n. inte aktualisera nägot nytt anslag till 

dessa ändamål. 

FiiredraRandcn 

Bidrag till lokal verksamhet bör för sammankomst utg{1 med oför~indrat 

11 kr. Med hänsyn till den verksamhetsökning snm kan förutses bör 

anslaget höjas med 10 670 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BiiiraR till 1111~do111.1orga11isatio11crnas lokulu 1·erk.w111h1't för 

hudgetårct 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 99770 000 kr. 

14 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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B 75. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

I lJ7X/7'J ll tgift 

1979/XO Anslag 

I 9XO/X I Förslag 

I 427 000 

I 741 000 

2 l.:'i."iOOO 

Reservat i\\n 7910 

Centralfiirhundi:t fiir alkohol- rn:h narkotikaupplysning tCANl har som 

sin rriimsta uppgift att främja saklig upplysning om verkningar av alkohol

och narkotikabruk p~1 individ och samhälle och &irmcd sammanhlingande 

frägor. CAN spelar en central roll i den alkohol- och narkotikaupplysning 

som bedrivs av frivilliga organisationer inom skolvlisendet samt inom 

andra speciella mfdgrupper. CAN har vidare ett omfattande bibliotek som 

betjänar såviil forskare som övriga med intresse for alkohol- och narkotika

frägor. Centralfi.irbundet ger ut tidskriften Alkohol och narkotika. 

Till CAN iir 39 olika organisationer anslulna. diiribland LO. TCO och 

Sveriges riksidrnttsförhund. Verksamhc-tcn leds av en styrelse som består 

av tolv ledamöter. Regeringen utser en ledamot. lillika ordförande och 

skolöverstyrelsen tSÖl. universitets- och högskoleiimhctet samt socialsty

relsen utser vardera en ledamot samt erslittare. Förbundets ombudsför

samling utser 8 ledamöter med erslittare. Kostnaderna för förbundets 

verksamhet facks i huvudsak genom det statliga bidraget. Verksamheten 

star under tillsyn av SÖ som ocks{l betalar ut statsbidraget. Sedan budgct

[1rct 1977/78 är personalen formellt anstiilld vid SÖ med tjänstgöringen 

förlagu till CAN. 

Sf..11hi1·cr.1tyrd.11·11 

En ökad satsning pä upplysnings verksamhet i alkohol-. mirkotika- och 

tobaksfrågor ( ANT-frftgor) inom skolviisenuet iir nöuviindig. SÖ föreslår 

en ökning av nuvarande anslag med 350000 kr. sl1 att ANT-kontaktpersn

ncrna i liinen skall kunna nå ut till elever. liirarc och fiiriilurar. För ökad 

produktion av hjälpmeuel i ANT-frägor begiir SÖ 90000 kr. 

Kostnaderna för lokaler. stliuning. telefoner m.m. har ökat och för dessa 

iindamål hegiir SÖ en ökning med 120000 kr. SÖ begär vidare 56000 kr. i 

ökade medel till samarbete meu olika organisationer. 

SÖ beräknar prisomrlikningen till 214 000 kr. 

Fiiredrugandcn 

Jag vill erinra om att regeringen efter förslag från chefen för socialdepar

tementet beslutat föreslå riksdagen att för nästa budgetår anvisa särskilda 

medel till olika nykterhetsfrämjande åtgärder. Huvuddelen av insatserna 

gäller information och opinionsbildning i alkohol- och narkotikafrågor. 

Inom det obligatoriska skolväsendet finns det ett stort behov av informa

tion om skadeverkningarna av alkohol och narkotika. SÖ har föreslagit en 

regional informationsverksamhet bland skolpersonalen i CAN:s regi och i 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet :! 11 

samarhcte med liinsskolniimnderna. Denna verksamhet hör kl1mma till 

stå.ml och jag heriiknar for detta en ökning under llctta anslag med tilbam

mans 414000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till C('//tra!fi.irh1111dl'l./i.ir alkohol- och narkotik1111fiply.1-

nin~ för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 

2 155 000 kr. 

B 76. Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m.fl. 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10 770000 

11201000 

15629000 

Reservation 

Genom riksdagsheslut tlr 1977 (prop. 1976177: 108, KrU 1976/77: 40. rskr 

1976/77: 23:!> uppdrngs ftt en siirskild samarhetsnämnd att pröva frt1gor 

rörande statsbidrag till central verksamhet hos organisationer som bedri

ver nykterhetsarbete. 

Samarhctsniimnden består av sju ledamöter. Niimnden utses av rege

ringen för tre år i siinder och efter förslag från de hidragsherättigadc 

organisationerna. 

I. Organisationsstöd till vissa 
nyktcrhetsorganisationcr 
m.fl. 

2. Nyktcrhctsrörelsens 
landsförhund 

Sama rhl't .111ii 111 nd('/I 

1979/80 

11001000 

200000 

Il 201000 

Beräknad ändring 1980/81 

Samarbets
nämnden 

+8799000 

of. 

+8799000 

Före
draganden 

+4328000 

+ 100000 

+4428000 

Nämnden redovisar att innevarande års anslag fönklats mellan 18 orga

nisationer. Niimndcn påpekar att i jämförelse med exempelvis idrottsrörcl

sen och frikyrkorörelsen har anslagen till nykterhetsrörelsen urholkats. 

Samarbetsniimnden begär nu all anslaget till nykterhetsrörelsen skall räk

nas upp till ett helopp som motsvarar 30 kr. per medlem. N~imnden begiir 

sammanlagt 20 000 000 kr. vilket innebär en ökning med 8 799 000 kr. 

Fiirnlra~a11de11 

I ett intensifierat arbete för att motverka skadeverkningarna av alkohol 

och narkotika spelar nyktcrhetsorganisationerna en viktig roll. De bör 
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lfarfiir fä ett i.ikat stöd till sin verksamhet. Jag förordar att anslaget hiijs 

med 442800() kr. Av denna höjning :ir 2 milj. kr. en eng{mg ... anvisning och 

avser s~irskilda insatser i anslutning till de nykterhetsfrämjande tilgtirdcr pf1 

andra områden som chcfcn for socialdepartementet har förordat tidigare 

denna dag. 

Jag har hcr~iknat t:n hiijning av anslaget till Nyktcrhctsrörelscns land-.

fi.irb11nd med IOO 000 kr. till 300 000 kr. fiir ökade insatser i samband med 

fördelningen av bidrag till nykterhetsorganisationerna. 

Jag hemställer att regeringen föreslttr riksdagcn 

att till Orgw1isatio11sstiid till 1·i.1sa 11ykterhl'tsorga11i.rntit1111'r 111..f/. 

för budgetåret 1980/81 anvisa t:tt rcscrvationsanslag av l 5 629 000 

kr. 
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C. SKOL VÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Fiiredraga11de11 

Skl•lviisendct kan i nuvarande statslin;wsiella läge inte p:'iriikna andra 

resursökningar iin s{1dana som erfordras för att möta variationerna i iirskul

larnas slorlek. I och för sig viilmo1iveradc förslag 1ill höjningar av anslag 

till andra iindam{tl inom skolväsendet mf1ste dii1fiir i huvudsak anstit. Jag 

vill emellertid erinra om att skolan under de senaste tircn fött betydande 

resursiikningar. S:iledes medförde riksdagens beslut om ett nytt statshi

dragssystem för grundskolan ett tillskott pi1 ca 100 milj. kr. (prop. 1977/ 

78: 85. UbL 1977/7'11.: 21. rskr 1977/78: 2o0). Vidare tillförs grundskolan 

genom riksdagsheslut med anledning av regeringens proposition om läro

plan för grundskolan m. m. ytterligare drygt 300 milj. kr. (prop. 1978/ 

79: 180. Ubl.I 1978/79: 45. rskr 1978/79: 4221. Utg:'tngsläget för en fortsatt 

utveckling av skolan mot de mhl som riksdagen fastställt genom besluten 

med anledning av prnpositionen om skolans inre arbete m. m. (SIA) (prop. 

1975/70: 39. UbU 1975/76: 30. rskr 1975/7h: 3671 och propositionen om 

läroplan för grundskolan m. m. är därför tämligen gynnsamt. Ansträng

ningarna under de niirmaste (!ren bör inriktas p:'t all anviinda de resurser 

som skolan fö1fl1gar över så effektivt som möjligt. 

Besluten under itren 1976-1979 har tillsammans inneburit en omfattande 

vidareutveckling av grundskolans organisation, dess inre arbete och dess 

anknytning till niirsamhället. Genom en omfattande de cent r n I is er in g 

har ett större och i många fmgor avgörande ansvar lagts pft kommunerna 

nch p~1 de direkt berörda i skolorna. Statsbidragets konstruktion är så 

utformad att den inte hinder skolorna vid en viss organisation eller klass

stnrlek utan möjliggör att ökade resurser kan styras till de skolor. arhetsen

hetcr llCh grupper av elever som biist behöver ytterligare stöd. Det är en 

viktig del av skolans mM att fostra eleverna till eget ansvar och ge dem 

med inflytande i planeringen av undervisningen nch den egna arbetsmiljön. 

En grundliiggamle strävan i decentraliseringsarbctet har därför varit all 

niirma beslutsniv{1 och verkställighetsnivi·i till varandra. Det är väsentligt 

all beslut i möjligaste mån fattas av dem som direkt har att arbeta med 

frägorna i de olika skolorna. niimligen skolledning och konferenser av 

personal o.:h elever. 

Gcnomr<iramkt av och informationen om den nya läropla

nen kriiver omfattande insatser. Med utgångspunkt i riksdagens beslut 

har skolöverstyrelsen (SÖI fött i uppdrag att omarbeta kursplanerna och 

inkomma med förslag till regeringen under vflren 1980. SÖ skall ocks:'\. 

utarbeta kommentarmaterial som förutom ämnesmetodiska frägor bl. a. 
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skall hchandla arbetsrlaner. träning av grundläggande färdigheter. resurs

fördelning i kommun \\Ch rektorsomr~de. utvärdering i klass, arbetsenhet, 

rektllrsomr~\de och kommun. hjälp till elever med svftrigheter. det fria 

studievalet, elevernas eget ansvar för arbetet i sk.\\lan. för~lldramedverkan i 

skolan. föreningsmedverkan i skolan. kulturlivet i skolan. sklila och ar

betsliv. skoldagens utformning och invandrarfr~1gor. 

Jag riiknar med att under viiren 1980 kunna fiireslf1 regeringen att fast

stlilla mil\ och riktlinjer. timplancr samt kursrlaner för grumbk.olan. Lärn

rlanens allmänna del kommer diirigenom att vara tillgänglig rl\ skolorna till 

läsfiret 1980/81. Jag utgiir oeksi1 ifrh.n att s~1dant kommentarmaterial som 

viisentligt underlättar det lokala rlaneringsarhetet skall föreligga redan till 

nästa hisilr. 

De nya tim- och kursrlanerna träder i kraft fäst1ret 1982/lB. Beslutet om 

ny liirorlan innebär emellertid att ytterligare fararresurser för förbättrad 

färdighetstriining ställs till skolornas förfogande redan fr. o. m. lästtret 

1980/81 genom att förstärkningsresursen utökas med 0,0095 veckotimmar 

rer elev i grundskolan. Samtidigt rabörjas en omfattande fortbildning av 

läg- och mellanstadielärare i naturvetenskap och teknik. Uthildningsut

skottet anförde vidare vid sin behandling av rrorositionen om lärorlan för 

grundskolan att det i tillämrliga delar och inom nuvarande ram för timrlan 

och resurser bör vara möjligt att utan siirskilda beslut förverkliga viktiga 

intentioner i förslaget ( UbU 1978/79: 45). 

Informationen om och förheredelserna för den nya lärorlanens genom

förande mtlste diirför redan nu ägnas stl1r urpmärksarnhet. Särskilda medel 

hiir ställas till förfogande för SÖ, länsskolnämnder och skolor. Jag kommer 

1.färför all föresl{1 att SÖ erhaller 2 milj. kr. för information om lärorlanen . 

.lag utgär fr[111 att SÖ därigenom kan svara för den generella skriftliga 

information som hchöver ges till olika grurrer. Till länsskolnlimndernas 

förfogande skall enligt läroplansheslutet stiillas 3.6 milj. kr. rer lir under en 

fyraiirsreriod. Det hlir diirigenom möjligt för dem att med r~1d och infonna

tion följa förheredelsearbetet i olika skolor och kommuner. Det är ocksl\ 

angel~iget att nämnderna i sarnarhetc med Svenska kommunförbundets 

Hinsavdelningar beaktar skolstyrelseledamöternas behov av information. 

bl. a. om skolstyrelsens ansvar för den hehovsorientcrade resursfördel

ningen. 

Avgörande betydelse har dock arbetet i skolorna med att utforma arhets

rlaner. effektivisera samarbetet kring fördighetsträningen, rlanlägga den 

vidgade rraktiska arhetslivsorienteringen m. m. En genomföranderesurs 

som omfattar 0,01 veckotimmar rer elev hör dlirför stiillas till skolornas 

förfogande fr. o. m. b11dgeti1ret 1980/81. Denna resurs motsvarar ca 

40 milj. kr. per far under fyra fLr. Som stöd för detta förberedelsearbete skall 

- som jag I idigare har nämnt - finnas hl. a. kommentarmaterial samt mål 

och riktlinjer för grundskolan. Redan i ar har c.n sammanfattning av läro

rlansheslutet utarbetats och genom SÖ:s ruhlikation Läroplansdebatt gatt 
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ut till bl. u. all skolpersonal. Genom en omfattande konfcrensverksamhet 

har information ockst1 ge!ls till länsskolnämnder. skolchefer och skolleua

re. 

Ansvaret för uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet ~1vilar i 

första hand SÖ. 

Regeringen har v<'\ren 1979 uppdragit M statens 1111gdomsrf1d att i sarnrt1d 

med hl. a. SÖ utvärdera genomförandet av <len samlade skoldagen och den 

allmänna fritiusverksamheten frän föreningslivets synpunkt. Jag vill i sam

manhanget ocksä erinra om att riksdagen nyligen har antagit en lag om rätt 

till ledighet för vissa föreningsuppJrag inom skolan, m. m. (prop. 1978/ 

79: 159, AU 1979/80: 7, rskr 1979/80: 70). Det iir min avsikt all, i enlighet 

med vad som förutskickades i propositionen, föresltl regeringen att uppdra 

i\.t statens ungdomsräd all tillsammans meu SÖ följa ut vecklingen och efter 

en tvåårsperiod till regeringen reuovisa erfarenheterna av den nya lagen. 

Såsom också förutskickades i propositionen bör i uppdraget även ingä al! 

överväga behovet och lämpligheten av att införa lagfäst räl! till ledighet för 

medverkan även i ;111dra skolor än den kommunala grundskolan. 

Mot bakgrunu av riksdagens uttalande (UbU 1978/79: 4.'i s. 69, rskr 1978/ 

79: 422) att ett uppföljningsarhete av reformhesluten pt1 grundskolans om

räde hör ske under parlamentarisk medverkan har en s ii r sk i Id de I e

g a tio n tillkallats <U 1979: Il). Dess uppgift är att medverka i uppfölj

ningen av SIA-reformen. I anslutning härtill kan delegationen ta de initiativ 

och framlägga de förslag till ytterligare {1tgärder som heuöms erforderliga 

för att i\.stadkomm;1 en hättre arbetsmiljö i skolan och för al! uppn{1 övriga 

syften med SIA-reformen. Den andra uppgiften för uelegationen är all pti 

motsvarande sätt ta del i uppföljningen av den nya läroplanen. Delegatio

nen bör därvid ägna särskild uppmiirksamhct åt skolans uppgift att ge 

eleverna goda kunskaper och färdigheter och i\t vikten av lokalt förankrad 

utveckling av skolan. 

I april 1978 tillsatte jag en arbetsgrupp meu uppgift att bereda frtigor 

rörande normbildning och normöverföri ng i skolan. den s. k. n o r mg r u p

p en. Normgruppen publicerade i mars 1979 en debattskrift med titeln 

Skolan skall fostra. Skriften vänder sig i första hand till de vuxna som 

arbetar med harn och ungdomar i barnomsorg. skola. fritidsverksamhet. 

föreningsliv och kulturella verksamheter. men ockst1 till alla andra vuxna 

som är engagerade i samhällsfrågor. Den har tillställts alla som arbetar i 

kommunal barnomsorg. i grundskolan, i gymnasieskolan och i folkhögsko

lan, alla hem- och skolaföreningar. högskolor med lärarutbildning, skolans 

myndigheter och huvudmän samt en rad organisationer. Upplagan har 

uppgått till 260 000 exemplar. 

Utbildningsutskottet aktualiserade vären 1979 vid sin behandling av 

prop. 1978/79: 180 om läroplan för grundskolan m. m. frtlgor som norm

gruppen har tagit upp i sin dehattskrift (UhU 1978/79: 45). Utskottet liksom 

föredraganden på.pekade värdet av de samtal och den debalt i skolorna 
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som skriften kan förviintas initiera. Det giiller hl. a. internationell solidari

tet. konflikter. deras orsaker och lösningar samt fredsfostran. allt frt1gor i 

vilka skolan aktivt skall pf1verka eleverna till sliillningstaganden. 

Skolan mf1ste enligt normgruppcn ocks;) medvetet verka för det denll>

krat iska samhiillcts grundliiggande vfirden och fostra eleverna till att re

spektera dem. Skolan far inte stiilla sig neutral eller passiv i dessa hänseen

den. 

Regeringen heslöt i augusti 1979 om en extra studiedag i grundskolan 

Hisäret 1979/80 för information och diskussion om normgruppens debatt

skrift. 

Med utg[ingspunkt i dcbattskriften har normgruppen hösten 1979 utarbe

tat tv;\ arbetshäften med arbets- och diskussionsunderlag, det ena för 

grundskolan, i första hand för läg- och mellanstadiets elever, det andra för 

grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Klassuppsättningar av des

sa arbetshäften kommer genom utbildningsdepartementets försorg att sän

das till skolenheterna i grt1ndskolan, gymnasieskolan, specialskolan och 

folkhögskolan i början av är 1980. 

:--Jnrmgruppen har initierat en essäsamling, där säväl normgruppens egna 

expt:rter som forskare och debattörer lämnat bidrag till fördjupade studier 

och diskussioner kring samhällets och de vuxnas ansvar för barns och 

ungdomars fostran och moralutveckling. Denna skrift avses bli publicerad 

under v5.ren 1980. 

Jag har i det föreg{1ende redogjort för de beslut som fattats rörande ny 

läroplan för grundskolan. Elevernas rätt till goda kunskaper och 

färdigheter spelar en central roll i den nya läroplanen. 

Mot bakgrund av de rapporter och undersökningsresultat som föreligger 

om brister i elevernas grundläggande färdigheter. att tala, läsa, skriva och 

räkna, finner jag Jet angeliiget att erinra om 11tbildnings11tskottets uttalan

de (l!hU 1978/79:45 s. 67) om angelägenheten av att den tonvikt pi\ 

grundläggande färdigheter som anges i propositionen snarast kommer att 

rr~igla skolarbetet. 

Att behärska de grundläggande färdigheterna att tala, läsa, skriva och 

räkna har avgörande betydelse för elevernas övriga studier, för deras 

mi~jligheter till iHerlwmrminde utbildning och för deras personlighetsut

veckling. Det ärt. ex. utomordentligt allvarligt, om en elev på gymnasie

skolans yrkesförheredande linjer pä grund av bristande läskunnighet inte 

kan tillgodogöra sig skriftliga instruktioner. Bristfälliga färdigheter leder till 

otillräckliga förkunskaper när eleverna skall gä vidare och bidrar till att 

elever vid fortsatt utbildning kan känna sig mindervärdiga oc:h icke läm

pade för fortsatta studier. 

Skolan har en självklar plikt att ägna speciell uppmärksamhet i\t de 

elever i grundskolan - pf) vilket stadium de än befinner sig - som har stora 

brister i de grundläggande färdigheterna och att sätta in erforderliga åtgär

der. Jag erinrar om vad utbildningsutskottet anfört ( UbU 1978/79: 45 s. 23) 
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om den centrala roll behovsorienteringen skall spela i resursfördelningen 

pti alla nivikr. fog anser vidare att man vid centralt eller regionalt :mord

nade konferenser och kurser för lärare och fortbildningskonsulenter i 

svenska och matematik hör iigna siirskild uppmärksamhet iit metodiska 

prohlem. hjälpmedel och annat som rör färdighetsträningen. 

Regeringen har den 19 juli 1979 uppdragit ät SÖ att med utgfmgspunkt i 

kursplanerna och med utnyttjande st1 längt som möjligt av redan tillgängligt 

material utarbeta diagnl1s1iska uppgifter i läsning, skrivning och matematik 

och sii snart som möjligt stiilla dessa till skolornas förfogande. Jag finner 

det angeläget att SÖ ägnar särskild uppmärksamhet åt de problem som kan 

uppst{1 i samband med stadieöverg~mgarna och de lärarbyten som därvid 

sker. siirskilt mellan årskurserna 3 och 4. 

Det är enligt min mening angeläget att ocksä erinra om skolans uppgift 

att fostra eleverna till goda arhetsvanor. Skolan är en arbetsplats inte hara 

för skolans personal. Skolarbetet är ett arbete även för eleverna. ett arbete 

som ställer krav också på dem. 

SIA-utredningen pilpekade att det pii samtliga stadier i grundskolan 

förekommer att <mnan verksamhet än den som direkt berörs av pågående 

undervisning pii ett störande sätt avbryter de reguljära lektionerna och 

därigenom stör den gjorda planeringen. Mätningar har visat att omfattning

en av siidan "extra" verksamhet kan uppgi\ till 20 '::·i av lektionstiden. 

Utredningen menade att verksamhet av typen läkar- eller tandläkarunder

sökning liksom ocks:'I t. ex. information från skolledningen m. m. bör för

läggas till tiden för fria aktiviteter st1 11\ngt detta är möjligt. Sfi tycks dock 

endast i begränsad utsträckning ske. Jag förutsätter att skolstyrelserna 

uppmärksammar detta förhållande och vidtar ertorderliga åtgärder. 

Enligt särskilda bestämmelser i skolförordningen fär elev i grundskolan 

eller gymnasieskolan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Sko

lans arbete skiljer sig i princip inte från annat arbete i samhället. Det är 

viktigt att varje elev är medveten om detta. när han eller hon begär ledigt. 

Respekten för skolans arbete far inte tonas ner utan m{1ste tvärtom alltid 

upprätth;tllas. 

Beträffande grundskolan ser jag mycket allvarligt på sådan otilltlten 

frtmvaro som visserligen ofta inskränker sig till några timmar eller någon 

enstaka dag åt gi'lngen. men som systematiskt upprepas. Broltsförebyg

gande rådet har pf1pckat att ett flertal undersökningar påvisat samhandet 

mellan skolk och kriminalitet. Inte minst i detta sammanhang är kontakter 

mellan skola och hem av största betydelse. Jag finner det nödvändigt att 

det närmare kartläggs hur man ute på skolorna fastställer och registrerar 

samt följer upp otillåten franvaro. Jag har för avsikt att föreslä regeringen 

att uppdra ät SÖ att kartlägga de här påtalade förhållandena och lägga fram 

de förslag till åtgärder som kan vara påkallade. 

Jag övergår nu till att behandla frågor som rör gymnasiesko Ian. I 

propositionen 1977 /78: I 00 bil. 12 redogjorde jag utförligt för clcvutvcck-
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!ingen i gymnasieskolan fram till är 2 l\0\1. Gymnasieskolans planering 

pf1vcrkas av antalet lti-äringar. Detta antal ökar Mm ca 114000 i'lr 1979 till 

nästan 124 000 1\r 1980. Efter att ha legat pt1 ungefär denna nivå i några 1\r 

kommer antalet 16-ä.ringar äter att sjunka till ca 114000 ftr 1984. Samma 

andel av ungdomarna i varje årskull bör få gi'l i gymnasial utbildning trots 

alt antalet elever i gymnasieäldcrn ökar. Riksdagen uttalade vi'tren 1979 

(lJblJ 1978/79: 40, rskr 1978/79: 344) all planeringen av gymnasieskolan i 

vad gäller den grundskoleanknutna delen fr. o. m. budgetåret 1980/81 bör 

inriktas på all antalet utbildningsplatser skall vara minst 100'7'(· av antalet 

16-aringar. Mina förslag beträffande dimensioneringen av gymnasieskolan 

bygger på denna princip. Innevarande HisD.r har denna del av gymnasiesko

lan dimensionerats för ca 120 850 intagningsplatscr. Enligt uppgift fran SÖ 

har emellertid endast ca 114 000 platser kunnat !tiggas ut. Jag anser det 

därför vara viktigt att snarast finna former som möjliggör att det av riksdag 

och regering medgivna antalet intagningsplatser i gymnasieskolan verkli

gen utnyttjas. Den höga ungdomsarbctslöshetcn och minskningen av anta

let arbetstillfällen för ej yrkesutbildade är faktorer som ytterligare under

stryker behovet av en ökad utbildningskapacitet för gymnasieskolan. 

Ett stort antal kommuner har framfört önskemi'tl om att fä genomföra 

olika försök att utveckla formerna för samverkan mellan skola 

och företag. Pt1 ett sådant initiativ bygger den försöks verksamhet som 

nu genomförs pft nera orter med stöd av förordningen <SÖ-FS 1979: 111) 

om försöksverksamhet med samverkan mellan gymnasieskola och företag 

inom utbildning för industri och hantverk (ändrad SÖ-FS 1979: 187). Ett 

led i denna utveckling är ockst1 riksdagens beslut (UblJ 1978/79: 40, rskr 

1978/79: 344) om all lärlingsutbildningen skall infogas i den totala skol

planeringen och att skolstyrelserna skall administrera bidragsgivningen 

samt att tillsynen av lärlingsutbildningen skall förbättras. 

Hittills har de nesta eleverna fött hela sin yrkesutbildning i skolinstitu

tion medan ett mindre antal elever fött huvuddelen av sin utbildning i 

företag. Enligt min mening är det ön sk värt att förutsättningar skapas för att 

ett ökat antal elever kan ges viss del av sin yrkesinriktade utbildning i 

företag. Genom att förlägga den yrkesinriktade utbildningen delvis till 

skolinstitution och delvis till företag kan nera elever fä en breddad utbild

ning och arbetslivse1farenhet. För att möjliggöra en slidan varvning och för 

att kunna ställa samma krav pti k vali1et i utbildningen i företag som i skola 

kommer jag i det följande att föreslft ett förändrat statsbidragssystem när 

det gäller inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handel. 

Utgångspunkt är att statsbidraget för lönekostnader, materiel och lokaler i 
princip bör vara detsamma antingen skolstyrelse förlägger utbildningen till 

företag eller till skolinstitution. 

Fr. o. m. innevarande läsår bedrivs försöks verksamhet med friare an

v än d ni n gav gymnasieskolans resurser. Försöksvcrksamhetcn 

får omfatta samtliga eller delar av resurserna för stödundervisning. sam-
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\lfdnad specialundervisning. timmar till förfogande. frivillig undervisning. 

delning av klass for studietekniska övningar, undervisning i nybörjarsprf1k, 

laborationer och konstruktionsövningar samt annan delning av klass som 

är faststiilld i timplanebestämmclserna. Försöket omfattar totalt fem kom

muner. SÖ bestämmer utformningen och lokaliseringen i samri1d med 

gymnasieutredningen (lJ 1976: IOL Regeringen har vidare medgivit att 

försöksverksamhet med ramtimplaner med obligatoriska och 

valbara tirnmar far bedrivas i högst fem kommuner. Även för denna för

söksverksamhet gäller att SÖ i samrad med gymnasieutredningen bestäm

mer lokaliseringen och den närmare utformningen. 

För att öka v ::\ r du t bi Id ni n gen i gymnasieskolan räknar jag med att 

dimensioneringen av den tvt1::\riga vardlinjcn, inkl. näraliggande minst ett

{iriga specialkurser. under budgetftret 1980/81 skall öka fr:"rn 8 till 9 ~01 av det 

totala antalet 16-i1ringar. För att underlätta anskaffandet av praktikplatser 

har regeringen i beslut den 28 juni 1979 bemyndigat SÖ att företa de 

ändringar i läroplanen för gymnasieskolan som behövs för att praktik

platser skall kunna användas mer flexibelt. 

I propositionen om vissa anstiillningsfri\gor beträffande vftrdlärare i 

gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning m. m. (prop. 1978/ 

79: 16. UblJ 1978/79: 16. rskr 1978/79: 126) anmälde föredraganden för 

riksdagen sin avsikt att inför redovisningsåret 1979/80 föresl:'I regeringen 

att heslul•t om införandet av ett nytt system för fullgörande av de spe

c i a I funktioner i grundskolan som tidigare avilat huvudlärare 

och institutionsförest:indare. Föredraganden förutsatte därvid 

att erforderliga avtal kunde träffas i sådan tid att övergången till en ny 

ordning kunde ske den I juli 1979. Överläggningar härom mellan utbild

ningsdepartementet och lärarorganisationerna ägde rum under varen och 

försommaren 1979, dock utan att leda till ett slutligt ställningstagande. I 

samr::\d rm:d personalorganisationerna kom man därför fram till dels att de 

p[1bör:jade överläggningarna skulle fortsätta. dels att hittillsvarande tjänste

organisation för huvudlärare och institutionsföresti\ndare i grundskolan 

skulle tillämpas även under redovisningsf1ret 1979/80. 

I detta sammanhang vill jag anmäla att jag avser att återkomma till 

regeringen med förslag i frtiga om vissa anställningsfrågor för vårdlärare i 

gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning. Förslaget bör föreläg

gas riksdagen under 1979/80 års riksmöte. 

lJ nder senare flr har b r i sten p [1 h e hör i g a I lirare inom ungdoms

skolan ökat. En av de viktigaste orsakerna till denna situation är att 

lärarnas tjänstgöringshenägenhet har minskat i en utsträckning som varit 

svår att förutse. Antalet lärare som tjänstgör på deltid eller tar tjänstledigt 

har ökat betydligt under senare år. främst bland kvinnorna. Även det antal 

lärare Sllm efter genomgangcn utbildning tar anställning inom skolväsendet 

har minskat under de senaste tio åren. t. ex. bland klass- och ämneslärare. 

Den tilltagande bristen på lärare med föreskriven utbildning har haft till 
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följJ att antalet lediga lärarplatser som tillsatts med icke hehöriga sökande 

har ökat. s~irskilt markant n~ir det gäller lärare i teoretiska ämnen. 

Lirarhristen har ocks{1, helt naturligt. medfört att kraven pti ökad di

mensionering av lärarnthildningen hlivit större. Enligt de hedömningar. 

som SÖ har gjort. överstiger hehovet av utbildade frtin vissa läraruthild

ningslinjer under 1980-talet avsevärt det antal lärare som med nuvarande 

dimensionering kommer att examineras fran dessa linjer. Rehovet av lärare 

kommer emellertid att vara hetydligt större under den första hälften av 

1980-talet än under den senare h~1lften som en följd av skillnaderna i 

iirskullarnas storlek. Det finns därför anledning att vara försiktig med 

förnndringar av läraruthildningskapaciteten. Av vissa lärarkategorier finns 

det dock ett större hehov under hela 1980-talet än vad nuvarande dimen

sionering inom läraruthildningen kan möta. Detta gäller t. ex. hehovet av 

ämneslärare. vilket ocksi1 i ahsoluta tal f. n. är det största. 

Mot denna hakgrund gav regeringen den 28 juni 1979 SÖ och universi

tets- och högskoleämbetet (UHÄ) i uppdrag att föresl{1 åtgärder med syfte 

att minska bristen pft behöriga lärare. SÖ fo.:k därvid i uppdrag att lägga 

fram förslag till i\tgärder med syfte att stimulera ej yrkesverksamma behö

riga lärare till tjänstgöring inom skolväsendet och endast delvis yrkesverk

samma behöriga lärare all öka sin tjänstgöringsbenägenhet. 

Med skrivelse den 24 september 1979 har SÖ redovisat sill uppdrag. I 

anslutning därtill har SÖ mifrtm befintlig statistik och annat material när

mari: analyserat orsakerna till den minskade tjäntgöringsbenägenheten hos 

lärare. För att fa en aklllell översikt av i vilka kommuner och inom vilka 

lärarkategorier i ungdomsskolan behovet av behöriga lärare är störst ge

nomförde SO under september 1979 en undersökning av lärarsituationen i 

riket. Första dden av denna undersökning. som avser Hirarsituationen i 

grundskl1lan. överlämnades den 5 oktoher 1979 till regeringen. Den bild 

undersökningsresultaten i denna del ger kan sammanfattas som följer. 

De största liirargruppcrna i grundskolan är kategorierna klasslärare och 

ämneslärare/adjunkter. Andelen obehöriga lärare skiljer sig starkt mellan 

dessa grupper. Endast 5 ~:; av klasslärarna är obehöriga medan motsvaran

de procenttal bland ämneslärarna och adjunkterna är 18. Ocksi\ gruppen 

obehöriga speciallärare är relativt stor. nämligen 35 r;,. Dessa har dock i 

regel behörighet som låg- eller mellanstadielärare. Den största andelen 

obehöriga finns i kategorierna teckningslärare och musiklärare. 39 resp. 

57'7r. Dessa grupper är dock samtidigt de minsta i absoluta tal. Andelen 

obehöriga bland de övriga. m:kså förhållandevis små lärargrupperna. vari

erar mellan 13 och 2 I'}. 

En regional jämförelse för de två största lärargrupperna visar att andelen 

obehöriga klasslärarc varierar starkt mellan olika kommuner medan mot

svarande andel inom kategorin ämneslärare/adjunkter är relativt jämnt 

utspridd över landet. Jämförelsen visar ocksa att vissa kommuner är hårt 

drabbade av lärarbristen. It. ex. Stockholms län finns kommuner där inte 
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hara antalet utan även andelen ohehöriga klassHirare och adjunkter/ämnes

lärare iir stor. 

För egen del vill jag anföra följande. 

De senaste r1rens reformer inom skolan har ändrat pt1 mycket av det som 

ligger inom tidigare tjiinstgörande lärares erl·arcnhct. N<'1gra fas fr{1nvaro 

fr~m en arbetsplats, tfar man vet att stora förändringar har ägt rum. skapar 

hdt naturligt en bnsla av osiikerhet. niir man överviiger att titerviinda. 

Den bild av arhetsmiljön i skolan som massmedia ofta har visat hidrar till 

att skapa en viss tvekan hos mänga att ta steget tillbaka till läraryrket. 

Skolledning och huvudhirare har enligt skolförordningen ( 1971: 235) ett 

ansvar för pedagogisk r{1dgivning och handledning av mindre erfarna lära

re. Ett väl fungeranJe arbetslag (lärarlag) kan hetyda mycket för den 

nyanställdes arhetssituation. Icke desto minJre anser jag att särskilda 

ätgärJer hör sättas in temporärt för att underlätta introduktionen av Hirare 

som äterupptar sin yrkesverksamhet. I likhet med SÖ anser jag att reakti

veringskurser meJ en lokal profil hör kunna prövas. Enligt min mening bör 

de vara öppna för redan uthildade liirare vilka unJer l:'lng tid inte arbetat 

som lärare men som vill börja tjänstgöra. 

Jag hterkommer senare till mina förslag i denna del under anslaget 

Fortbildning m. m. 

Det uppJrag som UHÄ erhöll i juni mfmad 1979 avsäg utbildningsf1t

gärder under en begriinsad tidsperiod med syfte dels att minska bristen 

inom skolviisenJet på behöriga lärare i teoretiska ämnen, dels att i samräd 

med SÖ föreslfl utbiklningst1tgärder för lärare som nu undervisar i teknik 

utan att ha erforJerlig utbildning. 

UHÄ har den 2n septemher 1979 redovisat sina uppdrag och hemställt 

om bemyndigande att genomföra vissa utbildningsinsatser. UHÄ:s förslag 

kommer tillsammans med mina ställningstaganden att redovisas senare 

under anslaget Utbildning för undcrvisningsyrken. 

Jag övergi\r nu till att behandla frttgan om utbildning för I ärar bi b I i o

t ekar i er i grunJskolan. 

Den inom di\ varande bibliotekshögskolan i Bori\s tillsatta arbetsgruppen 

för översyn av bibliotekarieutbildningen. översynsgruppen, har i mars 

1978 lagt fram förslag till utbildning om fem poäng för lärare i grundskolan 

med skolhiblioteksuppgifter (i fortsättningen benämnda lärarbibliote

karier). Vidare har högskoleenhetens linjenämnd för bibliotekarieutbild

ning utarbetat ett alternativt förslag till fempoängskurs som inte har lärar

bibliotekarier som mälgrupp utan i stället riktar sig till huvudlärare, skolle

dare, fortbildningskonsulenter och folkbibliotekarier samt företrädare för 

bildningsförbunden, och vars syfte är att stimulera till ett ökat utnyttjande 

av kommunernas samlade läromedels- och biblioteksresurser. 

Högskolan i Borås har inhämtat yttranden över de bilda förslagen från 

vissa myndigheter och organisationer. Därvid har översynsgruppens för

slag i huvudsak tillstyrkts av SÖ och Tjänstemännens centralorganisation, 
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medan Centralorganisationen SACO/SR samt Svenska kommunförbundet 

i kansliyttrande i princip anslutit sig till linjenämndens förslag. 

Rektorsli.mbetet vid högskolan i Bori:ls har i november 1978 utan eget 

ställningstagande överlämnat de båda förslagen samt inkomna yttranden 

till regeringen. 

I yttrande över det överlämnade materialet har SÖ utförligt redovisat sin 

bedömning av tänkbara utvecklingslinjer för skolbiblioteken och därvid 

bl. a. anfört att det kommer att ta ]äng tid att nå mi:llet att ha en fackbiblio

tekarie per rektorsområde som utredningen om skolans inre arbete angav. 

Av de ca 3 000 lärare som i dag har uppgifter i skolbiblioteken kommer 

därför ett betydande antal även fortsättningsvis att ha uppgifter i anslut

ning till läromedel och skolbibliotek. Dessa lärarbibliotekarier behöver 

enligt SÖ:s uppfattning till sin pedagogiska grundutbildning lägga en kom

pletterande biblioteksutbildning. SÖ ansluter sig härvidlag till det förslag 

översynsgruppen lagt fram. 

rör egen del vill jag efter samråd med chefen för utbildningsdepartemen

tet anföra följande. 

I de tidigare nämnda riksdagsbesluten om skolans inre arbete och ny 

läroplan för grundskolan har skolbibliotekens väsentliga roll för skolarbe

tet ytterligare understrukits. En förutsättning för den förändring av arbets

sättet i skolan som föresprt1kas i besluten om ny läroplan och om skolans 

inre arbete är enligt min mening ett väl fungerande bibliotek i skolan. 

Skolbiblioteken fyller vidare en väsentlig funktion också för att skolans 

sociala och kulturella mål skall kunna nås. Det är därför önskvärt att 

skolbiblioteken är tillgängliga för eleverna under hela skoldagen. 

När det gäller personalen i skolbiblioteken vill jag först understryka att 

det ankommer på varje kommun att själv avgöra vilka personalkategorier 

som skall anställas. Också verksamhetens omfattning avgörs av kommu

nerna. Jag vill dock framhålla det angelägna i att det i varje kommun finns 

~tminstone en fackbibliotekarie som svarar för kontakt med skolbiblio

teksverksamheten. Sknlbiblioteken behöver enligt min mening det stöd 

som en fackutbildad bibliotekarie kan ge. 

I nyssnämnda proposition om skolans inre arbete m. m. (prop. 1975/ 

7h: 39 s. 30~) uttalade föredraganden att det bör vara möjligt "att till 

lärararbete hänföra st1dana uppgifter som att ... anskaffa och varda inven

terier, utbildningsmateriel, läromedel och boksamlingar samt att svara för 

att skolenhetens boksamlingar och skolbibliotek utnyttjas i skolarbetet. 

Andra uppgifter bör kunna vara att bisti't personal och elever med rfid 

beträffande val och utnyttjande av läromedel och litteratur, att fungera 

som kontaktperson med centrala och regionala läromedelscentraler av 

olika slag samt att ha viss del av sin tjänstgöring förlagd till bibliotek, 

bokrum, materialrum. studierum o. d." Bl. a. mot bakgrund härav delar jag 

SÖ:s bedömning att ett betydande antal av de 3 000 lärare som i dag har 

uppgifter i skolbiblioteken även i framtiden kommer att ha uppgifter i 
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anslutning till läromedel och skolbibliotek. För att dessa lärare skall kunna 

fullgöra uppdraget pft bästa sätt ser jag det som önskvlirt att de ges 

möjlighet till utbildning för sin uppgift. Jag delar därvid SÖ:s uppfattning 

att de uthildningsinsatser som behövs snarare hör ha karaktären av en 

komplettering av !lirarnas grundutbildning än av fortbildning. Enligt min 

mening talar övervägande skäl för att den utbildning det är fråga om hör 

ges inom högskolan. Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare 

under anslaget Utbildning för kultur- och informations yrken all beröra hur 

denna utbildning bör komma till stäm!. 

Efterfrågan på utbildning vid u t Ian d s sko I o r växer men de smtl skol

enheterna med sitt växlande elevunderlag gör undervisningssituationen 

osliker för elever. lärare och föräldrar. För att trygga undervisningen i 

svenska och norska skolor utomlands har företrädare för svenska och 

norska staten under våren 1979 inlett överläggningar om samarbete. Denna 

svensk-norska samarbetsgrupp har nu slutfört sina förhandlingar och en 

preliminär överenskommelse föreligger. som avses bli tillämpad fr. o. m. 

läsäret 1980/81. Jag kommer att under anslaget Bidrag till svensk undervis

ning i utlandet m. m. redovisa vad den preliminära överenskommelsen 

inne här. 

I propositionen 1976/77: 80 om insatser för samerna anfördes att man 

borde diskutera dels hur sameskolan skulle kunna göras bättre, dels hur 

man skulle kunna förstärka de samiska inslagen i grundskolan. En arbets

grupp lade hösten 1978 fram ett förslag ([)s U 1978: 5) Administration och 

ledning av en samisk utbildningsv;ig. Förslaget har remissbehandlats. Jag 

avser att inom kort föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposi

tion med förslag om I e cl ni n g o c h ad min is t r a tio n av sames ko-

1 o r n a m. m. 

Invandringen ställer stora krav på åtgärder inom alla samhällssektorer. 

Utbildningsväsendet har en nyckelroll i samhällsutvecklingen. Den 1 juli 

1977 trädde h e m språksreformen i kraft. Samma å.r påbörjades 

grundutbildning av hemspråkslärare samt inrättades på försök introduk

tionskurser och kompletterande sommarkurser för invandrarungdom för 

att vidga rekryteringen till gymnasieskolan. 

SÖ tillsatte år 1978 en utredningsgrupp för utarbetande av ett långsiktigt 

handlingsprogram för SÖ:s arbete med invandrarfrågor. Handlingspro

grammet antogs i SÖ:s styrelse den 5 september 1979. Delar av detta 

handlingsprogram ingår som ingress till SÖ:s anslagsframställning för bud

getaret 1980/81. Programmet behandlar invandrarfrågor i förskola. grund

skola, gymnasieskola. vuxenutbildning. utbildning av lärare, fortbildning. 

forsknings- och utvecklingsarbete, läromedel och andra informationskäl

lor. SÖ avser att lt'tta vissa av handlingsprogrammets förslag ingå i de 

närmaste årens anslagsframställningar. 

Hemspråksreformen har nu gällt i två läsår i grundskolan och gymnasie

skolan. Inom utbildningsdepartementet har nyligen inletts ett arbete med 
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att följa utveddingen av hemsprt1ksreformen. Regeringen har i juni 1979 

givit SÖ i uppdrag att anordna försöks verksamhet med jiimkade t implancr 

p[1 grundskolans lt1g- och mellanstadier för hcmsprt1ksundervisning. 1 upp

draget ingf1r att SÖ skall utviirdera försiiksverksamheten. 

Genom beslut den 2o oktober 1978 uppdrog regeringen fil SÖ att forut

siittningslöst och skyndsammast utreda behovet av och förutsätlningarna 

för en tillfällig rekrytering av hemspr{1kslärare frän vissa av de Hinder frän 

vilka Sverige mottar invandrare. För fullgörandet av utredningsuppdraget 

tillsatte SÖ en s~irskild utrcdningsgrupp i vilken deltagit representanter for 

arbetsmarknadsstyrclsen. socialstyrelsen. statens invandrarverk. UHÄ. 

S\'enska kommunförbundet. berörda personalorganisationer samt invand

rarorganisationer. 1 utredningsgruppens slutrapport, vilken av SÖ över

lämnades till regeringen den 25juni 1979. konstateras att det friimst pf1 kort 

sikt och för vissa sprtikgrupper föreligger en betydande brist p<'1 behöriga 

hemspråkslärare. Dock anser utredningsgruppen att det inte föreligger 

förutsättningar för en tillfällig rekrytering av hemsprt1kslärare utomlands. 

Gruppen föreslttr att behovet av hemspr<'tkslärare täcks genom andra :'ltgär

der. Jag delar denna uppfattning. 

De titgärder gruppen föreslftr för att häva bristen btide pt1 lång och kort 

siht avser huvudsakligen grundutbildning och kompletterande utbildning 

av lärare. Bl. a. föreslås att antalet nybörjarplatser inom den särskilda 

klasslärarutbildningen för sökande med finska som modersmål och inom 

hemsprtikslärarutbildningen utökas. Den kontinuerliga prognosverksam

het. som SÖ skall utföra, bör kunna göra det möjligt att fördela platserna 

p[i de spr;'ik som är mest angelägna. Även antalet platser inom den tvtisprå

kiga förskollärarutbildningen hör vara större än i dag. Vidare föreslås 

ökade fortbildningsinsatser samt komplctteringsutbildningar inom högsko

lans ram för studerande som inte behöver genomgå en fullständig lärarut

bildning. Som kommer att framgå av mina förslag i det följande under 

anslaget Utbildning för undervisningsyrken föreslår jag ett ökat antal an

tagningsplatser på hemspråkslärarlinjen samt en ökning av antalet tvftsprå

kiga förskollärare inom nuvarande planeringsram för förskollärarutbild

ning. 

Ar 1978 tillkallade jag en kommitte för att utreda frågan om integration 

av handikappade e 1 ev er i det allmänna skolväsendet. Kommitten 

antog namnet integrationsutredningcn. Kommitten har under hösten 1979 

avlämnat fyra delbetänkanden. 

Betänkandet (Ds U 1979: 11) Undervisningen för synskadade elever -

planering i ett kortare perspektiv behandlar bl. a. frågan om inrättande av 

ett specialpedagogiskt resurscentrum för synskadade elever fr:'m hela lan

det vid Tomtebodaskolan. Jag kommer att närmare redogöra för förslaget 

och mina ställningstaganden under anslaget Specialskolan m.m.: Utbild

ningskostnadcr. 

I betänkandet (SOU 1979: 50) Huvudmannaskapet för specialskolan fö-
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reslrtr kommilten fortsatt statligt huvudmannaskap for specialskolan. I en 

särskild bilaga till hetänkandet har kommitten ocks[\ utvecklat sin syn p:.'i 

teckensprf1kct och dövas tväsprttkighct. I betänkandet (SOU 1979: 82) 

Personell assistans för handikappade fön:slfir utredningen att medlen för 

personell assistans i grundskolan inarhetas i först:irkningsrcsursen till liins

skolnämnderna samtidigt som antalet konsulenter för rörelsehindrade ele

ver kraftigt ökas. Betrliffande gymnasieskolan dras vissa riktlinjer upp för 

utformningen av det framtida stödet. vilka det förutses att gymnasieutred

ningen beaktar vid utformningen av ett nytt statsbidragssystern. Kommit

ten har ocksn av famnat förslag rörande gymnasial uthildning för döva och 

gravt hörselskadade i Örebro ([)s U 1979: 14). Förslagen remissbehandlas 

f. Il. 
Min företrädare anmälde i föregäende :lrs budgetproposition all rege

ringen har givit SÖ i uppdrag att inkomma med en samlad redovisning av 

försöksvcrksamheten med ny organisation för stuclie

och yrkesorientering (syo) och lämna förslag till organisationen 

efter försökspcriudcns utgt1ng. 

SÖ överlämnade den 30 juni 1979 till regeringen en samlad redovisning 

>1V erfarenheterna frfm försöksverksamhet med ny syo-organisation samt 

SÖ:s bedömningar och förslag. SÖ har i förslaget bl. a. behandlat frt1gor 

som rör syo i grundskolan och gymnasieskolan och inom vuxenutbildning

en. syons roll i skolans uppföljning av vissa elevgrupper. de lokala och 

regionala plancringsraden samt grund- m:h fortbildningsfrttgor för syo

personal. SÖ:s utvlirdering samt bedömningar och förslag remissbehandlas 

f. n. Jag avser att :lterkomma till regeringen i denna fråga. 

Y:lrcn 1979 tillsattes inom regeringskansliet en arbetsgrupp med uppdrag 

att bcredafrflgorkringfinansiering av skolbyggandet. Gruppen 

har bestföt av representanter för ekonomi-, budget-. uthildnings- och bo

stadsdepartementen. SÖ. bostadsstyrclsen och Svenska kommunförbun

det. Arbetet har hl. a. varit inriktat mot att söka finna en finansieringsform 

för skolbyggandet som möjliggör en avsevärt minskad statlig detaljstyrning 

lll:h därigenom ett ökat kommunalt ansvar för skolbyggandet. Arbetet har 

resulterat i en departementspromemoria (Ds U 1979: 15) Nya former för 

finansiering av skolbyggandet. Arbetsgruppens förslag innebär att inves

teringsbidraget till skolbyggnader slopas. Den förändring i kostnadsfördel

ningen mellan stat och kommun som förslaget resulterar i förutsätts kom

ma att beaktas i samband med överläggningarna mellan stat och kommun 

om den kommunala ekonomin. Arbetsgruppens förslag innebär ocksa att 

den statliga styrningen via investeringsramar försvinner. Den statliga styr

ning som gruppen från skolpolitiska utgångspunkter finner rimlig kan 

flstadkommas med andra tltgärder såsom författningsreglering. statliga 

myndigheters fastställande av skolorganisation m. m. Departementspro

memorian remissbehandlas f. n. Jag avser att flterkomma till regeringen i 

denna fräga. 

15 Riksdagen 1979/80. 1 .mm/. Nr 100. Bilaga 12 
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Jag vill slutligen understryka vikten av att vi ständigt anstränger oss att 

undanröja kr{mgel och onödig byräkrati inom skolväsendet. Jag vill i detta 

sammanhang anmiila att jag har erfarit att skoladministrativa kommitten 

<LI 1978: 17) inom kort kommer att famna ett betänkande om uppgifts- och 

ansvarsfördelningen inom den statliga skoladministrationen. I 

sitt arbete har kommitten bl. a. haft att pröva alla möjligheter 1ill decen

tralisering och förenkling samt till avveckling av onödiga detaljkontroller. 

Min företrädare tillkallade i september 1979 en särskild utredare för att 

se över skollagen och skolförordningen m. m. (U 1979: 12). Bakgrunden 

därtill är att lagstiftningen inom skolomrt1det är mycket omfattande. Fler

talet författningsbestämmelser om grundskolan och gymnasieskolan finns i 

skollagen ( 1962: 319) och skolförordningen ( 1971: 235). Bt1de skollagen och 

skolförordningen är i stort behov av teknisk och sprttklig översyn. Vissa 

bestämmelser i skolförordningen är mycket detaljerade och komplicerade. 

Utredaren skall göra en teknisk och sprf1klig översyn av skolförtatt

ningarna samt undersöka om olika bestämmelser och regelsystem kan 

förenklas. 
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Centrala och regionala myndigheter m. m. 

C I. SkolöYerstyrclsen 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

106475659 

109892000 

1143nooo 

Skl)lövcrstyrelscn (SÖ). vars arbetsuppgifter framgf1r av förnrdningcn 

( 1965: 737) mcJ instruktion för skolöverstyreben (omtryckt 1974: 441. lind

rad l 977: 468 och l 978: 2961. är organiserad pil fem avdelningar. niimligcn 

en undervisningsavdclning for skolan <S). en undcrvisningsavdelning for 

vuxenutbildning (V). en avdelning för fortbildning och pedagogiskt utveck

lingsarbcte ( Ll. en avdelning för planering (P) och en avdelning för admini

strativa frågor (Al. Inom SÖ finns 17 byr[ier, som fördelas mellan avdel

ningarna enligt SÖ:s hcstiimmanJc.Hns SÖ finns vidare en skolöverliikarc 

samt sektioner för information. rationaliserings- och utrcdningsarbetc. 

Vidare finns ett revisionskontor. 

Fr. o. m. budgetåret 1977/78 finns vid SÖ inrättade 18 tjänster, vilkas 

innehavare har sin tjänstgöring förlagd till Centralförbundet för alkohol

och narkotikaupplysning. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

l·fandläggande personal 399,5 of. -13.5 
Ovrig personal 180 of. - 5 

579,5 of. -18,5 

Anslag 

Lönekostnader 76191900 +3813934 + 2 359600 
därav ersättning till expertis (7 905 90()) (+ 519833) (+ 364 700) 

Sjuk värd 175000 + 17500 of. 
Reseersättningar 3 201 400 + 320140 - 450000 
Lokalkostnader 8 682 500 + 1616000 + 1616000 
Expenser 1!1780 200 + 1272400 + 404200 
Skolöverst vrelsens 

författningssamling 972 600 + 57400 + 571)00 
Studielämplighetsprov 2 248 100 + 142 218 + 142000 
Kostnader för kontorsdrift 

och bibliotek 4;m300 + 184856 + 185000 
Läromedelsnämnden 646000 + 86945 + 25200 
Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning 1892000 + 86193 + 86200 
Bidrag till vissa organisationer 830000 + 129000 + 55 ()()(\ 

109892000 +7726586 +4480800 

Avrundat +7727000 +4480000 
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Sk1 i/iii·crstyrels1·11 

1. Pris- och löneomrlikning 7 062 760 kr. 

2. Enligt SÖ fi.irutsätter hcsparingsalternativet, vilket enligt SÖ inneh~ir 

en minskning med ca 2.2 milj. kr., en översyn av SÖ:s arbetsuppgifter och 

överviiganden om minskning eller nedläggning av vissa delar av verksam

heten. Di\. en sfldan övc:rsyn f. n. pägi'tr inom skoladministrativa kommitten 

( lJ 1978: 17) anser SO att beslut om ytterligare besparingar bör anstä i 

avvaktan på resultatet av kommittens arbete. 1 första hand hemställer SÖ 

vidare att det inte görs en ytterligare besparing för budgelt1ret 1980/81 pft 

550 000 kr. på grund av inr(illande av linjen~imnder för den kommunala 

högskolan. vil1'et förutsiitts enligt 1979 års budgetproposition. 

SÖ har som komplettering till anslagsframshillningen i enlighet med 

regeringens anvisningar inkommit med förslag till besparing uppgående till 

2 770 000 kr. Förslaget innebär pti personalsidan att sex vakanta tjänster 

eller långtidsvikariat dras in (-629000 kr. l. att sex tjänster som blir lediga 

genom pensionsavgtmg dras in och att en tjiinst hälls vakant ( -843 000 kr.). 

att en halv tjiinst som skolkonsulent dra~ in\ - 71 000 kr.) samt att ytterliga

re fem tjiinstcr dras in ( - 414 000 kr.). SÖ föreslår vidare besparingar under 

anslagspl)Sterna Reseersättningar ( - 500 000 kr.). Expenser ( - 200 000 kr.) 

samt av medlen till expertis ( - 113 000 kr.). 

3. SÖ hemställer att under anslagsposten Lönekostnader medel till ex

pertis motsvarande kostnader för två ärsarbctskrafter anvisas under två år 

för intensifierad eftergranskning av studie<:irklar ( + 219 408 kr.). Enligt 

SÖ:s mening borde åtminstone 10'7i av studiecirklarna granskas årligen. 

4. Genom beslut den 3 juni 1976 medgav regeringen att under budgetåren 

1976/77 och 1977 /78 fick finnas inrättat ett göromi\.lsförordnande som av

dclningsdirektör på byrå V 3. Enligt prop. 1977/78: 100 (bil. 12 s. 209) och 

prop. 1978/79: 100 (bil. 12 s. 270) har medel beriiknats för nämnda göro

malsförordnande även under budgetåret 1978/79 resp. under innevarande 

budgetär. Innehavaren av göromålsfiirnrdnandet svarar närmast för den 

del av byräns arbete som omfattar bl. a. undervisningen i allmänna ämnen 

och förberedande kurser för invandrare. Enligt SÖ fttcrstår inom dessa 

områden arbetsuppgifter som är mycket väsentliga för arbetsmarknadsut

bildningem effektivitet. SÖ föreslår därför att tiden för nämnda göromåls

förordnande för utsträckas till att omfatta även budgeHiret 1980/81. 

5. SÖ begfö· under posten Expenser en ökning av medlen för information 

( + 225 200 kr.). Ökningen avser framför allt information om utbildning för 

de stora ungdomskullarna i gymnasieskolåldern o<:h utbildning för arbets

lös ungdom. information till invandrare. information om grundutbildning 

för vuxna samt information till skolans personal. SÖ begär vidare ökade 

medel ( + 83 000 kr.) för personalutbildning. 

6. SÖ begär en uppräkning av medlen till läromedelsnämnden med 

56 000 kr. för att möjliggöra för nämnden att ocksi'I bedriva initiativ

granskning. 
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7. SO fön:sbr en uppr;ikning av anslagsposten Bidrag till vissa l)rganisa

tioner nH:d 129 000 kr. Av denna uppriikning avses 75 000 kr. utgf1 som 

ytterligare hidrag till Riksfiirbundet Hem och Skola. 30000 kr. till Samar

hetsl>rganisalilrnen för Sveriges vuxenstuderande (SOSVUX) samt 

24 OllO kr. till övriga organisationer som kompensation för l\ostnadssteg

ringar. 

SÖ anhäller i skrivelse den 17 september 1979 att regeringen prövar l>lika 

mi~ilighetcr all ge SÖ personell försrnrkning för att möta de hehov som 

uppstMt genom riksdagens beslut (prop. 1977/78: 100 bil. 12 s. 587, UbLJ 

1977 /78: 15. rskr 1977/78: 180) om överförande av all fritidsledarutbildning 

till folkhögskolorna. 

SÖ hemstiiller 

all i budgetpropositillllen 1979 ( s. 272) angiven besparing med 550 000 kr. 

även för budget~1ren 1980/81 och 1981/82 pt1 grund av inriittandc av kom

munala linjeniimnder icke skall göras, 

att den anbefallda besparingen for budgetåret 1980/81. ca 2,2 milj. kr .. 

icke görs i avvaktan pa resultatet av skoladministrativa kommittens arbe

te, 

all medlen till expertis som engttngsanvisning under två år uppräknas 

med 219 000 kr. för intensifierad stu<liecirkclgranskning, 

all det tidsbegriinsade görumälsförordnandet som avdelningsdin:ktör på 

byrä V 3 bibeh[ills iiven under budgetåret 1980/81, 

att medlen till information, för personalutbildning. till läromedclsnämn

den och till bidrag till vissa mganisationer ökas med 225 000 kr.. 83 000 kr., 

560ll0kr. resp. 129000kr .. samt 

att under förslagsanslaget Skolöverstyrelsen anvisas ett belopp av 

I 17619000kr. 

Fi>rolruga 11dc11 

Jag vill först erinra om vad jag har anfört vid min anmälan av vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet om arbetet i skoladministrativa 

kommitten (U 1978: 17, SAKl. 

En besparing med 2 f'·i skulle för anslaget till skolöverstyrelsen (SÖ) 

innebära en minskning med ca 2.3 milj. kr. Till denna besparing skall läggas 

ytterligare 550000 kr.. räknat i 1979 års löneläge, som hänför sig till 

inrä!landet av linjenämnder för den kommunala högskolan (prop. 1978/ 

79: 100 bil. 12 s. 272, UbU 1978/79: 40, rskr 1978/79: 344). Det är enligt min 

bedömning möjligt att göra en besparing på anslaget utan att avvakta 

förslag frnn SAK. Jag har beräknat besparingen till 2 869 000 kr. Besparing

en bör genomföras i enlighet med SÖ:s förslag. Jag har dock beräknat 

besparingarna under anslagsposten Reseersättningar till 450000 kr. och 

under anslagsposten Expenser till 300 000 kr. Under anslagsposten Studie

lämplighetsprov har jag i enlighet med SÖ:s förslag beräknat en besparing 

med 49 000 kr. 
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SÖ har som tillsynsmyndighet for det fria och frivilliga folkbildningsar

betet all svara ftir granskning av sllldiecirkelverksamhet. Granskningen 

har de senaste ären omfallat ca 3 c;. av studieförbundens cirklar. Vid den 

granskning som gjordes budgetåret 1977/78 framkom fel som föranledde 

1\terbetalning av rekvirerade statsbidrag frtm 74 '.::; av de granskade studic

forhundsavdelningarna. Sammanlagt äterkriivdes drygt 900 000 kr. Mot 

denna bakgrund framstt1r det som angeliiget att ytterligare resurser för 

granskningsverksamheten stiills till SÖ:s förfogande. Efter samrf1d me<l 

chefen för utbildningsdepartementct har jag vid min heriikning av medlen 

för ersiittning till expertis riiknat medel för extra pers11nal för granskning 

av bidragen till studiecirkclverksamhct motsvarande tvt1 f1rsarbetskrafter. 

Medlen hör utgri under budgetåren 1980/8 I och 198 I /82. Det bör ank1m1ma 

p{1 SÖ att utvfadera resultatet av den intensifierade granskningsverksam

heten. Utviirderingen bör ligga till grund för beslut om eventuell fortsall 

me<lelstilldelning för ti<l efter budgetåret 1981/82. 

Jag förordar att det tidsbegriinsade göromtilsförordnande snm avdel

ningsdirektör som f. n. finns inrättat på hyn\ V 3 för bibehållas även under 

nästa budgetår. 

SÖ har begiirt personell förstiirkning med anledning av riksdagens beslut 

om överförande av all fritidsledarutbildning till folkhögsklllmna. Jag är 

inte beredd att tillstyrka detta förslag. I denna fräga har jag samrt1tt med 

chefen för utbildningsdepartementet. 

Under anslagsposten Expenser har jag beräknat medel för rcpresenta

tionskostnader för si\väl SÖ som länsskolniimnderna. 

För information om ny läroplan för grundskolan har jag beräknat medel 

under ett siirskilt reservationsanslag. Niir det gäller medel för övrig infor

mation om skolväsendet har jag endast räknat med automatiska kostnads

ökningar. I avvaktan pi\ resultatet av SAK:s arhete är jag inte beredd att 

utöver pris- o.:h löneomräkning föres\11 ökade medel till personalutbild

ning. 

SÖ har begärt ytterligare medel till liiromedclsnämnden for att möjliggö

ra för nämnden att ocks[1 hedriva initiativgranskning. Jag är inte heredd att 

tillstyrka SÖ:s förslag i avvaktan på resultatet av arbetet i utredningen ( U 

1976: 04) om läromedelsmarknaden m. m. 

Fr. o. m. innevarande budgetår utghr bidrag till vissa organisationer ur 

förevarande anslag. Medel härför tas upp under en särskild anslagspost. 

Det ankommer på SÖ att inom ramen för anvisade medel besluta vilka 

organisationer som skall erhålla bidrag samt att fördela medlen mellan 

organisationerna. Jag har vid min anslagsbcräkning endast beaktat auto

matiska kostnadsökningar. 

\ övrigt räknar jag för nLista budgetår inte med andra förändringar under 

detta anslag än sådana av automatisk natur. 
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Med hiinvisning till sammanst;i!Jningen hemställer jag att n:gcringcn 

förrslf1r riksdagen 

att till Sko/ii1'l'r.11yrd\e11 för budg~·tfiret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 114 372 000 kr. 

C 2. Länsskolnämnderna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 l Förslag 

50 141680 

48069000 

53472000 

Uinsskolniimndernas arbetsuppgifter och sammans~ittning framgår av 

fi.irnrdningen ( 1965: 741) med instruktion för länsskolniimnderna (omtryåt 

1971: 347. ändrad 1977: 399 och 887l. 

Personal 

Handläggande pcrstmal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjuk värd 
Rcseersiiltningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Avrundat 

S/..oki1·erstyre/sen 

1979/P.0 

155.5 
123.5 

279 

36411 100 
49500 

2596200 
6320200 
2692000 

48069000 

Beräknad iindring 19P.0/P.J 

Skolöver
styrelsen 

+2 
of. 

+2 

+ 3 352 504 
+ 15000 
+ 384620 
+ 7P.2930 
+ 459200 

+4994254 

+4995000 

Före
draganden 

+l 
of. 

+l 

+4302000 
+ 10500 
+ 170000 
+ 790700 
+ 129600 

+5402800 

+5403000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 4.3 milj. kr. 

2. Enligt skolöverstyrelsen (SÖJ arbetar länsskolnämndcrna med så 

knappa resurser med hänsyn till de arbetsuppgifter som i\. vilar dem att det 

inte framstår som möjligt att genomföra besparingsalternativet (ca 

I milj. kr.). Av detta skäl och i avvaktan pi\. resultatet av översynen av den 

statliga skoladministrationen anser SÖ att någon besparing under detta 

anslag inte bör ske för budgetb.ret 1980/81. 

3. SÖ föreslår att ytterligare två tjänster som konsulent för rörelsehind

rade elever inrättas. dti elevunderlaget ökat genom att allt fler rörelsehind

rade elever integreras i vanliga klasser ( + 245 596 kr.). Pä grund av förslaget 

bör även medlen för reseersättningar räknas upp ( + 20 000 kr.). 
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4. SÖ framht1llcr alt mcuclstilldelningcn till liinsskolnämndcrna trots en 

rau nya arbct~uppgiftcr unucr en lång följu av är har varit i stort ~ett 

ofiir:inurad. bortsett frän ökningar på grund av löne- och prisomriikning. 

Arbetssituationen viu n~imndcrna iir enligt SÖ mycket allvarlig. men med 

hiinvisning till skolauministrativa kl>mmittcns arbete föreslår SÖ nu endast 

en uppriikning av medlen till expertis med 300 000 kr. och av medlen till 

reseersiittningar med I 05 000 kr. 

5. SÖ föreslår även för hllllgelåret 1980/81 en engangsanvisning om 

100 000 kr. för ersiittning av förslitna kontorsmaskiner samt en uppräkning 

med 200 000 kr. av medlen till löpande utgifter under posten Expenser. 

SÖ hemst:iller 

att nägon besp;1ring ej giirs pt1 detta anslag. 

att ytterligare t vt1 tjiinster SL>m konsulent för rörelsehindrade inrättas. 

att meulen till reseersältningar ökas med 125 000 kr.. 

alt medlen till expertis uppriiknas med 300 000 kr.. 

alt posten Expenser räknas upp meu 100 000 kr. som engångsanvisning 

för ersättning av förslitna kontorsmaskiner samt med 200 000 kr. ytterligare 

för löpande utgifter. samt 

att under förslagsanslaget Uinsskolnämnderna anvisas ett belopp av 

5.Hl63 000 kr. 

Fiin'draRt1lllien 

Jag vill fi:irst erinra om vad jag vid min anmiilan av vissa gemensamma 

fr[1gor inom skolviisendct h<1r anfört om arhctct i skoladministrativa kom

mitten (Li 1978: 17. SAK). 

Jag delar skolöverstyrelsens (SÖ) bl·Jömning att liinsskolniimnJerna 

arhetar med sä knappa resurser i förhällan<le till sina nuvarande arbetsupp

gifter att en besparing inte bör göras under detta anslag. Härtill kommer att 

resultatet av SAK:s översyn av länsskolnämndcrnas arbetsuppgifter iinnu 

inte föreligger. Jag har diirfor inte hcriiknat n~1gon besparing under detta 

anslag för hudgetiiret 1980/81. 

Anslagsposten till länsskolnämndernas lönekostnader har de senaste 

~ren kraftigt överskridits trots att anslagsposten är obetecknad och över

skri<lande således skulle kräva regeringens medgivande. En hi<lragan<le 

orsak till överskridandena har enligt min bedömning varit anslagspostens 

konstruktion. Genom att den avser 24 länsskolnämnder, var och en med 

eget ansvar för personalplanering. och genom att det är resp. länsstyrelse 

som svarar för reuovisning och utbetalning har SÖ i praktiken haft små 

möjligheter att under löpande bu<lgetår följa belastningen på anslagsposten 

och i tid ingripa me<l åtgärder för att förhindra överskridanden eller till 

regeringen inkomma med begäran om övcrskridan<le. För att anslagspos

ten till länsskolnämndernas lönekostna<ler skall komma i niv<'i med Je 

senaste årens faktiska belastning har jag räknat upp me<llen till lönekost

nader med 2 milj. kr. För att förhindra överskridanden av denna anslags-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 233 

pl:iSt i framtiden avser jag att senare föreslå regeringen att i regleringshrev 

för budgetttret 1980/81 föreskriva att medlen för lönekostnader till läns

skolnämnderna i sin helhet av SÖ skall fördelas mellan niimnderna. Hiir

igenom får varje niimnd ett belopp. inom vilket nämnden har att htdla sig 

heträffande sina lönekostnader. För framtiden hi>r vidare överviigas att 

föra över länsskolniimndernas redovisning och utbetalningar fr{m Hinssty

rclserna till SÖ. Enligt vad jag erfarit pägär sådana överväganden inom 

SÖ. 

lntegrationsutredningen ( U 1978: 07) har nyligen överliimnat delbetiin

kandet 1SOU 1979: 82) Personell assistans för handikappade. I het~inbn

dct föreslås en kraftig utökning av antalet regionala konsulenter for rörcl

sehindrnde barn och ungdomar. I avvaktan på resultatet av remisshehand

lingen av detta betänkande är jag inte beredd att bitriida SÖ:s förslag om 

ytterligare handikappkonsulenter vid liinsskolniimnJerna. 

Under anslagsposten Lönekostnader har jag heriiknat medel för inrät

tande av en personlig tjänst vid länsskolnämnden i Älvshorgs liin för en 

färare vars lönekostnad f. n. belastar anslaget Lönekostnader vid viss 

omskolning och omplacering under åttonde huvudtiteln. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar än 

sådana av automatisk natur. 

Undt::r anslaget till SÖ har jag beräknat medel för representatilmskost

nader även för Hinsskolnämnderna. 

För information om ny liiroplan för grundskolan har jag beräknat medel 

under ett särskilt anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föresl;\r riksdagen 

att till Lii11.1sko/11iim11dema för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 53 472 000 kr. 

C 3. Lokalt utvccklingsarbctc inom skolväsendet m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

575 592 

750000 

750000 

Rl!servation 174408 

Ur detta anslag bekostas projekt för regionalt eller lokalt utvecklingsar

hete och for samverkan mellan fortbildning och forsknings- och utveck

lingsarhete. Fr. o. m. budgetåret 1978/79 utg;\r 150 000 kr. till vardera läns

skolniimnderna i Kalmar. Malmöhus. Örebro. Kopparbergs och Väster

bottens län för detta ändamål. 

S/...o/ii1 "<'f.\'tyre/ sen 

Länsskolnämnderna har när det gäller försöks verksamheten med lokalt 

utveeklingsarhete bl. a. anknutit till de lokala förhftflandcna i resp. fan. 
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varigemim verksamheten hlivit variationsrik. Vidare har genom tillkoms

ten av anslaget nya arl:ietsformer initierats inom länsskolnämnderna. var

igenom <.le olika arbetsuppgifterna tillsyn. utviir<..lering oeh forthil<..lning 

kommit att ingä som integrerade <..lelar i utveeklingsarbetet. Inom skolöver

styrelsen (SÖ) har en kontaktgrupp utsetts att närmare följa försöksvcrk

samheten. I några län har verksamheten pä grun<..1 av ett omfattande förbe

re<..lclscarbcte startat först på nyåret 1979. 

Mot denna bakgrund anser SÖ att en utvi<..lgning av försöksvcrksamhc

ten f. n. inte behövs. 

SÖ hemställer 

att cll belopp av 750000 kr. anvisas under rcst:rvationsanslaget Lokalt 

utvecklingsarbcte inom skolviisendet m. m. 

FiircdraRC1t1d1•11 

Fr. o. m. bu<..lgetåret 197'!1./79 beräknas under detta anslag medel till fem 

länsskolnämn<..ler för att stimulera regionalt eller lokalt utvecklingsarbete 

och samverkan mellan detta och annat forsknings- och utvecklingsarbete 

samt fortbildning. Verksamheten bedrivs som försöksverksamhet och 

medlen skall användas för konkreta utveeklingsprojekt och avser sälunda 

inte administrativ förstärkning på lokal eller regional nivå. 

I avvaktan på att erfarenheter vinns av pägåen<..le försöksverksamhet 

beräknar jag i likhet med skolöverstyrelsen oförän<..lrat anslag för nästa 

budgetar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokalt 11t1·1•ckli11Rsarbete i11om skoh·iiso1det m. m. för bud

getåret 1980/81 anvisa ett rcservationsanslag av 750 000 kr. 

C 4. Statens institut för Iäromedelsinformation 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1906891 

854000 

I 015000 

Statens institut för läromedelsinformation (SJU har enligt förordningen 

( 1974: 440) med instruktion för statens institut för läromeddsinformation 

Uindra<..I 1977: 539 och 1978: 534) till uppgift att samla och sprida informa

tion om färomedel för grun<..lskolan, samcskolan, specialskolan, särskolan. 

gymnasieskolan, kommunal och statlig vuxenutbildning. riksinternatskola 

som avses i förordningen ( 1970: 333) om riksinternatskolor samt privat

skola som avses i privatskolförordningen ( 1967: 270). SIL skall vidare 

främja produktion av goda läromedel som är avsedda att användas vid 

un<..lervisning ~om står under tillsyn av skolöverstyrelsen. SIL är dessutom 

central myndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för han

<..likappade ( R PH ). För verksamheten gäller v'idare bestämmelser som 
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angö i förordningen ( 1974: 438! llm rcgi~trering och granskning av vissa 

J;irnmedcl liinJrad 1976: 654 och 1977: 467) lich i kungörelsen ( 1974: 439) 

om statsbidrag till produktion av vissa liiromedcl samt i förordningen ( SÖ

FS 1977: 70l med instruktion för rikscentrall:r för pedagogiska hjiilpmedcl 

fi.\r handikappade. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utf,:ifter 

Lönekostnader 
därav ersättning till 
expertis högst 

Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

lnkomstn 

Nettoutgift 

Avnmdat 

1979/80 

5 
5 

10 

I 92fl l(JO 

(f>88000) 
2000 

187 400 
2025 800 

4141300 

3 287 300 

854000 

Statl'ns institut fiir liiro111l'delsinjim11ation 

I. Pris- och lönenmrlikning + 259 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens institut Före-
för läromedels- draganden 
information 

+ 

(+ 

+ 

(+ 

+ 
-

of. 
+2 

+2 

491900 

248 000) 
of. 

29800 
47 300 
12000) 

474 400 

999000 

+ 1473400 

+ 1473000 

of. 
of. 

of. 

+ 817ll0 

(+ 206()()) 
of. 

+ 29800 
-572200 

(of.) 

-460700 

-621 650 

+ 160950 

+161000 

2. I hcsparingsaltcrnativct riiknar statens institut för läromcdclsinforma

tion !Sil.) med en minskad Järomedelsinformation ( -23 000 kr.). SIL fram

håller att efter~om verksamheten är under utbyggnad är det föreskrivna 

besparingsaltcrnativet inte meningsfullt att genomföra. 

3. Under innevarande budgetar informerar SIL om cen~rala och icke

centrala läromedel - utom film och videogram - för grundskolan och gym

nasieskolan samt diiremot svarande vuxenutbildning. SIL riiknar med en 

ökad registrering av framför allt icke-centrala läromedel under budgetåret 

1980/8 I. Därför hegär SIL medel för inrättande av en tjänst som byrå.assi

stent ( + 93 800 kr.) och ökade expertismedel ( +40 000 kr.). Vidare begär 

SIL rätt att också. få. registrera läromedel för särskolan. 

4. För information om Hiromedcl för invandrare behövs ytterligare re

surser. SIL begär att det beviljas expertismedcl så. att en handläggartjänst 

kan utökas från 60~;; till heltidstjänst (+43900kr.) samt att en biträdes

tjänst kan inr~ittas ( + 82 800 kr. l vid den permanenta läromcdelsutställning

en för invandrarundervisning. som SIL är delansvarig för. På grund av 
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ökau efterfri\g:rn pä Hiromedelsförteckningar m. m. behiivs ytterligare me

del för framst~illning m. m. av sr1dana ( + 350 000 kr.). 

5. SIL framhi·Ufer att personalen vid kansliet successivt har förstiirkts 

med anledning av nya arbetsuppgifter beträffande registrering och infor

mation om läromedel. För verksamheten med prouukti(lnsstöd och riks

centralcrna för pedagogiska hjälpmedel för hanuikappaue har uärcmot 

resursbehovet vill SIL inte beaktats. För denna verksamhet begiir SIL att 

en tjänst som byräassistent inriittas ( + 93 800 kr.). 

6. För arvoden till !lirare m. fl. för arbete med specialförteckningar över 

Hiromeucl behövs ytterligare expertismeuel ( + 40 000 kr.). 

7. Unuer anslagsposten Inkomster räknar SIL med att inkomsterna 

( registeringsavgifter) minskar meu 999 000 kr. Enligt nu giillandc finansi

eringssystem är underlaget för beräkning av avgifterna i princip att 100';;. 

av tryck- och uistributionskostnaderna samt 771)-f, av övriga kostnader 

I bortsett från kostnader för information om liiromedel för invandrarunder

visning) finansieras av läromedclsproducententerna. Bl. a. mot bakgrund 

av att nuvarande finansieringssystem haft en äterhällande effekt p{1 läro

medclsproducenternas intresse att utnyttja SI L:s informations verksamhet. 

anser SIL att läromedelsinformationen pa sikt helt bör finansieras med 

statliga medel. Under budgetftret 1980/81 bör statens finansiella ansvar 

ökas till 50 ~; av kostnaderna för SIL. Statens andel bör därefter successivt 

öka och fr. o. m. budgetåret 1985/86 omfatta samtliga kostnader. Vidare 

föreslår SIL att nuvarande möjlighet att nedsiitta avgifterna for lärome

delsregistrering utökas till att även gälla grundskolan. 

Sil. hemställer 

att 2327000 kr. anvisas för verksamheten för hudgetåret 1980/81 under 

förslagsanslaget Statens institut för läromedelsinformation. 

Föredraganden 

Regeringen har den :!9 mars 1979 givit utredningen ( U 1976; 04) om 

Iäromedelsmarknauen m. m. (ULÄ) tilläggsdircktiv med innebörd att för

utsättningslöst utvärdera den verksamhet som bedrivs meu information 

och registrering vid statens institut för läromedelsinformation (SJ Ll. I 

uppdraget ingar även att belysa konsekvenserna av alternativa finansie

ringssystcm. Utrcuningen skall framlägga sina förslag senast uen I juni 

J 980. Detta motiverar. enligt min mening, återhi\Ilsamhet beträffande yt

terligare medelstilldclning till SIL. Jag är f. n. inte bereuu att ge SIL rätt att 

också registrera läromeuel för särskolan. Vidare anser jag det. mot bak

grund av ULÄ:s arbete. mindre lämpligt att nu vidta föränuringar i gällan

de finansieringsregler för SIL:s verksamhet. 

Jag beräknar en ökning av anslaget för budgetåret 1980/81 med 161 000 

kr. för att täcka automatiska kostnausökningar. 
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Mt:d hänvisning till sammanst~illningen hemställer jag att regeringen 

föreslilr riksdagen 

att till Sta101s i11stit111 F>r liiro1111'<iclsin.fi1r111ati<'t1 för budgetån:t 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 101.'illOOkr. 

C 5. Stöd för produktion ll\' läromedel 

J 978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

2 .582 7.52 
3 085 ()()() 

3 085 ()()() 

Reservation 2249 

Frlrn anslaget utgi\r hidrag för produktion av läromedel i ämnen vari brist 

n'lder pt1 lämpliga Hiromedd. Bidrag utgtlr endast för produktion av lärome

del som ~ir avsett att användas inom undervisning som står under tillsyn av 

skolöverstyrelsen. Besttimmelser om verksamheten återfinns i kungörelsen 

( 1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa l~iromcdel. 

Statrns i11sti1111 fi:ir liiromt'ddsit(/imnatio11 

I. Prisomräkning +405000kr. 

2. Ansökningarna om bidrag för framställning av läromedel kan. enligt 

statens institut för faromedclsinformation <SIU. delas upp i tvl'i huvud

grupper. Den ena gruppen gäller kontinuerliga insatser för att fylla vissa 

luckor i läromcdelstillgångcn för små mttlgrupper. Erfarenheten har hittills 

visat att det behövs ca 2 . .'i milj. kr. per år för att kontinuerlig! srödja projckl 

som initieras av faromedclsförlag, myndigheter och organisationer. Den 

andra gruppen av ansökningar kan vara ett resultat av SI L:s behovsinven

teringar. riksdagsbeslut, liiroplansarbete eller av vissa utvecklingsprojekt 

inom skolöverstyrelsen ( SÖ) eller andra myndigheter. Exempel på dylika 

projekt lir det s. k. LEXIN-projektet (framställning av lexikon och ordlis

tor för invandrare). Hiromedcl för elever med liissvårigheter i grundskolan 

och gymnasieskolan samt faromedcl för grundutbildning av vuxna. SIL 

beriiknar medclsbehovet för denna ;indra grupp av ansökningar för budget

året 1980/81 till ca 3.5 milj. kr. SIL redovisar hehovet av medel fördelat pä 

resp. område i följande tabell. 

Område 

Specialundervisning 
(inkl. rramställning av punktskriftsbiil.:kcr) 

Invandrar- och minoritctsundervisning 
Viss undervisning i gymnasieskolan 
Y_uxenundervisning 
Ovrigt (film m. m.) 

Summa 

Behov för 1980/81 
(tkr.) 

1840 
2 120 

620 
740 
600 

5920 
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SIL bcgär sålunda att statc.:ns stöd för produktion av färomedd under 

budgctäret 1980/81 skall vara 59'.!0000kr. (+2835000kr.). 

3. Oc produktionsstödjandc f1tgiirderna kan ges olika tlirm. SIL utnyttjar 

bl. a. stödformen garanti. vilket innebär att producenterna garanteras ett 

bidrag. om resultaten av forsiiljningen undc.:r viss tid inte motsvarar kostna

derna för frams@lningen. För denna stödform har för pcriodc.:n 1980/81 till 

1983/84 planc.:ringsramar faststiillts. SIL foreslt'lr att planeringsramarna for 

periodcn 1981 /82 till 1984/85 skall vara följande.: <milj. kr.). 

1981/82 

2.5 

1982/83 

2.0 

SIL hemställer 

1983/84 

2.0 

1984/85 

1.5 

att 5 920 000 kr. anvisas för verksamheten for budgetåret 1980/81 under 

reservationsanslaget Stöd för produktion av läromedel och 

att n.:geringc.:n medger att förhandsbesked om statsbidrag for produktion 

av läromedel får lämnas inom foljand1: planeringsramar (milj. kr.). 

1981/82 1982/83 

2.0 

FiireJraga11d1•11 

1983/84 

2.0 

1984/85 

1.5 

Jag räknar med oför~indrat belopp under detta anslag. 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1978/79: !(JO bil. 12. UbU 1978/79: 27. 

rskr 1978/79: 245) skall SIL kunna lämna förhandsbesked om bidrag. För 

detta ändamål har faststiillts ekonomiska planeringsramar. vilka årligen 

skall revidnas. Med utgångspunkt i mitt förslag till berhkning av före

varande anslag förcsfar jag följande planeringsramar för perioden 1981 /82 

till 1984/85 <milj. kr.). 

1981 /82 1982/83 1983/84 1984/85 

2,0 1.5 1,5 1.0 

Jag hemstälkr att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion av 

Hiromedel får famnas i enlighet med vad jag har förordat. 

2. till Stiidj()r prt1d11ktio11 ur /Uromedel för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 3 085 000 kr. 

C 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5486337 

5 195 000 

6242000 
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För <1lt friimja tillg~mgen pil pedagogiska hjiilpmcdd för handikappade 

inom utbildningar ~om slt1r under tillsyn av skolöverstyrdscn samt i för

skolan for handikappade finns det fyra rikscentraler för pedagogiska hjiilp

medel. en för hörselskadade tRPH-HÖR), en for rörelsehindrade tRPl-l

RHl. en för synskadade (RPH-SYN) 01.:h en för särskolan (RPH-SÄR). 

Ct>ntralerna är belägna i Örebro (Birgittaskolan). Göteborg (Br~icke Öster

gård). Solna (Tomtcbodaskolan) och Umcfl (()lovsdalsskolan). Rikscentra

lcrna har till uppgift att foimja utveckling. prnduktion m:h utlåning av samt 

information om pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Verksamheten 

regleras genom förordningen (SÖ-FS 1977: 70) med instruktion för riks1:cn

traler för pt>dagogiska hjiilpmedcl för handikappade. Statens institut för 

bnimcdclsinformation är fr. o. m. den 1 juli 1977 central myndighet för 

rikscentralcrna. 

1979/80 

Personal 

liandläggande personal 13,5 
Ovrig personal 13,0 

26,S 

Anslag 

Lönekostnader 3 093 !()() 

därav ersättning till 
expertis högst (618100) 

Sjukvård 2000 
Lokalkostnader 521700 
Expenser 1578 200 

därav engångsutgift (2000) 

s 195000 

Avrundat 

Statens i11stit11t för liiromedelsi11fumwtion 

I. Pris- och löncomräkning + 645 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens institut 
för läromedels
information 

+ 4,5 
+ 10.0 

+14,S 

+2 124 100 

(+ 376500) 
+ I 000 
+ 242 400 
+2 233 200 
(1968 200) 

+4600700 

+4601000 

Före
draganden 

+0,5 
of. 

+O,S 

+ 392300 

(- 72700) 
+ I 000 
+ 36000 
+ 617700 

<650000) 

+1047000 

2. I besparingsaltcrnativet räknar statens institut för läromedclsinforma

tion (SIL) med minskad framställning av läromedel (-I 19000kr.) vid 

rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade (RPH>. SIL 

betonar dock att redan nuvarande medelstilldelning är otillräcklig för att 

finansiera den produktion som krävs för att de handikappade eleverna 

skall kunna få läromedel i nödvändig omfattning. 

3. För RPH-HÖR föreslår SIL att tre arkivarbetartjänster överförs till 

fasta tjänster ( + 229 000 kr.). Förslaget innebär en överföring av medel från 

anslaget Särskilda åtgärder för arbetsanpassning under tolfte huvudtiteln. 

Vidare föreslås att följande tjänster inrättas: en läromedelsproducent med 
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halvtiJstjänstgöring ( + 54 000 kr.), en tryckeriförman ( +93 800 kr.) samt ett 

hiträJe (halvtidstjänsl) ( +41 400 kr.). För framställning av läromedel för 

flerhandikappade och för gymnasieskolan behövs ytterligare expertisme

del (+94000kr.). Utökning av lokalerna medför ökat medelsbehov med 

96000 kr. För inventarier begärs i engfmgsanvisning 123 500 kr. För fram

ställning av läromedel behövs ytterligare medel under anslagsposten Ex

penser (+76.'iOOkr.). 

4. SIL föreslår att det vid RPH-RH inrättas en tjänst som läromedelspro

duccnt samt en vaktmästartjänst ( + 109 700 kr. resp. + 82 800 kr.). Genom 

inrättandet av sistnämnda tjänst bortfaller behovet av att anlita Bräcke

Oiakonigards vaktmästeri ( -21 000 kr.). Under expertisposten föreslas 

ökade medel för framställning av läromedel för förskolä och särskola 

( + 25 000 kr.). Utökning av lokalerna medför ökat medelshehov 

( + 35 700 kr.). Under anslagsposten Expenser begär SIL för RPH-RH en 

total ökning i reformalternativen med 383 700kr. Häri ingi\r medel i form 

av engi\ngsanvisning för inköp av kopieringsapparat m. m. ( + 17700 kr.) 

samt medel för inköp av ett specialsystem för tal- och skrivkommunikation 

för utlåning (engångsanvisning + 245 000 kr.). 

5. Vid RPH-SYN behövs, enligt SIL, ytterligare en tjänst som lärome

delsproducent samt tre assistenttjänster ( + 109 700 kr. resp. + 266 700 kr.). 

För redaktionell bearbetning av punktskriftsmaterial behövs ytterligare 

expertismedel ( + 57 700 kr.). Under anslags posten Expenser begärs i 

reformalternativet för RPH-SYN totalt I 235 500 kr. Häri ingår kostnader 

för införandet av datoriserad framställning av punktskriftsrnaterial. Detta 

skulle innebära en rationalisering. För budgetåret 1980/8 I medför detta ett 

minskat behov av expertismcdcl (- 100 000 kr.), inköp av utrnstning, en

gtmgsanvisning ( +650 000 kr.\ och minskat behov av medel för framställ

ning (-400000 kr. l. För utrustning för reliefbildframställning enligt fotopo

lymermetoden behövs en engångsanvisning ( +80 000 kr.). 

6. Vid RPH-SÄR föreslfir SIL att följande tjänster inrättas: tre lärome

delsproducenter. varav två halvtidstjänster. en assistent och en halvtids

tjänst som wktmästare ( + 349 800 kr.). En av halvtidstjänsterna som läro

medelsproducent är avsedd för en filial som föreslås bli inrättad i Göte

borg. Denna filial medför behov av expertismedel ( + 30 000 kr.). inventarier 

(engångsanvisning+ 17000kr.) och expenser (+36000kr.). Vidare begärs 

ytterligare e,.;pertismedel för utveckling av läromedel ( + 104 000 kr.). För 

utökning av lokalerna begärs ytterligare medel ( + 52 300 kr.). För inventa

rier för tryckerilokal och snickerihörna behövs engångsanvisningar 

( + 27 500 kr.). RPH-SÄR behöver skaffa egen tryckeriutrustning (engångs

anvisning + 262 000 kr.). En sådan skulle minska behovet av expenser 

(-I .'i 000 kr.). Om inte RPH-SÄR får möjlighet att anskaffa egen tryckeri

utrustning mäste expensposten höjas med 292 500 kr. 

SIL hemställer 

att 9 796 000 kr. anvisas för verksamheten för budgetåret 1980/8 I under 
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förslagsanslagcl Rikscenlralcrna för pedagogiska hjiilpmedcl för handikap

pade. 

Viirl'dragamll'll 

Jag räknar med ell nflgol lägre helopp i pris- och löneomräkning till 

rikscenlralerna för pedagligiska hjälpmedel ( RPH l än vad statens institut 

för läromedelsinformation !SI U har gjort ( +447000 kr.). 

Jag vill erinra om de uppgifter som f1vilar RPH. nämligen alt främja 

utveckling. produktion och utlilning av samt information om pedagogiska 

hjälpmedel för handikappade. Den ökande integreringen av handikappade 

elever i vanlig undervisning ställer ökade krav pf1 RPH under Jet kom

mande hudgetarel. Mol denna hakgrund beräknar jag utöver pris- och 

löneomräkning yllerligare 600 000 kr. under förevarande anslag. Denna 

ökning av anslaget fördelar sig enligt följande. 

För RPH-HÖR heräknar jag yllerligare medel för framställning av läro

medel ( + 20 000 kr. l. 

Alla proJucenttjiinsler vid RPH-RH iir f. n. halvtidsljlinster. För att 

underHitla kontinuiteten i arhetet beräknar jag medel för omvandling av en 

halvtidstjlinst som läromedels producent till en heltidstjänst ( + 55 000 kr.). 

För all rationalisera produktionen av punktskriftshöckcr vid RPH-SYN 

heräknar jag medel för inköp av utrustning för datoriserad framstiillning 

( +650 000 kr., engimgsanvisningl. Systemet kommer att minska produk

tionskostnaderna till hälften. Genom inköpet kan posterna Lönekostnader 

(expertismedcl l och Expenser minskas med 100 000 kr. resp. 400000 kr. 

Vidare har jag, i likhet med SIL. heriiknat ytterligare :noooo kr. under 

posten Expenser för ersiittning for kostnader för punktskrifts- och talboks

fram ställning. 

För RPH-SÄR heräknar jag under rosten Expenser yllerligare medel för 

information och framställning av läromedel ( +45 000 kr.). 

Övriga förslag avseende verksamheten iir jag f. n. inte beredd att biträda. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 6 242 000 

kr.. vilket innebär en ökning med I 047 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikscentralerna ./i:ir pedagogiska hjälpmedelfiir handikappa

de för budgcttlret 1980/81 anvisa ell förslagsanslag av 6 242 000 

kr. 

16 Riksdagl'n 1979/80. I sam/. Nr J(JO. Bilaga I 2 
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För skolväsendet gemensamma frågor 

C 7. Pedagogiskt uh'ecklingsarbetr inom skoh'äsendet 

197X/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

I 9X0/8 I Förslag 

35 050 744 

35 932 ()()() 

35 932 000 

Reservation 4 X74 161 

Frän detta anslag bestrids kostnader för bl. a, olika former av pedago

giska l1ch psykologiska undersökningar och försök inom skolans omrt1de 

samt ut veckling o-:h utprövning av Hirnmedel. 

Till skolöverstyrelsen I SÖ) iir knuten en pedagogisk niimnd som har till 

uppgift att som radgivande organ bereda frägor om pedagogiskt forsknings

o-:h utvecklingsarbete. däri inbegripet utviirdering av utbildningsverks:.im

heten. samt att ha insyn vid uppfaggningen och grnomförandct av olika 

forsknings- o..:h ut vecklingsprnjekt. Niimnden har deltagit i behandlingen 

av SO:s förslag till anslagsframstiillning för budgetMet 1980/81. Utform

ningen av utvecklingsarbetct för förskolan har skett i samråd med barnom

sorgsdclegationen. 

Anslag 
PedagL1giska utvecklingwrojekt 

avseende förskola. grund
skola. gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

Plano:ring. uppföljning <><:h 
information m. m. 
Pedagogiska nämmkn 

Bidrag för utgivanllo: av 
pedagogiska pul:ilikatiLiner 

Uesparingar 

Sk11/ii1·crstyrelsc11 

1979/80 

31 :!89000 

4443 000 

200000 

35 932000 

HcriiknaJ änJring 1980/81 

Skolöver
styn.:ben 

+ 9663000 

+ 405000 

of. 

+10068000 

Före
draganden 

of. 

SÖ framhåller beträffande forsknings- och utwcklingsarbetets art ot.:h 

inriktning att samtliga projekt syftar till att vinna kunskaper och erfarenhe

ter som direkt eller indirekt skall friimja utbildningsviisendets utveckling. I 

de allra flesta projekten deltar elever. liirare lKh annan personal i praktiska 

försök i någon form. För dessa innebiir prnjektverksamheten sälcdc~ i i-:ke 

ringa llmf"attning även ett lokalt utvecklingsarbete. 

SÖ:s anslagsframstiillning innebär i huvudsak följande. 
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I. Pris- lh:h lönemnriikning 4 312 000 kr. Ni1gon uppriikning av anslaget 

meu hiinsyn till pris- och liineomriikning har inte medgetts seuan fa 1977. 

Pris- och li.ineomriikning infiir buugeti1ret 1980/81 fi.ircsläs med 12 ';. 

2. SÖ:s besparingsaltcrm1tiv uppg:1r till 39 439 000 kr. (.,. 3 'i07 000 kr.). 

Detta alternativ innebiir att projekt stim startats under tidigare budgctitr 

eller startas innevarande budgetftr och som pagar iiven budgl'li'tret 1980/81 

kan fortsiilta. men med reviderade planer. Revideringarna innebiir vissa 

tidsfiirskjutningar J"i.ir flertalet pnijekt. 

Utrymmet for nya projekt iir 2.8 milj. kr. ·rutalt kan t iti nya projekt 

startas. Samtliga projekt utom ett faller in under t1mr{1den som SÖ i sitt 

eget ltmgsiktiga reformpnigram har priPriterat. 

SÖ indelar Fo U-vcrksamheten i 18 olika problcmtimri\<len vilket retltivi

sah i foregr1ende itrs trndgetproposition. Tillskottet av nya projekt iir stiirst 

inPm problemomriiuct Invandrare och nationella mintiriteter. diir fyra pro

jekt kan starta. Inom de flesta av de övriga prnblcmomr;idena kan inga nya 

pnijekt startas. 

3. Reformalternativet. vilket iir pedagogiska niimndens n:kommenua

tion. medför uti.iver pris- och löneomriikningen ett tillsktitl på 'i 756000kr. 

Totalt medger detta alternativ start av 48 nya projekt. Tillskottet av nya 

projekt blir störst inom problemomrf1Jena Invandrare LlCh nationella mino

riteter, Moueller och metoder för planering lh.:h utviirdering av reformer 

irwrn utbildningsviiscn<lct och Gruppa med siirskilda behov. Även inom 

detta alll'rnativ folier huvuduelcn av <le nya projekten in unuer <le av SÖ 

prioriterade omrtidena. 

SÖ hemstiiller 

att unda reservatit111sanslaget Peuagogiskt utvecklingsarbete inom skol

viisen<let anvisas ett belopp av 4h 000 000 kr. 

f-"c"ircdraga 11J1· 11 

De riktlinjc:r som drogs upp i pn1p. 1972: I lbil. 10 s. 186 ffl riiran<lc: 

inriktningen av det peuagogiska forsknings- och utvecklingsarhetet (FoU

arbetet l och Stl!ll bifi.ilb av riksdagen ( UhU 1972: 2. rskr 1972: 69) hi.ir iivcn 

i frnbiittningen fiilja~. En grundtanke i <lessa riktlinjer iir att FoU-arhetet 

blir utgi'1 frirn de pwblem st1m möter elever nch liirare i skolans vardag. 

A vgiirande for utvecklingsarbetets möjligheter att piherka skolan iir 

FoU-arbetets anknytning till skolans verklighet säsom den upplevs av de i 

skolan wrksamma. fl1Li-projekten m{1stc viicka intresse och debatt t. ex. 

for att kunna pi1verk<t attityder. metnder nch arbetssiitt i skolan. En fiirut

siittning for att FoU-rcsultaten skall fö betydelse iir ocks{1 att det finns en 

vilja till utveckling o.::h fi.iriin<lring irwm skolan. Mlmga f1tgi.irder och beslut 

pit skolans omr~l<le syftar till att t\stadkomma en slidan utve..:kling i var:ie 

skola. Den nu p~tgäende försi.iksverksamheten me<l ltikalt utvecklingsarbe

te vid frm liinsskolniimn<ler kan ses som ett steg i Jenna riktning. Den 

lnkala genomföranderesursen. Slll11 utgf1r till kommunerna under fyra hud-
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getiir. i samhand rm·J infiirandct av den nya liinirlanen for grundsk11ian. iir 

ytterligare ett viktigt medel all friimja det lnkala utvecklingsarhetet i sko

lan. 

Hittillsvarande FoU-arhete har i stor utstrlickning haft karaktiiren av 

runktinsatser med ganska kort tidsrersrektiv. FoU-arhetet m;·aste i fort

siitt11ingen mer inriktas ra att fungera som instrument för den bngsiktiga 

urrfiiljningen av de senaste i'1rens större reformer r~I skolans ornrade. 

Syhet rnaste vara alt rlanm:issigt ta fram underlag för alternativa hand

lingsrrngram for skolans utveckling samtidigt som FoU-verksamheten 

leder fram till ett systematisk\ urrbyggande av vt1ra kunskarer om skolan. 

l\1ed denna utgängsrunkt för FoU-arbetet blir Jet diirför en viktig urrgift 

fiir skolöverstyrelsen (SÖl al\ studera konsekvenser av de beslutade refor

merna och genom FoU-arbctet ge underlag för utvlirdering av olika <'itgfö·

der. Rland de av SÖ rrioriterade intresseomrtidena vill jag särskilt reka pä 

hehovet av lt1ngsiktigt roU-arhete i anslutning till beslutet (prop. 1975/ 

7<d9, UhU 1975/7fi:30. rskr 1975/7fi:3h7l om skolans inre arbete tSIAl. 

urrfiiljningen av Hirorlansreforrnen, invandrarnas uthildning och ätgärder 

som syftar till att ge alla ungdomar en meningsfull utbildning. Det är vidare 

angeliigct att frt1gor som rör rersonalens arbetsmiljö heaktas i FoU-rrojek

ten. När det gäller SIA-beslutet lir det sreciellt väsentligt att genom FoU

arbete fä kunskaper om hl. a. förutsättningar för och konsekvenser av olika 

arhetsform.::r och arhetssätt, den fria resursanvändningen och den samlade 

skoldagen. 

I fr~tga om invandraruthiklningen lir det angeläget att det längsiktiga 

roU-arhetct utg~1r fri1n förutsättningar och behov hos ett samhälle diir 

miinga ;.>lika kulturer skall kunna mötas och inspirera varandra. Jag delar 

SÖ:s uppfallning att utvecklingsarbetet inom detta omrade mäste inriktas 

pf1 att undcrliitta genomförandet av den invandrar- och minoritetsrolitik 

som riksdagen beslutat. Ett väsentligt syfte med FoU-arbetet inom invand

rarutbildningen mf1ste vara att ge vligledning för det fortsatta reformarbe

tet. 

Utvecklingsarhetet pit invandrarområdet är en viktig del av utvecklings

arbetet pi1 vuxenutbildningsomradet. Det är enligt min mening angeläget 

att det pedagogiska utvecklingsarhetet inom studieförhund och folkhög

skolor fortsiitter. sii att bl. a. invandrarnas och andra eftersatta gruppers 

delaktighet i samhlills- och kulturliv kan främjas. 

I samhand med sitt ställningstagande till prnp. 1978/79: 180 om läroplan 

for grundskolan m. m. uttalade utbildningsutskottet att urrföljningsarhetet 

av si\ väl SIA-reformen som läroplansreformen borde ske under parlamen

tarisk medverkan. Riksdagen anslöt sig härtill ( UbU 1978/79: 45. rskr 1978/ 

79: 422). Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade statsrådet 

Rodhe en delegation <U 1979: 11 l för bättre skolmiljö och uprföljning av 

reformhesluten rörande grundskolan. Enligt direktiven skall delegationens 

ena urpgift vara att medverka i urpföljningcn av SIA-reformen. Delegatio

nen bör därvid ta del av resultaten frtm pägi1ende uppföljningsarbcte och 
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bedlima i vad m'1n ytterligan: uppfliljningsinsaher kriivs. I anslutning 

hiirtill hör delegationen vidare ta de initiativ od1 framliigga de förslag till de 

yttnligare i1tgiirder S\lm bediirm erforderliga för att [istadkomm;1 en hiittre 

arbetsmiljö i skolan lH.:h uppnf1 iivriga syften med SIA-reformen. Till de 

rcformomräden som biir uppmiirksammas hör bl. a. den friare resursan

viindningen. elevernas n11l i skolans liv. '1tgiirder !"lir elever med skolsvi·1-

righeter. specialpedagogikens ulveckling. den utökade arbehlivsoriente

ringen. föreningslivets roll och möjligheter i sk\1lan. de fria aktivitctern<1 

och den samlade skoldagen. 

Den andra uppgiften för delcgati\inen blir att p[i motsvarande siitt ta del i 

uppföljningen av den nya liiroplanen. I denna skall stor vikt liiggas vid 

skolans uppgift att ge eleverna tillfredsstiillande kunskaper och färdighe

ter. Vidare hl'lonas vikten av en lokalt förankrad utvel'kling av skolan. 

Enligt direktiven bör delegationen iigna dessa aspekter av reformen siir

skild uppmiirksamhet. Förslag fr<\n delegationen skall redovisas suel'essivt 

till regeringen. 

Som jag framh:Ulit i det foregi·1ende iir det ni.idviindigt att genom FolJ

arhetel siikerstiilla ett tillfredsstiillande umkrlag fiir den lflngsiktiga upp

följningen av de senaste 11rens reformer. Parallellt med denna lirngsiktiga 

planering av Fo U-arhetet måste givet vis liksom nu finnas utrymme for 

kortsiktiga pnijekt ml.'.d sylk bl. a. att underliitta genomforandet av beslu

tade reformer. Utvel'klingsarbetet har här en väsentlig uppgift att fylla niir 

det gäller art finna metoder flir all förn:rkliga grundskolans mftl. 

Med Stlid av regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 tillkallade jag 

en k\lllHnittc ( lJ 1978: 09) med uppgift att utreda det pedagogiska forsk

nings- Ol'h utvel'klingsarbetet inom skolviisendet m. m. Enligt vad jag 

erfarit kommer skolforskningskommitten att liigga fram sitt hetiinkande i 

början av mars 1980. 

I avvaktan pfl skolforskningsknmmitll'ns förslag iir jag int.: beredd att 

tillstyrka nrigon ökning av anslaget till pL'dagogiskt utweklingsarhL'te irwm 

skolvUsendet. Det iir likviil angeliiget att visst utrymme skap<1s for nya 

projekt. Det ankommer pä SÖ att vidta erli.irderliga f\tgiirdcr h:irför. 

Jag hL'mstiiller att regeringen förcslär riksdagen 

att till P1·dagogis/..t 1111-,•d/i11gs11rht'f1' inom .1/..oli·ii.1<·11tlt'f för budget

rirct 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 35 932 000 kr. 

C 8. Fortbildning m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

65705614 

6 7 428 ()()() 

69 ~44000 

Reservation 16 546 970 

Ur dl'lta anslag hekostas forthildning av skolledare. liirare samt personal 

av olika katq;oriL'r for skolans elevvtirdande verbamhct m. Il. Verksam-
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ht:len bedrivs till stiirre dekn av bnsskoln~·mrnderna samt av de forthild

ningsavdclningar som avses i förordningen 11977:536) om forthildningsav

Jdningar. Övrig ftlrthildning hedrivs under skolöverstyrelsens (SÖ) direk

ta ledning eller av Hirarorgani"1tioncr m.11. 

Personal 
Lirnrpl;!rs~'nal 
Övrig personal 

Anslag 
Skolöverstyrcl~cns fortbild

ningsverksamht:l 
Fon bi Id ni ngsa vdc In i ngarnas 

verksamhet 
J ,änssk11lniimndernas fort

bildningsverksamhet 

S/;.11/ii1·ers1yrdst'll 

1979/80 

\(,\I, 

41..'i 

209,5 

I 329000 

34 589000 

JI 510000 

6742KOOO 

lkräknad iindring 1480/81 

Skolövcr- Före-
styn:lscn draganden 

nf. d. 
of. of. 

of. of. 

+ .'iJOOO + .'iJ 000 

+299.'iOOO + 89.'iOOO 

+I 568000 +I lh8000 

+4616000 +2116000 

Rihdagens beslut (lm reli•rmeringen av skolans inre arbete (SIA) inne

biir en iikad frihet för den enskilda skolan att besluta om skolarhetets 

utformning samtidigt Sllfll ett ökat ansvar liiggs pf1 skolan att utforma 

verhamheten så att den svarar mol lokala förutsiittningar och hehov. En 

likartad utveckling sker irwm i.>vriga utbildningsformcr. Mot denna bak

grund är det naturligt att se skolans och personalens utveckling i .::tt 

sammanhang. Perslinalutbildning iir en nödvlindig ätgiird som stöd och 

stimulans fi.ir lokalt foriindringsarbete. Atgiirder rörande personalutveek

ling bi.ir diirfor hygga pti initiativ som tas pi\ den lokala niv~m. 

Övergripande frägor riirande persnnalutbildning iir aktuella i samband 

med behandlingen av betänkandet (SOU 1978: 86) Lirare för skola i ut

veckling avgivet av 1974 l'trs lärarutbildningsutredning <LUT 74). inom 

skoladministrativa kommitkn och i samband med de {1lgiirder som skall 

vidtas med anledning av riksdagens beslut I prop. 1978/79: 180. UhU 1978/ 

79: 45. rskr 1978/79: 422) om en ny liiroplan för grundskolan. 

Sknli.iverstyrclsen 1SÖ) av~er att som ett led i verksamheten under 

budget11ret 1979/80 !>e över forthildningsprogrammet. Detta utveeklingsar

bell' knyter an till den utviirdering av fortbildningsverksamheten som SÖ 

bedriver elkr planerar. 

Mol denna hakgrund avslttr SÖ i :'irets anslagsframstiillning frt1n att 

fiircsltt stiirre föriindring:.ir av organisation. inriktning eller omfattning av 

flirthildningsverksamheten. 

De begränsade fors lag till utökning som SÖ i är för fram ( rcformalterria

tivel) iir en kon,ekven' av redan fattade beslut eller avser att tiicka en del 

av de mest akuta bristerna inl1m verksamheten. 
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1. Pris- 111.:h liino;:omräkning 3 535 000 kr. 

2. Bt:sraringsalternatiwt inneh;ir att anslaget för niista hudget[ir hiir 

beriiknas till 69544000kr. t+2l16000kr.l. Nedskiirningcn enligt l:icsra

ringsalternativct innebiir o;:n minskning mt:d 1 419000 kr.. fördelad med 

2X 000 kr. p;'t SÖ: s fortbildningsverksamhet. I 029 000 kr. rf1 forthildn ings

avdt:lningarnas vo;:rksamhct och 362 000 kr. rt1 liinsskolniimndernas fort

hildningsverksam~et. 

I SÖ:s förslag till mt:ddsdisrosition inom ramen för bt:sparingsaltt:rnati

vct har de poster inom anslagt:t som avso;:r fast rers1lllal jiimtc foljdk11st

nadcr riiknats upp med hdopp motsvarande heriiknad löne- och prisom

riikning Ul<tn reduktion. Reduktionen har i stiilkt gjorts r;1 de poster S\1111 

avser sjiilva forthildningsverksamheten. För att kunna utiika vissa angebg

na ormtiden fört:slfts omprioriteringar. som för andra omrfiden innebiir 

oföriindrad ellt:r minskad meddsram. 

3. Di1 fortbildningsvcrksamheten iir ett pri1iriterat ll111ri1dt: i SO:s an

slagsframstiillning fi.iresl;'ir SÖ ett rt:formaltt:rnativ. F1irthildningsätgiir

dcrna skall diirvid i fors ta hand ~tiidja ut vecklingsarbetet och genomföran

det av beslutade fi.iriindringar i utbildningsviiscndet inom de sex 11mrf1den 

som SÖ pri11ritcrat i sin verksamhet. Utifrfm t:n övergrirande heuömning 

har SÖ Joek beslutat föreslå att ramen för Je icke automatiska ökningarna 

for fortbiluningsanslaget skall begriinsas till 2 500 000 kr. 

4. En fortsatt utiikad satsning rii pers11nallags- och skolledarutbildning

en under budget~irct 1980/81 sum ctt led i urpfoljningen av SI A-reformrn 

är niidviindig iiven i hesparingsalternativet. SO avser fiireslct regeringen att 

fa tiicka det ökaue meddsbehovet ( + 3 000 000 kr.) meJ uppk11mmande 

reservati11n. fiir grundskolans liirare hör dessUlllln forthiluningen riiranue 

naturorientcrande undervisning utökas. 

En översyn av fortbildningen i samband med liirorlanHeformen för 

grundskolan kan endast i begränsad omfattning paverka verksamheten 

under budgettl.ret 1980/X I. Beslutet om ny liiroplan fiir grunuskolan meuför 

behov av fortbildningsinsaber redan för budget[1rct l 9X0/8 l. SÖ har Jnck 

inte beriiknat medel hiirför. 

5. Forlbildningrn rörande jiimsliilldhet och internationell forstådse. 

samlevnadsundervisning samt alkoholfrt1gor bör bggas om. sfa att verk

samheten i iikad utstriickning utgar frän lokala initiativ och sker in11m 

ramen för lokala program för utveckling av skolan och personalen. Det 

statliga ansvaret bör komma till ullryck bl. a. som ett leJ i uppföljningen av 

rersonallagsutbiluningen. Meuel för iindamtilet har ber~iknats inom ramen 

för detta projekt. 

6. En mcdclsökning for att miijliggöra en iikad satsning ptl fortbildningen 

for gymnasieskolans lärare iir nöuviindig iiven inom ramen for besrarings

alternativet. Ökningen bör i första hanJ avse sektorerna naturorienterande 

iimnen. tekniska iimnen och matematik. För att möjliggöra detta föreslils 

bl. a. en temporiir minskning av insatserna för lärare inom jord. skog och 

triiugård. Dessa har unuer ett antal är blivit förhällandevis viil tillgodo

seJJa med fortbildning. I reformalternativet föresl~1r SÖ förutom ytterliga-
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rc uppr;ikning i1wm nyss angivna omrt\den ökade ramar !'lir forthildning av 

liirare inom vtln.lsektorn samt fi.ir t..:kni:-,ka llLh ekonomiska iimm:n. 

7. I övrigt föresl~1r SÖ i hesparing:-,alternativet uppriikning av medlen för 

sektorerna vuxenutbildning. invandrarundcrvisning. datorn i skLilan. spe

cialpedagogik . ...i udie- och yrkesorientering. musik samt estetiska iimnen. I 

rdllrmalternativet föresbs ytterligare ökning av medlen till de 11csta av 

dessa sektorer. Dessutllnl uppr;iknas medlen till sektnrerna spr;'ik. svens

ka/orienteringsiimnen samt elevvärdspersonal och läromedelsfunktio

niirer. 

8. För fansskolniimndernas kurser. konferenser och studiedagar samt för 

yrkesstudier och arbetslivsorientering föreslt1s vis:-, ökning i hesparingsal

ternativet och ytterligare uppräkning i reformalternativet. Lirare in11m 

kommunal vuxenutbildning hör beredas samma möjligheter till arbetslivs

orii:ntcring Sllm grundskolans och gymnasieskolans liirarc har. 

9. 1 sitt reformalternativ fön:slt1r SÖ vidare. utöver pris1nnriikningen. 

uppriikning av medlen till bl. a. n:secrsiittningar till den fasta personalen 

vid fortbildningsavdelningar och fansskolniimnder. 

SÖ hemställer 

att ett belopp av 72 044 000 kr. anvisas under reservationsanslaget Fort

bildning m. m. 

1-"iirl'lira~a ndl' 11 

Övergripande frf1gor rörande personaluthildning och fortbildning har 

behandlats av 1974 ärs fararutbildningsutredning i betiinkandet (SOU 

1978: 86) Uirare för sktila i utve<.:kling. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Fr:lg11r om fortbildningens framtida uthnmning <H.:h nrgani:-,atinn klimmer 

därfi.ir att behandlas niir liirarutbildningsutredningens förslag och remissin

stansernas synpunkter pt1 detsamma bereds i regeringskansliet. 

Jag övergi'lr till fortbildnings verksamheten under nästa budgetår. 

Riksdagens beslut om reformering av skolans inre arbete innehiir att ett 

ökat ansvar läggs pä de enskilda skolenheterna att utforma verl.;samheten 

s{1 att den svarar mnt lokala förutsiittningar o<.:h behov (prop. 197.'i/76: 39. 

UbU 1975/76: 30. rskr 1975/76: 367). Det ~ir diirfor angeläget att man ute i 

skolorna i lokala arbets- och utve<.:klingsplancr pre<.:iserar behovet <1v ut

bildning för skolans personal o<.:h beskriver hur behovet skall kunna till

godoses. De skilda möjligheter som studiedagar samt regionalt och centralt 

arrangerad fortbildning ger mäste härvid beaktas. 

Statens ins<ttser biir vara att ge de allmiinna riktlinjerna och lägga grun

den for det lokala utve<.:klingsarbetet samt att ge stöd och stimulans i det 

fortlöpande arbetet. 

Det är nödvändigt att alla eleverfil.ren god orientering i naturvetenskap 

o<.:h teknik redan p;\ lag- och mellanstadierna. Fortbildningsinsatserna för 

klasslärare hör därför utökas betydligt i enlighet med beslutet om läroplan 

för grundskolan m. m. (prop. 1978/79: 180. UbU 1978/79: 45. rskr 1978/ 
79:422). En ämnesinriktad fortbildning för klasslärare i natur

o r i en ter ande och tekn i ska mo m e n t bör organiseras så att varje 
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skolanläggning sfi l:\ngt möjligt blir rerresenterad. En sadan :imncsinriktad 

fortbildningskurs hör omfalta en vecka och vara förlagd till terminstid. 

Fortbildningen hör genomföras med bör:jan under Hisiiret 19110/lll och 

omfalla var tredje lärare pä lt1g- och mellanstadierna. Antalet verksamma 

lärare rti dessa stadier är ca 34 000. Ämnesfiinljupningen kommer sMcdes 

att heröra drygt 11 000 förare. 

·Jag räknar med en fem:'lrig genomförandeperiod. Staten hlir svara för 

si1viil vikarie- som kurskostnader. Regeringen har i reglcringsbrevet for 

budget{1ret 1979/80 föreskrivit att den reservation som kumk finnas pf1 

anslaget den 30 juni 1979 inte för disroneras utan regeringens medgivande. 

Reservationen uppgär till drygt 16 milj. kr. Jag avser all senare föreslt1 

regeringen att kostnaderna för forthildning i naturorienterande och tek

niska moment for klasslärarc under hudgct<'1ret 1980/81 bestrids av medel 

frfö1 reservationen. Vidare räknar jag med att viss ut bi Id ni n g inom 

högskolan av lärare i teknik skall bekostas av förevarande reser

vation. Jag avser all föres);) regeringen att sammanlagt 11 milj. kr. skall 

disponeras för dessa iindamäl. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyn

digande att fr11n förevarande anslag överföra medel till anslaget Uthildning 

för undervisningsyrken för denna utbildning av lärare i teknik. 

I detta sammanhang vill jag ocksf1 erinra om det av SÖ 1977/78 försöks

vis rf1hörjade fortbildningsrrojektet i naturorientering för klasslärare och 

lärare i naturorienterande ämnen på grundskolans högstadium. Det är 

enligt min mening av stor hetydelse att fortbildning i naturorien

terande ämnen och teknik för högstadiets lärare även 

fortsättningsvis anordnas. Detta behov bör kunna tillgodoses inom ramen 

för anslaget. Det är angehiget att forthildningsinsatserna beträffande natur

orientering och teknik för ämneslärare/adjunkter och klasslärare samord

nas med ett lokalt ut vecklingsarbete och därigenom ocks?1 kommer att 

inrymma en stadieövergripande metodisk fortbildning. 

Vidare hör, som utbildningsutskottct tidigare i är framhällit. fortbild

ningsinsatser betriiffandc ämnet rcligionskunskap omgående sättas in 

(lJbU 1978/79: 45 s. 69). Jag räknar med att detta fortbildningsbehov skall 

kunna tillgodoses inom ramen för de medel som finns under anslaget. 

Omfat!andc fortbildningsinsatser görs genom skolledar- och personal

lagsutbildningarna. Utbildningarna syftar bl. a. till att stimulera den egna 

skolans utveckling. Jag anser det angeläget att dessa utbildningar kan 

genomföras snabbt och effektivt. Det uppdrag som regeringen har gett SÖ 

den 19 juli 1979 att utvärdera den hittills bedrivna verksamheten inom 

personallagsutbildningen och föresla fltgärder för en eventuell omläggning 

skall ses bl. a. mot denna bakgrund. Ett effektivare resursutnylljande kan 

enligt min mening uppnås om personallags- och skolledarutbildningarna 

samordnas i större utsträckning. Jag anser att ätgärdcr i den riktningen bör 

kunna vidtas ut<1n att nämnda uppdrag om en översyn av personallagsut

bildningen fullgjorts (4). 

Det är viktigt att centrala fortbildningsinsatser förankras i lokala behov 

och anrassas till lokala förutsättningar. Lika viktigt är att olika insatser för 
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utveckling och forthildning genomförs st1 att de samverkar och under

stöder varandra. SÖ har föreslagit att fortbildningen rörande jiimställdhet 

och internationell försti1clse. samlcvnadsundervisning samt alkllholfrf1gor 

läggs om st1 att verksamheten i ökad utstriiekning utgtir frän lokala initiativ 

och sker inom ramen fiir lokala program för utveckling av skolan och 

personalen. 

I propositionen Cprop. 1976/77: 108 hit. 4 s. 1791 om alkoholpolitiken 

anförde föredraganden hl. a. följande: "Fortbildning för att bl. a. sprida 

kunskaper om norm- och attitydbildning hör enligt min mening anordnas sä 

att den nfö" samtliga personalgrupper som är verksamma i skolan. förutom 

olika kategorier av färare även t. ex. kuratorer. skolsköterskor och fritids

ledare". Den ursprungligen planerade fortbildningen har inte kunnat kom

ma till st{t11d heroende på att arhetstagarorganisationerna inte accepterat 

att fortbildningen anordnas i form av feriekurser. 

Som nämnts är persllnallagsuthildningens huvudsyfte att stimulera ut

vecklingsarbetet inom den egna skolan. I personallagen ingilr ocksfl repre

sentanter frtm olika grupper i skolan. Enligt min mening kan fr:1gor av de 

slag projel;.ten rör. dvs. jämställdhet och internationell förstt1else. samlev

nadsundervisning och alkoholfrägor. biist bearbetas utifr{111 lokala förut

sättningar och med ett lokalt engagemang. Även frän kostnadssynpunkt 

ton.le detta vara att föredra. Jag delar s~lledes SÖ:s uppfattning att fortbild

ning i dessa fr~1gor bör utgöra ett naturligt inslag i uppföljningen av perso

nallagsutbildningen och skolledaruthildningen. Det är därvid betydelsefullt 

att skolorna stimukras att ta itu med problemen och att de far god tillgtmg 

till informationsmaterial och till personer med kunskap om frt1gorna. 

Stiviil sädana rektorsomräden som ännu inte har fött del av personallags

uthildningen som sf1dana där den redan har genomförts mt1ste stödjas när 

det gäller nyssn~lmnda projekt. Inte heller gymnasieskolans hehov får 

lämnas oheaktade. Jag anser att en centralt planerad utbildning hör kunna 

tillgodose det lokala behovet av kurs- och gruppledare (5). 

Mot bakgrund av den r<'idande bristen pä behöriga lärare har jag vid min 

anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet föreslagit att 

vissa temporära {1tgärder vidtas för att rekrytera ej yrkesverksamma behö

riga lärare till sklllan. Bl. a. hör reak live rings kurser för ej yrkes

ve rk samma behöriga lärare anordnas i de län som är särskilt 

drabbade av bristen p:1 behöriga lärare. Kurserna hör kunna utformas på 

olika sätt och även andra former av åtgärder än kurser i vanlig bemärkelse 

bör kunna komma i fräga. Därvid är det angeläget att stor hänsyn tas till de 

lokala förutsättningarna. Exempelvis bör vid sviktande underlag för en 

kurs i stället handledningen av de ftterrekryteradc lärarna - individuellt 

eller gruppvis - kunna förstärl;.as. Jag avser att ttterkomma till regeringen 

med förslag om att ge SÖ i uppdrag att anordna försöksverksamhet med 

olika anordningar i syfte att stimulera ftterrekrytering av ej yrkesverk

samma behöriga lärare i enlighet med vad jag nyss har anfört. Kostnaderna 

härför, som jag beräknar till 1.4 milj. kr.. hör täckas av nyssnämnda reser

vationsmedel. Jag utgfir vidare frän att SÖ. länsskolnämnderna och skol-
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styreberna inlllll ramen rör sina resurser gör intiirmationsinsatser som kan 

friirnja den asyftade rekryteringen. 

Enligt min mening iir fortbildning inom sektorn invandrarundervisning 

ett my.:ket viktigt uthiklning~omri1de och jag vill understryka vad min 

förelriidarc anförde i fi.ircg:knde {irs hudgetproposition lprop. 1978/79: 100 

hil. 12 s. 297). niimligen att de smä spri·1kgruppernas hehllV av 

I ii rar ut bi Id ni n g i görligaste mttn maste tillgodoses (7). 

Jag vill lK'ksrt siirskilt betona vikten av fortbildning fiir gymnasieskolafö 

liirare inom de n a I ll ror i en I eran de o e h tekniska ii m n ena samt 

matematik ((i). 

Även i övrigt delar jag SÖ:s uppfattning hetriiffande ompriliriteringar 

inom ramen fi.ir de lilika anslagsposterna th-8). 

Jag iir f. n. inte beredd att bitriida SÖ:s förslag att liirare inom kommunal 

vuxenutbildning bereds samma möjligheter till arhetslivsoricntering som 

grundskl>lans oeh gymn<1sieskolans liirare t8). 

Med hiinvisning till v<id jag har anfört och till sammanstiillningen hem

stiiller jag. att regeringen föreslt1r riksdagen att 

I. hemyndiga regeringen att överföra medel fi.ir utbildning av liirare i 

teknik fri'rn förevarande anslag till anslaget Utbildning för under

visningsyrken enligt vad jag har förordat. 

2. till Forthild11i11g 111. 111. för budgettiret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av <>9 ."44 000 kr. 

C 9. Bidrag till studie- och yrkcsoricntcring m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

77710 877 

87 466000 

I Il I 425 000 

Ur anslaget ersiitts klistnader fi.ir statsbidrag till fi.irsöksverksamhet med 

studie- och yrkesorientering (syo) enligt fiirordningen ( 1974: ~90) om stats

bidrag till kostnaJ1.:r för studie- och yrkesorientering i viss kommunal 

uthilJning m. rn. (iindrad 1977: 241. 404 lich 491 samt 1978: ."28. 749 oeh 

96."). 

Ur anslaget ersätts även kl1stnader till ett belopp mlllsvarande 70 grund

hdopp för uppföljande syo för att ntt o.:h stödja elevgrupper som inte söker 

eller antas till fortsatt utbildning efter grundskolan eller som inte fullföljer 

ptibörjad uthildning. 

Vidare ersiitts ur anslaget kostnader for verbamhetsbidrag till kommu

nerna för arbete i de lokala ph1111.:ringsrt1den for samverkan mellan skola 

och arbetsliv. Verksamhetsbidraget utgiir 10 1
;. av kommunens 1l1tala antal 

grundbelopp for syo. dock lägst 0.3 och högst 2 grundhdopp. Vidare utgär 

ett verksamhetshidrag för att de lokala plancringsri'1den skall kunna följa 
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den inbyggda ut bildningen och utbildningcn i företagsskola (förordning 

SÖ-FS 1978: 183 om statsbidrag för samverkan mellan sklila och företag 

vid inbyggd utbildning m. m.). Detta bidrag utgör 4'; av '.'.tatsbidraget for 

inbyggd utbildning inom industri och hantvnk dkr handel enligt 13 * 
förordningen I 1966: 115) om statsbidrag till driflktistnader for viss kommu

nal utbildning ( U s iindrad senast 1979: 327) samt 4'.; av det totala statsbi

drag som bniiknas för fördagsskolor enligt 48 och 49 ~~ förordningen 

( 1971: 342) om enskilda yrkesskl1lor (48 * iindrad 1979: 329). 

Ur anslaget ersiitts iiven kostnader för försöks verksamhet med regionala 

plancringsri\d. vilken budgetåret 1979/80 omfattar 19 fön. 

GrunJbelopp för studie- och yr
kesoricntcring samt upp
följande studie- och yrkcs
orientering 

Lokala planeringsräd 
Regionala planeringsråd 

Avrundat 

s "' 1/ii1 '('/'.\'{_\'1'1'is1' Il 

1979/XO 

6KlNYOOO 
15 746000 
~X~ I 000 

87466000 

Bcriiknad ändring 1980/81 

Sknlöver
styrelsen 

+60Y9l, 179 
+ fiKJl, 688 
+ ~ ~til 549 

~ 70068416 

+ 70068000 

Före
draganden 

+ 11 sn1 tl\\O 
+ J IJJOOO 
+ J 267000 

+ 13959000 

I. Skoli.ivcrstyrclsen (SÖ) har för budgetäret 1979/80 ber~iknat grundbe

loppct till I 04 830 kr. Pris- och liineomriikning på det totala antal grundbe

ilipp som har tilldclah för syo. inkl. uppföljande syu. samt för plancrings

rad hudgetaret 1979/80 uppgitr till 6059150 kr. 

Tlitah har för redovisningsäret 1978/79 rekvirerats h69.7 grundhelopp. 

Det sammanlagda elevantalet som ingar i underlaget f'i.ir statsbidrag ökar 

enligt SÖ:s beriikningar med L'<l 7'.; friln budget~iret 1978/79 till budgetåret 

1980/81. Den minskning av antakt grund belopp som uppkommer pä gruml 

av att syo i yrkesvalsliirartjiinster ersiitts ur annat anslag beriiknas vid en 

tlf'lig avgäng med ca 3 r.(. uppgrt till 380 grundbelopp. Detta innebiir för 

budgetftret 1980/81 ett behov av totalt ca 769 grundbclopp, dvs. en ökning 

med fi4 i förhäll<rndc till budgetärel 1979/80. 

SÖ beräknar i sin anslagsframställning för budgett1ret 1980/81 kostnader 

för de resursökningar för syo ~om SÖ föreslår i samband med utviinkring

en av försöksverksamheten med ny organisation för syo i skolan. Reform

förslagen iir uppdelade i elva punkter. 

2. Syo .fi'ir 1·11x1•1111{hild11i11ge11. Statsbidrag för syn inom kommunens 

vuxenutbildning utgär f. n. enligt 85 a * förordningen ( 1971: 4~4) om kom

mum1l och statlig vuxenutbildning !ändrad senast 1978: 589>. I 75 a ~ anges 

att till kostnaden för hel- eller deltidsanstiillda studie- och yrkesvägledare 

för användas högst fyra tiondelar av det stabbidrag som utgår för stödun-
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dcrvisning lll.:h studiehandledning samt för studie- och yrkesoricntcring. 

Enlig! 18 * förordningen 11977: 537) om grundurbildning for vuxna ulgi1r 

statsbidrag till k1)mmun för k1.1stnader l"lir hl. a. syo. 

SÖ föreslftr en gemensam syo-resurs for rresumtiva vuxenstuderandl', 

kommunala vuxenuthildningens <lCh studieforhundens l'kVl'r i kommum::n, 

beriiknat rä grundval av 2.3 r:;. av antalet invtinarc i kommunen i ttldrarna 

18-64 är. SÖ fi.irl'sli"ir. att 17r:; av schablonrl'surscn fiir sti.iJundervisning. 

sy\l llCh studiehandledning tillsammans ml'd nya resurser hilJar l'lt nytt 

bidrag till syu for vuxna. Med tilliimrning av de flirl'slagna beriiknings

grunJerna l'rfordras ytterligarl' ca 8.'i grundbclorr l + 8 910 .'i50 kr.). 

3. lnrii/..ning 111· /iig- och 111e//1111.1tadil'de1·1·r i hl'ni/..11i11g.rn11Jala1::1·t. SÖ 

föreslitr att iiven elever i {1rskurserna 1-5 far utgöra heriikningsundcrlag för 

k\lmmunen. I jiimfiirclsl'lalcl hiir ingi·i Jet tal som erhi"tlls om talet 0.2 

multipliceras meJ antalcl clever i :ir.skurserna 1-5. Del sammanlagda ekv

antalet i <'1rskursl'rna 1-5 var dl'n 15 scptemher 1978 ca 523 000. vilket 

motsvarar ett jiimfiin:lsetal for riket av I 041100. Med dessa grunJer hcräk

nas knstnaderna för hudgctarct 1980/81 motsvara 147 .h grundbclnrp 

(+ t54n908kr.). 

4. G('llac/I s1/11/..11i11g a1· Jc/11i11g.1tai<·t ji'ir cu gru11Jhdor>fl till 700. Syo

vcrksamheten i lk stiirrc kommunerna har sina särskilda rrohlem. Flevan

talcl pn syo-tjiinst iir ockstt hiigre i de kommuner. diir dclningslalet 750 

rl'sp. 800 tilliimras. Dl'ssa förhttllandcn - tilbammans med den sviira situa

tionen för ungdomarna pft arhetsmarknaden - motiverar enligt SÖ:s mening 

en gcnnl'll förstlirkning av resur~tilldelningen. d\lck med prioritering av 

resurser till de större kommunerna. Delningstalct 700 hör tilliimpas för alla 

kommuner. SÖ upprepar dlirmed krav som framflirt~ i tidigare liigesrap

pl•rter. Den föreslagna föriindringcn innebär en reformklistnad. som SÖ 

fi.ir hudgetftret J 980/81 hcriiknar till ca 164.8 grundhelopp ( + 17 275 984 kr. l. 

5. Syo .fi'ir i111·1111Jrurc. SÖ har i anslagsfram~tällningar för hudgett1rcn 

1974/75. 1977/78 lll'h 1978/79 hemställt om extra resurser i syfte att ge 

invandrartiita k11111munn fiirutsiittningar för en med iivriga kommuner 

likviirdig standard i vad avser syo-verksamheten. SÖ upprepar nu kravet 

att särskilt statshidrag bör utga för kommuner med invandrarelever i 

grund- och gymnasieskola. Resurstilldelningen bör grundas pt1 Jen defini

tion av hegreppet invandrarelev Sl.lm gäller for rätten till hemspråks11ndcr

v1srnng. 

Vid fastställande av kommunens jämförelsetal bör dessa elever fa med

räknas med kt:iefficicntcn 1.5. Lisftrcl 1977/78 fanns i kommunernas 

grund- och gymnasieskolor med nyss nämnda definition totalt ca 45 000 

invandrarelevcr. Om samma andel beräknas för budgetåret 1980/81 mot

svarar merkostnaden ca 36.4 grund belopp ( + 3 815 812 kr.). 

6. Syo fiir d1'1·cr i hiigrl' specialkurser. Enligt nuvarande hestiimmelser 

om statsbidrag till kostnader för syo ingi\.r inte elever i högre specialkurser 

i kommunernas bidragsunderlag. Frågan herördes i samband med att för-
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siiksverksamheten med ny nrganisalilin av syli i gymnasieskolan infördes. 

Departementschekn anförde (pn>p. 1971: 34 s. 48) att fragan om eventuellt 

indiknandc ;1v elever i högre special!...urser s!...ullc avgöras senare. SÖ har 

tidigare aktualiserat denna fritga i sina anslagsframs@lningar for budgct

{ircn 1977/78 och 1978/79. Under fiirutsLlttning av lifor:indrad organisation 

hudgeti1ret 1980/X I innch;ir detta en kllstnad som motsvarar ca o,X grund

bclopp ( +- 712 844 kr.). 

7. 0111rii/..11i11g rill hd1irsde1·a 1'11/igr .fi'irord11i11gc11 1974: 390. Vid beriik

ning av jiimförelsetal skall enligt statshidragsfiirnrdningen 5 ~ (iindrad se

nast 1978: 528) antalet elever vid sfulan specialkurs i gymnasieskolan. som 

omfattar kmtare tid iin ett läsår. omr:iknas till motsvarande antal elever 

med undervisning under ett helt läsår. 

SÖ foresli\r att antalet elever pt1 studieviigar. som omfattar en lt:rmin 

eller kortare tid iin en termin medriiknas med vikten 0.5 llch att elever pi1 

studicviigar liingrc :in en termin jiims@ls med hclttrsclevcr. Enligt SÖ:s 

hcriikningar medför detta - tilllimpat p~t elevunderlaget läsf1rel 1978/79 - att 

jiimforclsctalet för hela riket ökar med ca I r;. 
Här föreslagen förändring av beriikningsgnmderna innchlir en ökning av 

resurserna for hudgctaret 1980/81 med 2. I grund belopp l + 220 143 kr.). 

X. Syo i ~j11ks/..ii1cr.1/..1'11lhili/11i11g. Kommun och landstingskommun kan 

enligt förordningen ( 1977: 398) om statsbidrag till kostnada fiir studie- och 

yrkesorientcring i sjuksköterskeutbildning fa statsbidrag for sina kos1na1.kr 

för syo i st1dan högsk11leutbildning som avser sjuksköterskeutbildning 

(prop. 1976/77: 59. UhU 1976/77: 20. rskr 1970/77: 240). 

Enligt SÖ:s uppfattning bör organisationen för syo vara enhetlig inom 

det omrädc av skolviisendd som har kommunalt huvudmannaskap. F1)r 

budgetåret J 980/81 och fortslittnings vis förcsl«is dlirfor a!t medel for syo 

i11llm sjukski.ilerskeutbildningcn berliknas under anslaget Bidrag till ko-,tna

der for syo i viss kommunal uthildning m. m. SÖ anser vidare att hchovct 

av syo inom de privata sjuksköterskeskolorna. vilka enligt nuvarande 

hestlimmclser ej lir bidragsber~ittigade. är lika stlirt Slim inom de kommu

nala och landstingskommunala skolorna. SÖ föreslttr dlirför att statsbidrag 

till syo i privata sjuksköterskeskolor utgt1r fr. o. m. b11dget{1ret 19XOiXI 11ch 

berliknar nu medel for detta under förevarande anslag. För budgett1ret 

1980/8 I beriiknar SÖ denna merkostnad till OJ grundbelopp. 

Det totala <mtalet studerande i grundutbildning for sjuksköterskor/sjuk

skötare \de privata skolorna inrliknadc) beräknas budget~1ret 1980/81 till ca 

6 500. Behov.:! uppgiir diirmed till ca 8.6 grum.lbclopp, varav 0.3 grundbe

lopp utgör reformkostnad (+31449kr.L 3J grundbclopp automatisk iik

ning \ + 345 939 kr.} s~1m\ mcdd motsvarande ca 5 grund belopp utgör en 

öwrföring frtin anslaget Bidrag till klimmunal högskoleuthildning m. m. 

9. Syo i spffialskolan. SO upprepar sitt i tidigare anslagsframställningar 

för hudgctflren 1977/78-1979/80 framförda förslag angt1ende resurser för 

syo i specialskolan. KPstnaderna berliknas uppgf1 till ca 2.5 grundbclopp 
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(motsvarande ca 2.5 Winster som srL·cia!Hirare). Niimnda förslag redovisas 

iiven under anslagel Spe<.:ialskolan m. m.: Utbildningskoslnader. Medel 

har inte beriiknats under förevarande anslag. 

10. Syo .f("ir dcT1'r 1111'd n"irds1·hi11da. Statsbidrag föresliis till syo-verk

samhet for elever med rörelsehinder. 26 grundbelorp har beriiknats. varvid 

arbetsinsatsen för varje riirelsehindrad elev bedömh mots\'ara en arbetsin

sats för tio andra elever ( + 2 7'25 580 kr.). 

11. Lo/,.11/11 plu11eri11gsriid ./('ir .wm1·,·r/..1111 ml'/11111 s/,.o/a o<"h 11rht'l.1iii· 

rSSA-riidJ. l enlighet med 16a * skollagen ( 1962: 319, 16a * införd 

1977: 145) och 2 kap. 8a* skolförordningen (1971:235) skall i varje kom

mun finnas ell lokalt planeringsri1d för samverkan mellan sk1)la och arbets

liv. Elevunderlagets automatiska ökning innebiir enligt SÖ:s beriikningar 

en ökning med 9 grundbelopp. 

SÖ förcsl:1r att bidragsvillkoren iindras sf1 att den övre griinscn för 

statsbidrag - högst 2.0 grundbclopp - avskaffas. mirigenom ges iivcn de 

största k11mmuncrna bidrag s11111 motsvarar 10'{ av det totala antalet 

grundbclorr i kommunen. Detta bcriiknas för budgetåret 1980/81 innebiira 

en merkostnad av ca 8 grundbclopp. Verksamhetsbidragets konstrnktion -

10 r·; av kommunens t11tala antal grund belopp - innebiir att förslag till 

forstiirkning av resurserna för syo samtidigt medför en ökning av medlen 

till de lokala planeringsr[!den. 

SÖ beriiknar att verbamhehbidraget till lokala planeringsrt1den hudget

aret 1980/81 ökar med .:a 54.6 grundbcl11pp (+5723718kr.l. varav 45.6 

grundhclopp hiinför sig till k11stnader som följer av SÖ:s reformfi.irslag 

under p. 2-3 samt 5-10 i det förcgt!ende samt 9 grundbclopp hiinför sig till 

automatisk ökning. 

12. Rcgi1111ci/11 p/1111eri11g.1nld .fc'ir s111111·c·rf..1111 1111'/11111 s/..ola o<"h 11rhl'ts/i1·. 

Verksamheten med regionala plancringsrt1d for samverkan mellan skola 

o<.:h arbetsliv har under hudgettiren 1977/78 och 1978/79 hedrivils som 

försöksvcrksamhet i de tre storstadsregionerna. Innevarande t1r utökas 

försi.iksverksamheten till att omfatta 19 liin. SÖ anför att det enligt riksda

gens heslut (prup. 1975/76: 39. UhlJ 1975/76: 30. rskr 1975/76: 367) skall 

finnas ett regilinalt planeringsrt1Ll i va1je liin och att wrksamheten bör 

starta fr. u. m. Hisf1ret 1977/7X. SÖ har även i anslagsframställningarna för 

budgettlren 1978/79 och 1979/80 föreslagit genomförande av riksdags beslu

tet s~i att samtliga liin~~k11lniimnder tilldelas medel för utveckling av sko

lan~ anknytning till arbetslivet genom verksamhet med regionala plane

ringsr{1d. SÖ ber~iknar nu medel för genomförande i samtliga fan fr. o. m. 

budgetttret l IJX0/81. 

Den sammanlagda reformkostnaden for budgetäret 1980/81 beriiknar SÖ 

till 18.3 grundbelopp (+ 1918389 kr.). Härtill kommer automatiska ökning

ar motsvarande 1.4 grundbelopp ( + 146 830 kr.). 

SÖ hemstiilkr 

all en gemensam syo-rcsurs för presumtiva vuxenstuderande. kommu-
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nal vUXL'nuthildning och s!lldid'lirbundens i:kver i kommunen f;:lr hcriiknas 

pfi grundval av 2.Y.i a\ antalet invtmare i kommunen i ttldrarna 18-64 år. 

all 17 ':;.av st:habhmresursen li:ir stiidundervisning. syo och studiehand

kdning tillsammans med nya resursen far bilda cl! nyll statsbidrag till syo 

for vuxna. 

att iiven eleverna i t1rskurserna I-_~ far inriiknas i statsbidragsunderlaget 

för syo-k,istnader. 

att delningstakt för beriikning av syli-resurs faststiills till 700. 

att el! siirskilt syu-hidrag för u1g:11ill invandrarfata kommuner varvid vid 

faststiillande av kommunens jiimförelsetal invandrarcleverna för medriik

nas med koeffi1:ientt:>n 1.5. 

att elever i h(igre specialkurser far inriiknas i bidragsunderlaget på sam

ma siill som elever i övriga studieviigar i gymnasieskolan. 

all elever pä studieviigar. som omfattar en termin eller k1_1rtare tid ~in en 

termin far medriiknas med vikten 0.5 1Kh all elever pf1 studieviigar liingre 

iin en termin järnstiills med hel<'trselever. 

all statsbidrag till syo för utgti iiven till syo i privata sjuksköterskeskolor. -

att statsbidrag för utgi·1 till syo-wrksamhet för elever med rörelsehinder 

b..:riiknat efter faktorn 10. 
all statsbidrag till lokala planeringsr~id med beaktande av föreslagna 

reformer får bcriiknas efter 232.3 grundbclopp. 

att statsbidrag till regionala planeringsråd med beaktande av föreslagna 

rd"ormer far beriiknas efter 53.3 grundbelopp samt 

all umkr forslagsanslagct Bidrag till studie- och yrkesorientering m. m. 

anvisas ell helopp av 157 535000kr. 

FiircJraga ml1' 11 

Jag vill inledningsvis erinra om att den nuvarande mganisationcn för 

studie- och yrkcsoricntcring (Syo) pa försök infördes den I juli 1973 i första 

och andra ärskursen i gymnasieskolan 01.:h den I juli 1974 i övriga årskurser 

i gymnasieskolan samt i grundskolan. I samband med beslutet om försöks

verksamhet med syo uttalade riksdagen ( UbU 1971: 21. rskr 1971: 214) all 

Kungl. Maj:t med uppmärksamhet borde följa utve1:klingen inom området 

och niir erfarenheter vunnits återkomma till riksdagen i frågan. Tillräckliga 

erfarenheter borde ha vunnits efter en kmarsperiod. Kungl Maj:t uppdrog 

den 4 juni 1971 ät skolliverstyn::lsen ( SÖ) all under en femårsperiod utv~ir

dera försöksverksamhelen med ny organisation av syo. 

SÖ inkom den 30 juni 1979 till regeringen med en redovisning av erfaren

heterna från den femåriga försöksverksamheten. Vidare framlade SÖ sina 

bedömningar och förslag rörande den framtida organisationen av syo. 

Förslagen remissbehandlas f. n. och remisstiden löper ut den 29 februari 

1980. 
Mot denna bakgrund förordar jag att försö~sverksamheten förlängs 

t. o. m. utgå.ngen av juni 1981. 
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Grundbcloppet för redovisnings{1rl'I 1979/80 har av SÖ faststiillts till 

104830 kr. Jag har ingl'I att erinra mot SÖ:s heriikningar niir det giiller den 

automatiska ökningen av antalet grundhclopp till föl.id ;1v elcvunde1fagets 

ökning. 

for hudgctårl't l9X0/8! her~iknar jag en ökning i forh~lllande till inneva

rande ilr med 64 grund belopp för syo lh.:h uppfi.iljamk syo t I). 

Jag kommer senare under anslaget Specialskolan m. m.: litbilJnings

kl1stnaJer att hehandla SÖ:s förslag om syo i specialskolan (9). 

För de l11kala planeringsrl1den heriiknar jag för hudgetaret 1980/X l medel 

mobvarande l h l grumlhclopp . .lag har Jiirvid tagit hiinsyn dels till elevun

derlagets ökning. Jels till den minskning av flirevarande anslag som för

anleds av mitt förslag om iindrade n:glcr för statshidrag till inhyggd utbild

ning inom inJustri och hantverk samt handel m. m. Detta förslag redovisar 

jag senare under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor ( 11). 

Fiirsöksverksamhet med regionala planeringsrl1d for sanlllrJning av kon

takterna mellan skola och arbetsliv bedrivs seJan buJget{1ret 1977/78. 

lnnevaranJe budgctr1r omfattar Jen 19 liin. Jag anser Jet angeliiget att iiven 

de ;'1tcrsti1i:rn.lc fem fanen för regionala planeringsrrid och har beaktat Jet ta 

viJ min beräkning. Jag riiknar sammanlagt 39 grumlhclopp för regionala 

planeringsrt1J budgctfaet 1980/8 l t 12). 

Jag vill i delta sammanhang anmiila. att SÖ har aviserat förslag om 

inriittanJe av ett centralt planeringsri"td. Jag avser att senare ittcrkomma 

med förslag i denna fr{1ga. 

Fr. o. m. hudgetf1ret 1977/78 har under anslaget BiJrag till löntagarorga

nisationernas centrala kursvaksamhet anvisats 2 milj. kr. per i\r for liint;1-

garorganisationernas utbildning av skolinformatörer och leJamöter i lokala 

och regionala plancringsräd. SÖ har. som kommer att redovisas unJer 

nyssniimnJa anslag. föreslagit en höjning av bidraget med 4 milj. kr. för 

hudgeti1rct I 9XO/X I. 

Sammanlagt har nu 6 milj. kr. anvisats för ifragavarande uthildnings

verksamhet. Organisationerna har mcJ hjälp av Jessa medel kunnat uthil

Ja ett stort antal personer som kan användas som plancringsradsledamöter 

och skolinformatörer. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att beräkna 

statsbidrag till ytterligare uthildningsverksamhet. Jag är inte heller beredd 

att tillstyrka statsbidrag för motsvarande utbilJningsverksamhet för ar

betsgivarsidan. vilket Svenska arbetsgivareföreningen i särskild skrivelse 

ansökt om. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föresHir riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat beträffande förlängning av försöks

verksamheten med studie- och yrkesorientering. 

2. till Bidrag till studie- och yrf..e.wrie11teri11R 111. 111. för budgetärct 

!980/81 anvisa ett förslagsanslag av IOl 425000kr. 

17 Ri~sdt1Re11 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilai:a 12 
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C IO. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom utbildnings-

,·äsendet 

l97X/79 Utgift IXl7550 

1979/XO Anslag 1815000 

19XO/Xl Förslag I Xl5000 

Mellan staten och vissa organisationer trtiffades den 26 juni I 97X ett 

avtal om skolornas grafiska och fotografiska mångfaldigande (prop. 1978/ 

79: 25. UbU 1978/79: 15, rskr 1978/79: 124). Avtalet giillde fr. o. m. den I 

juli 1978 t. o. m. den 30 juni 1979 l>c.:h har sedan förkingts att gälla t. o. m. 

den 30 juni 1980 utom i vad avser ersättningens storlek. Enligt detta har 

lärare vid bl. a. grundskolor och gymnasieskolor samt vid si\dana lärarut

bildningar som vid utgi\ngen av juni manad 1977 stod under tillsyn av 

skolöverstyrelsen, rätt all i viss utsträckning fotokopiera eller pi\ annat sätt 

mi\ngfaldiga litterära eller konstnlirliga verk samt fotografier. I ersättning 

hiirför har staten för budgcti\ret 1978/79 betalat till företrädare för berörda 

upphovsmän m. fl. minst 1.60 ön: per kopiesida. Ersättningen utbetalas till 

en av organisationerna upprättad förening. Bonus. 

S/.:.11hi1·er.1tyfflsc11 

Skolöverstyrelsen 1SÖ) bedömer det som sannolikt att en ny kopierings

redovisning kommer all genomföras under budgetåret 1980/8 I. SÖ räknar 

med att kostnaden för redovisningen samt nödviindig information till sko

lorna uppgår till sammanlagt 350 000 kr. 

SÖ hemställer 

all till Mångfaldigande av litteriira och konstnärliga verk inom utbild

ningsväsendet för budgetaret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 

2 165 000 kr. 

FiiredraRa11Je11 

Genom avtal den 5 juli 1979 har det avtal om skolornas grafiska och 

fotografiska mb.ngfaldigande som den 26 juni 1978 träffades mellan staten 

och vissa upphovsrättsliga organisationer förlängts till att gälla till utgång

en av juni 1980. Frågan om ersättningens stortå för sådant mi\ngfaldi

gande. SLlm med stöd av avtalet sker under budgetåret 1979/80. skall 

behandlas i samband med förhandlingar om avtal för tiden efter den I juli 

1980. Enligt avtalet skall si\dana förhandlingar inledas under hösten 1979. 

Jag avser att äterkomma i frågan då nytt avtal slutits. I avvaktan härpå 

beriiknar jag oförlindrat anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mtlngf'aldigandc a1· litteriira och konstnärliga 1·er/.:. inom 

11thi/d11i11R.1Tii.11'11dl't för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av I 815 000 kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet m. m. 

C J J. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1978/79 Utgift 

197lJ/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

9 840 J:i I O.'i4 

9 .'i43 000 000 

11 737 000 000 

Fr{rn anslaget hestrids utgifter för statsbidrag till kommunerna för drift

kostnader för grundskola och viss praktisk liirarutbildning vid grundskola 

samt för avlöningskostnader for skoldirektörer och hitriidande skoldirektö

rer. Hidragshestiimmclserna ö.terfinns i förordningen ( 1978: 34.'i I om statshi

drag till driftkostnader för grundskolan. m. m. (iindrad 1978: 590 m:h 

1979: 32.'il. Dessa bestämmelser innehär i korthet att statshidrag till kostna

der fi.ir driften av grundskola i huvudsak utg{tr i form av ha.1n•.rnr.l'l'r och 

Ji'irstiirk11i11g.1·1"l'.rnr.1cr. För vaije skolenhet heriiknas antalet basresurser 

med hiinsyn till antalet elever i va1:ie årskurs av grundskolan vid enheten. 

Förstärkningsresurser utgftr dels direkt till kommunerna med 0 . .'i.'i3 ve<:ko

timmar per elev i grundskolan. dels som en resurs om i genomsnitt 0.026 

veckotimmar per elev i grundskolan inom ett län att fördelas av resp. 

länsskolnämnd. Vidare utgår tilltiggshiJrag för vissa kostnader. Tilläggs

bidraget utgiH med viss procentsats av statsbidragct för bas- och förstärk

ningsresurserna. Härutövcr utgär hidrag för vissa siirskilda iindamål. bl. a . 

. 1iirskild 1111dt'n·i.rni11g. h1•111.1priiks1111Jerl'i.rni11g. 1·issa arhl'tsgil'l1ra1·g!ficr 

rn:h samlad skoldag. 

Regeringen faststiiller årligen veckotimpris för bas- och förstärkningsre

surser m. m. Genom förordning den 21 juni 1979 (ändrad den I novemher 

19791 har regeringen fastställt vcckotimpris för has- och förstärkningsre

surser m. m .. slutgiltigt för budgetåret 1978/79 samt preliminärt för budget

t1ret 1979/80. Veckotimpriset för hasresurscr för resp. stadium är i genom

snitt 2 298 kr.. 2 424 kr. och 3 136 kr. för budgett1rct 1978/79 samt 2 484 kr.. 

2 614 kr. och 3 283 kr. för budgeti:l.ret 1979/80. För förstiirkningsresursen är 

veckotimpriset 2 674 kr. för budgetåret 1978/79 och 2 846 kr. för 1979/80. I 

förordningen har regeringen vidare fastställt tilläggsbidraget till 12.7 ~::( .. 

säväl slutgiltigt för redovisningsttret 1978/79 som prcliminiirt för redovis

ningsåret 1979/80. 

Statshidraget utbetalas i form av förskott oc:h slutreglering. Budgeti'tret 

1980/81 belastas anslaget med förskott för detta ar beriiknat på statsbidra

get för budgctåret 1979/80 samt slutn:glering av hidragct for budgt:tärct 

1979/80. Anslaget belastas vidare med bidrag till kommuner och organisa

tioner för vissa verksamheter med kostnader för statsbidrag till avgifter till 

försäkring för tilfäggspcnsion (ATP) och med kostnader för reducen:.t 
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liinl'kostrwdspitliigg. Slutligl'n utg:'lr ur anslaget bidrag till Ul' l'stniska skn

lorna i St11ckholm och Giill'horg. Kristlilkrskolan samt Hilklsknlan. h~1da 

i Stockholm. l'nligt av rl'gl'ringl'n utfordade sfaskilda förordningar. Ridra

gL't utg{1r ml'd 99 r; av l'tt hidrag~umkrlag. sll!ll best;'tr av dels liirarliinl'

kostnaderna. dds kLJ:-.tnaderna for avgifter for förs~ikring för tilhiggspen

sil1n (ATP). socialforsiikringsavgift till sjuktlirsiikring llCh folkpl'nsionl'

ring. 

A 11 sia Rslwrii k11i11 R 

Anslag 
I. Bas- och förstiirknings

resurser m. m . 
., Biurag till den samlaue skol

Jagen 
3. Biurag till kl•rnmuno:r l><.:h 

organisationer för vis~a 
VL·rksamheter 

4. Ersiittning för lärares flyll
ningskostna<ler 01.:h resor 

5. Biurag till enskilua skolor 
6. Bidrag till kostnado:r för 

vissa arbetsgivaravgifter 
7. Lönekostnadspafagg 

Avrunuat 

Sk11/c"i 1·c rstyn·lse 11 

197l)/XO 

7 268 152000 

12 384000 

(1610000 

3 300000 
6486000 

146(1598000 
799470000 

9543000000 

HcriiknaJ Linuring 1980/81 

Skolövo:r
styro:lso:n 

+5h2 657000 

+ h 116000 

-I 23MOOOO 

3 3000\Kl 
+ 124000 

+ 143 083 \)()() 
+ 61919000 

+794239000 

+794000000 

Fiiro:
dragamkn 

+ 1676048000 

-t 8016000 

+ 42028000 

3 3(10(10\1 
t 125 000 

+ 286362 llllll 
+ 184 392000 

+2193671000 

+2 19400000() 

I. Antalet elcvl'r. basresurser m:h vecklltimmar fi.irddade pä stadier 

framgfö· av följande summanstiillningar. 

Stauium 

Uig 
Mellan 
Hög 

Totalt 

Stauium 

U1g 
Mellan 
Hög 
Totalt 

Beriiknat elevantal 1979/80 

Totalt 

334 759 
340169 
364804 

1039732 

Bas
resurser 
1978/79 

16~.'i6 
15 514 
13 049 
44819 

varav AB-län 

178834 

Bas
resurser 
1979/80 

16084 
15:!97 
13 580 
44961 

M+O liin 

173635 

övriga 

687263 

Timmar i 
hasresurs 
inkl. 
garanti
limmar 
1979/80 

41.5006 
544 714 
542619 

I 502339 
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SkoliiverstyrdsL·n (SÖl ber:iknar k11stnaden fiir hasIL'Sllr\er till 

4 l 94 948 377 kr. för vcrbamhetsäret l 1>79/80. 

Först :i r k ni n g s rc sur sen utg~1r med viss del av veckotimme fiir 

elev inom grundskolan dels som en resurs direkt till k\lmlllllllL'n. dl'ls s11m 

en resurs till llinssknlniimnJcn att fi..irJda itwm liinc\. Antalet elever l 'J79/ 

80 bi:riikn;1s till l lLN 7:C nch antalet veck11timmar till 574 972 resp. 26 97.'i. 

Totalt beriiknas antalet timmar i förstiirkningsresursen till 60 I 947. vilket 

m\ltsvarar en kllstnad av I h% 288 4.'i2 för vcrksarnhets:lret I 97Y/80. 

T i 11 ii g g s bidraget utg;·ir med viss procent av de sammanlagda kost

naderna fi.ir bas- och förstiirkningsresurser. Efter den för 1979/80 fast

st;illda preliminiira procentsatsen 12.7 hcriiknar SÖ kostnad1'rna för till

liiggsbidraget till 748 187 077 kr. for verksamhetsi1ret 1979/80. 

SÖ beriiknar statsbidraget for siirskild undervisning till 

24 275 152 kr. fiir I 97Y/80. 

Bidrag till ktistnadcr först ii dunder visning i svenska samt hem

s p rit k sund c r visning och studiehand I ed ni n g p {1 hem

s p r ii k till 117 178 000 resp. I .'i5 2n9 000 kr. for 1979/80. 

Statsbidragd till kostnader för rekllirer och studierektorer 

beriiknar SÖ till 338 96n 34.'i kr. för I Y79/80. 

h.ir bidrag till kostnader fiir kalllHtslilU\gg. finskspr?tkstill

liigg och Vissa uppdragstilliigg beriiknar SÖ för l1J7Y/80 

l6Y20000kr. medan för k11stnadcr for praktisk liirarutbildning och för icke 

ordinarie Hirare hcriiknas 9770000 resp. 183 92.'i kr. 

För bidrag till kostnader för avlöning av skoldirek!lirer och hi

t riiJ ande sko I J i re k t ii re r har SÖ hcriiknat 23 730000 kr. för IY7Y/ 

80. 

SÖ heriiknar den totala kostnaden under anslagsposten till 

7 325 717 119 kr. for verksamhctsi'tret 1979/80. 

2. hir den icke timrlaneb11ndna verksamheten undcr den sam I ad c 

sko Idag c n beriiknar SÖ 12 809 000 kr. SÖ har diirvid med stöd av 

tillgiingliga uppgifter fran k11111munerna uppskattat all 20 r:; av totala anta

let elever i grun<.lskolan kommer att omfattas av den samlade skoldagen 

liisMet 1979/80. 

Dc undcr anslagspo~tcrna I oi:h 2 uppförda bidrags~indam:ilen omfattas 

av cll försktll ts- och slutrcgleringsfiirfarande. L: nder hudgctärct 1980/81 

utbetalas ett försk11tt 11m 90 r:; av beslutat bidrag fiir budgetäret 1979/80. 

Anslaget belastas hudgetr\ret 1980/81 iiven av slutregleringen av anslaget 

fiir budget<'irct 1979/80. 

B1·r1il-11i11g ar j('ir.1!-t1tl t1ch .1'/11trq;frri11i; .f('ir hudf.:elilri't /<NIO/XI hdofll> i 

miU. 1-r. 

BudgL·tår 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Totalt 
nidr:ig 
postcn I 

67M,5 
7 325.7 

Förskott 

6088.1 
6."93.1 

Slutreglcring Summa 

I "237.7 7 830.7 
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Budgetar 

IY71'/79 
1'179/80 
1980/81 

Totalt 
hidrag 
posten 2 

b,4 
12,8 

Förskott 

5.8 
IU 

SI ut reglering Summa 

7,0 18.5 

3. Bidrag till kommuner och organisationer för vissa verk

samheter. SÖ hävdar liksom tidigare ftr att kostnaderna for person e 11 

as~istans ftt handikappade elever i obligatoriska skolor borde 

vara ett statligt fttagande. SÖ beriiknar kostnaderna buJgetttret 1979/80 till 

30 milj. kr. ( + 23 W'i 000 kr.). SÖ beriiknar viJare 90 000 kr. ( + 15 000 kr.) för 

bidrag till kllmmuner i !'-llirrh(lttens län med l'inskspr~t

kiga barn samt 160000 kr. !+30000kr.) för bidrag till liigersko-

1 o r anordnade av Rik s r i..i r hu n det f i n ska rören i n g ar i S ve

r r ge. 

4. Bidrag t i 11 ens k i I Ja sko I o r. 

Estniska kommitt 0 n har beg;irt fortsatt biJrag för buJgetaret 1980/ 

81 för de estniska grundskolorna och för de s. k. kompktteringsskolorna. 

SÖ beriiknar oföriinJraJ organisation o<.:h föreslär att bidraget höjs med 

28000kr. till 1193000kr. 

Stiftelsen Kristoffers ko Ian anhäller i likhet med tidigare ~ir om 

bidrag till ytterligare en klass i vardera årskurserna 10-12. Vidare anhåller 

stiftelsen om hidrag till viss l~irarutbildning samt om utiikning av bidrags

unJerlag<.:t med ytterligare veckotimmar for aJministration och planering, 

eurytmi. reservvikarier m. m. 

I avvaktan p{I resultatet av utredningen om Je enskilJa skolornas stiill

ning inom utbildningsviisendet avstyrker SÖ Je av stiftelsen begän.la för

änJringarna o<.:h föreslar att hidraget höjs med 50 000 kr. till 4 462 000 kr. 

Styrelsen för H i 11 e Is ko Ian anhnller om fortsatt bidrag för hudgetåret 

1980/8 l samt i likhet med tidigare ftr ;iven om bidrag för deltidsanst;illd 

sekreterare ät rektor o<.:h för arv1H.k at en skolpsykolog. SÖ avstyrker o<.:h 

föresfar en höjning med 46 000 kr. till 995 000 kr. 

Ansökningar om statsbidrag har äwn inkommit från Stiftelsen Martin

skolan. Söders Waldorfskola i Sto<.:kholm samt frän stiftelsen Rudolf Stei

nerskolan i Lund. I avvaktan pft resultatet av utredningen om de enskilda 

skolornas sUillning inom utbildningsviisendet finner SÖ inte skiil tillstyrka 

statsbidrag till ytterligare Waldorfskolor för hudgettm.~t 1980/81. 

SÖ hemsfaller 

att kostnaden för personell assistans bedöms utgöra ett statligt ätagandc 

o<.:h att för detta iindamfd anvisas ett förslagsvis betecknat belopp av 

30 000 000 kr. samt 

att till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för budgetäret 1980/81 

anvisas ett fi.irslagsanslag av 10337239000kr. 
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Fi'ireJragand1·n 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag har anfört vid min anmiilan av 

vissa gemensamma fragor inom skolviisendet med anledning av riksdagens 

heslut om liiroplan för grundskolan m. m. (prop. 197X/79: IXO. UhU 1978/ 

79: 45. rskr 1978/79: 422). 

Statsbidraget till grundskolan utghr fr. o. m. redovisningsåret 197X/79 

enligt förordningen (I 97X: 345) om statsbidrag till driftkostnader för grund

skolan. m. m. Statshidragsprim:iperna fastställdes genom heslut vid 1975/ 

76 och 1977/78 lirs riksmöten (prop. 1975/76: 39. UbU 1975/76: 30. rskr 

1975/76: 367 och prop. 1977/78: 85. UhU 1977/7X: 21. rskr 1977/78: 260). 

Skolöverstyrelsen (SÖl har i uppdrag att företa en såviil teknisk som 

pedagogisk uppföljning lH.:h utviirdering av det nya statshidraget samt att 

redovisa erfarenheterna i de årliga anslagsframstiillningarna. 

Jag ansluter mig till SÖ:s hedömning rörande antalet elever i gnmdsko

lan samt antalet timmar i bas- och försfarkningsresurser. Den totala kost

naden för has- och förstärkningsresurser heriiknarjag till 6425 

milj. kr. for budgetåret 1979/80. Mina bcr;ikningar grundar sig på lönefaget 

vt1ren 1979 med viss uppriikning för de kostnadsökningar som kan förviin

tas. 

T i 11 ii gg s h id r ag e t utgår med en viss procent av hidraget för bas- och 

förstärkningsresurser. Regeringen har såviil definitivt för hudgetftret 1978/ 

79 som preliminiirt för budgctt1ret 1979/80 fäststiillt procentsatsen till 12.7. 

Till grund för detta beslut har legat en enkiit till samtliga kommuner som 

genomfön.lcs av SÖ våren 1978 och som avsäg hl. a. vikariekostnader. 

nedsiittning av undervisningsskyldigheten for liirare. diirihland yrkesvals

liirare samt kostnader för vissa uppdragstillägg. Diirutöver har beaktats 

nedsättningen av undervisningsskyldigheten for klassföreståndare. SÖ har 

i uppdrag att som underlag för heriikning av tilliiggsbidragcts storlek årli

gen genomfora od1 till regeringen redovisa undersökning anghendc lcdig

hetsfrckvenscr och vikariebehov i grundskolan. I avvaktan pf1 redovi~ning 

av detta uppdrag i vad avser underlag för definitivt fastställande av pro

centsats för tilläggsbidraget för innevarande budgetär har jag riiknat med 

oföriindrat 12. 7 '-r. Kostnaden för tilföggsbidraget blir då 816 milj. kr. 

Genom tilliiggsbidraget utgår bidrag bl. a. till kommunernas kostnad för 

vikarie för rektor. studierektor eller liirare som iir tjiinstlcdig med högst B

avdrag med anledning av barns födelse. Enligt min mening bör i underlaget 

för beräkning av procentsatsen för tilläggshidraget inga vikariekostnader 

även i det fall tjiinstledigheten avser vi\.rd av sådant adoptivbarn eller i 

adoptionssyfte mottaget fosterbarn som inte har fyllt tio år. 

För stöd undervisning i svenska och för hemspråks under

v is ni n g beräknar jag sammanlagt 297 milj. kr. för redovisningsåret 1979/ 
80. 

Bidrag utgår till kostnader för s är sk i Id undervisning för elever 
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som pi1 grund a\' handikapp. l:ingvarig sjukdom eller sjukdom som tvingar 

till 11ppn:pad kortare fr;1nvarl1 inte kan deltaga i vanligt skolarhete. Fiir 

reJllvisning::.{1ret 1979/811 her~iknar jag kostnaden for s~irskild undervisning 

till 27 mil.i. kr. fag vill i detta sammanhang anmiila att regeringen har 

uppdragit iit SÖ att ut v;\nkra sjukhusundervisning och andra former av 

s:irskild undervisning. 

Fi.ir hidrag till k1>-.tnader tör kallortstilhgg. finskspritks

till:igg llCh viss<i uppdraptilLigg heriiknarjag 17.n milj. kr. och 

for hidrag till viss praktisk liirarutbildning 10.6 milj. kr. För 

bidrag till kostnader for vissa icke-ordinarie liirare ber:iknarjag 

sammanlagt 0.4 milj. kr. !lir redovisnings;·iret 1979/80. Chefen för hudget

departemcntet avser att senarl' anmiila fdtgan mn en prliposition till inne

varande riksmiite med fr;igor 0111 den kommunala ekonomin inför i"1r 1981. 

Statsbidraget till kostnader för vissa icke-ordinarie liirare kommer att 

beriiras hiirav. 

Jag övergär nu till att behandla frf1gan om sko 11 cdar organ isa

l i o n en i si"idana kommuner som saknar skoldirekti.ir. Skoldirektör finns i 

kommuner vars skolviisende omfattar Higst 150 poiing. I vissa fall far si\dan 

tjiinst finnas vid I:igre po;ingtal :in 150. I större kommuner finns vidare 

möjlighet att inr~itta tjiinster som bitriidande sklildirektör. Fiirsll' rektor 

finns i kommuner med t vti dl er !lera ordinarie hcltidstjiinsll'r som rekllir 

lll"h vars shilväsende nmfattar mindre iin 150 poiing. Rektor tillika skol

chef finns i kommuner. diir Jet endast finn~ en ordinarie hcltidstj:insl som 

rektor. 

I prnpositionen om faroplan för grundskolan anförde min förctriidare att 

hllll avsi\g att äterkomma till regeringen i frågan om skolledningen i kom

muner som saknar sknldircktör i syfte att åstadkomma förbHllringar tör 

skolledningen i dessa kommuner inför ikrafllr;iJandct av den nya läropla

nen. Jag delar uppfattningen all det iir angdiiget att ästadkomma förbiitt

ringar för skolledningen i Je kommuner Jet h:ir iir fråga om. Jag föreslår 

diirfor alt griinsen för inriittande av tjiinst som skoldircktör sänks sä att 

sf1dan tjiinst finns i kommuner vars skolvtisende omfattar liigst 130 poiing. 

Liksom i dag bör tjiinst som skoldirektör kunna inrätta~. efter medgivande 

av SÖ. ned till 20 poiing under den generella gränsen och, om synnerliga 

sbl föreligger och regeringen medger det. iiven vid kigre poiingtal. 

Det ankommer pt1 regeringen all besluta om undervisningsskyldighet för 

skolledare. För att 11stadkomma förbättringar ocksä för de kommuner vars 

sk11lcht.'fsskap iivt.'n med den nu föreslagna fmdringen kommer att utövas 

av en förste rektor eller rektor tillika skolchef avser jag - vilket jag vill 

redovisa i detta sammanhang - att foreliigga regeringen förslag om ned

sättning av det totala antalet undcrvisningstimmar som skall fullgöras av 

rektorer och studierektorer i en kommun. För de kommuner vars skolvä

sende omfattar lägst J IO poiing bör nedsiittning kunna medges med det 

antal undervisning.stimmar som beriiknas för en rektor eller studierektor, 
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f. n. 21 O timmar per liisftr. hir de kommuner var., skplviisende omfattar 

mindn: ;in 110 poiing bl.ir nedsiittning kunna medges med hiiltkn av detta 

timantal. Föriindringen bör tr~ida i kraft fr. o. m. den I juli 1980. Den far 

salcdes inga kostnadskonsek vcnser under anslaget Bidrag till driften av 

grundskolor m. m. för b11dgetaret 1980/81. För redovisningsåret 1979/80 

heriiknar jag kostnaden för rcktPrer. studierektorer och skoldirektörer till 

391 milj. kr. 

·rntalt her~iknar jag statsbidraget for budgetåret 1979/80 till iindamål 

under anslagsposten I till 7 985 992 000 kr. Som jag har anfört omfattas 

denna anslagspost av ett förskotts- och slutregleringsförfarande. Under 

budgetäret 1980/81 utbetala.., till kommunerna dels förskott baserat på det 

faststiillda bidraget f"i.ir 1979/80, dels slutreglcring fiir 1979/80. 

Baiikning 111· .f("irskott och .1/11treglcri11g Fir h11Ji::ct1lr1·1 1980/81 fi1r 811.1-

och .fi"intiirA.11i11g.1Te.1·111"scr 111. m., belopp i mi(i. kr. 

Budgett1r 

1978/79 
1979/80 
1980/81 

Totalt 
bidrag 

692U 
7986.0 

Förskott 

6229.~ 

7 187.4 

Slut
reglcring 

I 7.~6.8 

Summa 

8 944,2 

Bidrag utgår till icke timplanebumkn verksamhet under den sam 1 ad e 

sko Idag en. För varje elev som omfattas av den samlade skoldagen 

utgf1r bidrag med ett visst belopp per liisär. rör liisb.ret 1979/80 har SÖ 

beriiknat att 20 1
::;. av eleverna skall omfatta'> av denna. 

Fragan niir samlad skoldag skall införas avgörs av resp. kommun utifrån 

elevernas behov och kommunens ekonomiska resurser samt tillgång på 

personal och lokaler. Den samlade skoldagen kan, som också framgiir av 

rihdagens principheslut år 1976. införas successivt. t. ex. pä ett stadium i 

taget eller bara i vissa skolor i kommunen. Om samlad skoldag införs iir det 

enligt propositiunen om nytt statsbidrag till grundskolan m. m. önskv;irt att 

samma tidpunkt för den samlade skoldagens hö1jan resp. slut under skol

veckans dagar giiller för en årskurs. ett stadium eller för hela skolenheten. 

Jag erinrade diirvid om att samordnade tider emellertid inte hör ställas som 

ett krav vid fastställandet av den samlade skoldagens längd. Särskilt för 

bestiimmandet av skoldagens bö1:jan och slut kan det finnas skäl att ta 

hiinsyn till t. ex. skolskjutsförhtillandcn. Riksdagen uttalade dock vid sin 

behandling av propositionen att samm<,. tidpunkt för den samlade skolda

gens hö1jan resp. slut under skolveckans dagar har ett siirskilt viirde i de 

fagre årskurserna och att man endast undantagsvis bör göra avsteg härifran 

såvitt gäller årskurserna I - 2. 

En undersökning. som SÖ har genomfört hösten 1979. visar att den 

samlade skoldagen omfattar drygt 170000 elever. vilket motwarar 16.6'( 

av samtliga grundskoleelever. Samlad skoldag har i varierande utstriick-
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ning införts i 123 kommum:r. Variationerna mellan olika liin iir emellertid 

också stora. Srtlede~ redovisas att samlad skoldag omfattar 74.8 '.; av 

eleverna i ett Hin. medan i ett annat liin motsvarande procenttal iir 0.1 <;. 

Tio län redovisar att över 20''; av eleverna omfattas av samlad skoldag. 

fyra liin att mindn: iin ~ 1:; gör det. Enligt vad jag har erfarit har hinssklll

nämnderna kommit att tolka kraven för bidrag till ~amlad skoldag olika. 

Specit:llt fi.ir de liigre årskurserna i grundskolan har kraven av mt1nga 

kommuner upplevts som alltför strikta. 

Liksom den timplanebundna verksamheten iir de s. k. fria aktiviteterna 

avsedda att bidra till elevernas allsidiga utveckling i enlighet med skolans 

mål. De fria aktiviteterna kan tillföra eleverna sådant som inte bibringas 

dem genom den timplanehundna verksamheten. En bidragande orsak till 

den längsamma takten i genomförandet av samlad skoldag samt till varia

tionerna mellan de olika liinen är enligt min mening de krav för statsbidrag 

till samlad skoldag som jag nyss har redovisat. 1 syfte att stimulera införan

det av samlad skoldag hör diiri'ör - inom ramen för giillande regler för 

statsbidragsbelopp per elev - överviigas en översyn av villkoren för stats

bidrag för samlad skoldag. Sådana överviiganden pågår f. n. inom uthild

ningsdepartementet. Jag avser senare i'tterkomma till regeringen med för

slag i frågan. 

För liisåret 1979/80 riiknar jag i likhet med SÖ med att 20'.'i av eleverna 

skall omfattas av samlad skoldag. Kostnaden för bidrag till samlad skoldag 

beräknar jag till 13.8 milj. kr. Även denna anslagspost omfattas av ett 

förskotts- och slutregleringsförfarande. 

Beriikning 111· .fi"irskotl och s/11tregil·ri11g f("ir b11dgetårt'I 1980/81 .1;·;,. Bidrag 

till den s1u11/ad<' sko/dagen, hdop11 i mi(j. kr. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Budgetår Totalt Förskott Slut- Summa 
bidrag reglering 

1978/79 6.4 
1979/80 D.8 5.8 
1980/81 12.4 8.0 20.4 

För bidrag till kostnader fiir vissa arbetsgivaravgifter ber~iknar 

jag I 732 960000 kr. Jag har diirvid räknat med att bidrag utgtir med 21.7 1
.; 

av den beräknade lönöumman under anslagsposten I. För reducerat 

1 i.in ekos t n ad s p t1 I ägg beräknar jag vidare 983 862 000 kr. 

Under posten Bidrag till kommuner or.:horganisationer för 

vissa verksamheter har jag för budgetåret 1980/81 beräknat 90000 

kr. för bidrag till kommuner i Norrbottens län med finskspråkiga barn för 

anskaffande av speciella hjälpmedel för att i.iverhrygga språksvårigheterna 

samt 143 000 kr. för bidrag till lägerskolor anordnade av Riksförbundet 

finska föreningar i Sverige. 

Vad gäller SÖ:s förslag om en kraftig uppräkoing av medlen för bidrag 
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till persondl assistans iir jag viil mcdvt:ten om den stora efterfrågan från 

kommunern:.is sida p[1 hidrag till Jctta iinuamftl. lntcgra1ions111redningen 

( U 1978: 07) har nyligen överfonnat ett delhetiinkandc t SOLJ 1979: 82) 

Personell assistans för handikappade. I avvaktan pi:\. resultatet av remiss

bchandlingcn av detla bctiinkande iir jag inte heredd att förcsltt några 

föriindringar rörande hidragel. Jag riiknar för budgettlrel 1980/81 med ett 

oföriindral belopp om 6 405 000 kr. 

Såsom jag har anfört vid min anmiilan av vissa gemensamma frägor inom 

skolviiscndel utgttr fr. o. m. hudgetl'lrcl 1980/81. under fyra år etl siirskilt 

statshidrag i form av en lokal resurs för planering inför den nya liin1planen 

för grundskolan. Resursen uppgftr till 0.l) I veckotimmar per elev. Jag har 

beriiknat kostnaden for hudget{tret 1980/81 till 42 milj. kr. Medlen skall 

uthetalas till kommunerna under budgetåret 1980/~ I. 

I enlighet med vad chefen för budgetdepartementet anförde i propositio

nen t prop. 1978/79: 95) om den kommunala ekonomin har regeringen be

sluta I att statsbidraget till kommunernas kostnader för l'rsiitlning för liira

res llyttningskostnader och resor skall upphöra fr. o. m. den I januari 1980. 

Jag har diirför inte riiknat med nagot medclsbehov fi:ir budgetåret 1980/81. 

I likhet med SÖ föreslär jag alt statsbidrag för budgetb.ret 1980/81 skall 

utgä enligt oföriindradc villkor och med i stort set! samma omfattning av 

verksamheten som innevarande budgetår till de estniska sko I o r n a. 

Kristoffcrskolan och Hillclskolan. I avvaktan på resultatet av 

arbetet inom kommitten t lJ 1979: 13 l för skolor med annan huvudman iin 

stat lH.:h kommun iir jag i likhet med SÖ inte beredd att fi:ireslrt någon 

utökning av antalet statsbidragsberiittigadc enskilda skolor för budgetåret 

1980/81. Jag beriiknar kostnaden för bidrag till enskilda skolor till 6 611 000 

kr. för budgetäret 1980/81 . 

.lag övergår nu till att behandla frågan om förheredande dansar

undervisning i grundskolan. 

Riksdagen fa!!ade vid 1977/78 års riksmöte beslut om forsöksvcrksam

hct med fi.irbcrcdande dansanmdervisning samt om yrkesutbildning för 

dansare (prnp. 1977/78: 100 bil. 12 s. 200-204. L"bU 1977/78: 16. rskr 1977/ 

78: 181). 

Riksdagsbcslutet innehar. att försiiksverksamhet fick inledas vid grund

skolan i Stoåholm. Göteborg och Malmi.i fr. o. m. hi.isttcrmincn 1978 med 

en klass i varje kommun i vardera 5.rskurserna 4 och 7. Grundskolans 

timplan modifieras diirvid för danselcverna så att viss undervisning enligt 

faroplan för grundskolan ersiitts med dansarun<lervisning. Kommunerna 

erhåller for arvodering av rimlärare i dansiimnen m. m. en resurs som 

motsvarar enbart det antal timmar varmed den obligatoriska undervisning

en reduceras. Finansieringen i övrigt förutsattes ske inom ramen för grund

skolans fiirstiirkningsresurs. Nägra ytterligare statsbidrag borde inte utgå 

under den tid försöks verksamheten pttgb.r. 

I barnkulturpropositionen <prop. 1978/79: 143 s. 19) anmHlde min före-
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triidare att de tre berörda kommunerna ej startat försiiksverksamhet bs

;·,rct l97X/79 samt all skpbtyrdscrna i de tre kommuncrna i en gcmensam 

skrivelse förklarat att den del av kostnaden kommunerna hade att svara för 

hlivit for stor. Med anledning hiirav uttalade föredraganden alt hon funnit 

dc:t skiiligt att staten s1t1r för en större andel av kostnaderna iin vad som 

flirutsattes i nyssniimnda riksdagsheslut samt att hon avs11g att ta upp 

iiverliiggningar mcd de berörda kommunerna i fr<'lgan. Sftdana iiverliigg

ningar iigde rum i maj 1979. 

för egen del vill jag anföra följande. 

I riksdagsbeslutet om den förberedande dansaruthildningen förutsattes 

att slatshidrag skulle utgå enharl för det antal timmar di! eleverna i stiillet 

för vanlig grundskoleundervisning lil'.k undcrvisning i dans. Hidragel av

st1gs utgå med samma belopp som skulle ha utgi\.tt för den vanliga grund

skoleundervisningen. Genom alt undervisningen i dans sker i smt1 grupper 

överstiger emellertid antalet Wrarveckotimmar elevveckotimmarna och 

merkostnaden hiirför faller helt pä kommunerna. Kostnaden för den del av 

den förheredande dansarundervisningen som ligger utanför den timram 

s11m giillcr för den obligatoriska grundskoleundervisningen faller likasl\ 

helt på knmmuncrna. Kommunerna har att svara för extra Hirarkostnader 

motsvarandc i genomsnitt 21 veckotimmar per klass. Hiirtill kommer att 

kostnaderna för a1:kompanjatörer 111:h vissa andra kostnader faller hell på 

kllmmunerna. Ackompanjatörer medverkar i genomsnitt under 31 ve1:ko

timmar per klass och liisår. 

Jag förordar att det statliga hidraget till den fiirheredande dansarunder

visningen ökas. Ökningen hör motsvara 33.3 lärarve1:kotimmar per klass 

fiir mellanstadiet nch 40.2 liirarveckotimmar per klass för högstadiet. Diir

vid har jag även bt:aktat kostnader för ackompanjatörer. Föriindringen bör 

g;illa fr. ll. m. hudgetftret 19XO/Xl. Bidraget bör omfattas av förskotts- och 

slutregleringsforfarande. Någon kostnad for staten uppstrir diirför inte 

flirriin hudgetäret I 9X I /82. för vilket tlr kostnaden kan beriiknas till ca 

nOOOOO kr. Vid fullt ulhyggd organisatillll i de tre kommunerna kan kostna

den för mitt förslag hcriiknas till 2.6 milj. kr. 
Det ankommer p{1 herörda kommuner alt avgöra om man önskar starta 

ifrågavarande undervisning under de eklinomiska förutsiittningar som jag 

nu har redovisat. 

Slutligen vill jag föreslti. vissa foriindringar rörande h e hör i g het till 

sko 11 eda r tj ii n st. 

Behörig till ordinarie tjänst som rektor eller studierektor vid grundskola 

är den som är hehörig till ordinarie tjänst som lärare vid skolform som 

ingår i rektors arhetsområde. Om synnerliga sbl föreligger. kan till si\dan 

tjiinst komma i fråga även den som inte är behörig till ordinarie lärartjänst 

( 12 kap. 6~ skolförordningen 1971: 23.5. omtryckt 1979: 717). Riksdag och 

regering fast~tällde dessa riktlinjer vi'lren 1966 !prop. 1966: 74. SU 1%n: 90. 

rskr 1966: 20.5). Liknande behörighetsföreskrifter giiller iiven i fr{1ga om 
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ordinarie tjiinst som rektor eller ~tudierektor vid skolenhet med gymnasie

skola (LI kap. 38 * skolförordningen). Till grund för flireskrifterna betriif

fande gymnasieskolan ligger statsmakternas heslut hösten 1970 (prop. 

1970: 159. SU 1970: 222. rskr 1970: 437l. 

Sedan flr 1966 har vid olika tillfallen i skolviisendet införts nya slag av 

Hirartjiinster som endast finns som extra ordinarie och extra tjiinster. 

Orsakerna hiirtill iir att tjiinsterna grundas pt1 försöksverksamhet inom 

liirarutbildningen eller att underlaget för tjiinsterna inte iir si1 stahilt att Jet 

bedömts Himpligt att inriitta dem iiven som ordinarie. 

De liirare det hiir iir frt1ga om f{1r enligt min mening anses ha samma 

reella kompetens som de som kan fi\ ordinarie tjiinster. men de iir f. n. pti 

formella grunder utcstiingda frhn möjligheten att fä skollcdartjiinstcr eller 

bitriidande skolledartjiinster utan dispensförfarande. 

Enligt min mening lir det rimligt all liven den som lir behörig till extra 

ordinarie llirartjiinst fär behörighet till rektors- och studierektorstjlinst. om 

ordinarie tjiinst av samma slag inte finns. Detta bör giilla sf1viil grumhkolan 

och gymnasieskolan som kommunal vuxcnuthildning. 

Jag hemstiiller att regeringen föresltir riksdagen all 

I. godbnna vad jag har förordat om statsbidrag för kommunernas 

vikariekostnader vid vt1rd av adoptivbarn. 

2. godkiinna de riktlinjer för inriittande av tjlinst som skoldirektiir i 

kommun som jag har förordat. 

3. godkiinna vad jag har förordat 1)m statsbidrag till förberedande 

dansarundervisning i grundskolan. 

4. godbnna de riktlinjer bctriiffande behörighet till ordinarie rek

tors- och studierektorstjiinster som jag har förordat. 

5. till Bidrag till drijie11 a1· gru11d.1kolor m. 111. for budgetäret 1980/81 

anvisa ett fi.irslagsanslag av 11 737000000kr. 

C 12. Information om läroplan för grundskolan 

1980/XI Nytt anslag (förslag) 5600000 

J-"iircdraga1Ule11 

I enlighet med vad jag har anfört vid min anmiilan av vissa gemensamma 

frågor inom skolv~isendet biir siirskilda medel anvisas för information om 

den nya läroplanen för grundskolan. Medlen bör anvisas under ett siirskilt 

reservationsanslag. Vid min beriikning av anslaget har jag i enlighet med 

riksdagens beslut (prop. 1978/79: 180. UblJ 1978/79: 45. rskr 1978/79: 4221 

om läroplan för grundskolan m. m. räknat med att >.6 milj. kr. biir stiillas 

till länsskoln~imndernas disposition under vart och ett av budget[tren 1980/ 
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81- 1983/84. Medlen bör fördelas pä niimndcrna av skolöverstyrelsen 

(SÖJ. i huvudsak i förhållande till antalet ekver i grundskolan inom resp. 

nämnds område. 

För den generella skriftliga information om faroplanen som kan komma 

att behöva ges till olika grupper samt for övriga informati<lnsinsatser pä 

central nivå heräknarjag vidare ell mcdelsbehov av 2 milj. kr. Dessa medel 

hör disponeras av SÖ. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Infimnation om liiroplan ./i"ir grundskolan för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 5 600 000 kr. 

C 13. Bidrag till s~·ensk undervisning i utlandet m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

9017743 

15076000 

17 649000 

Från anslaget uthctalas statshidrag till svensk undervisning i utlandet. 

Bidragshestämmelserna återfinns i förordningen ( 1978: 59 l) om statsbidrag 

till svensk undervisning i utlandet. Dessa bestämmelser innehär i ko11het 

att statsbidrag till utlandsskola utgår i form av bidrag till kostnader for 

lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande 

ordinarie tjänst vid svensk grundskola och bidrag till skolans lokalkost

nader med 50 <;..;. av årsklistnaden för nödvändiga undervisningslokaler 

samt i forn1 av s~irskilt driflhidrag med 8~;;:, av lönekostnader och vissa 

pensionskostnader. Vidare utgår statsbidrag till korrespondensundervis

ning, kompletterande svensk undervisning och svensk undervisning vid 

internationell skola. 

Från anslaget utbetalas statsbidrng till pensionskostnad för vissa lärare. 

Skt>lii1 't'rstyre/sen 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår fram

går av följande sammanställning 

S1tll.rn11der.1tiiddu .ll'Cllska 111/andssk1>lor /iisåret 1979/80 

Europa Belgien 
(Bryssel) 

England 
<London) 

Frankrike 
tPari~l 

Italien 
(Milam1) 

Låg- och 
mellanstadium 

X 

X 

X 

X 

Högstadium 

X 

X 

X 
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Asien 

Afrika 

Polen 
(MragPWO) 

Portugal 
( Lissahun) 

Schweiz 
(Genen~) 

Sovjetunionen 
(~foskva) 

Spanien 
( Fuengirnla) 
<Madrid) 
I Palma de Mallorca) 
( Las Palma~) 

Viisttyskland 
<Berlin) 
<Hamburg) 

Indien 
( Kodaikanall 

Irak 
!Bagdad) 

Iran 
!Tehcranl 

Japan 
<Kosai) 

Saudi-Arabicn 
<Abha) 
(Jeddahl 
(Jeddah) 
1Riyadh) 
<Tabuk) 

Sri Lanka 
!Kotmale) 

Thailand 
( Bannang Satal 
<Hua Hin) 

Vietnam 
<Aai Bang) 

Algeriet 
(El Khcmi~) 

Botswana 
(Gaborone) 

Burumli 
( Bujumbura) 

Centralafrikanska 
repuhliken 

I Berberati) 
Etiopien 

(Addis Abeba) 
Folkrepubliken Kongo 

( Pointe Noirc) 
Kenya 

(Nairobi) 
Madagaskar 

(Anekalcka) 
Tanzania 

<Dar es Salaam) 
<Nzega) 

Tunisien 
tSidi Saad) 

Republiken Zaire 
<Semendua) 

Ul.g- tKh 

mellanstadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

>:. 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Hög~tadium 

X 

X 

X 
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Amerika 

Zambia 
tNdola) 

Argentina 
!Sierra Grandc) 
tTucum<inl 

Bolivia 
1.Cochabamhal 

Bra~ilien 
tSao Paulul 

Mexico 
(Mexico City) 

Panama 
tBoquctel 

Peru 
tAchoma) 
<Lima) 

Lag- och 
mellanstadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +I 886 8::!8 kr. 

Högstadium 

2. Skolöverstyrelsen ( SÖl heriiknar att totalt ca I 350 elever innevaranJe 

liisttr far unJervisning i Je statsunderstödJa utlandsskolorna. Detta innc

hiir en ökning jiimfört med året dessförinnan. För liis[1ret I 980/81 beriiknas 

ett oföriindrat elevantal. 

3. SÖ föreslt1r en ökning av anslagsposten Undervisningsmateriel till 

korrespondensundervisning och kompletterande wensk undervisning dels 

pf1 grund av triiffad~· avtal (+MO 000 kr.). deb med hiinsyn till ökat antal 

ekver. 

4. Vidare föreslår SÖ pt\ grund av belastningen en ökning av anslagspos

terna Lokalbidrag ( +636 000 kr.) llCh UnJervisning av utlandssvenskars 

harn i Sverige t + 265 000 kr.). 

SÖ hemst~illcr 

att till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. för hudgct[1ret 

1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 18 158 000 kr. 

Fiirl'draga11J1·11 

Som jag har anfört vid min anmälan av vissa gemensamma fr{tgor inom 

skolväsendet inledde företr~idare för svenska och norska staten våren 1979 

överläggningar om samarbete pt1 utlandsundcrvisningcns omradc. Denna 

svensk-norska samarbetsgrupp har nu slutfört sina förhandlingar och en 

preliminär överenskommelse föreligger tim samverkan mellan de bt\da 

länderna för att trygga undervisningen vid norska och svenska utlamlssko

lor. Överenskommelsen. som avses bli tilliimpad fr. o. m. liisåret 1980/81, 

inneb~ir att norska resp. S\'enska elever fär räknas in i elevunderlaget for 

svenska resp. norska utlandsskolor (årskurserna 1-9). En schabllinkll5tnad 

per elev i norsk eller svensk utlanJsskola har för fasäret 1980/81 fastställts 
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till 8 500 sv. kr. Beloppet skall justeras arligen enligt brarlönetll vecklingen i 

Sverige. Efter va1je fasär sker en avräkning mellan länderna. 

Vidare skall enligt den preliminiira överenskommelsen huvudman för 

ullandsskola vara skyldig att anordna undervisning i hemspråk för norska 

elever vid svensk utlandsskola resp. för sveföka elever vid norsk utlands

skola. Bidrag till undervisningen skall utg[i enligt de regler som giiller for 

kompletterande undervisning i elevernas hemland. 

Om de norska resp. de svenska eleverna pi1 lag- oeh mellanstadierna vid 

svensk resp. norsk utlandsskola utgör 111nkring en tredjedel av Jet sam

manlagda elevantalet o..:h om skolan har minst tre liirart,iiinster för li1g- och 

mellanstadierna skall skolstyrelsen enlig! iivcn:nskommelsen kunna beslu

ta att en av liirartjiinsterna skall tillsiittas med norsk resp. svensk liirare. 

Motsvaran<le skall giilla för högstadiet. 

Styrelsen för utlan<lsskola skall vidare för elever frän det andra landet 

kunna göra sädan jfönkning i timplanen att <len s~1 lt111gt möjligt öven:ns

stiimmer me<l vad som giiller i elevernas hemland. 

Den preliminiira överenskommelsen avser elevers tilltriide rill redan 

upprättade od1 statsbidragsberiittigade skol11r. För inriittande av svensk 

eller norsk utlandsskola är huvudregeln att statsbidragsberiittigad liirar

tjiinst far finnas först om elevantalet uppgär till minst tio i <'irskurserna 1-6. 

Vid de inledningsvis niimnda iiverbggningarna erinrades om att det redan 

linns miijlighet att medge dispens för att inriitta svensk rl:'sp. nl'rsk utlands

skola vid lägre antal elever än tio. Denna dispensmöjlighet i fn'iga om 

inriittamle av svensk utlandsskola prövas av regeringen frirn fall till fall. 

SLllll underlag för denna prövning bör i fortsättningen iiven red11visas 

antalet aktuella norska elever. för vilka nllrska staten iir beredd att betala 

er~littning. 

Även i Finland har intresse visats fiir ett mohvarande samarbete vad 

g~ilkr finlandssvenskars barn. r:r;1gan diinim far \as upp vid överliiggningar 

mellan företrädare för svenska (l..;h finska 'talen oeh evl:'ntuellt för norska 

staten. Fri'111 svensk sida hör dessa överliigg.ningar bedrivas med syfk att 

uppni1 samma former för samverkan som enligt den preliminära iiverens

kL1mmclsen med Norge. 

Regeringen bör inhiimta riksdagens bemyndigande att triiffa överens

k11mmelse med Norge resp. Finland om samarbete pft utlandsundervis

ningens område i enlighet med vad jag har anfört. 

I övrigt riiknar jag för niista budget~r inte med andra föriindringar under 

anslaget iin sådana av automatisk natur. 

Med h[invisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föresl{1r riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att i huvudsaklig övl:'rensstiimmelse med 

vad jag har förordat triiffo överenskommelse med norska resp. 

finska staten llm samarbete pti utlandsundervisningens område. 

2. till Bidrag till s1·e11.1/.. 111ulcn·i.111i11,.; i 111/a11Je1111. m. för budgetäret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 17649000kr. 

18 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /()0. BilaRa 12 
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C 14. Sameskolor 

Flirl'llragu nJ1· 11 

I statsbudgeten for innevarande budget{ir finns uppfört ett förslagsanslag 

av 8 654 000 kr. till samesklilor. 

En departemental arbetsgrupp lade hi.isten 1978 fram ett förslag !Ds U 

1978: 5) Administration och ledning av en samisk utbildningsviig. Bered

ningen av SÖ:s anslagsframstiillning betri.iffande sameskolnr för nästa bud

getår llCh nämnda förslag ~ir iinnu inte avslutad. Jag avser att senare föreslti 

regeringen att for riksdagen vid 1979/80 ärs riksmöte lägga fram en särskild 

proposition i ämnet. I avvaktan härpä biir anslaget SameskL1lor tas upp 

med ett preliminiirt beräknat belopp. 

Jag hemstiiller att regeringen fi.in:sltir riksdagen 

alt. i avvaktan pä s~irskild prnpLlsition i ~imnet. till Sa111es/.;.11/11r för 

buJgernrel J 980/81 ber~ikna elt förslagsanslag av 9 990 000 kr. 

C 15. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

197'1'-/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

J015XI 593 

91 116000 

J 19 891 000 

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, 

hcfagna i Solna ffomtcbodaskolan) och Örebro ( Ekeskolan). Vid Ekesko

lan mottas som elever synskadade barn med tilläggshandikapp. Döva och 

hörselskadade elever undervisas vid dds sex skolenheter. belägna i Stock

holm !Manillaskolan). Gnesta (Åsbackaskolanl. Lund tÖstervångsskolan). 

Vlinershorg 1VlinerskL1lan). Örebro <Birgittaskolanl och Härnösand tKris

tinaskolanJ. dels i s;irskilda klasser förlagda till grundsknlan (s.k. externa 

klasser). Åsbackaskolan tar emot elever med tilfaggshandikapp. Vid en 

~kolenhet i Sigtuna ( Hällsboskolan l undervisas normalbegåvade barn med 

grava talskador samt hörselskadade barn med beteendestörningar och 

vissa andra komplikationer. 

Verksamheten regleras genom specialskolforordningen ( 1965: 478. om

tryckt 1970: 327. ändrad 1976: 537 och I0.34. 1977: 109. 1978: 619 och 989 

samt 1979: 14 och 445). 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 lltbildningsdepartementet 275 

Personal 
Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

VtRifier 

Lönekostnader 
Sjuk vård åt pcr~onal 
Lokalkostnader 
Övriga utgifter 

därav för deltagande i 
kurser. konfrrcnscr m. m. 

Inkomster 

Nettoutgift 

Avrundat 

Sk11/ö1·cr.1·tyrels <' 11 

1979/80 

353.5 
4fi9.5 
823 

70 557 900 
95000 

12437000 
8313600 

( 166 300) 

91403500 

277 500 

91126000 

Beräknad ~indring 1980/81 

Skolövcr
styr.:lsen 

+ 9.0 
+30 . .'i 
+39.5 

+21074 700 
+ 20000 
+ 4 323 700 
+ 1206400 

(+ 91600) 

+33924800 

+ 150000 

+33774800 

33 775000 

Före
draganden 

+2 
+U 
+3,5 

+ 24 138 :!00 
+ 40000 
+ 4302200 
+ 435 100 

( + 40000) 

+28915500 

+ 150000 

+28765500 

+ 28 765 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 28 524 700 kr. 

2. Enligt beslut !prop. 1965: 70. SU 1965: 101, rskr 1965: 275) skall under

visningen på högstadiet för döva och hörselskadade elever for hela riket 

vara förlagd till Birgittaskolan i Örebrn. Anordningen lir inte reglerad i 

specialskolförordningen eller pä annat sätt. Med stöd av iimbetsskrivelser 

den 2 december 1966 och den 5 april 1968 har skolöverstyrelsen ( SÖl 

beslutat att högstadieundervisning för döva och hörselskadade elever i 

specialskolan försöksvis för anordnas vid övriga skolenheter. Fr. o. m. 

läsåret 1978/79 finns högstadium vid samtliga specialskolor for döva och 

hörselskadade. SÖ upprepar sitt förslag fran föregående års anslagsfram

ställning att högstadium permanent för anordnas vid skolenhet av special

skolan för döva och hörselskadade elever. 

3. Liksom i forcgi'tende års anslagsframstLillning redovisar SÖ (1mfatt

ningcn av integrationen av synskadade elever i det allmänna skolväsendet. 

SÖ pekar därvid på behovet av extra stöd och hjälp il.t dels integrerade 

eleverna. dels de Hirare i grundskolan i vars klasser elever integrerats dels 

ock elevernas föräldrar. SÖ anser att den resurs som frigörs vid 

Tomtebodaskolan bör fä användas för kurs verksamhet m. m. för integrera

de elever. mottagande lärare och föräldrar m. fl. Innevarande budgetår får 

enligt prop. 1978/79: 100 (bil. 12 s. 324) och reglcringsbrevet för budgetåret 

1979/80 vid Tomtebodaskolan tre speciallärare och en farare i praktiskt

estetiska ämnen användas för denna kurs verksamhet. 

SÖ föreslår nu en fortsatt uppbyggnad av Tomtebodaskolans resurser 

för stöd åt integrerade elever med en tjänst som förstadielärare, en halv 

tjänst som psykolog, en halv tjänst som forskningsassistent (samordnare) 

och medel till medicinsk resurs (+362200kr.). 
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4. Vid sidan av spc..:ial-.kolan finn-. en rcgi11nal re-.urs för sti.idverksam

het for synskadade dever uppddad p~1 frm rcgilmer, im1m vilka 15 försko

lekonsulenter och 19 resdiirare f. n. arhctar. SO föreslfa en fortsatt ut

hyggnad av den regionala resursen med iHta t.iiinster snm fiirskokkonsu

knt och sju tjiinsler s11rn spl·..:ialliirare/röeHirare ( + I 562 600 kr.). Till fliljd 

hiir;n· föresHis uppriikning av medlen till resccrsiillningar med '2'25 000 kr.. 

till expenser med 15 000 kr. och till iivriga utgifter med I 0 000 kr. 

5. För sv1i-verksamhct vid .~pe..:ialsk1ilan föreslftr SÖ mcdd motsvarande 

t vr1 och en halv tjiinst som specialliiran:. Denna verksamhet iir iinnu inte 

tillfredsstiillande löst for spe..:ialskolans del. Enligt 78 ~ specialskolfi.irord

ningen t 1%5: 47~1 kan undervisningsskyldighetcn för srecia!Hirare nedsiit

tas med högst fyra vel·kotimmar. Skiilet kan 1.ex. vara syo-uppgifter. SO 

upprepar ~rnyo sitt förslag fr;·m tidigare i1r all undcrvisningsskyldigheten for 

src..:ialliirare far minskas för utfiirande av syo-arhcte enligt ett siirskilt 

heriikningsunderlag. hir syo-funktioniirer med annan anstiillning iin liirar

tjiinst i spel·iahkolan hcriiknas clt siirskilt tjiinstcunderlag. för stirsl\ilda 

serviceuppgifler giillamk gravt synskadade dlcr hörselskadade elever i 

grundskola o..:h gymnasieskpla heriiknas dcssuhllll sammanlagt Mta vecko

timmars extra nedsiittning fi.ir niimnda spe..:ialliirare vid 'fomtehndaskolan 

u..:h Birgittaskolan ( + lh'\ ()()()kr.). 

6. SO fi.ireslilr medel fiir försöksverksamhct med en konsulent vid Eke

sknlan. vilken kan h;mdha fiirberedelseverksamhet inför elevs utskrivning 

frf111 srccialsk1ilan vid skolpliktstidens utg!mg samt uppföljningsarhete 

1'land elever som avslutat skolgi1ngm f+ J06000kr.). Fiir konsulenlt'ns 

resor her;·1knas I 0 000 kr. 

7. Enligt SO:s mening milste ytll'rligare tvi! nch en halv tj;inst som 

psykolog inr;ittas ( + 2Y4 900 kr.). Vid Osterv:111gs-. Viiner- och Kristinasko

lan linns f. n. endast en halv tj;inst inriillad. mcn SÖ anser all l'n hel tjiinst 

m:1stc vara basresursen vid varje skola. Den aterstäende tjiinsten avser en 

halv tjiinst för BDU-verksamheten vid Ekeskolan och en halv tjänst för 

fi.irst~irkning vid H~illsbnskl1lan för den fo1fadlandevis omfattande familjc

ri1dgivning och familjclerapeutiska verksamhc:tcn vid denna skola. Med 

h;·1nsyn till Birgittaskolans höga elevantal tf. n. 211) ber~iknar SO vidare 

50 000 kr. i arvodesmedel för psyk1>loghj;ilp. 

8. Även kurators\·erksarnheten utgör en mycket viktig resurs vid spe

cialskol1>rna. Ya1je skl>la m{1ste fä en hel tjiinst som kurator till sitt förfo

gamle. SÖ fi.irl·slt1r diirför inr~ittandc av ytterligare en halv tji.in st vid 

Kristina-. Överdngs-. V;incr- och Åsha..:kaskolan. vilka därmed alla upp

nt1r nyssn;imnda mtd l + 187 600 kr.). 

9. Endast Östervrmgs- och Åsbackasklilan har hara en halv tjfö1st som 

översköterska. För att i n~1gon m~rn klara arhetsbelastningcn har dessa en 

betydande övertid. SÖ fi'1reslfa därför inriittande av ytterligare en halv 

tj;insl som i.iversköterska vid dessa tvi1 skolor. ~i.ir hhnsyn tagits till känd 

övertid medför detta förslag en k11stnadsökning ined 67 200 kr. 
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10. sf) riiknar med t:'ll fort~att 1111lyttning fr;in intern;1tbol'rllk till sma

blll:nJe i samhiilkt med fyra enhc1cr niista hudgL't;'1r. Mi.:d ankdning h:irav 

beriiknas ett behov av ytterligarL' 14 tjänstt.:r som vi"irdare t+ I UO'iOOkr.l. 

11. SÖ iigi.:r riitt all vid uppkommande \akans inom ramen för hetintliga 

tjänster giira omfiirdelningar mellan kansli-. ekonomi- och vi·inlpL'rsl1nal. 

Av Ekeskolans personal fi.ir boendl'l fullgör sju av 23 ekorwmibitriidcn sin 

tjiinstgi.iring som skiitare. SO fiiresbr nu all dessa tjiinster lllllvandlas till 

skötare t + l 'i .'i\\() kr. l. 

12. SÖ föresl;1r inriittande a\ en halv tjiinst som tandliikart.: och i.:n halv 

tjiinst som tandsköterska vid Birgittaskolan !gemensamma med Lkcskolanl 

i utbyt.: mot kostnader fiir kiipta tj:inster inom folktandv;1rdcn vid Örebn1 

Him lalllhtingslrnmmun. Hiirvid bör mi.:dcl ( 12'i01l0kr.l omfördelas frim 

anslagsrostcn Övriga utgifter till anslagsposten Lönekostnader. Verksam

hi.:tcn biir bedrivas som försiiksvi.:rksamhet llt:'h innebiir ingen kostnadsök

mng. 

13. SÖ fi.iresl~1r inriittande av i.:n tjiinst Sl)m hörseltekniker vid vardera 

Viiner- llt.:h Östen·[ingsskolan mot indragning av arvode t + 12.'i 600 kr.), 

eftersom tillgiingligt belopp for arvodering inte täcker Jet behov av hiirsel

tcknisk hjiilp som dt:ssa skokir har med tankl' pil bl. a. elevantakt vid resp. 

sklila. 

14. SÖ fört:sl:ir omvandling a\ tjiinst som viirmt:skötarc till tjiinst som 

vaktmiistare vid Manillaskolan. 

15. Mi.:dkn till arvode för pcrsonalutbilJning fört:sl:1s uppriiknade med 

35 000 kr. samt medlen för kursavg.ifter m. m. med 20 00\l kr. 

16. Enligt SÖ bör crsiillningcn till familjer Slllll i sitt hem tar emot 

spc<.:ialskolcclt:vcr for inackordering utgöras av en omkostnadsdcl och i.:n 

arvodcsdc:I. Ftir att nsiittningshcloppet fiir inackordi.:ring av spi.:cialsko

lans elever skall kunna beriiknas efter i princip samma normer som glillcr 

för Svcn~k<t kommunfiirbundcts llCh Landstingstlirbumkts vc:rksamhl'ls

omr{1dcn fört:slf1r SÖ dels att 300 000 kr. förs över fri·111 anslag~postcn 

Övriga utgifkr till anslagsposti.:n Llincklistnadn. dels att behippct for 

arvoden under sistniimnJa anslagspost riiknas upp med ylti.:rligari.: 673 000 

kr. 

17. SÖ bcriiknar en likning av medlen till 1-est:crsiillningar med 9'i 000 kr. 

SÖ hemst~iller 

att högstadium fär alllmlnas permanent vid skolenhet av specialskolan 

för döva o<.:h hörselskadade elever. 

alt yuerligare en tj~inst som förstadidärare. en halv tjänst som psykolog 

och en halv tjiinst som forskningssamordnare inriillas vid Tomtcbodasko

lans resurscentrum samt att medel anvisas för medicinsk resurs vid resurs

centrt:t. 

alt den regionala stödverksamhcten för synskadade utökas med yllerli

gare sju speciallärare (reselärare) och fitta förskolekonsulenter samt all 
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medlen till reseersiillningar riiknas upp med 225 000 kr. och till expenser 

med 15 000 kr.. 

att för syo-verksamhet vid specialskolan beräknas medel motsvarande 

tvt1 och en halv tjiinster som speciallärare och att av SO redovisad norm for 

verksamheten godkiinns. 

att medel anvisas för försöksverksamhet med konsulent vid Ekeskolan 

for förberedelseverksamhet vid elevs utskrivning vid skolpliktstidens ut

gång samt uppföljningsarbete bland elever som avslutat skolgangen samt 

att medel anvisas for konsulentens resor med 10000 kr.. 

att ytterligare två och en halv tjiirn.t som psykolog, tva tjfmster som 

kurator, en tjiinst som översköter~ka. 14 tjänster som vårdare, en halv 

tjiinst som tandliikare och en halv tjänst som tandsköterska samt två 

tjiinster som hörseltekniker inrättas, 

att ytterligare 50000 kr. anvisas för psykologhjiilp, 

att sju tjiinster som ekonomibiträde vid Ekeskolan omvandlas till tjäns

ter som skötare. 

att en tjänst som viirmeskötare vid Manillaskolan omvandlas till tjänst 

som vaktmiistare. 

att medlen for arvoden till persom1lutbildning uppriiknas med 35 000 kr. 

liksom for kursavgifter m. m. under expenser med 20000 kr.. 

alt 673 000 kr. ytterligare anvisas för ersiittning till familjeföriildrar i 

en~kilda hem i vilka elever inackorderats samt 

att till Specialskl)lan m. m.: Utbildningskostnader for budgetf1ret 1980/81 

anvisas ett fi.irslagsanslag av 124901 OOll kr. 

SÖ har vidare i skrivelse den 1 oktober 1979 hemstiillt om att fortsatt 

fi.irsöksverksamhet för bedrivas med undervisning i optaconliisning med 

sammanlagt sju veckotimmar liis{1rct 1980/81. 

FiirslaR riirandc 1111den·is11i11Rl'll fi"ir svnskadadc dn·cr 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juni 1978 tillkallade jag en 

kornmittc med sju ledamöter för att utreda frågan om integration av handi

kappade elever i det allmänna skolviisendet ( U 1978: 07l'. Kommitten 

antog namnet intcgrationsutredningen. Utredningen har i september 1979 

avlämnat ett delbetänkande (Ds U 1979: 11) Undervisningen för synskada

de elever - planering i ett kortare perspektiv. 

Inledning 

Under 1970-talct har integreringen av synskadade elever i det allmlinna 

sklilviisendet ökat kraftigt. Eleverna har emellertid inte alltid pä lokal

planet kunnat fii det stöd som specialskolan kunnat ge. SÖ tillsatte därför 

1 När betänkandet avlämnades: överdirektliren Lennart Orehag. ordförande. gym
na~tikdirektiiren Ulf Crona. slöjdläraren Ak~ Martinsson. studierektorn Olle Pek
kari. riksdag~ledamöterna Birgitta Rydk. Bengt Wiklund och Margit Odel~parr. · 
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ttr 1977 en siirskild arhetsgrupp. den s. k. Tomtebodagruppen. för att 

utreda fri1gan om den fortsatta planeringen av de synskadade~ undervis

ning. Gruppen himnade ~ir 1978 sitt förslag till SO. 

Under den tid Tomteh<'dagruppen arhetade tillsattes integrationsutred

ningen. SÖ beslöt diirför att överliimna Tomtebodagruppcns förslag till 

integrationsu t redningen. 

Integrationsutrcdningen har remitterat förslaget till ett antal berön.la 

myndigheter och organi~ationer. Svar har inkommit frfin socialstyrelsen. 

handikappinstitutet. universitets- och högskokiimbetet (l!HÄ) (som iiven 

berett universiteten i Uppsala. Linköping. Göteborg. Lund och Umcä 

samt högsk<)lan fiir lärarutbildning i Stockholm tillfälle att yttra sig). liins

skolniimnden i Göteborgs och Bohus Hin, omsorgskommitten. talhokskom

mitkn. landstingsförhundet. Svenska kommunförbundet. Centralorganisa

tionen SACO/SR. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjiinstemännens 

ecntralorganisation O"CO). Stockholms sknlförvaltning. Malmö skolsty

relse. Handikappförbundens centralkommitte (HCK) <som instämmer i 

Synskadadcs riksförbunds <SRF) yttrande). SRF. Tomtehodaskolans lära

n:. forskokkonsulcnter. reselärarc och övrig personal. Tnmtebodaskolans 

foriildraforening och Ekcskolan. 

Integrationsutredningen har. i likhet med många remissinstanser. funnit 

att vissa delar av Tomtchodagruppens förslag omedelbart hör genomföras 

för att de synskadades undervisningssituation skall förbättras. Utredning

en lägger diirför fram ett förslag till ätgärder pa kortare sikt för de synska

dade barnen oeh ungdomarna. Andra delar av Tomtebodagruppens förslag 

måste enligt utredningen ses i ett mer långsiktigt perspektiv. Vissa prohlem 

är gemensamma för flera handikappgrupper och måste därför lösas i ett 

större sammanhang. 

Integrationsutredningens förslag 

lntegrationsutredningen tar i sitt betlinkande stiillning till Tomteboda

gruppens förslag om central. regi<lflal och lokal resurs för de synskadade 

eleverna. 

Utredningen förordar. i likhet med flertalet remissinstanscr. att det vid 

T,imtebodaskolan skall finnas en centra I stöd resurs för synskadade. 

Verksamheten vid Tomtcbodaskolan skulle enligt utredningens förslag 

omfatta en skoldel. verksamhet för integrerade elever samt utbildnings

och informationsvcrksamhet. 

Enligt heslut (prnp. 1976/77: 100 bil. 12. UbU 1976/77: 16. rskr 1976/ 

77: 157l skall Ekeskolan fungera som pedagogiskt centrum för synskadade 

utvecklingsstörda samt dövblinda med uppgift att ge råd och service i olika 

hänseenden till den regionala verksamheten. Beträffande ansvarsfördel

ningen mellan Ekeskolans resurscentrum oeh det centrum som föreslås vid 

Tomtebodaskolan anser utredningen att Ekeskolans resurseentrum hör 

rikta sig till elever med synhandikapp och tilläggshandikapp i form av 
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utn:ddingsst(irning. diivh.:t eller hörselskada. dvs. till ~amma kategorier 

sl!m t-:kesk,ilan svarar för betriiffande undervisning. Ett Tomti:·hodacen

trum hi..ir inrikta sig p~i synhamlikappade elever S<llll inte Lir ut vecklings

stiirda eller h<1r grav<ire höp;elskada. Utredningen ser emellertid en sam

verkan i fri·iga om resurserna for '>ynskadadc elever som ytterst angelligen 

och avser ;·itnkomma till dessa fr;·\gur. 

S/..c•lilc/<'11 vid rL''>lll'scentret hör enligt utredningens mening ha tre hu

vudfunktioner. niimligen specialsk,1la. forskL1la och re;.ur-; for hiraruthild

ning m. m. 

Uis<"iret I 978i79 var elevantalet vid Tomtehodaskolan endast ca 40 ele

ver. Utredningen har emellertid Lltg~ttt ifritn att speeialskL1lan skall finnas 

\.;var s~I hingc det tinn;, ett ckv- nch forlildraintresse för utbildningen. 

Enligt utredningens mening b(ir den fiirskoleverksamhct S<lm redan i dag 

finns vid Tomteh,idaskolan tillvaratas för framtiden. Barnomsorgerna for 

handikappade förskolebarn lir unuer uppbyggnad. likasft syneentrakrna. 

av vilka vissa redan nu har kunskap nekstl om barn. Fn kraftig utökning av 

antakt försk,ilek,1nsulenter kan. tillsammans med förstLirkta syneentraler 

inneblira att en del av diag1wstiserings- och utredningsarbetet kan utföras 

pit del lokala planet. Utredningen foresll\r diirför endast en förskoleverk

samhet dimensionerau for den östra rc.:gionens barn. barn till förlildrar ptt 

kurs vid Tomtch,idacentret samt för barn som inte kan utredas niirmare 

sina hem. 

Utredningen poiingterar vikten av att man iakttar försiktighet i vad giiller 

utnyttjandet av Tomtebodaskolans elever som resurs för lärarutbildning. 

fortbildning. utvlirderingar m. m. dt1 det är tveksamt Llm de fä elever som 

f. n. finns vid Tomtcb,ida-,kulan orkar med en sädan belastning. Utred

ningen anser (förenhit att skolpersonalen skall ta p~1 sig uppgifter i utbild

nings-. fortbildnings- och utviirderingssammanhang. 

\',·rk.rn111hete11 ji'ir integrerade l'ic'l'c'r vid resurseentrct och den regionala 

sllidurganisationen som finns uppbyggd i organisationen av fiirskolekonsu

lenter och resebrare hör i viss män betraktas som en enhet. 

Tomtehndagruppen flireslog all synskadade barn som är integrerade i 

grundskolan - tillsammans med sina föräldrar ·- skulle kunna fä komma 

till ett Tomtehoda resurscentrum för observatilln och bedömning. Utred

ningen betonar. i likhet med flera remissinstanscr. all man bör vara mycket 

i'iterhMlsam med att !rita barn resa länga viigar till en för dem främmande 

milj\.i. Centrala kurser. utrednings-. uppföljnings- och tr~iningsbesök innc

här för mänga barn en extra pMrestning pi'\ grund av miljöbytet. Alla 

möjligheter hör diirför. enligt utredningens mening, utnyttjas all tillvarata 

och bygga ut de lokala oeh regionala resurserna. I allmänhet kan man 

emellertid inte ptt lokalplanet tillgodose alla synskadade barn lika bra som 

pä Tomtebodaskolan vad gäller diagnostisering. uppföljning och träning. 

Hda det för vissa barn behövliga lagarbetet kan i dag i många fall endast 

åstadkommas på Tomtebodaskolan. De resurser som finns för ändamålet 
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pä Tomtd:1odask,1lan bör diirfiir finnas kvar lH:h temp,1riirt först:irkas. tills 

man p{1 det regionala och lokala planet hunnit i kapp med kunskap od1 

resurser. 

Det finns mi·lnga m:inniskor runt de synskadade deverna som behöver 

inti.1rmation om synhandikappet. Enligt utredningens mening biir 11thild-

11i11"s- och i11ji1mwtio11.11·crk.rn111hct för vuxna utgöra den centrala verk

samhet ett resurscentrum vid Tomteboda skall inrikta sig pä. Denna upp

fattning delas ocksti av majoriteten av remissinstanserna. En s~tdan central 

utbildnings- m:h informationsverksamhet för dock inte utesluta miijlighe

terna att ge utbildning och information till berörda pa det lokala planet. 

Vid Tomtebodaskolan anordnas redan nu kurser för fi.iriildrar till syn

skadade barn. Föräldrautbildningsfrågorna är aktuella även i andra utrcd

ningssammanhang. Harnomsorgsgruppen har t. ex. i uppdrag att förcslf) 

former för en allmän föräldrautbildning ,1ch i anslutning till detta uppdrag 

Llcksä hur för;ildrautbildningen för handikappade b•1rn skall organiseras 

och läggas upp ute i kommunerna. Utredningen anser att viss fiiriildraut

bildning och -information kan ske pa hemorten, men betonar samtidigt att 

kontakten mellan föräldrar till synskadade barn är betydelsefull. Att p[i 

hemorten rn sådan kontakt iir inte alltid lält eftersom antalet synskadade 

barn som fi.ids i Sverige endast iir 1.50-200 per {1r. Utredningen anser 

diirför. att Tomtebodaskolan bör finnas som resurs för utbildningen av 

föriildrar till synskadade barn. 

Behovet av utbildning och information för personal kring de integrerade 

synhandikappade barnen är, enligt utredningens mening. pä intet siitt 

tillgodosett. De synskadade barnen har många gånger kommit till sina 

skolor utan att det funnits personal som kan något om deras handikapp. 

Enligt utredningen finns mycket som genast m~lste göras. om inte de 

integrerade synskadade skall f:'t en viisentligen siimre studiesituation än 

andra barn. 

När det gäller behovet av vidareutbildning och fortbildning för förskok

personal som har barn med handikapp i sina grupper liigger utredningen 

inte fram nagra förslag. eftersom UHÄ ge1111m regeringens beslut den 11 

augusti 1977 har fatt i uppdrag all i samrf1d med SÖ och so~·ialstyrelsen 

göra en ~amlad bedömning av alla vidareutbildningar för arbete bland barn 

med behov av särskilt stöd och stimulans. 

För grundsk,ilans och gymnasieskolans personalutbildning inom omrf1-

det undervisning av synskadade. anser utredningen. att Tomtebodacentret 

kan fylla en viktig funktion. Kurser vid centret bör kunna erbjudas lärare 

som utan all ha erfarenheter av undervisning av syn handikappade plötsligt 

st:ir infiir en sf1dan uppgift. Men det iir ocksa. viktigt. som SRF p;)pekar i 

sitt remissvar. all annan skolpersonal än lärare fä.r kunskaper st1 att de kan 

hjiilpa den synskadade pt1 riitt siitt. Resursen bör vara så flexibel som 

möjligt. Lirare och andra experter vid centret bör. om s11 iir liimpligt. 

kunna besöka en elev på dennes hemort och diir ge hjälp och stöd. Rese-
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föraren och centrets perslmalledning bör i denna sak samarbeta med var

andra lh.:h med elevens skolledning. 

Tomtebodaskolan ansvarar i dag för förskolekonsulenternas och rese

Hirarnas studiedagar och fortbildning av annat slag. Utredningen anser all 

sä skall ske sä länge Tomtehodaskolan iir huvudman för n~1gon eller häda 

personalkateg1)rie rna. 

Utredningen foresltlr all det vid Tomtehodaskolan inrättas dels en infor

mationscentral. dels en informutionsmaterialnämnd. lnformatilmscentra

len bör samla rapporter och skrivelser samt föra förteckningar över för 

området aktuell litteratur. Centralen bör vidare arbeta fram material för 

kursverksamhet och för information till skolor. ~om tar enlllt integrerade 

synskadade elever. lnformationssamlandct hör t1ligga en forskningsassi

stent och en hihliotekarie vid Tomtebodacentret. Rikscentralen för peda

gogiska hjiilpmedel för synskadade (RPH-SYN) hör ansvara för redige

ring. tryckning och distribution. Fasta samarhctsformer hör enligt utred

ningen utarbetas mellan Tomtehodacentret och RPH-SYN. Utredningen 

förölitr diirför att en informationsmaterialnämnd inriittas med represen

tanter för de olika forskningsomrf1dena. högskolorna med lärarutbildning. 

RPH- SYN. handikappinstitutet. förskolekonsulenterna och reselärarna. 

Tomtehodaskolan och Ekeskolan samt av centrets forskningsassistent och 

bibliotekarie. Niimnden bör besluta om material som skall redigeras och 

utges. 

Tomtebodagruppen föreslog all det till centret borde knytas ett samord

nande organ för forsknings- och utvecklingsarbete ( FoU-arbete) rörande 

synskadade harn och ungdomar. Enligt utredningens mening bör en fort

satt diskussion föras om var 1.lct samordnande FoU-organet för området 

synhandik.appadc lämpligast skall läggas och om hur det skall byggas ut 

och eventuellt anknytas till verksamheten vid Tomtehodacentret. 

F. n. är landet indelat i fem regioner vad gäller region a I st i.id verk

s a m het för synskadade barn. Inom dessa regioner arbetar lästlrct 1979/ 

80 sammanlagt l .'i fiirsklllekonsulenter och 19 rese lärare. 

Den regionala verksamheten för synskadade barn i älderna 0- 7 år sköts 

främst av förskolekonsulenterna. En starkt resursförstiirkande i\tgärd för 

de sma barnen är enligt utredningen att öka antalet konsulentt:r. Utred

ningen anser. att antalet förskolekonsulenter i ett första skede skall ök.as 

till 30. men att den fortsatta inventeringen av flerhandikappade med syn

handikapp och den utvidgade informations verksamheten till föräldrar och 

förskolepersonal pil de regionala och lokala planen i framtiden kommer att 

k.r~iva yllerligare ökning av antalet förskolekonsulenter. 

Tomtebodagruppen ansåg all en kraftig ökning måste ske av antalet 

reseliirare. Även för elever i gymnasieskolan. folkhögskolan och vuxenut

bildningen kriivs rcsclärarvcrksamhet. Enligt utredningens mening bör 

antalet resclärare ökas till 30. Varje enskild elev skulle då. fä en väsentligen 

förhättrad studiesituation jiimfört med i dag, och rese läraren skulle hinna 
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med att undervisa eleven och \)~·ks;"\ biittre följa urr elevens undervisning. 

Utredningen avsn äterkomma i frt1ga om behovet av reseliirare för 

synskadade utvccklingssti.irda barn. 

Som I 11 k a I r c sur s för synskadade föreslog Tomtebodagrupren ett 

syslem av knmpanjnnH\rare med specialliirarutbildning. Statsbidrag skulle 

utgi·1 för denna resurs. Utredningen stiiller sig pä intet siitt avvisande till 

kompanjonHirarsystt:mct men anser med hiinvisning till det nya statsbi

dragssysti:met för grundskolan att man inll' skall skara nya vägar för 

medels1illdelning. 

lktrMfande tekniska hjälpmedel instiimmcr utredningen i Tomtehoda

gruprcns förslag att man hiir cf!L'rstriiva äteranviindning av t. ex. synbiin

kar. stolar. skolmagnevision, hlindskriflmaskiner och vissa typ.:r av kalky

latorer. Utredningen framhtUler vikten av att de synskadad.: eleverna fär 

för dem anpassatle brom.:del samtidigt som deras seende kamrater för sina 

!Uromedel. RPH -SYN :s resurser m~iste &11för anpassas till antalet inte

grerade elever. 

Vad giiller med e I för verksamheten har SÖ i sin anslagsframstiillning 

föreslagit l'n fortsatt uppbyggnad av Tnmtebodasknlans resurs..:r för stöd 

M integrerade elevl'r. Utredningen tillstyrker de resurser som föreslagits 

för den centrala verksamheten. Härutöver föresl[ir utredningen att en halv 

tjiinst som forskningsassistl'nt nl'h en tjiinst som bibliotekarie inriittas vid 

den föreslagna informationscentralen. Utredningen förutsätter dessutnm 

att de resurser snm friställs vid Tomtchodasknlan får omfördelas till för

män for det nya centret. 

Niir det giiller regionala resurser föreslår SÖ att medel budgetåret 1980/ 

81 beriiknas för 26 rcscliirare och 23 förskolekonsulenter. Utredningen 

föresltir en snabbare utbyggnadstakt och förordar att antalL'I förskolekon

sulenter utökas till 30 och antalet reseliirare likas<\ till 30. 

En del nyinvesteringar kriivs vid Tom!L'bndaskolan med anledning av 

utredningen;. olika förslag. Utredningen delar därvid SÖ:s bedömningar 

under anslaget Specialskulan m. m.: Utrustning m. m .. men vill siirskilt 

peka pä förslaget att 65 200 kr. skulle anvisas för bl. a. nyinvesteringar i 

nyinredda lokaler. nödviindig förbättring av utrustning och åskädningsma

terial m. m. i samband med kurs verksamheten vid centret. 

Fiiredraganden 

Jag har i avsnittet vissa gemensamma frågor inom skolväsendet anmält 

att integratiunsutredningen ( U 1978: 07) bl. a. avliimnat två delbetiinkan

den som berör specialskolan. 

I betänkandet ( SOU 1979: 50) Huvudmannaskapet för specialskolan fö

reslår utn:dningen fortsatt statligt huvudmannaskap för specialskolan. I en 

särskild bilaga till betänkandet har utredningen också utvecklat sin syn pä 

teckenspråket och pä dövas tvåspråkighet. Förslaget remisshehandlas f. n. 

Betänkandet \Ds U 1979: l I) Undervisningen för synskadade elever -
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planering i kortare perspektiv tar upp frågan lllll inriittande av ett spccial

PL'dagogiskt resllrSL'entrum fi.ir synskadade dever vid Tomtehlldaskolan. 

Under 1970-takt har integreringen av gravt synskadalle ekver i 1.kt 

allmiinna sklllviisendct ökat kraftigt. Hiirigennm har clevantalet vid Tllm

tchndaskolan minskat frän 130 elevn lih[irct 1970/71 till ca 40 dever 

Hisäret 1979/80. Uis;'iret 1978/79 var ca I 500 synskadade elcver integrera

de i den vanliga grundskolan. varav ..:a 175 elever var gravt synskadade. 

Fi.ir att stödja de integrerade eleverna har sknlöverstyrl·lsen (S()1 i sina 

anslagsframsHillningar for hudgettiren 1978/79 od1 1979/80 tagit upp frf1gan 

llm inrättande av ett specialpedagllgiskt resurscentrum for synskadade 

elever från hda landet vid Tomtehndaskolan. Fi.ir hmlge1{1ret 1978/79 

medgavs att de resurser som Frigj11rdes genom det minskade ekvunderla

get vid Tomtebodask11lan tick anviindas för denna verksamhet (prop. 1977/ 

78: 100 hil. 12 s. 273. UbU 1977/78: 14. rskr 1977/78: 2061. Enligt prop. 

J!.}78/79: 100 (bil. 12 s. 3241 förutsatte föredraganden att fr:1gan om inriittan

de av ett specialpedagogi~kt resurscentrum skulle behandlas av integra

tionsutredningen. 

Integrationsutredningen tar i sitt betiinkande ställning till de förslag som 

utarbetats av en arbetsgrupp inom SÖ. den s. k. Tomtebodagruppen. Tom

tebodagruppens förslag har av SÖ överfamnats till integrationsutn:d

ningen. snm remitterat dct till ett antal berörda myndigheter och organisa

tioner. 

Utredningen konstaterar att lkrtalct n:missinstanser förordat en fiir

stiirkning av landets centrala resurser för de symkadade eleverna. För 

egen del anser jag att den samlade expertis avseende de synskadade Slllll 

finns vid Tomtehl1Jaskolan biir utnyttjas pi't cl! si\Jant siitt alt den kl•mmer 

även de integrerade eleverna till del. Jag förordar diili"ör i likhet med 

utredningen att dl't vid Tomtebodaskolan skall finnas dl spec.:ialpedago

giskt resursc.:enlrum dit man kan viinda sig för all f<'l räd och hjiilp och dit 

föriildrar. Hirare och elever kan k11mma för kortare eller Hingre tids vistehe 

för information. diagnostisering eller triining. 

Beslut har fallals alt Ekeskolan skall fungera som pedagogiskt centrum 

for synskadade utvecklingsstörda samt dövblinda för att ge rt1d och service 

i olika hänseenden till den n:gillllala verksamheten 1prnp. 1976/77: 100 bil. 

12. UbU 1976/77: 16. rskr 1976/77: 1571. Ansvarsfördelningen mellan Eke

skolans re>.urscentrum oc.:h det föreslagna centret vid Tomtebodaskolan 

bi.ir vara följande. Ekeskolans resurscentrum bör rikta sig till synskadade 

elever med tilliiggshandikapp. dvs. motsvarande de kategorier av elever 

som undervisas vid Ekeskolan. Ekeskolans resur.,c.:entrum k1l!11mer diir

med alt omfatta i stort sett synskadade elever inom siirskolan. "himtebl)da

centret hör inrikta sig pti synhandikappade elever snm inte ;ir ut vecklings

störda eller har gravare hörselskada. dvs. elever inom grundsk11lan . .lag 

delar dock utredningens uppfattning att en samverkan i frilga om resur

serna för synskadade elever är angelägen 1ich fi.irutsiitter all utredningen 
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;iterklimmer till fr;ig<111 om hur L'n s~1dan samverkan hör ske. 

Den av utredningen föreslagna sknldelcn vid Tomtehlidaskolan föresl~b 

(lmfatta srL·cialsklila. förskola och resurs för liiraruthildning m. m. Jag 

tillstyrker utredningl'ns fiirslag i denna del. 

Verksamheten för integrerade elever bör omfatta diagnostisering. urr

foljning och triining. Jag delar utredningens uprfattning att man hiir vara 

t11erhMlsam med att liita barn res<t !tinga viigar lill L'll resursL·entrum om 

observationer och hL'dtimningar kan giiras r!1 elevens hemort av syncentra

lens rersonal. förskolekonsulenten eller reseliiraren. 

Tomtehlidacentret biir. enligt utredningen. rrimiirt inrikta sig rt1 infor

rnationsverksamhet för vuxna. Vid TlHntehndaskolan anordnas redan nu 

kurser för foriildrar till synskadade barn. Stidan verksamhet hiir finnas 

iiven i fortsiillningen dels för lliriildrar som pi1 hemorten inte kan fä dt'n 

information llL'h kunskap de behiiver om sitt synskadade harn. dels för 

föriUdrar till harn som tillhör Tomtehodaskolan. 

Kurser biir ;inordnas for liirare i det allmtinna skolviisendet som utan alt 

ha erfarenhet av umkrvisning av synskadade skall ta emot eller har syn

skada<li:- barn i sin klass eller grupp. Det hör iiven vara möjligt för annan 

skolrersonal iin hirare att fä delta i kursverksamhet. Lirare och annan 

expertis vid centret bör ocksf1. om sii bedöms lämpligt. ha möjlighet att 

besöka en elev pi1 dennes hemort för att d~ir ge hjiilr och stöd. 

Utredningen föresfär att dt'l vid Tornrebo<laskolan inrättas en informa

tionscentral och en inforrnationsmaterialn~imnd. lnformationscentralen fö

reslt1s Limfatta ii ven inti.irmation om synskada<le med tilbggshandikapr. 

Fiir egen del iir jag inte beredd alt tillstyrka dessa förslag. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om att rikscentralerna för pedagllgiska hjiilpmcdel för 

handikappade \RPH) enligt sin instruktion skall följa det pedagligiska, 

rsykologiska. medicinska och tekniska forsknings- och utvecklingsarbetet 

inom sina omrt1den. 

Hetriillande omfattningen av verksamheten vi<l centret är jag inte beredd 

tillstyrka att nngra ytterligare medel tillförs den centrala stiidorganisa

tilmen. Vnksamheten bör si·11edes be<lrivas inom ramen för befintliga 

resurser. Jag anser emellertid att de resurser som fristiills vid Tomtebo<la

skolan genom Jet minskade elevunderlagl'l efter regi:-ringens bcsHimmandc 

bör kunna omfördelas till förman för det nya centret. !3l 

Den regillnala stödorganisationen för synskadade elever är enligt min 

mening viktig för att integrerade elever skall kunna fä undervisning av 

samma kvalitet som andra elever i grundskolan eller eleverna i srecialsko

lan. Stödorganisationcn hör byggas ut successivt. För nästa budgeti'ir 

tillstyrker jag att medel beräknas för ytterligare två tjiinster som förskole

konsulent och t vit tjiinster som resclärare. Till följd av den utökade organi

sationen beriiknar jag ytterligare medel för rescersättningar med 60 000 kr. 

samt för exrcmer med 4000kr. (4) 

1 fr[1ga om den övriga verksamheten vid specialskolan under nästa 
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btH.lget<'ir vill jag anföra följande. 

Utiiver det antal lilrare. s!lm frir finnas vid spe..:ialsknlan enligt siirskilda 

föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar, tjämtgör ett antal 

i..:ke-ordinarie liirare och timliirare vid specialskolorna efter medgivande 

av liinsskolnämnd. Denna utökning av organisationen har tidigare inte till 

fullli beaktats vid anslagsframst:illningarna. Anslagsposten Lönekostnader 

har dä1för under de senaste budgetåren kraftigt överskridits. För niista 

budgett1r förordar jag diirfor i enlighet med SÖ:s förslag att anslagsposten 

Lönekostnader riiknas upp med 20 milj. kr. med hiinsyn till belastningen. 

Fr[1gan om att permanenta verksamheten med decentraliserade högsta

dier vid specialskolan behandlades av riksdagen under föregi\ende riks

möte (UhU 1978/79: 28. rskr 1978/79: 246). l.Jthildningsutskottet förutsatte 

därvid att integrationsutredningen behandlar denna fri\ga med förtur och 

avger förslag till regeringen si\ snart det är möjligt med hiinsyn till utred

ningens övriga arbetsuppgifter. Enligt vad jag har erfarit kommer integra

tionsutredningen att lämna förslag i denna frt1ga till regeringen vtm:n 1980. 

I avvaktan härpå är jag inte beredd tillstyrka SÖ:s förslag att permanenta 

högstadieorganisationen vid specialskolan. (2J 

SÖ har avlämnat ett förslag rörande studie- och yrkesorientering (syo). I 

förslaget berörs även syo-verksamheten vid specialskL,lan. Förslaget re

missbehandlas f. n. Även i anslagsframstiillningen for budgetåret 1980/81 

har SÖ redovisat förslaget. För egen del finner jag det angeläget att man 

redan nu inför bestämmelser som reglerar syo-verksamheten vid spe..:ial

skolan. Jag tillstyrker därför SÖ:s förslag till bestämmelser och avser 

återkomma till regeringen med förslag till de författningsbcstämmelscr som 

behövs. Vid mina kostnadsberäkningar har jag beaktat att speciallärare 

som utför syo-arbett: redan nu för viss nedsättning av sin undervisnings

skyldighet. (.'i) 

Jag beräknar medel för ytterligare en halv tjänst som psykolog vid 

Ekeskolan samt en halv tjänst som iiversköterska vid Östervångsskolan 

och Asbackaskolan. (7 och 9) 

Jag har inget att erinra mot SÖ:s förslag att omvandla sju tjänster som 

ekonomibitriidc till tjänster Slllll skötare vid Ekeskolan och en tjiinst slim 

värmeskötare till tjiinst som vaktmiistare vid Manillaskolan. (I I och 14) 

Beloppet för reseersättningar i samband med deltagande i kurser, konfe

renser m. m. bör räknas upp med 40000 kr. inom ramen för anslagsposten 

Övriga utgifter. ( 17) 

fr. o. m. budgetttret 1978/79 pågär vid Tomtcbodaskolan försöksverk

samhct med sju veckotimmars undervisning i optaconläsning. Jag förordar 

att försöks verksamheten tär pägä även budgetåret 1980/81. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

detta anslag iin sädana av automatisk natur. 

Med hänvisning till samm;mställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
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I. godkiinna vad jag har förordat om inrättande av ett specialpeda

gogiskt centrum för synskadade elever vid Tomtebodaskolan, 
1 godkiinna vad jag har förordat om studie- och yrkesorientering. 

3. till Sp<'cialst..olan m. m.: Uthildni11R.1·ko.1'lnader för budgetftret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 119 891 000 kr. 

C 16. Specialskulan m. m.: Utrustning m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 79()692 

2 991 000 

2 629000 

Reservation 682476 

Från anslaget utgår medel för läromedel, utrustning och inventarier 

m. m. vid specialskola samt för läromedel till synskadade individualinte

grerade elever i bl. a. grundskola och gymnasieskola. 

1979/80 Bcriiknad lindring 1980/81 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

I. Läromedel. undervisnings-
och arbetsmaterial 951 000 + 207 700 + 31 300 

2. Hörsel- och talteknisk 
utrustning 682 100 + 237 500 + 132 900 

3. Inventarier, maskiner m. m. I 043 200 + 1694000 -552 600 
därav engångsutgifter <709000) (- 2968001 (-709000) 

4. Bibliotek 47700 + 5000 + 5000 
5. Underhåll av hörapparater 267 000 + 26700 + 21400 

2 991 000 +2170900 -362000 

Avrundat +2171000 

Sko/ii1·erstyrelse11 

I. Prisomräkning 3 IO 700 kr.; avgår engångsanvisning 709 000 kr. 

2. Besparingsalternativet innebär att anslaget för nästa budgetår beräk
nas till 2 541 000 kr. 

3. Skolöverstyrelsen <SÖl berliknar en ökning av schablonbeloppet med 

50 kr. per elev för bl. a. anpassning av vanliga läroböcker till teckenspråk. 

punktskrift eller stor-stil. Detta medför ett ökat medelsbehov av 

(50 x 842=) 42 100 kr. För fortsatt anpassning av Tomtebodaskolans elev

bibliotek till det nya förkortningssystemet ber~iknas under budgetåret 

1980/81 en produktion av 100 titlar. För detta ändamål behövs ytterligare 

30 000 kr. För visst material i samband med rese lärarnas och förskolekon

sulenternas besök hos synskadade elever beräknas 24 500 kr. samt för 

fortbildnings- och undervisningsmaterial till kurs verksamheten vid Tomte

bodaskolans resurscentrum 16000kr. (+I 12600kr.). 
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4. För hiirscl- nch talteknisk utrnstning till tvti nya klassrum vid Kristi

naskolan begärs 87 000 kr. 

.'i. Fiir att miijliggiira en planmiissig reinvestcring vid speciahkolorna har 

SÖ i sin medclsberiikning för posten Inventarier. maskiner m. m. riiknat 

med en avskrivningstid pti tio t1r for inventarier och fem i'tr för audivisuella 

hjiilpmcdel. Detta medför ett iikat medclshehov budgetåret 1980/8 l av 

I 447 400 kr. För utbyte av hussar heriiknar SÖ för niista budgetår 

(o.x8.'i000kr.=) .~IOOOOkr. 

För den fortsatta boendeinkgrationcn av elever beriiknar SÖ for nästa 

budgetfa en utflyttning till fyra nya enheter förs. k. smflb11er11.k i villor eller 

våningar. Detta medför ett behnv av en engängsanvisning av 300 000 kr. för 

utrustning till dessa bostiider. För övriga nyinvesteringar. bl. a. enligt 

yrkesinspcktitll1ens t1liiggande for installation av utsugningslliiktar i vakt

miistarnas arbetslokaler och i materialverkstaden vid Ekeskolan samt för 

viss syntcknisk utrustning till nyinredda lokaler vid Tomtt'bodaskolan 

beglirs 112 200 kr. s1im eng?mgsanvisning. Totalt beräknar SO under denna 

an slagspost ett medelsbehnv av 2 T!o7 200 kr. ( + 2 369600 kr.). 

SÖ ht'mstiiller 

att till Specialskt1lan m. m.: Utrustning m. m. for hudgett1ret 1980/81 

anvisas ett reservationsanslag av 5 162 000 kr. 

Fiir,•iiruRa 11d1' 11 

För nästa budgettir beräknar jag 87 000 kr. för hörsel- och talteknisk 

utrustning vid Kristinaskolan t4). Jag förordar att posten Inventarier. 

maskiner m. m. riiknas upp med 156000 kr. Jag har därvid inte beriiknat 

medel för nya enheter för smi\boende i villor eller väningar t.'il. Under 

anslaget riiknar jag i övrigt inte med andra förändringar iin sådana av 

aLlltimatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen hcmsHiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Speci11/skc1il111m.111.: UtrustninR m. 111. för budgetåret 1980/81 

anvisa ett rcservationsanslag av 2 629 000 kr. 

C 17. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7 38469.'i 

6 309 000 

8 377 ()()() 

Fr1m anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen ( 1965: 254) om ersätt

ning för resor för vissa handikappade m. fl .. dot:k att. med tillämpning i 

övrigt av bestämmelserna i nämnda kungörelse. det ankommer pä resp. 

skolas styrelse att besluta om ersättning får utgå i samband med elevers 

hemresor under veckosluten. 
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Från anslaget bestrids iiven dels kostnader for arwrdnande av sklilskjut

sar for externatelever vid specialskolan. dels resekostnader fiir målsman 

till elev vid resa till gemensam sammankomst pä skolan. 

S/.. 11/ii 1·1·rs1yrl'ls1·11 

Skolöverstyrelsen (SÖl foresbr att anslaget riiknas upp med 

2 468 000 kr.. varav I 670 000 kr. pt1 grund av belastningen hudgett1ret 1978/ 

79 och 798 000 kr. i prisomriikning på det justerade anslaget. 

SÖ har analyserat de kostnader som bl'lastar anslaget samt beriiknat 

vilka medel som kriivs för att uppriitthälla den reseservice som specialsko

lan bör ge sina elever. 

SÖ framhfiller att den striivan som skolorna redovisar att dels underfatta 

elevernas kontakter med sina hem via veckl>slutsresor. dels ge möjligheter 

iiven for elever med relativt l{mg resväg att bo i hemmet iir värd allt stöd. 

De kostnader som hiirvid uppkommer under detta anslag skulle vid en 

annan inriktning till stora delar iika kostnaderna i samband med elevboen

det. 

SÖ hemstiiller 

att till Specialskolan m. m.: Resor för eleverjiimtc ledsagare för budget

aret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 8 777 000 kr. 

FiiredruganJ1·11 

Med hänsyn till bl. a. belastningen föreslår jag att anslaget för niista 

budgetår fors upp med 8 377 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresli'lr riksdagen 

att till S111•cialsk11/a11 111.m.: Resor .f("ir d1·1·er jci1111e /eJ.1agare for 

budgetåret 1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 8 377 000 kr. 

19 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Gymnasiala skolor m. m. 

C 18. Bidrag till driften a\' gymnasieskolor 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

198lW I Förslag 

2 451 113 848 

2629100000 

:i 070 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till bl. a driften av gymnasieskolor. Bestiim

melserna om statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskolorna finns i 

förordningen ( 1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommu

nal utbildning (omtryckt senast 1977: 490. iindrad 1977: 1061. 1978: 527 och 

699 samt 1979: 327). Dessa bestämmelser innebär i korthet all till sådan 

skola utgår statsbidrag med belopp som motsvarar lönekostnaderna för 

skolledan:. biträdande skolledare. huvudlärare. lärare och institutionsfo

reståndare. Statsbidrag utgår även för ATP-avgifter samt socialförsäk

ringsavgift till sjukförsiikringen och folkpensioneringen. rnirutöver utgår 

med schablonbelopp bidrag till kostnader för viss annan personal än llirare. 

Vidare kan i vissa fall utgå statsbidrag för särskilda kostnader vid viss 

utbildning på heltid för industri och hantverk och därmed till sin art 

jämförligt område med 7 000 kr. för varje klass och läsår. Till inbyggd 

utbildning inom industri och hantverk utgår statsbidrag med högst 

28900kr .. till inbyggd utbildning för handel med högst 17 500kr .. till in

byggd utbildning för husligt arbete med högst 10800kr .. samt till inbyggd 

utbildning för vård med högst 15 000 kr. 

Från anslaget utgår även bidrag till driftkostnadcrna för skolor med 

utbildning inom jordbruk och tr~idgflrd \lantbruk) samt lanthushåll. Bestäm

melserna om statsbidrag finns i förLirdningcn I 1963: 49:1) om statsbidrag till 

lantbruks- och lanthushallsskolor tänd rad senast 1978: 531 J. Bestiirnmelser

na inncbiir att statsbidrag utgår till kostnader för avlöningsförmåner för 

rektor och lärare (avlöningsbidragl. pensionsavgifter. ATP-avgifter samt 

socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen för 

samma tjiinstemiin (avgiftsbidrag). kostnader för elevernas hälsovärd (häl

sovårdsbidrag) samt skolans övriga driftkostnader (allmänt driftbidrag). 

Vidare utgår bidrag till driften av skolor med utbildning inom skogsbruk. 

Bestämmelserna om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning htcrfinns 

i förordningen den 6 december 1979 om statsbidrag till skogsbrukets yrkes

utbildning for budgetåret 1979/80. Statsbidrag utgår dels till lönekostna

derna för skolledare. biträdande skolledare och lärare vid skolan. dels till 

ATP-avgifter och avgifter till sjukförsäkring och folkpensionering. dels 

som ett allmänt driftbidrag. Kungl. Maj:t har genom beslut den 19 oktober 

1973 meddelat bestämmelser om ersättning till viss perslmal vid skolor för 

skogsbrukets yrkcsutbildning för resor mellan bostad och tjiinsteställe. 
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L:r anslaget crsiitts ~i ven hl. a. knstnadcr för gymnasial uthildning fi.ir 

gravt hörselskadade i Örcbnl, fi..irsi..iksvcrksamhet med gymnasial utbild

ning for svär! rörelsehindrade och andra svärt handikappade vid Skiirhnl

mens gymnasium i Slol:khl\lms kommun samt för tekniska hjiilpmcdcl 

m. m. ät handikappade elever ol:h kostnader fi.ir korrcspnndensundcrvis

ning på gymnasial nivå. 

Sk<1lii1·er.1tyrels1' 11 

I skolöverstyrelsens tSÖ) l~tngtidsbedömning redovisas följande upp

gifter rörande det faktiska resp. det beriiknade antalet ckvplatscr i intag

ningskla:->ser ( helårsplatscrl pi'\ linjer och i direkt grundskoleanknutna spe

cialkurser om minst et l är inom gymnasieskolan 1975/76-- 1984/85 (stora 

ramen). 

Antal dcvplatscr 

Faktiska tal 

1975i76 1976/77 1977/78 1978/79 

Linjer 86514 87902 90847 97 520 
Spe.:ialkurscr 10531 995.~ 9451 8897 

Summa 97045 97855 100298 106417 

Antal platser i 
relati,m till antalet 
16-i'lringar. pro.:ent 91,7 94,6 94,6 97,I 

Antal ekvplat;er 

Enligt langtiJsbuJgct 1979 

1979/80 1980/81 1981/8~ 1982/83 1983/84 1984/85 

Linjer 110550 114250 114 250 114000 112 700 105 150 
Specialkurser 1031)\) 9700 9700 9700 9650 9500 

Summa 120850 123950 123950 123700 122350 114650 

Antal platser i 
relation till antal.::! 
16-äringar. procent 105,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Utöver vad hiir har angetts föreslt1r SÖ ytterligare 10000 elevplatser för 

läsåret i 980/8 I. Detta innebiir att den direkt grundskoleanknutna delen av 

gymnasieskolan föreslås dimensionerad för 108 1;·( av antalet 16-åringar. 

SÖ föreslår såsom huvudalternativ följande fördelning av elevplatser i 

årskurs I. 
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Studicviig 

Ekonomisk tE) 
Humanistisk tH) 
Naturvetenskapligt N) 
Samhällsvetenskaplig tSI 
T.::knisk rn 
Summa 

Ekonomisk I Ek l 
Musik !Mu) 
So..:ial (Sol 
Teknisk !Tel 

Summa 

lkkliidnads- tfkl 
Bygg- o..:h anläggnings- (Ba) 
Distributions- o..:h kontors- tDkl 
Drift- o..:h und.::rhi11ls- 1Du1 
El-tele- tEt) 
Fordons- ( Fo) 
Jordbruks- tfol 
KonsumtillllS- (Kol 
Livsmedels- (Li) 
Process- I_ Pr) 
Skogsbruks- tSb) 
Slh.:ial servi..:e- tSs) 
Trä- !Trl 
Verkstads- (Ve) 
Vi\rd- tVd) 

Summa 

Specialkurser som ej ligger nära 
nttgon linje 

Totalt 

Antal 16-ttringar 

' Procent av antalet 16-äringar ( 1239351 

Antal 
platser 

7700 
3800 
9300 
(i600 

IU 500 

37900 

3 31\0 
360 

12640 
2000 

18300 

600 
6 850 

11200 
I 000 
5 100 
5000 
1400 
9900 
1700 
1100 
I 000 

700 
8700 

11 150 

65400 

2 350 

123950 

123 935 

Frekvens' 

6.2 
3.1 
7.5 
5.3 
X5 

30,6 

2.7 
<U 

I0.2 
1.h 

14.11 

O .. '> 
5.5 
9.0 
0.8 
4.1 
4.0 
I.I 
8,0 
1.4 
0.9 
0.8 

0.6 
7.0 
9.0 

52,7 

1.9 

100,0 

Därutöver 
föreslagna 
10000 
platser 

.~()() 

100 
100 
100 
400 

l 000 

200 

500 
300 

I CHHI 

100 
400 
500 
200 
400 
400 
100 
2()() 

30\.\ 
100 
100 
50\) 
;!()() 

400 
3 800 

7700 

300 

10000 

SÖ redovisar även tvi\ alternativa förslag till fördelning av elevplatser på 

linjer och direkt grundskoleanknutna specialkurser om minst ett är för 

budgctarct 1980/81 dimensionerade för lOO<,:; av antalet 16-äringar. 

Det första alternativet utgar ifrån faktiskt anordnade elevplatser lästtret 

1979/80 rn.:h innd1är följande föriindringar i förhällande till huvudalternati

vet. 

Studieväg 

Ekonomisk tE) 
Humanistisk (H) 
Naturvetenskaplig ( N) 
Samhällsvetenskaplig (SJ 
Teknisk (T) 
Ekonomisk (Ek) 
Social (Sol 

Skillnad jämfört 
med huvudalternativet 

+ 600 
+ 500 
+ 600 
+ 600 
+ 300 
+ 400 
+ 650 
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Studieväg 

Teknisk !Tel 
Bygg- m:h anliiggnings- 1Ba1 
Di,1ribu1ion'- 1h.:h kontors- I Dk) 
Drift- och unJerhitlls- 1 Dul 
1-:I-tele- I Etl 
hir<lons- I F11 I 
Jordbruks- <fol 
Knnsumtions- I Kol 
Livsmcdcb- 1 Li I 
Process- ( Prl 
Skogsbruks- ISbl 
Trä- 1Trl 
Verbtads- 1Vcl 
Vård IVdl 
Specialkurser ej niiraliggande nf1gon linje 

Skillnad j;imfort 
mc<l huvu<laltcmativet 

+ 2'i0 
- 1000 
+ 300 
- 100 
- 400 
- 400 
-- 150 
~ 'iltt) 
- 200 
- 'iOO 
+ 100 
+ 200 
- 7'i0 
-1250 
- 250 

Det andra alternativet iir ett s. k. arhetsmarknadsinriktat alternativ. var

vid hänsyn hl. a. tagits till förutsatta föriindringar pft arbetsmarknaden. 

Studieväg 

Samhiillsvetcnsl;aplig IS) 
Teknisk rri 
Social (So) 
Teknisk ffcl 
Bekliidnadsteknisk (Bel 
Drift- lH.:h underhallsteknisk <Du) 
Jordbruks- !Jo) 
Konsumtions- <Kol 
Livsmedelsteknisk I Lil 
Processteknisk 1Prl 
Social servi,·c- I Ssl 
Träteknisk ITn 
Specialkurser ej n~iraligganJc 113.gun linje 

Skillnad jiimfört 
med huvudalternativet 

- 'iOO 
+ 200 
- 700 
- 200 
- 100 
+ zoo 
- 100 
- 1900 
+ 100 
+ 100 
+:!'iOO 
+ 100 
+ 300 

Antali:t hehöriga förstahandssökande till den direkt grundskoleanknutna 

delen av gymnasieskolan var ca 122 600 vtiren 1979. vilket innebLir en 

ökning med ca 6 600 jiimfört med föregående t1r. Den största ökningen 

faller pt1 de tre- och fyraåriga teoretiska linjerna ( + 12 ''i). För de utpriiglat 

yrkc~inriktade linjerna har antalet förslahandssökande stigit med 5 r;;. För 

de t vMiriga teoretiska linjerna kan dliremot redovisas en minskning med 

3 q. Sökandeintresset lir således oj;imnt fördelat pä de olika studievii

garna. 

SÖ redllvisar även hur svårt det lir att komma in p<'\ olika studiev;igar. 
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Studievägar S\ilrnnde 

-----------
Ekonomisk ( E) 8072 
Humanistisk ( H l 3 'i27 
Samhiillsveten~kaplig 1 S) 6862 
Naturvetenskaplig ( N > 7848 
Teknisk ff) 9608 
Naturvetenskaplig/teknisk ( NT)' h48 
Ekonomisk \Ekl 2788 
Musik (Mu) 689 
Social 1So) 11501 
Teknik ffe) 98'i 
Beklädnads- (Be) 517 
Bygg- och anl~iggnings- \Bal 5732 
Drift- och umkrh?tlls- 1Du> 912 
El-te le- (Fil 6179 
Fordons- (fo) 7 535 
Livsmcdch- (Li) 1710 
Process- I Pr) 321 
Trii- ffn I 288 
Verkstads- (Ve) 3698 
Distributions- <Kh k<•ntors- ( Dk) 8524 
K<>nsumtions- (Kol 6818 
Vard- 1Vd1 18747 
Jordbruks- (Jo) 2956 
Skogsbruks- 1Sb) I 256 
Specialkurser ej niiraliggandc ni1gon linje 3929 

' Enligt SÖ:s beslut i augusti 1979. 

Antal 
plahcr' 

7877 
3 922 
8 287 
6637 
9609 

765 
3 'i55 

270 
12630 

1950 
512 

5 152 
720 

42_'i6 
4296 
1368 

568 
789 

7013 
10 165 
9 587 
9582 
I 082 
I 032 
1820 

Sökande 
per IOO 
platser 

102 
90 
83 

118 
IOO 
85 
78 

255 
91 
51 

IOJ 
lll 
127 
145 
175 
125 
57 

163 
53 
84 
71 

196 
273 
122 
216 

' Sammanhtillen utbildning på N- och T-linjen under årskurserna I och 2. 

Det iir sb.lcdes warast att komma in pä jordhrukslinjen. som har 273 

siikamk till 100 pl<1tser. Övriga studiev~igar med ett sökandetryck översti

gamlc 200 är musiklinjen och specialkurser ej näraliggande någon linje. 

Lägst är sökandefrekvensen for den tvMiriga tekniska linjen. till vilken 

uthildning det finns endast 51 sökande till 100 platser. Även till de verk

stadstekniska och processtekniska studieviigarna finns ungefär två platser 

till varje förstahandssökande. 

Intresset för den naturvetenskapliga linjen har nu ökat. Linjen har sam

lat 700 ner förstahandssökande än föregäende läsar. Likaså har antalet 

sökande till fyraarig teknisk linje ökat m.:d 1 200. 

SÖ föreslär i sitt huvudalternativ att antalet elevplatser på de utpräglat 

yrkesinriktade linjerna och minst ettäriga direkt grundskoleanknutna spe

cialkurserna skall utgöra 75 750, dv~. en ökning med 9 100 platser jämfört 

med läsåret 1979/80. För de tre- och fyraåriga linjerna rliknar SÖ med 

38 900 platser. en ökning med I 850. För de tvi\i\.riga teoretiska linjern;1 

räknar SÖ med 19 300 elevplatser, en ökning med 2 150 platser. 

SÖ föreslttr alt huvuddelen av utökningen av elevplatserna för fordons

teknisk utbildning för användas för försöket med transportteknisk gren. 

För övriga specialkurser. dvs. kurser som lir kortare än ett ar eller vilka 

fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder(! i 11 ara men) räknar 
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SÖ sammanlagt ml'd 31 630 ttrsdevplatsl'r. dvs. l'n ökning med I 300 års

elevplatser jiimfört med innevarande bsin. 

SÖ hemstiilkr om hemyndigande att fa göra omfördelningar av elev

platser. dels in11m ramarna. dels mdlan de tvft ramarn<1. SÖ fiireslttr vidare 

att nu föreslagna ramar far utökas om det senare visar sig att det finns ett 

behov av dels siirskilda uthildningsi'ttgärder för arhetslös ungdom. dels 

introduktions- och sommarkurser for invandrarungdllfll. 

Jnnl'varande budgetfö· disponeras for st ii dunder visning och sam

ord n ad specialundervisning en samlad rl'surs motsvarande 0.65 

veckotimmar per klass. SÖ forcslär en uppr:ikning av resursen till 0.75 

veckotimmar per klass. SÖ fi.ireslär även att bestämmelserna för utnyttjan

de av resursen ändras pft st1dant siitt att möjlighet ges för skolan att 

använda tillgängliga medel diir behovet är störst oavsett vilket handikapp 

eleven har. Det ökade medelsbehovet hiirför beräknas till 6. l milj. kr. 

Fiirsöksverksamhctcn med gymnasial utbildning fiir ~vårt rö

relsehindrade och andra svart handikappade i Stockholms kommuns 

gymnasieskola förlagd till Skärholmcns gymnasium omfattade liisnret 

1978/79 33 elever. Av dessa gil·k 26 i spcl.'.ialklass medan övriga sju var 

individualintegrerade. s() beräknar medel för oföriindrad verbarnhet läs

äret 1980/8 l. SÖ upprepar sitt förslag från föregtknde :tratt resurserna för 

stödundervisning och samordnad spel.'.ialundervisning behöver förstiirkas. 

För ändamålet bör utgä en resurs motsvarande t vit veckotimmar per elev 

för elever i specialklass och fyra vel.'.kotimmar per elev för individualinte

grerade elever. Kostnadsi.ikningen härför hcriiknar SÖ till ca 290 000 kr. 

SÖ räknar även medel for en halvtidstjänst som fritidsassistent. medel för 

uppföljning och utviirdering av försöksverksamheten samt en fördubbling 

av kostnaderna för service lll.'.h underhåll av tekniska hjälpmedel. I övrigt 

beräknar SÖ endast förändringar av automatisk natur. 

Reguljär utbildning f'ör gravt hörselskadade anordnas sedan 

läsåret 1971/72 i Örebro kommuns gymnasieskola. För innevarande bud

getår har medel beräknats för ca 200 elever. SÖ anser att man i avvaktan 

på förslag från integrationsutredningen ( U 1978: 07) bör för läsåret 1980/81 

räkna med en utökning av ramen till att omfatta ca 225 elever. SÖ föreslår 

en utökning av resurserna för stöd undervisning och samordnad specialun

dervisning med totalt 70 veckotimmar. en tjänst som tcckenspråkstolk. en 

tjänst som kurator. tre femtedels tjänst som skolsköterska samt ytterligare 

skolläkarresurser. För omkostnader heräknar SÖ en ökning med 

I 132700kr. till 7452500kr. 

SÖ beräknar för forsöksverksamheten med pedagogisk gym n a

s i e sko I k I in i k i Lund ett belopp av 739 700 kr. Detta motsvarar lärarlö

nekostnaderna för 139 veckotimmar. 

SÖ föreslår att ett extra bidrag skall utgå för klasser som kommer till 

ständ genom att organisationen kan utökas till följd av saxa d schema

l ägg ni n g. Bidraget bör utgå med 25 000 kr. per nyinrättad klass och år 
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under hb~1ren 1980/81-1984/85. För hudgethret 1980/81 ber~iknar SÖ alt 

bidraget ~kall 11tgt1 fiir 100 klasser. dvs. uppg{1 till 2,5 milj. kr. 

St1vit1 giiller de ~iirskilda kostnaderna för inbyggd ulbild

n in g upprepar SÖ sitt förslag frftn föregf1ende är om nya heriiknings

normL·r fiir inbyggd utbildning inom indu~tri och hantverk. Statshidraget 

bör stlledes utgft enligt följande formel: 

elevantalet x lektionsantalct x lcktionsarvodet 

15 
= bidraget per grupp 

I de fall regeringen skulle finna det motiverat att differentiera bidraget, 

skulle nämnaren 15 ersiittas med en klinstant som fastställs av regeringen. 

SÖ bedömer att en utökad inbyggd utbildning inom denna sektor inte kan 

komma till stånd om inte statsbidraget kraftigt förbiittras. För i.ivriga 

sektorer. där inbyggd utbildning förekommer. räknar SÖ med oförilndrade 

statsbidrag. 

SÖ beräknar att kostnaderna för statsbidrag till förhyr ni n g av I o-

k. a I er l\t sådan gymnasie~kola eller sådan skolenhet med gymnasiesknla 

som omfattar utbildning för industri och hantverk eller utbildning för 

sjömhn uppgår till 12 milj. kr. 

För stödundervisning för invandrarelever i gymnasieskolan 

beräknar SÖ 6. 7 milj. kr. Statsbidraget bör fortsättningsvis utgi'I med 1.0 

lärarveL:kotimmar per deltagande elev och ar(+ l.7milj. kr.). 

För hemspråks undervisning och studiehand I cdn in g p f1 

hems p rå. k utgår ett schablonbidrag efter beräkningsgrunden 0, 75 lärar

veckotimmar per deltagande elev och 11r. SÖ räknar med att ca I 800 elever 

skall utnyttja sådan undervisning och beräknar kostnaderna härför till 

3 .5 milj. kr .. en ökning med I, 9 milj. kr. SÖ foreslär alt försöks verksamhe

ten med engelsksprakig gymnasial utbildning i Stnckholm för fortsätta 

även under läsåret 1980/81. 

Särskilda medel för tekniska och administrativa stödåtgär

d er ät handikappade elever i gymnasieskolan utg1\.r med 

2.5 milj. kr. under innevarande hudgelår. SÖ föreslar att neloppet inte 

maximeras och beriiknar medelsbehovet till 6.5 milj. kr. ( +4 milj. kr.). Av 

dessa medel bör 50 000 kr. utgå för att möjliggöra ersättning till specialist 

för att bedöma och anpassa maskiner och verktyg för elever med rörelse

hinder och synskadade som går i yrkesinriktad utbildning. Härutöver bör 

500 000 kr. beräknas för tekniska stödf1tgiirder till handikappade elever 

inom kommunal högskoleutbildning. 

SÖ föreslår att musik 1 i nj c n successivt byggs ut till dess dimensione

ringen ungefärligen motsvarar elevefterfrågan och behovet av musikutbild

ning i gymnasieskolan. SÖ begär att verksamheten permanentas och be

räknar för budgetåret 1980/81 ytterligare 90 elevplatser. För den admini

strativa ledningen av musiklinjen bör en tjänst som arvoderad studierektor 
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oeh en arvode-.tjiinst som institution.,fi.irl·st<)ndare inriittas vid varje skol

enher med musiklinje. 

SÖ foreslfa att en ny högre speeialkurs för rese I i vet o e h turist n ii

r ingen om tre termim:r för inrättas. som ersiitter nuvarande ettt1riga 

specialkurs. 

SÖ föresli1r att ett hel\1pp motsvarande 10000 dollar får utbetalas for att 

möjliggöra att Sverige ansluts till lnternational Baeealaureate 

Offiee llBOi i Geneve. 

Försöks verksamhet med reviderade tim- och kursplaner för kons u m

l i o n s I i nj en hör anordnas med början läsåret 1980/81. I en siirskild 

skrivelse den :!5 oktober 1979 har SÖ hemställt att ifrågavarande försöks

verksamhet fi\r omfatta konsumentekonomisk gren i tio klasser och textil 

gren i tre klasser. Vidare hör den tvååriga triidgt1rdskursen. med oföränd

rat inneht1ll. ändras till tv åi\ rig trädgårds I i nje. 

En hegriinsad forsöksverksamhet omfattande högst '20 klasser har på

bi.i1jats hisäret 1978/79 med en reviderad läroplan för vård lin

jens gren för barna- och ungdomsvård. SÖ hemställer att den 

reviderade läroplanen far tilbmpas generellt fr. o. m. läsåret 1980/81. SÖ 

hemstiiller iivcn att den försöks verksamhet med en gemensam gren 

för h ii Is o- och sjuk värd samt ttl dr in g svärd som innevarande 

Hisär fär anordnas vid tvä skolor och omfatta högst 10 intagningsklasser får 

utökas. Den pähörjade försöks verksamheten med so c i a I service

l i nj e bör utökas till att omfatta samtliga de kommum:r som så önskar. 

Enligt förordningen ( 1979: 454) om statsbidrag till avlöning av förestån

dare vid elevhem inom viss kommunal utbildning m. m. får efter medgivan

de av SÖ statsbidrag med högst 10 000 kr. för år utgå till landstingskommun 

för avlönande av föreståndare vid elevhem för elever i gymnasieskola och 

till stiftelse eller enskild sammanslutning som är huvudman för elevhem för 

elever vid enskild Hiroanstalt. for avlöning av föreståndare vid elevhem

met, om läroanstalten står under inseende av SÖ. Statsbidrag utgår under 

innevarande budgetår ur anslaget Bidrag till avlönande av föreståndare vid 

elevhem vid gymnasieskolor m. m. SÖ föreslår att anslaget för nästa bud

getår förs upp med oförändrat belopp (600000 kr.). 

SÖ hemställer om att en försöksverksamhet får anordnas vid ett tiotal 

skolor med gemensam basutbildning för sociala utbildningar. 

SÖ forcslflr fortsatt försöksverksamhet med estetisk variant av social 

linje vid en skolenhet inom gymnasieskolan i Stockholm och i Linköping. 

För att inom ramen för försöksverksamhcten med esktisk variant av 

social linje vid gymnasieskolan i Linköping möjliggöra delning av klass i 

ämnena musik. teekning och dramatik. bild och form samt dans och rörelse 

hemställer SÖ om ytterligare 47 500 kr. 

SÖ beräknar för försöksverksamhet med en tlexihlarc gymnasieskola i 

högst 10 kommuner ca 2 milj. kr. SÖ har i särskild skrivelse den 22 oktober 

1979 inkommit med förslag till närmare utformning av försöksverksamhe

ten. 
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SÖ herns@kr 

att den fiireslagna dimensioneringen av gymnasieskolans linjer och spe

cialkurser godbnns. 

att föreslagen inriktning av utbildningarna och i förekommande fall 

föriindring av utbildningstidens fangd gndkiinns. 

alt den admini!->lrativa ledningen av musikuthildningen förslärb. 

att föreslagna föriindringar i befintlig försöksverksamhet fär genomfö
ras. 

att föreslagna nya försöksverksamheter beviljas. 

att SÖ bemyndigas att iiven för budgetarct 1980/81 fä göra dels omfördel

ningar inom ramarna, dels omfördela platser mellan de tvä ramarna, 

att ramarna får utökas om det senare visar sig finnas ett fortsatt behov av 

dels särskilda utbildningsåtgärder för arbetslös ungdom, dels ock introduk

tions- och sommarkurser för invandrare. 

att resursen for stödundcrvisning llCh samordnad specialundervisning 

uppräknas från 0.65 till 0. 75 veckotimmar för varje sextontal resp. trettio

tal elever. 

att medel anvisas för Sveriges anslutning till examensorganisationen 

lnternational Baccalaurcatc Otlice i Gencve. 

att ett extra bidrag om 25 000 kr. får utgå till klass som nyinrättas genom 

tilliimpning av saxad schemal:iggning, 

att av SÖ föreslagna nya bestämmelser för statsbidrag till inbyggd utbild

ning godkiinns. 

att statsbidraget till stödundervisning av invandrarelever i gymnasiesko

lan fr. o. m. budgetåret 1980/81 far utgå med 1.0 lärarveckotimmar per 

Jcltagam.lc elev och läsår, 

att till tekniska stödåtgärder m. m. för handikappade elever i gymnasie

skolan anvisas ett förslagsvis bekcknat belopp av 6 500000 kr. och alt ur 

detta belopp får användas medel for anpassning och hedömning av maski

ner och hjiilpmedel för handikappade som genomgår yrkesinriktad utbild

ning. 

att till tekniska stödatgärdcr för elever i kommunal högskoleutbildning 

anvisas ett förslagsvis betecknat belopp av 500 000 kr., 

att medel för gymnasial utbildning av gravt hörselskadade i Örebro 

kommuns gymnasieskola beräknas till 8 868 000 kr. och att därvid medel 

beräknas för inrättande av tjänst som dels teckenspråkstolk, dels kurator. 

dels utökning av skolskötersketjänst från två femtedels tjänst till hel tjänst 

samt ytterligare medel för arvode till skolläkare. 

att SÖ:s förslag om ändrad !llirm för stödundervisning och samordnad 

specialundervisning till en veckotimme per elev för elev med flera tilläggs

handikapp godkänns. 

att medel för försöksverksamheten med gymnasial utbildning för svårt 

rörelsehindradt: m. Il. vid Stockholms kommun~ gymnasieskola beräknas 

till 707 000 kr.. varvid medel även beräknas för service och underhåll av 
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elevernas tekniska hjiilpmedel. för en halv tjiinst som fritidsassistent, for 

uppföljning 111.:h ut v~irdering av verksamheten samt fiir ökat antal veeko

timmar for stödundcrvisning och samordnad spe1.:ialumkrvisning. samt 

att ett belopp av 3 130220000 kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag 

till driften av gymnasieskolor. 

SO har i särskild skrivelse den 4 april 1979 hemstiillt nm försliksvcrk

samhet med ramtimplaner p[I tvM1riga od1 fyrai\riga tekniska linjer. Vidare 

ht)r i årskurs 4 tillkllllmrn en materialteknisk gren n1.:h en viirme-. ventila

tions- oeh sanitt:tstånisk gren. Arbetsstudiekursen i ärskurs 3 hör flyttas 

till f1rskurs 4 01.:h ges ett annat innehäll. 

SÖ har i skrivelse den JO september 1979 redovisat en uppföljning av 

försöks verksamheten pä gymnasieskolans värd linje. gren för barn- och 

ungdomsvtml. årskurs I. 

SÖ har i skrivelse den 24 september 1979 redovisat erfarenheterna av 

försöksverksamhet med gemensam studiegång i årskurserna I 01.:h 2 av 

naturvetenskaplig <Kh fyraårig teknisk linje i Viisteri\s och Stoekholm. SÖ 

hemstiiller diirvid att forsöksverksamheten för utökas med ytterligare ett 

tiotal klasser under llisaret 1980/81. 

SÖ har i skrivelse den 22 oktober 1979 redovisat sitt av regeringen givna 

uppdrag att ink11mma med aktuella uppgifter om utnyttjandet av resurser 

for stödumkrvi~ning och samordnad spe1.:ialundervisning. 

SÖ har i skrivelse den 22 oktober 1979 hemstiillt att försöksverksamhe

ten med varianter pä naturvetenskapliga linjer fYtr utvidgas med ytterligare 

40 klasser. Utöver de varianter som nu anordnas bör även en hLils11variant 

tillkomma. 

SÖ har i skrivelse den 3 oktober 1979 efter samrnd med Riksidrottsför

hundet tRF) redovisat i:rfarenheterna av den försöksverksamhet som pt1-

hörjades läsåret 1977/78 med kombination av elitidrott och gymnasieskol

studier. SO hemställer att försöks verksamheten övergt1r i permanent verk

samhet fr. o. m. läsåret 1980/81. Verksamheten bör läsåret 1980/81 omfalla 

totalt högst 400 intagningsplatser nd1 sedan under en treårsperiod su1.:ces

sivt byggas ut på sätt som knmmcr att föreslås i SÖ:s årliga anslagsfram

stiillning. SÖ föreslår att det bör ankomma pf1 SÖ. RF. Svenska kommun

förhundet tKh Landstingsförbundet att besluta om lokalisering oeh fördel

ning av intagningsplatserna på olika idrottsgrenar. Eleverna bör få utbyta 

.'i-8 ve1.:kotimmar av lärokursen i varje årskurs mot lärarledd undervisning i 

fem veckotimmar i ämnet specialidrntt. SÖ föreslär iivcn att undervis

ningsgrupp i ämnet specialidrott för omfatta högst 16 elever i laghnlls

sportcr och högst 12 elever i individuella grenar samt att delning av dessa 

undervisningsgrupper medges om elevantalet är Higst 12 resp. 8. Undervis

ningen i ämnet specialidrott bör under läsåret 1980/81 fä meddelas av hos 

kommunen ansUilld idrottsfarare (liknande) samt att statsbidrag för Hirar

lönekostnader därvid skall utgå som om tjänstgöringen fullgjorts av timHi

rare enligt reglerna för gymnasieskolan. Statsbidrag bör utgå med 5 000 kr. 
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per undervisning~grupp i iimnd speeialidroll till kommun som bidrag fiir 

dcvsm:iala insatser for iJrnttseleverna. SO föreslär även att n:geringen 

mcJgo:r att efter lokala bedömningar individuella jfönkningar i timplanerna 

far giiras i en omfaltning av högst fem veckotimmar per ~trskurs för elever 

som förenar gymnasiestudier p:1 hemorten med intensiv idwttslig tränings

verksamhet. 

f"iir<'draga11dc11 

Jag vill först erinra om vad jag har anfört vid min anmiilan av vissa 

gemensamma frågor inom skolviisemkt. 

Antalet behöriga förstahandssökande till minst ellåriga studievägar inom 

gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del var ca 122 600 v{tren 1979. 

Detta innebiir en ökning jiimfört med föregäende år med ca 6 800 sökamk. 

Antalet 16-åringar har under samma tid ökat med ca 5 800. 

Det ökade intresset för gymnasieskoluthildning torde i i\.r, liksnm tidi

gare år. bero dels pä den svära arhetsmarknadssituationen som råder för 

ungdomar. dels pä det intensifierade arbetet med studie- och yrkesoriente

ring. 

Antalet behöriga förstahandssökande till de tre- och fyraåriga linjerna 

uppgick till ca 36 600 jiimfört med ca 32 800 föregående år. Antalet första

handssökande till naturvetenskaplig linje har ökat till 7 848 jämf'i.irt med 

7 I 08 föregående liisår. Även tillströmningen till fyratirig teknisk linje har 

ökat. För denna linje har 9 608 studerande anmält förstahandsintresse 

jämfört med 9 0 l 9 föregående lästlr. Även treårig ekonomisk linje har 

dragit till sig ett ökat antal förstahandssökande. Antalet förstahandssö

kande till denna linje har ökat med ca I 500 till ca 8 1()0. 

Intresset för de tvlif1riga teoretiska linjerna har minskat. Tntalt har dessa 

linjer samlat ca 16000 sökande jämfört med 16400 föregftende år. Minsk

ningen hiinför sig till social linje. som samlat ca 11 500 förstahandssökande. 

en minskning med 900. 

Antalet sökande till de utpriiglat yrkesinriktade linjerna uppgtir totalt till 

ca 70 I 00. Detta innebiir en ökning med 3 585 sökande jämfört med föregå

ende f1r. Särskilt ~tor har ökningen i intresset varit för hygg- och anlägg

ningsteknisk linje. distributions- och kontorslinjen samt vftrdlinjen. El

tclell'knisk linje har samlat färre antal förstahandssökande iin förra året. 

Antalet sökande till denna linje överstiger dock fortfarande viisentligt 

antalet utbildningsplatser. Den verkstadstekniska linjen har tilldragit sig 

ett i huvudsak oförändrat lågt intresse (3 698 förstahandssökande). 

Regeringen har i beslut den 31 maj 1979 fäst skolöverstyrelsens (SÖ) 

uppmiirksamhct på bl. a. vad utbildningsutskottet har anfört ( UbU 1978/ 

79: 40l om SÖ:s ansvar att följa utvecklingen av elevernas intresse för de 

olika linjerna i gymnasieskolan och vid hehov ta initiativ till informations

kampanjer ~1m linjer där elevernas intresse visar sig oförändrat li'l.gt. SÖ 

har. enligt vad jag har inhämtat. efter samräd med Verkstadsindustrins 
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yrkcsniimnd ( ML'lallindustriarbclarforbundl'I och Vcrksladsforeningcnl 

1illshivi1 ht?riirda skolstyrclsa och rnl'd hiinvisning till vad utsknlll'I anfört 

1;imnal förslag till ;'1tg;irtkr som kan genornfiiras lokalt och rt?gionall. Jag 

har ockst1 l'rfarit all Vt?rkstadsindustrins yrkt?snlimnd p;·i 11lika v;igar foljt?r 

urr den informationskampanj niimmkn inkdde för ett rar {1r sedan bt?trlif

fande verkstadsteknisk utbildning. 

SÖ har i uppdrag att undersöka vilka av nuvarande yrkesinriktade högst 

två.åriga studievägar som kan utformas htide som sammanhiingande utbild

ning och som etapputbildning. Enligt vad jag har inhlimtat har den översyn 

som pb.går av kursplanerna for de yrkesinriktade linjerna inom industri och 

hantwrk nu avancerat sä långt atl de successivt skall kunna tillämpas frän 

liisaret 1980/81. Övl'rgängen till de nya kursplanerna i hela landet beräknas 

kunna ske inom en fyraarspcri11d. 1 samband med detta arbete prövas 

mi.~jlighckn att utforma studievägarna bi1dc som sammanhängande utbild

ning och som etapputbildning. För att bl. a. studera vilken effekt en etapp

uppbyggd uthiklning har p{t intresset för en viss utbildning överväger SÖ 

att som försök genomföra det första året som t?n första etapp pb. några 

t vftå.riga utbildningar. bl. a. verkstadsteknisk linje. 

SÖ har, som jag tidigare har redovisa!. famnat tre alternativa förslag till 

dimensionaing och fi.irdclning rti studievägar av gymnasieskolans grund

skoleanknutna del. ell huvudaltt?rnativ. ell alternativ som utgår ifrf111 det 

faktiskt anordnade antalet ckvplatst?r Hisf1rct 1979/80 samt ett s. k. arhcts

marknadsinriktat alternativ. Samtliga alternativ utgar ifrån att denna del av 

gymnasieskolan skall dimensioneras för 100'.:; av antalet 16-ttringar. 1 sitt 

huvudalternativ fiircslar SÖ ytterligare 10000 i\rsclcvplatser. 

St1vitt giiller linjer och till linjer hörande specialkurser finner jag att 

denna del av gymnasieskolan (stora ramen) bör omfatta 123 9.50 arselev

platser, vilket motsvarar JOoc;. av antalet 16-b.ringar. 

SÖ föreslt1r i sitt huvudalternativ. inom ramen för 100'.'·'( av antalet 16-

åringar. att antalet intagningsplatser på de tre- och fyrab.riga linjerna räk

nas urr till totalt 37 900 årsekvplatser. vilket motsvarar 30,6 % av antalet 

16-riringar. Jag ansluter mig till SÖ:s förslag till totaldimensionering av de 

tre- och fyrai\riga linjerna. 

För de tvi\.ariga teoretiska linjerna räknar jag med totalt 18 300 ä.rselcv

platser under nästa 5.r. vilket motsvarar 14,8r+ av antalet 16-åringar. Jag 

har vid min medelsberäkning utgått ifri\n oförändrat antal intagningsplatser 

på musiklinjen nästa läsår. 

Innan jag övergår till att behandla frågan om dimensionering av de 

utpräglat yrkesinriktade linjerna med angränsande specialkurser samt för 

specialkurser som inte ligger nära någon linje vill jag redovisa vissa förslag 

till ändringar av bestämmelserna avseende inbyggd utbildning 

inom i n d u st r i och hantverk samt hand e I och förslag till för

söks verksamhet med ny lärlingsutbildning. 
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Undervisningen i arbetsteknik eller annan undervisning med samma 

syfte kan enligt nu giillande föreskrifter fiirliiggas till företag eller annan 

institutinn iin gymnasieskolan. varvid företaget eller institutinnen tillhan

dahåller farare. lokaler och materiel (inbyggd uthildning). I vilken utstriick

ning inbyggd utbildning förekommer pft viss studiev:ig frarngf1r av re~p. 

timplan. Om siirskilda skäl föreligger far SÖ medge att inbyggd uthildning 

får finnas på viss studieväg iiven om detta ej följer av timplanen. 

Enligt nuvarande system for statshidrag till inhyggd uthildning får före

tag lika stor ersättning oavsett hur ltrng tid eleven erhåller utbildning per 

ve1:ka. Ett företag. som ger en dev utbildning 15 timmar per ve1:ka enligt 

timplan för viss studieviig. får s1'tledes lika stor ersiittning som det företag 

som enligt timplan for annan studieväg har en elev i utbildning 30 timmar. 

Denna negativa effekt accentueras vid en uppräkning av bidraget. En 

annan na1:kdel är att den som utbildar 16 elever för samma ersiittning som 

den som utbildar åtta elever. Om vi skall kunna öka utbildningskapa1:iteten 

och ställa större krav på utbildningskvaliteten behövs ett nytt bidragssys

tcm. där storleken ptl bidraget står i relation till ambitiomnivån i utbild

ningen. Vad jag nu har pekat på av nackdelar med nuvarande system kan 

vara en bidragande orsak till att andelen inhyggd utbildning minskat under 

senare ;Jr och till den kritik som i vissa sammanhang riktas mot samverkan 

mellan skola och företag niir det giiller inbyggd utbildning. 

Under senare år har man i !lera rapporter och utredningar framhållit 

betydelsen av ökade kontakter mellan skola och niiringsliv. bl. a. for att 

underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Elevorganisationerna. 

arbetsmarknadens parter m:h forskningsprojekt inom aktuella områden har 

också i olika sammanhang behandlat frågan. Vissa htgiirder har ockst1 

vidtagits för att underlätta samverkan mellan skola 01.:h arbetsliv. Ett 

exempel är inriittandct av de lokala planningsråden (SSA-räden). 

SÖ har under våren 1979 genom gymnasieinspektörerna siirskilt studerat 

den inhyggda utbildningen. Gymnasieinspektörsrappo11en visar att vissa 

företag haft svårighet att erbjuda den bredd i undervisningen som liiropla

nen för gymnasieskolan föreskriver samt att skolledningens möjlighet att 

följa upp undervisningen varit otillrä1:klig men ger i stort sett en positiv bild 

av utbildningen. Även LO har under det gtmgna ttret lämnat en rapport -

Den företagsförlagda gymnasieutbildningen - från en arbetsgrupp som stu

derat utbildning och praktik i företag. Jag har tagit del av rapporterna 01.:h 

finner mot bakgrund av vad jag tidigare har framhållit att resurserna för 

samverkan mellan skola och företag 01.:h uppföljning av undervisningen 

måste förstärkas. Ökad möjlighet till samråd och gemensam planering av 

undervisningen m:'lste skapas om läroplanens mttl och innehåll skall kunna 

förverkligas. 

Enligt min mening iir det således önskvärt att det skapas forutsiittningar 

för att ett ökat antal elever kan ges viss del av sin utbildning i företag. 

Genom att förlägga utbildningen delvis till skolinstitution 01.:h delvis till 
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företag kan eleverna fa en breddad utbildning och arhdslivseri"arenhet. De 

utbildningsresurser som samtidigt frigörs i skolan kan anviindas för att ta in 

ytterligare elever till denna typ av yrkesinriktad utbildning. För att astad

komma ett ökat utnyttjande av de samlade utbildningsresurserna i skola 

och företag och för att kunna stiilla samma krav p{1 utbildningskvaliteten i 

företag som i skola föreslfir jag ett förbiittrat statsbidrag till inbyggd utbild

ning inl)m industri och hantverk samt handel fr. o. m. budgctfm:t 1980/81. 

Utgftngspunkt för förslaget är att statsbidraget för lönekostnader. materiel 

och lokaler i princip biir vara detsamma antingen skolstyrelse förliigger 

utbildning till företag eller till skolinstitution. Bidraget per individ (utbild

ningsplats) skall inte vara högre än summan av statsbidragen för: 

lönekostnad - beräkningsgrund DT 8:8 (timarvode för undervisnings

timmt:l enligt tjänsteförteckningsavtal för undcrvisnings

omr<"\det (TFUl eller motsvarande enligt framtida avtal. 

materielkostnad - beräknad efter normal avskrivningstid och standard för 

materielen, 

lokalkostnad - halva kostnaden for kallhyra for lokaler av normal stan

dard, 

dividerad med delningstalet för klass/grupp. Med utgängspunkt i timplanen 

för resp. studieviig ornriiknas beloppet till timersättning som avrundas. 

Bidrag utgtlr per elev för det antal undervisningstimmar, som skolstyrel

sen inom ramen för timplanen för resp. studieväg beslutar förlägga till 

företag. Statsbidraget till den del av undervisningen, som anordnas i skol

institution, p[tverkas inte av mitt förslag om individrelaterat bidrag till 

inbyggd utbildning. 

SÖ har nwt bakgrund av uttalande i propositionen 1977/78: 100 (bil. 1:2 s. 

191. UbU 1977/78: 16. rskr 1977/78: 181) och med stöd av 8 kap. 13§ 

skolförordningen medgivit att inbyggd utbildning får bedrivas på studieväg 

eller del av studieväg även om detta inte angivits i timplanen. Skolstyrelse 

bör i enlighet med detta medgivande. efter samråd med dem som berörs av 

frågan lokalt. kunna bestiimma i vilken omfattning undervisningen i yrkes

inriktat ämne på stuJievhgar inom industri och hantverk samt handel får 

anordnas som inbyggd utbildning. Skolstyrelsens beslut i frågan hör dock 

inte fä. medföra ökade kostnader för staten eller alt personella och materi

ella resurser som finns för utbildningen vid gymnasieskolan (skolinslilu

tion) inte blir utnyttjade. 

Jag har framhållit att resurserna för samverkan mellan skola och företag, 

tillsyn och uppföljning av undervisningen måste förstärkas. För dessa 

~indamal skall skolstyrelsen kunna disponera högst 1or;~; av lönekostnads

dclen. Skolstyrelsen bör fritt få disponera denna resurs. Behovet av insat

ser kan variera från företag med erfaren personal till företag som inte har 
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medverkat tidigare. Person med pedagogisk insikt och kunskap om bran

schen i fråga bör kunna bitriida sk,illcdningen. Även yrkes- LlCh planerings

räden bör genom denna resurs kunna medverka vid planering och uppfölj

ning. Den nu föreslagna resursen for samverkan mellan skola och företag 

innebiir en betydande förstiirkning jiimfört med det bidrag som nu utgtir 

enligt förordningen 1SO-FS 1978: 183) om statsbidrag for samverkan mel

lan skola och företag vid inbyggd uthildning m. m. Bidraget till inbyggd 

utbildning enligt denna förordning kommer att ersiittas av vad jag nu har 

föreslagit. 

Skolstyrelsen och den lokala skolledningen har samma tillsynsansvar för 

inbyggd utbildning som för annan utbildning i gymnasieskolan och har att 

se till att den inbyggda utbildningen bedrivs enligt liirnplan för gymnasie

skolan. Tillsynsansvaret för den inhyggda utbildningen måste utövas ak

tivt. 

Jag utgfir frän att det förändrade hidraget till företag kommer att främja 

en utveckling som innehiir att de som har fararuppgifter i företag fär 

möjlighet till regelbundna kontakter med förare och skolledning vid gymna

sieskolan. 

I princip hör inhyggd utbildning och I ii r I in g s ut bi Id ni n g ha jämför

hara villkor och administreras med samma rutiner. Det individrelaterade 

statshidrag för inhyggd utbildning som jag har redovisat i det föregående. 

och som även kan nyttjas för mindre frek vt:nt yrkesinriktad utbildning i 

gymnasieskolan. bör också kunna anviindas för farlingsutbildning. Genom 

att inordna Iärlingsutbildningen i gymnasieskolan tillgodoses riksdagens 

beslut ( UbU J 978/79: 40. rskr 1978/79: 344) om att lärlingsutbildningen 

skall infogas i den tot<tla skolplaneringen. Av intresse i sammanhanget är 

också riksdagens uttalande att statsbidrag till lärlingsuthildning bör utgä 

med belopp som svarar mot statens kostnader för likartad gymnasial 

utbildning ( Ubll 1979/80: 6. rskr 1979/80: 53). Ett inordnande i gymnasie

skolan medför administrativa och plancringstekniska vinster. En försöks

verksamhet med lärlingsutbildning bör bedrivas i gymnasieskolan fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 t. o. m. budgetåret 1982/83, då lärlingsutbildningen en

ligt nu gällande förordning successivt hör avvecklas. Försöksverksamhe

tcn bör avse bl. a. frågor om kursplaner. intagning av elev. betyg och 

kompetens. Det bör ankomma pä regeringen att meddela bestämmelser om 

försöks verksamheten. 

Mot bakgrund av nu redovisat förslag har jag räknat med att 3 000 platser 

inom den direkt grundskoleanknutna delen av gymnasieskolan (stora ra

men) skall disponeras för den nya lärlingsutbildningen. 

Det individrelaterade bidraget för lärlingsuthildningen bör i princip be

räknas som för jämförbar inbyggd utbildning i gymnasieskolan. Utgångs

punkt hör vara hidrag till 30 undervisningstimmar för varje påbörjad vecka 

de tvä första utbildningsåren och 20 timmar det tredje året. 

Lärlingsutbildningen, såvitt gäller den del som berättigar till statsbidrag. 

bör som regel ges samma längd som övrig yrkesinriktad utbildning i gym-
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nasieskolan. Varje verksamhetsi\r inom Jen delen av lärlingsuthilJningen 

hör diirför tidsmässigt vara jiimförhart med läs{1r. Lirlingsutbildningen 

skall utgöra ett komplement till tivrig utbildning i gymnasieskolan. Utbild

ningen under det tredje aret far betraktas som fardiguthildning, diir man 

inte behöver ställa samma krav ph breJd som under Jen föregi\ende mer 

grundläggande utbildningen. 

För lärlingsutbildningen giiller att eleven skall vara anstiilld hos den 

arbetsgivare som erhaller bidrag. I samband med att de nu fiireslagna 

villkoren för liirlingsutbildningen triider i kraft måste kraven pä uthild

ningsin~atser från företagen viiscntligt höjas. Vidare utgtn jag från att de 

som genomgi\r lärlingsutbildning skall ges ledighet för att delta i annan 

undervisning i gymnasieskolan eller annan utbildning som iir av betydelse 

fi.ir elevernas utveckling och klimpetcns i yrket och för fortsatta studier. 

Tillsyn llCh pedagogisk uppföljning bör utformas pil i huvudsak samma 

sätt som fi.ir inbyggd utbildning fr. o. m. hudgettirct 1980/81. 

Regeringen uppdrog den 28 juni 1979 ftt SÖ att med beaktande av vad 

~om hade anförts i UbU 1978/79: 40 utarbeta förslag till hestiimmclser om 

tillsyn över lärlingsutbildningcn. Jag har för avsikt att föreslti regcringen 

att i ett kompletterande beslut uppdra åt SÖ att med utgångspunkt i dc 

delvis nya förutsällningar som kommer alt giilla bl. a. beträffande bidrag 

och tillsyn utarbeta förslag till bestämmelser för försöksverksamhet med 

lärlingsutbildning. I uppdraget hör rn.:kst1 ing{1 all vidta de i.ivriga ätgiirder 

som kriivs för att förbereda ett genomförande av vad jag nu har föreslagit. 

Som jag tidigare har föreslagit riiknar jag med att 3 000 platser inom den 

direkt grundskoleanknutna delen av gymnasicskolan skall disponeras för 

den nya farlingsutbildningcn. Jag finner det naturligt att dessa 3 000 platser 

avdelas inom den ram av 67700 årselcvplatser som jag. i likhet med SÖ. 

anser bör beräknas for utpr~iglat yrkesinriktade linjer med angr~insande 

specialkurser samt för specialkurser som inte ligger niira n[\gon linje. Det 

bör ankomma pi:\. SÖ att göra de förändringar av fördelningen av uthild

ningsplatser p{I linjer. jämfört med SÖ:s huvudalternativ. som SÖ finner 

erforderligt mot bakgrund av de 3 000 platserna för lärlingsutbil<lningen. I 

övrigt anser jag att ca I 2001\.rsclevplatser bör avdelas för försöks verksam

het med social servicelinje. Av utökningen på fordonsteknisk linje bör 240 

elevplatser avdelas för utökad försöksverksamhct med transportteknisk 

gren. 

För övriga specialkurser. dvs. för kurser som är kortare än ett år eller 

kurser som kräver tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder för tillträ

de, räknar SÖ med en total intagningskapacitet motsvarande 31 630 ärs

clevplatscr. en ökning med I 300 årsclevplatscr. Jag räknar med att denna 

del av gymnasieskolan skall ha oförändrad omfattning. dvs. 30 330 arselev

platscr. under nästa läsår. 

Med de undantag jag här har nämnt bör eleverna budgetåret 1980/81 

fördelas på de olika studievägarna i gymnasieskolan i överensstämmelse 

20 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bila~a 12 
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med SÖ:s huvudförslag till dimensionering inom ramen för 1oor,:.; av anta

let 16-tiringar. dvs. 123 9501'\rselevplatser i den direkt grundskoleanknutna 

delen av gymnasieskolan inkl. den nya liirlingsuthildningen (stora ramen) 

samt 30 330 arselevplatser för övriga specialkurser \lilla ramen). SÖ bör 

emellertid. om det visar sig nödvändigt. kunna göra viss omfördelning av 

elevplatser dels mellan studieviigar inom va1je ram. dels mellan ramarna. I 

den m~m l. ex. arbehmarknadsskäl talar för en ökning av det totala antalet 

elevplatser bör. liksom hittills. regeringen ha riitt att besluta härom. 

Regeringen har för innevarande bsi'lr genom särskilt beslut den 15 mars 

1979 medgett att 6 200 årselevplatser för utnyttjas förs. k. korta yrkesinrik

tade kurser. kurser för invandrarungdom och för specialkursen Studievä

gar Ol:h arbetsliv, nrienteringskurs. Jag finner det angeläget att kommuner

na i god tid får besked huruvida sådana kurser fär anordnas eller ej. Redan 

i budgetpropositionen bör därför anges en ram inom vilken sådana kurser 

får anordnas nästa läsår. Jag har under anslaget beräknat medel för 3 000 

årselevplatser för dessa kurser. 

Inom regeringskansliet pågår f. n. ett arbete tillsammans med arbets

marknadens parter för att utveckla nya former för gymnasial utbildning 

förlagd till företag m:h andra arbetsplatser. Avsikten är att regeringen 

under år 1980 skall kunna lägga fram förslag till åtminstone en provisorisk 

lösning av denna fråga. 

Frågan avseende ett ökat lokalt och regionalt inflytande över p Ian e

r in g c n av g y m n as i c sko I ut bi Id ni n g c n prövas inom den skolad

ministrativa kommitten ( U 1978: 17). Som jag tidigare har nämnt vid min 

anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolviisendet kommer kom

mitten att inom kort Higga fram ett principbetänkande. Efter det att kom

mittens principbetänkande har remissbo;:handlats avso;:r jag att återkomma 

till regcringcn i denna fråga. 

Försöksversamhet med gymnasial utbildning för gravt röret

s e hindrade och andra s värt handikappade bedrivs vid Skärhol

mens gymnasium i Stockholms kommun. Jag räknar för denna försöks

verksamhet endast med ökningar av automatisk karaktär. Totalt räknarjag 

med en ökning av statsbidraget med 26 000 kr. till 349 900 kr. 

Gym n as i a I ut bi I d ni n g för gravt hörs e Is k ad ad e bedrivs vid 

gymnasieskolan i Örebro. Innevarande läsår har utbildningen dimensione

rats för 200 elever. Integrationsutredningcn (U 1978: 07) har nyligen till 

uthildningsdepartementet överlämnat sitt betänkande (Ds U 1979: 14) 

Gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro. I betän

kandet föreslås både kortsiktiga och mera långsiktiga åtgärder avseende 

verksamheten i Örebro. Bl. a. föreslås att utbildningen bör dimensioneras 

för ca 250 elever under läsåret 1980/81. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Jag delar integrationsutredningens uppfattning att verksamheten i Öre

bro bör dimensioneras för ca 250 elever under nästa läsår. Härigenom bör 

förutom elever från specialskolor för döva och hörselskadade även andra 
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elever kunna ta~ enlllt sttsom t. ex. elever fr[111 Vii~tanvib folkhög~kula. 

ViJ fi.irhanJlingar mellan staten 1H:h företrLiJare for Ördm1 k11mm1m har 

överensk11mmelse n{1tts. att. i avvaktan pi1 att fr[igan \llll gymnasieunder

visningen för gravt hörselskadade utreds. nu giillanJe avtal skall ti!Himp<ts 

t.v. dock Hingst I. o. m. den 30 juni 1980. I avvaktan p;i resultatet av 

förhandlingarna anser jag att anslagsposten hör föras upp meJ oföriinJrat 

bdopp. Regeringen hör inhämta riksJagens bemyndiganJe att sluta nytt 

;ivtal meJ Örehro kommun betriiffanJe gymnasial uthilJning för gravt 

hörselskadade i Örebro kommuns gymnasiesk11la. dknat fr. \l. m. den l juli 

1980. 

Som bidrag till försöksverksamhet med pedagogisk gymnasie

s ko I k I in i k i Lund beräknarjag 435 500kr. 

Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag om ett extra bidrag om 

25 000 kr. under läsåren J 980/81 - 1984/85 per nyinrättad klass som tillkom

mer genoms. k. saxad se hemaläggning. 

Såvitt gäller SÖ:s förslag om förstärkning av resursen först öd under

v is ni n g och samordnad specialundervisning vill jag anföra 

följande. 

Som jag tidigare har nämnt har SÖ den 22 oktober 1979 redovisat 

aktuella uppgifter om utnyttjande av resursen för stödundervisning och 

samordnad specialundervisning i gymnasieskolan. Av redovisningen fram

gär bl. a. att av den resurs om 0,65 lärarveckotimmar per klass som utgår 

för ändamålet har utnyttjandegraden per klass för riket i genomsnitt varit 

0.41 lärarveckotimmar. Resursen om 0,65 lärarveckotimmar per klass 

motsvarar enligt SÖ:s anslagsframställning 34,2 milj. kr. om den skulle 

utnyttjas fullt ut. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att föreslä att 

resursen utökas från 0,65 färarveckotimmar per klass till 0, 75 lärarvecko

timmar. Jag avser däremot att senare föreslå regeringen att SÖ skall fä i 

uppdrag att inkomma till n.:geringen med förslag om åtgärdt:r för att Lien 

tillgängliga resursen bättre skall kunna utnyttjas. 

Statsbidrag till kostnader förför hyran de av sko 11 ok a I er beräknar 

jag uppgå till 9 milj. kr. 

För stödundervisning i svenska ät invandrarelever be

räknar jag för nästkommande budgetår totalt 5 624 000 kr. Bidrag bör utgå 

med 0,85 lärarveckotimmar per deltagande elev och läsår. För hem

s p r f1 k sund er visning och studiehandledning på hemspråk 

för invandrarelcver beräknar jag 3.5 milj. kr., dvs. en uppräkning med 

1.9 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Vad gäller t e k n i sk a o c h ad m i n i s t r a t i v a s t öd åtgärd e r å t 

han J ikapp ad e e I ev er vill jag anföra följande. 

IntcgrationsutreJningen har nyligen avlämnat sitt betänkande <SOU 

1979: R'.!l Personell assistans för handikappade. Betänkandet remissbe

handlas f. n. Jag är inte beredd att föreslå att särskilda medel skall utgå till 

expertis för bedömning och anpassning av maskiner och verktyg för elever 
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i yrkesinriktad utbildning ur denna anslagsrost. Ej heller lir jag heredd att 

flireslft siirskilda resurser för stödtttglirder för handikappade elever i kom

munal högskoleutbildning. Jag foreslar att anslagsposten fors upp med c:tt 

oforlindrat hclopp av högst 2 . .'i milj. kr. 

Fiirsliksverksamhet med musik I i nj e har bedrivih sedan bsftret 1971/ 

72. I prnp. 1976/77: 100 hil. 12. s. 311 redovisades att utviirdering av 

försöksverksamheten hade gjorts int1m SÖ. Enligt min mening bör forsöks

vcrksamheten med den tvååriga musiklinjen samt den högre spet:ialkursen 

i musik avslutas och utbildningen erbjudas som ett reguljlirt alternativ i 

gymnasieskolan. Det ankommer på regeringen att faststlilla tim- ot:h kurs

planer för tvåårig musiklinje. Det bör ske i huvudsaklig överensstlimmclse 

med vad som giiller inom försöks verksamheten. För den hiigre spet:ialkur

sen ankommer det på SÖ att faststiilla motsvarande delar av liirnplanen. 

fog ;ir diin::mot inte beredd tillstyrka att arvodestjlinster som studierektor 

rn:h institutionsföreståndare vid skolenhet med tväärig musiklinje inrättas. 

Riksdagen bemyndigade den 18 maj 1979 regeringen att för budgetftret 

1979/80 meddela bestiimmelser om stat s bi d r ag t i 11 skogs b r u k e t s 

yrkes ut bi 1 d ni n g ( UbU 1978/79: 40. rskr 1978/79: 344L Regeringen 

har. efter iiverlliggningar med Landstingsförhundet. den 6 december 1979 

meddelat s~idana besUirnmeber. Hiirvid frarngar att det allm:inna driftbi

draget skall för genomförd kursvecka utgöra 7 06.'i kr. för maskinteknisk 

kurs och 4 710 kr. för övriga kurser. Kostnaderna härför beräknar jag för 

innevarande budgetår uppgå till 16 37902.'i kr. Regeringen bi..ir inhlimta 

riksdagens bemyndigande att efter överfäggningar med Landstingsforbun

det meddela statsbidragsbestlimmclscr i huvudsaklig övereföstlimmelse 

med nu glillande bestiimrnelser även för budgl'tärct 1980/81. Chefen för 

budgetdepartementet avser att senare anmäla frågan om en proposition till 

innevarande riksmöte med frägor om den kommunala ekonomin inför ar 

1981. Statsbidraget till skogsbrukets yrkesutbildning kommer att beröras 

härav. Motsvarande giiller statsbidraget för allmänt driftbidrag. hälso

vårdsbidrag och tlyttningscrsättning till personal enligt förordningen 

( 1963: 493) om statsbidrag till lantbruks- och lanthushtdlsskolor. 

Jag ~ir inte beredd att biträda SÖ: s förslag om en högre spe c i a I k u r s 

för rcselivet och turistnäringen. 

Jag ~ir inte beredd att föreslå att några medel - utöver vad som nu utgår 

för anslutning av den engelskspråkiga utbildningen vid Norra Real i Stock

holm - skall utgå till lnternational Baccalaureate Office i Ge

neve. 

Vad gliller SÖ:s förslag om omvandling av tvåårig trlidgårds

k urs i gymnasieskolan till linje vill jag anföra följande. 

Nu giillande timplan for tvåårig trädgårdskurs har ens. k. linjekonstruk

tion. vilket innebär att den har samma inslag av allmänna limnen 'iOm t. ex. 

jordbrukslinjen. Likaså förekommer fritt tillval .och timme till förfogande. 

Karaktärsämnen för kursen iir markbyggnad. frilandsodling. växthusod

ling samt maskinlära. Under innevarande läsår har specialkursen dimcn-



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 12 UthiJdningsdepartementet 309 

sioncrah fiir ca 300 intagningsplatser. SÖ riiknar med en ytterligare ut

byggnad . .lag anser att den tvMniga lr~idgänlskursen bi)r kunna ~indras till 

en tvtlttrig lriidgt1rdslinje. Det ankommer pt1 regeringen att faststiilla tim

m:h kursplaner för linjen. Det hör ske i huvmbaklig iiverensstiimmclse 

med vad som giiller fi.ir den tvM1riga triidgfirdsk11rsen. Statsbidrag biir utgt1 

enligt samma principer som för 1vM1rig jordbrukslinje och specialkurs som 

avser utbildning för jordbruk eller triidgärdsnäring. 

Jag har ingenting att erinra mot att fi.irsök får anordnas med konsument

ekonomisk gren i högst tio klasser och pä textil gren i högst tre klasser på 

tv {1 är i g kons u m t in n s I i nj e i enlighet med det av SÖ den 25 oktober 

1979 redovisade förslaget. 

Enligt timplanen för fyra [1 r i g teknisk I i nj e skall i tlrskurs :l. utöver 

i timplanen angivna veckotimmar. tillkomma tio lektioner arbetsstudier. 

SO har i skrivebc den 4 april 1979 bl. a. redovisat att utvecklingen inom 

näringslivet har medfört att arbetsstudierna fatt mindre betydelse och att 

de delar av kursen som i dag är aktuella med fördel kan föras in i berörda 

tekniska iimnen. Ifrågavarande tio lektioner hiir i stiillct flyttas från :lrskurs 

3 till tlrskurs 4 och diir anviindas för kontakter mellan skola och arbetsliv 

enligt de niirmare bestiimmelser som SÖ meddelar. Jag delar SÖ:s uppfatt

ning att ifrågavarande tio lektioner i arskurs 3 kan utga ur timplanen. Jag iir 

däremot inte beredd förorda att ifrt1gavarande resurs far disponeras for 

kontakter mellan skola och arbetsliv i årskurs 4. Jag avser att senare 

flterkomma till regeringen med förslag till iindring av timplanen för fyraårig 

teknisk linje. 

Jag föreslår att försöks verksamheten med reviderad I ii rop Ian för 

v [\ r d I i nj en s g r e n f i.i r barna - och ungdoms v [\ r d fär utökas med 

ytterligare 25 klasser fr. n. m läsåret 1980/81. Jag anser även att forsöks

verksamheten med särskild liiroplan på vårdlinjen med en gemensam gren 

för hlilso- och sjuk vtlrd samt åldringsv[1rd och gren för psykiatrisk vård blir 

utökas frän hiigst t v[t skolor och tio intagningsklasser till högst tio skolor 

och 50 intagningsklasscr. 

Jag riiknar meJ fortsatt försöks verksamhet med estet i sk var i an t på 

so c i a I I i nj e vid en skolenhet i Stockholm och en i Linköping enligt nu 

glillande timplaner. 

Som jag tidigare har redovisat har SÖ föreslagit att försöks verksamheten 

med var i an t e r p ft n a t ur vete n ska p I i g I i nj e samt med gemen

s a m studiegång i årskurserna I och 2 av naturvetenskaplig 

och fyraf1rig teknisk linje utökas med 40 resp. tio klasser. SÖ 

erinrar även om att försöks verksamheten innebl\r en avsevl\rd försvagning 

av det humanistiska inslaget på naturvetenskaplig linje och att detta pro

blem särskilt mäste uppmärksammas i utvlirdcringsarbetet. I avvaktan på 

att försöksverksamhetcn utvärderas är jag inte beredd att föresla någon 

utökad försöksverksamhet. 

SÖ har efter samråd med Riksidrnttsförbumlet redovisat erfarenheterna 

av försöks verksamheten med kombination av gymnasiesko Is tu-
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di er och c I it idrott och föreslagit vis~a Mgiirder betrMfande den fort

~atta verksamhetens utformning rn:h omfattning i gymnasieskolan. Försla

get remisshehandlas f. n. Med hiinsyn h~irtill ~ir jag inte beredd att föreslå 

nf1gra andra förändringar ~in att den nuvarande försöksverksamheten ut

ökas från högst 250 intagningsplatser till högst 400 under budgetaret 1980/ 

8 I. 

SÖ:s framställning om flexibel gymnasieskola bereds f. n. innm utbild

ningsdepartementet. 

Som jag tidigare har redovisat har statsbidrag till av I i.in and c av 

föreståndare vid elevhem inom viss kommunal utbildning m.m. 

utgått ur anslaget Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 

gymnasieskolor m. m. Medel för ifrilgavarande ändamål bör under budget

året 1980/81 utgå ur förevarande anslag beträffande föreståndare vid elev

hem med landstingskommun som huvudman och i övrigt ur anslaget Bidrag 

till driften av vissa privatskolor. Jag beräknar medclsbehovet under före

varande anslag till 135 000 kr. Chefen för budgetdepa11ementet avser att 

senare anmäla frågan om en proposition till innevarande riksmöte med 

frågor om den kommunala ekonomin inför år 1981. Detta statsbidrag 

kommer att beröras härav liksom bidraget till kostnader för vissa icke

ordinarie lärare. 

Jag beräknar för nästa budgetår de sammanlagda kostnaderna för lärar

lönebidraget till 2 343.0 milj. kr. Till kostnader för pedagogisk stödpersonal 

beräknar jag 27 .7 milj. kr. Posten ATP-avgifter beräknar jag till 

183 .5 milj. kr. Till kostnader för socialförsäkringsavgift beräknar jag 

257 .9 milj. kr. För lönekostnadspåfägg hör 238.4 milj. kr. tas upp. 

Det totala medelsbehovct under anslaget beräknar jag för nästa budgetår 

till 3 070 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att meddela bestämmelser om statsbidrag 

för skogsbrukets yrkesutbildning i enlighet med vad jag har för

ordat. 

2. bemyndiga regeringen att sluta nytt avtal med Örebro kommun 

om gymnasial utbildning för gravt hörselskadade inom Örebro 

kommuns gymnasieskola. 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - öka det totala antalet elevplatser i gymnasieskolan, 

4. godkänna de grunder för statsbidrag till inbyggd utbildning inom 

industri och hantverk samt handel som jag har förordat, 

5. godkänna vad jag har förordat om försöksverksamhet med ny 

lärlings ut bildning och statsbidrag for denna, 

6. godkänna vad jag har förordat om inrättande av en tvåårig mu

siklinje och en tvåårig trädgårdslinje i gymnasieskolan samt om 

statsbidrag för utbildningen på trädgårdslinjen. 
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7. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till stödundervis

ning i svenska för invandrarelever. 

8. till BidraR till driften m· R.rmnasieskolor för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 3 070000000 kr. 

C 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Med utgången av liisttret 197'2/73 har samtliga statliga realskolor avveck

lats. Vissa ordinarie tjänster fördes dti p{t övergftngsstat. I den män tjiinst

göring inte har kunnat beredas dessa personer vid annan skolform beräk

nas medel för lönekostnader för dessa under förevarande anslag. 

Sk 111ii1 •ers tyre Isen 

Anslaget bör t. v. föras upp med oförändrat belopp. 

Skolöverstyrelsen hemställer 

att I ()(Kl kr. anvisas till kostnader för viss personal vid statliga realsko

lor. 

F(lredra>?andc11 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Kost1wdcr.fi'ir l'iss perso11al 1·id statliRa realskolor för budget

året 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av I 000 kr. 

C 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

11294 355 

11 277<Kl0 

11 092000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till driften av Grännaskolan 

och Sigtunastiftelsens Humanistiska liiroverk m:h till internatverksamhet 

knuten till Sigtunaskolan. För Grännaskolan och Sigtunastiftelsens Hu

manistiska läroverk gäller förordningen ( 1970: 333) om riksinternatskolor 

<ändrad 1978: 529) och vissa där angivna delar av privatskolförordningen 

( 1967: 270, omtryckt 1971: 259, lindrad 1976: 753 och 1036. 1978: 607 samt 

1979:302). Statsbidrag utgår enligt den förstnämnda förordningen. Till 

skolverksamhctcn vid riksintcrnatskola utgb.r statsbidrag enligt samma 

grunder som till kommunal gymnasieskola. Detta giiller iiven den del som 

avser grundskolan. För grundskoledelen utgår också bidrag till resurstim

mar och fritt valt arbete. Därutöver utgår statsbidrag för föreståndare och 
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fritidskJare samt for skolhiilsovftrd. Vidare utgar tilfägg som motsvarar 

lönekostnaJsräl~igg. Fiir elev som har utlandssvenska fiiriildrar utgi'tr 

statsbidrag till kostnader för skolglmg och skolmältider med belopp !>Om 

g;iller fiir motsvarande ers;ittning viJ kommunal samverkan J"l[t skolviisen

dets omr;'\Je. 

Fiir den till Sigtunaslwlan knutna intcrnatverksamheten utgtir statsbi

drag enligt förnrdning Jen 23 juni 1976 om internat verksamhet knuten till 

Sigtunaskolan. 

SI" 1/ii 1·1•r.\'/yrcls1·11 

I. Pris- och löneomräkning 436 140 kr. 

2. Skolöverstyrelsen I SÖ) räknar mt:d oföriindrad organisation vid Grän

naskolan och Sigtunastiftclsens Humanistiska lärovcr\.;.. För Sigtunaskll\an 

har medel beräknats enbart för den till skolan knutna internatverksamhe

ten. 

3. Grännaskolan har anhällit om rätt att disroncra statsbidraget till vissa 

tjänster enligt 22 ~förordningen ( 1970: 333) om riksinternatskolor som en 

fri rt:surs for elevvtmlande ändam:i\. SÖ tillstyrker förslaget men under

stryker att statsbidraget skall användas för att anstiilla vuxna personer med 

den utbildning S(lm skolan i det aktuella Higet biist behöver. Resursen bör 

således ej fä anviindas helt fritt. Förslaget medför ingen kostnadsökning 

for staten. 

4. SÖ tillstyrker vidare att riksintanatskolorna skall kunna tilldelas 

medd ur den resurs under anslagt:t Bidrag till driften av gymnasieskolor 

som ;ir beräknad för stödundervisning åt invandrare eftersom den resurs 

som stär till förfogande inte räcker till för att tillgodose behoven av stödun

dervisning i svenska för elever Slllll har svenska som hemsprftk och som 

tidigare ghll i utländska skolor. Fi.irslaget innebär inte n{tgon ökad kostnad 

for staten . 

.'i. I avvaktan pil resultatet av utredningen om de enskilda skolornas 

framtida stiillning !inner SO inte skäl tillstyrka Grännaskolans styrelses 

framställning att statsbidrag för stadigvarande undervisningsmateriel fär 

utgfl till riksinternatskolorna enligt samma normer som gäller för kommu

nala gymnasit>sklilor. 

SÖ hemstiiller 

att den föreslagna organisationen vid Grännaskolan och Sigtunastiftel

sens Humanistiska faroverk beräknas oförändrad. 

alt statsbidraget enligt 22 * förordningen om riksinternatskolor fär av 

Griinnaskolan disroneras som en fri resurs för elevvt1rdandc ändamål. 

att riksinternatskolorna skall kunna tilldelas medd ur den resurs under 

anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor som iir beriiknad för stödun

dervisning åt invandrare för att tillgodose behoven av stödundcrvisning i 
svenska för elever som har svenska som hemspråk och som tidigare gått i 

utländska skolor samt 
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att för budgct;'1ret I 9XO/X I anvisas 11016 000 kr. under förslagsanslaget 

Uidrag till Jriftcn av riksintcrnatsl-..olnr. 

Fiircdrai:andt·n 

Sigtunastiftclsen (stiftelsen) och Sigtunaskolans AH tholagctl har triiffat 

ett prcliminiirt avtal om att gemensamt bikia en ny stiftelse tskobtiftelsen) 

med ändamål att fr. o. m. den I juli 1980 driva den skol- och internat verk

samhet som f. n. ankommer på stiftelsen och bolaget. Mellan staten, stiftel

sen och bolaget har den 13 september 1979 triiffats ett avtal angående 

riksintcrnatskola m. m. i Sigtuna (prnp. 1979/80: '.!.'i bil. 6). Enligt detta 

avtal åtar sig staten att pi\ vissa villkor ingå ett särskilt avtal med skolstif

telsen om riksinternatskola m. m. i Sigtuna som skall avse tiden den 1 juli 

1980-den JO juni 1985. 

Nuvarande avtal mellan staten och stiftelsen resp. bolaget skall diirvid 

upphöra att giilla vid utgången av juni 1980. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande tlJhU 1979/80: 14, rskr 1979/ 

80: I'.!0) har regeringen den '.!O december 1979 godkänt avtalet av den lJ 

september 1979. Jag räknar med att staten inom kort skall kunna sluta det 

tilltänkta avtalet med skolstiftelsen. 

Statsbidrag till stödundcrvisning i svenska för svenska elever. som kom

mer från utländska skolor, hör utgå till riksinternatskolor enligt samma 

principer som giiller för sti.idundervisning i svenska av invandrarelever i 

gymnasieskola. Med hänsyn till vad jag i detta avseende har förordat under 

anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor bör bidrag alltså utgå med 

0,85 liirarveckotimmar per deltagande elev och läsår. Jag beräknar medel 

för detta iindamål under förevarande anslag. 

Jag är i likhet med SÖ inte beredd att för1:slå att statsbidrag till kostnader 

för anskaffande av stadigvarandc undervisningsmatericl får utgå till riksin

ternatskolorna enligt samma bestiimmelscr som gäller för kommunala 

gymnasieskolor. 

Vad giillcr Uriinnaskolans av SÖ i princip tillstyrkta anhållan om riitt att 

fä disponera statsbidraget till vissa tjänster enligt '.!'.!!i förnrdningcn om 

riksintcrnatskolor som en fri resurs för elevvårdande iindami'll vill jag 

anföra följande. Enligt 16 och 18** nämnda förordning skall det vid en 

riksinternatskola finnas vissa tjiinster som föreståndare och fritidsledare. 

med anJra ord sådana tjänster som avses med berörda statsbidrag. Avtalet 

mcllan staten och Grännaskolans huvudman löper till utgången av juni 

1981 och bygger pä de fonJtsiittningar i fråga om tjänster och statsbidrag 

som riksinternatskoleförordningcns föreskrifter inncbiir. En översyn av 

hl. a. statshidragsbestämmelserna i förordningen kan bli aktuell inom den 

n~irmaste tiden. Jag är mot denna bakgrund inte nu beredd att biträda 

förslaget om en friare resursanvändning. 

Jag har beräknat medel för skolledar- och lärartjänster samt för övrig 

personal i enlighet med SÖ:s förslag. Därigenom kan en ordinarie tjänst 
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som studierektor inriittas vid Griinnasklllan i stiillel för nu inriittad arvo

dcsljiinsr . 

.lag hcmstiiller att regeringen föreslar riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om statshidrag för stödundervis

ning i svenska, 

2. till Bidru1{ till dr(ficn lff ri/.:simcmatskolor för hudgeti\rct 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 11092000 kr. 

C 21. Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 908834 

I 908 000 
2022 000 

Vid trädgårdsskolan i Norrköping anordnas förmansutbildning och fort

bildning på trädgårdsnäringens område. I förmanskurserna undervisas årli

gen ca 60 elever. För verksamheten gäller Kungl. Maj:ts bestämmelser den 

16 juni 1972 rörande statens trädgärdsskola i Norrköping (ändrade senast 

den 7 juni 1979). 

Personal 

Skolledare och lärare 
Övrig pi:rsonal 

Anslag 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

därav 
a) elevernas studieresor 
b) koslhåll för elever m. m. 
c) diverse utgifter 

/llkomster 
Kostavgiftcr m. m. för elever 
Ersällning från blomsterskolan 

Ne1toutgif1 

Avrundat 

1979/80 

6 
10 

16 

1605 100 
l 500 
9800 

396200 
30200 

370400 

16700) 
351 200) 

2500) 

2413200 

447200 
58000 

1908000 

Beräknad ändring 1980/81 

Skoliiver- Före-
styrelsen draganden 

of. of. 
of. of. 

or. or. 

+ 168468 + 75200 
of. of. 
of. - 2900 

+ 26300 + 26500 
+ 1740 + 900 
+ 36740 - 76000 

(+ 1670) (of.) 
(+ 3.5120) (- 76000) 

(of.) (of.) 

+233298 + 23700 

of. - 90000 
of. of. 

+233298 +113700 

+ 233 000 + 114000 
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Skr 1/ii1 ·er.1·tyri•/ sen 

I. Pris- och löneomriikning 233 300 kr. 

2. I avvaktan p<'.I resultat av utredning om trädgårdsskolans framtida 

organisation och verksamhet riiknar skolövertyrclsen <SÖl med oföränd

rad organisation. 

SÖ hemställer 

att till Triidgårdsskolan i Non-köping: Utbildningskostnader för budget

året 1980/81anvisas2141 ()()()kr. 

SÖ har i skri ve I se den 5 september 1979 redovisat utredning angående 

trädgårdsskolans situation på längre sikt. SÖ föreslår att huvudmannaska

pet fr. o. m. den I juli 1981 överförs frän staten till Östergötlands läns 

landstingskommun. 

Fiiredra!-!anden 

I likhet med skolöverstyrelsen ( SÖ) riiknar jag endast med ökning av 

anslaget på grund av löne- och prisomräkning (+I 14(Xl0kr.). 

Den av SÖ överlämnade skrivelsen angäcnde trädgårdsskolans situation 

på längre sikt remissbehandlas f. n. Jag avser att senare återkomma med 

förslag som kan föreläggas riksdagen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Triid!{årdsskolan i Norrköpinr.:: Uthi/dninr.:skostnader för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 022 000 kr. 

C 22. Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/HO Anslag 

1980/H I Förslag 

136 779 

164 ()()() 

169000 

Reservation 25788 

Ur detta anslag utgär medel för anskaffning av materiel m. m. vid träd

gård~skolan i Norrköping. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Skolöv er- Före-
styrelsen draganden 

I. Utrustning 68400 +85840 + 1900 
2. Förbrukningsartiklar 

för odlingarna 45 100 + 4510 + 1300 
3. Fria länimedel 50500 + 5050 +2000 

164000 +95400 +5200 

Avrundat +95000 +5000 
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SJ;, 1/ii1·astyrd.1 <'11 

I. Prisomriikning 16400 kr. 

2. I hcsparingsalternativd har skolöverstyrelsen (50) r~iknat med en 

minskning av me<llen för utrustning. förhrukning~artiklar för odlingar samt 

undervisningsmaterid ( - 3 608 kr.). 

3. För anskaffning. av utrustning till undervisning i markbyggnad. för 

utbyte av lltids-cnlig utrustning i!1lim v~ixthusodlingcn och inventarier samt 

för anskaffande av kopieringsapparat beriiknar SÖ ett ökat medelsbehllV 

av 79000kr. 

SÖ hemstiilkr 

att till Triidgårdssklilan i Norrköping: Materiel m. m. for 1980/81 anvisas 

259 000 kr. 

Fi.ircdraganden 

Jag är inte beredd att tillstyrka de förslag till nyanskaffningar som 

skolöverstyrelsen avgivit. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemsHiller jag att regeringen 

föreslar riksdagen 

att till Triidgärd.1.1kola11 i N11rr/;ii11i11g: Materid m.111. för budgetäret 

1980/81 anvisa cll n:scrvationsanslag av 169 000 kr. 

C 23. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1775946 

1997000 

2024000 

Statsbidrag utgär från detta anslag enligt förordningen den 9 juni 1977 

om Bergsskolan i Filipstad (ändrad senast den 20 december 1979). Bestäm

melserna innebär i kor1het att statshidrag utgår dels med belopp motsva

rande kostnader för löner till rektor och lärare. dels med schablonhelopp 

till kostnader för viss annan personal än lärare. Vidare utgår statsbidrag till 

socialförsäkringsavgift till ATP, sjukförsäkring och folkpensionering. 

Uthildningen omfattar sex terminer och är under de sista tre terminerna 

delad i två grenar. en metallurgisk samt en herg- och mineralteknisk gren. 

Den femte terminen iignas åt ingenjörspraktik inom industrin. 
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1979/80 Bcriiknad ~indring 1980/81 
------·---- -----
Skolöwr
styrelsen 

Fiire
draganden 

----------------

Anslag 

Lönekostnader 
Pedagogisk stiidperspnal 
Avgiftshidrag 
I .önt'k1 ist nadspftliigg 

Avrundat 

Sk.1>fri1·er.11yrds1·11 

I 308000 
171 800 
375 _qo 
141860 

1997000 

I. Pris- och liincPmräkning f.8 248 kr. 

+51716 
t _'i 690 
+ 14 843 
+ 5o89 

+77938 

+ 78000 

+ llJIJ{)O 
+ _'i 700 
+ I 000 
+ 400 

+27000 

.,.-:_7000 

2. Besparingsaltcrnativet innd.,~ir en minskad mcdclstilldclning med 

41 000 kr. Skolöverstyrelsen !SÖ) anser att med hiinsyn till den minimior

ganisation som skolan har mihtc en ytterligare nedsk~irning av anslaget 

medföra en minskning av antalet undervisningstimmar. SÖ anser att en 

s{1dan reducering inte blir ske. 

3. SÖ fört·slår att arvode beräknas för ytterligare en institutionsfiiresti111-

dare (+f.936kr.). 

SÖ hemstiiller 

att organisationen vid Bergsskolan beriiknas oföriindrad. 

att arvode beriikm1s för ytterligare en institutillnsl'lireståndarc. 

att anslaget icke beräknas enligt ett reducerat alternativ med hänsyn till 

skolans minimiorganisation samt 

att för budgetftrt:t 1980/81 anvisas 2 07.'i 000 kr. i hidrag till Bergsskolan i 

Filipstad. 

f 'iirnlrag1111l/1• 11 

Jag heriiknar inte medel for arvode till ytterligare en institutilmsfi.irest{m

darc för niista hudgetär. 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn hcmstiillcr _jag att rcgcringcn 

förcslar riksdagen 

att till BiJrng till Bergssko/an i Filipstad för budgettlret 1980/81 

anvisa ett fi:irslagsanslag av 2 024 000 kr. 

C 24. Bidrag till driften av \'issa privatskolor 

I 978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17851239 

18315000 

19123000 

Från anslaget utgär statsbidrag enligt förordningen ( 1964: 137) om stats

bidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971:350. ändrad 1976:325 och 
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197i: 240) med 6(!"; av ett bidragsundcrlag. omfattande kostnad för avlö· 

ning för rektor. studicr.::ktor och l:irare vid de skolor för vilka privatskol

förnrdningen (1967:270. omtryckt 1971:259. lindrad 197h:753 och 1036. 

1978: h07 och 1979:302) g:iller. Rcgeringen kan ptl. ansökan av skola besluta 

om hiigr.:: statsbidrag. Statsbidraget uppgflr f. n. till i genomsnitt 99.3 (;.;.av 

skolornas bidragsunderlag. Vidare utgår statsbidrag till avgifter till ATP 

samt till hiilsovtirdcn. 

Innevarande budgcttir far följande privatsklllor statsbidrag enligt förord

ningen om statsbidrag till vissa privatskolor. 

Lrtern111sk11/11r 
Stockholm: Franska skolan 
Göteborg: Göteborgs högre samskola 

Sigrid Rudcbccks gymnasium 

/111ematsk11lor 
rjcllstedtska skolan i Uppsala 
Lundsbcrgs skola i Storfofä 
Restcnässkolan i Ljungskile 

Sko/iil'crstyrelscn 

I. Löneomräkning m. m. 643 000 kr. I detta belopp har skolöverstyrelsen 

(SÖI även räknat in semesterlönetilfägg. 

2. De skolor. som nu är statsbidragsberättigade her[iknas ha oförtindrad 

organisation. 

3. Styrelsen för Ekebyholmsskolan har hos SÖ anhållit om statsbidrag 

för sin undervisning. Av de enskilda internatskolorna som nu står under 

statlig tillsyn lir Ekcbyholmsskolan i Rimbo den enda som inte åtnjuter 

statsbidrag. Enligt SÖ har skolan mycket hög standard i såväl pedagogiska 

som sociala och lokalmässiga avseenden. SÖ tillstyrker därför att statsbi

drag utgår till skolan fr. o. m. läsåret 1980/81(+1611 OOOkr.). 

SÖ hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att utöver statsbidrag för oförändrad organisation vid privatskolorna 

anvisa statsbidrag till driften av internatskolan Ekebyholmsskolan i Rimbo 

samt 

att till Bidrag till driften av vissa privatskolor för budgetåret 1980/81 

anvisas ett förslagsanslag av 20 569 000 kr. 

Fiircdragandcn 

Innevarande budgetår utgår statsbidrag till sex privatskolor under detta 

anslag. 

Statsrådet Rodhe har. som jag tidigare har nämnt. i september 1979 

tillkallat en kommitte \U 1979: 13) för att utreda frågor som gäller skolor 

med annan huvudman än stat och kommun. I kommittens arbetsuppgifter 

ingår bl. a. att pröva i vilken utsträckning samhället bör ge ekonomiskt 

stöd åt nämnda skolor och hur detta bör utformas. Med anledning härav är 
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jag inte heredd tillstyrka att statsbidrag för utgå till ytterligare skolor under 

detta anslag. 

Innevarande hudgetår utgftr statshidrag enligt förordningen ( 1979: 454) 

om statsbidrag till avlöning av föreståndare vid elevhem inom viss kommu

nal utbildning m. m. ur anslaget Bidrag till avlönande av föreståndare vid 

elevhem vid gymnasieskolor m. m. Som jag tidigare har redovisat bör 

medel för ifri'tgavarande ändamål fr. o. m. läsåret 1980/81 utgi:\ dels ur 

anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor. dels ur förevarande anslag. 

Anslaget har därför räknats upp med 165 000 kr. 

Vid min heräkning av anslaget har jag beaktat hchovet av medel för 

semesterli.inetillägg. I övrigt riiknar jag under detta anslag endast med 

förändringar av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. godbnna vad jag har förordat om statsbidrag till semcstcrlönetill

fagg, 

2. till Bidrag till dr(fien lll" 1·i.1sa p1fratskolor för budgetåret 1980/81 

anvisa ett forslagsanslag av 19123000kr. 

C 25. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

24 346853 

28532000 

21 892 000 

Reservation 13 784654 

Från anslaget ersätts vissa kostnader för statsbidrag till enskilda yrkes

skolor enligt bestämmelserna i förordningen ( 1971: 342) om enskilda yrkes

skolor (lindrad 1977: 473. 1978: 297 och 608 samt 1979: 329). Dessa bestäm

melser indelar i statshidragshiinseende de enskilda yrkesskolorna i två 

kategorier, niimligen A-skolor och B-skolor. Förctagsskola är alltid B

skola. Till heltid skurs vid A-skola utgår statsbidrag till lärarlöner på grund

val av beräknad normallönekostnad samt till särskilda kostnader med visst 

ärligt helopp. För deltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag med visst 

belopp för lektion. Härutöver utgär till A-skola särskilt tillägg till statsbi

draget med 10 s:~. av bidraget till driftkostnader. Statsbidrag utgår ocksä för 

asättning till föreHisare vid A-skola. Sådana Il-skolor, som är företagssko

lor. fär statsbidrag för heltidskurser med normalläsår med högst 32 200 kr. 

för fasär och klass eller om företaget inte svarar för undervisningen i 

fackteori. med högst 28 900 kr. för läsår m:h klass. För heltidskurs vid B

skola, vilken ej anordnas som företagsskola, utgår statsbidrag med högst 

78S:i av en beräknad normallönekostnad. Om synnerliga skäl föreligger fär 

bidrag utgå med högst 100</(. av de kostnader för skolan vilka ej täcks av 

kommunalt bidrag, elevavgifter eller inkomster frän produktion eller in

komst av annat slag. För dcltidskurs vid B-skola utgår statsbidrag med 
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visst belopp för lektion. Vidare utgår for A-skola statsbidrag till första 

upp~iittningen stadigvarande undervisningsmatericl med hiilften eller. om 

siirskilda sbl föreligger. med tvf1 tredjedelar av kostnaderna. För Il-skola. 

vilken ej anordnas som företagssknla. utgår statsbidrag till så.dan undervis

ningsmateriel med högst hiilften av kostnaderna eller. om synnl'rliga skiil 

föreligger. med högre belopp. Statsbidrag till första uppsiittningen stadig

varande undervisningsmateriel utgtir ur anslaget Bidrag till undervisnings

materiel inom gymnasieskolan m. m. Ur förevarande anslag utgår bidrag 

till vissa enskilda yrkesskolor i l'nlighet med av riksdagen givna bemyndi

ganden. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till Capellagfl.rden för sommarkurser. 

Sk11/ii 1·1·rstyrl'I s1· n 

I. Skolöverstyrelsen tSÖJ har vid sina beriikningar av automatiska ök

ningar utgå.Il frfm de statsbidragsbelopp som beviljats eller tillstyrkts för 

budgetåret 1978/79. Lönekostnaderna har riiknats upp till 1979 års liineni

vtl. Därefter har lönekostnaderna riiknats upp med 5 <.; avseende år 1980 

och med ytterligare 2.5 r.;. för år 1981. Övriga kostnader har räknats upp 

med 1or.-~. för vardera budgetåret 1979/80 och 1980/81. Med tillämpning av 

dessa principer blir pris- och löneomräkningen 5 723 000 kr. 

2. SÖ har vid sin beriikning av statsbidrag för budgetäret 1980/81 till A

och B-skolor. som ej anordnas som fi.iretagsskolor utgått frän sin plan den 

28 juni 1972 rörande den fortsatta avvecklingen av statsbidraget till enskil

da yrkesskolor samt från vad föredraganden anfört i prop. 1978/79: I 00 bil. 

12 s. 361-362. Följande skolor har inkommit med anhallan om statsbidrag 

till ökad organisation budgetåret 1980/81: 

I. Dömen Konstskola 

2. Institutet för försäkringsutbildning 

3. Berghs Reklam- och Marknadsskola 

4. Capellagården 

5. Sveriges Hantverks- och Industriorganisation - Familjeföretagen 

SÖ tillstyrker att Domen Konstskola fä.r inrätta en klass i skulpturut

bildning. då lokaler på vilka skolan har option blir tillgängliga t + 75 000 kr.). 

Institutet för försäkringsutbildning vill öka antalet kursdagar fran 330 till 

367. SÖ anser att den kursverksamhet som bedrivs vid institutet är behöv

lig och tillstyrker därför utökningen\+ 20000 kr.). 

Berghs Reklam- och Marknadsskola framhåller att kursen Annons- och 

rcklamtel:kning. som f. n. är tvåårig. behöver förlängas med ett läsår. SÖ 

anser det motiverat att denna kurs förlängs med ett läsar och tillstyrker att 

statsmedel beräknas härför 1+75000kr.). Sveriges Hantverks- och Indu

striorganisation - Familjeföretagen begär att fä öka antalet föreläsning.stim

mar från nuvarande 600 till 650 läsåret 1980/81. Fler kurser behövs på 

grund av den ökade lagstiftningen som rör miljövii.rd och på grund av den 

snabba tekniska utvecklingen med ändrade och nya tekniska normer. SÖ 

tillstyrker utökningen \+3000kr.). 
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Betriiffande övriga skolor tilbtyrker SÖ medel till i huvudsak ofi.iriindrad 

organisation. 

Många av de enskilda yrkesskolorna är f. n. nedslitna och i dåligt skick 

vad gäller hyggnader och inventarier. För reparationer och andra siirskilda 

kostnader har SÖ bi:-riiknat ett belopp om 2 000 000 kr. 

3. SÖ räknar med att företagsutbildningen kommer att öka och beriiknar 

därför ökat medelsbehov för bidrag till företag~skolor ( + 2 610 000 kr.). 

SÖ hemställer 

att Dömen Konstskola erhåller statsbidrag för ytterligare klass i skulp

turutbildning. 

att Institutet för försiikringsutbildning fä.r utöka antalet statsbidragsbe

rättigade kursdagar frftn .BO till 367. 

att Berghs Reklam- och Marknads~kola medges förlänga utbildningen 

med ett läsflr. 

att SHIO - Familjeföretagen erhåller statsbidrag för ytterligare 50 före

läsningstimmar. 

att 2 000000 kr. anvisas för reparationer och siirskilda kostnader samt 

att 39038000 kr. anvisas under reservationsanslaget Bidrag till driften av 

enskild yrkesutbildning. 

Fi.iredragunden 

Enligt uppgifter frftn riksrevisionsverket uppgår vid utgången av budget

året 1978/79 reservationen under förevarande anslag till ca 14 milj. kr. Med 

hänsyn härtill bör anslaget kunna minskas med JO milj. kr. Jag vill dock 

framhälla att minskningen enbart är av budgetteknisk natur. Om behovet 

av medel för nuvarande bidragsberättigade kostnader för budgeH1ret 1980/ 

81 skulle visa sig större iin vad jag räknat med avser jag att återkomma i 

frflgan. 

Jag har räknat med ett liigre belopp i pris- och löneomriikning än vad 

skolöverstyrelsen ( SÖ) har gjort ( + 3 360 300 kr.). 

Jag är inte heredd att heriikna medel för en utökad organisation när det 

gäller enskilda yrkesskolor. Jag är ej heller i övrigt beredd att bitriida SÖ:s 

förslag. Säkdes räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar 

iin sådana av automatisk karaktär. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrug till drijien u1· enskild yrkernthildning för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 21 892 000 kr. 

21 Rik.\d11ge111979/80. I sam/. Nr 100. Bilal(a 12 
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C 26. Främjande a\· liirlingsutbildning hos hanh·erksmästarc m. m. 

197!</79 Utgift 

1979/80 Anslag 

19!<0/8 l Förslag 

I 713488 

7 530 000 

5 ll45 ll0ll 

Enligt av Kungl. M<~i:t den 28 maj 19'.'Y meddelade bestämmelser om 

friimjande av lärlingsuthildning hos hantwrksm~istare m. m. Uindrade se

nast den 28 juni och den 23 augusti I 9791 beviljas statsbidrag för lärlingsut

hildning dels hos hantverbm~istare. dels inom muraryrket, byggnadstriiar

hetaryrket m. m. 

Antalet bidragsrum uppgär innevarande budgetftr till I 600. Enligt riks

dagens beslut I U b U 1978/79: 40, rskr I Y7X/79: 344) skall fr. o. m. den I juli 

19'8.0 de kommunala skolstyrelserna administrera hidragsgivningen. Be

gränsningen av antalet bidragsrum slopas samtidigt. 

Sk, 1/ii1 ·1•r.1·ryn·ls1• n 

I. Skolöverstyrelsen tSÖ) redovisar att antalet ansökningar om statsbi

drag till lärlingsutbildning var 855 under budgetåret 1978/79. SÖ har he

myndigats att bevilja I 600 bidrags rum. Fr. o. m. budgetåret 1980/81 skall 

liirlingsutbildningen ingå i den totala skolplaneringen. De kommunala skol

styrelserna skall administrera bidragsgivningen oc.:h antalet bidragsrum 

skall fr. o. m. detta budgctM vara obegränsat. SÖ framhäller alt det låga 

ansökningstalet borde innehiira att resurser beräknas f'ör ett minskat antal 

bidragsrum. SO utgår emellertid vid sin medelshcriikning från ett oföränd

rat anslag i avvaktan pa erfarenheter av dels den nya planeringsordningen. 

dels ock effekten av de höjda statsbidragen per bidragsrum. SÖ heriiknar 

att under hösten 19'8. I kunna redovisa utnyttjat antal hidragsrum läsåret 

1980/81 fördelat på ,ilika yrken samt kommunernas erfarenheter av sam

planeringen med gymnasieskolan. 

För att kunna avsluta ansökningar inkomna till SÖ före den I juli 1980 

måste SÖ fä disponera medel för uthetalning till mästare m. m. enligt de 

övergångsbestämmelser som kan komma att gälla. 

SÖ hemställer 

all till Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 7 530 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har tidigare under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor 

föreslagit försöksverksamhet med ny lärlingsutbildning samt ett nytt stats

bidragssystem för denna utbildning. Det nya statsbidraget bör utbetalas 

från anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Förslaget innebär att försöksvcrksamheten skall ersätta nuvarande sy

stem för statssunderstödd lärlingsutbildning. I frå.ga om lärlingsutbildning 
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som har p<'ibiirjats fi.in: den I juli 1980 bör emellertid för hela utbildningsti

den tillämpas nuvarande statsbidragssystem. liksom i huvudsak ocksä de 

diirmed sammanhiingandc reglerna om bl. a. tillsyn och företagarens iilig

ganden. Mot denna bakgrund räknar jag med en successiv avveckling av 

nuvarande bidragssystem. Jag beräknar en minskning <iV anslaget med 

2 48.'i 000 kr. för niista budgetår. Administrationen av det nuvarande stats

bidraget bör handhas av skolöverstyrelsen stl liinge det finns kvar. 

Jag hemstiiller all regeringen föreslt1r riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om liirlingsutbildning som har 

inletts före den I juli 1980, 

2. till Fni111ja11Jc a1· /iirli11gs11thi/dni11g hos lw1111·erk.rn1iistar1• 111. 111. 

för hudgctiirct 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av .'i 04.'i 000 kr. 

C 27. Bidrag till kostnader för granskning a\· utförda gesällprO\' 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

45 000 

44000 

44 ()()() 

Ur detta anslag utgår bidrag till hantverksdistrikt och yrkesfiirbund för 

kostnader för granskning av gesällprov. Anslaget utbetalas till Sveriges 

hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen samt fördelas av 

denna organisation mellan hantverksdistrikten resp. ifrågakommande 

yrkesförbund eller deras organ. 

Sko/ii1·crstyr1·/sc 11 

Skolöverstyrelsen 1SÖ) räknar med oföriindrad mi:delstillddning. 

Sö hemställer 

att till Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov för 

budgetåret 1980/R I an visas 44 000 kr. 

Fiirl'Jrt1Ra lllf 1·11 

Jag räknar i likhet med skolöverstyrelsen med att bidraget for gransk

ning av utförda gcs~illprov för hudgctåret 1980/81 skall vara 44 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till kostnadcrfiir granskning m· ut}i'irda f,;l'.l'iil/prm· för 

budgetäret 1980/81 anvisa 44 000 kr. 
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Investeringsbidrag 

C 28. Bidrag till bn~gnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1978/79 lJ tgift 

1979/80 Anslag' 

1980/81 Förslag2 

334981 916 

322 100 000 

326 400 (){)() 

'Härutöver har genom beslut i april och oktober 1979 anvisats 7050000kr. 
2 Inkl. anslagsbelastning för budgctän:t 1980/81 föranledd av beslut i april och 
oktober 1979. 

N111·ara11tlc hestiimmd.l"l'r 

I. Grunds/..olan, RYlllllt1.1·ieslwla11111.111. Statsbidrag till hyggnadsarbeten 

för grundskola. gymnasieskola. kommunal högskoleutbildning, särskola. i 

frflga om lokaler som ing[tr i skolanläggning för grundskola eller gymnasie

skola. samt statlig sjöbefälsskola utgftr till kommun m:h landstingskommun 

enligt fönmlningen ( 1957: 865) om statsbidrag till hyggnadsarbeten inom 

viss kommunal utbildning (omtryckt senast 1974: 393, ändrad J 976: 321. 

1977: 403 lH.:h 963 samt 1979: 865). 

För r er man c n ta sko 11 ok a I er bestäms bidragsunderlagct med ut

g;·\ngsrunkt i ett grundbclopr av 900 kr. per kvadratmeter ncttogolvarea. 

Detta grundbclorr. som h~inför sig till kostnadsläget den I janu<tri 1956, 

skall omräknas med hänsyn till därefter inträffade kostnadsförändringar. 

Utifr?111 knstnadsökningen frnn första kvartalet 1978 till första kvartalet 

1979 har belorpet rer den I januari 1979 slutligt beräknats till 4 466 kr. 

Omriikning skall vidare ske med h;insyn till olikheterna i byggnadskostna

derna mellan skilda orter. 

P{1 bidragsunderlaget utgi\r statsbidrag med rrocenttal, som fastställs 

med hänsyn till hl. a. skatteunderlaget enligt en i hidragsförordningen 

intagen särskild tabell. F. n. varierar bidragsprocenten mellan 35 och 45. 

Statsbidraget till landstingskommun bestäms dock till belorr som utgör 

hälften av bidragsunderlaget. om skolanläggningens upptagningsområde 

för elever omfattar hela länet. Likaledes gäller att statsbidraget till kom

mun för sådan högskoleutbildning som utgör sjuksköterskeutbildning utgår 

med 50 '} av bidragsunderlagel. 

Till rrovisoriska skollokaler utg:'\.r statsbidrag med 400 kr. per 

kvadratmeter nettogolvarea. 

Statsbidrag kan därjämte utgf1 till h i.i r se It ek ni sk ut rustning. 

2. Brgg11adsarhete11 för la11thm/..ets rr/..es11tbild11i11g. Statsbidrag utgår 

till kostnader för byggnadsarbeten för tvåarig jordbrukslinje m. m. i gym

nasieskolan samt för utbildning vid lantbruksskolor och lanthushållssko

lor. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1961: 405) om statsbidrag 
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till byggnadsarheten vid lantbrukets yrkes~kol1ir Uindrad 1979: 453 och 

80(1). Bidragsbestiimmelserna innebiir att statshidrag kan b~·viljas huvud

man för att anskaffa eller upprusta permanenta skolkikaler samt för att 

uppföra provisoriska skollokaler. Bidrag utgiir med hi.ig~t hiilften eller vid 

siirskilda skäl hi.igst tre fjiirdedelar av ett visst hidragsunderlag. Till kost

naderna för provisoriska skl111okalcr utgår dock ett vfo.,entligt liigre hidrag. 

Beslut om statsbidrag meddelas av skolöverstyrelsen. Riksdagen uttalade 

t1r 1961 tpn)p. 1%1: I bil. 11 s. 108. JoU 1961: I. rskr 1961: 9) att bidrag till 

byggnadsarbeten vid enskilda skolor far utgä efter riksdagens medgivande 

i varje siirskilt fall. 

3. Byggnad.rnrhl'tl'n .fi'ir .1-kt1gshmk1•ts yrkl'.rnthi/dning. Statsbidrag utgår 

till kostnader för byggnadsarheten m. m. for skogshruksutbildning vid 

gymnasieskola. 

Enligt fönirdning den 6 december 1979 Lim statsbidrag till skogsbrukets 

yrkesuthildning för budgetäret 1979/80 utgt1r statsbidrag dels till kostnader 

fi.ir anskaffande eller hyra av skollokaler. dels till kostnader för anskaffan

de eller hyra av undervisningsmateriel. Bestämmelserna innebär i huvud

sak följande. 

Statsbidrag till kL1stnader for anskaffande av permanenta skollokaler 

utgt1r med hiilften av hidragsunderlaget. Till provisoriska skollokaler utgf1r 

stahhidrag med 400 kr. per kvadratmeter nettogolvarea. Statsbidrag far 

utgti för förhyrande av skl1ll11kaler med hälften av kostnaderna. 

4. /:,"/e1·hcm Ji.ir l'li•1·1•r i gm11dskt1/a11. gy11111a.1i1'skt1!t111 l'tc. Statsbidrag till 

kostnader för anskaffande eller förhyrande av h)kalcr för elevhem samt till 

inredning och inventarier i elevhem utgår till kommun och landstingskom

mun enligt förordningen t 1979: 452) om statsbidrag till vissa elevht·m. 

Statsbidrag till anskaffande av lokaler utgfa med hälften av bidragsun

derlaget. Om särskilda sk~il föreligger för efter medgivande av regeringen 

bidrag utgh med högst tre tjärdedelar av hidragsunderlaget. Bidrag till 

kostnader för förhyrande av lokaler utgår med hälften av de beräknade 

hyreskostnaderna. 

5. Fu/lhordadc· hyg~11ad.1'11rhcte11 J('ir ji1/kskolf'l'iise11det. Frän anslaget 

utgär även ännu äterstf1cnde statsbidrag sllm skall utgå enligt bestiimmcl

serna i kungörelsen ( 1936: 45) angående statsbidrag till byggnader för folk

skoleviisendet I omtryckt 1943: 398. ändrad senast 1958: 665 samt genom 

beslut den 16 februari 1968). 

Sk1 ,,,;, '('f.\'(_l'f'l'IS {'Il 

I. Ko111m1111a/a skolor. Av regeringens anvisningar för anslagsframstiill

ning för budgetåret 1980/81 framgär bl. a. att skolöverstyrelsen (SÖ) i 

första hand skall beräkna medel för byggnadsobjekt där alternativa lokaler 

saknas och där byggnadsobjekt för gymnasieskolan medför en väsentlig 

utökning av utbildningskapaciteten för främst yrkesinriktad utbildning 

inkl. utbildning för vård, jord. skog och trädgård. SÖ bör vid sin bedöm-
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ning av medclsbt:hovd i skiilig utstriickning beakta att vissa investeringar 

kan vara nlidv:indiga av arbetsmiljöskäl. SÖ skall iiven redovisa vilka 

konsekvenser som uppsthr om byggnadsarbetena inte kommer till utföran

de. 

SÖ har gelllim liinsskolniimndernas försorg lt1tit inventera skolbyggnads

behovct for budgeU1ren 1979/80 m:h 1980/81. Linsskolniimnderna har om

betts att vid inventeringen tillsammans med kommunerna diskutera möjlig

heten att återuppta nedlagd skola eller fortsätta anviindningen av äldre 

lokaler. uppskjuta ett byggnadsprnjekl och i s@let insiitta skL1lskjutsar. 

behftlla förhyrda lokaler st1 ltingt det går samt förhyra llikaler. SÖ beräknar 

att k votkostnadL·n per kvadratmeter nettogolvarea den I januari 1980 och 

den I januari 1981 kommer att uppgt1 till ca 5 170 kr. resp. 5 687 kr. Del 

totala invesleringsbehovet för budgetåret 1980/81 uppgår till 3 OOOmilj. kr. 

varvid ca I 200 milj. kr. hiinfors till gymnasieskolan och I 800 milj. kr. till 

grundskolan. 

Vid prioriteringen har byggnadsobjekten indelats i tvi\. grupper. I grupp I 

finns de objekt diir alternativa lokaler saknas samt där alternativa lokaler 

finns men har betecknats som utdömda. Inom den andra gruppen finns de 

objekt där alternativa lokaler delvis saknas. Angcliigenhetsgraden har be

dömts dels efter denna gruppinddning. dels med hänsyn till den viinlade 

ut vecklingen av antalet 6-16-tiringar mellan åren 1978 llch 1986 i berörda 

kommuner. 

Det stora invesleringsbehovel för grundskolan motsvarar inte den totala 

utvecklingen av antalet barn i skolpliktig r\lder. utan investeringsbehovet 

torde till stor del vara föranlett av befolkningsomflyttningar i landet. Efter

som flertalet a V dem Sllm flyttar iir i de barnafödande ftlcfrarna eller yngre 

kommer de att påverka den naturliga folkökningen i inflyttningsorten. Det 

förekommer ävenledes en stor omflyttning inom kommunerna pä grund av 

nya bostadsomräden. övergäng till ökad småhusbebyggelse. permanent

ning av fritidsbebyggelse m. m. 

Grundskolans behov av lokaler följer av att varje nytt bostadslJmrf1de 

anses behöva förses med skollokaler. bl. a. för att undvika långa skolvägar 

för speciellt läg- och mellanstadieelever. Grundskolans utbyggnad för 

anses vara en integrerad och nödvändig del av den totala bostads- och 

samhällsplaneringen. 

Vid den skolbyggnadsinventcring som kommuner och landsting utfört 

under hösten 1978 har efter prioritering hos resp. liinsskolnämnd och 

länsstyrelse anmiilts ett skolbyggnadsbehov för gymnasieskolan och kom

munala högskolan av I OOOmilj. kr. för budgetåret 1980/81. Till detta kom

mer objekt för :!00 milj. kr. som SÖ inte har kunnat inrymma inom skol

byggnadsramen för budgetärct 1979/80. 

Om utrymme inom investeringsramen för budgetåret 1980/81 inte kan 

ges för dessa objekt eller det inte går att ge kommuner och landstingskom

muncr besked om när dessa objekt kan förverkligas m<)ste enligt SÖ 
investeringar göras i allt sämre provisorier. 
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SÖ har i enlighet med regeringens anvisningar prioriterat de llhjekt för 

gymnasieskolan som medför en kapaeitetsiikning för i första hand yrkesin

riktade uthildningsvligar. Ett speciellt problem som uppst[ir lir att bedöma 

behovet av speciallokaler som behövs för vissa utbildningar men stim inte 

medför att kapaciteten ökas riiknat i antal ;'\rsclevplatscr. Exempelvis 

behövs hl. a. maskinhallar. vlixthus och studieplatslokaler vid jordhruks-. 

skogsbruks- och triidgtmlsskolor. mctodövningsrum av nlika slag vid 

vårdskolor samt matsalar och gymnastiklokaler livensom labllratorier för 

flertalet utbildningsvägar. Mänga skolor saknar av olika skiil lämpliga 

lokaler i nyss niimnda avseenden. Lokaler som inte lir direkt kapacitets

ökande enligt regeringens anvisningar bör enligt SÖ:s uppfattning iindä 

medtas i investcringsramcn om de därmed undanröjer oHigenheterna av att 

sakna eller ha undermåliga lokaler för nyssnlimnda uthildningar. 

De ohjekt för gymnasieskolan som anmälts for byggnation budgett1ret 

1980/81 är till största delen kompletteringar av befintliga anläggningar med 

lokaler för utbildningar som tidigare av olika skäl inte kunnat p5.bö1jas. 

Åtta kommuner har anmiilt att de vill bö1ja uppföra nya gymnasieskolor i 

etapper eller i sin helhet fr. o. m. hudgetfln::t 1980/81. Dessutom vill fyra 

landsting uppföra helt nya vårdskolor med utbildningslokaler bl. a. för 

kommunal högskola. Dessa kommuner och landsting har behov av väsent

lig utökning av utbildningskapacitctcn men har funnit det b;'\de orationellt 

och på sikt oekonomiskt att bygga till sina ickc ändamålsenliga befintliga 

äldre skolor och de provisorier dc f. n. äger eller hyr. 

För budgetaret 1980/81 förcslär SÖ en investeringsram om :. 300 milj. kr. 

SÖ har liven heriiknal meddsbehnvet utifrån en investeringsram om 

:. 100 milj. kr. SÖ har vidare i enlighet med rcgeringcns anvisningar för 

anslagsframs@lning för budgcti\ret 1980/81 liven redovisat invcsteringsra

mar om 600. 900 och I 100 milj. kr. Ungefär hälften av investeringsramen 
bör enligt förslaget utnyttjas till byggnadsarbetcn för gymnasieskolan. 

lnvcsteringsramens "hyggkraft" resp. budgetar under perioden 1961/81 

samt "byggkraften" vid olika investeringsnivåer 1980/81 visas av SÖ i 

följande tabell. Vid jiimförclsc mellan investcringsramarna har därvid resp. 
ram hlinförts till kostnadsläget den I januari resp. budgetår. 

Budgetar 

1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 

lnvesteringsram, 
milj. kr. 

296 
461 
441 
493 
548 
570 
840 
690 
630 
600 
600 

Investerings ram 
omräknad i kostnadsläge 
1962-01-01 

296 
443 
409 
436 
460 
460 
652 
521 
441 
390 
365 
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----··--··----------··---------
Rudgct;\r lnvestcringsram. 

milj. kr. 
lnvcstcringsram 
omriiknad i kostnadsläge 
1%2-01-01 

-----------------------·-·--------
19T!./73 450 254 
1973/74 575 280 
1974/75 456 201 
1975/76 656 257 
1976/77 700 239 
1977/78 840 247 
1978/79 720 198 
1978/79 I 088 313 
1979/80 900 236 
1980/81 600 143 
1980/81 900 215 
1980/81 I 100 262 
1980/81 2100 4% 
1980/81 2 300 543 
1980/81 3000 709 

Vid beriikning av anslaget utgär SÖ frtm de s. k. kvotkostnaderna (för

utom nettokostnader även kostnader för utviindiga ledningar och plane

ring). dvs. de klistnader som tl)talt skall rymmas im)m gällande invcsh:

ringsram. Vidare utgår SÖ från att sedan statsbidrag beviljats till bygg

nadsföretagen inom investeringsramen för visst budgetår bidraget utbeta

las med hälften under samma budgetår, med en tjiirdcdel under det när

mast följande budget[iret rn.:h den sista fjärdedelen under dd därpå följande 

budgetåret. SÖ räknar därför med att anslaget för budgetåret 1980/81 

huvudsakligen kommer att belastas av bidrag, som beviljats till byggnads

företag inom investcringsr:.unarna för budgetåren 1978/81. 

Anslaget beräknas ~i ven komma att belastas av kostnader för anskaffan

de och förhyrande av dcvhcm samt förhyrande av skollokaler för skogs

bruksutbildning. 

2. Ytterligare statsbidrag. Om kostnaderna för ett skolbyggnadsföretag. 
till vilket statsbidrag beviljats och bestämts på. grundval av den beräknade 

byggnadskostnaden. pti grund av faktorer över vilka kommun inte kunnat 

råda blir avsevärt högre än ursprungligen beräknats. kan kommunen till 

SÖ inkomma med ansökan om ytterligare statsbidrag till kostnadstäck

ande. SÖ beräknar medelsbehovet härför till ca 700000 kr. 

3. Utrustnin!-1. Anslaget beriiknas komma att belastas av statsbidrag till 

hörselteknisk utrustning vid grundskolor och gymnasieskolor med 

I milj. kr. 

Med dessa utgangspunktcr beräknar SÖ medelsbehovet för denna del av 

anslaget för budgctäret 1980/81 till 582.7 milj. kr. ( + 260,6 milj. kr. jämfört 

med anslaget för 1979/80) med en investeringsram på 2 300 milj. kr. och till 

548.7milj. kr. (+226,6milj. kr. jämfört med anslaget för 1979/80) med en 

invcsteringsram på 2 IOOmilj. kr. 

Vid medclsbehovsberäkningen har emellertid SÖ inte kunnat beakta 
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;.rnslagsbdastningen för budgct~1ret 1980/81 föranledd av beslut av arbets

marknadspolitiska sk~il i april och oktober 1979. 

Under förutsättningen att statsmakkrna biträder investeringsalternati

vet p1i 2 300 milj. kr. beräknar SÖ investeringsbehovet för buJgctåret 1981 I 
iCtill J700milj.kr. 

S() har vidare beriiknat mcdclshchov för kostnader för vissa statshidrng 

som enligt riksdagens heslut <prop. 1978/79: 95, FiU 1978/79: 35. rskr 1978/ 

79: 335) avvecklas den I januari 1980, niimligen för inventarier i tt.:knik

vcrkstad. audivisuell utrustning samt bostiider for lärare i det allmänna 

skolväsendet. 

SÖ hemstiiller 

att investeringsramen för skolbyggnader beräknas till 2 300 milj. kr.. 

vilket motsvarar ett medclsbehov av 582 milj. kL. 

att medelshehovet för inventarier i teknikverkstad samt statsbidraget till 

audivisuell och hörselteknisk utrustning beriiknas till oförändrat belopp 

nämligen 3750000kr., 

att statsbidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten inom det allmänna 

skolväsendet beriiknas till 20 000 kr.. 

att förhandsbesked om statsbidrag till byggnadsiirenden för skolväsen

det fö.r lämnas till kommuner och landsting, 

att planeringsramar faststiills för hudgctäret 1981/1.C c. o. m. budgetf1ret 

1984/85 samt 

att till Bidrag till byggnadsarbcten inom skolväsendet m. m. för budget

året 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 585770000kr. 

SÖ har i skrivelse till regeringen den 20 februari 1979 hemställt om 

utökning av investeringsramen för byggnadsinvesteringar för gymnasie

skolan. 

Utbildningsnämnden i Stockholms läns landstingskommun har anht11lit 

att ökade medel ställs till förfogande för byggnadsföretag för gymnasieskll

lan för att möjliggöra en effektivare behovsanpassning av elevplatsutbu

uet. 

Föredraganden 

Inom utbildningsdepartementct har som jag har anfört vid min anmiilan 

av vissa gemensamma frågur inom skolv~isendet utarbetah en promemoria 

<Ds U 1979: 15) Nya former för finansiering av skolbyggandet. Promemo

rian rcmissbchandlas f. n. Jag avser att senare återkomma till n:geringen i 

denna fråga. 

Enligt de av regeringen lämnade anvisningarna beträffande anslagsfram

ställning för bu<lgetil.ret 1980/81 skall skolöverstyrelsen ( SÖ) i första hand 

beräkna medel för byggnadsobjekt där alternativa lokaler saknas och där 

byggnadsohjekt for gymnasieskola medför en väsentlig utökning av utbild

ningskapacitcten för främst yrkesinriktad utbildning. SÖ hör vidare enligt 

anvisningarna vid sin bedömning av behovet i skälig utsträckning beakta 
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all vissa investeringar kan vara niidviindiga av arhetsmiljiiskiil. SÖ skall 

liven redovisa vilka konsekvenser som uppst<'tr om byggnadsarhetena inte 

kommer till utforamk. 

Enligt min mening hör investeringsramen för skolbyggande för hudget

faet 19HO/HI vara 900milj. kr. Under senare ar har regeringen vid flera 

tillfällen medgett all skolhyggen har fött tidigareliiggas för att skapa biillre 

balans p<'t byggarhetsmarknaden. Det ankommer på SÖ att se till att plane

ringen är sådan att en tillfälligt ökad skolbyggnadsverksamhet. llm en 

ökning skulle kriivas av arbetsmarknadspolitiska skäl. kan utnyttjas effek

tivt och utan likade byggnadskostnader. Jag föreslår i detta syfte ett 

planeringsutrymme ptt 200 milj. kr. utöver den ordinarie invcstcringsramen 

fi..ir hudgettiret 1980/81. 

Jag räknar sttlcdcs för niista budgetl"tr med en invcsteringsram ptl 

9()() milj. kr. En del av ramen hör liksom tidigare stiillas till regeringens 

disposition. Regeringen bör fä hcsluta hur stor denna del bör vara. 

SÖ hör vid sin prövning av ansökningarna utgtt ifrttn att statsbidrag i 

första hand hör utgft till oundgtingligen nödvändiga byggnadsobjekt. Ob

jekt för vilka crstittningslokaler kan anskaffas på annat siitt. t. ex. genom 

förhyrning. bör inte prioriteras. För gymnasieskolan bör gälla att sådana 

hyggnadsarhcten som ökar utbildningskapacitcten stirskilt för yrkesinrik

tad utbildning - inkl. uthildning för vård. jord. skog och triidgärd - i första 

hand kommer till sttmd. Enligt min mening bör under budgetf1ret 1980/81 

ungefär hiilften av investeringsramen utnyttjas till hyggnadsarhetcn för 

gymnasieskolan med hänsyn till att det är siirskilt viktigt att öka utbild

ningskapaciteten i gymnasieskolan samt till att det finns angelägna bygg

nadsbehov som enligt SÖ inte kan tillgndoscs innevarande budgt;tar. 

Om planerade hyggnadsarheten inte kommer till stånd skall det vara 

möjligt att omfördela medel till s!1dana skolbyggnadsobjekt som därniist 

hediims stti i tur. Härvid skall hela landets behov beaktas och inte enhart 

alternativa objekt inom samma län. 

Inom den föreslagna investcringsramen bör förutom investeringar för 

grundskl1lan. gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning rymmas 

investeringar för elevhemsbyggande, för hyggnadsiindamål vid riksinter

natskolorna. for byggnadsarbcten inkl. körgttrdar för jordbrukslinjc m. m. i 

gyrnnasiesklilan. för byggnadsarhetcn för lanthushällsskolor samt för 

byggnadsarbeten för tvttårig skogshruk~linje m. m. i gymnasieskolan. 

förhandshesked om statshidrag till skolbyggnader för budgetftret 1980/ 

81 bör liksom hittills få liimhas till kommuner och landstingskommuner. 

För nästa budgctt1r riiknar jag med att medclsbehovet. i enlighet med den 

investeringsram på 900milj. kr. som jag nyss har förordat, kommer att 

uppgå till ca 326 milj. kr. Jag har därvid även beriiknat medel för statsbi

drag till hörselteknisk utrustning. statshidrag till vissa fullbordade hygg

nadsarbeten for folkskoleväsendct samt för ytterligare statsbidrag till 

byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet. 
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Chdcn fi_ir budgetdepartementet avser att senare anmäla frågan om en 

proposition till innevarande riksmöte med fri\gor om den kommunala eko

nomin inför iir 1981. Förevarande anslag kan komma att beröras hiirav. 

Medelsbehavet för budget:'lret 1980/81 kommer dock inte att påverkas. 

Jag avser att senare återkomma till fri\gan om planeringsramar för bud

getftret 1981/82 och budget:'lren d~irefter. 

Jag hemstiiller att regeringen föresli\r riksdagen att 

I. medge att förhandsbesked om statsbidrag till byggnadsarbeten 

för skolviisendet tär lämnas i enlighet med vad jag har förordat, 

.., medge ett planeringsutrymme på 200000000 kr. som syftar till 

att möjliggöra tillfällig ökning av investcringsramcn av arbets

marknadspolitiska sbl, 

3. till Bidrag till byggnadsarhctrn inom .1koh·iiscndct m. m. för 

budgetäret 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 326 400 000 kr. 

C 29. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

1978/79 Utgift 29 958 476 Reservation 37236 219 

1979/80 Anslag 1 I 000 

1980/81 Förslag 42 646 000 

' Härutövn har 30 000 000 kr. anvisats i tilläggshu<lget I till statsbudgeten för tiu<l
go:taret 1979/80. 

N111'l1ra11dc bestämmelser 

Statsbidrag utgår till anskaffande av första uppsättningen stadigvarande 

undervisningsmateriel vid gymnasieskolan och vid kommunal högskoleut

bildning. Enligt förordningen ( 1957: 318) om statsbidrag till byggnadsarbe

ten inom viss kommunal utbildning \omtryckt senast 1974: 393, ändrad 

1976: 321, 1977: 403 och 963 samt 1979: 865) utgflr statsbidrag med 50'/f av 

bidragsunderlaget. Uppgår den beräknade kostnaden för en två:'lrig linje 

med undantag av tvflårig ekonomisk. tvåårig social linje och tvåårig tek

nisk linje, eller en specialkurs för en klass under hela utbildningen på linjen 

eller specialkursen till mer än 500 000 kr. utgår bidraget dock med 75 'X. 

Statsbidrag till landstingskommun för gymnasieskola och högskoleutbild

ning som ej utgör sjuksköterskeutbildning utgår dock med 90 % av den 

beräknade kostnaden om skolanläggningens upptagningsomri\de för elever 

omfattar hela länet. Vidare utgflr statsbidrag till anskaffande av första 

uppsättningen stadigvarande undervisningsmatcriel vid enskilda yrkessko

lor enligt förordningen I. 1971: 342) om enskilda yrkesskolor <ändrad 

1977: 473, 1978: 297 och 608 samt 1979: 329). 

Statsbidrag utgår även till utgifter för undervisningsmateriel för maskin

undervisning enligt kungörelsen ( 1949: 455) angående statsbidrag till an

skaffning av maskiner m. m. vid vissa anstalter för lantbruksundervisning. 
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Enligt föron.lningen den 6 december 1979 om statsbidrag till skogsbru

kets yrkesutbildning för budgetaret 1979/80 utgår statsbidrag till anskaffan

de av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel, däri inbe

gripet lahoratorieutrustning och elevbibliotek samt anskaffning som för

anleds av att undervisningen i kurs faggs om eller utvidgas med tre fjärde

delar av den beräknade kostnaden. Statsbidrag få.r utgft iiven för förhy

rande av sådana större och dyrbara maskiner inom skogsbruket som be

hövs för undervisningsändamål med tre fjärdedelar av kostnaderna. 

Enligt förordningen den 14 juni 1979 om statsbidrag till kostnader för 

förhyrning av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel 

inom viss kommunal utbildning m. m. fi'.lr sävitt avser vissa utbildningar 

under budgetåret 1979/80 statsbidrag till kostnader för anskaffande av 

första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel användas för 

förhyrande av sädan undervisningsmateriel. 

I enlighet med riksdagens beslut lprop. 1978/79: 95. FiU 1978/79: 35. rskr 

1978/79: 335) kommer fr. o. m. den 1 juli 1980 statsbidraget för anskaffande 

eller förhyrande av första uppsiittningcn stadigvarande undervisningsma

teriel att begränsas till yrkesinriktade studieviigar och till naturvetenskap

lig och fyraärig teknisk linje. För övriga teoretiska linjer slopas bidraget. 

Bidrag kommer diirvid att utgå med 50 C(. av den beriiknade anskaffnings

kostnaden. Om kostnaden för en klass under hela utbildningen överstiger 

500 000 kr. kommer bidrag att utga med 75 9'·. De särskilda utrustningsbi

dragen för t. ex. gymnasial utbildning av gravt hörselskadade elever och 

gravt rörelsehindrade elever kommer att utgä även i fortsättningen. 

Skolii1•cr.1·1yrclse11 

I. För nyanskaffning och komplettering av undervisningsmateriel för 

gymnasieskolans minst treåriga linjer samt vi:<.sa tvMlriga linjer beriiknar 

SÖ medelsbehovet avseende anskaffning av undcrvisningsmateriel till 0. 7 

milj. kr. 

För nyanskaffning av undervisningsmateriel avseende vissa yrkesinrik

tade linjer vid gymnasieskolan samt direkt grundskoleanknutna special

kurser om minst ett ttr berhknar SÖ medelsbehovet till ca 59 milj. kr. 

Drift- och underhållsteknisk linje vid nu befintliga tio utbildningsorter 

beräknas medföra ett medelsbehov om 6 milj. kr. 

För anskaffning av undervisningsmateriel till gymnasieskolans direkt 

grundskoleanknutna specialkurser inkl. högre specialkurser beräknar SÖ 

medclsbchovet till 2 milj. kr. 

Medelsbehovet för yrkesförarutbildningen beräknas till 3 milj. kr. 

Medelsbehovet för kostnad för förhyrande av stadigvarande undervis

ningsmateriel beräknas till 10 milj. kr. 

Datoranvändning på gymnasieskolans tre- och fyraåriga linjer (DIS

projcktet) kommer att behandlas inom SÖ under budgetåret 1979/80. SÖ 

återkommer till de medelsbehov som kan bli nödvändiga som en följd av 
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llenna bchanllling. Det torlle llrn.:k för hullgetfaet 1980/81 inte överstiga 4,5 

milj. kr. 

Övcrgang till tvMtrig grafisk utbilllning pi\ två orter samt utökning mell 

en intagningsklass pä en ort mellfor ett mellelshehov om ca 5 milj. kr. 

För tandskökrskeutbildning beriiknas ell mellelsbehov för komplette

ringskostnad p~i 21 orter om I milj. kr. 

Kostnallerna för anskaffning av stadigvaranlle undervisningsmatericl för 

ytterligare 10000 elever i gymnasieskolan enligt det s. k. arbetsmarknalls

alternativet beriiknas till 3 milj. kr. 

2. För knmpkttering av utrustning avseenllc gymnasieskolans tvtiåriga 

jordhrukslinje. tvMtriga trällgi\rdskurs jämte specialkurser inom dessa om

råden samt lanthushäll och för stalligvarande materiel till en nyinriitlall 40-

veekorskurs inom jordhruksuthilllningen beräknar SÖ medclsbehovet till 4 

milj. kr. 

3. För anskaffning av första uppsiittningen stadigvaranlle undervisnings

materiel för skogsbruksutbildningen samt för förhyrande av maskiner be

riiknas medelsbchovet till 1.5 milj. kr. 

4. Mcdelsbchovet för inHirningsstullior beräknas till 0.5 milj. kr. 

5. Mcllelsbehovet för stalligvaranllt: unllervisningsmateriel vill enskillla 

yrkessknlor beriiknas till 150000 kr. 

6. För engtingsanskaffning av hörselteknisk utrustning vid försöksverk

samheten fiir gravt hörselskallade vid gymnasieskolan i Örebro beräknar 

so mellelshehovet till 175 000 kr. 

7. För anskaffning av inventarier och stadigvaranlle undervisningsmate

ricl vill försiiksverksamheten för gravt rörebehinllralle vid Skärholmens 

gymnasium i Stockholms kommun beräknar SÖ medclsbehovet till 170 000 

kr. 

SÖ hemställer 

att för t\.irhyrande av stadigvarande undervisningsmatericl anvisas 10 

milj. kr.. 

att for datnranvändning på gymnasieskolans tre- llCh fyraåriga linjer 

beräknas 4.5 milj. kr.. 

att fi.ir övergäng till tvåårig grafisk utbilllning pa två orter samt utökning 

av en intagningsklass pt1 en ort beräknas ca 5 milj. kr., 

att for tandsköterskeutbildning beräknas ett medelsbehov för komplet

teringskostnad pr1 21 orter om I milj. kr.. 

att statsbidraget för inlärningsstudior beräknas till 0.5 milj. kr.. 

att ~tatshidraget för stadigvarande unllervisningsmateriel vid enskilda 

yrkesskolor baäknas till 150000 kr., 

att för engflngsanskaffning av hörselteknisk utrustning anvisas 175 000 

kr.. 

att för anskaffning av inventarier och stadigvarande undervisningsmate

riel vid SLirholmens gymnasium anvisas 170 000 kr. samt 

att till Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. för 

bullgetäret 1980/81 anvisas ett reservationsanslag av 102 195 000 kr. 
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1-·iir1·drat:ulllf t• 11 

Jag räknar mcJ all skolöverstyrelsen (SÖJ för disponera högst 

175 000 kr. for engringsanskaffning av utrustning för gymnasial utbildning 

för gravt hörselskadade i Örebro (6). högst 170 000 kr. för stadigvarande 

undervisningsmateriel och inventarier för försöks verksamheten med gym

nasial utbildning för svf1rt rörelsehindrade i Stlickholms kommun~ gymna

sieskola (7) samt högst 150 000 kr. i statsbidrag till enskild yrkesutbildning 

(5). 

lnlim en total ram av 36151 OOOkr. får SÖ besluta om statsbidrag till 

första uppsiittningen stadigvarande undervisningsmateriel vid gymnasie

skolan och vid kommunal högskoleutbildning (inkl. statsbidrag till kostna

der för förhyrning av undervisningsmateriel) samt för undervisningsmate

riel m. m. för skogsbrukets yrkesutbildning (I, 2. 3). Jag har därvid beräk

nat medel för övergång till tväärig grafisk utbilJning i ytterligare tre klasser 

samt för komplettcringskostnader för övergång till tvi\årig tandsköterske

utbilJning. Jag har diiremot inte beräknat medel för införande av undervis

ning i datoranviindning på gymnasieskolans tre- och fyraftriga linjer (J)IS

prnjektet). 

Jag har dä1jiimte beräknat 6 milj. kr. för fortsatt uppbyggnad av utrust

ning för drift- och underhttllsteknisk linje. dvs. samma belopp som beräk

nats för budgetåren 1978/79 och 1979/80. Ifrågavarande utrustning inom 

gymnasieskolan bör i framtiden utnyttjas jämväl för utbildning av drifttek

niker. maskintekniker. sjöingenjörer och driftingenjörer inom högskolan. 

Cht:fen för budgetdepartementet avser att senare anmiila frågan om en 

proposition till innevarande riksmöte med frågor om den kommunala eko

nomin inför a.r 1981. Statsbidraget till umlervisningsmateriel inom jord

oeh skogsbruksuthildningcn kommer att beröras härav. 

Jag anser att anslaget hör vara förslagsanslag i stället för r.:servations

anslag fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1111den·i.rni11Rsmaterie/ inom RYmmuieskolan m. m. 

budgetart:t 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 42 646 000 kr. 
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D. HÖGSKOLA OCH FORSKNING 

Vissa gemensamma frågor 

Universitets- och högskoleämbetet 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄl har med skrivelse den 6 

augusti 1979 överlämnat anslagsframställning för budgetåret 1980/81 med 

lflngtidsbedömning för perioden t. o. m. budgeti'lret 1984/85 för UHÄ: s 

verksamhetsområde. 

UHÄ har överlämnat ingivna anslagsframstiillningar m. m. från högsko

lestyrelser och fakultets/sektionsnämnder vid de statliga högskoleenhe

terna inom UHÄ-omrf1det, frhn interimsstyrelserna för högskoleutbild

ningen i Halmstad och Skövde, frhn regionstyrelserna för högskolan samt 

frfm forskningsinstitutet för atomfysik, Kiruna geofysiska institut. institu

tet för social forskning, institutet för internationell ekonomi och Ericastif

telsen. UHÄ har ocksf1 överlämnat vissa till UHÄ ingivna handlingar som 

berör budgetförslaget. bl. a. skrivelse frfm skolöverstyrelsen den 2.'i juni 

1979 om bidrag till kommunal högskoleutbildning. 

förhandlingar enligt 12 * medbestämmandelagen har förts beträffande 

delar av anslagsframställningen. Protokoll från förhandlingarna överläm-

nas. 

UHÄ: s anslagsframställning kan sammanfattningsvis beskrivas ptt föl

jande sätt. 

Budgetförslaget för högskolan för budgetåret 1980/81 innehåller förslag 

om tillskott av ca 150 milj. kr. !utöver pris- och löneomräkning). Drygt en 

tredjedel av detta tillskott är att se som konsekvenser av åtaganden som 

statsmakterna redan gjort. I enlighet med regeringens anvisningar presen

terar UHÄ i anslagsframställningen ockst\. besparingsförslag. UHÄ har 

valt att generellt redovisa besparingsförslagen särskilt och alltså inte räkna 

in dem i budgetförslaget. 

Budgetförslaget sammanfattas på följande sätt: 
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Ö1wsi/.:.1 ii1·cr l!f/Ä:s hudg<'t.fiJrslag.fi')r högskolan h11Jgctärct l'NW/~I 

lt/.:.r. i 

Än<lamtd Anslag Pris- och Kostnader Förslag till 
1979/80 löncom- p.g.a. förstärk-

räkning tidigare ningar 
beslut 

--·--
Forskning och fors-
karntbildning 1048138 + 83 397 + 5 546 +41488 
Grnndläggandc hög-
skolcutbildning 1999003 + 130804 +54934 +44336 
FoU för högskolan 17635 + 2600 
Lokalkostna<ler 526980 + 146934 +Il 925 
UHÄ och region-
styrelserna 53 575 + 4473 + 330 
Övrigt 5 R70 + 500 

Summa 3651201 +365608 +72405 +89254 

För ./ilrs/.:.11i11ge11 och fors/.:.amthild11i11ge11 föreslttr U H Ä i år hetydandc 

resursförst~irkningar jiimfört med vad som förts fram de närmast föregåen

de ftren. För budgetäret 1980/81 riiknar U HÄ med förstärkningar med 

drygt 42 milj. kr .. ett helopp som ligger i nivä med den förstärkning som 

tillförts högskolans forskningsorganisation för innevarande budgetär. Bud

getförslaget i denna del utgb.r i viisentliga avseenden från riktlinjerna i de 

riksdagsheslut rörande detta omr{1dc som fattats under våren 1979. 

För budgetb.ret 1981/82 hedömer UHÄ förstärkningar av samma storlek 

som för petitaliret vara angelägna. För tiden diirefter kommer enligt 

UHÄ: s uppfattning de insatser som kan förväntas som följd av lärar

tjänstutrcdningens arhete att bli avgörande för utvecklingen av medelshe

hovcn fi_ir forskning och forskarutbildning. 

Det tillskott som U HÄ föreslår för budgetb.ret 1980/81 avser till stor del. 

drygt 15 milj. kr., en allmän förstärkning av basresurserna. Härigenom 

skapas möjligheter bl. a. till fler extra forskartjänster. en breddning av 

kursutbudet inom forskarutbildningen. en höjning av nivån på olika slag av 

service till forskning och forskarutbildning och en förbättrad forskningsin

formation. En ökning av de rörliga resurserna ger enligt UHÄ: s mening 

allmänt sett förutsättningar för ett bättre utnyttjande av högskolans fasta 

resurser och ger också högskolan större möjligheter till insatser i sektoriell 

forskning inom olika områden. Ökade basresurser bör också göra det 

möjligt att förbättra samarbetet över ämnes- och fakultetsgränser. bl. a. 

genom upphyggnad av mång- och tvärvetenskapliga centra. Även en för

stärkning av resurserna för de vetenskapliga biblioteken bör vara möjlig. 

Uppbyggnaden av den temaorienterade forskningen i Linköping föreslås 

fortsätta och två nya teman. Hälso- och sjukvården i samhället samt 

Kommunikation - överföring av information, föreslås starta den I juli 

1980. 

Insatserna för en breddad rekrytering till forskarutbildning föreslås fort

sätta genom ökade resurser för "överbryggande kurser" för studerande 
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utan s:irskild behörighet fi.ir forskarutbildning. Vidare fiiresli1s en ökning 

av antalet utbiJJningshillrag för duklorander och en ökning av Je medel 

som ~ir avsedd<! all underlätta för universitetslektorer (motsvarande) att 

bedriva forskning. 

U Il Ä föresh'Lr att 21 nya tj:inster som rrofessor inrLittas den I juli 1980. 

diirav tre inom humanistisk. tre inom samhiillsvetenskarlig. fem inom 

medicinsk. tv[1 inom matematisk-naturvetenskaplig och tre inom teknisk 

fakultet samt fem för den temaorienterade forskningen. Vidare föresbs att 

fem rrofessurer överförs till högskolan frän naturvetenskarliga forsknings

ri"tllet och tvä fr;'ln medicinska forskningsr<'idet. 

För forskning och forskarutbildning redovisar LI HÄ besraringsförslag 

om sammanlagt omkring tvä rrocent av anslagsbclorpen för budgetiiret 

1979/80. Förslagen är i huvudsak av den karaktären att det blir lokala 

angehigenheter all ta ställning till de konkreta konsekvenserna av en 

anslagsminskning. 

Resursbehoven för den i:m111/liigga11de hiigskole111hild11i11gl!11 ökar för 

budgetiiret 1980/81 till följd av redan fattade beslut med närmare 55 

milj. kr. UHÄ fägger d:irutöver fram förslag om resurstillskott med 45 

milj. kr. Mer :irt hiilften av dessa bruttotillskott avser ökaJ karacitet r[1 

olika linjer inlllll sektorn för utbildning för undervisningsyrken och är att se 

som uttryck för Jet starka trycket r;'t högskolan att meJverka till att 

skolväsendets och barnomsorgens behov av utbildad rersonal blir tillgodo

sett. 

UH.Ä Higger lJCksii fram förslag om nya yrkestekniska utbildningslinjer 

och om utbildning och forskning i arbetsmiljöutformning vid högskolan i 

Luld1. GrundlLiggamk rättsutbildning föresltis starta vid universitekt i 

Umeä och rsykoterariutbilJning vid universitetet i Göteborg. UHÄ före

slär vidare resursförstärkningar för bl. a. de s. k. naturvetarlinjerna samt 

för musikerlinjcn. skf1dcspclarlinjen. linjen för fri konst och vissa andra 

utbilJningar inom sektorn för utbildning för kultur- och införmationsyrkrn. 

Inom sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala 

yrken föresläs ökade resurser inför de för;indringar av linjeorganisationen 

som förvlintas som resultat av den rf1gäendc översynen av den administra

tivt inriktade utbildningen. 

UHÄ föreslM även förstärkningar av medlen för enstaka kurser m. m. 

l•ch förutslitkr därvid bl. a. att regionstyrelserna vid sin förJelning dels 

särskilt beaktar ut byggnad sorternas behov. dels eftersträvar en ökad sats

ning rii kurser för fort- och vidareutbildning inom bl. a. omrt1dena teknik. 

värd och undervisning. 

De förslag till besraringar som UHÄ för fram beträffande den grundUig

gande högskoleutbildningen uprgftr till ca 37 mil.i. kr. Förslagen avser i 

första hand minskad utbildningskapacitet. En sänkning av anslagsnivtln 

per utbiluningsplats föreslf1s endast i frt1ga om sektorerna för utbildning för 

vtmlyrken och for undervisningsyrkcn. 

22 Ri/.:.1"dagt'11 1979/80. I .l'aml. Nr /00. Bilaga 12 
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Av firets anslagsframställning framg!ir att U H Ä i sitt arbete liiggcr bety

dande vikt vid all utve1:kla den lii11g.1·i/;tiRll flfa11cri11gl'11 för högskolan. Den 

l;111gtidshcdtimning för tiden t. o. m. hudgct~irct 1984/85 som nu rcd11Visas 

anger ett hehnv av hruttoresurstillsklitt i ston enligt följande (milj. kr.). 

UllA.: s l1i11Rtidshl'dii11111i11R I. !I. 111. hudgetilrc•t /9/'i4/85 fiir hiigst-ola11 

111. 111. 

(111i/j. t-r.) 

191\ I /l\2 191\2/l\3 1911.3/l\4 \ 9K4/K5 

Grundläggande högsklile-
utbildning % 55 65 47 
Forskning och forskar-
uthildning 40 32 27 23 
Vis~a gemensamma resurser 5 5 6 6 

Summa 141 92 98 76 

För de tre senare budgetären kan enligt U H Ä konstateras att visst 

utrymme finns för en ökning av antalet utbildningsplatser. något som torde 

bli nödvändigt för ~111 möta den ökade efterfrägan pf1 högskoleutbildning 

som kan väntas till följd av förändringarna i ungdomskullarnas storlek. 

Med stöd av vad som anförs i anslagsframställningen hemställer UHÄ. 

såvitt gäller högskolan inom utbildningsdepartementets verksamhetsomr!t

de, 

att den allmänna inriktning av högskolans verksamhet. som föresläs i 

anslagsframställningcn. godkänns. 

att allmiinna utbildningslinjer m;h p{1hyggnadslinjer inrättas i enlighet med 

förslag i anslagsframställningen. 

att dimensioneringen av dt:n grundläggande högskoleutbildningen fast

ställs i enlight:t med förslag i anslagsframställningt:n, 

att tjänster som pnifessor inriittas i t:nlighet med förslag i anslagsframställ

ningen. 
att medel för verksamht:tt:n inom hl.igskolan budgt:tårt:t 1980/81 anvisas 

genom anslag om sammanlagt 4209677000 kr.. 

att medel för övrig verksamhet inom U H Ä: s verksamhetsområde (forsk

ningsinstitut m. m.) budgelt1ret 1980/81 anvisas genom anslag om sam

manlagt 21955000 kr. 

U HÄ lägger fram en redovisning av huvudlinjerna i planerings- och 

utvecklingsarbetct för högskolan som bl. a. innehåller följande. 

Vissa fiirutsiitt11i11i:ar 

Utbildningen och forskningen inom högskolan är. t:nligt U HÄ. av grund

läggande betydelse för samhället. saväl för den ekonomiska och tekniska 

utvecklingen som för det sociala och kulturella livet. Högskolan är t:n 

samhällssektor vars verksamhet tillförsäkrar det svenska samhället kom-
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petens inl1m vitt skilda l1mr:1den llch fdrnjar h;·ide andlig nch materiell 

viilfiirJ. UHÄ tolkar de heslut som statsmakterna under senare tid fattat 

rörande högskolan som en bekriiftclse p:1 att den högre utbildningen och 

forskningen iir ett av samhiillet hiigt prioriterat omr;"ide. 

Verksamhetc::n irwm högskolan utgör i sig själv en viisentlig kiilla till 

föriindringar inom uthildning och forskning. Samhiillsutvecklingen. hl. a. 

förändringar i arhetslivet. stiiller samtidigt stora krav p;·1 förnyelse av 

högsklilan. Sammantaget m;\sk skilda hehl1v och önskemiil mötas med en 

omfattande planering för förändring. 

:\fanga sk:il talar enligt U H Ä för att planeringen för högskolan bör ske i 

ett /a11g.1i/..tigt r>erspe/..1it·. Detta priiglar ock sa f. n. inriktningen av hiigsko

lemyndigheternas arbete. Att ut veckla former för en mera systematisk 

flerfirsplanering i samspel mellan högskolemyndigheterna pf1 olika niv~1er 

tar emellertid med nödvändighet tid. 

De bcgriinsade mlijligheterna till resurstillskott stiillcr siirskilJa krav p~1 

planeringen inom högskolan. I ett statslinansicllt liige där reformer till stor 

del kunde finansieras genom anslagsökningar var kraven pf1 förändringar 

av befintlig verksamhet och diirmed pfi framförhidlning i planeringen inte 

stl starka. Den nuvarande m:h förutsebara statslinansidla situationen ger 

emellertid bl. a. högskoleplaneringen helt andra förutsiittningar i detta 

avseende. n{1got som manifesterats i regeringens anvisningar för myndig

heternas arbete med anslagsframstiillningar för budgett\ret 1980/81. 

Regeringens anvisningar anger bl. a. att myndigheterna skall redovisa ett 

huvudförslag som för budget~iret 1980/81 innehiir en resursminskning med 

tvft procent jämfört med innevarande budgetär. l.IHÄ ser liksom i fjol 

denna ordning för högskolans del i första hand som ett medel att stimulera 

omprioriteringar för att p{1 det siittet t1stadkomma utrymme för angcfagna 

reformer inom högskolans utbildning och forskning. Genom statsmakter

nas sti\llningstaganden till de besparingsförslag som UHÄ. i enlighet med 

motsvarande anvisningar fran regeringen i fjol. presenterade för inneva

rande budgetilr anser sig UHÄ också ha fött stöd för sin uppfattning att 

högskolan inte ~ir en samh1illssektor pt\ vilken det tampar sig att lägga 

kortsiktiga statsfinansiella hesparingssynpunktcr. 

Det st;ir klart att mera genomgripande förändringar som följd av begrän

sade resurser för högskolan endast kan ästadkommas genom en dialog i 

flera steg mellan statsmakterna och högskolemyndigheterna. inte irwm 

ramen för petita- och budgetarbetet för ett enskilt budgetar. Det är därför 

viktigt att regeringen och riksdagen tar ställning till U HÄ: s överväganden 

och förslag med anledning av hesparingsdirektiven i sädana termer att 

mera konkreta riktlinjer för den fortsatta diskussionen inom högskolan 

ges. 

Avgörande fördelar för effektiviteten blide i själva verksamheten inom 

högskolan och i planeringen av den skulle också enligt UHÄ: s mening 

vinnas om ekonomiska ramar för ut vecklingen p[1 några 5.rs sikt kunde 
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l;iggas fast av statsmaktnna. S;·1dana ramar skulle givetvis ;'ttfiilja~ av 

riktlinjer i övrigt för verksamheten. l. ex. för utv.:cklingen inom olika 

forskningsomradcn och uthildningssektorcr. Inom givna ramar och rikt

linjer skulle hiigskolemyndigh\!terna - lokalt. regionalt och centralt -

kunna J;igga fast den n;irmare inriktningen av verksamheten. Detta stiiller 

givetvis krav p:i en helt annan lf1ngsiktig planering iin i dag p;\ alla niv:1er 

irlllm högskolan. En s:idan planering hfdler p;'i att byggas upp och det hör 

d;irför finnas fiirutsiittningar att de närmaste :'1rcn diskutera fr{1gan om 

ramar av antydda slag mera ingt1endc. 

Det är enligt UHÄ: s uppfattning viktigt att heakta att man inte kan 

anlägga samma 1:f.frk1i1·itl'tsasp1·kta p;\ högskolcuthildning och forskning 

som p{1 andra samhällssektorer, särskilt sfalana som i första hand innefat

tar forvaltningsverksamhet. \1ctoder för meningsfull mlitning av produkti

vitetsutvi:ckling inom högskolan saknas och torde vara mycket svfira att 

utveckla. Karaktären av högskolans verksamhet är vidare st1dan att 

snahha föriindringar i resursfli.idet, som inte är väl förheredda, minskar den 

relativa efft:ktivitcten i princip oavsett om det gäller ökningar eller minsk

ningar av resursinsatserna. Enligt UHÄ: s mening mi1ste hiinsyn tas till 

högskoleverksamhetens s;irart. 

Varji: t1r Higgs t:tt omfattande arhete med anslagsframstlillningar ner pit 

alla niv{1er inom högskolan. Endast en mindre del av de förslag som lokala 

m:h regionala myndigho.:ter for fram i anslagsframst;illningarna äterfinns i 

UHÄ: s anslagsframstiillning. Om man hara ser till det resultat som arbetet 

ger i form av förslag frän LJHÄ och sedermera i hudgetpropositiunen 

riskerar arhetet uppenbarligen att urplevas som mindre meningsfullt. Bud

get- och pctitaarbetet inom hi.igskulan är emellertid ocks[1 ett led i en 

stiindigt fortg;'1ende process för för;indring och omprioritering där även 

t1tgärder som inte behöver heslutas av statsmakterna Lir givna inslag. För 

att denna rrocess skall stimuleras ser UHÄ det som nödvändigt att h11dget

di11/ogc11 mellan de olika nivi\.erna i högskolan och statsmakterna ut vecklas 

ytterligare. Detta hiir hl. a. ske genom att de förslag som olika myndigheter 

för fram med hög prioritet alltid kommenteras av resp. mottagare. även om 

förslagen inte hitriids eller förs vidare. 

För högskoleenheternas möjligheter att göra rimliga avvLigningar i sin 

hudgetering är det angeläget att man pt1 lokal ni vas;\ snahht som möjligt far 

klara besked om storleken av den kompensation som utgftr för kostnadsut

vecklingen. UHÄ anser llet därför vLisentligt att de beräkningar som görs i 

hudgetarhetet inom regeringskansliet öppet redovisas för högskolemyn

digheterna. Dessas möjligheter och beredvillighet att göra de avvägningar 

som hehövs för verksamheten torde inte pi\verkas negativt av en öppnare 

redovisning frfu1 regeringskansliets sida. 

A.11slagshchtl/111i11garna p~t investerings- och reservationsanslag har äg

nats ökad uppmLirksamhet det senaste f1ret. st\\;äl generellt (jfr rrnp. 1978/ 

79: 150 s. 88-90) som för högskolan särskilt (jfr prop. 1978/79: I 00 hil. 12 s. 

435). UHA vill nngot kommentera denna frt1ga för högskolans del. 
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[!thildnings111inistLTn uttalad~· i prop. 197fi/77: 59 (s. 24:'.l att infiirandct 

av rcs.:rvat ionsanslag för högskolan innehar en het ydamk vidgning av det 

omr;ide inom l'ilkct den ckllllllmiska planeringen kunde ske. UHÄ delar 

denna hediimning. Det iir enligt UHA: s uppfattning ur principiell synvin

kel viisrntligt alt den decentralis.:ring som skett genom ökad llikal heslu

tanderiill i olika fr;·1gor klllllpktteras med en iikad lokal handlingsfrihet i 

resursdisposititrnen inte hara hetriiffande val av kostnadsslag utan iiven i 

viss m:in över tiden. Hiigskolans nuvarand.: anslagskonstruktion fa unik i 

statsförvaltningen s[1 tillvida att den iir det enda ext:rnplct p[t all en omfat

tande hasorganisation finansieras iivcr rcservationsanslag. Det forh;!llan

det all det hiir riir sig om ett flertal högsknlcenheter. vilkas verksamhet 

finansieras iiv.:r flera olika anslagspnster. gi.ir crnclkrtid alt de stahilisc

ringspolitiska och resursstyrningsmiissiga nackdelar som hrukar förknip

pas med anslag, diir outnyttjade anslags medel f:'.1r disponeras efter hudgL'l

:irets utgimg. iir smi1. Samtidigt är fördelarna med systemet pt1tagliga: det 

underfallar en fler:irig planering llCh iikar kostnadsmedvetandet hns hög

skolemyndigheterna. 

\fot hak.grund av erfarenheterna rr:rn tidigare budgetM kan, enligt UHA. 

en anslagsbeh~dlning vid högskoleenheterna om totalt fyra-fem procent 

inte anses anmärkningsviird. Sedan reservationsanslag över huvud taget 

infördes för 11niversitet och hiigskolt1r har heh:lllningen legat p[t en hiigre 

nivi1. En reservation far inte tolkas som ett tecken pil för stora resurser 

utan kan snarare vara uttryck for en stundom alltför försiktig planering, 

som hollnar i osäkerhet l)m tillgängliga resurser och därav föranlett spar

samhetsnit. Enligt ll H Ä: s mening skulle en justering av anslagsnivt111 eller 

en indragning av reservationer på grund av sammanlagda reservatill11er av 

nyss angiven storlek allvarligt ruhba tilltnin till statsmakternas hercdvil

lighet all lMa hiigskolcmyndighetcrna sjiilvstiindigt fatta heslut inom fast

lagda 111edclsr;1mar. 

l/i"igskolan trii 1ir {'.fier f<'.fi1m1e11 

1 fr{tga om tilltriidesregler11a hitnvisar UHÄ till det projekt rörande de 

nya tilltriidesrcglernas effekter som ing~tr i UHÄ: s program för uppföljning 

av högskolereformen. 

Tillträdesprnjektct inriktas i första hand på att studera vilka effekter de 

nya reglerna för tillträde till högskoleutbildning för pt1 rekryteringen av 

studerande. 

Det är enligt UHA angeläget all studera hur intentionerna hakom de 

olika s111dieorg1111i.rntoriska l>egrcppen har kommit att uppfyllas i prakti

ken. om det finns några svagheter i den beslutade studieorganisationen och 

hur utbildningsuthudet i stort har ut vecklats under den nya högskolans 

inledande skede. UHÄ förbereder därför inom ramen för reformuppfölj

ningsprogrammet ett särskilt projekt med inriktning pa dessa frh.gor. 

Det är enligt U HA bl. a. viktigt att överväga formerna för samspel 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdcpartcmcntct 34:' 

mdlan lokal, regional och central planering niir dl..'! giiller att flirhereda 

lokala linjers eventuella överg:ing till allmiinna linjer. Vissa förslag i ;\rets 

anslag<.framstiillningar ger u1gr1ngspunkter fiir en diskussion i dessa fr:1gor. 

U HA avser all ta upp en s;·1dan diskussion med regionstvrelserna under det 

kl>mmande verksamhets:1ret. 

Det finns enligt UHA: s mening iiven anledning att niirrnare överviiga 

miijligheterna alt pi·1 nr1got siitt skapa en biittre iiverhlick över det mycket 

mfmgskiftande uthudet av enstaka kurser. Detta skulle hl. a. underliitta 

överhlicken över anviindningen av de totalt sett hetydande resurser som 

st~1r till förfogande för enstaka kurser o.:h ocks{1 möjliggöra en eventuell 

differentiering i frt1ga om former för planering. ledning och medelsanvis

ning för olika slag av kurser. 

Man kan vidare hiivda att högskolan i etl pressat hudgetliige inlc fiire 

t. ex. kurser av fordjupningskaraktär hör prioritera kur-;er som iir av s~idan 

karaktiir all de med fördel kan anordnas inom ramen för folkhildningsarhe

lel. Enligt UHÄ: s mening finns del skiil att uppmiirksamma s:1dana syn

punkter vid prioriteringar i fr;"iga om enstaka kurser innm hiigskoleorgani

sationen. Över huvud taget menar UH.Ä. att det i ell mera allmiint perspek

tiv av f1terkllmmande utbildning är nödvändigt att i planering m. m. hetrak

ta vissa slag av enstaka kurser inom högskolan tillsammans med andra slag 

av vuxenutbildning, förutom uthildning i srudieförbundsregi ocksi1 utbild

ning vid folkhiigskola. kommunal vuxenuthildning nch arbetsmarknadsut

hildning. 

Det iir enligt lJ llÄ uppenbart att c/e st11dicsuciala frclgumas hetrdelse 

fiir studiemönster och studieeffektivitet i högskolan mrlste ägnas en betyd

ligt större uppmiirksamhet iin som skett de senaste ~ll"en och att konkreta 

argument för förändringar p;'1 det studiesociala omr;'1det s[1 bngt möjligt 

111{1ste presenteras lll'ksf1 fr:m högskolemyndigheternas sida. Forsknings

r[1dsnämndcn ( FRN) förhereder tillsammans med hl. a. U H Ä sllldier av 

studiestödets effekter i olika avseenden. vilka bör kunna bidra till ett 

förhättral beslutsunderlag i dessa frågor. 

UHÄ lägger fram ett förslag till a1·stii11111i11g a1· a11.1/ag och {'l1111eri11g.1·ra-

111ar 111. 111. för utbih.lning motsvarande den vid de tidigare filosofiska fakul

teterna. 

Budgetåren 1977/78. 1978/79 och 1979/80 beräknades enligt UHÄ pt1 

grundval av schahlonregler totalt över :'00 milj. kr. av redan befintliga 

resurser under anslaget D I 0. Lokala och individuella linjer och enstaka 

kurser. Detta motsvarar ca .'i.'i procent av de tidigare anslagen för grundut

bildning inom de filosofiska fakulteterna. 

U HÄ redovisar i anslagsframställningen beräkningar av sambandet mel

lan omfattningen av utbildning motsvarande den tidigare grundläggande 

utbildningen inom filosofisk fakultet och storleken av de nya anslag frrin 

vilka motsvarande utbildning nu bekostas. Bakgrunden till kalkylerna är 

enligt U HÄ behovet av en slutlig avstfönning mellan de nya utbildningslin-
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jernas dimensionering och sektursanslagens storlek. Vidare hehtivs biittrc 

underlag för her;ikning av dimensioneringen av enstaJ.;a kurser. 

Utgtingspunkten för heriikningarna iir anslagen for grundliiggandc hlig

skolcuthildning budget!1ret 1977/78 samt antagandet att oforändrade anslag 

d;irvid skulle anses motsvara en oföriindrad dimensionering. Pti grundval 

härav har den faktiska anslagsnivtm per utnyttjad f1rsstudieplats budget:·iret 

1977/7X beräknats - unJer förutsättning av att ingen ökning skulle ha skett 

av antalet studerande budgetttrer 1977/7X. lJ H Ä har viJan: antagit all var:ie 

planerad ärsstuJieplats i genomsnitt utnyttjas till 85 procent. Pi1 grunJval 

hiirav har anslagsniv;'!n per planerad ;\rssrudieplats i enlighet med prop. 

1976/77: 59 skattats för universiteten och högskolor motsvarande Je tidi

gan: universitetsfilialcrna. Separata skattningar har gjorts för malt'matisk

narurvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning. 

Förslagen till planeringsramar for allmiinna utbildningslinjer motsvaran

de grunJutbildning vid de tidigare filosofiska fakulteterna för budget[iret 

I 9XO/X I inncbiir i vissa fall justeringar av hittills gällande planeringsramar 

bl. a. med h;insyn rill föreliggande resurser och s1uderandeef1erfrttgan. 

lJ H .Ä. föreslM att resp. sektorsanslag tilldelas medel svarande mot dessa 

planeringsramar och med hänsyn till utbildningslinjernas olika längd. Hlir

vid har medel beriiknats utifr{rn oförtindrade resurser per planerad ;'irsslll

dieplars i enlighet med den ovan angivna förutsättningen. 

Övriga befintliga medel för grundutbiklning motsvarande utbildning 

inom de förntvarande filosofiska fakulreterna har av UHÄ förts till ansla

get D I 0. U 1-1 Ä har därefter - fortfarande ut i frän antagandet om en 

oförändrad anslagsnivä i förh{tllande till prop. 1976/77: 59 - beräknat hur 

m:inga !irsstudieplatsa som ryms inom de pi\. nyssnämnda anslag beräkna

de medlen. UHÄ föreslr1r att det sälunJa framräknade antalet ärsstudie

platser skall utgöra en planeringsförutsättning för budgettiret 1980/81. För

slaget innehiir en minskning med ca 5 000 rlrsstudieplatser i förht11lande till 

innevarande budgctrir vid universiteten i Stockholm, Uppsala. Lund och 

Göteborg. Den helt övervägande delen av dessa platser avser det tidigare 

fria området. 

Enligt UHÄ har omfattningen av utbildning som motsvarar grundutbild

ningen vid de förutvarande filosofiska fakulteterna mellan budgetåren 

1976/77 och 1978/79 ökat med ca 14 000 utnyttjade ~irsstudieplatser. Den 

ökning av anslagen som samtidigt skett motsvarar enligt UHÄ: s beräk

ningar att medel enligt i princip oförilndrad anslagsnivå har erh{11lits för 

halva Jenna ökning. Dvs. den starka tillströrnningsökning som skett under 

budgettiren 1977/78 och 1978/79 har si:'iledes - utifran antagandet om en 

oför:indraJ anslagsnivf1 per ftrsstuJieplats - enJast till hälften motsvarats 

av ökaJe anslag. Ca tre fjärJedelar av nyssnämnda ökning om 14000 

fasstuJieplatser har skett viJ de fyra stora universiteten. Det är även vid 

dessa som huvuddelen av ärsstudieplatserna ttterfinns för vilka enligt UHÄ 

medel inte erhf11lits. Den redovisade ökningen avser inte enbart det fria 
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omr;'idct. utan c11 111indn.· del avser uthildning vid sidan av det fria omriidel. 

Till en del sarnmanhiinger studcralllkökningen med att studerande enligt 

iildre studieordning i ovitntat hög grad finns kvar vid universiteten. vilket 

in11ebiir att antalet studerande vid friirnst universiteten kan förviintas mins

ka n;ir studerande enligt ;ildre studieordning f111lfi.iljt sin uthildning. 

UHÄ framhtiller att enligt riksdagens heslut om högskolereformen ~tr 

1975 (prop. 1975: 9. UhU 1975: 17. rskr 1975: 179) skulle en fortsatt uthygg

nad av högskolan i första hand ske p!t uthyggnadsortcrna. Under hudget

i1ren 1977/78 och 1978/79 har dock enligt UHÄ huvudddcn av den ökade 

tillströmningen inom det fria omriidet skett vid universiteten och dessa har 

t11.:ksft tillförts betydande helopp i samband härmed. 

Mt::d hiinvisning till uttalanden i samhanJ med avskaffandet av Jet fria 

omri1det <UbU 1978/79: 15 s. 8) och reginnalpolitiken (AU 1978/79: 23 s. 

49) föreslttr UHÄ att anslaget D 10. som en konsekvens av heslutet om 

avskaffandet av det fria omrädct tillförs 7 000 000 kr. vart och ett av 

hudgetf1ren 1980/81, 1981 /82 och 1982/83. Detta motsvarar en ökning med 

ca 3 000 ärsstudieplatser pit tre 1\r. UHÄ rliknar med att dessa resurser till 

en betydande del anvtinds för en utbyggnad av högskoleenheter pt1 utbygg

nad sorterna. 

Med hänvisning till de miinga tekniska problem som lir förknippade med 

ovanniimnda beräkningar har UHÄ - efter samrrtd med berörda högskole

myndigheter - i en särskild s/..rirclse den N o/..toha 1979 inkommit med 

kompletterande beräkningar som innebär mindre ändringar av UHÄ: s 

ursprungliga. i anslagsframställningen avgivna förslag. UHÄ:s slutliga för

slag till avstiimning av anslag 111ot planeringsramar 111. m. för utbildning 

motsvarande den vid de tidigare filoslifiska fakulteterna framgår av föl

jande översikt. 

Högskoleenhet Anslag (tkr. l 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Universitetet i 
Stockholm 
Universitetet i 
Uppsala 
Högskolan i Ön:hro 
Universitetet i 
Linköping 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Yäx.jö 
Universitetet i 
Götcnorg 
Högskolan i Karl~tad 
Universitetet i Umca 

Samtliga 

D 5. Utbild
ning för 
tekniska 
yrken 

.;. 8 181 

+ 564 

+ 3718 
196 

+ 844 

+ 2908 

+16019 

D h. Utbih.l
ning för ad
ministrativa. 
ekonomiska 
och sociala 
yrken 

-2425 

-2 313 
+ 70 

+1190 
+ 1421 

+2 I IO 
+ 197 
+ 908 

+ 1158 

D 8. Utbild
ning för un
dervisnings
yrken 

+ 52 

-4n 
+270 

-150 

D 9. Utbild
ning för kul
tur- och in
formations
yrken 

- 4428 

- 5690 
283 

- 7246 
236 

978 
126 
249 

-19236 

D IO. Lo
kala och 
individu
ella lin
jer och 
enstaka 
kurser 

-1328 

+7439 
+ 161 

+28!0 
-1259 

-1976 
71 

-3567 

+2209 
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Förslagen innebiir att tntalt ca 16000000 kr. övcri'örs fr[)n anslaget J) 10. 

L1ikala 1.Kh individuella linjer och enstaka kurser till anslaget D 5. l.;tbild

ning för tekniska yrken. Detta hcrnr r[\ att en i förh:illande till övriga 

sektorer större del av de tidigare anslagen iHcrgär fiir studerande p:i utbild

ningslinjcrna. P;'i mo1svarande siill fi.irest"is lolalt ca 19~0011011 kr. över

föras fr:in anslaget D 9. U1hildning för kultur- och informationsyrken till 

anslaget D 10. Detta hcror rä att huvuddelen av den tidigare utbildningen 

inom humanistisk fakultet numera motsvaras av enstaka kurser. Beroende 

pi1 att man vid 11lika högskoleenheter i varierande grad satsat p{i allmänna 

utbildningslinjcr resr. lokala linjer och enstaka kurser varierar de föreslag

na överföringarnas omfattning markant mellan ulika högskoleenheter. 

lJ H Ä iir inte nu berc:tt att göra en samlad analys av situationen ifraga om 

{//IS/11g.\'Sy.1·te111{'fs och ii11tfa1111//.1·i11rikt11i11ge11s tl/Crspcg/i11g - eller hrist rä 

~1tersregling - i den lokala högskoleorganisationen och därmed inte heller 

<ltt göra nagon vlirdering av vilka förändringar eller åtgiirder i övrigt som 

l\.an vara nödviindiga. Rl. a. hör effekterna av överg~rngen till en totaldimen

sionerad högskola avvaktas. Inom flera högskoleenheter påghr ocksf1 f. n. 

en utveckling av de ekonomi-administrativa rutinerna. Att dessa rroblem 

måste 1ignas stor uprmärksamhet är emellertid urrenbart. U HA ämnar 

unda det kommande ;'i.ret rrioritera utvecklingsarhete inom omrf1det och 

hnrras också kunna hterkomma med vissa förslag i nästa års anslagsfram

ställning pf1 grundval av ett fördjurat studium av problemen. 

Under alla förhhllanden lir det enligt UHA: s mening utomordentligt 

angeläget att så snart som möjligt fä till stånd en ordning där statsmakter 

och högskolemyndigheter kommunicerar med varandra i samma termer. 

Ordningen med relativt stora ändamti.lsinriktade anslag av ramkaraktär 

ställer stora krav rå högskoleenheterna när det gäller att omsätta centralt 

givna riktlinjer i lokala beslut. 

Nligra te11de11.1·cr i hiigskolan och hiigskoledcbatten 

Under det senaste halvåret har det, enligt UHÄ, i Sverige förts en 

intensiv debatt kring problemen inom den högre utbildningen och forsk-

. ningen. Debatten har i massmedia ofta sammanfattats under rubriken 

"1111i1·crsitetc11s kris". Den har i stor utsträckning varit inriktad på kvalita

tiva synpunkter, där inte minst frhgan om den svenska högskoleutbild

ningens och forskningens internationella konkurrenskraft har varit central. 

Det är viktigt att konstatera att debatten egentligen inte gällt den nya 

högskolan som helhet. Diskussionen har i vart fall till stor del utgått från 

förhållanden och intryck inom vad som traditionellt kallas det filosofiska 

fakultctsomradet. 

Det finns anledning att betona att den diskussion som nu kommit igfmg 

måste bedömas som positiv för högskolans utveckling. De senaste årens 

organisatoriska reformer har enligt UHA: s mening varit nödvändiga för att 
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anpassa den hö!!re uthildnin!!cn till nya förutsiittningar. Det horde nu p;·i 

alla niviier vara möjligt att iigna mer tid och krafter tlt en kvalitativ utveck

ling och förnyelse. En forutsättning för det arhetet iir en kritisk prövning 

av n11varande förhiillanden och villkor inom högsk(1)a11. 

Samtidigt iir det viktigt att dehatten i fortslittningen förs utifrf111 ett hrett 

perspektiv. Med en alltför stark fokusering pit problem inom en hegriinsad 

del av högskolan finns det risk fiir att man inte heaktar viktiga prohlem 

inom andra delar eller friigor av generell karaktär för hela högskolan. Till 

de senare hör t. ex. den fortfarande mycket sneda rekryteringen, httde 

socialt 11ch könsmiissigt. till miinga uthildningslinjer. Dit hör LH.:ks:i fr:i

g.orna om högsklilans möjligheter till f1terkommande utbildning och om 

utbildningens anpassning till kraven frtm ett snabbt föriinderligt arbetsliv. 

Ett annat prnhlem som ventilerats i den allmiinna debatten gäller det 

sjunkande antalet studerande i fördjupningskurser inom de förutvarande 

filosofiska fakulteternas område. Statistiken visar att det under senare nr 

varit f<irre studerande pf1 hO-poängsnivä än under den stora expansionsti

den i slutet av 1960-talet och under bör:jan av 1970-talet. 

Den kraftigaste föriindringen när det gäller fördjupningsstudier har skett 

inom de sprf1kvctenskapliga ämnena, där den relativa andelen 40-poiings

kurser niistan halverats och andelen ~0-poiingskuser ökat kraftigt. Detta 

har ett klart samband med lärarprognoserna och det minskade behovet av 

iimneslärare i sprt1k under den aktuella perioden. Utvecklingen speglar 

därför en anpassning till vissa värderingar av behovet av gnrndliiggande 

sprt1kutbildning. Pä samma sätt torde den nfigot sjunkande andelen 40- oc.:h 

t>O-poängskuser inom det historisk-filosofiska omrädct ha samband med 

det befarade läraröverskottet. Inom det samhällsvetenskapliga omrr1det 

totalt - där forskarutbildningen traditionellt i mindre utsträckning iin inom 

det humanistiska området är baserad på lärarutbildning - har däremot 

ändringarna varit ganska obetydliga när det gäller den relativa fördelningen 

p~i nivåer av avklarade kurser. En liten ökning av andelen 60-poiingskurser 

kan noteras under 10-ärsperioden fram till läsåret 197fi/77. Även här före

ligger skillnader mellan olika ämnesomrt1den. 

Om ocksi\ rekryteringen 1illfors/.:.aru1hild11i11g enligt statistik som produ

cerats av statistiska centralbyrån i sig inte kan ses som n{1got större 

problem finns det dock enligt U HÄ: s mening anledning att de närmaste 

åren noggrant följa utvecklingen när det gäller antalet fi1rs/.:.arexa111i11a. 
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A 1·/agila ,ti1rs/..arcxw11i1111 hi.11/n·11 /CinCJ/70 - /970/77 cfia st11dici11ri/..111i11g 1 

-------·---- ---- -----·- --------

Fakultet 1%9/70 1970/71 1971/72 197'2/73 1973/74 1974/75 
( nmtsv.) 

Teol,lgisk 19 30 2 I 13 17 
Juridisk 15 4 10 8 15 
Medicinsk 133 139 172 174 31X 
Odontologisk h 7 2 Il 25 
Humanislisk 158 201 193 l.'i4 130 
Samhälls-
vetenskaplig 142 239 244 233 1<14 
\lalematisk-
naturveten-
skapli[.! 355 461 3h5 2K5 2h3 
T.:knisk 177 234 1% 202 218 
Handels hö[.!-
skola Il K 10 14 Il 
Skogshiig-
skola 5 7 JO 9 3 
Veterinär-
hö!_.!skola 7 7 4 10 12 
Lantbruks-
högskola ,, 31 14 14 13 
Farmaceutisk 8 32 13 10 4 

Surnrna I 0511 14!0 1309 1142 1193 

' Exklusive psyklilo[.!cxamina men inklusive dubbelexamination. 
2 Anm. läs;irct 1976/77 preliminära siffror. 
Källor: SCR. St\! lJ 1975: 31. 197h: 42. 1977: 10 och 33 och opublicerat material. 

Man kan notera en mycket klar och oroande minskning fr. o. m. läsfiret 

1976/77. Nu milste visserligen siffrorna enligt UHÄ tolkas med en viss 

försiktighet. eftersom de fram I. o. m. v~lrtcrminen 1974 uppcnharligen 

p;)verkats av den ;ir I %9 hcslutadc reformeringen av forskaruthildningen. 

Yi1rterminen 1971 var slutdatum för möjligheterna att utan dispens av

liigga licentiatexamen. Det medförde en stark ökning av lict:ntiatcxamina 

unucr detta His{ir. vilket förklarar den höga siffran. Slutdatum för avliig

gamk av den gamla doktorsgraden var värtermincn 1974. vilket ocksi'I salt 
sp[ir i statistiken. 

En nedg;\ng i examinationen frt111 hösten 1974 kunde alltsa förutses. men 

det är uppenhart att den hlivit av en storlek som gör att den kräver skärpt 

11ppmiirksamher. Samtidigt är der möjligt att man ur siffrorna kan dra en 

del andra intressanta slutsatser. S[i I. ex. kan den !{1ga examinationsfrek

venscn inom just samhällsvetenskaplig fakultet tyda på att det finns ett 

rationellt mönster bakom de många icke fullföljda forskarutbildningarna. 

Det är möjligt att några ärs deltagande i forskarutbildningen här fungerar 

som ett slags påhyggnadsutbildning som leder till arhete med mera kvalifi

cerade eller lockande uppgifter. 

Det finns tecken p[1 att examinationen från forskarutbildning vid sam

hällsvetenskaplig fakultet fortsatt att minska även under de tvä senaste 

åren. samtidigt som det finns ökningstendenser inom matematisk-naturve

tenskaplig fakultet. För perioden efter 1976/77 finns inga siffror för hela 

7 
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Il 
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landet tillgiingliga. men i 11rpgifter frt111 t. ex. universitetet i Uppsala red(1-

visas inom de flesta fakulteter en ökning för Hisiiret 1978/79 jiimf"ört med 

Hisaret 197h/77. För rnediL·insk fakultet ligger ökningen omkring 10 procent 

och för matematisk-naturvetenskaplig fakultet niirmare l.'i procent. medan 

antalet samhiillsvo:tenskapliga forskarexamina fortsätkr att minska ganska 

kraftigt. 

U HA kommer självfallet att de närmaste tiren uppmärksamt följa ut

vecklingen niir det giiller häde rekryteringen till och examinationen frfö1 

forskaruthih.lningen. Vad betriiffar rekryteringsfr{1gorna har UHA tillsam

mans med l'RN tagit initiativet till en siirskild undersökning. Resultaten av 

den bör kunna ge vägledning för fitgiirder h;'1de när det gäller rekryteringen 

allmiint sett och när det gäller att bryta sociala och könsmiissiga mönster 

inom f"orskaruthildningen. En större kunskap om vad som egentligen hiin

der 11nder sjiilva forskaruthiklningen hör ocksä kunna ge svar pil en del 

frågor som rör avhrotts- och examinationsfrekvenser. Redan nu slftr det 

dock klart all bättre studiesociala villkor för de forskarstuderande miiste 

ses som en av de viktigaste faktorerna när det gäller all förhättra villkoren 

for forskaruthildning rn.:h öka antalet forskan:xamina. U HA erinrar här om 

all l.l HÄ i sitt yttrande över forskaruthildningsutredningens (FLIN) betiin

kande tillstyrkte en ordning med doktorandtjänster. 

Debatten om forskningen och den högre utbildningen har i stor utsträck

ning rört sig kring/.. l'(i/itetsl>cf.:re(lfll'I. Det har ibland funnits en tendens att 

utgå frfm detta begrepp som nf1gol självklart definierat. Det finns dock 

anledning att ockst1 p11 den här punkten efterlysa en nf1got större nyanse

ring i dehatten. 

För U H .i\ är det viktigt att betona att k valitctsdebatten när det gäller 

högskolans utbildning inte fär förenklas. Det ~ir uppenbart att ett begrepp 

som kvalitet, oavsett inom vilket område man rör sig, alltid m{1sle vara 

mtmgfasetterat och relatera\ till en rad olika förh11llanden. För högskoleut

bildningens del är det naturligt all det bl. a. ses i relation till de mal som 

salts upp för högskolan. Den förhi:i.llandevis abstrakta karaktären hos de i 

högskolelagen fastställda allmänna målen för högskolan Uimnar ändä ett 

betydande utrymme för skilda kvalitetskriterier. 

En sida av kvalitetsbegreppet som enligt UHÄ: s uppfattning har ten

derat att komma bort i den svenska deballen är den som rör forskningens 

beaktande av internationella och globala aspekter. Det finns skäl att hävda 

att en del av den samlade forskningens kvalitet hänger samman med dess 

roll i en vetenskaplig utveckling som främjar en internationell solidaritet 

och en rättvis fördelning av jordens resurser. Ett viktigt inlägg i just denna 

debatt har under våren gjorts av del göteborgska centrum för tvärveten

skapliga studier av människans villkor. Man har där efterlyst en "kritisk 

forskning" vid universiteten, dvs. en forskning som i olika avseenden 

ifrågasätter utvccklingstendenser i samhället i ett globalt perspektiv. Att 

en sfldan forskning far stöd och kan utvecklas är ett sätt att utveckla en 

delvis försummad kvalitetsdimension inom svensk forskning. 
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Det som hlir sagts innehlir att viirJeringsfr:1g11rna niir del giiller f1irsk

ningen mi·1sle Li eit hetydligt stöm.! ulrymme iin f. n. i diskus~i1H1e11. Det :·ir 
fors! i en dehall diir viirdcringsrrrn1isserna lir ordentligt klarlagda od1 

redovisade som kvalitetshegreppet kan anvlindas pi1 ett slitt som möjliggör 

ett konstruk1iv1 rneningsuthytc mellan olika gnrpper som iir engagerade i 

for-.kningens u1veekling. 

Ci11gsikrig 1ila11eri11g .fi"ir /iiigsko/1111 

Syftet med att utveekla en l~1ngsiktig planering för högskolan lir att ge en 

bättre grunJ för statsmakternas politik vad gliller hi.igskoleuthildning oeh 

forskning. lltiiver sjiilva framtagandet av underlag och flert1rsplaner ser 

UHÄ sj:ilva planeringsproeessen som hetydelsefull genom att den hos 

planeringsansvariga pii olika nivi'1er skapar iikad rnedvetenhel om olika 

handlingsalternativ 01.:h konsekvenser hiirav och diirmed hiittre heredskap 

för anpassning till änllrade krav eller förutsiittningar. I en lfmgsiktig plane

ring lir det vidare naturligt att avgrlinsa roller och uppgifter fiir de olika 

niv~1erna inom högskolan och göra en arbetsfördelning. För att nä dessa 

syflen m;'1ste en längsiktig högskoleplanering enligt UHÄ: s mening omfat

la följande moment: 

• Planeringshorisonten mf1ste anges p;) ett för omriiJet meningsfullt sätt. 

Detta bör ske med hlinsyn till att effekterna av förändringar vad ghller 

h~ide hi.igskoleutbilJning 01.:h forskning för genomslag först efter förhM

landevis !äng tid. 

• Viirderingarna mäste göras tydliga. Planer od1 planeringsunJerlag inne

hf1ller mer eller mindn: uttalat olika typer av miil. som är uttryck för 

viirJeringar eller normer. Om dessa inte anges öppet finns risk för en 

styrning utifrån oredovisade viirdepremisser oeh ocksä utifrim Lien spe

ciella situation som förel[1g dit planerna utformades. 

• Högskolans roll i samhället mr1ste belysas och analyseras lihom dess 

betydelse för lleh beroende av andra samhällssektorer och samh:illsut

vecklingcn i stnrt. I en liingsiktig planering bör en syn pt1 vad som är en 

ön sk värJ och möjlig roll för högskolan i olika 1.:entrala avseenJen anges 

och förutsiittningarna preciseras för at I högskolan skall kunna spela en 

st1Jan mil. 

• En dialog i mer lftngsiktiga termer m{1ste utve1:klas mellan de olika 

planeringsnivåerna inom högskolan och mellan högskolan och stats

makterna. Den nuvaranJe budgetdialogen måste vidgas till att omfatta 

mer lttngsiktiga planeringsförutsättningar och angivande av riktlinjer för 

den fortsatta utve1:klingen. I sambanJ diirmed bör en arbetsfördelning 

mellan nivi\erna inom högskolan göras. 

• Planeringsteknik och modeller för limgsiktig planering måste utarbetas 

och anpassas till behovet av dialog och samspel mellan nivt1erna inom 

högskolan och mellan högskolan och andra organ och myndigheter. 
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Vidare mi\ste plancringsundcr\ag i olika avseenden tas fram lKh kombi

neras rnt'd 111 vecldingsrl;iner for andra -;amhiiJl..;seklorer och regioner 

och den iivergripande planeringen r~i riksnivi1. UHÄ: s FoU-program 

utgör ett viktigt underlag for J:)ngsiktsplaneringen. s:wlil den del som 

avser fortlörande uprföljning som programmet för forskning om hög

skolan. 

l! H Ä anser at1 ytterligare iilgiirill'r i srfil' 1111 /..0111p/ettera den disci11fi11-

"rie11taadc hasen inom högskolcnrganisat ioncn är nödvändiga. Olika vli

gar bör dlirvid prövas. En möjlighet iir alt etablera flera breua prnblem

l1rienterade ämnen och insti1utioner som svarar mot behov av kunskapsut

veckling inom en verksamhetssektnr. typ socialt arbete. Hälso- och sjuk

vtirdsforskning. förvalt ningsforskning lH:h arbetsmarknausforsk ning skulle 

kunna byggas upr pft liknanue sätt. Nt1gon form av temaorganisatinn eller 

.:entrumbildningar innm traditionellt uppbyggda fakulteter iir ocksi'1 tänk

bar. t. ex. i form av l~lllgsiktiga forskningsprngram med vissa fasta basre

surser och i övrigt baserade pii befintliga ämnen och institutioner. Härige

nom skulle man kunna undvika att mttng- eller 1värvetenskapliga forskar

lag upplöses när ett projekt iir avslutat. 1 nom ramen för ett bredare tema 

skulle Jen speciella kompetens som ett forskarlag förvärvat kunna utnytt

jas i flera projekt. 

För all mang- och tvärvetenskaplig forskning kring angdägna samhälls

problem skall komma igäng iir Jet ockstt viktigt att pi) olika säll stödja och 

stimulera kontakter mellan forskare över ämnesgränserna. Tvärveten

skapliga symposier eller seminarier kan fylla en viktig funktion. 

Syftet med all utveckla en långsiktig planering för högskolan är främst 

<tlt ge ett biittrc underlag för statsmakternas utbildnings- och forskningspo

litik. El! centralt moment i lflngsiktsplaneringen iir diirför utvecklingen av 

en dialog 111ella11 de o/i/..11 11i1·tlema inom högskolan liksom mellan högsko

lan och statsmakterna. Enligt UHÄ: s mening är en successiv förankring 

Jws ~tatsmakterna av planering!'.föruts;ittningar och framtida inriktning av 

hiigskolans verksamhet av avgörande betyuelse för vilken ambitionsnivt1 

högskolans lflllgsiktsplanering kan fä. Därmed avser Li H Ä inte bara kvan

titativa ramar utan all riktlinjer för den fort salta utvecklingen iiven i andra 

avseenden anges. Först genom en si1dan dialog kan fördelarna med en 

ltmgsiktig högskoleplanering utnylljas. Med bättre känneuom om förutsäll

ningar och ltmgsiktig inriktning kan högskolemyndigheterna utföra en mer 

realistisk och för den högsta politiska nivtln mer intressant planering. I 

dialogen kan dft ocksft högskolemyndigheterna redovisa vilka möjligheter 

som finns för att [istadkomma önskade förändringar. vilka hinder som finns 

och vilka konsekvenser som uppstår. Plancringsdialogen skulle därmed 

ocksä fä karaktär av en öppen och fortlöpande maluiskussion. 

I fräga om utbildningsplancringen mftste en dialog utvecklas dels mellan 

Je olika nivåerna i högskoleorganisationen. d~ls mellan högskolan och 

företrädare för arbetsmarknad, berörda myndigheter och organisationer 
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m. Il. Fiir en sammanh;-"11le11 uthildningsrlanering fordras att s;'idl de all

rn:inna utbildningslinjcrnas som de l1>kala linjernas lH.:h enstaka kursernas 

dimensi1>nering 1H.:h inriktning ses tillsammans. U H .Ä och regionstyrel

serna m:'1ste diirför tillsammans med de h1kala högskolemyndigheterna 

ut ved la rlaneringsmcroder d;ir arht?C,markriadcns bcho1· i s1orl och regio

nala hehov vägs samman med de enskildas efterfr,igan r<'1 uthildning. 

Regionstyrelserna har ri'ihiii:iat arhetet med bngsiktig 11thildningsrlane

ring och vissa rarporter har redan puhlicerats. Umkr hudget:1rct 1979/80 

J.;ommer enligt uppgift flertalet regionstyrebcr att rrescntcra bngsiktiga 

regionala rlancr för den grundliiggande högskolcuthildningcn. Diirrned 

skapas hiittre förutsiittningar fiir samsrclet uch rollforddningen mellan 

regi11nal llCh central nivt1. 

Den l!mgsiktiga forskningsrlaneringen fordrar ett delvis c11111or/1111ilc1 

kont11k111ii1. Viktiga delar av forskningsrlaneringen ligger hos forsknings

riid och sektoriclla organ. Högskolemyndigheternas forskningsplanering 

bör friimst avse basresurser od1 allmänt göra det möjligt för högskolan att 

srela sina roller v;il vad giiller h?tde allmän kunskapsut veckling och m{tlin

riktad forskning. 

En samlad planering för högskolans forskning måste bygga pt1 en dialog 

rnellan LI H Ä och de lokala forsknings planerande myndigheterna. For

rnerna fiir en sfldan dialog hehöver utvecklas för att man r~1 olika nider 

skall fa tillrlicklig överhli.:k för rlaneringen. Det mt\stc ocksfl utvecklas ett 

.1·w11spd 111c/la11 LI Il Ä, forsk11i11i;sr1idsorg1111i.1atio11e11 och si·l.toriella organ 

för att den i riksdagsbeslutet om forskning och forskarutbildning förordade 

halansen skall kunna etahlcras och urrr;itth(tllas. Med det FoU-systcm vi 

har i Sverige m<'iste forskningsrlancringcn bygga rt1 nlira samverkan mel

lan intressenterna i forskning inom och utom högskolan och det maste ;iga 

rum en mer artikulerad dialog om förhl\llandct mellan allmiint kunskapsut

vecklande forskning och mfllinriktad forskning. 

Detta st~iller stora krav pfi samordnad planering frrm lJHÄ: s sida men 

ocks:1 r~'t l~mgsiktig planering inom bl. a. forskningsr~1d, styrelsen för tek

nisk utveckling tSTU) och scktoriclla organ. Den tidigare rollfönldningen 

mellan forskningsrlanerande och forskningsfinansierande organ i relation 

till högskolan är därvid inte utan vidare tillämrlig med de forutslittningar 

som skall glilla enligt prop. 1978/79: 119 och de krav som ställs rf1 högsko

leforskningen. Man kan inte längre se forskningsråden som de enda som 

initierar nya forskningsomräden och bygger urr kompetens som sedan kan 

föras över till högskoleorganisationen i fasta former. Motsvarande åtgär

der bör kunna vidtas även för primärt samhällsrelevant forskning. Ansva

ret för kompetensuppbyggnad och forskarrckry\ering inom sl\dana omrt1-

dcn mäste därför fördelas mellan forskningsrfld. sektoriella organ och 

högskoleorganisationen. De sektoriclla organens ansvar för riktad grund

forskning bör ockstt övervägas utifrän de nya förutsättningarna. 

När det gäller samverkan mellan sektoriell forskning och forskningsrt1d 
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kan idcer och uppslag hiimtas frfm andra liinder. I Storbritannien exempel

vis har man valt en modell som innebiir all en viss del av forskningsmdens 

anslag anviinds för '"scktorsrelevant'' forskning. Dessa medel gfir till prn

blemomr~iden diir forskning bediims vara viktig men eftersatt. lk fördelas 

eft..:r rekommendationer av siirskilda gruppper sammansatta av s:iviil fors

kare som avniimare vilka tillsammans pr..:ciserar vad som iir viktigast -

od1 samtidigt möjligt -- att ge sig i kast med som forskningsprnjekl inom 

var:ie utvalt prnbkmomri1de. Forskningsri"lllcn medverkar blide i planering

en och engagerande! av forskare eller forskargrupper senare. vilkel ger god 

ko11tak1 mellan sektorsforskning och universite\. 

fhig.1/..olu11 1111cla.for.1·111 hii(fic11 ar /9i'ili-f11/ct 

Enlig! LJH.Ä: s mening iir en ökning av d1· riir/iga re.1·11rs1·rn11.fiir cle oli/..a 

.fi1/..11/11·1ema en nödvfö1dig förulsättning för att ge den bredd i högskolans 

forskning och forskanrtbildning snm fordras för en gnd balans mellan 

grundläggande och rn{ilinrik!ad forskning. UH.Ä prioriterar en ökning av 

basresurserna hi\gst niir det giiller utbyggnaden av högskolans forsknings

res11rser under den niirn1aste femarsperiodcn. 

Enligt U H.Ä kan följande 1111ll./i"ir.fi1rs/..11ing.1pla11cri111-:l'll inom högskolan 

anges: 

all friimj;i högskolans allmänt kunskapsu1vecklande forskning och dess 

samhiillskritiska funktion 

all stödja högskolans engagemang i m~tlinriktad forskning. S[1väl s{1dan 

forskning som planeras och finansieras av sektoriella organ som annan 

forskning som motiveras av olika samhiillssektorers behov 

att stödja och stimulera högskolans medverkan i analyser. framtidsinrik

tade studier och kunskapsutveckling rörande vtir tids stora samhiills

fr;)gor 

att i1stadkomma god balans mellan och samordning av högskolans olika 

forskningsm;\I 

all fr~imja en kunskapsintegrerande funktion för högskolan. som innebär 

att man överskrider säviil den sektoriella kunskapsut vecklingens som 

ämnesspecialiseringens griinser 

att utveckla forsknings;rnknytning i form av forskning och forskarutbild

ning för nya uthildningar i högskolan 

att förbättra n.~kry\eringen till forskning och forskarutbildning 

all profilera forskningsverksamheten vid de olika högskoleenheterna pf1 

ett sätt som ger den mest iindam~lisenliga inriktningen av de samlade 

forskni ngsi nsat serrw. 

För att nf1 dessa mäl bör satsningen pä högskolans forskning och forskar

utbildning under första hiilften av 1980-talct ske enligt följand..: riktlinjer. 

(Exemplen avser aktuella förslag för den närmaste femårsperioden . .Å.tgiir

derna täcker delvis varandra. Sålunda är t. ex. satsning pf1 sm:ialt arbete 

st1viil stöd åt ett samhällsrelevant forskningsomrtlde som en t1tgiird för att 

ge forskningsanknytning at grundläggande högskoleutbildning.) 
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I. Atgiirder for all stödja allmiint k1111skapsutvcddandc forskning och 

sarnhiillsrclevant forskning inom högskolan samt för all jstadkomma b;ill

re halans och samordning mellan dessa b~tda uppgifter: 

e iikade basresurser (till extra tjiinster som docent. forskarassistent och 

mot svarande. materiel. bibJi,1tek, resor osv.) 

e stöd åt inomvetenskapligt hetydclsdull forskning hl. a. genom övcrfli

ringar fr{m forskningsrt1d (t. ex. immunbiologi i Stockholm) 

• stöd ät samh;illsrclevanta forskningsomri·iden (t. ex. hingvt1rdsmedicin. 

allmiinmcd icin. datateknik. material vetenskap. förvalt ningsforskning) 

• utveckling av riktad grundforskning, dvs. grundliiggandc forskning som 

syftar till metodutveckling och kompetensupphyggnad för viss rniilin

riktad forskning (miljögiftsforskning är ett exempel och utveckling av 

metoder för utvärdering av samhällsreformer pf1 olika ,1111rfalen ett 

annat exempel ptt angelägen forskning av denna typ) 

• stöd i basorganisationen {it m[mg- och tvärvetenskaplig forskning (t. ex. 

centrum för tvärvetenskap i Göteborg. forskningspolitiska institutet i 

Lund, centrum för barnkulturforskning i Stockholm). 

2. Atgärdcr för att ge grundläggande högskoleuthildning forskningsan

knytning: 

• uppbyggnad av nya forskningsomrf\dcn (I. ex. socialt arbete. omv~m.l

nadsforskning. sjukgymnastik) 

• kompctensupphyggnad inom och forskarrekrytering till nya iimnen (i 

samverkan med forskningsråd och sektorsorgan l 

• handledningsinsatser och forskarutbildningskurser i befintliga och nya 

ämnen för nya grupper av forskarstuderandc 

• överbryggande kurser för särskild behörighet. 

3. Atgärder för att säkra en god rekrytering till forskarutbildning (utöver 

vad som följer av ~ ovan): 

• ökat antal utbildningsbidrag - eller motsvarande - till doktorander och 

höjda stödbelopp. 

4. Profilering och strukturrationalisering av forskningen. innefattande 

rationellt utnyttjande av nationella och internationella anläggningar. dyr

bar utrustning och uppbyggd kompetens: 

• samplanering med forskningsrftd och STU vad gäller profilering av 

grundläggande forskning 

• samplanering med sektorsorgan (inklusive STU) vad gäller profilering 

av tillämpad forskning. 

Satsningen pafi."irbiittrinxar <Il" den gr1111dliigga11de hiigskole111hild11i11g

e11 under 1980-talets första hälft bör avse: 

• ökad innehållsmässig och studieorganisatorisk anpassning till yrkesli

vets behov och väntad utveckling inom olika samhällssektorer, med 

samtidig betoning av grundutbiklningens forskningsförben:dande och 

vetenskapsmetodiska karaktär 

23 Riksda11en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Uthildningsdepartementct 354 

• 11tvcckling av en strategi for titerkommande 11tbildning och konkreta 

;11g;irder för att friirnja t1tcrkommande utbildning inom hiigskolan 

• ökad 11ppmiirksamhet i1t pedagogiska fri1gor. arbetsformer och integra

tion mellan teori och praktik 

• ökning av högskoleutbildningens tillgiinglighet för nya grupper 

• iikat beaktande av högskoleutbildningens effekter pii arbetsdelning och 

arbetsorganisation. 

Sammanfattningsvis bör utvecklingen av högskolan under 1980-talct 

inriktas pil kvalitativa förbiittringar och pi1 ökad samordning med utveck

lingsm:d inom andra samhiillssektorer och med sa111hiills11tvecklingen i 

stort. De av UHÄ föreslagna riktlinjerna för forskningsplaneringen har 

detta allmiinna syfte och betonar ocksii dels forskningens betydelse som 

utvecklings- och fi.irnyelsefaktor. dels högskolans ansvar för framförhiill

ning och vetenskaplig problembearbetning vid de fronter som är samtidens 

viktigaste. Det giiller hiir fri1gor siwiil om miinniskans villkor i ett naturve

tenskapligt resurs- och miljöperspektiv som grundläggande sociala och 

kulturella betingelser för mänskligt liv och utveckling. 

Även när det gäller den grundfäggande utbildningen har de ovan före

slagna riktlinjerna en stark inriktning pi"i kvalitet. Vill sidan av en kvantita

tiv planering av högskoleutbildningen i enlighet med arbetsmarknadens 

behov och de studerandes efterfriigan mi·istc enligt UHÄ: s mening frågan 

om den grundfaggande utbildningens innehttll. uppläggning och organisa

tion ges en framtriidande plats i ltingtidsplaneringen. 

\kdclsanvisningen till forskning och forskarutbildning vid universitet 

och högskolor över statsbudgeten. innefattande bl. a. vissa medel förde

lade via forskningsrr1d och sektorsorgan. ökade enligt en nyligen av statis

tiska centralbyr{m (SCH) gjord sammanställning med ca 10 procent frän 

bullgetaret 1978/79 till budgetb.ret 1979/80, från I 925 till 2 125 milj. kr. 

Endast för humanistisk och medicinsk forskning kan emellertid noteras en 

klart pnsitiv utveckling av resurserna (ökning med 18 resp. 15 procent), 

medan snarast en reell resursförsiimring inträffat för övriga omr~1den: 

ökningen är endast 3 procent för de tekniska vetenskaperna och 6-8 

procent för de iivriga. 

De angivna siffrorna belyser enligt UHÄ: s mening att grundläggande 

resursproblem för forskningen vid universitet och högskolor fortfarande är 

olösta trots lien senaste tidens viktiga regeringsinitiativ och riksdagsbeslut 

i forskningsfrtlgor. UHÄ ser ocksi\ den förstärkning av resurser för forsk

ning och forskarutbildning som kommit till stånd för innevarande budgetår 

bara som det första steget i en upprustningsplan pä detta omrälle. 

I första hand gäller det att t1stadkomma en kraftig ökning av högskolans 

rörliga resurser för forskning och forskarutbildning. Det är också nöllvän

digt att skapa bättre förutsättningar för avvägningar av de samlade FoU

satsningarna i vi\rt land i syfte att successivt ri'lda bot p{I nuvarande 

obalans - frän högskoleforskningens synpunkt - i statsmakternas stöll till 
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"sektoridl" resp. "allmiin·· forskning. lkt linns. som redan antyl!s. ett 

klart samband mdlan dessa b:'tda slag av insatser. F11 fiirbiittring av hiig

skolcforskningens Hige i fri1ga 0111 basresurser iir si·ilunda viisentlig inte 

b:1ra för att :istadkomma ett allmänt biittre utnyttjande av hiigskolans fasta 

resurser fiir den traditionella urpgiften att bedriva grnndforskning och ge 

forskarutbildning. Ökade hasresurser ger ocks:i högskolan möjlighet till 

öi.;ade insatser inom olika omri·iJen av den sektoriella forskningen. 

Genom undersökningar i regi av FUN har illustrerats hur beroende 

universitets- och hiigskoleinstitutionerna ofta är av s. k. externa medel för 

driften av forskning och forskarutbildning. Exemrel pii att stöd fran forsk

ningsräd och sekt11riella organ iir styrande fiir högskoleforskningens inrikt

ning kan hiimtas fr:in flertalet fakultetSlHllrf1den. I m!mga fall iir det diirvid 

fri'iga om kortfristigt stiid. vilket i sin tur ofta leder till b;ide ryckighet i 

rlaneringen och ineffektivitet i forskningen. Detta s. k. halansrrohlcm har 

förvärrats i takt med att sektorsforskningen snahht hyggts ut samtidigt som 

hiigskolans ansvar för rersonalomsorg och anstilllningstrygghet ökat. 

Enligt LI H .ii.: s bedömning mf1ste statsmakterna la de eklllHHniska konse

kvenserna av sitt beslut med anledning av prop. 1978/79: 119 vad betriiffar 

högskolans roll inom sektorsforskningen. Den alltför begränsade omfatt

ningen av de rörliga resurserna hindrar f. n. högskolan fri'111 att samtidigt 

kunna Mde utveckla den ni'ldvändiga vetenskarliga kompetensen inom 

olika forskningsomri1den och effektivt medverka i en ur allmän sarnh~ills

synpunkt högprioriterad sektorsforskning av större volym. U HÄ har. lik

som tidigare UK.Ä.. i skilda sammanhang hetonat att högskoleorganisa

tionen är av hetydclse bi\dc för en obunden grundforskning. som bl. a. fritt 

och förutsättningslöst skall kunna ta upp forsknings- och sarnhällsfr;'1gor 

till kritisk granskning. och för en mer riktad forskning i syfte att belysa 

väsentliga samhällsprnhlern och scktoriellt intressanta frftglff av ofta tvär

vetenskaplig natur. Det är sftlunda inte minst med h~lnsyn till den sekto

riella forskningens långsiktiga behov av breddat kunskapsundcrlag som 

UHÄ i är irllim samtliga fakulteter prioriterar att basresurserna för forsk

ning och forskarutbildning förstärks. 

UHÄ vill därutöver peka ptl att ocksft frt1gan om st'kt11riellt inrih.tude 

Ji1rskartjii11stcr kan behöva aktualiseras. I anslutning till forskningssam

verkanskommittes ( FOSAM l och lärartjänstutredningens arhete bör sftlun

da enligt UHÄ: s mening en diskussion tas upp om möjligheterna att ge 

sektoriellt högprioriterad riktad grundforskning en mer permanent tjänste

bas. 

Hithörande frägor kan illustreras av UHÄ: s förslag i ftr om att en 

ordinarie tjänst som professor i belysningslära vid tekniska högskolan i 

Stockholm (KTH) kommer till ständ med stöd av sektoriellt destinerade 

forskningsresurser. I detta fall gäller det all permanenta en högskolcn:surs 

som under en följd av ttr finansierats genom anslag frtm forskningsråd. 

UHÄ vill ockst1 peka ptl att bl. a. STU: s ramprogram för teknisk kun-
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~kapsutveckling. som nu :ir under uppbyggnad llCh kommer att omfatta 

n.:surser av shirlcksordningen 200 milj. kr.. kriiver en aktiv och langsiktig 

plancringssamverkan inte bara mellan berörda iimbetsverk - STL! llCh 

UHA - utan ocksti mellan berörda departement. Inför det att rampro

grammen, som enligt STU: s planering skall avvel·klas efter ca fem ;ir. 

upphör. fordras en beredskap för att p;·1 ntigot s:itt permanenta bngsiktigt 

angelägen forskning och bl. a. skapa fasta forskartjiinster. Ocks:1 den av 

I ngenjörsvetenskapsakademien (IVA) p~1 regeringsuppdrag genomförda 

studien av bl. a. Lien svenska industrins FoU-behov kan ge anledning till 

överväganJen om detta slag av samverkan mellan högskola och sektors

eller branschorgan. 

En allmän forskningspolitisk omprövning av resursavvägningen mellan 

'"sektoricll"" och .. allm:in .. forskning bör enligt UHÄ: ~mening kunna ske 

inom ramen för Je i1terkommanJe forskningspolitiska programbeslut som 

enligt tm:ts riksdagsbeslut avses komma till sttir1d. Det är UHÄ: s förhopp

ning att dessa FolJ-program i sina riktlinjer skall ge allmänna dimensione

ringsförutsättningar ockst1 för de forskningsomr[1den. t. ex. det humanis

tiska, som inte i nämnvärd utsträckning kan stödja sig pfl sektoriella 

medelstillskott, men där det av andra skäl är utomordentligt angeHiget att 

högskolan bibehi·11ler och vidareutvecklar sin forskningskompetens. 

Ett reformbeslut som är viktigt fran forskarrekryteringssynpunkt giiller 

satsningen pä ii1·erhr_1·gg1111clc kurser och s. k. p1/hygg1wd.rnthild11i11g. 

UHA föresH:\.r nu en ökad medelstilldclning för detta ändamål. Genom de 

överbryggande kurserna blir det mQjligt :.ill till forskarutbildning rekrytera 

ocksa studerande frt111 icke-traditionell högskoleutbildning utan direkt 

forskningsanknytning. UHÄ h:.ir redan i sitt yttrande över FUN- och 

forskningsriidsutredningcn (FRUl-betänkandena strukit under behovet av 

forskningsförbercdande kurser i :.inslutning till olika utbildningslinjer st1 att 

det blir möjligt för de studerande på dessa att fortsätta med forsk:.irutbild

ning. Enligt UHÄ: s mening bör de särskilda medlen till överbryggande 

kurser i första hand användas för att för olika grupper anordna en i 

förhållande till grundutbildningen särskilt anpassad studiegång som alter

nativ till fullständiga ämnesstudier upp till 60 poäng eller motsvarande. 

Slutligen vill UHÄ peka på den vidgning av högskolans verksamhetsfält 

i frågor om forskning som beslutats i fräga om de s. k. kontaktsckretaria

ten, hittills finansierade via STU. Alla delar av högskoleforskningcn skall 

nu inbegripas i sekretariatens verksamhctsomrt1de och mol den bakgrun

den lägger UHÄ fram förslag om ökade resurser för ändam1\let. 

När det gäller grundläggande högskoleuthildning pekar UHÄ särskilt på 

att konsekvenserna för högskolan blir beroende av arten av tltgiirder som 

nu l'idras för att öka antalet e/el'er i gymnasiesko/an. Om ökningen av 

antalet nyhörjarplatser i första hand avser mera studieförberedande linjer, 

medför det sålunda troligen på några års sikt en ökad efterfrågan på 

högskoleutbildning. Om däremot ökningen av gymnasieskolans kapacitet i 
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fiirsta hand avsa mera yrkcsförheredandc linjer. hlir cfterfr;1geökningcn 

för högskolans del rimligt vis blide mindre och mera utspridd i tiden. 

Enligt UH,\: s bedömning mihte under alla forh:·111anden förberedelser 

vidtas för att högskolan fr. o. m. hudgct;iret 198~/83 skall kunna ta emot ett 

ökat antal ungdomsslllderande. I ltmgtidshediirnningen tar LJH.Ä upp sam

manlagt 30 milj. kr. härför utan att närmare ange inom vilka omri1den 

denna kapacitetsökning hör komma till sttmd. Av ekonomiska sbl synes i 

första hand biira eftersträvas en utbyggnad av kortare yrkesinriktade ut

bildningar som senare kan byggas p{1 genom återkommande uthildning. I 

samrnanhangi:t har ocksi1 framförts tanken att stidana föriindringar av 

antagningsreglcrna skulle vidtas tillfälligt att ungdomsstuderande garante

ras en större andel än f. n. av tillgängliga nybörjarplatser p{1 utbildnings

linjer. 

U HÄ har bedömt di:t vara av intresse att något försi.ika belysa hur den 

grundläggande hiigsk1i/i'11thild11i11r.:e11s 11111·ara11cle di111e11sio11cri11g förhiiller 

sig till de riktlinjer som diskuterades i förarbetena till högskolereförrnen. 

1%8 tirs utbildningsutrcdning (LJ h8) räknade med en undre och en övre 

gräns för antagningen till högskolan och Unkte sig härvid att antalet 

nybiirjarplatser p;'1 utbildningslinjer under planeringsperioden skulle öka 

med ca tv:i procent per tir och antalet studerande i enstaka kurser med ca 

I 0 procent. Vidare riiknade utredningen med att de stora universiteten 

unge11ir skulle bibehälla den d?1 aktuella dimensioneringen och att den 

fortsatta utbyggnaden i huvudsak skulle ske pii andra orter (utbyggnadsor

terna). I prop. 1975: 9 (s. 492 och 493) uttalade utbildningsministern att den 

fortsatta utbyggnaden av den permanenta llfganisationcn for grundläggan

de högskoleutbildning borde koncentreras till utbyggnadsorterna. Samti

digt borde utbildningsutbudet p;'t i första hand de fyra äldre universitetsor

terna förnyas i princip inom ramen för ett totalt studerandeantal pt1 varje 

ort som inte översteg den av LJ h8 angivna nivi\.n. Riksdagen hade ingen 

erinran häremot. 

U 68 räknade med att det hösten 1971 fanns ca 143000 studerande inom 

högskoleomr{1dct (exkl. forskarutbildning). Utredningen räknade med att 

antalet studerande successivt skulle öka för att budgetäret 1982/83 uppgä 

till 135 000 pi) utbildningslinjer och motsvara 35 000 f1rsstudieplatser pä 

enstaka kurser. Fram till mitten av 1970-talct minskade emellertid i stiillet 

antalet studerande. Jels genom den sjunkande tillströmningen till grundut

hildning inom de filosofiska fakulteterna. dels genom den relativt kraftiga 

nedskärningen av antalet nyböi:iarplatser inom lärarutbildningen. Samti

digt synes vid de filosofiska fakulteterna ockst1 antalet registrerade poäng 

per studerande ha minskat. 

lJ nder de tre senaste ftren har tillströmningen av studerande änyo ökat. 

Hösten 1978 fanns det. som förut niimnts. totalt 157000 studerande inom 

grundläggande högskoleutbildning. Av dessa riterfanns 85 000 pf1 utbild

ningslinjcr medan antalet studerande pf1 enstaka kurser och enligt äldre 
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studielH·dning lllllts\'arade ca 4.3 000 :'trsstudieplatser. Della innehiir att det 

totala antalet studerande inllm högskoleomr;'1det nu iir högre iin n<1gonsin 

tidigare. t\kn samtidigt iir. miitt i [irsstudieplatser. antalet slllderande ämh'i 

higre iin vad li <i8 riiknade med. 

Den fortsatta 11th\'ggnaden av utbildningen inom olika högskoleregioner 

och p;'1 lllika orter miiste ske med hiinsynstagamle till en rad olika omstiin

digheter sasl)ll1 befintlig organisation. personal. etc. Eu balanserat uthild

ningsuthud mi·1ste efterstriivas for varje högskoleregi1H1. Vidare mriste de 

rq!ilmalpolitiska m'Uen beaktas. Statsmakterna har vid skilda tillfallen 

uttalat att den regionala planeringen för storstadsliinen primärt skall inrik

tas pt1 den undre delen av de av riksdagen för liinsplaneringen angivna 

planeringsramarna. I prop. J97X/79: 11~ har arbetsmarknadsministern utta

lat att beredskap mi·iste finnas att diirnpa en alltför snabb tillviixt av 

t.iiinstesektorn i Stockholm och att i frt1ga om statlig verksamhet siirskih för 

stoL·kholmsregionen regionalpolitiska aspekter maste beaktas i samband 

med omorganisation eller utökad verksamhet. Arhetsmarknadsutskottet 

har med anledning hiirav uttalat all fortsatt omfördelning av statlig verk

samhet milste komma till sttrnd och att arbetet härmed mi'tste intensifieras 

tAU 1978/79: ~.3 s. 4XL 

UHÄ vill i detta sammanhang beröra frf1gan om situationen för den 

statliga hiigs/..ole11thild11i11ge11 i Halmstad och S/..ii1·dc. LJ H Ä finner det f. n. 

inte möjligt all lägga fram förslag om en st1dan utbyggnad med allmiinna 

utbildningslinjer all - i enlighet med statsmakternas tidigare uttalanden -

inrättande av högskoleenheter pt1 dessa orter motiveras. Denna frf1ga hör 

enligt LJHA: s mening prövas p{1 nytt niir mera lirngsiktiga uthyggnads

planer för resp. region och ort föreligger. 

LJ HA har funnit det nödviindigt att för 1·issa li1~jer i110111 sektom .fi"ir 

111hild11i11g Fir 1111d1•n·is11i11gs_1·rke11 föresltl tidigare i<.:ke förutsedda viiscnt

liga ökningar av dimensioneringen och d~inned av anslaget i fr~1ga. Det 

principiella problem som ligger i en st1dan siirhehandling av en viss sektnr 

inom ramen för en sammanhrtllen högskoleplanering är betydande. lJ HA 
har iind;'l ansett sig höra ta hiinsyn till det starka tryck p{1 ökade utbild

ningsinsatser som den nuvarande personalsituationen inom skolväsendet 

od1 barnomsorgen utövar. 

l enlighet med regeringens anvisningar föresltlr LJHÄ betydande bespa

ringar under anslagen till w1111dliiggwlill' 11thild11i11g. LJ H Ä iir medvetet 

om att dessa förslag i flera fall är kontroversiella. LI HÄ har emellertid sett 

det som nödvändigt mot bakgrund av det statsfinansiella läget att anvisa 

besparingsmöjligheter som kan utnyttjas för att genomföra angelägna re

former. 

Tvt1 slag av besparingar är aktuella, niimligen dels st1Jana som avser 

anslagens storlek per ärsstudieplats. dels sådana som innebär en minskad 

dimensionering. Liksom i fjol har LJHÄ eftersträvat att lägga st1 mycket av 

bcsparingsförslagen som möjligt pa minskad dimensionering av utbildning-
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en. I ett Higc av stark cftcrfri·1gan p;·1 högskoleutbildning och en inte obetyd

lig ungdomsarbe1slöshet är emellertid liimplighelen av s;idana besparingar 

mycket diskutabel. UHÄ presenterar iind;'i för samtliga sektorer utom 

sektorn för utbildning för vi'inlyrken kvantitativa bcsparingsförslag. Vid 

utarbetandet av dessa har s~irskild hiinsyn tagits till utbyggnadsorternas 

situation. I nera fall har UHÄ s;ilunJa avslittl frimalt aktualisera nedhigg

ning av vissa linjer ptt utbyggnadsorter. iiven i Je fall efte1fr:iga11 de senask' 

itren varit mycket begriinsad. Detta har g,iorts bl. a. i förhtlppning att 

efterfrågan p{t linjestuJier skall öka. 

Mol bakgrund av de litga anslagen per studerande inom stora delar av 

sektorerna för utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken 

och för kultur- och informationsyrken har LIHÄ inte funnit det miijligl att 

för dessa sektorer föreslt1 besparingar som innebiir en sänkt anslagsnivi1 

per utbildningsplats. Huvuddelen av anslaget för lokala och individuella 

utbildningslinjer samt enstaka kurser avser f. n. utbildning nwtsvarandc 

utbildning inom nyssniimnda sektorer. varför U l-IÄ inte heller för Jetta 

anslag ansett sig kunna föreslit en s~inkning av anslagsniviin per ;\rsstuJie

plats. UHÄ: s besparingsförslag inrymmer förslag om siinkt anslagsnivi1 

per utbildningsplats endast beträffande sektorerna fiir utbildning för viml

yrken och för undervisningsyrken. 

Ordningen för planeringen av lokaler och 11rrusmi11g för högskoleenhe

terna har föriindrats vid ingitngen av innevarande budget<'tr. Planeringen 

har i ökad utstriickning förts över ptt högsknkcnhcterna och kommer i 

forsättningen s:lviil lokalt som centralt att vara närmare knuten till plane

ringen i övrigt av utbildning och forskning. I samband med anslagsfram

ställningen för budgetttret 1981 /82 kom mer U HA att för första g[ingen 

angelägenhetsgradera aktuella förslag om ny-, till- eller ombyggnader av 

lokaler för högskoleenheterna. 

Medel för ersättningsanskaffning av utrustning viJ högskl1leenhcterna 

ställs 1ill förfogand<.' i särskild ordning genom en i utrustningsplanen upp

förd kostnadsram till universitets- och högskoleiimbetets disposition 

(UHÄ-ramenl. Innevarande budgettir uppgär ramen till .'i8 milj. kr. 

U HÄ-ramens huvudsakliga användningsomräJe är planmässig ersätt

ningsanskaff ning av försliten. omodern eller eljest olämplig utrustning. 

Den används emellertid även för utrustning i samband med nya eller 

ändrade uthildningslinjer och kurser eller nya eller ändrade professurer. 

för övriga utrustningsbehov som inte tillgodoses med särskilda kostnadsra

mar samt för reparation uv dyrhar utrustning. 

I utrustningsplanen för budgetåret 1979/80 har uppförts en kostnadsram 

till FRN: s disposition (FRN-ramen) pft l.'i milj. kr. FRN-ramen har ett 

vidare avnämaromrtide än UHÄ-ramen såvitt gäller forskning, eftersom 

såväl medicinsk klinisk som lant- och skogsbruksvetenskaplig forskning 

ingår. Prioritering och fördelning av FRN-ramen sker dessutom enligt 

andra kriterier än UHA-ramen. Endast i begränsad utsträckning kan Järför 

den nya ramen betraktas som en avlastning av UHÄ-rnmen. 
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lJ nder 1 %0-tald och bö~jan av 1970-talct genomfördes i samband med 

den kraftiga 11tbyggnaden av universitet och högskolor en omfattande 

ny11trustning. Diirefler har nyutrustningen minskat kraftigt. Utrustningen 

i1H.1111 betydande delar av högskolan lir n11 10- 15 t1r. Detta iir en besv~irande 

faktor i högskolans verksamhet i Jag och särskilt allvarlig inom teknisk och 

naturvetenskaplig 11tbildning och forskning efti:rsorn di:n ti:kniska utveck

lingen inom cli:ktronikomrt1det iir snabb. Här är di:n ti:knisk-vetenskapliga 

livsHingden för utrustning ofta mindre än fem är. 

Ett kortsiktigt mäl för storleken p?t LJHÄ-ramen bör vara att 11ppnt1 en 

avskrivningstid pil 10 iir rliknat p:1 löpande anskaffningspriser. Detta krä

ver f. n. en ram pii ca 85 mil.i. kr. 

Inom en ram pr1 85 milj. kr. sk11lle endast mycket angelägna i"ttcranskaff

ningshehov kunna tillgOLiL1ses. Nf1gra större ~atsningar pti nya utbildningar 

och nya forskningsomrfalcn är knappast möjliga att göra. Bl. a. mot bak

grund av tillkomsten av FRN-ramen kan det accepteras att m~\lsiittningen 

10 ;)rs avskrivningstid räknat pl'1 löpande anskaffningspriser uppnits först 

budgetåret 1981 /82. Kostnad~ramen hör d~irmed för budget:iret 1980/81 

uppföras med 71 milj. kr. och för hudgct:iret 1981/82 med 85 milj. kr. 

Det mer längsiktiga rnt1let hör vara att uppnf1 10 ftrs avskrivningstid 

räknat p{1 titeranskaffningsvlirden. Detta mäl bör enlig! UHÄ: s mening 

uppnas hudgetfiret 1984/85. För all det skall vara m(~jligt bör ramen ut

vecklas enligt nedanst[1endi: samrnansliillning ( 1979 ärs prisläge I. 

L1/11gtidshedii11111i11g ar UllÄ-rwnen htlllgettlrrn 1980/81-1984/85 

(111i(j. kr.) 

RuJgc:titret 80/81 81/8:! 8:!/83 83/84 84/85 

Ökning m. m. + 13 +14 + 15 + 17 + 18 
Ram m.m. 71 85 100 117 135 

Föredraganden 

Min anmiilan av detta avsnitt sker efter samrftd med statsradet Mogärd. 

I. /11/ed11i11g 

Den allmlinna debatten om högskolan. dess grundlliggandi: uthildning. 

forskarutbildning och forskning, har under det senaste året fortsatt med 

oförminskad styrka. Det är enligt min mening mycket gliidjande sett ur 

mi)nga synvinklar. För det första iir di:batten om högskolcuthildning och 

forskning ett tecken pfl all dessa verksamheter alltmera bö1jar uppfattas 

som långsiktigt betydelsefulla för vårt samhälles utveckling mot viilfärd. 

lk har bö1jat inta sin fran denna utgångspunkt givna plats i den allmänpoli

tiska debatll:n. För det andra tyuer miingden av debattörer som är direkt 

verksamma inom högskolan pä ett fortsatt m;h glädjande engagemang i 

utbildningens m:h forskningens inre arbete. För det tredje iir den allmiinna 
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de:•atto.:11 i sig ett viktigt kl>mpkmenl till det maa systematiskt hl'Jrirna 

<trhctl't med alt fiilja upp och utv;irdera högskplans utbildning och forsk

ning. I den fria dd,allen kan idfrr och tankelinjer föras fram och hi.igsko

lans \·erksamhct siittas in i hn:darc samhiilbperspektiv p:1 l'tt annat siitt iin 

vad som iir mi.ijligt gerwm sedvanligt utn::dningsarhetc och i utviirderings

rapporter. Dl'hattcn herikar diirigenom Jet fortsatta reformarbl'tl'l och ger 

nya och stimulerande utgängspunkter för uppföljningen. För del ljiirde 

utgör ddxit!L'n ocksti. trots att den ihland kan te sig motsiigclsdull. ett 

hetydcbcfulll hidrag till informationen om högskoleutbildning och forsk

ning till samhiillct utanfiir hiigskolan. 

A ven mn jag har först:1else fiir alt de Slllll dl'hattl'n niirmast riir ibland 

kan kiinna oro inför dl'n llCh stundom kan vilja viidja llm lugn och arbetsro 

iir del likviil min förhoppning att debatten om högskolans utbildning och 

forskning skall fortsiitta all vara livaktig. Genomtiinkta föriindringar upp

nf1s siillan genom passivitet och tystnad utan gennm att id~er och konstruk

tiv kritik. byggda pft skilda viirderingar. öppet far brytas mot varandra för 

att s[i smiiningom viigas samman i underlag for planmiissig reform verksam

het. Uit mig till detta endast foga att en verksamhet stadd i utve<.:kling 

mäste vara livaktig. Högskolan iir l'tt sndant omrtide. Utve<.:kling förutsiit

ter beredskap för o<.:h vilja till föriindringar och förnyelse. i synnerhet niir 

utvecklingen. vilket hlir fallet under de niirmastc t1ren. i stort mnste ske 

inom redan givna resursramar. 

I prop. 1976/77: 59 om utbildning och forskning inom högskolan m. m. 

framhöll jag att en reformering av högskolan inte kan ske vid en given 

tidpunkt utan att det rör sig om en fortlöpande process under en följd av år. 

Jag framhöll också att de successiva erfarenheterna av högskolereformens 

verkningar kunde ge anledning att ompröva enskildheter i reformen. Un

der de två och ett halvt ä.r som har gått sedan högskolelagen och högskole

förordningen trädde i kraft har främst genom universitets- och högsko

leiimbetets ( U HÄ) uppföljningsarbetc erfarenheterna av reformen fortlö

pande redovisats. De rapporter som hittills har lagts fram har i stor ut

sträckning haft karaktären av preliminära studier vilka inte utan vidare kan 

liiggas till grund for beslut om ändringar i högskolereformen. De har 

däremot haft en stimulerande effekt pä den allmänna debatt som jag nyss 

har berört. I några fall synes de redovisade erfarenheterna visa på så 

tydliga inte önskviirda utvecklingslinjer att de ger anledning till att redan 

nu förbereda ändringar i vissa delar av högskolercfonnens regelkomplex. 

Till så.dana områden hör urvalsbcstämmelserna för antagning till högskole

utbildning och vissa delar av anslagssystemet. Därutöver kommer. i enlig

het med regeringsförklaringen. en snabb prövning att göras av tilltriides

regler och spärrar. 

När det gäller urvalet vid antagning till huvuddelen av utbildningslin

jerna i högskolan är det i huvudsak två effekter av nuvarande regelsystem 

som föranleder åtgärder. Den ena är de svårigheter som uppenbarligen 

uppstått för de studerande som omedelbart efter gymnasieskolan önskar 
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hii1ja studl'ra i hiigskolan all (H.:ks{1 J:i bli antagna. lkn s. k. dirL·ktiivL'r

g;\ngL'n. DL'n andra ;ir lillgodl,rliknandet av föreningsvl'rksamhcl Sl\lll ml'

rit. 8<'1d;1 dl'ssa fr;·igor hl'l'L'ds nu irwm l.'HÄ . .lag har L'rfarit att llHA a\'sl'r 

att redovisa röultatl't av dl'nna herL·dning i siklan tid att dl't blir miijligt fiir 

mig att iiterkomma till regl'ringen ml'd förslag till pn>pllsition i dl'ssa fr:1g1>r 

att fiirl'Higgas ribdagl'n vid innl'varandl' riksmiile. lkt finm vidarl' all

miint sett ankdning att ha uppmiirksamhL'lL'n riktad pli dl' L'llekter p<'t 

rl'kryteringen som dl' nya tilltr;idl'srl'gkrna far. Hittillsvarande L'rfarL'nhe

tL'r tyder pt1 att reglerna kommit att. i varje fall for vissa ht1rt splirrade 

utbildningar. missgynna ungJl>msstudL'l'andL' och kvinnliga st uder;mdc . 

.lag vill i Jetta sammanhang l'rinra om att rn\gon rl'dovisning av antagning

en till enstaka hurser tinnu inte har shl'tt. qL'lla slag av utbildning utgiir en 

stor dl'I av hiigskolans samladl' utbildningsuthud. En redovisning av n:kry

tcringen i skilda hiimeenden till enstaka hurser lir sälcdes nödviindig fi.ir att 

fa L'n samlad bild av högskolereformens effekter pt1 dl'n totala rl'krytl'l'ing

L'n till högskolan. 

Jag uppdrog vt1ren 1977 itt en sakkunnig i departeml'ntet all se över 

befogenhetsfördelningen inom hiigskolan. Den sakhunnigl' har avliimnat 

bL'liinkanJet t Ds U 1979: I) En deccntralisL'raJ högskola. I dl'tta tas bl. a. 

upp vissa fri\iwr rörande anslagssystl'met och sammansättningl'n av olika 

organ inom hi.>gsknlemyndighl'tcrna. BL't;inkamkt har varit fiirL'mM för 

rl'n~issbehandling och iirendet bereds för niirvarandl' inom rl'geringskan

slict. Jag iHerkommer senarl' till regl'ringen i dl'nna thiga ml'd förslag om 

proposition att fi.irl'liiggas riksdagl'n vid innl'varandC riksmöte. Jag kom

mer Jiirvid 1ickså att ta upp förslag som fiiranleds av det nyligen n:misshe

handladl' huvudhetiinkandet tSOU 1979: 471 frän utredningl'n t U 1975: 141 

om studiedokumentation och statistik för högskolan. 

Jag kommer i det följande att ta upp vissa fragor som föranll'ds av vunna 

erfarenheter av högskolereformen. 

Genom riksdagens hifall till regeringens proposition 1978/79: 119 om 

forskning och forskarutbildning m. m. har hl. a. viktiga förutsättningar 

lagts fast för en förbättrad forsknings planering. Regeringen har sedermera 

uppdragit åt U H Ä. statistiska centralbyran (SCB). forskningsrndsnämnden 

IFRNl och delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörj

ning att i olika delar utreda förutsättningarna för och liimna förslag om 

bl. a. förbättrad forskningsstatistik. registrering av forskningsprojekt. för

söks verksamhet ml'd ett system för dimensionering av forskarutbild

ningen. fakultctsprogram för forskning. m. m. Samtliga dessa i1tgärder 

syftar till att ge biittre grund för forskningsplanering på alla nivaer. Jag 

räknar med att Je nämnda myndigheterna kommer att redovisa resultat av 

sil! utredningsarhete i sådan tid att det blir möjligt for mig att i samband 

med att regeringen under innevarande mandatperiod föreläggt:r riksdagen 

den första forskningspolitiska propositionl'n ocksä gl' ett samlat förslag till 

utbyggnaden av de nyssniimnda instrumenten för forskningsplaneringen·. 
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Det inndiiir att de givna uppdragen hör vara hdt din delvis rcdlivi~adL' till 

rL'geringen senast vid mitten av är I ')X I. 

Högsklilercforrnen rörde i allt viiscntligt den grundHiggande htigskolcut

hildningen. Även om s;'lledes forskningen och forskaruthildningen inte i 

första hand avsags beröras av reformen ligger det lik viil i sakens natur all 

denna iindii gett dessa verksamhckr delvis nya fön1tsiittningar. Jag behö

ver endast niimna den föriindrade rekryteringen till högskolan. anknytning

en av nya uthildningar till forskning och forskaruthildning och det nya 

anslagssystemct inom högskolan som exempel pä föriimlringar som direkt 

eller indirekt pi1verkar forskningen och forskaruthildningen. Regeringen 

tillkallade mot denna hakgrund under sommaren 1979 en siirskild kommitte 

( U 1979: 11 l vars uppgift är att studera forskarutbildningens och forskning

ens villkor inom den nya högskolan samt inom ramen for de övergripande 

mftlen för högskolans verksamhet lägga fram Je förslag den kan finna 

anledning till i syfte att förbättra samstämmigheten mellan högskolans tv~i 

huvudverksamhcter. Jag anser att det iir angcliiget att i en utredning av 

denna karaktiir skapa st1 goda förutsättningar som möjligt för forskarna och 

Hirarna sjiilva att komma till tals. Jag har därför gett kornmitten en st1dan 

sammansiittning att den nästan helt bestär av forskare och forskarstude

rande verksamma inom högskolan. Kommitten skall avliimna sin slutrap

port senast i mitten av år 19X I. Jag utgtir ifrän att denna rapport kommer 

att utgöra en viktig del av underlaget för den nyssnämmla forskningspoli

tiska propositionen. 

Jag rliknar med att sf1väl lärartjiinstutredningen (Ll 1977: 04) som forsk

ningssamverkanskommitten tll 197~: 01 l kommer att avlämna sina hetiin

kanden under första halvftrct 1980. Lärartjänstutredningcn tick i samband 

med beredningen av forskarutbildningsutredningens förslag inom rege

ringskansliet bl. a. i uppdrag att ockstt se över tjiinsteorganisationcn för 

forskarutbildning och forskning. Jag angav diirvid att det var angeläget att 

111bildning och forskning kunde förenas i en och samma tjänst. I .ärartjiinst

utredningen fick ocks(1 till uppgift att föresl~i lämpliga former för studiestöd 

vid forskaruthildning. Utredningens förslag kommer srilunda att röra utom

ordentligt hetydclscfulla delar i högskolans forskningsorganisation. 

f-orskningssamverkanskommitten har till uppgift att priiva utbyggnaden 

av formerna för kontakt mellan högskolans forskningsverksamhet och 

annan 11ffcntlig förvaltning och det enskilda niiringslivet. Kommittens hu

vuduppgift iir alltsi1 att foreslit htgiirder for att vidga hi.igskPlcforskningens 

kontaktytor mot 1mwiirklen. Kommitten. snm Je\vi~ kommer att kunna 

hascra sina förslag pti försöksverksamhct i egen regi. tiicker sälunda med 

sitt arhctc en vital del av planeringsförutsiittningarna fi.ir en mera genomar

betad forskningspolitik. Jag riiknar med att kunna återkomma till regering

en tidigast under våren 1981 med förslag om att foreliigga riksdagen en 

proposition grundad pt1 Je httda kommitteernas betänkanden och remiss

yttrandena över dessa. 
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:'\ v min redo\'isning framg:tr ••tt hiigskolan. bäde dess grundI;iggandc 

utbildning och do:ss forskarutbildning och forskning. ;ir inne i en rcriod av 

utv;irdering och ~uccessiv omrriivning av arbctsvillk,ir och arbetsformer. 

Gerwm bcshrtcn om hiigskolercf"<ll·men i'1ren 1975 och 1977 och om forsk

ningen och forskarutbildningen {1r 1979 har de övergripande m{tlcn och de 

yttre organisatoriska ramarna for högskolans verksamhet lagts fast. Det iir 

irllllll dessa S<>m ut vecklingsarbetct och de successiva omrrövningarna i 

huvudsak far bedrivas. Jag vill redan hiir stryka under att jag anser att det 

;ir angcliigct att i det fortsatta förnyelsearbetet utgä frr\n niir det g;iller den 

grundbggande högsk,ilcuthildningen. i huvudsak oföriindrade hudgetra

mar <lCh när det giiller forskarutbildning och for~kning att reformutrymmet 

mftste skapas delvis genom omprövningar av anv;indningen av befintliga 

resurser. De medelsanvisningar för högskolans verksamhet som jag i det 

följande förordar medger säledes för den grundfaggande utbildningen i 

huvudsak ingen reformvcrksamhet som fi:iruts;itter tillskott av ytterligare 

medel. N;ir det g;iller forskningen <lCh for~kanrtbildningen förordar jag en 

betydande uppriikning av anslagen. Detta iir ett uttryck for den utomor

dentliga vikt som forskningen enligt min mening pä !äng sikt har fi.ir vart 

samhiilles utveckling. Det iir också ett uttryck för att just av detta skäl en 

förnyad uppbyggnad av vara forskningsrcsurser inte kan ske momentant 

utan mttste fortgå under en fangre tid. En långsiktig planering av fttg;irdcr 

iir diirför ytterst angebgcn och egentligen en förutsiittning för att de :hliga 

resurstillskotten skall kunna ges en hög verkningsgrad i förnyelsearbetet. I 

det följande förordar jag diirför en nivå för utbyggnaden av forskningsre

surscrna under de tre följande budgetftrcn. 

Jag g{1r nu över till att ta upp vissa frägor rörande den grundbggande 

hi.igskoleutbildningen ,1ch ;'lterkommer senare till forskningen och forskar

utbildningen. 

2. Uthildni11g1'11.1 ha/itl'I 

I det senaste ttrets debatt om högskolan har utbildningens och forskning

ens kvalitd skjutits i förgrunden. Kvaliteten har av många dehattdeltagare 

ansetts vara så bristfällig att man har rräglal uttrycket universitt:tens kris. 

U HÄ har i den tryckta delen av ~itt hudgetförslag för budgetäret 1980/81 

bl. a. erinrat om att den svenska debatten har sin motsvarighet i de flesta 

industrifander och att debatten rörande dessa frägor har börjat lt111gt tidi

gare. Ett av skiilen till att den högre utbildningen och forskningen inom den 

industrialiserade viirlden uppfattas vara i kris tycks vara att dessa verk

samheter under 1970-talct har drabbats av samhällsekonomiska åtstram

ningar samtidigt som nya krav har ställts på utbildningens och forskning

ens lyhördhet för och anpassningsförmåga till nya samhällsforhftllanden. 

U HÄ stryker också under att debatten om utbildningens och forskningens 

kvalitet måste för att vara värdefull ge utrymme för nyanseringar. Det iir 

nödvändigt att definiera begreppet kvalitet efter det sammanhang det an

vänds i samt också ange med vilka viirdeskalor kvaliteten bör mätas. 
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.lag har tidigare nna framh!1llit viirdl'l av lkll hi.igrl' utbildningens intl'r

nationalisering nch att forskningen i sig iir l'll internationell verksamhet. 1 

det följandl' kommer jag tH.:ks[t. trots dl'! anstriingda budgetliiget. att fiirllr

da f11rtsatt stiid till s[1dana striivandt.:n. Ett viktigt lt.:d i internati1lllalis..:ring

en av hi.igskolan iir givt.:tvis att ge l'n vidare rl'fer<.:nsram for bedi..imnin!! av 

utbildningens nch forskning<.:n., kvalitet iin vad som kan i"1stadknmma-, 

enbart g..:norn nationella perspektiv. I ..:n sädan refcren~rarn ingt1r sjiilvfal

let också den int..:rnationdla d..:batten om universitetens utveckling och 

deras föriindradc roll i sarnhiillet. Det biir enligt min m..:ning vara b~1de 

angeläget och stimulerande för högskolemyndigheter pä skilda nivi1er alt 

fiilja ocksä denna internationella debalt for att diirigcnom fa ett ytterligan: 

perspektiv p{1 den egna verksamheten. 

Jag delar L:HA: s uppfattning alt kvalitetsbegreppet. tilliimpat pii hög

skolans verksamhet. kan ha mtmga skiftande betydelser. Fi.ir att debatten 

skall bli fruktbar mt\ste den sftledes ockst1 innehalla preciseringar av i vilka 

avseenden kvaliteten diskuteras och vem som i detta avseende har ansva

ret för kvalitctsvillk11ren. Resonemanget kan belysas genom t. ex. en indel

ning av utbildningens kvalitet i olika dimensioner. En dimension skulle dt1 

kunna vara undervisningens utformning. Till denna kan foras kunskaps-. 

metod- och teoriinliirning. kreativitets- och kritikutveckling samt kun

skaps- och fardighetskontroll. En annan dimension kan vara utbildningens 

tillgiinglighct. Till denna förs lämpligen tillgängligheten i ge11grafisk mening 

och regler for tilltriidc till utbildningen. En tredje dimension kan vara 

utbildningens organisation t. ex. miijlighcter till eller krav på att varva 

utbildning m:h fi.irviirvsarbcte, viss bredd och/eller fördjupning av stu

di..:rna pfi utbildningslinjc och liknande. En fjiirde dimension kan vara 

utbildningens innehftll. Till dt.:nna kan räknas t. ex. fr{1gor om hur utbild

ningens innehåll uppfyller mfllet för en viss utbildning och utbildningsutbu

dl'l granskat mot imlividuella och samhiilleliga hehov. 

En precis..:ring av kvalitetsdiskussionen, exempelvis på det siitt jag hiir 

har skisserat. skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för alla i 

högskoleverksamheten deltagande parll'r. diiribland r..:gering och riksdag. 

att angripa de förhällanden som p<'lverkar kvaliteten. Jag är ocksä m..:dve

ten om alt kvalitetens olika dimensioner har samband med varandra. Den 

ena dimensionen förutsätter i vissa avseenden den andra och vic..: versa. 

Men även detta talar för en mera preciserad kvalitctskritik därför att det dti 

blir lättare att förutse vad en åtgärd inom en kvalitetsdimension far för 

äterverkan inom andra dimensioner. En ytterligare fördel kan ocks:t nås, 

nämligen den att förhållandet mellan kvalitet och resurser kan belysas i 

skilda avseenden. Den hittills förda kvalitctsdebalten visar enligt min 

mening att en del av de kvalitativa brister som har p;\talats bör kunna 

avhjälpas utan resurstillskott. 

Jag är också medveten om att varje debatt om utbildningens kvalitet 

innehåller motsättningar som är grundade på skilda värderingar och sam-
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h:illsuppfallningar. Dl'I :ir dii1i'iir fafiingt att tro att kvalitetsdebatten. 11av

sett hur man viiljer att struktun:ra den. skulle kunna leda till samflirstand 

11m n?1got slags objektiva kriterier fiir kvalitl'lsmiitning. Mitt syfll" med att 

förorda ntigot slags strukturering av debatten iir istiillet att hl. a. fo en 

tydligare bild av vilka de 11nuilden iir d:ir skilda v:irdcringar spelar störst 

roll for kritiken. rnirigenom ges bättre möjlighl'ler att bedöma vilka foriind

ringar kritikerna önskar och vilken b<.:tydclse dessa for:indringar skulle ha 

for högskolans ut veckling 1Kh diirmed för dess roll i samh:illsut vecklingen. 

Atminstone i ett avseende har kvalitetsdeballen gett oroande tecken 1irn 

brister. Jag Uinker dtt p[i den kritik som har riktats Illl1t standanlen pf1 

kunskaper 11ch fordigheter samt förmt1ga till kritiskt WnkandL· hos de stude

rande !>om genomgätt utbildningen framfiirallt inom delar av utbildnings

sektorerna för administrativa, ekorwmiska och s11ciala yrken och kultur

och informationsyrken samt vissa enstaL1 kur!'.er p~1 motsvarande omrf1-

den. Kritiken tyder rti att undervisningens uppliiggning. kumkarskontrol

len eller de studerandes arbetsinsatser inte alltid fyller de krav s1im mtlste 

kunna shillas p:'t högskoleutbildningen. Kritik har 11L·ks{1 riktats mot Jet 

avtagande intröset frän de studerandes sida att engagera sig i fördjup

ningsstudier. UHÄ har i sin anslagsframställning berört detta probkm. 

Ansträngningar m;tste göras fi.ir att viinda denna utveckling om en god 

rekrytering till forskarutbildning skall kunna siikras. Det iir ocks11 viktigt 

for att förbiillra Je utbildades möjligheter pä arbetsmarkn<tden. Det an

kommer på högskolemyndigheterna all vidta de ätgiirder som fordras för 

att röja undan tlessa brister. 

Jag tar ocks11 i Jet följande upp några fr{1gor med betydelse för utbiltl

ningens kvalitet ur skilda synvinklar. 

3. Plw1eri11g.\/i·ilgor 

Ett av de grundbggande motiven för högskolereförmen var att skapa 

instrument för den l<'mgsiktiga planeringen av hiigskolans roll i samhällsut

vecklingen. Till denna roll hör att högskolan genom sin utbildning och 

forskning skall medverka i utve1.:klingen av skilda samh1illsomräden t. ex. 

inom kulturliv. social omvårdnad och hillso- och sjukvård. regional ut

veckling. arbetsliv och niiringsliv. Rollen 1ir utomordentligt kriivantle pch 

det fordras tlärför en betydantle tid för att den skall fä en tillfredsställande 

utformning. Den besttir bl. a. av planeringsuppgifter Slllll skall utföras dels 

pä var 01.:h en av de olika högskoleniväerna. tlels i samverkan mellan 

tlessa. Uppgifterna mäste preciseras och viigas samman. Arbetet på att 

genomföra reformen har hittills i betydantle utsträckning fött ägnas at att 

bygga upp de olika planeringsinstrumentcn och att inh~imta erfarenheter 

~om kan ligga till grunt! för justeringar av delar i reformen. Även om en hel 

del justeringar kan behiiva vidtas ocksa framgent fttr tletta enligt min 

mening inte förhindra att uppmärksamheten i ökad utsträckning riktas mot 

den mera långsiktiga planeringen av högskolan. Det är naturligt att UHÄ 
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Jlirvid m:iste ha uppgiften all pti nationell niv{111tarbeta planeringsunderlag 

och bereda de i.ivergrip<mde riktlinjerna fiir högsknlans utveckling. 1vh1t 

den bakgrunden Lir det enligt min mening gliidjande att U HA i sina förslag 

till anslapframstiillning sf1 utförligt tagit upp problem kring den li1ngsiktiga 

planeringt·n. Jag delar iimbetets uppfattning att detta arbete mäste ske 

successivt. inte minst för att diah,gen mellan statsmakterna och högsk1,\an 

och mellan de skilda niv[1erna innm hiigskolan skall kunna finna lindarnåls

enliga former. Med hiinvisning till vad jag nyss har niimnt om ett av 

motiven fiir höpkolcreformen iir det enligt min mening nödviindigt att 

utvecklingen av hi.\gskolans planering sker sa att den ocksä leder till 

breddade och flird_iupade kontakter mellan högskolan och andra samhiills

sektorer. Jag kommer i det följande att beri.ira planeringsförutsiittningarna 

p;I ni1gra avsnitt av hiigskolans verksamhet. Innan jag g:1r in p[i dessa vill 

jag emelkrtid ange ett par utgfmgspunkter. 

Den ekonomiska sillwtion som kan förutses umler de niirmaste <'iren 

kommer inte att ge utrymme for en reform verksamhet viisentligen grumlad 

p;"\ tillsko!l av nya resurser. De reformer s11m m;\ste vidtas far diirför i hög 

utstriickning finansieras genom omprövningar av redan befintlig verbam

het. Dett~l synsiitt priiglar ocks~i mina förslag i det följande sf1vitt avser 

högskolans grundHiggande utbildning. Niir det giiller högskolans forskarut

bildning tll'h forskning Lir forfoillandet delvis annorlunda. Enligt min be

stämda uppfattning lir det nu nödviindigt att stiilla i.ikade resurser till 

förfogande for en ltmgsiktig utveckling av forskarutbildningen och den 

grundHiggande forskningen. Jag vill emellertid erinra om vad jag anförde i 

föregt1ende budgetproposition. niimligen angelägenheten av att de nytill

kommande resurserna för forskarutbildning och forskning anvisas till olika 

omräden av vetenskaplig verksamhet efter en noggrann prövning m:h att 

avkall ptt kravet ptt omprioriteringar inom redan befintliga resurser inte rnr 

ske. 

Det iir enligt min mening utomordentligt angel~iget att skärpa ansträng

ningarna att inom de redan anvisade resurserna åstadkomma en höjd 

kvalitet ~~lviil i den grundliiggande högskoleutbildningrn som i forskarut

bildningen och forskningen. Tyngdpunkten bör st1ledes förskjutas fr:m en 

kvantitativ till en kvalitativ planering. 

3.1. Studieorganisationen som planeringsinstrument 

Högsklilans studieorganisation har utformats bl. a. i syfte att skapa 

överblick över ett utomordentligt rikt nch varierat utbildningsutbud för att 

därigenom underliitta dimensioneringen och fördelningen av resurser pti 

skilda utbildningar. De breda yrkesuthildningssektorerna med sina all

m~inna utbildningslinjer är avsedda att svara mot mera stadiggivande be

hov av högskoleutbildad personal inom olika arhetsmarknadssektorer. 

Lokala och individuella utbildningslinjer skall tillgodose behovet av regio

ners. högskoleorters och enskilda individers mera specifika och tillfälliga 
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studieprogram. De iir 111.:ks[t tiinkta att kunna utnyttja.., fl.ir att priiva om clt 

studiepnigram kan utveckla.., till en allmiin uthildningslinje. DL' enstaka 

kurserna slutligen skall miita individernas \lCh arbetsmarknadens i.inske

mäl om kortare studieprogram fiir forthildning och vidareutbildning och 

kortarl' allmiinna utbildningar samt oeksfi kunna utnyttjas av nya grupper 

studerande inom högskolan som har hdwv av att priiva sin förrntiga for 

vidare studier inom denna. 

Jag iir medveten om att vilken indelning man iin vidjer fiir att ff1 en 

i.iverbli<.:k av högskolans uthildningsuthud sa kan den kritiseras frfö1 olika 

utgfmgspunkter. Jag iir likasf1 medveten om att varje indelning riskerar att 

leda till konstlade griinser mellan enskilda utbildningar och sektorer. RI. a. 

diirför är det inte möjligt att vid ett tillfålle liigga fast en studietirganisation 

som för lång tid skall stå orubbad. Justeringar av indelningen maste fortlö

pande göras och detta giiller sjiilvfallet ocksa den nuvarande studieorgani

sationen. Riksdagen hetonade detta förhållande vid sitt stiillningstagande 

till högskolereformen och jag har i tidigare propositioner erinrat härom. 

UH,\ avser ocksf1 att i sitt program för uppföljning av reformen granska 

den nuvarande studieorganisationens ändamålsenlighet i praktisk till

lämpning. 

Med dessa förutsättningar givna vill jag särskilt ange två utgångspunkter 

för tillämpningen av studieorganisationen. Den ena ~ir att förslag om för

ändringar av formerna för utbildningsutbudet mf1ste prövas mot intentio

nerna bakom studieorganisationen. Det iir endast niir detta villkor iir 

uppfyllt som det med säkerhet kan anges om en föriindring ocksä leder till 

en bättre tilliimpning av organisationen. Vissa erfarenheter tyder pä att 

engagemanget för att utveckla och bjuda ut ett utbildningsuthud. vilket i 

sig är my<.:ket positivt. ibland leder till ett kringgående av hcstämmelserna 

för studieorganisationen. Hiirav följer Hitt att iiverskädlighcten i uthild

ningsutbudet försvåras och att intentionerna bakom riksdagens heslut om 

lokalisering av utbildning och anvisningar av medel för denna inte efter

levs. Jag vill här erinra om vad jag i föregf1cnde budgetproposition anförde 

om inrättande av lokala utbildningslinjer. 

Den andra utgångspunkten är att förslag om föriindringar av formerna 

för utbildningsutbudct bör inneh11lla en analys av deras följdverkningar för 

organisationen som helhet. Målen för sådana förlindringar måste enligt min 

mening vara följandt":: 

ökad klarhet och överblick i fraga om utbildningsutbudet för att åstad

komma en lättillgänglig information till de studerande och arbetsmarkna

den. 

underlättande av högskolemyndigheternas förnyelse av utbildningsutbu

det och dess utveckling av utbildningens innehåll u<.:h undcrvisnings

former, 

klarare o<.:h mera gripbart underlag för de beslutande instansernas ställ

ningstagande till utbildningens dimensionering och lokalisering samt anvis

ning av medel. 
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.:\ndringar av formern:1 for uthildnings11tb11det hiir s;'1kdö fiireg:·is av en 

priivning nwt samtliga av dessa m:'il. 

Jag vill i det foljande fasta uppmärksamheten p;'i n;1gra fr:·1gor av annan 

karaktiir vid tilliimpningen av studieorganisationen. Oen ena rör samvc:r

kan mellan st·kt1irc:r och mc:llan linjeniimnJer. l"iir sekt1.irsnrgan c:lkr 1>rgan 

för linjer eller gruppL'r av linjer inriillas kan diirav p<'1 ni'tgon sikt utvecklas 

administrativa griinser som fiirsv<1rar samverkan mdlan organen. Detta 

kan lc:da till all tilhimpningen av studieorganisationen innm ett visst 1lrgans 

område kan komma att mer eller mindre markant avvika från tilHimpningen 

inom högskolan i iivrigt. Vidare. kan möjligheterna försvaras att i samarbe

te över sektorsgrlinser och linjeniimndsgriinser utveckla utbildningar med 

inslag fr'in skilda omrt1den. Högskolans möjligheter att smidigt anpassa sitt 

utbildningsutbud till förändringarna pt1 arbetsmarknaden och de studeran

des skiftande önskemfd om utbildning kan på så siitt komma att allvarligt 

begriinsas. Jag ~1r medveten om att vad jag hiir har berört iir ett prohlem 

som giiller all administrativ verksamhet och inte ni\got som iir specifikt för 

högskolans studic:organisation och institutionella organisation. Det förtjii

nar likviil att niimnas i detta sammanhang. Inom högsknlan vilar ansvaret 

för att motverka en s{1dan utve<.:kling i första hand pa de lokala styrelserna. 

Jag utgår frän att dessa med uppmärksamhet följer utvecklingen på detta 

omrt1de. 

Den andr:1 fr{1gan rör en tilltagande beniigenhet hos de lokala högskole

myndigheterna all vilja ~pjiilka upp de nuv:1rande allmiinna uthildningslin

jerna i ytterligarl' si1d:111a. Ett motiv h~irfiir som ofta förs fram iir all man 

diirigl'nom tror sig fö biittre möjlighl'ter att informera 1)m en variant eller 

grl'n inlHTl r~·dan existc:rande allrnlin utbildningslinje och pt1 ~[1 siitl ock~i\ 

llittare alt rekrytera studerande till utbildningl'n. A ven denna fr{1ga berörde 

jag i foreg{1cnde itrs budgetproposition. Enligt min uppfattning iir l'nbart 

information~motivet inte en tillrii..:klig grund för att splittra upp de all

miinna uthildningslinjerna. Utbildningsplant:rna för dessa gl'r i allmi'rnhl't 

en betydande lokal frihet att varil'ra utbildningens innehii.11 i linjerna. 

Avsikten med denna frihet fa bl. a. alt de studerandl' på en linje skall ha 

goda möjlighl'ter alt viilja studieinriktningar inom linjen o<.:h att undvika att 

utbildningslinjcrna blir ~tarkt spc<.:ialiserade. Undantagna fri:ln drnna all

männa prin..:ip bör vara endast vissa utbildningslinjer som leder till yrken 

eller arbetsmarknadsomräden med my<.:ket pret:iserade krav på kllmpe

tens. Jag an~er mot denna bakgrund att dl'! iir angeliiget att undvika alt 

splittra redan befintliga allmänna utbildningslinjer i ytterligare sådana. 

Vad jag här har anflirt syftar inte till alt förhindra att nya allmiinna 

utbildningslinjer inriittas. Behov härav kommer alltid all föreligga. Dl't lir 

emellertid viktigt att högskolemyndigheterna nlir de utformar förslag till 

nya allmänna uthildningslinjer beaktar kravet pf1 att linjerna dels bör ha en 

viss bredd o<.:h medge möjlighet till fördjupning, dels t;kker etl mera 

permanent uthildningsbehov som inte redan iir tillgodosett. 

24 Riksdagen 1979/XO. I sam/. Nr /00. Bila[.:a 12 
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Jag vill slutligcn n;imna att miijlight:ten att inr;illa individudla uthild

ningslinjer har tillkommit fiir att möta de stulkrandcs önskcm;'il <Hll l:ingrc 

studicprogram som inte kan tillgodoscs gcnom allm;inna cller 1<1kala utbild

ningslinjcr. 1 od1 fiir sig kan si1Jana studicpr,1gram ocks{1 fullföljas ge!ll1m 

all den sllldcrande fi._iljer L'nstaka kurser. Genom att hiigskolan nu ;ir 

t<1taldin1L·nsinncrad kan emL'llertiJ cn si·1Jan studicviig leda till att dcn 

studerande för all fullfiilja sitt pn1gram m;"tste viinta p:1 att fä tilltr;ide till cn 

ellcr annan kurs. Om den studerande medges att följa cn individucll linjc iir 

tankcn att han eller hon lHirmcJ skall vara garantcrad av hiigskolestyrelsen 

att fä fullfölja sitt studieprogram utan studicavhrott r•·i grund av att tilltr;i

Jet till Je ingiiemle kurscrna iir sriirrat. Jag iir medveten om att inriil!amkl 

av individudla utbildningslinjer i vissa fall kan vara en administrativt 

komplicerad uppgift. Lik v;il ;ir det enligt min mening niidv;indigt all denna 

möjlighet kan erbjudas de studerande ;ivcn lllll antalet individuella utbild

ningslinjer vid var:ic högskoleenhL't m~1-.ll:' bli fi.irhMlandevis bcgriimal. Jag 

utgår frt111 all högskolestyrelserna kommer all utveckla en liimplig teknik 

fiir delta iinJ:.imiil. U HÄ har aktualiserat denna fri1ga i sin anslagsfram

ställning. 

3.2. Återkommande utbildning 

Riksdagen har uttalat sig för all återkommande utbildning skall utgi..ira 

ett övergripande mål for planeringen av all utbildning (prop. 1975: 9. Ubu 

1975: 17. rskr 1975: 179). Som följd hiirav har i högskolelagen angetts att 

högskoleutbildningen skall planeras så alt återkommande utbildning främ

jas. Jag har i prop. 1976/77: 59 om utbildning m:h forskning inom högskolan 

m. m. samt i de två senaste budgetpropositionerna framhttllit <ttl det för 

hög~kolans del fordras el! långsiktigt arbete för att nå fram till en ti!Himp

ning av principen om återkommande utbildning. Inom UHÄ: s program for 

uppföljning av högskolereformen pttgftr t vä projekt om återkommande 

utbildning. Det ena rör samspelet mellan olika utbildningsformer vad avser 

återkommande utbildning och det andra avser att hclysa högskolans an

passning till återkommande utbildning. Från det senare programmet har en 

första rapport publicerats. Högskolans anpassning till återkommande ut

bildning - förutsättningar inom och utom systemet ( U HÄ-rapport 

1979: I). I rapporten belyses bl. a. den osiikerhet som råder på många håll 

inom högskolan om tolkningen av begreppet återkommande utbildning. 

Bl. a. som en följd härav har olika högskolemyndigheter redovisat skiftande 

uppfattningar om vilka åtgärder som kan anses tillgodose kravet på att 

främja återkommande utbildning. En vanligt förekommande uppfattning 

synes vara att begreppet tolkas som synonymt med fo11bildning och vida

reutbildning och att kravet på att högskoleutbildningen skall planeras så att 

den främjar återkommande utbildning i huvudsak kan tillgodoses genom 

utbud av enstaka kurser med denna karaktär. I rapporten tas också upp en 

analys av de förutsättningar som är nödvändiga för att den återkommande 
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utbilJningen i viJare mening skall fri genomslagskraft inom hiigskolan. 

Dessa riir bl. a. stuJieorganisation. utbilJningsutbud. pedagogisk-mdo

disk uppfaggning av utbilJningen tH.:h stuJiestiiJ samt samspelet ml'd ar

betsmarknaJen. 

Den ;'1terkommanJe utbildningen iir l'tt li1ngsiktigt mi·tJ för hiigskolan. 

Vid riksdagens bt>slut 1l!11 detta m;·11 betonades ocks:i att dl'! endast kan 1ias 

stegvis. Diiri ligger att det inte hclll'r iir miijligt att vid ett tillfolle precisna 

alla förutsiittningar for att m:ill't skulle kunna nits. Vissa grunJliigganuL' 

fiirutsiittningar ingar dock i hiigskolereformen gen11m t. ex. regkrna for 

antagning till högskoleutbildningen. 11tbilJningens lokalisning och stu

dieorganisationens utformning. AnJra forutsiittningar ;\tersti1r alltjiimt att 

precisera. lnneh;illet i dem m<iste till stor Jel bli beroendl' av fortlöpande 

erfarenheter av former av ;·1tL·rkommanJl' utbildning som redan beJrivs. 

UHÄ: s uppfoljningsarhl'te iir. sl'lt ur Jenna synvinkel. ett betydelsefullt 

led i arbetet p{1 att friimja utvecklingen av :'1terkommande utbildning inom 

högsk11lan. Det iir diirfor rnligt min mening angcliiget att det med kraft 

drivs vidare. Genom uppfiiljningsarhl'tt'l biir iikad klarhet kunna vinnas 

om Jcn liimpliga takten för utvecklingen av den ;'tterkommande utbildning

en och villk11rl'n för denna. Inte minst viirdd"ullt iir att fiirviintningarna p:1 

dt>n i1terk,1mmande utbilJningen di1 ocks~I kan gl's en fastare verklighl'lsan

knytning. 

I det följande tar jag upp n'igra fri·1gor av bt>tydclse for hiigskolemynJig

hl'tl'rnas arbete meJ [iterkommandl' utbildning. 

Jag har rt>dan niimnt att den htcrkommande utbilJningen m{1ste utveck

las stegvis. Den praktiska tilliimpningen av i1terkommande utbildning sker 

for niirvarande i huvud>.ak enligt tv!t modeller. Den ena iir enstaka kurser 

för fortbildning och vidareutbilJning och den ;mura iir utbildning>.linjer 

med etappavgängar. Den sistniimnda modellen kriiver. vilket bl. a. unJer

stryks i den ny~sniimnda rapporten. noggranna analyser av arbetsmarkna

den.; fi.iruhiittningar att ta enwl studeramh: som liimnar utbildningen vid en 

L'tappavgäng. Den kriiver of"ta ocks<1 speciella stuJieorganisatoriska anord

ningar för att kunna fungera viil. Valet av Jenna nwdell fordrar diirfor en 

omsorgsfull pri.ivning av vilka utbildningar som kan vara liimpliga. Hittills 

har ocksä endast ett fatal utbildningslinjer anorJnats med etappavg;'1ngar. 

Även om det iir angcliiget att utforma flera utbildningslinjl'r i denna rikt

ning iir det dock rimligt att anta att antakt s;)Jana linjer komml'r att öka 

förhållandevis lfingsamt. Pi1 kort sikt tordl' dlirför den första mmklll'n. 

dvs. forthildning och vidareutbildning i form av enstaka kurser. vara den 

som i huvudsak kan tilliimpas. Som l'tt första steg i en fortsatt utwckling 

av dt>n Merkornmande utbildningen bör dlirfor ökad uppmiirksamhl't iignas 

denna mmkll. fog vill hiir erinra om vaJ jag anförJe i tjoh'1rets budgetpro

position om planeringen av utbudet av enstaka kurser. Denna uppgift 

åvilar högskokstyreberna ,ich regionstyrelserna. Dessa hör intensifiera 

sin gemensamma planering av utbudet av enstaka kurser bl. a. i syl"te att 

bättre kunna tillgodose behovet av fortbilJning oeh vidareutbildning. 
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I dl'tla san1r11anhall):! vill jag th.:ks;'1 hl'it ktirt bni>ra l'n dkkt av urvals

syslL'llll'l. I dL·n al1111ii1111a tkhatten har kritik riktah lllPl att dl'l hla11d dl' 

iildrl' studnamk i hiigskPl;m finns en intl' Pbetydlig grurr st>lll rL·dan har 

en lting grundliig):!ande hiigskok11thildning. Dessa tillwidP):!iir sig nu urvals

>ysteml'h miijlighl'll'r att r:·1biirja en annan liH1g hiigskPkutbildnini; i syfll' 

att byta yrkl's11mri1dl'. Dl'lta kan leda till all rl·rsonl'r som rL·dan har 

ge1wmg;·1tt en h:·1rt sriirrad Utbildningslinje till dL·nna JiiggtT l'n ny Utbild

ning rit en annan hart sriirrad utbildningslinje. Det kan givo:tvis ifrr1gasiit

tas 11m detta iir L'tt iinskviirt utnyttjar;do: av samhiilkts uthildning-.resurser. 

En tilliimpning av princiro:n om i1ll'rk11mmandl' utbildning biir l'ml'ikrtid 

enligt min ml'ning sjiilvfalkt giilla alla. lnnebiinkn hiirav iir att det skall 

vara möjligt ocksa för en rers11n stllll redan har l'n hi.igskokutbildning att 

kunna antas och genomgfi en annan hiigskoleutbildning. Mfö1ga skiil kan 

;1beropas varför en si"\dan miijlighel skall st{1 i.ippen. Samtidigt m{1ste knn

stateras att konsekvenserna hiirav kan bli orimliga 11m si1dana studieval 

mera allmiint skulle riktas mot si·idana hi"lrt sriirrade utbildningar vars 

dimensionering bl. a. pii grund av kostnaderna för utbildningarna iir mera 

direkt anknuten till arbctsmarknadens bl'htiv av utbildad personal. Än 

ml'ra tydlig hlir tirimligheten om det skulle visa sig att st1dana val gi.irs av 

studeram.le i si1dan iddt•r att de efll'r utbildningens fullbtirdan endast har ett 

fatal är av sin yrkesverksamma lid framför sig. De tillgiingliga uppgifter 

som finns rörande dessa forhi"dlanden visar att det hittills endast iir ett 

mycket litet antal studerande som denna beskrivning passar in pf1. Det iir 

lik viil nödviindigt att ntiggrant följa denna frilga och förbereda :'ttgiirder för 

att förhindra en säd an ut veckling om dt.:t skulle visa sig vara pi1kallat. Jag 

avser att i annat sammanhang fit.:rktimma till regcringl'n i denna friiga. 

UHÄ har under de sena~te ären vid upprepade tillfällen tlterkommit till 

frägan om att studiestödet for de högskolestuderande mrlste utformas sa att 

det stimulerar den :'\terknmmandc utbildningen. Jag delar denna uppfatt

ning men vill samtidigt framhålla att de samhiillsekonomiska fi.irh:\llanden 

som kommer att vara rådande under överskådlig tid inll' ger utrymme för 

ett studiestöd som i nf1g\ln mera betydande omfattning kan ersiitta det 

inkomstbortfall vilket de personer far vidkännas som liimnar sitt forviirvs

arbete for att ga in i högskolestudier. Inte heller föreligger förutsättningar 

for att i n{1gon niimnviird utsträckning vidga antalet siirskilda vuxenstu

diestöd som kan utnyttjas för högskolestudier. Jag har ocksä i de senaste 

direktiven (()ir U 1978: 82) till studiestödsutredningen (LI 1975: 16). som 

bl. a. har att pröva frågan om studiestöd till högskolestuderande. uttalat att 

ekonomiskt utrymme inte finns under förutsebar tid för att !1stadkomma 

annat iin marginella höjningar av det totala studiemedelsbeloppet. 

3.3 Riktlinjer för resursplanering 

I föregående budgetproposition tog jag upp frågan om utbyggnaden av 

utbildningen på de nya högskoleorterna. Jag framhöll därvid behovet av att 
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regionstyrelserna utarbetad.: en rlan iiver en s{1dan utbyggnad. Diirvid 

borde angö en tidsordning fiir de olika orterna. Syf"tet hiirmed skulle \·ara 

att undvika att de {1rligen tillknmmamk n:surserna föt"lkladL's _j;imnt iivcr 

nrterna lK·h diirmed i rraktiken flirhindrade en kllns11lidcring <tv utbildning

en under övcrsbdlig tid. Jag har i:rfarit att regi1H1styr.:lsl'rna har r~1bii1jat 

detta arbete. Den nuvarande eklllllllniska situatiPnL'n vilkL'n undn de 

niirmaste {1ren inte kommer att medge större ;\rlig<t res11rstillsklltt. under

stryker angcliigenhcten av en s;1dan rlanering. Jag \'ill i detta sammanhang 

erinra lllll att regL'ringen i rrllr. 1975: 9 angav vis-,a orter s11m niirma'1 

aktuella for utbyggnaden av uthildningsutbudet. Ribdagen fann inte an

ledning till erinran nwt detta. Med hiinsyn till den utveckling a\ hi.igskolan 

som har iigt rum sedan dess hi.ir regillnstyrelserna i11ll111 ramen fiir tilldt:

lade resurser sjiilva kunna bedöma liimrligt uthildningsutbud od1 takten 

för utbyggnaden ra olika hiigskl1feorter irwm resr. region. Regilins!} rcl

serna bör sitledt'S i sin li1ngsiktiga rlancring inte liingrt:' behiiva bnna sig 

bundna av nyssniimnda riksdagsuttalande som ju endast avs:·1g ett inled

ningsskede. 

I föregftende budgctrn1rosition framhöll jag i fra[!a om högsk11kutbild

ningen i /-/11/111.11ac/ ''"" S/,Ji1·de att denna iinnu inte hade niitt siidan llmfatt

ning att den kunde rrwtivera kostnaderna for att inriitta statliga hiigsk11-

leenheter p;'t dessa llrter trrop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 435). Riksdagen 

delaJe denna uprfattning 1Kh angav ocksa att det knappast kunde anses 

troligt att utbilJningens lllllfattning skulle öka s<"t markant till 1980 att det 

Jt'1 skulle vara befogat att inr;itta statliga högskllleenheter. I s@let borde 

man överviiga möjligheten att vid resp. regionstyrelse inriitta en tjiinst. 

vilkens innehavare för Halmstad resp. Skövde som tjiinstestiille. UHÄ har 

i sin anslag~frams@lning beriiknat meJel fi.ir detta iindam{tl. 

Jag instiimmer i riksdagens hcdömning att uthildnin[!en~ omfattnin[! i 

HalrnstaJ och Skövde ännu inte motiverar inriittande av statliga hi.igsko

leenheter. Pft grund av det statslinansiella läget kan jag inte heller fiirorJa 

särskilda planeringsresurser fiir de tv[\ berörda regionstyrelserna. Jag utgår 

fri\n att Jessa inom ramen för sina resurser kommer att kunna ge hiigskolc

verksamheten i Halmstad nch Skiivdc erforJerligt stiid. 

Jag utgår fri:l.n att UHÄ noga följer utvceklin[!en i HalmstaJ och Skiivde. 

UHA bör med ledning av riksdagens uttalande och vad jag ovan har anfört 

i sambanJ med Je i\rliga anslagsframställningarna pröva fragan om liimplig 

tidpunkt for att inriitta statliga hi.igskolccnheter pft niimnda orter. 

UHÄ har i sin anslagsframstlillning tagit upp frågan om variationerna i 

ungdomsgruppcrnas storlek och deras ltrngsiktiga effekter fiir högsknlans 

dimensionering. Fram mot mitten av 1980-talet har den s. k. lh-arspuckcln 

som nu är ett av planeringsprnbll!mcn för gymnasieskolan ntitt högskolan. 

Med hänsyn till mönstret for övergäng från gymnasiesk1)lan till högskolan 

kommer dcnn<i ålderspuckel sannolikt inte att skapa motsvaranJe planc

ringsprohlcm for högsklilan. Det är cmcllcrtiJ angeliiget att denna frtiga 
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noggr<lllt analyst'ras . .lag utgär fr{1n att LI Hi\ i sin langsiktiga planering gör 

en s{1Jan analys. 

Vid min ht'Ji.imning av Ut' bt'sparingsfi.irslag som UHA i enlighL'l med 

regeringens budgetdirektiv lagt fram har _iag liven i t1r utgfltt t"r;111 att 

bt•sparingarna hiir vliljas sa alt Je inlL' förslimrar kvalilL'ten i hiigskolans 

vt'rksamhet. Jag klimmer dlirför inte att fororJa nägLlll hesparing p{1 

fakultt'lsansbgen. Det skulle stl1 i uppenbar strid mot strlivandena att 

sUirka högskolans forskaruthildning och forskning. För att fä utrymme for 

<mgclligna reformer in\lm den grundhigganJc utbildningen. bl. a. en kvali

tetshi.ijning av vissa dt'la;· av denna. har jag ht'diimt Jet nödvlindigt alt 

utnyttja delar av U H:\: s besparingsförslag inom sektorsanslagen. Jag har 

dlirvid valt att göra vissa ncdsklirningar av uthildningskapaL·iteten. Dlirvid 

har jag vall sädana utbildningar som endera har haft ledig kapacitet eller 

fr{111 ;irhetsmarknadssynpunkt bcdiimls möjliga att skiira ned. Jag har iiven 

bnlikn<tt en besparing under anslaget till lokala och inJividuella linjer och 

enstaka kurst'r. Som jai; tidig<trC har framhl1llit mt1stc reformer under de 

n:irmaste i1ren sf1vitt giiller den grundWggandt' utbildningen i allt viisentligt 

linan si eras genom ornpriivning av hefintlig verksamhet. Enligt min mening 

mi"iSte sädana omprövningar i huvudsak ges en annan karaktiir iin ned

dragning av kapaciteten med t:tt fiirh{dlandevis hegriinsat antal ärsstudie

platser pfi olika linjer fördelade p<'1 skilJa orter. En sf1dan teknik kan vara 

anv:indbar under ett par är men kan st:dan komma att leda till att studeran

deantalet per linje och hi.igskolcenhet hlir for litet för att vara ekonomiskt 

försvarhart. Hesraringsför~lagen biir dlirfiir i l"ortslittningen i första h<111d 

utgfl fri\n en hårdare prövning av bl. a. möjligheterna att göra kapacitets

minshningar gcn1)m nedliiggning av en hel linje pä m eller n;\gra orter. 

Givetvis mfist1: i sttdana förslag ocksf1 ingä en noggrann priivning av efter

frf1gan p[1 uthildning th111 säviil <trhdsmarknaden som de sllldcrande. 

Ett alternativ till nedsk~irningar av uthildningskapaeiteten hör. i synner

ht'l för kvantitativt smä uthildningar. kunna vara att kon1:entrera vissa 

uthildningslinjer till färre högskoleenheter. Detta förutsiitter emellertid att 

l!ll viss arbetsfördelning kan astadkornmas mellan högskoleenheterna. 

U HÄ hör i sin långsiktiga planering ta upp denna frtiga. Den har tidigart: 

aktuali~crats av mig i pnip. 1978/79: l 19 sävitt av~er en profilering av 

forskningsomr;lden pti högskoleenheter med fasta forskningsresurser. 

Jag vill slutligen betona att omprövningar och o~fordelningar av verk

samheter av det slag som jag här gett exempel på får ses stlm alternativ till 

ärliga tva.procentiga nedskiirningar för att skapa det nödvändiga utrymmet 

för angcfägna reformer. 

Genom invt:steringar i kikaler. inredning och utrustning tillförs högsko

lan betydande resurst:r. Pä grundval av prop. 1978/79: 92 har riksdagen 

h1:slutat om en permanent organisation för planering av lokaler. inrt:dning 

och utrustning. Den innehär bl. a. att ansvaret för denna planering i stor 

utstrlickning har förts över till högskoleenheterna. 
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Regionstyrelserna skall hevaka de regionala asrektcrna p~i lokal- och 

utrustningshehov för den grunJ!iiggande högskolcuthildningcn och UHÄ 

har ansvaret fiir hl. a. samordnande och rrillritcranJe uprgifter. Den for

iindring av organisationL'n for lokal- od1 utrustnirig.-;rlancringcn som s:'ilt1n

da har vidtagits iir hl. a. ett Uttryck för hcflllVel <tV alt knyta denna rlane

ring niirmare samman med rlaneringen av hiigskolans ut hildning och forsk

ning. Tillgf1ngen r[1 iindam[ilsenliga lokaler llCh adekvat utrustning för den 

verksamhet som skall hed rivas iir ytterst en fr{1ga om kvalitet. 

Stora investeringar i lokaler. inrt:'Jning 11Ch utrustning har gjorts for 

hiigskolan sedan slutet av l'J50-talct. t:1hilJning od1 forskning iir emeller

tid verksamheter Sllm kriiver stiinJig förnyelse för att kunna vara effektiva 

biu.k niir det giiller att miita samhiilk:h föriinderliga hehov av hi.igskoleut

hildad rersonal nch att rrnd111.:era nya kunskarer. Diirav följer att kraven 

p<'i reinve>tcringar i lokaler och utrustning som fonligst~illdes for I 0 - 20 fir 

sedan nu ocks[1 iir stora och sueeessivt miiste tillgodl1scs för att utbildning 

och forskning skall kunna hehi"illa sin k valitct. Diirtill kommer att stora 

hyggnadsl1bjekt som iir utli.irare fri\n planeringen under senare delen av 

I %0-talet oeh början av 1970-talct alltjiimt väntar ri\ att förverkligas. 

Freseatil1mrf1dct i Stl1ckholm. Renstriimsparken i Göteborg llCh södra 

universitetsnmrr1Jet i Lund iir exempel hiirpr1. 

Vad jag nu har anfi.irt visar enligt min mening det ytterst angeliigna i att 

högskolemyndigheterna bedriver en lokal- oeh utrustningsplancring s\1m 

leder till ett effektivt utnyttjande av dessa resurser. Det visar också nöd

v~imlighcten av att i planeringen av nya verksamheter lKh omprövningar 

av verksamheter heakra effekterna hiirav pti lokal- oeh utruslningssidan 

hl. a. d~i1for att Je i normalfallet inte kan tillgodoses genom resurstillskott. 

.lag {iterkommer utförligare till dessa frt1gor under avsnittct Vissa inom 

uthildningsdepartementet gemensamma fri'1gl1r. 

4. Fors/..ning och .f(11·.1/..11ruthild11i11g 

Innan jag gttr in pä frt1gorna rörande forskning och förskarutbildning med 

anknytning till hudgeten för budgetåret 1980/81 vill jag helt kort helysa 

utvccklingen av resurscrna för forskning och ut veckling t Foll) i vår om

värld samt ge en hild av v~1r o:go:n foll-hudget innevarnnde budgetår. 

I de flesta industrialiserade Hinder skedde en tiimligen jiimn ökning av 

FoU-resurserna fram till i början av 1960-talct. Oiirefter gjordes stora 

~atsningar pt1 FoU i ett flertal OECD-liinder. speeiellt inom områdena 

rymd-. kiirn- och forsvarsforskning. Satsningen på rymd- och försvars

forskning avtog doek i slutet av 1960-talet med en minskning av FoU

an~lagens andel av bruttonationalprodukten ( BN Pl som följd (se tabell). I 

de nordiska liinderna har FoU-anslagens andel av BNP i stort sett fortsatt 

att öka lt111gsamt fram till mitten av 1970-talct. 

Av allt att döma sker nu en förändring mot ökade Foll-anslag i manga 

länder. St1viil i Sverige som i Nnrgc och Finland har en betydande resurs-
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förstärkning skett av den statligt finansierade foU-verksamheten. Huvud

syftet är att främja den inhemska produktionen för att diirigenom hygga 

upp en bngsiktig industriell konkurrenskraft, trygga sysselsiittningen och 

fä en grund för att öka livskvalitt:ten. En först:irk.t grundforskning framför

allt vid universitet och högskolor bedöms ge Je nödvändiga föruts~itlning

arna att ock.s:1 förstlirk.a utveck.lingsarbctet och den tillämpade forskning-

en. 

FoU-resurscrnas andel av BNP i vissa liimkr 

1%3 1%9 1971 l 973 lY75 

Västtyskland 1.4 1,7 2 2 2. I 
Holland I.'! 2 2 1.9 1.9 
Frankrike 1.7 1.9 1.9 1.7 I ,H 
Svcrigc 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8 
Japan 1.3 u IJ> L6 l.7 
NC>rgc 0,7 I I I. I 1.2 
Danmark 0.9 0,9 0.9 I. I 
Finland 0.7 0.8 0.8 0.9 

Medlen för FoU i de nl1rdiska Hinderna för buJget<'tret 1979/80 har totalt 

uppskattats till ::!O miljan.kr kr. De i statsbudgetarna anslagna medlen utgiir 

drygt 95 miljarder kr. Sveriges andel av de statliga nordiska FoU-anslagcn 

uppgär till 56 procent. medan Norge svarar for 18 procent, Danmark for 15 

procent och Finland för 10 procent. FoU-anslagens andel av resp. lands 

totala statsbudget det aktuella budgctt1ret uppg<i.r i Sverige till 3 .fi procent. i 

Norge och Finland till 1,9 procent och i Danmark. och Island till ca 1.6 

procent. 
Ptt uppmaning av de nordiska statsministrarna i november 1978 utarbe

tas f. n. inom de nl11·diska samarbetsorganen planer för ett utvidgat nor

diskt for!>k.ningssamarbete. De titgärdcr som diskuteras gliller bl. a. gi.:mcn

samma forskningsprnjekt inom vissa omrt1den. ökat samarbetc i fräga om 

dyrbar vetenskaplig utrustning och registrering av forskningsprojck.t. 

SCB har pä uppdrag av FRN genomfört en analys av statshudgeten för 

hudget[1ret 1979/80 med avseende pt1 anslagen till forskning och utveckling 

!SCB 1979-04-19 Statliga anslag till forskning och utveckling 1979/80). 

Enligt SCB: s analys kommer de sammanlagda statliga utgifterna för 

forskning och utveckling budgetaret 1979/80 att uppgl1 till 5410 milj. kr. 

Det innebär en ökning med 355 milj. kr. eller niirmarc 7 proccnt j:imfört 

med närmast föregäende budgethr. Sedan budgetåret 197517fi har FoU

utgiftcrna därmed ökat med nästan::! 300 milj. kr. 

BERÄKNADE STATLIGA Full-ANSLAG BUDGETÅREN 1975/ 

76-1979/80. 

Löpande priser och 1975 ärs priser !prisomräk.ning efter utvecklingen av 

konsumentprisindex och förviintad prisutvcckling 1979 enligt prcliminiir 

nationalbudget). 
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HuvwJdden av anslagen gtir till FoU-verksamhct inom landet. Mera 

hctyddsefulla undantag ~ir ca 12." milj. kr. till internationellt utvccklings

samarbete och ca 170 milj. kr. till europeiskt samarhete inom rymdli.irsk

ning t ESAl och klirnforskning tCERN ). 

Som framgtir av följande tahcll kanaliseras n~ira tre tj~irdeddar av FoU

anslagcn genom tre departement. nfönligcn uthildningsdepartcmentet 33 

procent. flirsvarsdepartemcntet 17 pnicent och indu~tridepartcmcntct 

tinkl. affärsverken) 22 procen!. 

BERÄKNADE 1-oU-ANSLAG I BUDGETPROPOSITIONEN AVSEEN

DE 1979/XO OCH FÖREGÅENDE BUDGETÅRS PROCENTUELLA 

FÖRDELNINGAR PÅ DEPARTEMENT 

Departement Procentuell fördelning 1-'oU-an~lag milj.kr. 

1977/78 1978/79 1979/80 1979/80 

Utbildnings 31.2 31.8 32.6 I 766 
lndu~tri I inkl. 
atT<irs verk) 18.2 20.3 ~ 1.8 I 179 
1-'i\rsvars 23,3 19.5 17.1 923 
Jordbruks 8.6 8,5 8.7 469 
Social 5.8 6.4 7.0 379 
Bostads 2.1 2.7 3.1 167 
Utrikes 2.7 2.7 2.8 150 
Kommunikations 
linkl. amirsvcrk) , --·' 3.0 2.7 146 
Arbetsmarknads 1.3 1.4 1.6 85 
Budgct 2,6 2.3 1,3 69 
Ekonomi 0.4 0.4 0.4 20 
Justitie 0.2 0.1 0,1 8 
Kommun 0., 0., 0.1 8 
Handels 0,1 0,1 0.1 5 
Övrigt 0.6 0.6 0.6 35 

Totalt 100 i;; 1ooi::-;. 100 ''i 5 410 

Vid en ändamftlsindelning av FoU-anslagen framgår att den största 

andelen. W procent. anvisas for att fr~imja allmän vetenskaplig utveckling. 
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framförallt forskning \'id universitet llCh hiigskolm. Ca 18 procent av FoU

anslagen iir iignade åt fiirsvarsforskning. I det niirmask 11 procent avsätts 

fiir att friimja forskning inom energi- och vatlL'nfiirsörjningsomrfakt. 

BER.Ä.KNADF Fot:-ANSl.AG I BlJDCil:TPROl'OSITIONEN AVSEEN

DE 1979/80. FÖRDELNING PA Äl\DAl\1.ÄL. 

.Ä.mJamal l\1 ilj. kr. Procent 
--·---·--------· ·---~------

l. Jnnlnruk. skog~hruk. jakt. fokc 107 2.0 , 
lnuusrriell verksamhet 301 5.h 

3. Energi- od1 vattcnfiirsö~ining 5n9 10.5 
4. Transport och kommunikationer lon 3.1 

Boenuemiljö. samhiillsplanering 101 1.9 
h. Fysisk miljö. nat11rv:·1rd 92 1.7 
7. Hälso- och sjukvard 379 7.0 
8. Socialvi1ru. ~ocial miljii. trygghet 83 1.5 
9. Kultur. massmedia. fritid 14 0,3 

10. Undervisning , ... 
• I I. I 

11. Arbetsmiljö. pcrsonalskyud 108 2.0 
12. Offentlig förvaltning. samhiillsM:rvice 150 2.8 
13. Utforskning av jorden och atmosfären 39 0.7 
14. Allmän vetenskaplig utveckling 2 125 39.3 
15. Rymdforskning 126 2.3 
In. Försvar 992 11\J 
-----·- ·--··---
Samtliga ändamal 5410 100 '"· -·---·---· 

Den korta hclysning jag nyss har gett av FoU-rcsursernas tillviixt i vår 

niirmaste omviirld och inom den industrialiserade viirlden i övrigt visar att 

Sverige hittills i detta sammanhang har kunnat hiivda sig relativt väl. 

Samtidigt visar den också. vilket jag n:dovisade redan i föregående budget

proposition. att stora ansträngningar nu görs i mt111ga industrialiserade 

liinJer för att hygga ut FoU-resurserna. Detta tyder enligt min mening p{1 

en ökaJ medvetenhet om hl. a. den grundläggande forskningens limgsiktiga 

hctydclse för att skapa konkurrenskraftigt näringsliv och ökad social viil

färd. Det iir genom en kvalitativt god forskarutbildning och en stark grund

higgande for:--.kning Sl'm det hlir möjligt att miita de framtida behoven av 

forskaruthildaJ personal och de nya kunskaper som fordras för denna 

utveckling. 
Den ökning av Foli-resurserna som nu sker i andra fander kommer på 

sikt att bl. a. leda till att dessas niiringsliv förstiirker sin konkurrenskraft. 

Det är mot den bakgrunden nödvändigt att fiir Sveriges del fortsätta den 

uppbyggnad av resurserna för forskarutbildning och forskning som p:'lbör

jades förra äret. Jag vill i detta sammanhang stryka under den långsiktighet 

som gäller för detta slags verksamhet. Resultaten av den grundfaggande 

forskning som pagår eller nu initieras kan väntas bli kllnkretiserade i 

tillämpningar och innovationer först på J0-20 års sikt. Man kan således 

inte förvänta sig att de ökade satsningar på forskningen som vi nu gör 

annat än i undantagsfall kan bidra till att lösa problem som är aktuella 
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under de niirmaste ären. lhremot hidrar de till att bygg<t 11rp den kunskar 

som fordras fiir att lösa rrohkm Stlm miill'r oss fram nhlt sekebkilfrt. De 

l[tnga rersrektiv S<lm saledö m!tste anliiggas fiir bediimning<tr ;t\' forsk

ningens roll i samhiillsutvccklingen kda naturligt till att odsi·1 n:s11rsfri1-

gorna för forskningen - tillg:1ng ra forsli.arutbildad rersonal. utru-,tning 

111. m. - måste ses l~ingsiktigt. Det ;ir inll' miijligt att n<'1 en tillfrL·dsstiillande 

utveckling av forskningen under en liingre tid med enbart tillfolliga iikning

ar av forskningsresurserna. Jag gav i förra h11dgetrnirositionen uttryL·k :11 

detta synsiitt bl. a. genom att forcsl:1 att siirskilda medd skulle anvisas for 

dyrbar vl'lenskarlig utrustning ,ich att dessa medd successivt skulk fiir

stiirkas. 

I prorositionen 197'1</79: 119 om forskning och forskarutbildning m. m. 

framhöll jag all det iir nödviindigt all striiva efter en balans mellan !1 ena 

sidan drn grundliiggande forskningen och forskarntbildningen. {1 andra 

sidan sektorsforskningen. Den senare mi1ste kunna bygga ril den forskning 

och utbildning som bedrivs inom hiigskolan. Denna sk.all bistii sekhirs

forskningen med forskarutbildad rersonal. nya kunskarer vunna genom 

grundHiggande forskning och en viilut vecklad forskningsmiljii. Den iiver

sikt av forskningshudgetens struktur som jag nyss har redovisat visar att 

sektorsforskningcn förstiirkts kraftigt under de senaste [1ren. A ven detta 

förh;'tllamle gör det enligt min mening angcliiget att nu gti vidare med en 

fortsatt urrbyggnad av forskarutbildningen och den grundliiggande forsk

nmgen. 

Vad jag nu har anfört utgiir för mig avgörande skiil för all i det följande 

förorda en betydande försHirkning av resurserna till forskarutbildning och 

forskning. totalt ca 70 milj. kr. for budgett1ret 1980/81. För att underliitta 

drn lfmgsiktiga rlaneringen av forskningsverksamheten vill jag redan nu 

anmiila att jag för de dilrefter följande hudgetärcn kommer att förorda 

förshirkningar av motsvarande omfattning. 

I den forskningshudget som jag lägger fram i det följande har jag föst 

silrskild vikt vid behovet av all förstiirka högskolans forsknings<)rganisa

tion. Basresurserna under fakultetsanslagen fi.iresli\s urrriiknade med 

drygt 18 milj. kr. Diirigenum kan man bl. a. i avvaktan på stiillningstagande 

till lilranj;instutrcdningens förslag inriitta ytterligare extra forskartjiinster. 

Jag förordar ocks{1. i enlighet med UH.Ä.: s förslag. en urpr~ikning med 5 

milj. kr. av de medel som är avsedda att möjliggöra univcrsitl'lslektorers 

(motsv.) forskning. 

Genom riksdagens och regeringens beslut med anledning av rrnp. 1978/ 

79: 119 kommer iindrade regler för behörighet till forskarutbildning att giilla 

fr. o. m. lilsi\ret 1980/81. Detta kommer all medföra att stora grurrer som 

inte gått igenom traditionell universitetsutbildning far allmiin behörighet 

till forskarutbildning. Som exemrel kan nämnas sjuksköterskor. fiirskollä

rare. fritidspedagoger. Det är sannolikt att .dessa nya forskarstuderande. 

fttminstone inledningsvis. inte kommer att ha samma möjligheter som 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartcmentet 3XO 

andra grurrer av for-,karstuder;111d.: att tinansil'ra sin forskarutbildning 

genom I. ex. innehav av assist.:nl- .:\ler amanucns1j;inst din arhcll' irnim 

forskningsrnijekt. Jag knmmer i Jet foljande att föreslft att antalet uthild

ningsbidrag for doktoramkr ökas med 75. 

McJli:n för forskningsanknytning ''ch kunstn;irligl ut vecklingsarhete fö

resl~1s förstiirkta med 2 milj. kr. .lag vill erinra om att hiigskl1leenheterna 

har L'tt ansvar för fnrskningsanknytningt·n av den grundliiggande uthilJ

ningen ocksti oavsett de siirskilda medel som av stahmaktcrna tilldelas for 

detta iindamäl. Denna verksamhet har en central roll för att knyta samman 

<le utbildningar inom högskolan, som saknar forskningsöverbyggnad. med 

högskolans forskningsvcrksamhet. 

Jag kommer i det följande att förorda inriittamlc av tjiinster som profes

sor tL 22) inom omri1dena spanska. lf111gv[1rdsmedicin. onkologi. cancer

epidemiologi. n::umatologi. tj;irranalys - siirskilt tilfampad l)iirranalys. ma

terialvetenskap. polymera materials egenskaper rn.:h anviin<lning. arbets

miljöutformning llCh kvalitetsteknik '>amt för <len temaorienterade forsk

ningen i Linkiiping tvä tj;inster inom vartJera av temana H;ilsu- lH.:h 

sjuk vtir<len i samhället ot:h Kommunikation - iiverföring av information. 

Vidare för jag fram fiir-,lag om omvandlingar ot:h omprioriteringar inom 

givna rcsmscr inom tliljan<le ,imri<len: massmedicforskning. klinisk bakte

riol<igi. anestesiol,igi -- särskilt intensivv~ird. fasta tillstiindets kemi ot:h 

<latahigi (tvt1 tjiinster). Jag tar m:ks~t upp medel för en giistprofrssur vid 

Chalmers tekniska hiigskola. Vid forskningsråden biir inrättas tjfö1ster som 

professor ( L 22) inom l1mr[1dena bysantinologi. historisk demografi och 

h~il~o- och sjukv!1rdsforskning. För fllrskningsr[idsorganisationen beräknar 

jag en mc<lelsökning om sammanlagt Jrygl 47 milj. kr. IXirtill kommer att 

jag fliror<lar en fortsatt ökning av medlen för dyrbar vt·lenskaplig utrust

ning meJ 10 milj. kr. till 25 milj. kr. för nästa budgetar. 

UHÄ har i sina förslag till anslagsframstiillning iiven angett riktlinjer fiir 

utbyggnaden av <len humani~ti~k<t ot:h teologiska forskningen t. o. m. bud

get~lret 1984/85 . .lag anser denna ltlngtiJsplanering värdefull men finner Jet 

inte möjligt att gi.ira en niirmare prövning av förslagen så liinge inte planer 

föreligger iiven för övriga vetenskapsomr:'l<len. varigenom man kan viiga 

skilda yrkanden mot varandra. UHÄ har ~iven redovisat att arbete pi1gär 

med ett principprogram med en gemensam målsättning och planering för 

<len o<lonwlogiska forskningen i Sverige. Initiativet härtill har tagits av <le 

odontologiska fakultetsniimn<lerna. Jag finner att iiven denna 11'.lngti<lspla

nering är värdefull ot:h räknar med att berörda myndigheter fullföljer 

densamma. 

Jag har i det föregf1en<le - ot:h ot:ksä i tidigare budgetpropositioner -

berört behovet av grun<lliiggan<le forskning för att pt1 sikt lägga en grunJ 

för en fi.irnyelsc av vttrt niiringsliv. Denna frii.ga har ot:kså tagits upp av 

U HÄ i <less bu<lgetfi.irslag. lngenji.irsvetenskapsaka<lemien i dess rapport 

Kunskap och konkurrenskraft till regeringen förra aret lKh styrelsen för 
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ll'kni'k Ut\'L'L'kling 1STLI) i dess rarpllrt TL·knik flir framtiden. STU-rcr

srl'kti\' i'J7'J. lkt gl'lllllllg;il'nlk ll'lllat i siir,kilt dL' sistniimnda skriftnna iir 

att den IL'kniska oL·h nat11rvl'lensk;1rliga forskningl'n 1111 mastc tillföras 

hl'tydamk rL's11rsl'r. DL't iir inom dessa omr;·1tkn StHll gn11llkn mt1stl' liiggas 

till ~·n industriell utvl'ckling 'om k;111 gL' v;·irl niiringsli\· en bngsiklig knn

klllTL'llskraft. Samtidigt hctonas Pcks:1 angl'l;igl'nhl'tl'n av att <irskilt stödja 

s:1dana omri1dl'n tbr Svl'rigl' kan hl'diimas r;1 sikt ha antingl'n kPmrarativa 

forddar elll'r hehov av att niira följa dL·n internatitinl'lla utvecklingen. 

E.xernrL·I rt1 s:1dana omrt1dl'n iir informationstl'knik. mikroelektroteknik. 

hitlVl'tenskarl'r tKh materialvell'nskaper. 

Dl' niimnda forskningsPmri·idL'na stiimmer viil ml'd de inriktningar jag i 

tidigare hudgetrniposititrncr har angivit hör dtnstriivas inom dt.:n matt:

matisk-naturvl'tt.:nskarliga Pch tekniska forskningen. Flertakt av de nya 

rrtifcssurer som jag tar urp fiir de maternatisk-naturvL'lenskarliga fakulte

tt.:rna falln ticks{1 inom de angivna omriidcna. \'ilket framgfir av min nyss 

gjorda redtl\'isning. Jag avser vidare att vid min IC:irdelning av hasresursför

stiirkningarna p[i fakultell'r liigga tyngdrunkten p{1 naturvetenskar tlCh 

teknik. 

Aven tim det s{tledes nu iir angeliiget att tillföra naturvetefökar llL:h 

teknik hetydande nya resurser frir dL'lta flirhiillande inte bla till en ensidig 

urrhyggnad a\' Vftr forskningsverksamhet. Humanistisk. samhiillsvl'len

skarlig och medicinsk forskning iir llundgiingliga för utvecklingen av viil

forden och kvaliteten i vart samhiille. Jag har tidigare framhfillit. llL:h det 

fi.irtjiinar alt urrreras. att det inte iir mi_ijligt att bygga ett viil fungeranLk 

samhiille haserat rf1 ett tekniskt hligtstiiende niiringsliv utan hetydande 

hidrag frim forskningsllmrfiden. som riktar in sig rä föriindratk mönster för 

kulturella aktivitL'ler. nya former for kommunikationer inom och över 

nationella griinser. skyddL'I av personlig integritet. iindradl' beslutsstruk

turer irwm denwkratins ram och fi\rdjurad stii.:ial tl!l1vt1rdnad i vid bemiir

kelsl' - fiir alt L'ndast niimna nt1gra aktuella prohlem. Diirför förordar jag 

ocks:i en. tim iin begriinsad. utbyggnad av resurserna iiven för si1dana 

forskni ngsom ri·iden. 

lnriittamkt av tjiinst som prpfrssor iir etl av de fa ml'del regering oL:h 

riksdag har för att ~lyra resurser direkt till etl avgriinsat forskningsomrfale. 

I mfmga fall kan detta vara tillfyllest. Det giillcr t. ex. n:ir etl nytl forsk

ningsomrride v;ixer fram inom ramen för ett :imne. En rnifcssur inom d(·t 

nya forskningsomradct innehiir d;\ ett statsmakternas crk~innande av en 

sreciali~ering inom det gamla iimnet. Forskningskapacitet och l:imrliga 

siikande till en professur finns i allmiinhct i det nya ~imnet. Situationen hlir 

emellertid en annan tl!ll regering oL:h riksdag skulle vilja stödja ell nytt 

omr~de som antingen ligger mellan olika ämnen eller gtir tvärs över skilda 

iimne~gr~inscr. I s{1Jana fall är inte alltid en professur det mest iindamälsen

liga siillet att initiera for~kning. 

Enligt min uppfattning är det nödvUndigt att pröva olika metoder for att 
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stimukra framviixtcn a\' forskning. Ett skid iir bl. a. att fli1Nittra hiigsku

lans möjligheter alt hi,1;1 sektor-;f,irskningcn. Denna iir inte discirlinllrien

!crad r<'i samma ~iill som hiigsklllans f\lrskning. Ofl;1 ertcrfri1gar scktnrsnr

ganrn furskning av just del slag sum ligger mellan discirlincrna clkr giir 

i.iver griinserna för dem. De pn1bkm Sl\111 sektmsforskningen skctll <ingripa 

iir inte a\' naturen ~lrukturerade enligt mönstret for hiigskulans fakulteh

och iimnesindclning. Inom hiigskl1lan har ansaher gjurts for alt miita dessa 

nya forskningsbclll1V. Den rm·st umfattande iir tcmaforskningen i Linkii

ping. Andra exemrel jr ccntr11mbildningar s<'isllm centrum fiir tviirvetcn

sli.apliga studier i Glitcb\lrg llCh forskningspllliti--ka institutet i Lund. Upp

byggnad av resurser fi.ir klH1sumcntforskning. jiimstiilldhctsforskning. ar

hetsvctcnskaplig forskning llch energiforskning inllm samhiillsvl'tenskarlig 

fakultd iir anura exempel. Jag anser att man nu hiir priiva en moucll s\lm 

innebiir att mcuel anvisas till en clkr flera hiigsktilt.:enheter för att pahii1ja 

uppbyggnaden av ett fmskningsmnrilde snm bedöms vara ;111geliige1. Piir

delen med denna nwdell fa att den inte binuer resurserna till en specialise

rad tjiinst utan ger frilK'l att ange ett vidare furskningsnmri'ide. l\fodellen 

medger ocksä att forskningen kan byggas upp s:1 alt siiga 11nderifr;\n. ( lm 

pn1fcssurer ~å sm{mingom inriittas inom omr~1det kan detta ske niir kvalifi

cerade sökande finns och en viss stabilitet i forskningwerbamhl..'len har 

uppnåtts. Jag förordar all denna modell nu priivas för tv:1 omr{1den. Det 

ena hör vara barnkultur \lCh fi..irliiggas till universitetet i Sll.H.:khnlm 11ch Jet 

andra marin teknik förlagt till Chalmers tekniska högskola. Fiir vartuera 

omritdet hör anvisas 500 000 kr. under del första verksamhet~itrel. Jag 

aterknmmer under röp. anslag till en utförligare beskrivning av pmri1dena. 

I detta sammanhang vill jag erinra tlnl att U HÄ har i uppdrag alt ut veckla 

fakultetsprogram för forsJ..:ning. 

I flera sammanhang har dd uttryckts llrll för rekryteringen till fnrskarut

hildning. I prop. 1978/79: 119 llm vissa frf1gor rörande forskning och fors

karutbiluning framhiilb att det f. n. knappast finns underlag för att bedöma 

om antalet doktorander generellt iir för litet. lagom eller för högt. Det 

fiirefaller dock sannolikt alt r.:-kryleringen till vissa iirnnrn iir alltför be

grän~ad och att det diirför pf1 längre sikt kan urpslf1 brist på per~llner med 

forskarutbildning inom vissa 1imraden. I niimnda propositilln framhölls 

vikten av att de studerande inlllll allmiinna utbildningslinjcr kan erbjuda~ 

möjlighet till en iimnesfordjupning som ockst1 liicker eventuella siirskilda 

förkunskapskrav för tilltriide till forskarutbildning. Därigenom skulle de 

studerande bl. a. fa biittrc möjligheter att efter utbildningen viilja mellan att 

ga ut i arbetslivet och att fortsiilla med forskarutbildning. Det ankommer 

pä UHÄ att pröva möjligheterna att i ökad utstriii.:kning låta fi.irdjupnings

studier ingä i allmiinna utbiluningslinjcr. 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79: 119 

träder nya regler för behörighet till forskarutbildning i kraft den \juli l 980. 

Dessa regler innebiir att stora grupper frän icke-tr'..1ditinnell högskolcutbild-
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ning far allm:in hehiirighet fi_ir for~karuthildning. RL'krytt:ringsununlagl't 

fiir for~karuthiluningen hrl'ddas h:irigenom avsev:irt. Kvinnor utgör r. n. 

L'nda~t en minoritet av de forskarstuderande. Jag anser det ;111gdiigl't all 

delta forhi.illalllk iindras. fog vill hiir piipl'ka att dl' nya grupper. som 

gerwm de iindrade regkrna far allmiin hehiirighet till forskarutbildning. h;1r 

stlll. andel kvinm1r. 

I pnip. 1978/7'1: 119 framhöll jag angdiigl'nhetcn ;1v fiirbiiltradc insatser 

fiir information om forskning och forskningsresultat. Fiir innevarande 

hudgetär har anvisah 4 milj. kr. fiir forskningsinformati1m. Mcdkn dispo

neras av FRN. Av ml'debramen har~ milj. kr. a\·safö for stöd till högsko

lans samh:illsriktade forskningsinformatilHl. Jag kommer i Jet fiiljande att 

vid min anmiilan av anslaget hirskningsrädsniimnden fiiresk1 en kraftig 

fi:irsbrkning av resurserna fiir forskningsinformatitln. I de förslag om upp

riikning av basresurser för forskning och forskarutbildning s\lm UHA 
himnat ingt1r bl. a. iikadc resurser för högskl1lans forskning~information. 

I enlighet med vad jag anförde i niimnua propositillll har FRN av rege

ringen fåll i uppdrag. att utreda miijligheterna att ge ut popul:irvetenskaplig 

li!teratur i upplag\lr med mycket h'1gt pris. FRN har under hösten I 97'J 

relhivisat förslag med ankdning av lktta uppdrag. FRN har under utred

ningsarbetet hiirt Svenska Bl1kforHiggareföre11ingen. Stiftelsen Lilleratur

fr:imj;rndct. h'lkhildningsfiirbundet. Bok-. pappers- lich konttlrsvarufiir

hundet. Svniges Allmiinna Biblioteksfiirl'ning. Fi.ireningen Svenska Ted.:

nan.:. Svenska Fotografernas Förbund samt Sveriges Fiirfattarförbund. 

Förslaget innebiir i korthl't all FRN fi:tr ansvaret for en fiirsiiksverksam

het som syftar till att utvel'.kla stödformer för den popuHirvetenskapliga 

utgivningcn i Svcrige. Verksamheten. som avses omfatta en trcfirsperiod 

med hi_irjan budget;"iret 1980/81. skall ta sikte p~i att ~tödja en utgivning om 

högst 4_~ titlar under trcärsrcrilldcn. 

Förslaget innebiir att niimnden inte har funnit det miijligt att fönirda en 

utgivning av ropuHirvetcn,kap som fcmkronorshiicker enligt modellen En 

hl1k for alla. Litteraturfriimjandet. Sllfll svarar for utgivningen av niimnda 

serie. anses inte ha nödv:indiga produktionsresurser for att ta ansvaret for 

utgivningen av plipufarvctenskapliga böcker. I denna hediimning instäm

mer samtliga remissinstanser. diirihland Litteraturi'r:imjandet. Jag delar 

givet vis ocksi·1 denna bedömning. men jag vill i likhet med FRN och 

Litteraturfriimjandct betona att de erfarenheter som vunnits genom Litte

raturfriimjandcts distribution av fcmkrlmorsböckerna bör tillvaratas ptt ett 

liimpligt siitt. 

Jag finner FRN: ~förslag om försöks verksamhet i stort sett änuamälsen

ligt. En rad fr{1gor. som niimmlen på grund av tidsbrist inte kunnat belysa, 

måste nfamare klargöras innan en stödform fast etableras. Det giillcr t. ex. 

i vilka former ett 'tiid skall utgi1 och kontaktformerna mellan anslagsgi

vande myndighet it ena sidan ol'.h förlag ol'.h distributörer ä den andra. 

Aven relationerna mellan fö1fag ol'.h distributörer maste ytterligare belysas 
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od1 de d.01H1miska kal kvinna 11t vecklas. FRl\ 11tg"1" fr:·1n all dc·ssa och 

andra fr;1gor ,kall helysa., genom den flire,lagna forsökwerksamhden och 

_iag dl'l;1r tknna 11ppfallning. 

Stat.:n-. kulturr;·1d har a11w;11" for det statliga stiid som utgi1r for all 

stimulera utgivning och fiirs;iljning a\· litteratur. Sti.idet har 1111mera en 

hetydande 0111fallning och t:ic·ker en rad olika hokkategorier. bl. a. fack

hiicker. R;1det har d;irför en gud l.iverblick av h11kmarknaden och har dlirtill 

forviirvat en betydande erfarenhet av hur 11lika stödformer fungnar. 

FRl\ har i utförandet av sitt uppdrag haft f1,rtli.iparn.k samr<'1d med 

'ta tens kulturrnd. Detta samarhete hiir fortslitta ;i ven under försiiksverk

samheten och dt:t kan vid fiirsi.iksperiodens slut finnas anledning iivervliga 

11ch.sti fragan 1.1111 forhall h11vudmannaskap for en fast etahlerad verksam

het. 

Jag rtlL'rkommer i annat sammanhang till regeringen med fi.irslag till 

riktlinjer for hur forsöksverksamheten med stiid till utgivning o.:h forsiilj

ning av P<'pullirvetenskaplig litteratur skall bedrivas. 

För budget<'1ret 1980/81 har jag hnliknat 800000 kr. for försöksverksam

heten. 

Riksfi.ireningcn mot cancer erhaller f. n. t1rligen ett statligt bidrag pt1 3 

milj. kr. Riksforeningen kan dock med hj;ilp av g<'1vor och donat inner ge ett 

stiid till L'ancnforskning som f. n. uppgt1r till sammanlagt .:a 28 milj. kr. 

Ril;.sforeningen svarar diirmed i praktiken fiir den abs,1luta merparten av 

stödet till cancerfor-.kning. hireningen har ett nlira samarbete med de 

medicinska och naturvetenskapliga forskningsrf1tkn (MFR och NFR) vid 

bedömning av forskningsprojekt m. m. Forskningsr<'1dcn finansierar f. n. 

inga direkta .:an.:erforskningspr11jekt. lnfi_ir budgettiret 1980/81 har Riks

foreningen framh<'dlit att den med nuvarande ekont,miska tillgtingar inte 

liingre kan svara for att stödet till can.:erforskning bibehålls pf1 en rimlig 

niv{1. Enligt Riksfiireningen hör nu definitiv stlillning tas till formerna för 

finansiering av .:ancerforskningen i Sverige. Föreningen föreslt1r att stats

hitlraget till fön:ningen iikas med sammanlagt 19 milj. kr. Av bidraget bör 3 

milj. kr. anviindas för Riksfi.ireningen~ informationsverksamhe!. U H Ä. 

FRN. M FR Ol:h N FR har avgett yttranden över Rik.sföreningens förslag. 

Samtliga Jessa myndigheter betonar att statens stöd till .:ancerforskning 

biir kanaliseras genom forskningsräden. Jag delar denna uppfattning. Riks

föreningen har gjort ytterst viirdefulla insatser genom sitt stötl till .:an.:er

forskningen. Forskningsri1dsorganisationen. friimst dt1 MFR rn:h NFR. bör 

do'-"k svara för det statliga stödet till can.:erforskning. Jag kommer i det 

följande att föresl~1 att M FR: s anslag ökas med 3 milj. kr. för att möjliggöra 

fi_ir rådet att finansiera projekt m. m. inom .:ancerforskning. Jag kommer i 

annat sammanhang att föresl~1 regeringen att uppdra f1t M FR att tillsam

mans med N FR och Riksföreningen mot can.:er utreda frt1gor rörande den 

närmare utformningen av överföringen från Riksföreningen till forsknings

rflden av ansvaret för de delar av .:an.:erforskningen som motsvaras av 
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ri.:sursfiirstiirkningen fiir niirmast heriinla fprskningsr;'1d inom r;1111L'll fiir de 

forskning.~n.:surser som jag nyss har fiirordat fiir Lk följ;1nd..: :11..:n. Detta 

skall givetvis inte innehiira all int..: Riksfiirrning..:n r~1 samma siitt spm 

mflnga andra organisationer fonsiitter att g..: stiid och hidrag till fl.lrskning. 

Ett viktigt l..:d i för..:ning..:ns arh..:k ~ir informatinnswrksamhet..:n. Ribfiir

eningen bör iiven fortsiittningsvis erhalla statligt hidrag. Alltelfrrsom an

svaret for canc..:rfurskningen iivertas av forskningsr:iden biir statsbidraget 

i ökad utstriickning och slutligen helt avse föreningens informationsverk

s;1rnhet. 

I en gemensam skrivelse den 3 juli 1979 har FRN och forskningsr;-1den 

hemstiillt att fnr~kningsr~1den ges miijlighet till ersiittning fr~m Jet centrala 

tiickningsanslaget i statsbudgeten for merkostnad..:r till följd av avtalsen

liga lönehöjningar. Denna frt1ga är tekniskt knmplicerad 1Kh bereds f. n. 

inom regeringskansliet. 

I föregående ars proposition angt1ende hyggnadsarbeten m. m. fiirordaJe 

jag att siirskilda medel skulle anvisas for finansiering av siirskild dyrbar 

vetenskaplig utrustning i anslutning till forskningsprojekt finansierade av 

forskningsräd. 1\fotivet var bl. a. den snabba tekniska utveckling som 

gäller för vetenskaplig utrustning 11ch det diirav föranledda behovet av 

förnyelse av denna for all den svenska forskningen skall kunna beh;t11a sin 

ställning i den internationella forskningsutvecklingen. Jag anser att det iir 

nodvändigt att under de niirmaste firen stegvis förstfaka resurserna fi.ir 

detta ~indamäl och förordar diitfor i det följande under anslaget Inredning 

och utrustning av lokaler vid hiigskoleenheterna m. m. en uppräkning av 

kostnadsramen Till forskningsri1dsnlimndens disposition till 25 milj. kr. 

För att undcrllitta en mer längsiktig planering av inköp av dyrbar veten

skaplig utrustning förordar jag vidare att siirskilda kostnadsramar om 12.5 

milj. kr. förs upp under nlimnda anslag sf1vlll för budgettlret 1981/82 som 

btJdgettlret 1982/83. Det ger möjlighet för berörda myndigheter all redan nu 

planera inköp av dyrbar vetenskaplig utrustning under de tre nlirmaste 

budgetåren upp till sammanlagt 50 milj. kr. Vidare erhåller utrustnings

nämnden för universitet och högskolor ( U UH l hiirigenom ett bestiillnings

bcmyndigande som möjliggör att värdefull vetenskaplig utrustning snab

bare kan komma förskarna till del. 

För att belysa de krav som kan komma att stiillas på investeringar i 

dyrbar vetenskaplig utrustning vill jag i korthet redovisa nt1gra objekt som 

jag har erfarit nu diskuteras inom vissa forskningsomrhden. h!r niirvaran

de diskutaas intresset av och möjligheterna att bygga en europeisk synk

rotonljuskälla. Denna skulle utnyttjas av. förutom atom- och ytfysiker. 

biologer. kemister och medicinare. Om Sverige ansluter sig till detta pro

jekt krävs dyrbar kringutrustning för de experiment som svenska forskare 

vill göra vid synkrntonljuskällan. Inom den astronomiska forskningen dis

kuteras eller står flera projekt inför ett förverkligande. Den fortsatta forsk

ningen inom rymdområdt:t som i sin tillämpade del har industripolitisk 

betydelse är ett annat område som kräver dyrbar vetenskaplig utrustning. 

25 RiksdaK('fl 1979/80. I sam/. Nr /00. BilaKa 12 
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Jag vill slutligen n:imna den svenska for-,kningen vid a<.:L'ekratorl'r. 

Nuvarande a<.:l'ekratorer fa eller kornrm:r i1wm de niir111;1stl' ;·1rl'n att vara 

for:tldrade Ol'h den internationella utv:irdering av forskningsomr;1dd som 

nyligen skl'lt p:t uppdrag av N rR visar att dl' rl'surser Sllm stiilb till 

fi_irfogande iir splittrade ol'h otillriiddiga. De svenska bidragen till forsk

ningföltet har enligt utviirderingsgruppen diiril.ir minskat i betydl'lse trots 

ett gott vetensk;1pligt kunnande. Man kan förutse att behov av tunga 

utrustningsenhetcr inom detta forskningsfalt komml'r att aktualiseras un

der 1980-tall't. Jag avser att inom kort aterkomma till n.:geringl'n i dl'ssa 

fr[tglll". 

De Pmri1den j<1g har niimnt iir i huvudsak si1dana diir forskningen bedrivs 

i internationell samverkan. DL' iinskem~tl om dyrbar vetenskaplig utrust

ning som kan komma frf1n L>nbart dL'ssa under den pL'riod jag nyss har 

angivit kan uppskattas till mellan 50 o..:h 60 milj. kr. Diirtill kllll1mL'r sj;ilv

falll'l behov av fornydse av vetenskaplig utrustning frftn alla övriga forsk

ningsfölt. Även nm sa ledes en kraftig fiir~t;irkning nu sker av rL'sllrserna 

för dyrbar vetenskaplig utrustning stryker min redovi..,ning under kravet pi1 

L'n LlmSllrgsfull prilll'itering lll:ksi[ pft detta omrflde. 

5. A11s/11g\/i·iigor m. 111. 

UHÄ har föreslagit att en avstiimning nu bi.ir göras av anslag od1 

planeringsramar for den utbildning som motsvarar den vid de tidigare 

filosofiska fakulteterna. Jag delar UHÄ: s uppfattning. Jag tar i det följande 

upp tre sammanh;ingande ddfri1gor. n;imligen fritgan om resursstandarden 

för utbildningen inom det tidigare nmri"'1det med fritt tillträde. avstiim

ningen av anslag ol'h planeringsramar för linjer in1>rn yrkesutbildningssek

ton:r och den motwarande avstiimningcn fi.ir lokala och individuella linjer 

1H.:h enstaka kurser. 

L'.HÄ har lagt fram ett dimensioncringsförslag for hudgett1rct 1980/81 

som innehiir en kapa..:itctsminskning i förhftllande till innevarande hudgct

itr med ca 5 000 {trsstudicplaher. varav ca 4 500 inom det tidigare fria 

omradet. vid universiteten i Stockholm. Upp~ala. Lund och Göteborg. 

UHÄ anser att det diirigenom hlir möjligt att f1terst~illa den resursstandard 

per än.studieplats s1'm enligt UHÄ: s bcr~ikningar g~illdc före högskolere

formen. 

Enligt min uppfattning bör standarden per rirsstudieplats i fortsättningen 

höjas genom resursp<'tslag och inte genom antagningsminskningar som 

ställer studerande utanför sökta utbildningar. Jag erinrar om att för inneva

rande budgetar en sänkning av plancringsramarna motsvarande I 500 tirs

studieplatser har ägt rum (UbU 1978/79: 31 s. 5 fl. Nf1gon motsvarande 

minskning bör inte ske budgetåret 1980/81. Jag är beredd alt ta UHÄ: s 

heriikningar till utgångspunkt för en kvalitetsavstämning inom detta omrä

de. även om jag inte kan godta dem i alla delar. Jag i\tcrkommer hiirtill i det 

följande. 
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Lit mig fiir~t erinra 0111 att den avgiiramk fakt11rn i di:tta sammanhang iir 

den 11tve.:kling som anges ha iigt rnm inom det tidigare fria omriidet. 

Fiiriindringar a\· 11thildningsvulymen i övrigt som har hesl11tah centralt 

eller lokalt hör hiir liimnas al sidan. l'HA: s heriikningar leder fram till ett 

bl'hllv av resurser motsvarande 4 .'iOO ;irsstudierlatscr. Jvs. 3 I .'iOO 000 kr. 

'"llrholkningl·n" av resurser motsvarande 4.'iOO ;irsstudierlatser har UHA 

kommit fram till genom att jiimtlira den nuvarande faktiska resurssitua

tionen med resurssituationen under hudgeti1ret 197<i/77. Enligt min mening 

kan 1mderlaget fiir denna heriikning delvis ifr;·igasiittas. Standarden under 

hudget:iret 1Y7h/77 kan inte utan vidare tas till 11tg;'1ngsr11nkt. bl. a. tförfor 

alt de st uderandeantalsheriikningar som ing:ir i underlaget för bedömning 

av den ;ir förenade med stl1ra osiikerhetsrnoment. Talet 4 .'iOO i'irsstudie

rlatser ligger oi:ks:1 viisentligt högre iin de motsvarande tal som det rii 

grundval av förslag fr:111 högskolestyrelser och U H Ä funnits anledning att 

riikna med vid hehandlingen av resurstillskotten fiir det fria omrndet under 

tidigare b11dget:1r. 

Jag Lir emellertid heredd att föron.la att ifri)gavarande umritde tillförs 18 

milj. kr. vilket motsvarar 2 .'i70 ~1rsstudierlatser. Jag anser att medel och 

rlatser bör fördelas mellan de berörda universiteten enligt följande: 

universitdet i Stockholm 
Uppsala 
l.und 
Götehllrg 

820 nrsstudieplatser 
500 
500 
750 

5 750000 kr. 
3 500000 
3 500000 
5 250000 

lli~jningen av resursstandarden bör genomföras successivt under bud

get:iren 1980/81. 1981/82och 1982/83. rör universiteten i Stockholm. t:rr

sala och Giitehorg hiir rttslagen fördelas jämnt mellan hudgetaren. För 

universitetets i Lund del anser jag dllck att tyngdrunkten - 3 lh7000 kr. -

hör förliiggas till hudgetäret 1980/81. Orsaken hiirtill iir att statsrf1det Mo

g;'1nl avser att vid sin anmiilan av anslaget lJthildning fiir undervisnings~T

ken förorda en relativt stor allmiin hesraring, 6891000 kr .. vid universite

tet i Lund. Sammantagna innebär statsr{1det Mog~irds och mina beriikning

ar i praktiken en omfördelning mellan universitetets anslag. Universitetet 

har vissa möjligheter att sjiilvt lt\ta effekterna hiirav sli) igenom successivt. 

Jag anser att res11rspt1slagen hör fördelas mellan budgetären enligt föl-

jandc: 

Universitet 198tl/8t 1981/82 1982/83 Totalt 

Stllckholm I 91h000 1917000 1917000 5 750000 
Uppsala I 167000 I H1<1000 I 167000 3 500000 
l.und 3 1()7000 167000 11)7000 3 500000 
Götehorg I 750000 1750000 I 750000 5 250000 

Summa 8000000 5 000000 5 000000 18000000 kr. 

Jag avser att senare beräkna dessa medel under anslaget Lokala och 

individuella linjer och enstaka kurser med undantag för 2 000 000 kr. vid 

universitetet i Lund. vilka jag fördelar med I 500000 kr. under anslaget 
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Utbildning för administrativa. ekl11H1miska och Sl\ciala yrken och 50000\1 

kr. under anslaget Utbildning fiir kullur- och informationsyrken. 

l\1itl förslag till plan för höjning av resursstandarden innehiir s;iledes 

resursri1slag i komhination med en fortsiittningsvis ofiiriindrad uthildnings

voly111 fiir rerinden 1980/81- 198:!/83. UHÄ hör emellertid noga fiilja lieh i 

.-;ina anslagsframstiillningar redovisa hur eftcrfr:'.1gan ri1 uthildning inom 

ifragavarande omri"tde utvecklas. En eventuell efterfrt1geminskning 11nder 

perioden medför etl mindre resursbctwv än vad jag har red\ivisat. I detta 

sammanhang vill jag ta upp fri1gan om utbildningen enligt de hcstiimmelscr 

som giillde före högskolereformen. Enligt U HÄ har en oviintat kraftig 

tillströmning skell av studerande som skall fullfölja studierna enligt iildre 

bestämmelser inom det tidigare filosofiska omri"tdet. Resurstillskotten fiir 

det fria omrfalet har enligt UHÄ till stor del berott p;'1 detta förhitllande. 

Enligt övergi·ingsbestfönmclserna till högskoleförordningen skall ifr{1gava

randc äldre utbildning upphöra i och med ut gängen av {tr I 9X3. Jag vill 

stryka under vikten av att myndigheterna tilliimrar iiverg{mgsbcstiimmcl

serna p{1 s;\dant siitt att den mdrc utbildningen efter hand minskar i omfatt

ning och kan upphöra inom avsedd tidsrymd. 

Regeringen bör foreslä riksdagen att besluta att den fortsatta höjningen 

av resursstandarden inom det tidigare fria omri1det skall ske enligt de 

riktlinjer jag har angivit. 

Jag instämmer i UHA: s förslag att sektorsanslagen skall tilldelas medel 

som svarar mot linjernas antagningstal och liingd. På detta siitt far plane

ringen av utbildningslinjerna betydligt bät1re förutsättningar iin hittills. Jag 

har beräknat medlen under sektorsanslagen i allt väsentligt enligt UHÄ: s 

förslag. Beräkningen har skett enligt den s. k. raka modellen. dvs. medlen 

heräknas med förutsättningen all alla platser i alla ilrskurser är belagda. I 

verkligheten sker ett visst bortfall av studerande. Diirigenom uppstiir erfa

renhetsmässigt ett extrautrymme inom anslagen . .Jag anser att högskole

styrelserna bör utnyttja detta utrymme till att jiimka antagningstalen för 

linjerna uppf1t eller till att anordna enstaka kurser. I det sistnämnda fallet 

räknar jag med att del främst blir fdga om kurser som iiven ingår i 

uthildningslinjcrna. Övergi\ngsvis skall även utbildning för studerande en

ligt äldre bestämmelser anordnas. 

Sedan jag har beräknat en avstämning av anslagen och dimensioneringen 

för yrkesutbildningssektorerna pä det sätt jag nyss angivit har jag i övcr

ensstiimmelse med UHÄ: s förslag beräknat resterande medel under ansla

get Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Jag har därvid tagit 

hänsyn till de kompletterande förslag UHÄ har lagt fram i anslutning till 

anslags framställningen. 

De ändamälsinriktade reservationsanslagen till utbildning och forskning 

inom högskolan infördes främst som ell led i strävandena att åstadkomma 

ett decentraliserat beslutsfatlande. Ett s!idant framstf1r som nödvändigt om 

högskolans utvecklingskraft skall kunna garanteras rä sikt. Anslagssyste-
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mel gi)r del möjlig\ för de \L)kala myndigheterna att aktivt 11tnyllja 1illgiing

lig~1 resurser för att tillgodose fiirl'liggandc behov. 

En faktor som i"ttminstllne kortsiktigt n111tverkar rörligheten i resursan

viindningen Lir del förhällandet att genomsnittligt omkrini:: 90 procent av 

sektors- och fakultctsanslagen grtr till löner ml'dan endast ca 10 procent till 

materiel. En stor del av medlen hlir därför bundna och anviindningen av 

dem kan endast marginellt pf1vrrkas av myndigheterna. Mycket talar emel

lertid för att de rörliga marginaler som uppsttir i ~ystemel iir sil paso; 

omfattande att ett inte obetydligt rörligt utrymme linns. En omstiindighet 

som lett mig fram till denna slutsats Lir de förhållandevis s1l1ra hehttllningar 

som uppstfltt pt1 anslagen efter hudget~lret 1978/79. Rchällningarna uppgilr 

till drygt 160 milj. kr. eller 6,2 procent av tilldelade medel. Denna summa 

är större än hiilften av anslagens materielandelar. Ehers11m hehällningarna 

lir ojämt fördelade mellan anslag och högskoleenheter förekommer enskil

da behf11lningar av relativt sett viisentligt större omfattning. Enligt vad jag 

har erfarit beror behflllningarna frLirnst p!i all högskolemyndigheterna un

derskattat medelstilldelningens omfattning i förhällande till den planerade 

verksamheten. Vidare har en del högskoleenheter inte under högskolere

formens tvi'l första f1r hunnit anpassa planeringsrutinerna fullt ut till vad 

reformen kräver. Största delen av behållningarna iir att se som oplanerade 

överskott frän verksamheten under hudgetilret 1978/79. Dessa överskott 

bör ses i relation till högskolans hela anslagssituation. Denna karaktiiri

seras bl. a., vilket jag tidigare har framhtillit. av nödvlindigheten att i allt 

väsentligt bekosta nya ataganden genom motsvarande besparingar. I sina 

anslagsframställningar för budgct:iret 1980/81 har myndigheterna enligt 

givna anvisningar redovisat förslag till besparingar. Som jag även tidigare 

har redovisat har dessa för högskolans del också gällt sädana områden för 

vilka jag inte ansett det möjligt att beräkna besparingar av 2 procent vilket 

enligt regeringens anvisningar generellt skall gälla för myndighetsanslag. 

Frfönst för att skapa ett större rörligt resursutrymme har regeringen därför 

i beslut den ::!2 november 1979 beslutat att av beh:'11lningarna far vid vissa 

högskolor en viss del. 27 milj. kr., inte disponeras utan regeringens medgi

vande . .Å.tgärden berör endast anslag till grundläggande högskoleutbild

ning. De inncht1llna beloppen är fördelade mellan anslag och högskoleen

heter enligt följande: 

Anslag 

D 5. Utbildning for 
tekniska yrken 

D o. llthildning för admi
nistrativa. ekonomiska och 
sociala yrken 

D 7. Utbildning för värd
yrken 

Högskoleenhet 

Tekniska högskolan 
i Stockholm 
Universitetet i Umeti 
Högskolan i Örcbrn 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeti 

Karolinska institutet 
Universitetet i Göteborg 

Belopp 

.'iOOOOOO 
750000 
:!501100 
800000 

I 250000 

3 800000 
600000 
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D X. Utbildning fiir 11ndcr
visninµsyr"cn 

I) 9. l!Jbildning för 
kultur- och inliinna
tionsyrkc:n 

Hiigskolan fiir liirarnl
bii<lninµ i s1,ickh,ilm 
lliigskolan i Fal11n/Llor
l~inge 
Högsk,ilan i Giivk/Sand
vikc:n 
I lögskolan i Örebro 
Hligsk,ilan i Jiinköping 
Univi.:rsitctc:l i (iiitehorg 
Högskolan i Bor:" 
l.lniversitctcl i Umc:i1 

l lniversitclel i Giitc:hor..: 
Högskolan i Bmas -

Summa kr. 

'4110111111 

1>000011 

12110000 
2500110 
500000 

I XOOOOO 
350000 

3 0011000 

XOOOOO 
h50000 

27 0000011 
--- --- ----·---·-------------

De totala beh;Hlningarna vid berörda högskolor är fiiljande: tekniska 

högsk,ilan i Stockhnlm 18 milj. kr .. karnlinska institutd 10.fi milj. kr.. 

högskolan fiir hiraruthildninµ i Stockholm 10.5 mi~j. kr.. högskolan i Falun/ 

Horliinge 1,5 milj. kr.. högskolan i rnivk/Sandviken 3. 7 milj. kr.. högskolan 

i Jiinköring 2,6 milj. kr., hiigskolan i lk1ri1s 2.h milj. kr.. högskolan i Örebro 

4,6 milj. kr.. 11nivcrsitclct i Göteborg 19.6 milj. kr. och universitetet i Umefi 

23,3 milj. kr. 

Anskaffning av inredning och utrustning ;1r ändamill som jag anser bör 

ges hi.ig rrioritct under de niirmaslc b11dgctfiren. Av den engangsbesparing 

som det innehallna belorrct om 27 milj. kr. utgör bör Jiirför sammanlagt 25 
milj. kr. fa utnyttjas till inredning och utrustning under en femtirsrcriod 

med 4 milj. kr. till utrustning och I milj. kr. till inredning varje fa. Jag avser 

att f1tcrkomma till denna fr~1ga vid min anmiilan av anslaget Inredning m:h 

utrnstning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. Statsr~·1det Mog[1rd 

avser att vid sin anmälan av anslaget till sektorn fi.ir undervisningsyrkcn 

fi.iresltl att sammanlagt 2 milj. kr. skall fa anviindas för extra Hiraruthild

ningsi1tgiirder under budgetaren 1980/81 och 1981/82. 

Jag vill i detta sammanhang ocksi) niigot ta urr frt1gan om hur man i 

fortsiittningen bör se pt1 anslagshehällningarna (reservationerna). Högsko

leanslagen beräkna~ och tilldelas enligt regler som lir avrassade till ansla

gens karaktär av driftanslag. Detta innebiir även att medlen fiirutsiitts i allt 

vlisentligt förbrukas för verksamheten under resp. hudgetär. Anslagssyste

met förutsätter dock att behållningar skall kunna finnas. Si'1dana kan upr

sta t. ex. till följd av efterslärande riikningar. \!löjligheten att använda 

reserverade medel underliittar vidare rlanering av enskilda utbildningar 

över hudget{1rsgriinserna llCh genomförande av en mer längsiktig anskaff

ning av matcrid och viss utrustning. LI H Ä har angivit att totalt 4- 5 

rrocent inte kan anses vara anmiirkningsvlird hehallning. För min del 

anser jag att jiimförelser mellan anslag och hehi1llningar biir göras för varje 
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högskoleenhet för sig . .la),! :ir inte herL·dd all la st:illnin),! till exakta pni..:enl

lal :i\'en om jag anser atl l 'H ,i\ har angivit en rimlil,! storlckslinl11i11g. Fiir 

mindre högskoleenheter diir tillfölliga omstiindigheler kan spela sll1r roll :ir 

det sdrt att Ö\'er huvud tagel ange allmiingiltiga riktpunkter. 

Jag har vidare funnit all del underlag som finns för att ber:ik11a reserva

tionnnas faktiska omfattning delvis är mindre Himpligt utformat. Bl. a. lir 

bokföringen av tiickningsanslag o..:h av fördelningen av medel inom ansla

get till lokala och individuella linjer och enstaka kmser delvis otillfredsstiil

lande. Jag avser all senare föreslti regeringen att uppdra :11 riksrevisions

verket (RRYl och UHA all se över berörda rutiner. 

UHA: s förslag all högskoleenheterna skall tilldelas extra medel for att 

genomföra statens lönerutin (SLÖRl kan jag inte bitr:ida. Kostnaderna 

hiirför far tas genom en omprioritering lH.:h rationalisering inom anslagen. 

Dlirenlllt har jag främst som ell led i satsningen p;\ forskning och forskarut

bildning herliknat sammanlagt I 600000 kr. under högskokanslagen för 

kostnader för I.I BRIS-terminaler. 

De stirskilda medel för extern personalutbildning som för innevarande 

budgetar anvisas under anslaget Universitets- och högskobimbetet: Fiir

valtningskostnadcr har jag for budge1t1rel 1980/81 berliknat under anslagen 

till berörda myndigheter. Min fördelning d:irvidlag ff.ljer UHÄ: s fördel

ning av medlen mellan myndigheter för innevarande budget[1r. 

Jag vill i detta sammanhang niimna all jag anser att ökad uppmärksamhet 

bör lignas tit personalfunktionen inom högskolan. En effektiv personalpla

nering. personal ut vi:ckling och personalomsorg är i dag nödvändig for all 

möta de kon~ek ven ser som följer av krav pa omprioriteringar och rationali

seringar samt avveckling av gamla och och ut veckling av nya verksam

heter. Det för ankomma pa respektive högskoleenhet all inom ramen för 

tilldelade medel göra de avvägningar som i della sammanhang bedöms 

lämpliga. Eftersom personalomsorgen iiven giillcr arhctsrniljöfri1gor vill jag 

här erinra om all de ramar för ersiittningsanskaffning m. m. av utrustning. 

som jag avser att förcslil i det följande. kan anviindas för åtgiirder som 

förbättrar arhetsmiljön. 

I Göteborg är vissa institutioner - främst de som omfattar ämncsomr~1de

na matematik. fysik och kemi - gemensamma för Chalmers tekniska hög

skola (CTH) och universitetet. CTH är förvaltningsmyndighet för dessa 

institutioner. Medel tillförs fr:'l.n anslagsposter som disponeras av resp. 

CTH och universitetet. Medel för förvaltning. bibliotek och lokalv:'l.rd 

avseende de gemensamma institutionerna har dock i sin helhet heräknals 

under an slagsposter som disponeras av CTH. Efter framställning frf111 

universitetet och CTH har UHÄ i skrivelse den I november 1979 föreslagit 

att medlen i sin helhet skall beräknas under anslagen till universitetet. För 

nästa budgetår beräknar jag medel for nämnda ändamt1l under anslagspos

ter som disponeras endast av universitetet. Det innebär att totalt 2 775 000 

kr. förs över frän CTH till universitetet. Eftersom CTH även i fortsättning-
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en av~cs vara förvaltningsmyndighet for de gemensamma in~titutionerna. 

innehiir denna iiveli'iiring. att styrelsen för universitetet fr1r beakta. att 

kostnader för förvaltning. hihliotek m:h lokalvMd avseende de gemensam

ma institutionerna bestrids frrln berörda anslagsroster till de delar de avser 

omrildet fiir resp. anslag . 

.lag har under anslagen till U HA. U U H och till yrkesuthihlningsseklo

rerna och fakulteterna bcriiknat medel för den nya organisationen för 

planering av lokaler och utrustning i huvudsaklig iiverensstiimmclse med 

av U H Ä avgivna förslag. Jag har iiven beräknat medel för 16 rersonliga 

tjänster avseende sädana tjänstcmiin som i samband med myndighets 

utlokalisering garanterats fortsatt anställning i Stockholm (s. k. NOM

garanterl. Vidare har jag beaktat att innehavare av rersonlig tjänst har 

lämnat denna. 

Efter förslag fran regeringen har riksdagen för innevarande budgetar 

bemyndigat regeringen. eller den myndighet regeringen i sin tur bemyndi

gar. att övergängsvis medge överföringar mellan anslag i statsbudgeten och 

mellan an slagsposter som har underställts riksdagen. Jag gör den bedöm

ningen att även under nästa hudgetiir behövs ett bemyndigande av denna 

art. Regeringen hör därför föresl~I riksdagen att lämna ett motsvarande 

bemyndigande för budgethret 1980/81. 

Vid vär anmälan av de olika anslagspunkterna i det följande avser 

statsrådet Mog{trd och jag att redovisa våra ställningstaganden till flertalet 

av de förslag myndigheterna har fört fram i sina anslagsframställningar. 

Myndighetsförslag i övrigt. för vilka vi således inte redovisar vära ställ

ningstaganden under anslagspunkterna. är sädana som faller inom den 

kategori vi inte funnit anledning att föra fram inför budgetåret 1980/81. 

Självfallet har myndigheterna möjlighet att återkomma i sådana frt1gor i 

sina anslagsframställningar för kommande budgetår. En avvägning mot 

andra ändamål för då ske. 

De medel som för innevarande budgetår har anvisats under anslaget 

Vissa kostnader i samband med forsknings/forskarutbildningsreform har 

jag for budgetåret 1980/81 i stället beräknat under anslagen till berörda 

fakulteter. vissa särskilda utgifter inom högskolan och till FRN. 

Pris- och lö111'0111rii/..11i11g<'11 

För reservationsanslagen till de olika yrkesutbildningssektorerna. till 

lokala och individuella linjer och enstaka kurser och till fakulteterna har 

UHÄ begärt en priso111rä/..11i11g av 10 procent. Jag har räknat med 6 pro

cent. Denna omräkning ligger i linje med vad som tillämpas för statsbudge

ten i övrigt. Jag erinrar om att kostnader för hl. a. bränsle och lyse ej 

bestrids frän de nyssnämnda anslagen utan fran ett särskilt förslagsanslag 

till lokalkostnader. 

I lii11eomrii/..11i11g har U H Ä för reservationsanslagen till högskolan begärt 

161858000 kr. Jag har beräknat 144411000 kr. Min avvikelse frän UHÄ: s 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 litbildningsdepartementet 393 

förslag beror friimst p:1 att jag hctriiffande knstnaderna för tv:·i siirskilda 

avtal inte kunnat instiimma i LI HÄ: s bcriiI..ningar. 

UHÄ har heriiknat kostnaderna fiir avtalet den 7 juli 1978 om lönegra<ls

pk11.:ering m. m. av vissa tjänster vid högskoleenheternas institutioner 

(motsvarande I till c;1 18.5 milj. kr. Ungefär 2 000 tjänster faller inom det 

omr<"ide avtalet berör. Jag anser p{1 grundval av arbetsgivarverkets upp

gifter om avtalet alt man som en fiiljd av det centralt slutna avtalet biir 

riikna med att ca 70 procent av dessa tjänster höjs 1 · 3 löncgrader. Höj

ningar diirutö\'er för betraI..tas som rent lokala {1tgärder. Jag har under 

berörda anslag heriiknat en summa av sammanlagt 4 500 tlOO kr. till följd av 

ifo\gavarande avtal. 
UHÄ har begärt 6511000 kr. som kompensation för kostnader till följd 

av avtalet dt•n 29 augusti 1978 om ändringar i AST <Allmänt avlöningsav

tal) och TFU !Tjiinsteförteckningsavtal för undervisningsomrädet) med 

anledning av vissa reformer pt1 undcrvisningsomrädet, 8 *· Enligt avtalet 

kan Hirares undervisningsskyldighet nedsättas lokalt pä grund av ledamot

skap it. ex. linjenämnd. Jag anser emellertid att det hela iir en fr{tga om hur 

man lol\all använder re.~urscrna för olika ändamtil varför jag inte beräknar 

siirskilda medel till följd av avtalet. 

Sa111111111(fi11111i11g a1· h11dgc((iirslag .fi'ir '1iigs/.:11/e111hild11i11g oc'1.fi>rsÅ.11i11g 

Förslagen i det följande till antagningstal (plancringsramar) för grundläg

gamk högskokuthildning under budgct{iret 1980/81 kan sammmanfattas i 

följande tabell. 

Sektorn för utbildning för tel\niska yrken omfattar allmänna utbildnings

linjer enligt följande sammanställning. 

All111ii1111a 111hild11i11Ksli11jer Poii111: Antagningstal 

Arkitektlinjen 160 180 
Bergsvctcnskapslinjen 160 80 
Biologlinjen 120 363 
Byggnadsindustrilinjen (YTH) 60 60 
Datatekniklinjen 160 60 
Drifttcknikerlinjen 80 300 
Elektrotekniklinjen 160 495 
Fiskevärdslinjcn 80 16 
Flygtekniklinjen 160 60 
Fordonstekniklinjen <YTH) 60 30 
Fysikerlinjen 120 131 
Gcoteknologilinjen 160 80 
Gcovetarlinjen 120 127 
Hälso- och miljövardslinjen 120 60 
Industriell ekonom-linjen 160 170 
Kemistlinjen 120 250 
Kemitekniklinjen 160 278 
Lantmäterilinjen 160 70 
Livsmedelsindustrilinjcn (YTHl 60 
Maskintcknikcrlinjen 80 72 
Maskintekniklinjen 160 747 
Matematikerlinjen t::!O 219 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 12 lltbilclningsckpartcmcntet 394 

l'arpcrs- 1J1.:h parrcrsmasseimlustri-
linjen tYTlll 40 
Sarn hii 11 s byggnad st L' k 11 i k I i njen lhtl 25 
Sjöbcfalsutbildning och drift-
tcknikerutbildning enlig\ 
iildrc bestiimmelser "90 
S1vr111anslinjcn 80 72 
St:ilindustrilinjcn IYTH l (10 -~o 
Si:lgvcrhindustrilinjen I YTH l htl -~o 
Teknisk fvsik-linjen 1110 340 
Teknisk f~'Sik- nch dektroteknik-
linjen \60 \ ~-(\ 
·1-ext il ingcnjiirslinjen HO 15 
Träimlustrilinjen !YTH l tio 30 
Verkstadsindustrilinjcn I YTH l t>O 110 
V~ig- och vattl'nbyggnadslinjen 160 3h0 

Surrnna 5 650 

Sektorn för utbildning fiir administrativa. ekonomiska lKh srn:i;tla y-rkcn 

omfattar allmiinna uthildningslin_icr och r<'ihyggnadslinjcr enligt följande 

sammanst äl I ning _ 

A//111ii111111 11thilcl11i11g.1/i1(ja A11111,:11i11gs-
1al 

ADB-linjen 40 h60 
Beteendevetenskapliga linjen I 20 420 
Ekonomlinjen 120 2 070 
Förvaltningslinjen 140 675 
Handels- och distributionslinjcn 
OTHl 60 30 
Juristlinjen 180 I 390 
Linjen för kost och niiringsd;onomi I 00 152 
Linjen för offentlig förvaltning I 40 215 
Psykologlinjen I 20 290 
Redovisning~- och rcvisionslinjen 80 140 
Samhällsplancrarlinjcn 140 1511 
Samhällsvetarlinien l2tl 290 
Sekreterarlinjen· 80 165 
Sociala linje~ 140 I 200 
Systernvetenskapliga linjen 120 290 
Transportadrninislrativa linjen 80 90 

Summa 8 227 

Pilhyggnads/injcr 

Fortbildning i socialt behandlings-
arbe!e 20 40 
Kostadministration 20 60 
Kosttcrapi 20 32 
Psykologutbildning efter grund-
utbildningen 80 334 

Summa 466 

Sektorn för utbildning för vårdyrken omfattar allmänna uthildningslinjcr 

och påhyggnadslinjer enligt följande sammanställning. 
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Al/1111'i111111 111hild11i11gsli1!il'f l'oii11.L..' :\1lla;:11i11gs-

'"' 
Arotckarlinjcn 160 80 
Arhct stcrare11t li1lil'n 120 480 
Hi\r-;clvi1nbassistcnt I injcn 811 48 
I .abnrat oricassistcnt I injen 1011 922 
I .ogorcdlinjcn 120 (i() 

Likarlinjcn 2211 I 02h 
\kdi,inska assistentlinjen 1110 282 
( )ftalmol<>)!a>sistcnt li njcn 80 48 
c .lrerationsassistcntlinjen IOO 94 
Rc,crtariclinjcn IOO ~() 

Sjukgymnastlinjl'n JO() 378 
Sjukskiitt!rskc li njcn !05 4400 
s,,,iala sen icelinjcn 1011 41.J 
·1·andhvgicni~t I injen 40 322 
·1 andliikarlinjcn 200 450 

Summa 9084 

l'clh1·gg1111dsli11j<'I' 

l ltbilJning i hlndgrurrsscrnl<>gi och 
hl·nwtcrari I - 111 h 352 
l 'thildning i klinisk n·t,il<igi 24 80 
l 1thildning i rsykutcrari 'il) 48 
llthildning till ortnrtist 40 lh 
Vidareutbildning av sjukskötcrsk<lf' -~() 3 780 

Summa 4 27h 

Sektorn fiir uthildning for undcrvisningsyrkcn omfattar allmänna utbild

ningslin_icr och r:'1hyggnadslinjer enligt följande sammansr;illning. 

(_'1hild11i11gs/i11)<' Poiin.I! 

Barnav{1rdsliirarlinjcn 120 
hilkhögskolllirarlinjen 40 
Fritidsrcdagoglinjcn I 00 
Flirskulllirarlinjcn 100 
Gymnastiklärarlinjen 80 
Handels- uch k<llltorsliirarlinjcn 40 
lkmsrrt1ksliirarlinjcn 80 
Hw;hf1llsllirarlinic11 120 
Industri- uch ha.ntverkslärarlinjen 40 
U1ptadicfararlinjcn - 100 
Mellanstadielärarlinjen 120 
Musikliirarlinjcn lh\l 
SlöjJfararlinjen 40 
Snidic- och ~Tkcsoricntcringslinjcn 120 
Teckningsllirarlinjcn 120 
Tc\tilllirarlinjen 120 
Vardliirarlinjcn 60 
Amncslärarlinjer: 160 

H is toris k-san1 hälls vet cnskarl iga 
iimncsliirarlinjcn 
Mat c mat i sk-nat u rvctenskarl iga 
iimncsllirarlinjen 
Srr!1k vetenskarliga ämnt!slärar
linjcn 

Summa 

A111ag11i11gs
te1/ 

36 
65 

1370 
4 758 

22_, 
120 
144 
132 
386 
288 
576 
238 

84 
140 
% 

120 
528 
%0 

10~66 
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l'1iln·gg11111/sli1{i<'r 
Lirarlinjen för jonlhn1k. sk(>gshruk 
1xh lr~idgindsskötsd 
PedagL>gi k/rncdoJik iiirarl injcn 
Speciallärarlinjen 

Summa 

20 
20 
20-100 

72 
30 

I 293 

I 395 

Sckrorn för utbildninl:! för kultur- och informationsyrken omfattar all

miinna uthilJningslinjcr och r[ibyggnaJslinjcr enligt följanJe sarnmanstilll

ning. 

Allmänna utbi/Jning.1/in)<'r 

Allmänpraktiska medidinjen 
Bihliotekarielinjcn 
Danslinjen 
Design linjen 
Konsthantverks! i njen 
Grafiska linjen 
Journalistlinjen 
Kulturkommunikationslinjcn 
Kyrkomusikcrlinjen 
I ,injcn för fri konst 
Lin:jen för bild och mil.iii 
Linjen för grafisk formgivning/ 
illustration 
Linjen för industridesign 
Linjen for inredningsarkitekt ur 
Linjen textil formgivning 
Linjen för tredimensionell gestalt-

40 
80 

120 
170} 
170 
80 
80 

120 
loO 
200 
200 

170 
170 
170 
170 

ning 170 
Medielinjen för film/TV. radio och 

Anwgning.1-
tal 

16 
240 

17 

350 

60 
240 
525 

10 
42 

90 

teater 80 27 
Mimlinjen 120 12 
Musikdramatiska linj.:n 140 12 
Musikcrlinjen 160 105 
Reklam- och kommur1ikationslinjen 60 50 
Religionsvetenskapliga linjen 140 275 
Skådespelarlinjen 140 30 
Tolklinjcn 60 120 

Summa 2227 

Pi/b_1"1!!illaJs/injcr 

Konsthögskolans arkitekturskola 
Pabyggnadslinjen för journalister 

Summa 

40 
20 

26 
L~O 

146 

Antagningstalet för lokala och inJiviJuella linjer är 910 rlatser. 

Antagningstalet för enstaka kurser är ca 77 000 vilket motsvarar ca 

38 500 tirsstudierlarser. 

Enligt förslagen blir säledes högskolans totala antagningstal för allmänna 

uthildningslinjer och lokala och indiviJuella linjer ca 36 000. Tillsammans 

med antagningstalet för enstaka kurser ger detta ett totalt antagningstal för 

grundläggande högskoleuthildning av 113 000 platser. 
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fiirslagcn i det fiiljande till anslag kan för den grundliiggande högskole

utbildningen sammanfattas öwrsiktligt i följande tabell. 

;\/n/c/f{ir gm11dliigRallill' hi'igsÅoll'llthild11i11g h11dgetdr('( !Yi'W/81 
----------- -- ·--·--------

"ÄnJamlll milj. kr. 
---------

Utbildning för tekniska yrken 
Utbildning för administrativa. ekonomiska och 
sociala vrken 
UthiJJning for vftrJyrkcn 
Uthildning for unJervisningsyrkcn 
Uthildning för kultur- och informationsyrkcn 
Lnkala och individuella linjer och enstaka kurser 
Gcmcnsanll 

4h0 

227 
409 
()Oh 
135 
284 
26 

2147 

Av de totalt ca 2, I miljarder kr. som förcsl:is för g.nmdläggande hiigsko

lcuthildning avser drygt 63 milj. kr. ett realtillskott. Av detta avser 45 milj. 

kr. :itgärdcr som beslutats redan tidigare. Besparingarna utgör drygt 20 

milj. kr. I sammanhanget bör nämnas att ytterligare ca 23 milj. kr. genom 

riksdagens beslut om tilfaggsbudget I har anvisats för- innevarande budgd

;Jr och således inte tidigare har beräknats i statsbudgeten. 

Förslagen till anslag såvitt avser medel som disponeras av högskoleen

heterna fiir forskning och forskarutbildning sammanfattas översiktligt i 

följande tahell. 

Jledelfärfi1r.1l.11i11R oclt fi1rs/..arutbild11i11R h1((/Retåret 1980/81 

Ändamiil 

Humanistiska fakulteter 
Teologiska fakulteter 
Juridiska fakulteter 
Samhällsvetenskapliga fakulteter 
l\1edicinska fakulteter 
Odontologiska fakulteter 
Farmaceutisk fakultet 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteter 
Tekniska fakulteter 
Temaorienterad forskning 
Gemensamt 

milj. kr. 

1n 
8 
Il 

126 
284 

76 
Il 

247 
250 

7 
12 

1145 

Av totalt I 145 milj. kr. för fasta resurser för forskning och forskarut

hildning vid högskoleenheter utgör ca 35 milj. kr. medel för förstärkningar. 

Medlen för grundläggande utbildning samt forskning och forskarutbild

ning kommer vid bifall till mina och statsrådet Mogf1rds förslag att fördelas 

på enheter i huvudsak i enlighet med följande tabell. 
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Ml'dd .li'ir gm11illiigg1111ile hiigs/..11/e111hi/d11i11g ({l{IJ sa1111 _1;,,.sf..11i11g od1 

Ji11·.1/,.c1mthild11i11g I FFU i. 111ili. /,.r. 
... ---·- --·--·- ·----·- ·--.. 

Hiigsklllcenhct m. m. GU FFll \\\\all 
--- -----.----- ... __ ... --- ---·---· 

Rcgillnstyn:lscn i Sh>ckh,>lm 7<. 75 
Univ.:rsitetet i St,H.:kholm 74 111 I K.' 
Tekniska hiigsklllan i Stockholm 1111 77 193 
Karolinska institutet 102 102 204 
Högskolan for liirannhildning i 
Stllek\l\,\m 105 2 107 
Kllnstniirliga hiigsklllor i Stockholm 'i4 54 
Rcgillnstyrelsen i Uppsala 63 (13 
llnivcrsitetet i Uppsala IW 16') 30K 
Högskolan i Eskilstuna/Väster:1s l) l) 
Högskolan i Falun/B,wlänge 10 10 
Hiigskolan i Giivle/Sandviken 16 In 
Högskolan i ()rehrn w 3'J 
Regionstyrelsen i Linköping 19 19 
Li nivcrsitetet i Linköping 112 42 154 
Högskolan i .lönköping 17 17 
Regionstyrelsen i Lund/\1almii 'i3 53 
LI niversitetet i Lund 253 200 453 
Högskolan i Viixjö ,, 

" Högsklllan i Kalmar 20 20 
Hög~kolan i Kristianstad 11 Il 
l.lthildning i Halmstad 3 3 
Regionstyrelsen i Göteborg 'iK 58 
Universitetet i Götehorg 205 124 329 
Chalmers tekniska högskola 84 65 14') 
Högskolan i Borr1s 16 lh 
Högskolan i Karlstad 25 25 
Uthildning i Skövde I I 
Regionstyrelsen i Umef1 34 34 
Universitetet i ll1ne~1 111 ')'\ 206 
Hiigsk,ilan i Lulc;\ 54 25 79 
Högsknlan i Sundsvall/Härnösand 18 18 
Hiig:skolan i Östersund l) 9 
Kllmmunal högsknlcuthildning IO'J 109 
F.i fördelat 111 133 244 

2147 I 145 3292 
.----·--

Budgetförslaget i det följande innebär att totalt omkring 4.7 miljarder kr. 

stiills till förfogande för högskoleutbildning och forskning in,1111 utbild

ningsdcpartemcntcts verksamhetsomr:idc. Fördelningen av detta belopp 

framgftr av följande tabell. 

Mcdd.f('ir hiigs/..o/c11thili/11ing 111·h .flirs/,.11i11g i110111 111hildni11gsdcpar/l'llll'll-

1 et.1· t 'l'r/...111111 lte tsr 1111 nlde 

Andamfll 

Högskolan 
- grundläggande högskoleutbildning 
- forskning och fursk;m11hil<lning 
- FoU för högskolan 
- IPkalkostnader 
- utrustning 
- centrala och regionala myndigheter 
- övrigt 

milj. kr. milj. kr. 

2 147 
I 145 

18 
680 

85 
o3 
14 

4158 
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---------------- -------- -------
milj. kr. milj. kr. 

-------------------------------
h>rskningsri1J m. m. 

Övrigt forskningsstliJ 
- forskningsinstitut m. rn. 
- kungl. hihliotckct 

36 
28 

472 

64 

4694 

För forskning~r;hlen inklusive forskningsri1dsniimnden och internatio

nellt forskningssamarhete flifllrdarjag i det följande att sammanlagt ca 472 

milj. kr. anvisas för niista hudgeti1r vilket med ca 50 milj. kr. överstiger de 

belopp som har anvisats for innevarande h11dgdar. Lokalkostnaderna för 

högskolan avser lokaler fiir st1dl forskningens som utbildningens behov av 

lokaler. Till kostnaderna för verksamheten inom utbildningsdepartemc:n

tets omrr1dc: kan liiggas statens hidrag till driften av kommunala undc:rvis

ningss_jukhus vilka tiicks över socialdepartementets huvudtitd. För ar 19!<0 

beriiknas dessa hidrag uppg:1 till ca 440 milj. kr. 

I-fri/I st ii Ila 11 

\kd hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föresli1r riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört betriiffande finansiering av reformer 

inom grundHiggande högskl1leuthildning genom omprioriteringar 

av redan befintlig verksamhet. 

"' godkiinna vad jag har anfört bctriiffande tillämpningen av stu

dieorganisationen. 

3. godkiinna vad jag har anfört betriiffande planering av enstaka 

kurser i syfte att bättre kunna tillgodose hehovet av fortbildning 

l>ch vidareutbildning. 

4. godkänna vad jag har anfört beträffande planering av utbild

ningsutbud och takt för utbyggnad p;'1 olika högskoleorter. 

5. godkiinna vad jag har anfört heträffandc cancerforskningen. 

h. godklinna vad jag har anfört beträffande riktlinjer för den fortsat

ta höjningen av resursstandarden inom det tidigare uthildnings

omrädct med fritt tillträde i högskolan. 

7. bemyndiga regeringen att besluta om omföringar mellan anslag 

för högskolan m. m. i enlighet med vad jag har förordat. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 lltbildningsdeparkmentet 401\ 

Centrala och regionala nl)'ndigheter inom högskolan m. m. 

D I. l.Jnhcrsitcts- och hiigskolcämhctet: Fönaltningskostnadcr 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

44 002 503 

4066800() 

42 723 000 

Universitets- och högskoleämbetet (lJHÄl är central förvaltningsmyn

dighct för de statliga högsklilecnheterna med undantag för Sveriges lant

bruksuniversitet. LI HÄ är dessutom central fiirvaltningsmyndighet för de 

övriga myndigheter som regeringen bestämmer. Inom UHÄ finns sju byri1-

er. nämligen tre för utbildning och forskning, en för forskning och utveck

lingsarbetc för högskolan. en för budget och basresurser. en för central 

antagning samt en för förvaltningsfrt1gor. Inom UHÄ finns dessutom ett 

rcvisionskontor. För UHA gäller förordningen ( 1976: 702) med instruktion 

för universitets- och högskoleämbetet (ändrad senast 1979: 475). 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 128 
övrig personal 108 

236 

An.~lag 

I. Lönekostnader 26 659000 
2. Sjukvård 29000 
3. Reseersättningar 819000 
4. I .okalkostnader 2 735 000 
5. Datamaskintid och 

stansningskostnader 2 600000 
6. Expenser 7391000 
7. Medel för extern 

utbildning 435 000 

40668000 

Unirersitl'l.1- och hiigs/.:.olt'1Lmh1'tl't 

I. Pris- och löneomräkning 3612000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

UHA 

+3 
+I 

+4 

+2 302 000 
+ 25000 
+ 107000 
+ 497000 

+ 40000() 
+ 863000 

- 435 000 

+3759000 

Före
draganden 

+3 
+I 

+4 

+ 1731000 
of. 

46000 
+ 491000 

+ 200000 
+ 114000 

- 435 000 

+2055000 

2. Vid beräkning av besparingarna behandlar UHÄ förcvarande anslag 

och anslaget Universitets- och högskoleämbt:tet: Utredningar m. m. till

sammans ( -950 000 kr.). U HÄ hänför hela besparingen till förevarande 

anslag eftersom ~imbetet anser att en minskning av utrednings verksamhe

ten vid ämbetet inte är möjlig. 

Besparingarna berör an slagsposterna Lönekostnader ( - 580 000 kr.). Re

seersättningar ( -50000 kr. l och Expenser 1- 320000 kr.\. 
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3. UHÄ föreslär att medel för extern utbildning av personal vid UHÄ 

\Kh myndigheter inom UHÄ: s verksamhetsomri\de samt vi~sa andra myn

digheter - beriiknade innevarande budgetär under förevarande anslag till 

435 000 kr. - fr. o. m. budgetliret 1980/81 anvisas under resp. anslag srdun

da: L:niversitets- och högskoleiimbetet: Förvaltningskostnader (anslags

posten Expenser) 27 000 kr.. Regionstyrelserna för högskplan 18 000 kr.. 

forskning och utvecklingsarbctc för högskolan m. m. 365 000 kr.. Forsk

ningsrf1dsniimnden 20 000 kr. samt Bidrag till Vetenskapsakademien 5 000 

kr. 

4. Som konsekvens av riksdagens beslut i anledning av prop. 1978/ 

79: 92. UbU 1978/79: 29. rskr 1978/79: 265 om lokal- och utrustningsplanc

ring ( LU Pl vid statliga högskoleenheter beräknar U HÄ under förevarande 

anslag medel fi.ir fyra tjiinster ( + 555 000 kr.). Medel för dessa tjänster har 

för innevarande budgetfir anvisats under nionde huvudtitelns kommit

tean~lag. 

FiireJragt111Je11 

Jag beriiknar hcsparingen för förevarande anslag till 869 000 kr. tH:h 

fördelar den pti an slagsposterna Lönekostnader ( - 530 000 kr.). Reseersätt

ningar ( - 4() 000 kr.) och Expenser\ - 293 000 kr.). 

Jag beräknar medel for extern utbildning under anslagen till berörda 

myndigheter (-408000 kr.). 

Jag beräknar vidare medel för lönekostnader för fyra tjänster som tidi

gare tillhört LU P-organisationcn ( + 538 000 kr.). Dessa medel har för inne

varande budget~ir beräknats under anslaget A 2. Kommitteer m. m. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra föriindringar än 

s;'i.Jana av aul\iniatisk natur. Med hänvisning till sammanstiillningen beräk

nar jag anslaget till 42 723 000 kr. 

Jag hcmshlller att regeringen föreslår riksdagen 

att till U11i1·asitl'l.1- och hiix.1kolt•iimhetcl: Fiirni/t11i11xsk11.1·1mufrr 

för budgett\ret 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 42 723 000 kr. 

D 2. Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2816884 

3 174000 

3 299000 

Reservation 2 546440 

Fri\.n delta anslag bestrids lönekostnader för experter och tillfällig perso

nal m. m. samt reseersättningar. publikationstryck och övriga expenser. 

som hänger samman med utredningar inom universitets- och högskobim

bctets (lJHÄ> verksamhetsområde. Under anslaget har medel beräknats 

bl. a. för kostnader i sam hand med ut veckling av lokalt sy~tem för studie-

26 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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lh•kumenl~tlion. statistik Pl:h antagning. Anslaget lillfllrs medel som inlly

ler \'id för<iljning av publikalilHler som heko~tas fri·in anslaget. 

U11il"l'r.1il1'/.1- och /11.ig.1/..oil'iimh1·1,·1 

Vid ber;ikningrn av besparingar anser LJH.Ä all de h<tda anslagen llni

versilt'ts- oi:h högsk11lciimhdet: Fiirvaltningskostnader oi:h lJniversilt'ts-

111.:h högskolciimhell:\: Utredningar m. m. bör behandlas tilbammans. Fiir 

de t v!i ;111slagen tillsammans her;iknar U H Ä hesparingen till 950 000 kr. 

U H Ä hiinför hela minskningen till fi.irvaltningsansl;tget. En minskning av 

u\redningsre-,urserna skulle stark\ hegriinsa LlHA: s mi.ijlighi:ter att fullgö

ra sin löpande utredningsinsats p[i di:n högri: utbildningens onir[idi:. 

LI H Ä föri:sbr under förevaramk anslag en i.ikad medclsanvisning 

( + 125 000 kr.) för lokal- oi:h utrustningsplanering. vilkd iir en följd av 

riksdagi:ns beslut i anledning av prop. 1978/79: 92 om lokal- lll'h utrusl

ningsplanering vid statliga högskolei:nheler I LlbU 1978/79: 29, rskr 1978/ 

79: 265). 

/-'iirl'li rag a 11cle11 

Jag hcriiknar medel for vissa k1,stnadi:r för utredningar av s. k. expert

gruppi:r inom lokal- od1 utrustningsomrftdet ( + 125 000 kr.). Di:ssa medel 

har för innevarandi: hudgetär heriiknats under anslaget A 2. K11mmittecr 

m. m. Jag förordar att l"i.irevarande anslag för niista budgetår förs upp med 

ett bek•pp av 3 299 000 kr. 

Jag hemshiller att regeringen fi.iresl;'ir riksdagen 

att till U11it·1•rsitl'ls- och 1i,·ig.1kolcämb1•tl't: Utredningar m. 111. för 

hudgct3.ret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 3 299000 kr. 

D 3. Regionst_yrelscrna för högskolan 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fi.irslag 

9 187 846 

9733000 

10 242 000 

Regionstyrelserna för högskolan har till uppgift att planera och samord

na den grundkiggande högskoleutbildningen i resp. högskoleregion. främja 

denna utbildnings forskningsanknytning samt svara för frågor som är ge

mensamma för tvi't dlcr flera högskoleenheter. Verksamheten regleras i 

förordningen ( 1977: 458) med instruktion för regionstyrelserna för högsko

lan. Regionstyrelserna skall enligt instruktionen årligen inkomma till uni

versitets- och högskoleämbetet (UHÄJ med sina förslag till anslagsfram

ställningar. 
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Anslag 1'17'1/'11,() llo:riikn;id iindring l'IXO/XI 

I. Liint:k< >slnadc-r 
, Sjul;värd 
3. Lokalkostnader 
4. Expenser 

--------

7607000 
6000 

'110000 
I 210000 

9733000 

U11i1·1·nitct_1- ,,,·Ji hiig.1/.:.c1/"iimh1·1,·1 

I. Pris- LH.:h li.ineomr~ikning XJ4 000 kr. 

·---
UHA hiro:-

dr:igarakn 

I 6600110 , 2'14()00 
,,f. pf. 

+ 202 000 i 202 000 
+ 320!Ml0 + l.~000 

+ 11112000 t 50901HI 

2. Besparingarna innehiir en minskning av anslaget med I X5 000 kr. 

Hesparingarna heri.ir posterna Lönekostnader <>ch Expenser. 

J. Medel for personaluthildning ( + 18 000 kr.) har flir innev:nande hud

gctt1r anvisats under anslaget D I. Universiteh- och hi.igskobimhell't: 

Förvaltni ngsk< is t nader. 

4. Medel för ut redningsverksamhet t + 180000 kr.). 

5. Medel för fi.irstlirkning av planeringsresurser m. m. fiir den statliga 

högskoleuthildningcn i Halmstad och i Skövde ( + 150 000 kr.). 

f-iiredraga11d1· 11 

f"i.ir regionstyrelserna riiknar jag med en sammanlagd besparing på 

209000 kr. Besparingen herör anslagsposterna Liinekostnader (-143 000 

kr. l och Expenser ( -66 000 kr.). 

Jag beriiknar under förevarande anslag medel till personaluthildning ( + 
JXOOO kr.). Motsvarande medel har fi.ir innevarande hudget!ir anvisats 

under anslaget Universitets- och hi.igskolelimhekt: f"i.irvaltningskost

nader. 

I övrigt riiknar jag under detta anslag inte med andra fiiriindringar iin 

st1dana av aut11matisk natur. 

Med hiinvisning till s:11nmanstiillningcn hemställer jag att regeringen 

föresH\r riksdagen 

att till Regionstyrelsemafi.ir /11)gs/.:.olu11 for budgcti1ret 1980/81 anvi

sa ett förslagsanslag av JO 242 000 kr. 

D 4. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

197X/79 Utgifi 

1979/80 Anslag 

J 980/81 Förslag 

6698932 

6654000 

7071000 

Utrustningsnämndcn för universitet och högskolor ( lJ U HJ är en central 

förvaltningsmyndighet med uppgift att utrusta institutioner och andra ar-
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betscnheter vid dl.' statliga högskoleenheterna. de statliga arkiven. bibliote

ken och musl.'l.'rna. Operan och Dramatiska tc<1tnn samt dl.' övriga inriitt

ningar som regi.' ringen bcstiimmer siirskilt. För U U H giillcr förordningen 

t 197!<: 49~) med instruktion för utrustningsnämmkn för universitet och 

högskolortändrad 1979:476). 

LI U H fullgör uppgifter inom alla departements verksamhctsomr:1den. 

UUH deltar i forskningsrt1dsniimndens. statens kulturrtids och högsko

leenheternas utrustningsplanering samt faststiiller - i förl.'kommandc fall 

efter samrttd med UHÄ - utrustningsprogram p~ grundval av förslag 

upprättade av högsknll.'enheterna. U LI H bistt1r vidare U HÄ i utrustnings

frägor. ULIH svarar även för eftd.tivcring och samordning av upphanuling 

inom högskolesektorn och sluter i samverkan med riksrevisionsverket 

centrala avropsavtal. som kan tillämpas inom hela statsförvaltningen. 

ULIH leds av \.'Il styrelse. som besti'tr av öven.lirektören som ordförande 

samt högst fem andra lcdamökr. Inom LIUH finns en planeringsbyrå och 

en upphandling~byr~. 

1979/KO 

Personal 

Handläggande personal 28 
Övrig personal 21 

49 

An.1/ag 

I. I .önekostnader 5 250000 ., Sjuk värd 11 ()()() 
3. Lokalkostnader 793000 
4. Expenser m. m. 600000 

6654000 

Beräknad iindring 1980/81 

UUH 

+2 
of. 

+2 

+ 1186000 
of. 

+ 94 ()()() 
+ J 80 ()()() 

+1160000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+383000 
of. 

+ 94000 
- 60()()() 

+417000 

Utru.l'tni111::s11iim11dc11fiir11ni1·ersitet och hi11::sko/or 

I. Pris- och löneomräkning 630000 kr. 

., Besparingsalternativet t - 145 000 kr. I skulle enligt nämndens bedöm

ning innehiira att nämnden inte skulle kunna fullgöra viktiga delar av 

uppdrag som regeringen beslutat om. 

3. Tjänst som hyrådircktör ( + 130 000 kr.) till följd av statsmakternas 

beslut att U lJ H skall svara bl. a. för upphandling av dyrbar vetenskaplig 

utrustning (prop. 1978/79: 82, UbU 1978/79: 43. rskr 1978/79: 410). 

4. Tjänst som byrådirektör ( + 130 000 kr. l samt medel för rcsccrsättning

ar ( + 25 000 kr.) till följd av statsmakternas beslut att nämnden skall ha ökat 

ansvar för utrustningsplaneringcn (prop. 1978/79: 92. UhlJ 1978/79: 29. 

rsk r 1978/79: 265). 
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5. Medel for konsulter ( + 100000 kr.) och tryckning(+ 70000 kr.) i sam

band med revidering av handbok i telekommunikationer för kl,n\l)r (enlig\ 

regeringens uppdrag 1974-10-11). 

6. Ytterligare medel för personalutbildning ( + 35 000 kr. I. 

7. Extra arbetskraft vid nämndens expedition ( +40 000 kr.). 

F,·iredraga11de11 

.lag bcriiknar för budgetåret 1980/81 en besparing med 71 000 kr. under 

anslagsposten Expenser. 

Jag berLiknar 25 000 kr. för expcnskostnader i samband med utrustnings

nämndcns för universitet och högskolor medverkan i lokal- och utrust

ningsplanering. 

Under anslaget riiknarjag i övrigt inte med andra förändringar iin sådana 

av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen hcmstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Utm.1t11ing.111iim11de11 .for unii·ersitct och hiigskolor för bud

getåret J 980/81 anvisa ert förslagsanslag av 7 071 000 kr. 

Utbildning och forskning inom högskolan m. m. 

D 5. Utbildning för tekniska yrken 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

381 129012 

393 401 000 

460 252000 

Reservation 14965483 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets

område. Under anslaget beräknas medel dels för allmänna utbildningslinjer 

inom sektorn. dels för studier enligt äldre studieordning. Medel för kom

munal högskoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget D 11. 

Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Sektorn för utbildning för tekniska yrken omfattar innevarande budgetår 

allmänna utbildningslinjer enligt följande sammanställning. 

Allmänna 11thildningsli1~ja 

Arkitektlinjen 

Bergsvctenskapslinjen 

Biologlinjen 

Byggnadsindustrilinjen (YTH) 

Datatekniklinjen 

Driftteknikerlinjen1 

' Kommunal högskoleutbildning. 

160 
160 
120 

60 
160 
40 
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l~lekl roleknik linjen 

Fiskcvtirdslinjcn 

Flygtckniklinjen 

Fordonstekniklinjcn ( 't'TH l 

Fysikerlinjcn 

Gc11tcknologilinjcn 

Gcovci.trli njen 

Hiilso- 11ch milji.ivänlslinjen 

Industriell ekonom-linjen 

Kemistlinjen 

Kemitekniklinjen 

Lantmiiteri linjen 

Livsml'.dclsindustrilinjcn ( YTH) 

Maskintckniklinjen 

l\fatcmat ikerl i njcn 

Pappers- och pappersmasscindustrilinjen ( YTH) 

Sam hiil lshyggnad s teknik I i n_icn 

Sjiiingenji\rsl i njen 

Sjökaptenslinjen 

Stälindustrilinjen ( YTH) 

Si1gvcrksindustrilinjen ( YTH) 

Teknisk fysik-linjen 

Teknisk fysik- och elektroteknik-linjen 

Triiindustrilinjcn ( YTH) 

Vt'rkstadsindustrilinjcn ( YTH l 

Viig- och vattenhyggnadslinjen 

A11sluR.1fiirdl'ininR 

160 
xo 

160 

60 

120 
160 

I 20 

120 

160 
120 

160 

160 
60 

lf10 

120 

40 

160 

60 
60 

160 
160 
60 
60 

160 

Inom parentes anges delbdopp som avser fi.iriindringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskolt!enhet/:indamal 

Sr11ckho/ms hiiRsko/eregi1m 
Universitetet i Stockholm 

Tekniska högskolan i 
Stockholm 

varav uppbördsmedel 

Uppsala hiigskolcregion 

Universitetet i Uppsala 

1979/80 

12 241 000 

105 2:!6000 

530000 

26540000 

HeriiknaJ ändring 1980/R I 

Universitets- Fiirc-
ot.:h högskole- draganden 
ämht!tet 

+ 9761000 + 1)600000 
(+ 8334000) I+ 8 502 000) 

+14195000 + 11083000 
(+ 5 605 000) (+ 4 321 000) 

of. of. 

+ 3140000 + :! 164 000 
(+ 585000) (+ 584000) 
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Hög~kolecnhet/änJarniil 

Högskolan i Eskilslllna/ 
Viisteriis 

Högskolan i Falun/ 
Horlängc 
Högskolan i Gävle/ 
Sandviken 
Högskolan i Örebro 

UnköpinJ?.I' hiigskolercJ?ic>n 
Universitetet i Linköping 

Högskolan i Jönköping 

lund /Malmii h1)gs!.o/cregio11 
Universitetet i Lund 

Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Växjö 

Giitcborgs hiigs/.:o/ercJ?io11 
Universitetet i Göteborg 

Chalmers tekniska hiigskola 

Högskolan i Buras 
Högskolan i Karlstad 

Umeå hiigsÅolereJ?ion 
Universitetet i Umea 

Högskolan i Lulcii 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 

Stöd- och i1111m•ati1111.Hltg1irJer 
Vissa kurser för aktiv 
sjöpersonal 

Utgift 
varav upphördsmcJel 

Nettoutgift 

1979/80 

1119000 

I 044000 

5::!7()1)() 

943000 

42 844 000 

I 044000 

718h7000 

722000 

12852000 

74 085 000 

542000 

8580000 

31664000 

I 513000 

578000 

393931000 
530000 

393401000 

Beräknad änJring 1980/K I 

LI nivcrsitets- Före-
och högskole- JraganJcn 
ämbetet 

·-------

+ 4%000 509000 
(+ 436000) (·I 4500lKl) 

+ 43000 + 4201KJ 

+ 22000 + 20000 
+ 582 000 + 52h000 

I+ 436000) I+ 4.~0000) 

+ 5 517000 + 4526000 
(+ 54 ()()()) 

+ 47000 + 42000 

+ 14 555 000 + 10213000 
(+ 8302 000) (+ h6160ll0) 
+ 4 T!.9 000 + 4292000 

(+ 4 602 000) (+ 4 1460lKl) 
125000 137000 

(- 196000) (- 196000) 

+ I 94ti000 + 2 897000 
(·t 844 00()) (+ 2 241000) 
+ 13 520000 + 95200lKl 

I+ 7341000) (+ 491101)()) 
+ 535 000 
+ 40000 + 28000 

+ 5 209000 + 3 501000 
(+ 4182000) (+ 2 922 000) 
+ 3049000 + 1985000 

... 4 702000 + 4606000 
(+ 4485 000) (+ 4 376000) 

+ 30000 + 27000 

+ I 360000 + 14070()() 
(+ 1360000) (+ I 3h00()()) 

+83453000 +66851000 
of. of. 

+83453000 +66851000 
(+46316000) (+40737()()()) 
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Anslagsfram~tiillning har avgivits av universitets- och högskoleiimhctet 

<LJHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i kl)r\hel följande. 

Ändamål/högsk1ilc
enhet m. m.' 

I. , Pris- och lii111•omriik11i11g 
Besparing 

2.1 Konsekvenser av minsk
ning av plancringsramar 
budgetåret 1979/80 

2.1.1 Maskintckniklinjcn vid 
KTH. UL 120 platsen 

2.1.2 Väg- och vallcnbyggnads
linjcn vid KTH. UL. CTH 
(90 platser) 

2.1.3 Naturvetarlinjerna vid 
UL. UG ( 18 platser) 

2.::'. Minskning av planerings-
ramar budgetåret 1980/81 

2.::'.. I Arkitektlinjen vid KTH. 
UL, CTH (40 platscrl 

2.2.2 Elektrotckniklinjen vid 
CTH (20 platser) 

2.2.3 Gcoteknologilinjen vid 
HLu (20 platser) 

2.2.4 Kemitekniklinjen vid 
CTH ( 10 platser) 

2.2.5 Maskintekniklinjen vid 
KTH, ULi. UL. CTH. HLu 
( 145 platser) 

2.2.6 Teknisk fysik-linjen 
vid UL, CTH (20 platser) 

2.1.7 Teknisk fysik och clek
trotckniklinjen vid ULi 
(60 platser) 

2.2.8 Väg- och vattenbygg
nadslinjen vid UL 
(20 platser) 

2.2.9 Matematikerlinjen och 
naturvetarlinjerna vid 
US, UU, UL, UG, UUm 
(82 platser) 
Förändringar a1· an
s/agsteknisk natur 

3. 

3.1 Avstämning av anslag 
3.2 Vidareutbildning av häl

sovårdsinspektörer 

3.3 Sjöbefäls- och drift
personalutbildning 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året I 980/81 
(tkr.) 

+29405 

(- 300) 

(- 1350) 

(- 270) 

(- 320) 

(- 160) 

(- 160) 

(- 80) 

(- 1160) 

(- 160) 

(- 480) 

(- 160) 

(- 656) 

+ 17888 

+ 200 

+28228 

Anslaget D JO. 
Lokala och 
individuella 
linjer och enstaka 
kurser föreslås 
reducerat med 
motsvarande belopp. 
Medel för detta 
ändamäl har för 
innevarande 
budgetår anvisats 
under anslagen 
C 20. Sjöbefäls
skolorna och D 11. 
Bidrag till 
kommunal högskole
utbildning m. m. 
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Ändamål/högskole
enhet m.m.' 

4. Konsl'k1·enser a" tidi
i:are beslut 

4.1 Standardhöjning av ci-
vilingcnjörsutbildning, 
ULi 

4.2 Uppräkning på grund av 
ökad studeramleti\1-
strömning 

4.3 Sjöbefäls- och drift
personalutbildning 

4.4 Terminaler för LI BRIS 
111 

4.5 Övergång till ny löne
rutin (SLÖR) 

5. Reformer 
5.1 Basresurser för natur

vetarlinjerna 
5.2 Utbildning inom områ

det arbetsmiljöutform
ning, HLu 

5.3 lnstallationsteknisk 
utbildning. KTH 

5.4 YTH-linjer 
5.4.1 Byggnadsindustri. KTH 

(utökning) 
5.4.2 Storhushåll och restaurang, UL (ny 

linje) 
5.4.3 Textil- och konfektionsindustri, 

HB (ny linje) 
5 . .5 Ny allmän linje: ar

betsmiljötekniklinjen, 
HLu 

5.6 Ny allmän linje: textil
ingenjörslinjen, CTH 

5.1 Bevarande av befintlig 
kapacitet på naturve-

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(tkr.) 

+ :!000 

+ 1166 

+ 674 

+ 137 

+ 510 

+ 6<X) 

+ 300 

+ 240 

+ 535 

+ 535 

+ 535 

tarlinjerna, UV + 500 

+83453 

'VS = universitetet i Stockholm, KTH = tekniska högskolan i Stockholm, UU = 
universitetet i Uppsala, HB = högskolan i Borås, ULi = universitetet i Linköping, 

. UL = universitetet i Lund, UG = universitetet i Göteborg, CTH = Chalmers 
tekniska högskola, UUm = universitetet i Umeå, HLu = högskolan i Luleå. 

Genom beslut den 25 maj 1978 uppdrog regeringen åt UHÄ att utreda 

frågan om att till högskolan i Luleå förlägga utbildning och forskning inom 

området arbetsmiljöutformning. Enligt utredningsdirektiven skulle bl. a. 

resursbehov och fasta tjänster redovisas för en fyraårig grundläggande 

utbildning med en ärlig antagning till 30 nybörjarplatser samt för forskning 

och forskarutbildning. UHÄ har redovisat utredningsrcsultatet i UHÄ

rapport 1979: 4. Utredningsförslaget har remissbehandlats. Flertalet re

missinstanser stöder i princip förslaget om en ny utbildningslinje med 

angiven inriktning. Andra remissorgan är mer tveksamma och anser bl. a. 
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att den föreslagna lösningen bör vägas mot möjligheten att i stllllet utnyttja 

de befintliga linjerna inom högskolan. t. ex. arkitektlinjen. 

UHÄ anser att den föreslagna profileringen mot arbetsmilji)n som helhet 

lir ett vlirdefullt nytillskott både utbildning~- och forskningsmlissigt. Enligt 

UHÄ:s mening mf1ste dock utbildningens uppläggning och innehåll samt 

urvalsförfarandet viJ antagningen till utbildningen ytterligare konkreti

seras. Oet är därför knappast möjligt att. som förordades i rapporten, 

starta uthildningen hösten 1980. 

Mot denna bakgrund föreslär UHÄ att utbildningen startar höstterminen 

1981 och att planeringsmcdel beviljas för budgetäret 1980/81. 

U H Ä hemstiiller att 

l. en allmän uthildningslinje. storhushäll rn:h restauranglinjen, omfattande 

6(1 poäng inriittas. 

, en allmiin utbildningslinje, textil- och konfcktionsindustrilinjen, omfat

tande 60 poäng inrättas, 

3. en allmän utbildningslinje, arhetsmiljötekniklinjen, omfattande 160 po

äng inrättas, 

4. en allmän uthildningslinje, textilingenjörslinjen, omfattande 80 poäng 

inrättas. 

5. planeringsramar fastställs i enlighet med vad som förordats. 

6. under ett reservationsanslag D 5. Utbildning för tekniska yrken för 

hudgctäret 1980/81 anvisas 476 854 000 kr. 

UHÄ har i skrivelse den I november 1979 hemställt om omföring av 

anslag mellan universitetet i Göteborg och Chalmers tekniska högskola 

budgetåret 1980/81. 

Sjöbefålsskolan i Stockholm har inkommit med en skrivelse angående 

omprövning av riksdagens beslut att lägga ner sjöbefålsskolan. 

Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning, Stiftelsen svensk närings

forskning och Svensk förening för näringslära har i skilda skrivelser pätalat 

behovet av uthildning i näringslära. Karolinska institutet och universitetet 

i Stockholm har i en gemensam skrivelse tagit upp frägan om vissa resurser 

rörande grundläggande utbildning i näringslära. 

Sektionen för väg- och vattenbyggnad vid tekniska högskolan i Stock

holm har inkommit med en skrivelse anghende besparingar till följd av 

minskat elevantal. LI HÄ har avgivit yttrande i ärendet den 12 oktober 

1979. 

Svenska gruvindustriarhetarcförbundet har inkommit med en skrivelse 

rörande medelsbehovet för yrkesteknisk högskoleuthildning budgeti'lret 

1980/81. 

FiiredruKanden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Jag föreslår att besparingar görs inom sektorn genom ändring av plane

ringsramarna. Denna besparing beräknar jag enligt följande. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 lJtbiJdningsdepartementet 411 

--···----·· 

Högskoleenhet Linje And ring Besparing 
av plane- okr.) 
ringswm 

·---·--- - --·-

Minslo;ning av 
planeringsramar 
hudgcttl.ret I 979/80 

Tekniska hiigskolan 
i Stockholm - 40 - 320 

Universitetet i LunJ - 50 - 438 

Universitetet i 
Götehorg - 8 - l<Jti 

Chalmers tekniska 
hiigsktila - 30 - 100 

-128 -1024 

Minskning av 
planerings ramar 
budgetåret I 980/81 

Universitetet i kemistlinjen - IO 80 
Stockholm 

Tekniska högskolan arkitektlinjen - 20} i StlKkholm väg- och vatten- - 240 
byggnadsfinjcn IO 

Universitetet i kemistlinjen - 10 80 
Uppsala 

Universitetet i maskinteknik-
I.inköping linjen -

30 l teknisk fvsik - 480 
och clekiro-
tekniklinjen 30 

Universitetet i kemitekniklinjen -

"'I 
Lund maskinteknik-

linjen 10 - 400 
väg- och vatten-
byggnaJslinjcn 20 

Chalmers tekniska arkitektlinjen -
10} högskola väg- och vatten- -· J(>() 

byggnadslinjcn 10 

Högskolan i Lulefl geotcknologilinjen -
20} maskinteknik- - 320 

linjen w 
-220 -1760 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av följande tabell. 

För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och 

högskoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet !bl tillsammans med 

beräkningsundcrlag i form av beräknad antagning per linje m:h högskoleen

het inom parentes. 

Utbildning i näringslära för studerande pä biologlinjen vid universitetet i 

Stockholm har sedan år 1966 anordnats vid karolinska institutet (Kl) med 

ianspråktagande av resurser som tilldelats Kl. Institutet och universitetet 

har i gemensam skrivelse föreslagit att resurserna för grundläggande ut-
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utbildning ~ 
a) Arkitektlinjen 701 60 503 ;-

Bergsvetenskapslinjen 801 IJQ = 
Datatekniklinjen 60 -Driftteknikerlinjen 301"16 6012.16 30'6 301'" 16 301• 603.16 607.16 t-' 

Elektrotekniklinjen 1701 125 2()()3 c:: 
Flygtekniklinjen 60' 

~ Geoteknologilinjen 80 
Hälso- och miljö- s: 
vårdslinjen 60 = s· 
Industriell ekonom-linjen 170 IJQ 
Kemitekniklinjen 961 102 803 "' Q. 

Lantmäterilinjen 701 ~ 
'Cl 

Maskinteknikerlinjen 24 243 247 = 
Maskintekniklinjen 225 1 80 95 1923 155 

., -Samhällsbyggnads-
Il) 

3 
tekniklinjen 25 Il) 

Styrmanslinjen 24 243 24 7 = -Teknisk fysik-linjen 901 90 60 J003 :?. 
Teknisk fysik och 
elektroteknik linjen 150 
Textilingenjörslinjen 153 

Väg- och vattenbyggnads-
.,. 

linjen 1401 90 1303 t.I 

Yrkestekniska /injer 11 

Byggnadsindustri-
linjen 60 1 ()3 

Fordonstekniklinjen 308 

Livsmedelsindustrilinjen o• 
Pappers- och pappers-
masseindustrilinjen O" 
Stål industrilinjen o• 3013 

Sågverksindustrilinjen 30 
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bl Biologilinjen 
Fiskevårdslinjen 
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Geovetarlinjen 
Kemistlinjen 
Matematikerlinjen 

Planeringsram för lin
jer enl. b) 

Övergångsvis anordnad 
sjöbefälsutb. enligt 
äldre bestämmelser 

Övergångsvis anordnad 
driftteknikerutb. enligt 
äldre bestämmelser 

1 Tekniska högskolan i Stockholm. 
2 Universitetet i Stockholm. 
3 Chalmers tekniska högskola. 
4 Universitetet i Göteborg. 
•Avser Alnarp. 
6 Avser Eskilstuna. 
7 Avser Härnösand. 
8 Avser Markaryd. 
9 Avser Borlänge. 

10 Avser Skellefteå. 
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11 Antagning till flertalet linjer sker var tredje termin. Här anges antalet nybörjarplatser budgetåret 1980/81. 
" Avser Västerås. 
••Avser Sandviken. 
14 Avser Karlskrona. 
1• Avser Malmö. 
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bildning i n;iringsllira om 40 r11;ing skall bnliknas umkr anslag till univL"rsi

tdet. Jag finner detta fiirslag ;indamidsi:nligt mot bakgrund av rrincirerna 

fiir planeringssystemet. För niista budgeti\r heriiknar _jag medel under 

fiirevaramk anslag. anslagsrosten Universitetet i Sttll.:khlilm ( + 500 000 

kr.). 

Inför inrLittandL'l av hälsl1- 1ich miljövi\rdslinjen fastlade regeringen föl

j;mdc riktlinjer. Ansvaret tKh kdningen for fortnildningi:n tich vidareut

bildningen av hiilsovi1rdsinspektörcr hör •'lvila samma högsktileenhet som 

har att svara för den grundläggande utbildningen. Detta skulle enligt rikt

linjerna emellertid inte innebiira. att vid en riksrekryterande utbildning 

som hLilsovf1rdsimpektör11tbildningcn all fortbildning och vidareutbildning 

skulle förfagga~ till samma ort som den grundhiggande utbildningen. I 

stiilkt borde denna utbildning ge~ en g.:ogratisk spridning dels för alt vara 

si\ tillgiinglig som möjligt för de studerande - yrkesverksamma rersoner 

med st<trk bindning till sin hemort -· dels för att sf1 effektivt som möjligt 

kunna utnyttja for sttdan utbildning befintliga resurser vid olika högsko

kenheter oL·h andra inriittningar. 

F. n. finansieras fortbildning och vidareutbildning av hiilsovfmlsinspek

tiirer med medel frfm anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka 

kurser. Universitets- ot.:h hligskolc~tmhetet tUHÄI har föreslagit att medel 

fors över fn'm nämnda anslag till universitetets i Umeå anslagspost under 

fiirevarande anslag. Med hiinvisning till de nyss redovisade riktlinjerna är 

jag inte beredd att tillstyrka U HÄ: s fi.irslag. 

Jag framhöll i förra {1rets budgetrropositinn angelägenheten av att skapa 

biittre planeringsförubiittningar fi.ir de utbildning.ar Sllffi leder fram till 

civilingenjörsexamen vid universitetet i Linköping. Mot denna bakgrund 

förordade jag dels en ytterligare medelstilldclning om 5 milj. kr.. dels en 

siinkning av planeringsramarna. För niista budgetflr heriiknar jag ytterliga

re 2 milj. kr. för iindamälet. Diirmed iir enligt min mening tilldelade re

surser och planeringsramarna slutligt avsbmda i forhi\llande till varandra. 

Fi.ir innevarade budgetär har en besparing om I.I milj. kr. vidtagits 

under förevarande anslag. Besparingen motiveras av inte utnyttjade nyhör

jarplat~er liisåret 1977/78. Om tillströmningen ökade under Histtret 1979/80 

avsäg jag föreslå en uprräkning av anslaget för budgetftret 1980/81 i mot

svarande grad (prop. 1978/79: 100. UbC 1978/79: 32. rskr 1978/79: 272). 

UHÄ har nu visat att det totala antalet studerande har ökat något. Jag 

beriiknar därför 400 000 kr. i förstärkning för nästa budgetår. 

Riksdagen beslöt vid l 978/79 tirs riksmöte att sji.ihcfölsuthildningen samt 

den drift- och underhållstekniska utbildningen inom högskolan skall refor

meras (prop. 1978/79: 71. UhU 1978/79: 24. rskr 1978/79: 206). 

Beslutet inneb1ir att de utbildningar till styrman och sjökapten. maskin

tekniker och sjöingenjör, driftingenjör samt radiotelegrafist vilka anordnas 

vid landets fem sjöbefälsskolor skall inordnas i de statliga högskoleenhe

terna. Den kommunala högskoleutbildningen till drifttekniker skall också 

inordnas i denna organisation. 
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U1hilJ11ingsu1skottel ansflg i likhel med mig alt det linns viigamk uthilJ

ning~pPlitiska och resursmiissiga skiil ftir att anordna sjöhefolsutbildning

arna pii färre orter iin idag. Enligt riksdagens heshll skall den reformerade 

utbildningen ;1 v sjiibef;il anordnas cndasl i Kalmar. Giilchnrg lll.:h Hiirnii

sand. Vidare skall den forhalta plancringrn 111g:i l'r{111 etl lägre anlagnings

tal for sjiibcfabulhildningen iin Jct som giiller i dag. Miijlighcten skall 

prövas. att förlägga uthildningsplatser för drifttekniker och driftingl·njiirer 

utan minskning av kapaciteten i Örebro och Viisterf1s till Je 1.irtcr diir 

sjöbdälsutbildningen liiggs ner. 

Pf1 uppdrag av regeringen har UHÄ gjort en samlad bedömning av 

utbildningskapacitetcn för såviil sjöbefäl som drift- 1Kh underh<'dlsteknisk 

personal. I anslutning lliirtill har UHÄ lagt fram förslag till dimensionering 

och lokalisering. Jag anser att detta förslag i slort sett bör fiilja-.. Mol 

hak.grund av vad riksdagen har ullalat. räknar jag dnck. efter samri1d med 

chefen för kommunikationsdepartementet. med ett niigol liigre antagnings

tal for utbildningarna till sjökaplen och sjöingenjör. I detta sammanhang 

vill jag anmiila all det sedan Hinge linns el! stort antal ohesatta nyhör:jar

platser i sjöbd1ilsuthildningen. Innevarande är utnyttjas enJast ca hiilften 

av tillgiinglig utbildningskapacitet. 

Inom regeringskansliet bereds f. n. vissa sjöfartspolitiska frf1gor. Chefen 

för kommunikationsJcpartemenkt avser att senare återkomma till rege

ringen mcJ förslag om all föreliigga riksJagen en pniposition i dessa 

frågor. I samband JiirmeJ kan det bli aktuellt att ockstt ä!Crkomma till 

sjöbefälsutbilJningens Jimensionering på Hingre ~ikt. 

I likhet meJ UHÄ förordar jag en successiv övergång till Jen nya 

studieorganisationen. Samtidigt bör de nuvarande utbildningarna avveck

las. Jag iir emellertid inte beredd att göra övergångsliden så lång som fyra 

år. Jag fororJar därför att Je föriindrade behörighetsreglerna 1.H.:h den 

ändraJe stu<lieorganisationen hell skall ha lriill i kraft Jen I juli 1982 for 

samtliga hiir berörda utbildningar. Det innebiir en övergångsperiod om mer 

än lre år riiknat frfm riksJagsbeslutet våren 1979. För tiden J~irefter utgil.r 

jag fran att individuella dispenser ges enligt de hestiimmelser som finns i 

högskoleförnrdn ingen. 

Inför hudgetflret 1980/81 hör anlagning första gången göras till den nya 

tvåt\riga styrmanslinjen. maskinteknikerlinjen m:h Jriftteknikerlinjen. För 

att få till stflnd en jämn examination bör stuJerande tas in även till nuva

rande ettil.riga utbildningar till styrman. maskintckniker och drifttekniker 

samt till nuvarande tvååriga utbilJningar till sjökapten. sjöingenjör och 

driftingenjör. Nuvarande utbilJningar hör således an1>rdnas övergängsvis 

inom högskolan. Denna övergångsanordning bör linnas t. o. m. budgetåret 

1981/82. Antagning till påbyggnadslinjerna bör ske första gfmgen inför 

läsåret 1982/83. Studerande från Je nya allmänna utbildninglinjerna kan då 

direkt fortsätta sin utbildning på påbyggnadslinjerna. 

Någon prognos över behovet av radiotelegrafister finns for närvarande 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 416 

inte. Uppgifter fr~1n arbctsm<1rknads~tatistiken visar att det nu finns över

skoll på radiotclegralistcr. Den framtida arbetsmarknadi.:n är oklar och 

UHÄ ser f. n. över radiotelegralistutbildningen. Jag räknar därför inte med 

nt1gon antagning till radiotelegralistutbildningcn nästa budget~n. Enligt min 

mening hör radiotekgrafistutbildningen senare koncentreras till en ort. 

U HÄ bör vid sin övi:rsyn av uthildningen ~i ven föreslå lämplig utbildnings

ort. 

UHÄ utreder f. n. frågan om de nuvarande kortare utbildningarna. dvs. 

skepparkurs av I: a klass och fartygsmekanikerkurs av I: a klass. skall 

utgöra högskoleutbildningar. I avvaktan på resultat av utredningen bör 

dessa utbildningar liksom f. n. anordnas som utbildning pi\ gymnasial nivå. 

Medel för dessa utbildningar bör dock beräknas under förevarande anslag. 

Det hör ankomma på vederbörande högsknlei.:nhet att anordna kurserna. 

Utbildningen bör emellertid inte innefattas i planeringsramen för över

gi'lngsvis anordnad sjöbefälsutbildning. Vidare har jag beräknat medel för 

vissa kurser för aktiv sjöpersonal i enlighet med UHÄ: s förslag. 

En förutsättning för den fortsatta planeringen bör i.:nligt min mening vara 

att antagning till sjöbefälsutbildningen i Stockholm och Malmö skall ske 

sista gången budgetåret 1980/81. De studerande som pi\ börjat en t vMrig 

utbildning på dessa orter hör ha möjlighet att fullfölja den där. 

Medel for verksamheten vid sjöhefulsskolorna anvisas innevarande bud

getår under anslaget C 20. Sjöhefålsskolorna. Berörda kommuner bekostar 

lokaler. viss administration m. m. Fr. o. m. budgetåret 1980/81 bör medel 

för sjöbefälsutbildning anvisas under förevarande anslag, fördelat på be

rörda högskoleenheter. Vid min mcdclsberäkning har jag bl. a. beaktat de 

kostnader som uppstär i samband med uppbyggnaden av de nya utbild

ningarna samt dl't ny och äldre utbildning ges parallellt. Vidare har jag 

beräknat medel för administrationskostnader m. m. 

Jag vill här erinra om att regeringen i beslut den 25 oktober 1979 anvisat 

2.6 milj. kr. för komplettering av navigeringssimulator for sjöbefälsutbild

ning vid högskolan i Kalmar. Jag avser all under anslaget Inredning och 

utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. beräkna medel för en ny 

navigeringssimulator vid högskolan i Härnösand. 

Regeringen har genom beslut den 7 juni 1979 uppdragit åt statens för

handlingsnämnd att ta upp förhandlingar med resp. huvudman om förut

sättningar och villkor för överföring till den statliga högskolan av den 

kommunala driftteknikerutbildningen. Vidare har regeringen uppdragit åt 

förhandlingsnämnden att ta upp förhandlingar med Svenska kommunför

bundet om de ekonomiska villkoren för den praktik om 40 veckor som 

skall inleda driftteknikerutbildningcn. 

Jag räknar med att en godtaghar ekonomisk överenskommelse kan träf

fas med huvudmännen för den nuvarande utbildningen så att ett förstatli

gande kan genomföras den I juli 1980. Medel motsvarande dem som nu 

finns beräknade för driftteknikerlinjen under anslaget Bidrag till kommunal 
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hög~k11k'utbildning ni. m. har Jiirfiir för nibta budgctf1r istiilkt ber~iknats 

under flirevarande anslag. I det fall ytterligare medl'I erfordras fiir de 

kostnader som blir beroende av resultatet av p!1gi·iemk förhandlingar avser 

jag all ~1terkomma till regeringen med förslag i st1dan tid att Jes~a kan 

foreliigg;1s riksdagen vid innevarande riksmöte. Skulle en godtagbar upp

gi.irelse inte kunna triiffas i enlighet med vad jag har fi.irutsatt. biir utbild

ningen anordnas under kommunalt huvudmannaskap iiven under niista 

budgetär. Regeringen bör inhiimta riksdagens bemyndigande au besluta i 

denna frtlga. 

UHÄ föresltlr att utbildning i arbetsmiljöteknik i Lulc!1 fr. o. m. niista 

budget~1r organiseras som en allmiin utbildningslinje. arbetsmiljiitckniklin

jen. Mot bakgrund av vad jag i Jet föregfiende har framhållit angående 

inrättande av allmilnna utbildningslinjer är jag inte beredd att tillstyrka 

UHÄ: s förslag. 

På regeringens uppdrag har UHÄ utrett frågan om att till högskolan i 

Lulet1 förlägga utbildning och forskning inom området arbetsmiljöutform

ning. U HA föresltir nu att en allmiin utbildningslinje för arbetsmiljöutform

ning inriittas höstterrninen 1981 od1 att en basorganisation för denna och 

för forskning byggs upp. UHÄ föreslår vidare att planeringsmedel för 

iindamalet beviljas för budgetåret 1980/81. 

Den arbetsmiljöinriktade forskningen och utvccklingsverksamhcten har 

nått en stpr omfattning vid högskolan i Luleå. Universitetet i Umd\, 

Umeåfilialen av arbetarskyddsstyrelsens arbetsmedicinska avdelning och 

högskolan i Luld1 utgör tillsammans ett centrum för for~kningen inom det 

arbetsvetenskapliga området. Enligt min mening finns det därför goda 

förutsättningar att anordna den föreslagna verksamheten i Luleå. Jag är 

emellertid inte nu beredd att förorda att utbildningen inrättas som allmiin 

utbildningslinje. Ett så.dant stiillningstagande bör enligt min mening kunna 

grundas pt1 erfarenheter från en försöks verksamhet. Jag förordar dföför att 

arbetsmiljöutbildning försöksvis anordnas i Luleå fr. o. m. budgetåret 

1981/82 i huvudsaklig överensstiimmelse med den uppliiggning som UHÄ 

har föreslagit. Antagningen till utbildningen bör omfatta 25 studerande och 

tillsvidare ske vartannat ttr. Kostnaderna för planeringen och genomföran

de av utbildningen bör bestridas inom ramen för de resurser som högsko

lan i Luleå disponerar för grundläggande högskoleutbildning. Lokalbeho

vet bör tillgodoses inom befintligt lokalbestånd. 

Svcn~ka Gruvindustriarbetareförbundet har för budgetåret 1980/81 påta

lat ett rnedelsbehov för kostnader för en gren av stålindustrilinjen vid 

högskolan i Luleå.. Jag räknar med att även detta medelsbehov kan tillgo

doses inom ramen för de resurser som disponeras av högskolan. 

I förra t.rcts budgetprnpnsi\ion \ng jag upp frägan om behovet av en 

längre träteknisk högskoleutbildning. I samband härmed ansåg jag att 

möjligheterna att starta en träteknisk gren inom maskinteknikcrlinjen i 

Luleå samt också förutsättningarna för att förlägga en del av utbildningen 

27 Riksdagen 1979/80. l samt. Nr 100. Bilaga 12 
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inom denna till Skellefleii horde rrövas. Jag föreslog vidare att regeringen 

skulle hemyndigas att disponera I milj. kr. fiir tr;ileknisk uthildning. Riks

dagen biföll flirslaget. 

Genom heslut den U sertember 1979 urrdnig regeringen ät högskolan i 

Luld1 att planera en s~irskild \r~iteknisk inriktning inom maskintekniklin

jen. Urrdraget har iinnu inte fullgjorts. Jag avser att fiterkomma till rege

ringen med förslag i denna frf1ga. I likhet med vad som giiller for innevaran

de hudgetår bör regeringen bemyndigas att disronera l milj. kr. under 

förevarande anslag budgetåret 1980/81 för träteknisk uthildning i Luleå. 

UHÄ har begärt medel för en fyraårig uthildning i installationsteknik vid 

tekniska högskolan i Stockholm med 30 platser. Utbildningen föreslås t.v. 

utformad som studieinriktning inom maskinteknisk resp. väg- och vattcn

hyggnadslinjen. Vid mitt ställningstagande till planeringsramar för nyss

nämnda linjer har jag beaktat UHÄ: s förslag. 

UHÄ har föreslagit att en linje benämnd storhushåll och restaurang om 

60 poäng inrättas. Frågan om linjens avgränsning till andra uthildningar på 

detta område bör enligt min mening utredas närmare. Jag är dänör inte 

heredd att nu tillstyrka att linjen inrättas. I detta sammanhang vill jag 

erinra om att U H Ä har fått i uppdrag att se över frågan om högskoleutbild

ning av sjöintendenter. Möjligheten att samordna en sådan utbildning med 

utbildning för storhushiill och restaurang bör prövas. 

UHÄ har vidare föreslagit en utökning med 30 intagningsplatser av 

utbildningskapaeiteten på byggnadsindustrilinjen vid tekniska högskolan i 

Stockholm. Jag biträder förslaget. Med hänsyn till det ekonomiska läget är 

jag inte beredd att föreslå att en linje benämnd textil och konfektionsindu

strilinjen om 60 poäng inrättas nästa budgetår. 

Vid CTH finns en särskild textilutbildning som ingår i Nordisk högskola 

för hushållsvetenskap. Utbildningen är huvudsakligen uppbyggd av kurser 

från linjerna för maskinteknik och kemiteknik jämte ett mindre antal spe

ciella kurser. UHÄ har föreslagit att utbildningen omvandlas till en ny 

allmän utbildningslinje. Jag biträder UHÄ: s förslag och förordar att en 

allmän utbildningslinje benämnd textilingenjörslinjen inrättas vid CTH 

fr. o. m. nästa budgetår. Linjen bör omfatta 80 poäng. Antagningen till 

linjen bör omfatta 15 studerande. Utbildningen bör anordnas inom befint

liga resurser. 

Vad gäller det påtalade behovet av medel för naturvetarutbildning vid 

universitetet i Uppsala, anser jag att det bör ankomma på universitetet 

självt att genom egna dispositioner tillgodose detta behov. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(39340 I 000+66 851000==)460 252 000 kr. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje benämnd 

textilingenjörslinjen och omfattande 80 poäng, 

2. besluta om försöksverksamhet med utbildning i arbetsmiljöut-
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formning vid hligskolan i Luldi i cnlighct meJ vad jag har ti:iror

dat. 

3. faststiilla planeringsramar cnligt Vad jag har förordat. 

4. bcmyndiga rcgcringen att besluta om drifttcknikeruthildningen 

cnligt Jc riktlinjer vilka jag har angett. 

5 hemyndiga regeringcn att disponera I 000000 kr. under anslags

posten Högskolan i Luletl på det Slitt jag har förordat. 

6. till Uthildning Ji"ir te/..11is/..a yrke11 för budgctftret 1980/81 anvisa 

ett reservationsanslag av 460 252 000 kr. 

D 6. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

178891547 

192 565 ()()() 

206 99 5 000 

Reservation 12343147 

Detta anslag avser grundfaggandc uthildning för administrativa. ekonll

misb och sociala yrken vid de st<ttliga högskoleenheterna inom uthild

ningsdepartementets vcrksamhctsomrade. Under anslaget beriiknas medel 

dels för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom sekwrn. dels 

för studier enligt äldre studieordning. Under anslagct bcriiknas vidare 

medel för försöks verksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning tYTHl 

samt för bidrag till Svenska diakonslillskapets sociala uthildningsverksam

het. Medel för kommunal högskolcutbilJning inom sektorn beräknas under 

anslaget D 11. Bidrag till kommunal högskolcutbildning m. m. 

Sektorn för utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken 

omfattar innevarande budgetår allm~inna utbildningslinjer och påbyggnads

linje enligt följande sammanstiillning. 

A l/111ii1111a 11 thi/d11 i ni;.1/i1iier 

ADB-linjen 1 

Beteendevetenskapliga linjen 

Ekonomlinjen 

Fritidsledarlinjen2 

Förvaltningslinjen 

Juristlinjen 

Linjen för kost och näringsckonomi 

Linjen för offentlig förvaltning 

Psykologlinjen 

Redovisnings- och revisionslinjen 

Samhällsplanerarlinjen 

Samhällsvetarlinjcn 

Sckrcterarlinjcn 

PoiinR 

40 

120 
120 

80 
140 

180 
100 

140 
120 

80 

140 

120 

80 
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Sociala linjen 

Systemvetenskapliga linjen 

Transp11rtadministra1iva linjen 

LI ngdomslcdarli njen' · 2 

1 Kommunal hiigsklllcuthili..lning. 
2 Antagningen till linjen har upphört fr. o. m. inncvaramk hudgi:t:lr. 

!'1/ hvgg 11adsl i l(ic 

Fortbildning i S(lciall hehandlingsarbete 

A 11s/11g.1:f iirde/11 i ng 

140 

120 

~() 

40 

Inom parentes ange~ delhelopp Slllll avser fiiriindringar av anslagstck

ni~k rrntur. 

Högskoleenhet/iini..lamill 1979/80 Beräknad lindring 1980/81 

Myni..lighc- Före-
hcterna dragani..len 

Stoc!.1111/ms hiigsk11/cregiun 

Universitetet i Stockhnlm 39 630 000 + 3198000 + 2089000 
(- 9080001 (- 845 lMXll 

varav uppbördsmcdcl 524000 of. nf. 

Uppsala hiiRsko/al'gio11 

Universitetet i Uppsala 23 462 000 + 6500000 + 1297000 
(+ 3 595 000) (- 72701)()) 

Högskolan i Esl:.ilstuna/ 
Västeräs <191 000 + 38000 + 41000 

(+ 80()()1 
Högskolan i Falun/ 

Borlänge 600 000 + 39000 + 42000 
(+ 8000) 

Högskolan i Örehro 15 009 000 + 1449000 + 882000 
(+ 700001 (+ 81000) 

Linköpings hi.iRskoleregion 

Universitetet i Linköping 8 014 000 + 782000 + 598000 
(+ 320()()1 

Högskolan i Jönköping 751 000 + 37000 129000 
(+ 80()()1 

Lund/Malmö högskoleregion 

Universitetet i Lund 29 682 000 + 4378000 + 6235000 
(+ 11210001 (+ 24780!M)I 

Högskolan i Vtixjö 4 297 000 + 1662000 + 1447000 
(+ 1206000) (+ 12170()()) 

Götcburgs högsko/eregiun 

Universitetet i Göteborg 28 585 000 + 5 858000 + 5 085 000 
(+ 2 982 000) (+ 3 5290()()) 

Högskolan i Boräs 693 000 180000 177 O!Kl 
(- 207000) 

Högskolan i Karlstad 4499000 + 477000 + 3330()() 
(- 18000) (- 7000) 

Högskoleutbildning i 
Skövde + 529000 + 5:!8000 

(+ 528000) 
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Högskoleenhet/ändamål 1979/KO Ber;iknad iindring I 9K0/8 I 

Umeil hiii:sko/eregion 
Universitetet i Umeå 15 194 000 

Högskolan i Luleå 1 487 000 

Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand I 455 000 

Högskolan i Östersund 8 n7tioou 

Försöksverksamhet med 
yrkesteknisk högskole-
utbildning 508 000 

övcrsvn av administra-
tiv t;tbildning 

Bidrag till Sl'enska 
diukonsäl/s/..apets SOl'ialu 
11thildnings1·t•r/..samht•/ 12%000 

Bidrag ri/I H1rnddshög-
sko/1111 i Stockholm 7000000 

Stiid- och innorntions-
åtgärder 1560000 

Utgift 1930119000 
varav uppbördsmedel 524000 

Nelloutgift 192565000 

Myndighl'
hctcrna 

t- 2 514000 
(+ 5620lltl) 
+ 355 000 

+ 89000 

+ 325000 

508000 
(- 529000) 

+ 1500000 

+ l 034000 

+ 636000 

+ 415000 

+31127000 
uf. 

+31127000 
(+ 80810001 

Före
draganden 

-.- 3040000 
(+ I K72 \lOOl 
+ 79000 

(+ !2(K)(l) 

+ 87000 
l+ 8000) 
+ 23Ml\lll 

(- 207000) 

508000 
(- 528 000) 

+ 148000 

·- 70000()() 
(- 7()t)t)()()()) 

+ 77000 

+14430000 
of. 

+14430000 
(+ 2nooool 

AnslagsframsHillning har avgivits av universitets- och högskok~imt"ietet 

( UHÄ) samt styrelsen för Svenska diakons~illskapet 111.:h direktionen för 

Handelshögskolan i Stockholm. 

Ändringsförslagen inncbiir i korthet följande. 

Ändamål/ 
högskoleenhet m. m.' 

I . Pris- och lönevmräkning 
2. Besparing 
2. l Konsekvenser av minskade pla

neringsramar budgetåret 
1979/RO. US, HJ. UL. HV. UG. 
UUm 

2.2 Minskning av planeringsramen 
för beteendcveten~kapliga 
linjen, US, UG, 90 platser 

:U Minskning av planeringsramen 
för juristlinjen. US, U U. U L. 
90 platser 

2.4 Minskning av plancringsramen 
för psykologlinjen. US. UU, 
U L. 35 platser 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året l 9K0/8 l 
(tkr.) 

+ 14 372 

(- 1220) 

(- 390) 

(- 390) 

I - 240) 
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Ändamål/ Kostnad hudget- Anm~irkningar 
hög,koleenhet m. m. 1 året 1980/81 

ttkr. > 

2.5 Minskning av planeringsramen 
för samhällsvetarlinjen. UL. 
UG, 45 platser (- 195) 

2.h Minskning av planeringsramen 
för linjen för offentlig för-
vallning, US. U L. hO platser (- 240) 

2.7 Minskning av planeringsramen 
för förvaltningslinjen. HÖ, 
UG, hO platser (- 45()) 

3. Fiirii11dringar a1· anslags-
t1•knisk nll/11r 

3.1 Avstämning av anslaget mot 
dimensioneringen + 2941 

3.2 Medel för ekonomlinjen. HLu + 194 Anslaget I) 

JO. Lokala 
och indivi-
duella lin-
jer och en-
staka kurser 
föresl!1s re-
ducerat med 
motsvarande 
belo_p_p. 

3.3 Medel för beteendevetenskap- Anslaget D 
liga linjen. lJ lJ + 210 10. Lokala 

rn.:h indivi-
duella lin-
jer och en-
staka kurser 
föreslås re-
duct:rat med 
motsvarande 
hclopp. 

3.4 Medel fiir grnm.lliiggande rätts- Anslaget D 
utbildning. lJ lJ m + :"() IO. Lokala 

och indivi-
duella lin-
jer oi:h en-
staka kurser 
föreslås re-
ducerat med 
motsvarande 
hclopp. Del 
av kostna-
der, se föl-
jandc. 

3.5 Resurser för psykologutbild- Medel för 
ningen tPEGI. US. Ull. UL. UG, detta ända-
lJUm + 6054 mål har för 

innevarande 
budgetar an-
visats under 
anslaget D 
16. Sam-
hällsveten-
skapliga 
fakulteter-
na. 

3.6 Medel för fritidsledarlinjen, 
UL. HV. HB. HKs. HOs - I 075 
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Ändamlil/ 
högskoleenhet m. m.' 

4. K1111st'i.:»1'11scr t11· tidii:t1r<" hes/111 
4.1 Juristlinjen 

Resurser för sjätte lll:h sjunde 
terminen av den n:formcradc 
juristutbildningen. US. UU, UL 

4.2 Linjen for kost och närings
ekonomi, Ull, UG. UUm 

4.3 Terminaler fiir LI BRIS 111 
4.4 Övergång till ny liinerurin 

tSLÖRJ 
5. R<'fi1rmer 
5.1 G~undliiggandl' räctsutbild

ning. UUm 
5.2 Ökning av planeringsramcn 

för ekonomlinjen. ULi. 10 
platser 

5.3 Reformering av administrativ 
och ekonomisk utbildning 
- planering och förberedelser. 
kvaliti:tshöjande ?ttgärdcr 

5.4 Stöd- och innovatiomåtgiirdcr 
5.5 Bibliolcksrcsurser. US, UU, 

HÖ. ULi, l.JL. HV. UG. HKs, 
UUm 

5.6 Bidrag till Svensk;! diakon
sällskapets sociala utbild
ningsvi:rksamhel 

5.7 Bidrag till Handcbhögskolan 
i S1ockholm 

Klistnad budgd- Anm~irkningar 
i\rct i 980/81 
ttkr.) 

+ 2070 

+ l 150 
_, 196 

+ 245 

+ 235 

+ 70 

+ I 500 
+ 335 

+ 910 

+ l 034 

+ 636 

+31127 

1 US =universitetet i Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. Ul. = universitdct 
i Lund. UG =universitetet i Göteborg. UL_i = universitekt i Linköping, UUm = 
universitetet i Umeå. HO= högskolan i Orebro. HJ =högskolan i Jönköping. 
HV =högskolan i Växjö, HB =högskolan i Borås, HKs =högskolan i Karlstad. 
HLu =högskolan i Luleå, Hös= högskolan i Östersund. 

LI HÄ hemställer att 

I. en påbyggnadslinjc. kostadministration. llmfattamlc 20 poäng inrättas. 

2. en påbyggnadslinje. kostterapi, omfattande 20 poäng inrättas. 

3. en påhyggnadslinje. psykologuthiklning efter grunduthildningen, omfat

tande 80 poäng inrättas. 

4. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ: s förslag. 

5. under ett reservationsanslag D 6. Utbildning för administrativa, ekono

miska och sociala yrken budgetåret 1980/81anvisas213 726000 kr. med 

nyss angiven fördelning pä anslagsposter. 

f{)redraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Besparingar inom sektorn beräknar jag enligt följande. 
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Åtgärd 

Konsekvens av 

Minskning av planerings
ramar budgeti'lret 
1979/80 

Minskning av planc
ringsramen fiir be
teendevetenskapliga 
linjen 

Minskning av plane
ringsramen för jurist
linjen 

Minskning av plane
ringsramcn för för
valtningslinjen 

Hiigskoleenhc't 1 Besparing 
(tkr.I 

US. HJ. UL. HY. 1220 
UG, L:Um 

UG 130 

US. UU. UL 390 

HÖ 

1965 

Anm~irkning 

-JO platser 

Vardera 
-30 platser 

-30 platser 

1 US =universitetet i Stockholm. HJ = högskolan i Jönkiiping. UL = universitetet i 
Lund, HY= högskolan i Växjö. UG"' universitetet i Götch,1rg, UUm = universite
tet 1 Umci'I. lJ U = universitett!l i Uppsala. HO = högskolan i Orehro. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av följande tabell. 

För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram pt'.r linje och 

högskoleenhet (al eller per sektor och högskoleenhet (h) tillsammans med 

heräkningsunderlag i form av beri.iknad antagning per linje och högskoleen

het inom parentes. För den kommunala högskoleutbildningen anges för 

sektorn ramen samt beräkningsunderlag inom parentes. 

Mitt förslag till planeringsramar innebiir under kategori al att pähygg

nadslinjer i kostadministration resp. kosttt.:rapi samt psykologutbildning 

efter grundutbildningen ( PEGl tillkommer fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

I universitets- och högskoleämbetets rapport ( lJ HÄ-rapport 1977: 5) 

Kost och näringsekonomisk linje - ny studieg{ing for ekonomiföreständare, 

internatforeständare m.:h dietister. föreslogs en påhyggnadslinjc efter ad

ministrativ gren - kostadministration 20 poäng vid universiteten i Uppsala 

och Göteborg samt en påbyggnadslinjc efter terapeutisk gren. kostlerapi 20 

poäng vid universitetet i Göteborg. UHÄ har i sina förslag till anslagsfram

ställning i huvudsak följt utredningens förslag från år 1977. 



Planeringsramar för sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska o<:h StH.:iala yrker{ budgetåret 1980/8 l 

§:=; 
f;; 5;; 
gf E " 
·5 ~~.5 
i: ...:;m:: :r, = 
~ .~ :~;g 
::i...2.c.c 

Statlig hiigskole
utbi/d11i11g 

a) Förvaltningslinjen 
Handels- och 
distributions
linjen 
Linjen för kost och 
näringsekonomi 
Psykologlinjen 
Sociala linjen 
Kostadministration' 
Kostterapi2 

Psykologutbildning 
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I .~krivclser fr[in institutionen för utbildning av barnavttrdsl:irare. ekono

miflin:ståmlare. hushålls- lKh ti:xtilliir~re vid universitetet i Llrrsala m. tl. 

hemställs. sedan behovet klargjorts. att pt1hyggnadslinje i kostterari om 20 

pLJiing fiirliiggs iiven till universitetet i Uppsala. 

Flir niirvarande anordnas kurser i administration och dietetik avst."Jda 

för dem som genomgätt ekonomiförcständarutbildning. Kurserna förutses 

upphöra när påbyggnadslinjcrna startar. Resursbehovet för Je föreslagna 

pf1hyggnadslinjerna motsvarar Je resurser som nu anviinds för kurserna. 

varför behov av ytterligare resurser inte förl'iigger. 

Jag förordar mot denna bakgrund att påhyggnadslinjen i kostterapi för

liiggs även till universitekt i Uppsala sttsom framgtlr av planeringsra-

marna. 

I föregående års anslagsframställning föreslog UHÄ att medel för PFG 

budgetaret 1979/80 skulle anvisas under förevarande anslag istället för 

under ansluget Samhällsvetenskapliga fakulteterna och att utbildningen i 

fraga skulle inrättas s11m pftbyggnadslinje. Detta förslag tLJgjag upp i prop. 

1978/79: 119 (lm forskning och forskarutbildning. rnir förordade jag att de 

föreslagna förändringarna beträffande PEG skulle komma till stånd bud

getftret 1980/81IUbU1978/79:44. rskr 1978/79:391\. 

UHÄ föreslar att PEG nu får bli påbyggnadslinje med beniimningen 

psykologutbildning efter grundutbildningen omfattande XO poiing. U HÄ 

föreslår i anslutning härtill att förevarande anslag räknas upp med totalt 

60.54000 kr. och att motsvarande minskning görs under anslaget Samhälls

vetenskapliga fakulteterna. Medelsberäkningcn grundar sig ptt uppgifter 

från berörda universitet. 

Jag beräknar anslaget i enlighet med UHÄ: s förslag och förordar att en 

påbyggnadslinje. psykologutbildning efter grundutbildningen om 80 poäng. 

inrättas såsom framgar av mina förslag till planeringsramar. 

Riksdagen har vid behandlingen av nyssnämnda proposition samt mo

tion 1978/79: 206 om en sammanhängande psykologutbildning uttalat ön

skemål om en skyndsam utredning som underlag för en bedömning av 

psykologutbildningens längd med hänsyn tagen till principerna om åter

kommande utbildning och etappavgångar (UbU 1978/79: 44). Därvid fram

höll riksdagen att det är angeläget att den samlade redovisning som erford

ras för en sådan bedömning lämnas om möjligt redan i 1980 års budgetpro

position. 

Jag har erfarit att UHÄ har pabörjat arbetet med en översyn av 

psykologutbildningen i enlighet med utskottsuttalandet. Den legitimation 

av psykologer som nyligen har införts ställer krav pli utbildningens utform

ning när det gäller såväl innehållet som längden. Dessa krav måste vägas 

samman med riksdagens uttalade önskemål om hänsynstagande till princi

pen om återkommande utbildning och etappavgångar i psykologutbildning

en. Härtill kommer att förändringar av psykologutbildningen ocksli kan 

inverka pa utformningen av angränsande beteendevetenskaplig utbildning. 
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En bedlimning av dessa d"f..:kter bör enligt min m..:ning ingå i und.::rlaget för 

dl stiillningstagande till psykologutbildningens utformning. Det ~ir mot 

denna bakgrund naturligt att den av uhkottct heg~irda redovisningen inte 

har kunnat l~imnas pä den korta tid som stt\tt till fö1i'ogande. Jag utgär 

emellertid frfm att det skall vara möjligt att äterkomma till de~sa frågor i 

n~ista budgetproposition. Till detta vill jag endast foga att en utgtmg)>punkt 

för det fortsatta arbetet hör vara alt psykologutbildningen bör utforma~ s:'t 

att den inom ramen för nuvarande studietid. dvs. km r1r. skall kunna ge 

behörighet for legitimation som psykolog. 

Inför hudgeli'lret 1980/81 föreslår UHÄ en omdimensionering av de två 

stegen i psykologutbildningen som innebär dels en överföring av utbild

ningsplatser frttn psykologlinjen till PEG, dels en besparing genom en 

ytterligare nedskärning av antalet nybörjarplatser på psykologlinjen. UHÄ 

föreslår för budgetf1rct 1980/81 att 90 nybörjarplatser pi:i psykologlinjen 

överförs till PEG och att antalet nybörjarplatser minskas med ytterligare 

35. Dessa ändringar innebär att planeringsramen budgetäret 1980/81 före

släs bli 290 för psykologlinjen och 299 för PEG. 

Jag biträder U HÄ: s förslag om en neddragning av antalet utbildnings

platser pt1 psykologlinjen. Med hänsyn till del antal studerande som står i 

kö för att antas till PEG-utbiklningen bör emellertid de resurser som därvid 

frigörs i sin helhet utnyttjas för att f1stadkomma en ökning av planeringsra

men för PEG. Dess planeringsram blir då 334 och fördelar sig p{1 universi

tet som anges i tabellen. Jag har gjort mig underrättad om att detta antal 

f. n. är den högsta tänkbara utbildningskapaciteten bl. a. ptt grund av 

tillgt111gen på handledare. 

I mitt förslag till plancringsramar under kategori b) har vissa rent tek

niska justeringar gjorts av antagningstalcn för framför allt juristlinjen. 

Universitetet i Uppsala har föreslagit att den betcem.levetenskapliga 

linjen skall fö anordnas diir fr.o.m. budgetåret 1980/81. då den lokala 

linjen for personal- och utbildningsadministration avses läggas ner. I likhet 

med U HÄ och regionstyrelsen för Uppsala hi.igskolcrcgion förordar jag att 

s<'t sker och räknar därför upp förevarande anslag med 210 000 kr. samt gör 

motsvarande minskning av anslaget Lokala och individuella linjer m:h 

enstaka kurser. 

Fritidslcdaruthildningen har enligt beslut vid 1977/78 års riksmi.ite (prop. 

1977/78: 100 bil. 12. UbU 1977/78: 15. rskr 1977/78: 1801 överförts till folk

högskolan den I juli 1979. Under förevarande anslag räknar jag därför med 

.:n minskning av medlen motsvarande kostnaderna för andra å.rcts studier 

för fritidsledarlinjen ( - I 075 000 kr.). 

Riksdagen beslöt vid 1977/78 års riksmöte (prop. 1978/79: 100 bil. 12. 

UhU 1978/79: .31. rskr 1978/79: 271) att inrätta en ny allmän ut bildnings

linjc. linjen för kost och näringsckonomi om 100 poäng. Linjen startade i 

enlighet med UHÄ: s förslag den I juli 1978 vid univer~iteten i Uppsala. 

Göteborg och Umeå med en sammanlagd årlig antagningskapacitet av 152 
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rlals.:r. lnrii1tanJe1 av linjen for /\o~l och n~iringse/\onomi inncbiir samli

Jigt att ucbildningcn ri1 incernatförcst[\ndarlinjen och ckon11miforescimdar

linjcn avvecklas m..:d början den I juli 1978. Jag har för budgetard 1980/XI 

r:iknal ylccrligan: m..:dd for Jcn Ltracicecsökning som inncbiir all linjen for 

kos! och näringsekorwmi h~irmed kommer att vara helt ucbyggd ( + 
I 000 000 kr. l. 

I linje med vad som beslucacs för bu<lgettiren 1977/78, 1978/79 m:h 1979/ 

RO bör för den reformerade juristutbildningen beräknas en resursförstärk

ning för sjätte och sjunde terminerna av utbildningen. Jag beräknar medel 

härför(+ 1460000kr.). 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1979/80 anförde UHÄ att förut

sättningarna borde prövas för att lokalisera den grundläggande rättsutbild

ningen. dvs. de tvf1 första åren av juristlinjen, även till någon annan 

högskoleenhet än de universitet där juristlinjen nu finns. 

UHÄ: s plam:ringsberedning för sektorn för utbildning för administrati

va. ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och samhällsvc

tenskarliga fakulteterna tillsatte en arbetsgrurp inom beredningen för att 

undersöka förutsättningarna för att lokalisera grundläggande rättsutbild

ning till nya orter fr. o. m. budgetäret 1980/81. Arbetsgruppens övervägan

den redovisades i en rapport i april 1979. 

Pä grundval av arbetsgruppens förslag föreslår UHÄ alt grundläggande 

riittsutbildning om 80 poäng anordnas vid universitetet i Umeå fr. o. m. 

budgetåret 1980/81. Jag biträder UHÄ: s förslag och räknar medel (+ 

235 000 kr.) för 30 nybörjarplatser i grundläggande rättsuthildning. 80 po

äng. Jag beräknar dessutom för denna utbildning medel ( + 50 000 kr.) 

motsvarande dem som innevarande budgetår har anvisats under anslaget 

Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

UH Ä har även redovisat förutsättningarna för att anordna denna utbild

ning i Göteborg och Jönköping. 

Vid universitetet i Göteborg finns - har jag erfarit - en lokal företags

och förvaltningsjuridisk uthildningslinje, vars inneh:'.111 de två första åren 

inte väsentlig! skiljer sig frfl.n innchtillet i grundläggande rättsutbildning. 

Detta förhållande talar för att utbildningen ifräga kan anordnas även i 

Göteborg. Jag förordar därför att grundläggande rättsutbildning för anord

nas även vid universitetet i Göteborg med 100 nybörjarplatser. Utbildning

en bör kunna utgöra en grund för fortsatta studier pä en lokal företags- och 

förvaltningsjuridisk päbyggnadslinje. Jag beräknar medel l + 500 000 kr.} 

för grundläggande rättsutbildning vid universitetet i Göteborg med motsva

rande minskning av anslaget Lokala och individuella linjer och· enstaka 

kurser. 

Såvitt gäller möjligheterna att anordna grundläggande rättsutbildning i 

Jönköping redovisar UHÄ att förutsättningar härför ännu inte föreligger. 

Jag delar denna uppfattning. 

Den lokalisering av grundläggande rättsutbildning som jag nyss har 
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förordat för inte ses som ell första steg i uppbyggnaden av fullständig 

juristutbildning på berörda orter. Arbetsmarknadens behov av persnnal 

som genomgått hela juristlinjen kan enligt min bediimning under överblick

bar tid tillgodoses av de universitet som redan har sädan uthildning. 

Jag avser att senare återkomma till n:gcringen med fors lag om all uppdr~1 

ftt UHÄ att övcrviiga frägan om riillcn för studcramlt: att efter grundHig

gam.le riittsutbildning fortsiitta studierna vid universitet med fullstiindig 

juristlinje. 

Under innevarande budgetår anvisas under förevarande anslag ett stats

bidrag till Handelshögskolan i Stockholm om 7 milj. kr. Av budgettekniska 

skäl finner jag det Himpligare att medel för ändam:\let anvisas under ansla

get Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m .. varför förevarande 

anslag bör minskas med detta belopp ( - 7 000 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hcräknar jag anslaget till 

( 192 565 000 + 14 430000 =) 206995 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta om inrättande av pttbyggnadslinjcr i kostadministration 

resp. kosttcrapi om vardera 20 poäng samt psykologutbildning 

efter grundutbildningen om 80 poäng. 

2. fastställa planeringsramar cnligt vad jag har förordat. 

3. till UthildninR fi"ir administratirn, ekonomiska och sociala yrken 

för budgetaret 1980/81 anvisa ett rcservationsanslag av 

206 995 000 kr. 

D 7. Utbildning för vårdyrken 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

J 980/81 Förslag 

243 607656 

273 240000 

296603000 

Reservation 10731452 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de stat

liga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsom

råde. Under anslaget beräknas medel dels för allmänna utbildningslinjer 

och påbyggnadslinjcr inom sektorn. dels för studier enligt äldre stu

dieordning. Vidare beräknas medel för viss biomedicinsk utbildning. Me

del för kommunal högskoleuthildning inom sektorn beriiknas under ansla

get Bidrag till kommunal högskoleutbildning. 

Sektorn för utbildning för vårdyrken omfattar innevarande budgetår 

allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande samman

ställning. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 431 

A llmii1111a 111 /Ji /J ni ngs/injer 

Apotekarlinjen 

Arbetsterapcutlinjen' 

Hiirsclv3nJsassi st entl i njcn' 

Lah11rahirieassistentlinjen1 

Log11pedlinjen 

Uikarlinjen 
Medicinska assistentlinjen' 

Oftalmologassistentlinjen1 

Operationsassistentlinjen1 

Receptarielinjcn 

Sjukgymnastlinjen2 

Sjuksköterske I i njcn 1 

Sociala servicelinjen' 

Tand hygien i st I i njen 1 

Tandläkarlinjen 

På /Jyg gnmfali njl' r 

Utbildning i blodgruppsserologi och hemoterapi 

1-111' 
Utbildning i klinisk cytologi' 

Utbildning i psykoterapi 

Utbildning till ortoptist 1 

Vidareutbildning av sjuksköterskor' 

1 Kommunal högskoleutbildning. 
2 Kommunal och statlig högskoleutbildning. 

A 11slag.lfördd11i11 g 

Poiing 

160 

120 

80 

100 

120 

220 

100 

80 

100 

100 

100 

I 05 
100 

40 
200 

6 

24 

90 

40 
50 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Stockholms högskoleregion 
Karolinska institutet 

Uppsala hiigslwleregion 

Universitetet i Uppsala 

Linköpings högskolaegion 
Universitetet i Linköping 

1979/80 

93 341000 

28 320000 

13 273 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+ 10223000 + 8697000 
(+ 500 000) (- 268000) 

+ 2268000 + J 896000 
(+ 16000) 

+ 1341000 + l 078000 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartcmentet 432 

Hi\gskolecnhet 

L1111cl/Ma/mii hiigsJ..o/,•rcgic>n 
Universitetet i Lund 

Giirl'hori;s h1)gsl..11/cregion 

Universitetet i Göteborg 

Umetl hiigslwleregion 

Universitetet i Lime:\ 

t.j.fi'irJe/adl' m1•del 

Stöd- och innovationsiitgänler 

1979/80 

58561>000 

49414000 

3018fi1Klll 

1400\)0 

273240000 

Beräknad lindring 1980/81 

llniversitets
och hiigskole
iirnbetet 

+ 5754000 

+ 5484000 

-4- 3160000 

+ fiOOO 

+28236000 
(+ 500000) 

Före
draganden 

+ 4801000 
(+ 13000) 

+ 4136000 
(+ 200()()) 

+ 2746000 
(+ 2201)()) 

4 7000 

+23363000 
(- 197 ()()()) 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- oc:h högskoleämbetet 

!UHÄJ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. För översiktens skull redo

visas under p. 4 oc:h 5 även ändringsförslag som avser kommunal högskole

utbildning, varvid kostnaden i förekommande fall redovisas inom paren

tes. 

Ändamiil/ 
högsKolcenhct m. m.' 

I. Pris- och /ii11eomnll..ni1111 
, Bcsparini; 
2.1 Minskade kostnadt:r per 

utbildningsplats. K I. 
UU. L!Li. UL. UG. UUm 

3. Ft!rändringar w· anslag.1·
/eknisk natur 

3.1 Inrättande av en biome
dicinsk piibyggnadslinje. 
Kl 

4. Konsek1·c11st•r u1· ridigare 
hes/111 

4.1 Två tjänster som profes
sor. Kl, ULi (grundut
bildningsdelen) 

4.2 Tandläkarlinjen, omlägg
ning av utbildningen. Kl. 
UL. UG. UUm 

4.3 Kostnader för 3:e året av 
utbildning i psykoterapi. 
UUm. samt införande av 
steg 2 vid Kl 

Kostnad budget- Anm;irkningar 
året 1980/81 
(tkr.) 

+20000 

l - 3 865J 

+ 500 

+ 300 

+ 4800 

+ 285 

Yrkande även 
under anslaget 
D 17. Medicin
ska fakulteter
na. 
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Ändarnal/ Kostnad budget- Anrniirkningar 
högskoleenhet m. m.' året 1980/81 

ttkr.J 

4.4 Kostnader for ~:c iiret for 
ökning av ~rsstmfieplatser-
na på receptariclinjen. UU + ·"-' 

4.5 Kostnader för 3:e året av 
liikarlinjcn. siirskild stu-
diegäng för sjuksköterskor. 
Kl + 85 

4.h Terminaler för LIBRIS lll + 51 
4.7 Över.gång till ny löncrutin 

<SLORJ + 3titl 
4.8 Kostnader för 3:e året av Kostnader för 

sjukgymnast linjen konsekvenser av 
tidigare beslut 
har inte beräk-
nats särskilt. 

4.9 Kostnader för 2:a året Kostnader för 
för följande linjer: konsekvenser av 
operationsassi~tentlinjen tidigare beslut 
sociala servicelinjen har inte beräk-

nals särskilt. 
4.10 Kostnad för inbyggd ut- Kostnader för 

bildning för punkten 4.9 konsekvenser av 
cidigare beslut 
har inle beräk-
nats särskilt. 

4.11 Stödundervisning och Koslnader för 
samordnad specialunder- konsekvenser av 
visning. skolledare och lidigare beslu! 
huvudlärnre för punkten har inte bcräk-
4.9 nats särskilt. 

5. Reformer 
5.1 Utbildning i psykoterapi, 

32 nybörjarplaher m. m .. 
UG. UU. Ul. + 900 

5.2 Resurser för swdievägled-
ning, läkarlinjen. Kl. UU, 
Uli. UL, UG. UUm + 600 

5.3 Två tjänscer som professor. Yrkande även 
UL. UUm <grundutbildnings- under anslaget 
dden) + 300 D 17. Medicins-

ka fakulteler-
na. 

5.4 Laboratorieassistent-
linjen 
Minskning 2 nybörjar-
platser (- 66) 

5.5 Päbyggnadslinjen i 
blodgruppsserologi och 
hemoterapi 
Minskning 32 nybörjar-
platser (- 25) 

5.6 Påbyggnadslinjen i 
klinisk cytologi 
Minskning 32 nybörjar-
platser (- 91) 

5.7 Sjuksköterskelinjen 
- 15 terminskurser (- 661) 

5.R Arbelsterapeutlinjen 
Ökning 30 nybörjar-
platser (+ 364) 

28 Riksdagen 1979/80. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Andamitl/ 
hl.\gsknkenhct m. m. 1 

5.lJ Hörsclvardsassistent-
linjen 
Ökning 16 nybii1jar
platser 

5. l{l Medicinska assistent
linjen 
Ökning 30 nyhiirjar
platser 

5.11 Sociala servicelinjen 
Ökning 46 nybörjar
platser 

5.12 Tandhygienistlinjen 
Ökning 52 nybö1jar
platser 

5.13 Påbyggnadslinjen 
vidareuthildning av 
sjuksköterskor 
Okning 220 nybö1jar
platser 

5.14 Stöd- och innovations
atgärder för kommunal 
högskoleutbildning 

5.15 Hidrag till linje
nämnder för kommunal 
h(igskoleutbildning 
lej 'cktorsbundet) 

5.16 Stödundcrvisning 
och samordnad 
specialundervisning 
(utökning av vecko
timmar) 

5. J 7 Särskilda kostnader 
för inbyggd utbild
ning i tandhygienist-
och laboratorieassistent
utbildning 

5.18 Lirar- och handledar
utbildning for bam-
och ungdumsterapeuter 
vid Ericastiftelscn 

Kostnad hudgct- Anm~irkningar 
:tret 19~0/8 I 
(tkr.) 

( +- 117) 

(+ 1351 

(+ 243) 

(+ 4()()) 

(+ 249) 

(+ 5()()) 

I+ 2179) 

(+ 233) 

(+ 846) 

(+ 41) 
+28236 

' Kl= karolinska institutet. UU =universitetet i Uppsala, ULi =universitetet i Lin
köping, UL =universitetet i Lund. UG =universitetet i Göteborg. UUm = universi
tetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. en påbyggnadslinje. benämnd utbildning i biomedicin och omfattande 

60 poäng. inrättas. 

2. planeringsramar för budgetåret 1980/81 fastställs i enlighet med vad 

som föreslagits. 

3. under ett reservationsanslag D 7. Utbildning för vårdyrken budgetåret 

1980/81 anvisas 301476000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 4l'i 

fiirsiik.1·1·erk.rn111ht't riira111fr plt111rri11ge11!Il'111/Jilc/11i11g1·111•r'1 sj11ksk1'itaskc

I iitirn. 

Sedan budgetii.ret 1978/79 bedrivs en försöksverksamhei rörande plane

ringen a\' utbildningen rt1 sjuksköterskelinjen. Vid 1978/79 {1rs riksmöte 

beslöt riksdagen att ut vidga försöks verksamheten till att ocks{1 gälla ph

byggnadslinjen vidareutbildning av sjuksköterskor. Innebörden av för

söksverksamheten är all skolöverstyrelsen <SÖ) har bemyndigats att i 

samrfu.J med UHÄ iiverl<'ita r<'1 regionstyrelserna att besluta om förJclning

en av antagningsrlatser/terrninskurser. Regionstyrelsen fflr även besluta 

om omfördelningen av nybörjarrlatser/terminskurser mellan huvudm;in

nen i högskoleregionen nch mellan sjuksköterskelinjen och rt1byggnadslin

jcn. Huvudm;innen fördelar därefter själva uthildningsplatserna/termins

kurserna rt1 linjernas olika laternativa studieg<1ngar och inriktningar. Om

fördelning av nybörjarplatser mellan högskoleregionerna beslutas av SÖ 

efter framställning frfm regionstyrelsen. 

U HÄ har i skrivelse den 4 oktober 1979 föreslagit att försöks verksamhe

ten utvidgas. SÖ har avgivit yttrande i ärendet den 30 november 1979. 

Enligt UHÄ:s mening är en förändring av nuvarande ordning för omfördel

ningen av utbildningsrlatser mellan högskoleregioner en nödvändig förut

slittning för att pti. bästa möjliga sätt överföra outnyttjad uthildningskaraci

ICI till en högskoleregion vars regionala ram inte räcker till för att tillgodo

se en ökad efterfrågan rfl utbildningsplatser. 

UHÄ föreslår därför, att SÖ och UHÄ fär bemyndigande alt överfäta på 

de regionstyrelser som berörs att i samråu besluta om överföring av nybör

jarplatser/terminskurscr mellan högskoleregionerna. UHÄ föreslår vidare 

att Landstingsförbundcts antagningsnämnu för sjuksköterskeutbiluning 

(AFS) ges en samordnande roll. 

För att öka tillgången på utbildad personal inom oreralionssjukvårdcn 

föresH'tr UHÄ vidare att SÖ och UHÄ bemyndigas att överlåta på region

styrelserna att besluta om överföring av utbildningskapacitet frttn päbygg

nadslinjcn vidareutbildning av sjuksköterskor till operationsassistentlinjen 

efter förslag av AFS. Slutligen föreslås att utbildningshuvudmannen skall 

besluta i särskilda fall om nylokalisering av sjuksköterskeutbildning. 

Fiireclraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i tabellen. För den statliga 

högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och högskoleenhet. 

För den kommunala högskoleutbildningen anges ramar för sektorn samt 

beräkningsunderlag beträffande lokalisering och fördelning av antagnings

platser. 

För sammanhangets skull behandlar jag under förevarande anslag även 
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Plancringsramar för sckt<•rn för utbildning för vardyrkcn huJgctarct ll/80/81 
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~ c: -::i c;,_ ~ .2 "' c: -0 "' :::> "3 c;,_ - c:-:: "' "' c.. -" .c er. 0 :c ,_,., ;:::; ~ I.i-

Utbildningslinje 
----·--

Statli11 hiigskoil'11thild11i1111 
Apotekarlinjen l:\O 
Logoped linjen 24 3· 7 

Läkarlinjen 3703 1% 
Receptarielinjen 80 
Sjukgymnastlinjen )()()3 

Tandläkarlinjen 503
· '° 120" 

Utbildning i psykoterapi 24 3 

Kommunal hägskole-
utbildning 
Arhetsterapeutlinjen 1 60 
Hörsclv!misassistentlinjen' 
Laboratorieassistcntlinjen 240 1 112' 
l'v1edicinska assistentlinjen 48 1 32' 
Oftalmologassistentlinjen 
Operationsassistentlinjen lh' 
Sjukgymnast linjen 3 244" 60' 
Sociala servicelinjen 96' 16' 16' 16' 
Tandhygienistlinjen 40' 16' 
Blodgruppsserologi och 
hcmoterapi l - III 32' 64 
Klinisk cytologi 16' 
Ortoptistutbildning' 16 
Sjuksköterskelinjen 1•

2
} 

Vidareutbildning av 8180 840 840 
sjuksköterskor'·' 890 752 

1 Landstingskommunal huvudman (inkl. Göteborgs och Bohusläns vårdskolt:förbundl. 
2 Primärkommunal huvudman. 
3 Avser karolinska institutet. 
•Avser Lund. 
5 Avser Malmö. 
6 Varav 32 i Lund och 96 i Malmö. 
7 Intag var tredje termin. 
• Utbildningen förlagd till Vänersborg. 
9 90 platser som inte är fördelade på orter avser arbetsterapeutlinjen. 

10 Preliminär planeringsram, avser vårterminen 1981. 
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60 30 60 
16 
64' 32 2 16' 
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16' 16 1 

16 1 

16 1 32' 16 32 1 

16' 16' 16' 16' 

64 1 64 
16' 

--425 
290 
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Utbildning~linjc 

StotliR hiigskoleuthildnin11 

Apotekarlinjen 
Logoped linjen 24'· 7 12 
Läkarlinjen 190 168 !02 
Recertarielinjen 
Sjukgymnast linjen 90 
Tandläkarlinjen 100 120 fi() 
Utbildning i psykoterapi 24 

l\0111mun11/ hiigskole-
uthildning 

Arbctsterapeutlinjcn 1 61)' hO 30 30 
Hörselvå.rdsassistentlinjcn 1 lfi lh 
La horat orieassistcnt !i nje n 1282. 6 32' R0' 60' lh' 96 1 30 1 16 1 

Medicinska assistentlinjen 30"' 30' 30' lf1 1 3"'' lh' 
Oftalmologassistentlinjen 16

2
·• 

Operationsassistentlinjen ]62.• 30' H1 1 

Sjukgymnastlinjen %' 32' 
Sociala servicelinjen 322.S lh' 30 16 '·" 16 1 32' lf)' 16 
·randhygienistlinjcn 32 2

·• 16 ](,' J(l' 16' 30' 60 1 16' 
Blodgruppssernlugi och 
hemoterapi 1-111 96'-'1 

32 
Klinisk cytologi 162

·' lfi' 16 1 

Ortoptistutbildning' 
Sjuksköterskclinjen 1· 2 

Vidareutbildning av %0 795 540 
sjuksköterskor'·' h82 732 434 

' Lano.htingskommunal huvuo..ln1an (inkl. Göteborgs och Bohusläns vå.rdskolcförbund). 
2 Primärkommunal huvudman. 
"Avser karolinska institutet. 
'Avser Lund. 
• Avser Malmö. 
" Varav 32 i Lund m:h 96 i Malmö. 
7 Intag var tredje termin. 
" Utbildningen förlagd till Vänersborg. 
• 90 platser som inte är fördelade p:\ orter avser arbetsterapcutlinjen. 
'" Preliminär plancringsram, avser vi\rtcrmincn 1981. 
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vissa fri1gor inom den kommunala hiigsknlcutbildningcn vad avser sektorn 

for utbildning for vtin.lyrkcn l>Ch för vilken medel anvisas under anslaget 

Bidrag till kommunal hiigskolcutbildning m. m. Jag tar upp dessa fri1gor 

först. 

Universitets- m:h högskolc..'iimhc..'lc..'l 1UHÄ1 har i sina fi.irsh1g till anslags

framst~illning for nästa btH.lgethr siirskilt tagit upp tre prohlcm sLim ri.ir den 

kommunala hi.igskolcuthildningen inom vt1rdscktnrn: det mellan skoli.ivcr

styrclscn I SOi och U HÄ delade plancringsansvaret. planeringsrnmarnas 

konstruktion och fr{1gan om en ny planeringsordning för sjukski.iterskeut
bildningcn. 

Ett av de främsta syftena med den nya högskoleorganisationen är att 

hstadkomma en h~ittre total planering av den eftergymnasiala utbildningen. 

Det delade planeringsansvaret mellan SO och UHÄ har emellertid för den 

kommunala högskoleuthildningen medfört en viss oklarhet i ansvarsfördel

ningen och en onödigt tungrodd byri1krati. HI. a. mot denna hakgrund 

tillkallade jag den I juli 1978 efter bemyndigande av regeringen en utred

ning för att se över fritgan om enhetligt huvudmannaskap for h(igsklilan ( U 

1978: 16. Dir 1978: 77). Jag anser att de problem som aktualiseras i UHÄ: s 

anslagsframst~illning lir hetydelsefulla för utredningens arhete. Jag har 

diirfor överlämnat UHÄ: s anslagsframstlillning i vad avser denna punkt till 

utredningen för att inga i underlaget för utredningens arhete. 

Samhiillets hehov av uthildade och individernas behov och önskemål 

skall enligt högskolelagen vara riktpunkter i planeringen. På fö områden 

sker en sä metodisk kartläggning av samhällets behov av utbildade som pä 

v:irdyrkesomrädet. Pä grundval av sjukvårdshuvudmännens femårsplane

ring gör socialstyrelsen årligen vissa bedömningar av behovet av utbild

ningsplatser för huvuddelen av högskolans vårdutbildningar. Den av riks

dagen beslutade uthildningskapaciteten uttryckt i planeringsramar har i 

stort motsvarat det av socialstyrelsen angivna behovet. 

Planeringsramarna för den kommunala vårdyrkesutbildningen medger 

innevarande budgetår en total utbildningskapacitet motsvarande 10400 

antagningsplatser. En kraftig ökning har skett under de senaste två åren. 

Denna ökning har emellertid inte givit motsvarande ökning i form av 

faktiska nybörjarplatser. Som framgår av tabellen i det följande var endast 

80 procent av kapaciteten utnyttjad under budgetåret 1978/79. Enligt min 

mening är detta förhållande klart otillfredsställande. 

Utnyttjande av planeringsramar inom den kommunala vårdyrkesutbild

ningen budgetäret 1978/79. 
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·---·-·--

Linje Planc- Utnyt~jadc Utnyttjade 
ririgsram nybörjar- nybörjar-
enligt prop. platser platser i 
1978/79: l(M) pro1:ent 

Arhct~tcrapcutlinjen 480 278 58 
Hörselvärdsassistcntlinjen 48 :'9 67 
Laboratorieassistcntlinjen 938 684 73 
Medicinska assistentlinjen 284 214 75 
Oftalmologassistentlinjen 48 20 42 
Opcrationsassistentlinjcn 80 69 86 
Sjukgymnastlinjen 186 124 67 
Stll:iala servicelinjen 352 350 J(H) 

Tandhygienistlinjcn 264 J7l 65 
Blodgruppsserologi 144 130 90 
Klinisk cytologi 80 18 23 
Ortoptistlinjen 16 9 56 

Summa kommunal högskoleut-
bildning utom sjuksköterske-
utbildning 2920 2096 72 
Sjuksköterskelinjen 3 855 3 754 97 
Påbyggnadslinjen vidareut-
bildning av sjuksköterskor 3605 2 596 71 
Summa kommunal högskokut-
bildning 10440 8446 !Il 

Beräkningsunuerlaget för lokalisering och dimensionering har karaktär 

:1v slalsbidragsramar. Enligt UHÄ ger beräkningsunderl:!get inlc ell verk

ligt mått pft planerad utbildningskapacitet. Jag kan inte helt dela denna 

uppfattning. Genom en realistisk och långsiktig planering. som hl. a. utgar 

från tillgången pä praktikplatser. lärare och lokaler. bör det vara möjligt att 

uppnå en faktisk utbildningsvolym som i stort sett motsvarar ramarna. Att 

en sådan överensstämmelse är möjlig visar bl. a. det närmare 90-procentiga 

utnyttjandet av antalet antagningsplatser i Stockholms och Linköpings 

högskoleregioner. Motsvarande andel för t. ex. Lund/Malmö högskolere

gion är ca 65 procent. 

Mot denna bakgrund är jag inte beredd att tillstyrka UHÄ: s förslag om 

ytterligare utökning av planeringsramarna. Enligt min bestämda uppfatt

ning är en förbättrad planering och därmed ett effektivare resursutnytt

jande nödvändigt. Det bör i första hanJ ankomma på de kommunala 

huvudmännen själva att undanröja de hinder som ännu står i vägen för 

förverkligandet av samhällets ambitioner på detta område. Även region

styrelserna bör kunna spela en aktivare roll i sammanhanget. 

I detta sammanhang vill jag erinra om vad jag tidigare har anfört hetriif

fande övergang till studerandegrupper om 30 elever \prop. 1976/77: 59. 

UbU 1976/77: 20, rskr 1976/77: 246). 

Beträffande UHÄ: s förslag om utvidgad för~ökwcrk~amhet med ny 

planeringsordning för sjukskötcrskcuthildning vill jag anföra följande. 

Nuvarande försöksverksamhct blir bedrivas forts~ittningsvis. Fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 bör verksamheten do.:k grundas pä plancringsramar 

som fastställs av riksdagen för varje högskoleregion. Enligt min mening är 

det vidare med nuvarande karacitctsutnyttjande inte sannolikt att antag-
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ningsrlahLT behöver omfördelas mellan regioner redan niista budgetår. 

Skulle emellertid behov uppklltnma av tillfalliga omförddningar bör hcslut 

om di:ssa fattas av berörda regionstyrclscr i sarnrfu.l. Regionstyrelserna hör 

diiri"i.ir hemyndigas att fatta sf1dana hölut. 

Beslut om nylokalisering av sjuksköterskeutbildning hi.ir Liven i fortsiitt

ningen fattas av SÖ innm de ramar for hl. a. investeringsbidrag som SÖ 

disponerar. 

Jag ddar UHÄ: s uppfattning att det Lir angeHiget att öka tillgfrngen på 

utbildad per'.'>onal inom operationssjukvfmlcn. Detta bör enligt min mening 

i första hand ske genom att tillgänglig kapacitet pi\ operationsassistentlin

jcn utnyttjas fullt ut. Jag erinrar om att SÖ enligt gällande bestämmelser 

ftlr. om sär~kilda skLil föreligger. inom ramen för oföriindrad kostnad 

omfördela antagningstal mellan uthildningslinjer. 

I förra f1rcts hudgetproposition (prop. 1978/79: 100. UbU 1978/79: 32. 

rskr 197'1</79: 272) och i prop. 1978/79: 197 om vtirdutbildning har jag beto

nat att en sn;thb uthyggnad av sjukgymnastutbildningen är nödviindig. Jag 

förutsatte att en utbyggnad skull!.! pt\bö1jas omedelbart. 

UHÄ har nu lagt fram ett förslag till principprogram för utbyggnad. 

För'.'>lagct innehär en utökning av utbildningskapacitl.!ten med 58 nybö1jar

platscr för vardera budgeti\ren 1981/82 och 1982/83. Vid mitten av 1980-

takt riiknar U HÄ med en utbildningskapacitet om totalt ca 570 sjukgym

naster. vilket innebiir ett reellt tillskott av ca 200 platser. 

Riksdagen har i de\.'.ember 1979 fattat beslut i anledning av regeringens 

proposition om vårdutbildning inom högskolan (prop. 1979/80: 197, UbU 

1979/80: 7. rskr 1979/80: 100). Riksdagen har härvid bl. a. ånyo stmkit 

under vikten av att sjukgymnastutbildningen - genom utbildningsmyn

digheternas och sjuk vi\nlshuvudmännens gemensamma ansträngningar -

kan byggas ut snarast möjligt. Bl. a. bör enligt riksdagens mening möjlighe

terna undersökas att tidigarelägga UHÄ: s utbyggnadsprogram så att en del 

av den föreslagna ökningen budgetåret 1981/82 kan komma till stånd redan 

budgernret 1980/81. 
Jag anser ;111 UHÄ: s förslag om utökad dimensionering utgör ett värde

fullt underlag för den fortsatta planeringen. Ckkså enligt min mening är det 

emellertid nöd v~indigt att utbyggnaden sker i snabbare takt än vad UHÄ 

har föreslagit och att möjligheterna att förlägga utbildningen till ytterligare 

nya orter ges en förnyad prövning. För att uppna bl. a. dessa syften och 

därvid O\.'.ksf\ pröva de av riksdagen angivna tidigareHiggningsmöjlighe

terna avser jag att inom kort inleda överläggningar med berörda myndighe

ter och med Landstingsförbundct. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att UHÄ i en skrivelse den 29 

november 1979 har aktualiserat en utbyggnad av sjukgymnastutbildningcn 

vid universitetet i Lund fr. o. m. budgetåret 1982/83. Även denna fråga bör 

tas upp i de nyssnämnda överläggningarna. S!.!dan dessa överlägggningar 

har slutförts avser jag att återkomma till regeringen i dessa frågor. 
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I detta ~amman hang vill jag iiven nämna att regeringen den 29 11l1vcmbcr 

1979 har uppdragit :'.'it UHÄ att planera för di utiikning av sjukgymna~tut

hildningen i Strn:kholm redan budget:'.'lret 1981/82. 

Jag g:'.'lr nu över till vissa fri\gor rörande statlig vardyrkesutbildning. 

Enligt riksdagens beslut skall utbyggnaden av psykoterapiutbiklningen 

ske successivt. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att bl. a. vissa 

organisatoriska frågor inte är tillfredsställamle lösta är jag inte beredd att 

nu biträda UHÄ: s förslag om fortsatt utbyggnad av psykoterapiutbildning

en i Stockholm. Även anordnandet av psykoterapiutbildning i Göteborg 

hör anstä ytterligare någon tid. Jag räknar inte heller några medel för 

utbildning av handledare. 

För att täcka kostnaderna för den pi\.gi\.ende omliiggningen av tandläkar

utbildningen beräknar jag för budgeti\.ret 1980/81 ytterligare 4 800 000 kr., 

varav 2112000 kr. avser karolinska institutet, %0000 kr. universitetet i 

Lund, I 152 000 kr. universitetet i Göteborg och 576 000 kr. universitetet i 

Umei\. 

Vid min medelsberäkning har jag beaktat behovet av ytterligare medel 

för den försöksvis anordnade särskilda läkarutbildningen för sjuksköter

skor vid karolinska institutet. 

Jag delar UHÄ: s uppfattning att det är angeläget med en förstärkning av 

studievägledningen för läkarlinjen. Jag har emellertid bedömt det som 

möjligt att tillgodose ändamålet inom befintliga ramar. 

Riksdagen har fattat beslut med anledning av regeringens förslag om 

tilläggsbudget I för innevarande budgetår rörande tandHikarutbildningen 

vid Holländargatan i Stockholm (prop. 1979/80: 25. UbU 1979/80: 14. rskr 

1979/80: 120). Beslutet innebär att intagningen av studerande vid Hollän

dargatan tillfälligt upphör höstterminen 1980 i avvaktan pli ett samlat 

ställningstagande till tandläkarnthildningens dimensionering och de tek

niska möjligheterna att i fortsättningen använda lokalerna vid Holländarga

tan för tandläkaruthildning. Jag avser att snarast möjligt äterkomma till 

regeringen med förslag till proposition att föreläggas riksdagen under inne

varande riksmöte. 

Nämnda neddragning av utbildningen vid Holliindargatan höstterminen 

1980 kan beriiknas ge upphov till en viss besparing under förevarande 

anslag. Eftersom den fortsatta antagningen till Holländargatan ännu iir 

oviss. bör regeringen t.v. bemyndigas att innehålla ett belopp av 250000 

kr. under karolinska institutets delpost. Jag förordar att regeringen inhlim

tar ett sådant riksdagens bemyndigande. 

I sin långtidsbedömning framhåller UHÄ att behovet av logopeder iir 

stort. Utbildning bör därför enligt UHÄ anordnas även vid universitetet i 

Uppsala. Jag delar UHÄ: s bedömning vad gäller uthildningshchovet. För 

att på bästa möjliga sätt utnyttja tillgängliga resurser bör emellertid den 

fortsatta planeringen i första hand inriktas mot att öka antalet antagnings

platscr vid universitetet i Göteborg från 12 till 24. 
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Med hiinvisning till sammansnillningen heriiknar jag anslaget till 

en 240 ooo + 23 363 ooo = l 296 603 ooo kr. 

Jag hemstilller att n:geringen föresU\r riksdagen att 

I. hemyndiga regeringen att utvidga nuvarande försöksverksamhet 

med ny planeringsordning för sjuksköterskcuthildning enligt vad 

jag har redovisat, 

,., faststiilla planeringsramar enligt vad jag har föron.lat. 

3. bi.:myndiga regeringen att disponera 250000 kr. under anslags

posten Karolinska institutet i enlighet med vad jag har förordat. 

4. till Uthild11i11,; .f("ir 1·1/rdyr/...1•11 for budgetåret 1979/80 anvisa ett 

reservatiomanslag av 296 603 000 kr. 

D 8. Utbildning för undervisningsJTken 

1978/79 lltgift 

1979/80 Anslag 

19X0/81 Förslag 

397 607 753 

49142XOOO 

542 I 02 000 

Ri.:servation 46623 383 

Anslaget avser grundliiggande utbildning för undervisningsyrken vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdcpartcmcntets verksamhets

område. Anslaget avser lH.:ksn grundläggande utbildning for undervisnings

yrken inom den statliga högskoleutbildningen i Halmstad, viss landstings

kommunal lärarutbildning. m. m. Under anslaget beriiknas medel dels for 

allmilnna utbildningslinjer och pi'lhyggnadslinjer inom sektorn samt for 

vissa kurser. dels för studier enligt äldre studieordning. Medel för kommu

nal högskoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till 

kommunal högskoleutbildning m. m. 
Sektorn för utbildning för undervisningsyrken omfattar innevarande 

budgetår allmänna utbildningslinjcr och påhyggnadslinjcr enligt följande 

sammanstiillni ng. 

V t f!ild ni l1K.1li1(i1· 

Barnavtirdsfararlinjcn 

Folkhögskollärarlinjen 

Fritidspcdagoglinjen1 

Förskolfararlinjen 

Gymnastiklärarlinjen 

Handels- och kontorslärarlinjen 

Hemspräksliirarlinjcn 

Hushållslärarlinjen 

lnJustri- och hantverkslärarlinjen 

Lågstadielärarlinjen 

Mcllanstadichirarlinjcn 

PoiinR 

120 

40 

100 

100 
80 

40 

80 

120 

40 

100 

120 
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Musik l~i rar! i njc n2 

Sliijdhirarlinjcn 

Studie- och yrkcsnricntcringslinjen 

Tcckningsliirarli njcn 

Tcxtilliirarlinjcn 

Vtmförnrlinjcn 

Amnöl;irarlinjcr: 

H i stnri sk-sam h:ill s vetenskap! iga :imncsl:irarli njen 

Matcma1 isk-natu rvctcnskapliga iimnesl:irnrlinjcn 

Spräkvetcnskapliga ämnesbrarlinjcn 

1'1/hygg1111J.1/i11jl'r 

Lärarlinjen för jordhruk. skogsbruk och triidgärdssköbcl 

Pcd agligi k/ mct nd i klärarli njen 

Spel·ialHirarlinjcn 

' Kommunal och statlig högskoleutbildning 
i Landstingskommunal 11ch statlig högskokuthildning 

160 

40 

l 20 

120 

l 20 

60 

160 

20 

20 

20-100 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskolc~imbctet 

(LJHÄl. 

A 11.1/ag.1ji"ird1·/ 11 i ng 

Inom parentes anges delhclopp som avser för:indringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskolt:enhet 

Stockholms hijgskolen-gion 

Högskolan för lärarutbildning 
i Stockholm' 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 

Högskolan i Eskilstuna/ 
Västcrils 

Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskt•lan i Gävle/Sandvikt:n 

Högskolan i Örebro 

Linkiipings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 

Högskolan i Jönköping 

1979/80 

·---·--·· 

93890000 

38 708000 

5 868000 
8013000 

14 273 000 

151370002 

35 279000 

13 462 000 

Beräknad ändring 1980/81 

UHÄ Före-
draganden 
----

+ 15 288 000 + 11537000 
(- 964000) (+ 2265 O\Kl) 

+ 6540000 + 5321000 
(- 245000) (+ 11270ll0) 

+ I 754000 + I 0350\Kl 
+ 1458000 + 1 343 O\Xl 
+ 2051000 + I 589000 

(+ 8\K)()) 
+ 6317000 + 5121 O\Kl 

(+ 52 000) (+ 612000) 

+ 7120000 + 5:!060()() 
(- 300000) (+ 73900\.l) 
+ I 198 000 + 983000 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 444 

Högskokcnhet 1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

l.1111<1/Malmii hÖRskolerei:i1111 
Universitetet i Lund 

Högskolan i Växjö 

Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Kristianstad 

Utbildningen i Halmstad 

Gu1cborR.1 hiigskolerei:ion 
Universitetet i Göteborg 

Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 

Umetl hiigsko/erei:ion 

Universitetet i Umet1 

Högskolan i Luleil 
Högskolan i Sundsvall/ 

Härnösand 

l:,jfördclade medel 
Hemsprf1kslärarutbildning 
Utbildning av instruktörer 

för näringsliv och förvallning 
Stödåtgärder för handi

kappade studerande 
Stöd- och innovationsfttgärder 
Kurser för lärare och 

ledare i frivillig musik
verksarnhct 

Statsbidrag till Stiftdsen 
Svenska Dalcroze-seminariet, 
tredje aret 

Statsbidrag till landstings
kornrnunal musiklärarutbild
ning i Arvika 

Komplettcran.le utbildning 
for lärare inom den kom
munala musikskolan 

Metodikkurser inom vidare
utbildning av mellan
stadielärare m. m. 

Särskild ämneslärarutbildning 
Riktad ämneslärarutbildning 
Avslutande praktisk- pedagogisk 

ämneslärarutbildning 
Tekniklärarutbildning 
Till regeringens disposition 

59981>000 

121>88000 

12 625 000 

9 953 000 

1926000 

711>92000 

4903 000 
16861000 

42903000 

16419000 

9 237 000 

231000 

'047000 

191000 
954000 

399000 

280000 

4503 000 

491428000 

UHA 

+ 7698000 
(- 1812 000) 
+ I 845 000 

(+ 270000) 
+ 540000 

+ 1796000 

+ 1111000 

+ 8 367 000 
(- 835000) 

-l- 1469000 
+ 2538000 

+ 2 984000 
(- I 170000) 
+ 2868000 

+ 3109000 

+ 9000 

+ 64000 

+ 207000 
+ 48000 

+ 42000 

280000 

+ 2303000 

+ 400000 

+ 2929000 
+ 2226000 

+ 2830000 

+86829000 
( - 5 004 ()(){) )'1 

F-örc
draganden 

- I 5090(Kl 
(-· I 358 tKlOl 
+ I 586 O!KI 

(+ 2700()()) 
460<Ml 

(+ 8000) 
+ I 265 000 

(+ !(()()(\) 

+ 942 om 

+ 6041 0()() 
(- 357()()()) 
+ 5090()() 
+ 2 081 ()(K) 

+ 2 127000 
(- 575 ()()0) 
+ 2454()1.)() 

+ I 185 l)(KI 

+ 8000 

+ 38000 

+ 7000 
+ 47000 

+ 400()() 

280000 

- 4503()()() 
(- 4503()()()) 

+ 300000 

+ 300000 
(+ 285()1.)(l) 
+ :! 929000 
+ 1:!7:!000 

+ 700000 

+ I 046000 
(+ 560()()()) 

+506740INJ 
(- 91 J()()()) 

1 Utöver anslaget tillkommer bidrag frän Swckholms.kommun. Bidragsbeloppet, 
som för budgetåret 1977/78 uppgick till IOO()(lll kr.. regleras med utgångspunkt i 
förändringen av konsumentprisindex. 
2 Härav får 230000 kr. disponeras endast efter beslut av regeringen. 
"Härtill kommer 6046000kr., som under budgetåret 1979/80 har anvisats under 
anslaget D 11. Bidrag till kommunal hög~l..oleutbildning. 
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UH.~:s ändringsförslag i anslagsframsliillningcn innchiir följande. 

--------------- ·-·----------- ------

Ändamål/högskoleenhet'. m. m. 

Pris- och Wm•o111rii/.:11ing 
2 Hcsparingar 
2.1 Konsekvenser av omfördelning frän 

120-poängs- till 60-poängsutbil<lning 
inom syo-linjcn 1979/80. 
HLS. LIL. UUm 

~-~ Försk11llärarlinjen: 
Minskning av planeringsram. 
UU. HF/B. HG/S. UL. HKr, 150 
platser 

2.3 Gymnastiklärarlinjen: 
!'vlinskning av planeringsram. 

Kostnad 
budgetåret 
1980/81 
(tkr) 

+ 33 857 

(- 140) 

(- 1416) 

HO, 12 platser i ettämnesutbildning (- 300) 
2.4 Handels- och kontnrslärarlinjen: 

Minskning av planeringsram. 
HLS, UL, UG. UUm. 24 platser 

2.5 Industri- och han1verkslärarlinjen: 
Kurs för instruktörer inom vrkes-
inriktad rehabilitering anorJnas ej 
1980/81. UG 

2.6 M cl lanstad ie lärar! injen: 
Minskning av plancringsram. 
UL. 24 platser 

2.7 Musiklärarlinjen: 
Särskild musiklärarutbildning, 
- 12 platser. HK 

2.8 Syo-linjen: 
Minskning av planeringsram. HLS. 
UL, UUm. 30 platser i 
60-poängsutbildning 

2.9 Speciallärarlinjen. Gren I: 
Minskning av planeringsram. HLS, 
Ull, lJLi. UL. UG. UUm, 
180 platser 

2. IO Pedagogik/ metodik lärar! injen: 
Minskning av planeringsram. 

2.11 
UG, 12 platser 
Övriga besparing;1r. HLS. Ull, 
HG/S. ULi. HJ. UL, HY, UG. 
HKs. UUm. HLu. HS/H 

3 Fiirändringar a1· ansla{?ste/.:nis/.: 
natur 

3.1 Avstämning av anslag. HÖ, UL, 
HY 

3.2 Kostnader för tvi\ professurer m. m. 
i pedagogik. UUrn 

3.3 Förstatligande av fritidspedagog
utbildning 

(- 324) 

t- 350) 

(- 492l 

(- 215) 

(- 232) 

(- 2166) 

(- 310) 

(- 6500) 

150 

600 

+ 6046 

Anmärkningar 

Medel för detta ända
mål yrkas under an
slaget D 16. Sam
hällsvetenskapliga 
fakulteterna. 

Medel för detta ändamål 
har för innevarande 
budgetår anvisats under 
anslaget D 11. Bidrag 
till kommunal hög
skoleutbildning m. m. 
(Jfr p. 4.1) 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Uthildningsdepartementet 446 

Ändamäl/högskl>leenhet'. m. m. Kostnad Anmärkningar 

3.4 Vissa medel for studerandes resor 
och tral;.tamentcn. HLS. UU. ULi. 

budgetäret 
\48()/81 
(tkr) 

UL. UCi. UUm - 4500 

3.5 Överföring frän anslaget D 9 
<konstfackskolan). HLS 

3.6 Kostnader för pedagogik/ 
metodiklärarlinjen. UG 

4 KonSt'kl'e11ser 111" tiJii:are ./i11taJe 
bes/111 

4.1 Fritidspedagoglinjen: 
Femte termin m. m. och merkostnad 
vid förstatligande. Hl.S. UU. 
HE/V. HÖ. ULi. UL. UG. HB, 

246 

HS/H + 6348 
4.2 Förskollärarlinjen: 

femte termin m. m. HLS, UU. 
HE/V. HF/B. HG/S. HÖ. ULi, HJ. 
UL. HV. HKr. uH. UG. HB. HKs. 
UUm. ULu. HS/H 

4.3 Gymnastiklärarlinjen: 
Tväämnesutbildning. andra ämnet. 
HÖ 
Tvåämnesutbildning. praktisk
pedagogisk utbildning. HÖ 
Antagning vt 1980 i stället 
för ht 1979. HÖ 

4.4 Hushållslärarlinjen: 
Tvåämnesuthildning. andra ämnet 
och praktisk-pedagogisk utbild
ning. UUm 

4.5 Lågstadielärarlinjen: 
Ökning av planeringsram 1979/80. 
UG 

4.6 Mellanstadielärarlinjen: 
Tillvalskurser i finska och samiska. 
HLu 

4. 7 Musikliirarlinjcn: 
Ökning av planeringsram 1979/80. 
HLS, UG 
Större lärartäthet i åk 3. 
HLS. UL. UG 
Rytmiklärarutbildning åk 2. UL 
Ökning av planeringsram m. m. 
1978/79. HLS. HÖ, HLu 
Åk 3. Ingesund 
Tvåämnesutbildning. andra ämnet 
och praktisk-pedagogisk utbildning. 
UL. UG. HLu 
Antagning vt 1979 i stället för 
ht 1978. UG 
Övc1föring av 16 platser 
frän UG till HLS 1979/80 
Sommarkurser, lngesund, följd av 
ändrat huvudmannaskap 

+ 8451 

+ 1200 

+ 1410 

+ 312 

+ 494 

+ 468 

300 

+ 925 

+ 490 
+ 148 

+ 2220 
+ 1976 

+ 672 

+ 111 

+ 25 

Medci för detta ända
mäl yrkas under an
slaget D 28. Ersält
ning till vissa 
lärarkandidater. 

Medel för delta ända
mål har för inneva
rande budgetår an
visats till UL 
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Ändamål/högskoleenhet'. m. m. 

4.8 Slöjdlärarlinjcn: 
Tvåämnesutbildning, andra iimnct. 

Kostnad 
budgetåret 
1980/81 
(tkr) 

ULl + I~ 
Tvåämncsutbildning. prakti>k-
pedagogisk utbildning. llLi + 180 

4.9 Teckningslärarlinjen: 
Minskning av plancringsram 
1978/79. HLS 200 

4. IO Tcxtill;irarlinjcn: 
Tväämnesutbildning. andra ämnet 
oi.:h praktisk-pedag,igisk utbildning. 
UG + ~O 

4.11 Vårdlärarlinjen: 
Omvandling av 19-vcckors kursa 
till trct<.:rminsutbildning, 
tredje terminen. UL. Ul.lm + 550 
Ökning av planeringsram 1979/80. 
ULl + 3W 

4.12 Ämneslärarlinjerna: 
Ökad antagning 1979/80 till 
40-poängsutbildning. 
HLS. UU, ULi. UL, UG. UUm 

4.13 Speciallärarlinjen: 
Ökning av antagning till särskild 
utbildning 1979/80. 
UU. ULi. UG. UL 
Kurser för yrkesvalslärare för 
särskolans träningsskola, antagning 
vartannat år. H LS 

4.14 Terminaler för LIBRIS 111 
4. \5 Övergång till ny lönennin 

(SLÖR) 
4.16 Statsbidrag till Stiftelsen 

Svenska Dalcrozc-seminarict 
5 Reformer 
5.1 Folkhögskollärarlinjcn: 

Ökning av planeringsram. 
U Li. 5 platser 

5.2 f'ritidspedagoglinjcn: 
Okning av och viss omfördelning 
inom planeringsram. HLS. HE/V. 

+ I 200 

+ 800 

+ 240 
+ 44 

+ 553 

280 

HKr. HS/H. 60 platser + 255 
5.3 f.örskollärarlinjcn: 

Okning av planeringsrarn. 
HLS. uH. 96 platser + I 256 
Merkostnad för tvåspråkig utbild-
ning. HLS, HE/V. ULi. HB + 198 

5.4 Gymnastiklärarlinjen: 
Personalförstärkning till nybyggd 
idrottshall. HLS + 129 

5.5 Jiemspråkslärarlinjen: 
Okning av plancringsrarn. 
HLS, 48 platser + 1296 

5.6 Jiushållslärarlinjen: 
Okning av planeringsrarn. 
UG. UUrn, 24 platser + 390 

5.7 Industri- och hantverks
lärarlinjen: 
Ökning av planeringsrarn. 
HLS. ULi. UL, UG. 
HS/H. 150 platser + 2 665 

Anm;irkningar 
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Ändamål/högskoleenhet', m. m. Kostnad Anmärkningar 
budgetäret 
1980/81 
Okrl 

'U~ Lågstadielärarlinjen: 
(.>mfiirdelning av antagning. HG/S 468 
Okning av planeringsrnm. 
HG/S. 24 platser för sökande med 
finska som modersmål och + 506 
HKr. 24 platser + 500 

5.9 ~ellanstadielärarlinjen: 
Okning av planeringsram. 
HLS. 24 platser + 555 
Vidareutbildning av mellanstadie-
lärare till lågstadielärare. 
16 platser. HLS 100 
Vidareutbildning av lågstadie-
lärare till mellanstadielärare 
anordnas ej 1980/81 . - 16 platser. 
H~ ~ 

5.10 Musiklärarlinjen: 
Ökning av planeringsram. 
HLS. HO. UL. HLu, 18 platser i 
ettämnesutbildning + 666 
Ökning av antalet platser 
i särskilda kurser. 
lngesund. HLS. lJL, 12 platser + 420 

5.11 Vårdfärarlinien: 
Ök.ning av p·laneringsram m.m. UU. 
f:IO, ULi. UL, UUm. 48 platser + 1 115 

5.12 Amnesfärarlinjerna: 
Ökning av planeringsram i 
160-poängsutbildning. 
f:ILS. UU. ULi. UL. UG,40platser + 404 
Okning av antalet platser 
i 4Q-poängsutbildning. HLS, UU. 
HO, ULi. UL. UG, UUm. 150 
platser + 3 903 

5.13 Vidareutbildning av mellanstadie-
lärare till ämneslärare, metodikkurs 

5.14 Speciallärarlinjen: 
Försöksutbildning av anpass
ningslärare för vuxna hörselskadade 

5.15 Studie- och yrkesväglcdning + 500 
5.16 Vidareutbildning av musiklärare 

i kommunal musikskola + 400 
5.17 Stödåtgärder åt handikappade 

studerande + 200 
+78844 

'HLS =Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. UU =Universitetet i Uppsala. 
HE/V = Högskolan i Eskilstuna/Västerås, HF/B = Högskolan i Falun/Borlänge. 
HG/S =Högskolan i Gävle/Sandviken, HÖ= Högskolan i Örebro, ULi = Universi
telet i Linköping. HJ = Högskolan i Jönköping, UL = Universitetet i Lund. HY = 
Högskolan i Växjö, HK = Högskolan i Kalmar, HKr = Högskolan i Kristianstad, 
uH = Utbildning i Halmstad. UG = Universitetet i Göteborg, HB = Högskolan i 
Borås. HKs = Högskolan i Karlstad, UUm = Universitetet i Umeå, HLu = 
Högskolan i Luleå. HS/H = Högskolan i Sundsvall/Härnösand 

Genom beslut den 28juni 1979 uppdrog regeringen åt UHÄ att komma in 

med förslag till olika utbildningsåtgärder med syfte att minska bristen inom 
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skolviisern.kt pi1 hd1liriga liirare i teoretiska iimnen. Regl'ringl'n uppdrog 

samtidigt [1t iimhl'tl'I al! i samr:·id med .sklllövcrstyrdscn 1S(l) komnw in 

med förslag till uthildningsi'1lgiirder for liirare Sl>lll nu undl'rvisar i IL'knik 

utan att ha l'rfordcrlig utbildning. 

lJ Hi\ har den 26 septemher J 979 redovisat sina uppdrag lld1 hemstiillt 

om hemyndigamk att genomföra hl. a. följande utbildningsinsatscr mt:'d 

syfte att minska hristen inom skolviisl'mkt p{1 hehiiriga liirarc i teoretiska 

iinllll'n m. rft. 

Ändamttl 

5.18 Ämnesf;iraruchildning 

5.19 
5.19.1 

för stuuerandc S<'lll liingc har 
tjiinstgjml som liirarc: 
AvslutanJc praktisk-pedagl>gisk 
utbilJning om 20 poiing 

Siirskild iimnesliirarul
hildning om 20 roiing 

Riktad iimnesläranHbild
ning 

Teknikliirarutbildning 
He hiirighet sgrumlande 
utbildning: 
a) Kurs om i'ttta vcck<ir i 
praktiskt-manuella moment och 
mcc,idik för iimnct teknik 

bl Kurs om 40 poiing. 
t Praktisk-pedagogisk och komplet
terande iimncstc·,1retisk 

Kostnad 
h111.lgetaret 
1980/81 
(tkr) 

+ 2 226 

174 

uthilJning) + I 562 

29 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr JUO. Bilaga/:! 

Anmiirkningar 

Utbildningen an,irdna' 
irwm ramen för dl·n ut
bildningskapacircc '''m 
heslutas for iimnes
lärarutbildning om 
40 poiing. 

Prakt isk-pedag,1gisk 
utbildning i form av 
,,1nm1ar- nch termin'
kurscr samt med prak
tikhandlcuning i egen 
tjiinst. 

Pralit isk-pedag<>gisk 
m:h viss iimncstcPre
tisk utbildning an
ordnad pa dcltiJ for 
liirarc i vissa 
kommuner. 

Kursen ;ir avsedd för 
vidarcuthildadc gym
nasieingenjörer med 
tvii terminers li1rar
utbildning. 

Kursen iir avsedd for 
gymnasie- rn.:h insti
tutsingcnjiircr som 
saknar liiranllhild
ning men har viss 
iimncsteorctisk pi\
byggnad samt lärar
e1farcnhet <><.:h prak
tik fran eget yrkes
llmrädc. 

J.:ano11g: S. 464. ;\fu.1ikhir11rli11irn rad I Står: I J8 Ri1ltat till: 26X 
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----- --------------
A.ndamal 

L") Kur' 1H11 .'O po;ing. 
t l\.11mpkt1nandL· ;imnL·,teorL·tisk 
uthik\ningl. 

~. llJ.2 l\.0111pktt.:ring,11thildning. 
I t._i hchiirighehgrundan<lL' 1nhild
ning1. 

1\.1 istnad Anm;irkningar 
huJget:m:t 
19K0/81 
(tkr! 

+ 79115 

Kursen ~-tr avsL·dd fi'n 
gymnasil·i ngenj1irer 
med 1;iraru1bilJning 
11m I 'i veck1>r. 

------·-------------

L HA hemstiiller att 

I. planerings ramar faststiills i enlighet med U H.i\:s fiirslag. 

2. UHÄ bemyndigas gL'tHlmfiira uthildningsinsat\cr i enlighet med de 

ff•rslag Peh riktlin.iL'r s11111 rcdovisats i siirskild skrivelse. 

3. under ett reserv;1ti11nsanslag D X. Ctbildning fiir undervisnings~-rk•:n 

budgetiird llJXO/XI anvisas .'i7X2.'i7000kr. 

SÖ har i skrivelse den h ~cptemher I 97X bl. ;1. hcmstiillt att liiraruthild

ning i teknik fiir grundskolan anordnas. 

Viinnlands liins landstingskommun har i skrivelse hl. a. riktat inviind

ningar nwt regeringens beslut att inte medge fiiretriidesriitt till v[\rdHirarut

hildningen i Karl.stad fiir siikandc frim ViirmlanJs fan. 

SÖ har dler samr;·1d m.:d UHÄ i skrivclSL' d.:n 12 oktober 1979 red1wis<ll 

k1msebenserna fiir dimensioneringen av studie- och yrkcsorienlL'ringslin
ji:n av SO:s forslag till framtida mganisation av stuJie- och yrkes11riente
nngen. 

Pa grundval av riksdagens beslut vid 1976/77 {1rs riksmi.ite ( prop. I 1J7h/ 

77: 76. UbU 197h/77: .::'9. rskr 197<i/77: 333l uppdrog regeringen den 11 

:1ugus1i 1977 ~tt jiimstiillJhetskummitten (.lu 1976: 08) att n~irmare studera 

de erfart?nht?ter 'om vunnits av b.:driven fiirsiiksverksamhet vid antagning 

till forsklllliirarutbildning. Den försllksv.:rksamhet snm avsi1gs var dL'n 

S\lm h.:driviis scdan liisäret 1971/72 i syfle alt urn.krbua for manliga 

siikandc alt antas i fri kvot gerlllm all ge d.:m visst poiing1illiigg. Kommil

kn skulle vid sina studier göra jiimfiirelser med andra kiinsmiissigt ensi

diga utbildningar diir liknande antagningshestiimmclser inte har anviints 

sam! kllmrna in med förslag till i1tgiirder i sytk att nti en .i ii m n a re 

k ii n s f ii r de 1 n i n g i fiirskolliirar- lll.:h fri1idspedag\lgu1 bildningarna. 

Jämställdhetskommi\\en har med skrivelse den 8 maj 1979 slutrednvisat 

sitt uppdrag. Kommitten förcslb.r bl. a. al! den nedrivna försiiksverksam

hetcn med viss s. k. positiv siirbehandling av miin vid antagning till förskol

lärarlinjen upphör fr. ll m. läsäret 1981/8~. Kommitten hiinvisar därvid till 

resultaten av en studie som har utföns pb. kommittens uppdrag och som 
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visar att forsöksvi.:rksamh..:ten med den n~imnda formen av könskvokring 

numera endast har en marginell effekt p[i männens intröse för att söka till 

utbildningen. Med h~insyn till att kvotering anses ha en viss effekt initialt 

och mot bakgrund av uppfattningi.:n att det iir siirskilt viktigt for utvel'.k

lingcn av könsrolbattilydcr att barn inte idcntifil·rar vissa yrkesfunktioner 

som manliga resp. kvinnliga. anser kommitten att en liknande försöksverk

samhet bör övervägas vid antagning till lhgstadicfararlinjen. Andelen man

liga studerande pf1 l<"lgstadiefararlinjen iir betydligt Wgre iin pf1 förskolrnrar

linjen. 

Efter remiss har yttranden över jämställdhetskommittcns skrivelse av

getts av UHÄ. som överlämnat yttranden från lokala högskolemyndig

heter, SÖ. 11rhetsmark11ads.1·tyrcl.1·1'11 (AMSl. Centra/organisationen 

SACO/SR. Tjiinst1'm1l1111e11s Centralorgani.rntion <TCOl. Landsorga11isa

tio11e11 i Sl'erigc <LOJ och S1·e11ska ko1111111mfiirh1111dct. 

Flera av remissinstanserna understryker inledningsvis betydelsen av att 

man får en jämnare könsfördelning bland personalen inom barnomsorgen. 

Såt. ex. anför AMS att en jämnare könsfördelning bland förskollärare och 

fritidspedag<iger iir ett sätt att bibringa barnen en uppfattning om det 

naturliga i jämställdhet. TCO ser den sneda könsfördelningen inom barn

omsorgen som speciellt olycklig. efkrsom könsrollerna utve1.:klas under de 

allra första t1ren av barnets liv. 1.0 anför att en jiimnare fördelning mellan 

miin 01.:h kvinnor är av särskild betydelse i barnomsorgsyrkena. Det är ett 

sätt alt tidigt ge barnen en naturlig uppfattning om jiimställdhet ol'.h en 

annan kön~rollsuppfattning än den de för niir kvinnorna dominerar som 

yrkesutövare. 

Flertalet remissinstanser insliimmer i kommittens förslag att försöks

verksamhden med kvotering i nuvarande form bör upphöra. TCO. SACO/ 

SR och S1·t'11sk11 komm1111ji"irh1111d<'t uttalar dessutom sin principiella tvek

samhet till kvotering. Under den hittillsvarande försöksperioden har oeksf1 

kvoteringen minskat SUl.!1.:essivt i betydelse genom att allt tkr mLin har 

antagits till fi.irskolläraruthildning i normal konkurrens. AMS och LO vill 

hehälla kvoteringen. AMS förordar en utviirdering av verksamheten ti.r 

198.'i för att <la i.:ventuellt ompröva systemet. Si\viil SÖ som UHÄ erinrar 

om att den nuvarande formen av kvotering inte gti.r att tilliimpa fr. om. den 

I juli 1980 pti grund av att nya urvalsregler ol'.h därmed ett nytt antagnings

system df1 skall börja tillämpas vid antagning till förskollärar- och fritidspe

dagogutbildningarna om 80 resp. 100 poäng. U HÄ pti.pekar att di.: nya 

urvalsreglcrna inte kommer att innebära förs~imrade möjligheter för man

liga sökande att antas till förskollärarutbildning i normal konkurrens, sna

rare tvärtom. UHÄ hänvisar vidare till regeringens beslut den 19.iuli 1979, 

vari det uppdras ät UHÄ att på grundval av förslagen i prop. 1978/79: 197 

om vårduthi!dning inom högskolan komma in med förslag betr;iffonde 

kvinno- resp. mansdominerade utbildningar för vilka en ordning med s. k. 

positiv särbehandling är lämplig. Pa grund av detta uppdrag anser UHÄ att 
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fr{1gan om k voteringsi11g;irder inom ftirskolliiraruthildningcn inte hör hc

handlas isolerat. .Ämbetet avser iiterkomma i fr;\gan. 

Av de rcmissinstanser som har yttrat sig över kommittens förslag till 

kvotering vid antagning till li1gstadicliirarlinjen är AAIS m:h /.0 positiva till 

kvotering. Sr1·11.1f..,1 /..om111111z/i'irh1111det anser au kvotering inte bör övervii

gas och n 'O anser att rnan biir avvakta slutbeharidlingen av förslagen fr~rn 

1974 ;\rs liirarutbildningsutn:dning innan man beslutar om {1tgiirder för en 

jiimnare könsfördelning bland lhgstadicliirarna. SO vill avvakta resultatet 

av UHÄ:s ulredningsarbete rörande s. k. p11sitiv s~irbehandling för att 

diircfter kunna inta en mer viilgnmdad stf1ndpunkt. 

f "iin·draxu lllil· 11 

Jag hiinvisar inledningsvis till vad chefen för utbildningsdepartementet 

har anfört under avsnittet Vissa gemensamma frägor rörande högskola och 

forskning. Vid mina överviiganden har jag samrått med honom. Vidare 

hänvisar jag till vad han kommer att anföra vid sin anmälan av vissa inom 

utbildningsdepartementet gemensamma frågor avseende samordning av 

uthilJningsplanering och lokal- och utrustningsplanering. 

1974 tirs lärarutbildningsutredning l LUT 74, lJ 1974: 04) har i hetiinkan

det (SOU 1978: 86J Uirare för skola i utveckling lagt fram förslag om mi\I. 

struktur, inne häll m. m. vad giiller grund utbildningen av lärare för i förs!a 

hand grundskolans och gymnasieskolans behov. LUT 74 har även lagt 

fram förslag rörande påbyggnadsuthildning. fortbildning av lärare samt 

forskarutbildning för liirarc, m. m. Förslagen remissbehandlas f. n. 

Besparingar inLlm sektorn heriiknar jag enligt följande. 

Åtgärd Högskoleenhet' Besparing Anmärkning-
ar 

(tkr.) okr.) 

Minskad planerings- HLS 200 
ram 1978/79 

Minskade planerings- HLS. HG/S. HÖ. UL. 302 
ramar 1979/80 HK, UUm 

Minskad planerings- HLS, UL. UG. UUm 324 HLS 54 
ram för handels- UL 81 
och kontorslärar- UG 135 
linjen UUm 54 

Minskad antagning HK. UG 565 HK 215 
till vissa kurser UG 350 

Övriga besparingar HLS. Ull, HG/S, ULi J l 056 HLS 892 
HJ. UL. HV. HK. uu 460 
UG, HKs, UUm, HLu. HG/S !05 
HS/H ULi 485 

HJ 120 
UL 6891 
HY 85 
HK 120 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Uthildningsdepartementet 4'i"l 

AtgärJ Högskoleenhet' Resparing Anmärkning-
ar 

(tkr.) (tkr. I 
------·-----·---------------

UG 'JO!! 
HKs 265 
UUm 5KO 
HL11 105 
HS/H 40 

12447 

' HLS = Högskolan för färarutbildning i Stockholm, UU = Univer~itetet i Uppsala. 
HG/S = Hilgskolan i Ciiivlc/SanJvikcn. HO= Högskolan i Örebro. U I.i = Univer'>i
tetet i Linköping, HJ = Hligskolan i Jönköping. UL = Univer.,itt!let i LunJ. HV = 
Högskolan i V:ixjö, HK = Högskolan i Kalmar. UG = Universitet<.:! i Göteborg. 
HKs = Högskolan i KarbtaJ. UUm = Univt·rsitctet i Umel\. HL11 = Hiigskolan i 
Luld1. HS/H = Högskolan i SunJsvall/HärniisanJ. 

Jag kommer senare att närmare redovisa mina stiillningstaganden till de 

hesparing.,förslag som universitets- och högskoleiimhetet ( U HA I har fi.irt 

fram rn:h som kan hiinföras till enskilda ulhildningslinjer och kurser inom 

sektorn. 

Vid min heriikning av anslaget och enskilda anslagspll'>ter har jag dels 

tagit hiinsyn till konsekvenserna av hesltll som tidigare har fattats. dels 

vidtagit vissa anslagstekniska föriindringar. I nägra fall avviker heriikning

arna frtln U HA: s förslag. Chefen for uthildningsdepartementct har i det 

föregående vid sin anmiilan av vissa gemensamma frågor rörande hiigskola 

och forskning redogjort för några av dessa avvikelser. För egen del har jag 

räkna! med att den kommunala frilidspedagogutbildningen förstatligas rt1 
endast fem orter den l juli 1980. Till denna fräga itterkommer jag liingre 

fram i sambanJ med min hehandling av frf1gor rörande denna linje. Jag har 

inte fört över de medel till anslaget Ersiittning till vissa l~irarkundidater 

som nu anvisas under förevarande anslag för resekostnader och tr:.ikta

menten till vissa studerande pä specialliirarlinjen och till denna knutna 

kurser. Medel för den landstingskommunala musikliir;irutbildningen i Ar

vika beräknas under fiirslagsanslaget Bidrag till kommunal hi.igskolcuthild

ning m. m. 

U HA har vid bedömningen av lii rar ut bi Id n i n g c n s d i mens i o n e

r in g haft tillgi'mg till ett planeringsunderlag som skolöverstyrelsen ( SÖl 

efter samråd med statistiska l·entralbyri'rn <SC'UI i mars 1979 överliimnal till 

iimhetet. Det redovisade utbildningshehlwet bygger pft nya prngn • .1scr vad 

gäller gymnastikHirare. handels- och kontorsliirare. industri- oc:h hant

verksliirare. klasslärare och iimnesliirare. Vidare har arbetsmarknadssitua

tionen fiir uthildade frän studie- och yrkcsorienteringslinjen kartlagts niir

marc. För de Hirargrupper där aktuella prognoser saknas har SÖ gjort 

översiktliga bchovsbcräkningar. Dessa grundar sig bl. a pti nya uppgifter 

om lärarheniigenhct. Hirarnas kvarvaro i yrket samt i vilken utstriickning 

tjänstledighet eller deltidstjiinstgöring förekommer. I det senare fallet g~il-

Kar1<>11g: S. 459. raJ I Står: 10:!0 Rättat till: 14.~0 
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kr att läraraktiviteten har sjunkit för de flesta lärarkategorier. SÖ har vid 

hehovsbedömningarna tagit hiinsyn till att undervisningsskyldigheten för 

vissa lärare sänkts eller kommer att sänkas som en följd av träffade avtal. 

SÖ har kompletterat planeringsunderlaget för musiklärarlinjen med en i 

samräd med Svenska kommunförbundet i maj 1979 gjord hedömning av 

lärarhehovet inom den kommunala musikskolan. 

Pör hedömningen av dimensioneringen av förskolliirar- och fritidspeda

guglinjerna har U H Ä haft tillgång till en inom socialstyrelsen i februari 

1979 utarbetad promemoria rörande tillg{mg och efterfrågan pft personal 

inom barnomsorgen. Socialstyrelsens uppgifter rör perioden fram t. o. m. 

ftr 1990. 

I likhet med förcgaendc iir har SÖ redovisat liirarutbildningsbehovet 

enligt tvi1 alternativ för halans mellan tillgitng p[1 rn:h behov av liirare. 

niimligen efter fem resp. tio är (budgetitren I 9X5/K6 lll:h 1990/91 ). Som en 

följd av skillnaderna i i1rskullarnas storlek knmmer hehnvet av liirare att 

vara hetydligt större under första hiilften av 19XO-takt iin under den senare 

hiilften. Variationen i liiraruthildningsbehovet under 1980-talct iir si\.lunJa i 

stort den~amma som den SÖ förut har redovisat. Vissa ftiriindringar har 

dock intriiffat. Det liirarutbildningsbehov som nu kan förutses är i mänga 

fall större ~in tidigare. Siirskilt anmiirkningsvärt iir det kraftigt ökade beho

vet av utbildade hemspri1kslfaare samt industri- och hantverksfarare. Bris

ten p{1 bl. a. hush<\lbfarare 1ich ämnesliirare har förvärrats. Bilden av hur 

higstadieliirarhehovet varierar under 1980-talet har föriindrats. 

Vid min anmiilan av vissa gemensamma frägor inom skolviisendet har 

jag redovisat att SÖ p;1 regeringens uppdrag har utrett behovet av och 

förutsiittningarna för en tillfällig rekrytering av hemspräksliirare frän vissa 

av de liinder fr~lll vilka Sverige nwttar invandrare. En siirskild utn:dnings

grnpp inom SÖ har arbetat med denna fri1ga och därvid iiven bedömt hur 

nKinga liirare snm framgent behövs för hemspräksundervisningen. Resulta

ten stöder den tidigare niimnda bedömningen att uthildningshd10vet är 

avseviirt större iin vad SO tidigare har r~iknat med. Som jag också förut har 

niimnt anser utrcdningsgruppcn att fararbehovet bör tillgodoses genom 

snabba. ytterligan: insatser i form av kompletterande utbildning och grund

utbildning i Sverige av personer som är verksamma här som t. ex. obehö

riga hemsprtikslärare. 

För att eleverna i största möjliga utsträckning skall kunna undervisas av 

behöriga liirare bör. enligt SÖ:s uppfattning. antagningskapaciteten inrik

tas pä att inom ramen för det av SÖ angivna uthilJningsbehovet utbilda 

huvudparten av lärarna de niirmast liggande åren. 

U HÄ anför i sin anslagsframstiillning att det finns ett behov av ök<td 

kapacitet för praktiskt taget samtliga linjer inom sektorn. Statsmakterna 

har genom nlika beslut faststiillt personalbehov och kvalifikationskrav för 

skolan och i viss mrin även för barnomsorgsverksamhctcn. Det kan diirför. 

enligt UHA. anses rimligt att statsmakterna sö1jer för att den personal som 

skall arbeta inom skolan nch barnomsorgen för den utbildning som kdivs. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 455 

Fiir egen Jcl vill jag an fora följanue. 

Att samtiuigt upprätthålla balans mellan hchov och tillg<'mg p!"i Hirarar

betsmarknadcn unuer lien närmaste iiotirsperiouen och försöka nt1 en 

stabilitet i utbiluningsorganisationen är mycket svtirt friimst pä grund av Je 

skillnauer i :1rskullarnas storlek som 1980-talet kommer att uppvisa. Därtill 

kommer att Hirarkt1ren generellt sett lir ung rn:h alltst1 har många M av 

yrkesverksamhct framför sig. I likhet med vad som har anförts i budget

propositionen 1978 (prop. 1977/78: 100 bil. 12 s. 438) och i budgetproposi

tionen 1979 (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 490> bör bl. a. därför även fortsätt

ningsvis stor försiktighet iakttas viJ förändring av lärarutbildningens di

mensionering. 

Mot bakgrund av nuvaranue bristsit11ation och det ökade behov av lärare 

av flera kategorier som förutses, förordar jag dock i det följande begriinsa

de ökningar av antalet nybörjarplatser pt1 vissa linjer och kurser. Därtill 

kommer jag. som jag har niimnt vid min anmälan av vissa gemensamma 

frägor inom skolväsendet. att föreslt1 vissa temporära utbildningsf1tgärder 

för ämnesfärare som länge har tjänstgjort inom skolväsemlet men som 

saknar föreskriven utbildning. Jag kommer ockst1 att föreslä utbildningstil

gärder av betydelse för lärarna inom grundskolans teknikundervisning. 

Jag avser vidare att föreslf1 regeringen att UHÄ ges i uppdrag att efter 

samri\d med SÖ och herörda personalorganisationer undersöka förutsätt

ningarna för och möjligheterna till extra ordinära utbildnings:itgärder av 

liknande slag som dem jag nyss har nämnt för andra lärargrupper där 

arbetsmarknadsliiget och nuvarande lärarutbildningskapacitet är sådan att 

detta är hcfogat. Sädana utbildningstitgärder bör tillsammans med de stu

derandes tidigare erfarenheter på undervisningsomrädet ge ett med den 

reguljära liirarutbildningen jämförbart resultat. Vidare bör de enligt min 

mening sä ltmgt möjligt avvägas mot dimensioneringen av den reguljära 

lärarutbildningen men ockst1 övcrviigas med beaktande av den regionala 

variationen i eftcrfrtigan pfl lärare av olika kategorier. 

En form av kiinsk votering tillämpas f. n. vid antagning till fiirskolliirarut

bildningarna om 80 resr. IOO poäng i syfte att nå enj iim n arc köns för

de In in g i uthildningarna. Jämställdhctskommittcn (Ju 1970: 08> har före

slagit att llcnna form av kvotering inte liingre skall tillämpas utan upphöra 

vid antagningen inför lästiret 1981/82. Fr. o. m. den I juli 1980 kommer lie 

urvalsregler som finns intagna i högskolcf<irordningens ( 1977: 263) 5 kap. 

25-41 g att gälla för antagning till förskollärarutbildning omfattande 80 

resp. 100 poäng. Jag anser därför att den nuvarande positiva särhehand

lingcn av män bör upphöra redan vid antagningen inför läsäret 1980/81. De 

nya urvalsreglerna torde, som U HA har påpekat i sitt yttrande över kom

mittens förslag. inte missgynna manliga sökande i jämförelse med nuläget. 

Regeringen gav den 19 juli 1979 UHÄ i uppdrag att på grundval av 

förslagen i prop. 1978/79: 197 om värdutbildning inom högskolan komma in 

med förslag heträffandc kvinno- resp. mansdominerande utbildningar för 

Kartong: S. 457, sist i tab. Tillkommer: Musikläraruthiltlning i Arvika 30 
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vilka en ordning med s. k. positiv särhehandling iir lämplig samt helysa 

förutsiittningarna för att i antagningssystemet foga in en shdan ordning. 

Förslaget skall omfatta ett begränsat antal uthildningar sftväl inom som 

utom sektorn för utbildning för v{1rdyrken. vilka kan ingt\ i en försöksverk

samhet. 

Eftersom dt.:tta uppdrag har lilrnnats iir jag inte beredd att nu ta ställning 

till fragan om könskvotering vid antagning till lhgstadielärarutbildning. 

Fri1gan om po~itiv siirbehandling av ena könet vid antagning till lärarutbild

ningar där det andra könet dominerar bland de stullerande bör. enligt min 

mening. inte behandlas isolerat. Jag avser därför att senare föreslt1 rege

ringen att jiims@ldhctskommittens förslagjiimte diirtill hörande remissytt

randen i de delar de avser könskvotcring vid antagning till uthildning för 

undervisningsyrke skall överHimnas till LI HÄ för beaktande i samband 

med iimhetels hehandling av det nyss nämnda uppdraget. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn för uthildning för under

visningsyrken framghr av tabellen i det följande. För den statliga högskole

utbildningen anges i tabellen planeringsram per linje och högskoleenhet. 

För den kommunala fritidspedagogutbildning. som i avvaktan ptt ett för

statligande kommer att finnas kvar. anges en ram for sektorn som helh<.:t. 

NLJtcr till tabell angäendc Planeringsramar för sektorn för utbildning för undcrvis
ningsyrkcn bLI<.lgctärct 1980/81 

1 Härav avser minst T2 platser 50-poängsutbildning. 
2 Härav avser minst 576 platser 50-poiingsutbildning och minst 192 platser i Stllck
holm. Eskilstuna/Västedb. Linköping. Lund. Göteborg och Borås utbildning för 
tvåspråkiga studerande. Inom ramen anordnas även utbildning för samisktalandc 
studerande och för studerande ur den finskspråkiga minoriteten i Norrhollen. Av 
platserna i Strn.:kholm avser 84 utbildning på Gotland. 
3 Härav avser 50 platser tvåämnesutbildning. 
• Härav avser 24 platser tvåämnesutbildning. 
• Härav avser 24 platser utbildning för sökande med finska som mLJdersmål. 
6 Härav får 24 platser avse utbildning för sökande med finska som modersmål. 
7 Utbildningen är förlagd till musikhögskolan. 
" Härtill kommer 48 platser i särskild utbildning för musiklärare utan föreskriven 
utbildning. 96 platser inom ramen avser tvåämni:sutbildning. varav 16 i Stockholm. 
24 i Lund, 24 i Luleå samt 32 i Göti:borg. 
" Utbildningen är förlagd till konstfackskolan. .. 

10 Härav avser 20 platser ämni:steoretisk utbildning i Orebro. 
11 Härav avser 25 platsi:r ämnesteoretisk uthildning i Växjö. 
12 Härtill kommer 168 platser för särskild. decentraliserad speciallärarutbildning. 
gren I. 
13 Kommunal fritidspcdagogutbildning anordnades med 32 platser i vardera Borås. 
Helsingborg, Sundsvall, Västerås och Östersund. 
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Jag övergär nu till att hehandla de olika linjerna inom sektorn. 

f ·, 1/khiigsk1 J/lci ra rli1~ie11 

För handledning pä folkhögskolfararlinjen får numera finnas endast stat

liga arvodestjiinster med förordnande tills vidare för högst ett läsår. Detta 

innebiir att samtliga kostnader för handledararvoden skall helasta förevar

ande anslag. Vid min bcriikning av medel för niisla budgetär har jag tagit 

hiinsyn till detta och d~irvid utgått frän nuvarande dimensionering av 

linjen. Det bör enligt min mening vara möjligt att även inom den sä 

beräknade medelsramen öka folkhögskoförarlinjens planeringsram från 60 

till 65. 

Fri t idsped ag 11gIi11)<' n 

I hudgetpropositionen 1979 (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 500-501 l föror

dade min företrädare att den kommunala fritidspedagogutbildningen suc

cessivt skulle förstatligas med hörjan budgetåret 1980/81. Beträffande fri

tidspedagogutbildningen i Östersund skulle ställning till ett eventuellt för

statligande tas i anslutning till behandlingen av LUT 74:s förslag. Riksda

gen hade inget ;itt erinra häremot l UbU 1978/79: 33 s. 6- 7, rskr 1978/ 

79: 273). 

Regeringen uppdrog genom beslut den 31 maj 1979 åt statens förhand

lingsnämnd att uppta förhandlingar med resp. huvudman om förutsättning

ar och villkor för öve1foring till den statliga högskolan av den kommunala 

fritidspedagogutbildningen, med undantag av den som är förlagd till Öster

sund. Eftersom någon kommunal fritidspedagogutbildning numera inte 

anordnas i Göteborg är det inte längre varken aktuellt med några förhand

lingar med Göteborgs kommun eller att behålla planeringsramcn för den 

kommunala utbildningen där. Jag räknar med att en godtagbar överens

kommelse kan träffas med huvudmännen för utbildningarna i Stockholm. 

Uppsala. Örebro och Norrköping samt beroende på förhandlingarna even

tuellt ytterligare någon huvudman så att ett förstatligande av utbildningar

na på resp. orter kan genomföras den I juli 1980. Jag har för nästa budgetår 

under förevarande anslag beräknat medel för detta ändamål. För den 

eventuella femte högskoleenheten har jag beräknat medel under anslags

posten Till regeringens disposition. Skulle förhandlingarna i något fall inte 

leda till en godtagbar överenskommelse bör utbildningen på orten i fråga 

anordnas under kommunalt huvudmannaskap under budgetåret 1980/81. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att besluta om fördel

ningen av fritidspedagogutbildningen på kommunalt resp. statligt huvud

mannaskap med hänsyn till nämnda förhandlingar. 

Enligt vad jag har erfarit råder f. n. ett visst överskott på fritidspedago

ger. En analys av socialstyrelsens prognos från februari 1979 avseende 

tillgång och efterfrågan på personal inom barnomsorgen ger vid handen att 

fritidspcdagoglinjens planeringsram behöver öka~. Den senaste redovis

ningen av kommunernas barnomsorgsplaner visar emellertid att det före

ligger en relativt god överensstämmelse mellan nuvarande dimensionering 
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av utbildningen, I 430 nybörjarplatser, och det i"1rliga nyrekryteringsbelw

vct under den niirmastc tio{trsperioden. Jag iir diirfiir inte beredd all 

förorda någon föriimlring av plancringsramcn för fritidspcdagoglinjen. 

Förutom en i.ikning av plarn:ringsrarnen har UHA fiireslagit all samman

lagt 18 platser flyttas frttn Eskilstuna/Viisteräs och Sumlsvall/Hiirnösand 

till Stockholm. l·:nligt min mening hör möjligh.:ten av en sådan omfördel

ning prövas fiirst i samhand med att de kommunala fritidspedagogutbild

ningarna i Viister[1s nch Sundsvall förstatligas. 

LI H/\ har i 'in anslagsframstiillning föreslagit att 50-poiingsutbildningcn 

skall kunna anordnas i1lllm planeringsramen. förutom i Stockholm. Lund/ 

Malmö och Göteborg, ocksti i Uppsala, Örebrli. l.inkiiping llCh Sundsvall/ 

Härnösand. Enligt min mening bör statsmakterna inte liingre föreskriva 

hur m!inga nybö1jarplatser inom fritidspcdagoglinjen Slllll skall avse 50 

resp. 80/ IOO poiing utan endast ange ett minimiantal för den kortare utbild

ningen. I den män det iir möjligt av pedagogiska och organisatoriska ~kiil 

bör 50-poiingsuthildningen diirmed. eftc~r beslut av Ul-1.Ä. kunna anordnas i 

den omfattning och pft de orter som mlitiveras av efte11"rägan pit s{1dan 

uthildning. 

Fiirsk11/lii rar/i1!ic 11 

Planeringsramen for förskolliirarlinjcn iir under innevarande hudgctt1r 

4 758 platser. SocialstyrL·lsen har i sin prognos friin februari 1979 avseende 

tillgt111g oi:h cfterfdgan pt\ personal inom barn1imsorgen beriiknal ett i1rli~··. 

utbildningshehov l. n. m. ~tr 1990 om 5 840 personer om balans mclla11 

tillgi1ng 1h.:h dtcrfragan pä förskolliirare skall nås vid prognosperiodens 

slut, dvs. hudgetaret 1989/90. Denna heriikning förutsiitter att antalet dag

hemsplatser l. o. m. utgiingen av år 1981 ökar i enlighd med den överen!-.

kommclse som staten och kommunerna triiffade är 1975. Undn åren 

1982-1990 förutsiitts ett nytillskott om 20000 daghemsplatser per år. vil

ket innebiir att llllah 361 100 daghemsplalser skulle finnas tillgängliga vid 

utgången av år 1990. Personaltiithelen antas iika successivt, sii all den 

uppgår till den av socialstyrelsen rekommenderade (en anstiilld per 4,0 

barn) ttr 1982 i nytillknmmande uaghemsavdelningar och ett är senare i 

befintliga. 

Det genomsnittliga antalet harn per anstiilld har 11nder senare {tr minskat 

frfin 5.2 t1r 1972 till 4.2 itr 1978. Siffrorna avser förhällandena i harngrupper 

för ttldrarna 0-6 il!". I en departementspromemoria frän socialdepartemen

tl'I ([)s S 1979: 03) Vissa kvalitetsfr~1gnr i daghem och fritidshcm har föwr

dats en rekommendation innebiirande för va1je komm1111 som hclh.:t en 

personaltlithet om högst 5 barn per ftrsarbetare i barngrupp för itldrarna 0-

12 ar fr. o. m. t1r 1983. Promemorian har remisshehandlats och fiirslagen 

bereds f. n. inom soeialdepartementet. 

Den senaste redovisningen av kommunernas barnorns11rgsplaner visar 

att det vid utg~ingen av fa 1981 kommer att finnas 88 400 daghemsplatser 

som har tillkommit under periouen 1977- 1981. Regeringen har 11nder 

hösten 1979 inlett överlLiggningar med Svenska kommunförbundet i syfte 
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att fä till sttmd en ny uppgördse sllm siikerställer en utbyggnad enligt den 

tidigare överenskommelsen. I avvaktan pä en överenskommelse med 

Svenska kommunförbundet iir jag inte beredd att nu förorda ni1gpn iindring 

av planeringsr•tmen for forsklllliirarlinjen. 

Enligt uppgifter som jag har inhiimtat frtm arbetsmarknadsstyrelsen 

föreligger det alltjiimt stora skillnader mellan Plika delar av landet i vad 

avser tillg:mg och eftcrfrt1gan pä förskolbrare. Bristen på förskollärare är 

särskilt stor i Stockholm. Enligt min mening bör det diirför övervägas om 

platser från högskoleenheter i omrädcn med god tillgång pä förskolliirare 

fr. ll. m. budgetåret 1981/82 kan föras över till Stockholm. 

Riksdagen beslöt under vt1ren 1979 ( UhU 1978/79: 33 s. 8-9. rskr 1978/ 

79: 273 I att förskolliirarutbildning skulle anordnas på Gotland i enlighet 

med ett förslag hiirom som framlagts av regionstyrelsen för Stockholms 

högskoleregion. Beslutet innebar att 84 nybörjarplatser inom planeringsra

men for högskolan för liirarutbildning i Stockholm skall förfaggas till Got

land budgetäret llJ80/81 och att planeringstalet för Gotland därefter skall 

vara 60 nyhör:jarplaher. Jag har vid min medelsheriikning tagit hänsyn till 

den merkostnad for htH.lgetåret 1980/81 som regionstyrelsen har berliknat 

for utbildningen på Gotland ( 250000 kr.). Vidare innebar riksdagsbeslutet 

en möjlighet att anordna 50-poiingsuthildning pt1 Gotland för 24 studerande 

redan under innevarande budgetår. Jag vill i sammanhanget anmiila att 

uthildningsmymligheterna inte har kunnat anviinda sig av den möjligheten. 

Tvåspråkig förskolfäraruthildning anordnas f. n. i Stockholm. Lund/ 

Malmö och Göteborg och har hittills varit avsedd för de finska. serbokroa

tiska/kroatoserhiska. grekiska och turkiska språkgrupperna. U HÄ avser 

nu att öppna utbildningen även för den spanska språkgruppen och har 

föreslagit att ytterligare 102 platser avsätts inom förskollärarlinjens plane

ringsram för tvåspråkiga studerande. Jag ansluter mig till detta förslag. De 

nya platserna bör förfäggas till Stockholm. Eskilstuna/Västerås, Linköping 

och Borås. Det ankommer på UHÄ att besluta om för vilka språkgrupper 

och for hur många studerande utbildning skall anordnas på de olika or

terna. Vid min medelsberiikning har jag tagit hänsyn till de merkostnader 

som en ökning av antalet tvåspråkiga studerande medför. I den mån det 

kan ske inom ramen för anvisade medel hör UHÄ få besluta att öka antalet 

nybörjarplatser för tvåspråkiga studerande ytterligare. 

Gymnasrikliirarlinjen 

Planeringsramen för gymnastiklärarlinjen är nu 225 platser, varav 25 är 

avsedda för utbildning av idrottsliirare. SÖ:s bedömning av gymnastikUi

rarbehovet visar att nuvarande dimensionering ligger något i underkant for 

en hehovstäckning inom fem är. För tioårsperioden synes nuvarande an

tagningskapacitet vara för hög. 

Ett av UHÄ:s besparingsförslag i anslagsframställningen är att plane

ringsramen för gymnastiklärarlinjen i Örebro minskas. Med hänsyn till att 

konsekvenserna av detta förslag är ofullständigt belysta är jag inte beredd 

att förorda en minskning av planeringsramen för gymnastiklärarlinjen. 
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/landd.1- och /.:.011/01".1/iirar!ilii1·11 

Lnder den niirmaste femärsperiodcn kommer enligt SÖ:s bedömningar 

det antal hirarc som behöver utbildas på handels- och kontorslärarlinjcn att 

något överstiga del antal som kommer all utbildas pft linjen vid oförändrnd 

antagningskapacitel. PJ lio ftrs sikt synes dimensioneringen tfarcmot vara 

fiir hiig. Med hiinsyn hiirtill har jag riiknal med en minskning av nuvarande 

planeringsram med sammanlagt 24 platser. 

I fr111.11ml /.:.shi ra rli11jc11 

Som jag inledningsvis redovisade iir behovct av hcmspräkslärare iltskil

ligt större iin vad SÖ tidigare har riiknat med. Silhmda iir det antal liirare 

s1>m f1rligen behöver utbilda~ under den närmaste femårsperioden ungefär 

fem grmger så stort som nuvarande antal nybörjarplatser. Om siktet inställs 

p;\ balans mellan behov och tillgang efter en tioårsperiod är liirarbchovet 

inte fullt så stort men fortfarande behöver två till tre gånger tkr liirare 

utbildas per tir iin vad nuvarande dimensionering om 120 platser medger. 

Mot bakgrund av det stora behovet av hcmsprt1kslärare föreslår jag en 

ökning av antalet nybörjarplatser på hemspråkslärarlinjcn med 24 till 144 

platser. I detta sammanhang vill jag erinra om att en arbetsgrupp för SÖ:s 

riikning utrett frågan om en tillfällig rekrytering av hemspråksliirare från 

vissa invandrares hemfander. Utredningsgruppen har föreslagit all behö

righctsgrundande utbildning skall kunna anordnas i form av enstaka kurs 

eller individuell utbildningslinje vid högskoleenhet där hcmsprå.kslärarlin

jcn finns. Enligt vad jag har erfarit skall nu denna form av· utbildning 

prövas. Den är främst avsedd för personer med lång erfarenhet som 

hemspråksUirare. För egen del finner jag detta vara ett värdefullt led i 

strävandena alt minska bristen pf1 hcmspråkslärare. När det gäller tvåsprå

kig lärarutbildning i övrigt har jag i det föregå.ende förordat ner platser för 

tvåspråkig förskollärarutbildning. Vidare kommer jag senare att förorda att 

möjligheter ges att äter anordna den särskilda mellanstadielärarutbildning

en för sökande med finska som modersmål i Göteborg. Slutligen vill jag 

också erinra om att tvåspråkiga sökande från mindre språkgrupper som vill 

[1tbilda sig till hemspråkslärare kan antas med prioritet till reguljär förskol

lärar- och klasslärarutbildning (prop. 1975/76: 118 s. 106, UbU 1975/76: 33, 

rskr 1975/76:391 resp. prop. 1976/77:76 s. 115. UbU 1976/77:29, rskr 
1976/77: 333). 

De 24 nya platserna på hemspråkslärarlinjen bör förläggas till Stock

holm, där hcmspråkslärarbehovet är stort och rekryteringssituationen god. 

För att uppnå. bästa möjliga resursutnyttjande förordar jag att regeringen. 

eller efter beslut av regeringen UHÄ, får bemyndigande att under budget

året 1980/81 från en högskoleenhet föra över utbildningsplatser som inte 

kan utnyttjas till en annan högskoleenhet där hemsprählärarlinjen finns. 

Utbildning vid hemspråkslärarlinjen har hittills anordnats för de finska, 

serbokroatiska/kroatoserbiska, grekiska, turkiska, spanska, danska och 

arabiska språkgrupperna. UHÄ har under hand föreslagit att utbildningen 

nu får öppnas även för den assyriska språkgruppen. För egen del anser jag 
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att UHÄ iivcn bör pröva möjligheten av att anordna hemspr~1ksliirarutbild

ning för den makedonska och eventuellt ol.'.kstl den slovenska språkgrup

pen. Det bör enligt min mening fr<tmdcles ankomma rä regeringen. eller 

efter beslut av regeringen UHÄ. att besluta om för vilka srrt1kgrupper 

utbildning skall anordnas ptl de olika utbildningsorterna. 

H ushilllslii rar/ i 11j1'11 

Planeringsramen för hushtlllslärarlinjen iir innevarande budgt·tt1r 120 

platser. SÖ:s bedömning av hushtlllsfararbehovet visar att nuvarande di

mensionering är för lag. För behovstiickning inom den niirmastc fcmilrspe

rioden skulle antagningskapacitetcn behöva mer iin fördubblas och för den 

närmaste tioårsperioden ökas nf1got. Jag förordar mot denna bakgrund att 

planeringsramen för hushållsliirarlinjen ökas med 12 platser budget~1ret 

1980/RI. Ökningen bör avse ettiimncsutbildningen och forliiggas till Umea. 

Industri- och hant1·erksliirarli11je11 

Resultaten av den nya yrkesfararprognos som SCB har gjort innebiir att 

det antal Hirare som behöver utbildas inom industri- pch hantverbfararlin

jen visat sig vara betydligt större än vad SÖ tidigare har riiknat med. Det 

antal lärare som årligen behöver utbildas är under den närmaste femi1rsre

rioden ungefär dubbelt så stort som nuvarande dimensionering llm 312 

nybörjarplatser. Även bedömningen av behovet av lärare pi'i. tio ars sikt ger 

vid handen att nuvarande antagningskapacitet är för lag. Jag förordar 

därför att industri- och hantverkslärarlinjens planeringsram utökas med 74 

platser. 

Jag har räknat med att platserna fördelas så att Stockholm och Lund/ 

Malmö far 16 platser vardera, Göteborg 26 platser och Umeä 16 platser. 

Vid min medelsberäkning har jag utgätt frän att hiilften av antalet nya 

platser avser vårterminsantagning. 

Regeringen gav den 28 juni 1979 UHÄ i uppdrag att komma in med 

förslag till utbildning av lärare for den drift- och underhållstekniska linjen i 

gymnasieskolan inom ramen för industri- och hantverkslärarlinjen. Rege

ringen har tidigare medgivit att UHÄ får meddda föreskrifter om behörig

het för antagning till utbildning inom industri- m:h hantverksliirarlinjen av 

lärare med inriktning mot områdena driftteknik och fartygsteknik utan 

hinder av bestämmelserna i 5 kap. 46 § högskoleförordningen ( 1977: 263 I. 

Enligt vad jag har erfarit har UHÄ utnyttjat detta bemyndigande och 

antagit studerande med nämnda inriktning till en försöksutbildning fr. o. m. 

vårterminen 1980. Sedan bl. a. erfarenheter har vunnits av försöket avser 

UHÄ att slutföra uppdraget. De merkostnader som försöksutbildningen 

medför har jag tagit hänsyn till vid min medelsberäkning. 

Kursen for instruktörer inom yrkesinriktad rehabilitering och arbets

prövning/arbetsträning beräknas upphöra i och med utgången av inneva

rande budgetår. vilket jag har heaktat vid medelsbedikningen. 

UHÄ har pä regeringens uppdrag lagt fram förslag om Hirarutbildning i 

teknik för grundskolans behov. Förslaget innebär deb att tre olika ut bild-
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ningar fi.ir t.iiinst som liirare l'J i teknik. matematik och 1\-sik/kL'mi arwrJ

nas, dels att kompktteramk utbildning i form av hiigskolckurser ges liirare 

s11m iir behi.iriga till annan tjiinst men snm undervisar i teknik utan att ha 

utbildning i ämnet. De behiirighetsgrundande utbildningarna bi.ir enligt 

UHA omfatta 8. 30 resp. 40 p11iing. i huvudsak viinda sig till vissa kategori

er ingenjörer 1H:h inneb~ira prakti~k-pedagogisk oL·h/eller kompletterande 

iimnesteoretisk utbildning av varierande omftu1g beniende pä tidigare ut

hilJning och erfarenhet. H>r tilltriide till hehiirighetsgrundanJe kurs fiir 

studeranJe, som tiJigare inll' har gerlllmgt1t1 n{1gon liirarutbilJning biir, 

L'llligt lJHÄ. krii\as att ha tjiinstgiort som farare minst sju terminer p[1 

minst halvt iJ. Ämnet teknik eller motsvaranJe ~imne skall ha ing[1tt i 

tjänstgöringen. 

Enligt vad jag har erfarit gör SÖ f. n. en enkiitundersiikning med syrte att 

fa en bild av rekryteringsunderlagct och intresset för liirarutbildningar i 

teknik hlanJ nyss nfönnda mfilgrupper. En reJovisning av result:1ten kan 

väntas i början av iir 1980. 

För egen del anser jag det angeHiget att en tckniklliraruthilJning nu 

anordnas. UHA:s förslag mästc doå ytterligare överviigas inom rege

ringskansliet, hl. a. med hiinsyn till resultaten frän niimnda enkätundersök

ning. Jag avser att äterkomma till regeringen i Jenna fri\ga. Som jag har 

nämnt tidigare vid min anmiilan av anslaget Fortbildning m. m. hör teknik

iiirarutbildningen bekostas med medel fr(m detta anslags reservation vid 

utgi\ngen av h11dgct:'1ret 1978/79. 

i.tigs/ ad i1·/,/ru r/11.j1' 11 

SÖ:s bedömningar av rn,·arutbildningsbehovet. vilka grundar sig pä en 

ny klassliirarpnignos. ger vid handen att behovet av lfaare på fem ärs sikt 

relativt v~il svarar mot nuvarande antagningskapacitet. 288 platser. Den 

bedömning som avser tioärsperiodcn visar däremot att nuvarande antag

ningskapacitet Lir för låg. l.hrtill kommer att 24 av ltlgstadieHirarlinjens 

platser f. n. avser utbildning som också förbereder för tjänst som hem

spräkslärare. Som jag tidigare har redovisat är behovet av hemspril.ksliirare 

nu mycket stort. 

Mot denna bakgrund tillstyrker jag UHA:s förslag om att den särskilda 

lågstadielLirarutbildningen för sökande med finska som modersm<\l anord

nas i Göteborg Liven under hudgett1ret 1980/81. Jag bitriider diiremnt inte 

~imhetets förslag nm en utökning av antalet uthildningsplatser inom den 

siirskilda utbildningen. Jag ~ir inte heller beredd att tillstyrka U HA:s för

slag om en ökning av ltlgstadiehirarutbildningens planeringsram. 

LI HA har före!>lagit en föriindring av antagningen till utbildningen i 

G~ivle/Sandviken. som innebiir en omfördelning av antalet nybi.i1jarplatser 

från 48 bullgct{1rct 1980/81 och diirefter vartannat år till 24 platser varje tlr. 

Jag ~ir inte beredd att nu tillstyrka den föreslagna omhiggningen av antag

ningen. Det skulle innebiira en scnarefaggning av examinationen av en 

klass studerande på denna ort som inte balanseras av en tidigareliiggning 
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av antagning rn.:h examination på annat h:'tll. Enligt min mening bör UHÄ i 

st:illet ges i uppdrag att i samrtld med htigskoleenheterna pröva nm inte 

rn:kst1 antagningen till lägstadieliiraruthildningen viJ anJra högskoleen

heter kan Higgas om inom ramen for nuvarande antal nyhö1jarplatser. Vid 

livergtmgen till en ny antagningsordning hör diirvid en regi11nal halans i 

l11kaliseringshiinseende efterstriivas. 

Jag hitriiJer förslaget om att viJareuthildning av rnellanstaJieliirare till 

liigstaJiefarare åter skall anorJnas. Förslaget innehiir att viJareuthildning

en av lågstadiefarare till mellanstadicliirare inte anordnas niista budgetar. 

M 1•//a11.1tad ieliira rli1(ic11 

SO har hedtimt hehovet av mellanstadieHirarc vara hctyJligt större un

der den niirrnaste fernärsperioJen än vad nuvarande dimensionering av 

mellanstaJieliirarlinjen ger utrymme för. Bedömningen av behovet av lära

re pi1 tio års sikt ger å andra sidan vid handen att nuvarande antagningska

pacitet. 570 platser. ~ir for hög. 

Med tanke på att mellanstadielärarutbildningen omfattar tre år skulle en 

ökning av antagningskapaciteten för att möta det ökade behovet av lärare 

under de niirmaste ftren inte hinna fä nftgon större effekt innan lärarheho

vet börjar minska. För att i görligaste män undvika ett framtida läraröver

skott hör därför. enligt min mening. antagningskapaciteten inte ökas utan 

vara oföriindrad även under budgetåret 1980/81. 

Inom mellanstadicliirarutbildningens planeringsram iir 24 platser avsatta 

fi.ir den särskilda utbildningen för sökande med finska som modersmål. 

Uthildningen iir f. n. lokaliserad till Stockholm. Eftersom behovet av den

na kategori !Lirare fortfarande är stort i Stockholmsområdet bör utbildning

en även t.v. anordnas där. Samtidigt är det enligt min mening nödvändigt 

att utbudet av den reguljära mellanstadicliirarutbildningen nu åter blir 

större i Stoäholm mot bakgrund bl. a. av att det i denna region finns 

förhållandevis många kommuner med såväl hög andel som stort antal 

obehöriga mellanstadielärare. Göteborg och Lund är de enda orter. där 

antalet nybörjarplatser f. n. överstiger minimiorganisationens 48. Mot bak

grund främst av den rådande situationen vad gäller antalet tjänster på 

mellanstadiet tillsatta med obehöriga lärare har jag funnit att 24 platser 

samt motsvarande medel bör föras över frän Lund till Stockholm. Av 

platserna i Göteborg hör vidare 24 kunna avsättas för sökande med finska 

som modersmfll om rekryteringsunderlaget är tillräckligt stort och om det 

kan ske inom ramen för anvisade medel. Antalet platser i den särskilda 

mcllanstadieläraruthildningen kan därmed bli 48. 

M usikliira r/i1!i<' n 

Planeringsramen för musikhirarlinjen är f. n. ~68 nybörjarplatser. Därtill 

kommer 60 platser i hehörighetsgivande kurser för musiklärare i grundsko

lan som saknar föreskriven utbildning. SÖ:s bedömning av uthildningshe-
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howt av musikliiran: for skolv:isemlcl och den kommunala mu.-,ikskolan iir 

att nuvarande antagningskapacitel iir fiir liren 11m behovet sk;1ll ti.1ckas 

inom en femi\rsperiod. Pti lio i\rs sikt iir dimensioneringen biittre avviigd. 

SÖ framh;\ller dl1ck all uthildningsbehovet iikar ytterligare i den mim 

musikliirnrlinjen iiven skall tlicka sllJdiecirklarnas behov av kdarc och 

Hirare. Svarighcten att rekrytera kompetenta musikliiran: till skolviisl·ndct 

benir sannolikt till en inte oviiscntlig del rt1 att arbehsituatilinen i skolan 

för musikhirarna varit betydligt mer kriivande iin pa de alternativa arbets

marknader som har statt till buds. friimst dä den kommunala musikskolan. 

Det iir min förhoppning att den nya liirliplanen för grundsk11lan t rn•r. 

197'!1./79: 180. Ubll 1978/79: 45. rskr 1978/79: ·f22J. s1>m fi.ir musikiimncts 

del innebiir all undervisningen rå högstadiet skall ske i delad klass. kom

mer att göra musikliirartjänsterna attraktivare och rfl sikt bidra till ;1tl 

minska den mycket svara liirarbrist som sedan Hinge har varit r[1dande. 

Jag biträder U HÄ:s förslag om en minskning av antalet platser inom den 

särskilda musiklärarutbildningen för obehöriga musikHirare i grundskolan 

frän 60 till 48. 

Jag iir inte beredd all bitriida UHÄ:s förslag om i.ikning av antalet platser 

inom musiklärarlinjens ettiimnesutbildning. Det ankommer pi\ LI H Ä all 

inom planeringsramcn för musikHirarlinjcn fastställa hur stor andel av 

ettiimnesutbildningen som skall avse utbildning av rytmikliirare. 

U H Ä har i sin anslagsframshillning begärt medel för kur sa for lärare 

inom den kommunala musikskolan. Medel till kurserna i fri\ga har anvisats 

vid ett tidigare tillfälle. då under :inslaget Fortbildning m. m. Kurserna 

syftar till att ge Hirare i den kommunala musikskolan som har s. k. A

komretens (tret1rig musikpedagogisk utbildning) behörighet till tj~inst som 

lärare i musik i grundskolan. och är i fråga om innehåll och urrliiggning 

snarlika den särskilda musikllirarutbildningen. Med hänsyn till önskemMet 

all skapa fler s. k. komhinationstjänster för tjänstgöring i såväl grundsko· 

Ian som dt!n kommunala musikskolan. vilket bl. a. kommit till uttryek i 

statsmakternas beslut om utbildningen pft musikområdet \prop. 1977/78: 14 

s. I 10- I 11. UbU 1977/78: 12 s. 5, rskr 1977/78: 73). anser jag att si"\dana 

kurser bör anordnas även under budgetåret I 980/8 I. Jag har diirvid utgått 

Mm all utbildningen i möjligaste mån samordnas med den s:1rskilda musik

lärarutbildningen. Kurserna bör liksom denna utbildning anordnas av hög

skolan i Kalmar. För vidareutbildningen av 2."i-30 lärare i kommunal 

musikskola har jag beräknat 300000 kr. Beloppet är att se som en engångs

anvisning. Jag erinrar härvid om vad chefen för utbildningsdepartementet 

har anfört vid sin anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högskola 

och forskning. 

Studie- och yrke.rnrientainMslinjl'll 

Med nuvarande omfattning av studie- och yrkesorienteringen (syo) i 

skolväsendet och med nuvarande utbildningstakt kommer. enligt SÖ:s 

30 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 12 
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bedömningar. en brist pi\ syn-personal att rada ett par är in p11 1980-talel. 

För balans dfrr säv;iJ den n;irmasle femårsperiodens som tioårsperiodens 

slut är dock uthildningshehovet l~igre iin det antal syn-konsulenter som 

med nuvarande dimensionering av studie- och yrkesorienteringslinjen 

kommer att genomgå utbildningen. 

Den nuvarande syn-organisationen iir en försöksverksamhel. SÖ har 

nyligen redovisat de samlade erfarenheterna av denna samt föreslagit vissa 

förhndringar. SÖ har i anslutning härtill redovisat att förslaget har som 

konsekvens att balans mellan tillgilng och efterfrågan pä syo-personal med 

nuvarande dimensionering av syo-linjen inte kan nf1s förrän under den 

senare delen av 1980-talel. I avvaktan pb. sfallningstaganden till SÖ:s 

förslag till förändrad syo-organisation bör syo-linjcns dimensionering. en

ligt min mening. vara oföriindrad. dvs. 180 platser per år. 

Text illiira rli1~je 11 

Jag har betr~iffande tvMimnesutbildningen beriiknat medel i enlighet med 

UHÄ:s förslag för tk alternativa påbyggnadskurserna med inriktning mol 

sömnad resp. vävning. Jag vill i detta sammanhang nämna att påhyggnads

kursen i vävning. i enlighet med vad riksdagen har uttalat (mot. 1977/ 

78: 1559. UbU 1978/79: 9. rskr 1978/79: 32) under innevarande budgetår 

kommer att anordnas som enstaka kurs för texti!Hirare. vilka därigenom 

blir behöriga till tj~insl som lärare 143 i gymnasieskolan. 

Vtl rdlii rarlinjen 

En jämförelse mellan SÖ:s behovsbcdömning och nuvarande dimensio

nering av utbih.lningen tyder pa att planeringsramen om 504 platser är för 

stor. SÖ framhåller emellertid att hedömningen vilar på mycket osäke11 

underlag. Bl. a. kan niimnas att behovsberäkningen bygger på antagandet 

att vårdyrkesutbildningcn inte byggs ut under de närmaste fem aren. 

Det iir enligt min mening sannolikt att antalet elever i vårdutbildningen 

under 1980-talet kommer att ligga på en högre nivå än vad SÖ har förutsatt. 

Vidare innebär de förslag. som regeringen förelagt riksdagen i propositio

nen 1978/79: 197 om vårdutbildning inom högskolan, bl. a. att flera av 

högskolans vårdyrkcsutbildningar förlängs. Mot denna bakgrund kan man 

förutse ett behov av ökad utbildningskapacitet på vårdlärarlinjen. 

Bristen på behöriga vårdlärare varierar starkt mellan olika dt:lar av 

landet och det synes finnas ett samband mellan den relativa bristen i ett 

område och närheten till lärarutbildning. Detta påtalade min företrädare i 

föregående års budgetproposition och uttalade i del sammanhanget att 

utbildningsmyndigheterna borde pröva möjligheten att anordna utbildning

en så att den blir mer tillgänglig för sökande inom områden där bristsitua

tionen är som störst lprop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 513). 
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U HÄ har i sin anslagsframstiillning föreslagit 48 nya platser pi\ vi'l.rJ

liirarlinjen. 24 av platserna föreslås tillfalla vänföraruthifJningen i Linkö

ping. Till en hörjan skulle platserna tillfälligt lokaliseras till Jönki.iping. 

VårJliiraruthildningen i Lund/Malmö högskoleregion föreslås fä de övriga 

24 platserna. vilket möjliggör en tillfällig utlokalisering inom detta omrt1de. 

U HÄ föreslår vidare all ytterligare två antagningar skall göras till den 

utlokaliserade vårdläraruthildningen i Karlstad och Skövde, som tillkom 

efter riksdagsheslut under våren 1978 (LJblJ 1977/78: 22 s. 56. rskr 1977/ 

78: 338). UHA.:s förslag innehiir också att Uppsala blir centralm1 för dis

tansundervisning fr. o. m. hösten 1980 (24 platser). varvid förutsatts att 

ingen antagning till vårdlärarutbildning i Örebro görs budgetåret 1980/81. 

Slutligen har UHÄ utgått från all en eventuell utlokalisering från Umeå 

sker inom nuvarande planeringsram. Genom förslagen kommer vårdlärar

utbildning att anordnas i decentraliserad form eller som distansundervis

ning i samtliga högskoleregioner utom Stockholms. 

Antagning till vtirdHirarutbildning i Örehn1 sker inte under nästa budget

år. Den extra kurs som riksdagen under varen 1979 beslöt att förlägga dit 

(lJhU 1978/79: 33 s. 13. rskr 1978/79: 273) påhörjas innevarande budgetår 

och avslutas först med utgangcn av hudgctåret 1980/81. Jag har räknat med 

att vårdHirarutbildningen i Örehro under niista hudgettir delvis skall hekos

tas med medel frän den reservation som kommer att finnas vid utgången av 

hudget<'i.rct 1979/80 under anslagsposten Högskolan i Örebro. 

Genom att någon nyantagning inte görs i Örebro ( - 24 platser) under 

nästa budgetår kan. i enlighet med UHÄ:s förslag, vårdlärarutbildning 

under det året etahleras i Uppsala ( + 24 platser). Mot bakgrund bl. a. av att 

oJtsbundenheten hos dem som genomgår vårdläraruthildning är mycket 

stor. anser jag att det utbildningsbehov som finns i Uppsala hi.igskoleregion 

hi:ist tillgodoses med Uppsala som centralort för distansundervisning. 

Jag förordar vidare att 24 platser förs över frftn Stockholm till Linkö

ping. Vid min överföring av medel har jag utgått från att platserna avser 

vårterminsantagning. 

Planeringsramcn för budgctäret 1980/81 hör enligt min mening ökas med 

24 platser. vilka hör förfäggas till Lund/Malmö. Jag har för detta iindamtil 

b.:räknat 357 000 kr. under förevarande anslag. De ytterligare medel som 

behövs för att anordna utbildning för 24 studerande i Lund/Malmö såväl 

under niista hudgetår som i fortvarighetstillständet bi.ir tas fram genom 

omföringar inom förevarande anslag. anslagspostcn Universi!clet i Lund. 
Jag har vidare för avsikt att inför budgetåret 1981/82 föra i.iver drygt 0.5 

milj. kr. fran den nämnda anslagsposten till anslaget Ersättning till vissa 

lärarkandidater för de kostnader som till följd av mitt förslag om 24 nya 

platser kommer att belasta detta anslag under nästa budgetår. Jag har vid 

dessa mcddsbcriikningar utgf11t från att den första antagningen till de 

nlimnda platserna avser utbildning som startar hiistterminen 1980. 

Mina förslag om decentralisering av utbildning och om distansundcrvis-
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ning har som friimsta syfte att göra uthildningen mer tillgiinglig fiir siil-;amk 

frän \)mr:1uen 1far hristsi\lla\ionen är :,1)111 -;\lirs\. .lag har vidare u\gätt rr:111 
att anwaret fi.ir den vi·mlhiraruthildning som decentraliseras fr~in rn hi.ig

skolecnhet kommer att lig!,!a kvar diir samt att utllikaliseringen i ..,amtliga 

fall iir av tillfällig och inte permanent karaktiir. Jag har ocks[1 förutsatt att 

utlokaliseringen inte medför ökade uthildningskostnadcr för stalcn utlivcr 

dem som UHÄ har fört fram. Dessa avser nf1gon form av spridning av 

v&rdliirarutbildningcn inom limdm:gioncn. Vid min ber~ikning av <le me

del som hiir anvisas till universitetet i Uppsala har jag tagit hiinsyn till de 

merkostnader SLlm distansundervisningen inledningsvis medför. Betriiffan

de extra kl1stnader för lokaler. inredning och utrustning hiinvisar jag till 

vad chefen för utbildningsdepartemetet kommer att anföra vid sin anmiilan 

av vissa imim uthildningsdepartementct gemensamma frl1gor. 

Riksdagens beslut om vånlfararutbildning i Karlstad och Skövde var 

bl. a. förknippat med villkoret att resp. landstingskommun ~kulle svara för 

samtliga de merkostnader som uppstod pf1 grund av utlokaliseringen ut

över det belopp om sammanlagt 100 000 kr. per termin som staten skulle 

tillskjuta. Jag har riiknat med att staten hidrar med samma hclopp för den 

utbildning som jag. i likhet med U H Ä. har riiknat med skall starta på dessa 

orter niista budgetår. 

Pfl grundval av riksdagens beslut om vt\rdliirarutbildningen i Karlstad 

och Skövde uppdrog regeringen genom beslut den 24 augusti 1978 ät 

regionstyrelsen för Gi.itehorgs högskL)lercgion att triiffa avtal med resp. 

landsting om utbildningen. Regionstyrelsen underställde sedermera rege

ringen ett avtal med landstinget i Skarahorgs Hin för prövning och över

siinde samtidigt ett av Viirmlands läns landstingskommun uppriittat förslag 

till avtal för vidare åtgärder. Såviil avtalet som avtalsförslaget innehöll en 

protokollsanteckning med innebörd att företriide till utbildningen skulle 

ges behörig sökande frfm resp. Hin. För utbildningen i Skövde skulle dock 

företrädet gälla först vid eventuell fortsatt utlokalisering. Beträffande kost

nadsfördelningen mellan staten och resp. landsting innehöll det av Värm

lands läns landstingskommun upprättade avtalsförslagct en klausul. enligt 

vilken landstinget skulle svara för kostnader för ett antal i klausulen 

preciserade ändamål. Genom beslut den 28 juni 1979 återförvisade rege

ringen avtalet och avtalsförslaget till regionstyrelsen för förnyad förhand

ling med urgfmgspunkt i att företräde till uthildningen inte fick ges inom

länssökande och att resp. landsting i enlighet med riksdagens beslut skulle 

svara för samtliga av utlokaliseringen betingade merkostnader utöver det 

belopp som staten tillskjuter. 

Värmlands läns landstingskommun har riktat invändningar mot detta 

beslut. Man har därvid bl. a. anfört att det är rimligt att bereda förtur till 

inomlänssökande mot bakgrund av dels att utlokaliseringen tillkommit i 

syfte att minska en akut lärarbrist. dels att landstinget svarar för en del av 

finansieringen. Jag vill med anledning härav anföra följande. Principen öm 
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riksrekrytcring till statlig högskoleutbildning har hållits för så självklar, att 

statsmakterna inte funnit det nödv;indigt att i författningstext siirskih stad

ga förbud mot lokal företrädesrätt till utbildning. Högskolelagens 

(1977:218) 10 och 13§~ fär dock anses innebiira ett sådant förbud. Oiir 

stadgas att den har riitt all antas till högskoleutbildning som uppfyller 

föreskrivn;1 bchörighctsvillkor och att vid platsbrist föreskrifter om fiire

träde mell;m sökande meddelas av regeringen eller myndighet som rege

ringen utser. I samband med högskolereformens ikraftträdande den I juli 

1977 fick vissa kommunala och landstingskommunala utbildningar högsko

lestatus. för dessa utbildningar finns i högskolelagens 34 ~ uttryckligen 

föreskrivet att sökande skall antas utan avseende pa kyrkobokföringson. 

Enligt min mening saknas vägande skäl att göra undantag från principen 

om riksrekrytcring för de vardnirarklasser som tillfälligt utlokaliseras till 

orter med brist på vård lärare. De studerandes ortsbundenhet medför för 

övrigt att en stor del av platserna iindå tas i anspråk av inomlänssökande. 

Enligt vad jag har erfarit kommer t. ex. 10 av 12 vårdlärarstuderande i 

Skövde från Skaraborgs län. För utbildningen i Karlstad gäller att till de 12 

platserna JO sökande från Värmlands län antogs i den första omgången. 

Fyra av dessa kunde av olika skäl inte påbörja utbildningen och de fyra 

som antogs i stället kom från andra län. 

Ä 111111'.1 I i'i rn rl i 1~j 1 • m a 

Antalet platser i den avslutande praktisk-pedagogiska utbildningen om 

40 poiing utökades inför innevarande budget{tr med 150 och är nu I 140. 

Antalet förare. som skulle behöva utbilda~ de nLirmaste fem ären. fa 

ungefär det dubbla om balans mL'llan tillgång och efterfrägan pä ämnesliira

re skulle r:iua vid ulgfmgen av denna period. Även om siktet stiills in på 

balans efter en tioärsr eriod synes antagningskapaciteten vara för li\g. 

Den avslutande praktisk-pedagogiska iimnesJ;irarutbildningen iir öppen 

för tvti nli).;a studerandegrupper. Den ena gruppen består av studerande 

som har liist enligt iildre studieordning samt h:kniker och ekonomer m. n. 
Den andra gruppen består av studerande Sllm har följt nägon av de tre olika 

;imnl:'sliirarlinjerna om 160 poäng. diir det fjärde avslutande året utgörs av 

praktisk-pedagogisk utbildning. 160-poiingslin.iernas antagningskapacitet 

har alltsed;in tillkomsten varit 960 platser. Under budgetåret 1980/81 når 

de första av de studerande. som gt1tt på någon av dessa linjer. sitt avslutan

de praktisk-pedagogiska år. Antalet platser. som fortsiittningsvis kan av

s;inas for bl. a. studerande som har fast enligt iildre studieordning m. m .. 

blir som en föl.id hiirav fr. o. m. niista budgetår betydligt mindre iin tidigare. 

Samtidigt är intresset för utbildningen fortfarande mycket stort frttn 

nämnda kalegorier av studerande. 

Mol hakgrund hiirav och med hiinsyn till att behovel av iimnesHirare iir 

störst inom den niirmaste femårsperioden flirordar jag att antalet platser 

inom den avslutande praktisk-pedagogiska utbildningen ökas meu 50 till 
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1 190 platser. Jag har riiknat med att dessa flirdl'las sf1 att SttH.:kholm för 14 

platser, I .inkiiping I.i. Götehmg 24 och Umd1 4 plahcr. .Jag avser att senare 

fliresl;'i regeringen att hesluta tim platsernas fiirdl'lning i enlighl'l med detta 

förslag. Vid min meddsheriikning har jag utgttlt fritn att hiilften av plat

serna avser v;\rterminsantagning. 

Jag har vidare beräknat 700 000 kr. som en engångsanvisning under niista 

budgetår för 20- 25 årsstudieplatser i den avslutande praktisk-pedagogiska 

ämnesliirarutbildningcn. För budgetåret 1981/82 avser jag att föreslå att I 

milj. kr. avsätts för samma ~mdamål 130- 35 årsstudieplatser) som en 

engångsanvisning. Platserna hör i båda fallen fördelas av U HÄ. Jag erinrar 

i detta sammanhang om vad chefen för utbildningsdepartementet har an

fört vid sin anmiilan av vissa gemensamma frågor rörande högskola och 

forskning. 

De inom vidareutbildningen av mellanstadieHirare till ämneslärare ingå

ende metodikkurserna är nu förlagda till Uppsala, Lund och Göteborg med 

sammanlagt 75 platser. Kurserna är samordnade med de särskilda meto

diska kurser som är behörighetsgrundande för tjänst i praktiskt-estetiskt 

ämne och annat ämne, dvs. till tjänst som lärare 23 eller 182. UHÄ har 

föreslagit att nuvarande medel för dessa utbildningar fördelas på sex orter, 

dvs. Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund/Malmö. Göteborg och Umeå, 

i stället för nuvarande tre orter. Därigenom skulle utbildningens tillgäng

lighd och därmed rekryteringen av sökande kunna öka. Även jag finner 

det angeläget att utbildningen nås av flera. För att också få till stånd ett så 

effektivt resursutnyttjande som möjligt anser jag dock att medlen fram

deles bör stå till U HÄ:s disposition och fördelas till högskoleenheterna 

först när sökandestrukturen är känd. Om det av nägon anledning vid en 

högskoleenhet finns lediga platser inom den ettåriga praktisk-pedagogiska 

utbildningen bör iiven resurser för dessa kunna utnyttjas för metodikkurser 

vid högskoleenhet om sökandeintresset m. m. talar härför. Jag är inte 

beredd att biträda UHÄ:s förslag om en förläggning av metodikkurserna 

till terminstid. 

Utöver sina förslag i anslagsframstiillningen rörande iimneslärarutbild

ningen har U HA i siirskild skrivelse föreslagit vissa utbildningsätgärder att 

vidtas under en begränsad tidsperiod med syfte att minska bristen pä 

behöriga liirare i teoretiska iimnen. Ett av UHÄ:s förslag avser en kortare 

praktisk-pedagogisk utbildning om 20 poiing for sökande som dels har en 

fullstiindig ämnesteoretisk utbildning. dels har tjiinstgjort minst sju termi

ner som lärare pä minst halvtid. Avkortningen innebär i huvudsak att den 

introduktionspraktik och den praktikanttjänstgöring som ingår i den regul

jära 40-poängsutbildningen utgår. 

Regeringen har den 20 december 1979 beslutat att den föreslagna 20-

poängsutbildningen får anordnas redan innevarande budget~.r inom ramen 

för den avslutande praktisk-pedagogiska ämneslärarutbildningens nuva

rande kapacitet. Därvid får, till det antal UHÄ bestämmer. en 40-poängs-
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plats byta~ ut mot tvf1 20-poiingsplatser. Jag avser att i1terkomma till 

regeringen med 1l1l1tsvarande förslag flir nibta hudgett1r, dit LJHÄ planerar 

att iiven erbjuda såväl 20- som 40-poiingsuthildningarna pit halvtid. 

UHÄ har vidare föreslagit att en siirskild 20-poiingsutbildning skall 

anordnas for studerande med fullstiindig iimneslt'oretisk utbildning. vilka 

dels har tjiinstgjort minst sju terminer som liirare pt1 minst halvtid. deb f. n. 

innehar halvtidstjiinst. Utbildningen föresltis liiggas upp i form av s\lmmar

och terminskurser med mellankommande handledning i samband med den 

egna undervisningen. Utbildningen fi.iresltis omfatta 90 platser. Enligt 

UHÄ skall den i första hand viinda sig till lärare som iir bundna till orter pf1 

stort avstånd frtin de nuvarande uthildningsorterna och den skall i princip 

finnas att tillgå inom va1:je högskoleregion. Beslut om lokalisering inom 

regionen bör. enligt U HÄ. fattas av regionstyrelserna i samråd med den 

eller de högskoleenheter som ansvarar för iimnesUlrarutbildningen i regio

nen. Antagning till utbildningen bör ske lokalt. 

Jag hitriider U HÄ:s förslag och har riiknat med att utbildningen under 

nästa hudgetitr anordnas med 90 platser. UHÄ bör efter för~lag frt1n 

regionstyrelserna fördela medlen till de högskoleenheter som skall anordna 

utbildningen. 

UHÄ:s tredje förslag avser praktisk-pedagogisk utbildning om 40 poiing 

samt i vissa fall också kompletterande iimnesteoretisk utbildning. s. k. 

riktad Hirarutbildning. Sädan utbildning avses starta innevarande budgetår 

på försök för lärare vid t vit högstadieskolor i Haninge kommun inom 

ramen för den utbildningskapacitet för ämneslärarutbildning som högsko

lan for fararutbildning i Stockholm ( H LS) har. Försöket genomförs av 

UHÄ i samråd med SÖ. regionstyrelsen för Stockholms hi.igskoleregion. 

HLS och Haninge kommun. HLS skall ansvara fiir utbildningens genom

förade och for den fortlöpande utviirderingen av försöket. För liirare som 

iir ämnesteoretiskt behöriga eller saknar högst 40 poiing ämnestcori anord

nas utbildningen pä deltid under det att lärarna i viss llmfattning uppehåller 

tjiinst (modell Al. För övriga liirnre ges studieviigledande insatser och 

vidtas andra f1tgfö·der st1 att de kan skaffa sig sådan iimncsteoretisk kumpe

tens genom högskolestudier att de kan genomgf1 utbildning enligt modell A 

!modell Bl. För båda varianterna gäller att endast stikande med minst tva 

ars tjiinstgöring på minst halvtid kan komma i fråga. UHÄ har nu föreslagit 

att försöket vidgas att gälla även andra kommuner med skolor diir en 

särskilt stor andel lärare saknar föreskriven utbildning och d~ir de sociala 

problemen är svåra. Enligt ämbetets förslag skall utbildningen anordnas 

med 84 platser för vardera modell A och B niista hudget:'.lr. Frågan um till 

vilka kommuner och skolor utbildningen skall kunna fi."irl~iggas bör. enligt 

UHÄ. avgöras i samråd mellan resp. regionstyrelse. högskuleenhet samt 

regionala och lokala skolmyndigheter. Antagningen till uthildningen bör 

ske lokalt. 

Jag delar UHÄ:s uppfattning att ett verksamt medd att minska bristen 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 47~ 

pli behöriga läran: i kommuner/hiigsta<lieskolor med problem av nyss 

niimnt slag hör vara att i anslutning till liirartjiinstgöringen uthil<la <le 

obehöriga lärare som har visat sig fungera viil i <lcssa skolor. rör egen del 

finner jag det <liirfi.ir angcfaget all flera försök med s. k. riktad lärarutbild

ning görs Lin det i Haninge. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag 

har redovisat vid min anmiilan av vissa gemensamma frägor inom skolvii

sendct rörande <le regionala skillnaderna i tillgangen pä behöriga !Lirare. 

Jag bitriider sfdunda UHÄ:s förslag och har räknat med all utbildningen 

anordnas med 48 platser för vardera modell A och modell B. U H Ä bör efter 

förslag från regionstyrelserna fördela medlen till de högskokcnheter som 

avses anordna utbildningen. 

Pnfag, igik /mc t 11ti iklii rar/i11j1·11 

Inom pcdagogik/mdodikliirarlinjcn utbildas liiraruthildarc för förskol

liirar- lKh fritidspedagoglinjcrna. Uthildningcn, som hygger på förskol

förar- eller fritidspedagogutbildning samt minst fyra11rig yrkesverbamhct 

inom harnomsorgen/fritidsverksamhet ger ol.'.ksä hchörighct till tjänst som 

barnav11rdshirare i grund~kolan och gymnasieskolan. Även harnavårds

liirarc kan antas till utbildningen. 

Inom förskolhirar- och fritidspcdagoguthildningarna råder r. n. en hrist 

på hehöriga lärarutbildare, vilket sammanhänger med den kraftiga expan

sion som dessa ut bildningar har genomgått sedan mitten av 1970-talct. Mot 

hakgrund hl. a. hiirav iir jag inte hcredd att föreslå nt1gon minskning av 

utbildningskapal.'.itctcn pi1 pedagogik/metodiklärarlinjen. 

Spl'<·ia/hira rl i 11)1·11 

Utbildningen pä gren I omfattar f. n. 936 platser. vartill kommer 168 

platser för siirskild. del.'.cntralist:rad speciallärarutbildning. Behovet av spc-

1.'.ialpedagogiskt utbildade förare iir mycket stort. Jag Lir därför inte bert:dd 

förorda att en besparing görs genom minskning av planeringramen för 

denna linje. Jag har riiknat med ofi.irändrad antagningskapacitet under 

niista budgc!t1r. 

Regeringen gav den 10 maj 1979 UHÄ i uppdrag att i samräd med SÖ 

komma in med förslag till uthildning av anpassningslärare för undervisning 

av hörsdskadadc och döva vuxna samt uthildning av lärare för dövblinda. 

I avvaktan på redovisningen av detta uppdrag och en bedömning av döv

liirarutbildningsbehovct iir jag inte bt:rt:dd att biträda UHÄ:s förslag till en 

försöksutbildning av anpassningsliirare för nyss nämnda handikappgrup

per på bekostnad av en minskning av dövlärarutbildningen med 15 platser. 

Jag har räknat med alt kursen för yrkt:svalslärare inom särskolans trä

ningsskola åter anordnas niista budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(491428000 + 50 674 ()(}()) = 542 102 000 kr. 
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Jag hem;tiilkr att regeringen föreslär riksJagcn all 

I. hemynJiga regeringen elkr mynJighet som regeringen heshim

mer att göra omfi.irddningar i vaJ giillcr antagningsplatscr pä 

hemsprf1ksliirarlinjen och bestiirnma for vilka spräkgrupper ut

hildningcn skall anordnas enligt vaJ jag har förordat. 

~ faststiilla planeringsramar enligt vad jag har fiirnrdat. 

3. bemyndiga regeringen att besluta om huvudmannaskap för fri

tidspeJagogutbildning. 

4. till Uthildning .fi'ir 1111d1'1Ti.1ni11g.1yrk1'/l fiir budgetård 1980/81 

anvisa ett rescrvationsanslag av 542 102 000 kr. 

D 9. lJtbildning för kultur- och informationsyrkcn 

1978/79 u !gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

148428608 

143 938 000 

134520000 

Reservation 93717X7 

Detta anslag avser grundläggande utbildning for kultur- och informa

tionsyrken vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartemen

tets verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmiinna 

utbildningslinjer och p:'lbyggnadslinjer inom sektorn. för fortbildning av 

journalister samt för studier enligt äldre studieordning. Från anslaget utgär 

iiven bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier. 

Sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken omfattar inne

varande budgetår allmiinna uthildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt 

följande sammanställning. 

A l/111ii1111a 11thild11i 11g.1'/injcr 

Allmänpraktiska medielinjen 

Bibliotekarielinjen 

Danslinjen 

Designlinjen 

Grafiska linjen 

Journalistlinjen 

Konsthant vcrkslinjen 

Kulturkommunikationslinjen 

Kyrkomusikerlinjen 

Linjen för fri konst 

Medielinjen för film/TV. radio och teater 

Musikdramatiska linjen 

Musikcrlinjen 

Reklam- och kommunikationslinjen 

Religionsvetenskapliga linjen 

Skådespelarlinjcn 

Tolk linjen 

Poiing 

40 

80 

120 

160 

80 

80 

160 

120 

160 

200 

80 

120 

160 

60 
140 

120 

60 
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l'tlhyggt1aJsli njl' r 

Konsthögskolans arkitekturskola 

Praktisk-teologisk utbildning 

Ptibyggnadslinjen for journalister 

A11slug.1:fi"jrJe/11i11g 

40 
20 

20 

Inom parentes anges <ldbclopp som avser tlir~indringar av anslagstek

nisk natur. 

Hi\gskolcenhet 1979/80 Bcrtiknad ändring 1980/81 

Myndighe- Före-
tema dragandcn 

St1•ckl111/ms h1)gsk1>/cregion 

Universitetet i Stockholm 14 432 000 - 3 076000 3864000 
( -- 4428000> (- 4403 000) 

varav uppbördsmedcl 50000 of. of. 
Gemensamt för de konst-

ntirliga högskolorna 3541)00 + 17000 + 22 \)\)() 
Dans högskolan 2 591 000 + 180000 + 147000 
Dramatiska instiwtct 11 453 000 + 893 000 + 711000 

varav uppbördsmedel 200000 of. of. 
Grafiska institutet och 

institutet för högre 
kommunikations- och 
reklamutbildning I %0000 + 348000 + 292000 

Konstfackskolan 12 370 000 + 965000 + 604000 
(- 246000) (- 246000) 

Konsthögskolan 6 608 000 + 752000 + 703000 
Musikdramatiska skolan 

i Stockholm I 706 000 + 214000 + 242000 
Musikhögskolan i Stockholm 9 949 000 + I 266000 + 290000 
Scenskolan i Stockholm 3 054 000 + 726000 + 517000 

Uppsala högskolt:rl'J?ion 
Universitetet i Uppsala 15 507 000 - 4140000 - 4562000 

(- 5690000) (- 5 678 000) 
Högskolan i Örebro I 352 000 135000 175000 

(- 283000) (- 283000) 

Linköpings högskolcregion 

Universitetet i Linköping I 449 000 + 241000 + 102000 

Lund/Malmö högskolercgion 

Universitetet i Lund 18 686 000 - 4%2000 - 5358000 
(- 7246000) (- 7239000) 

Högskolan i Kalmar 2 524 000 + 127000 + 70000 
(- 90000) (- 90000) 

Högskolan i Växjö 1298000 125000 140000 
(- 236()()(1) \- 236000) 

Göteborgs högskoleregion 

Universitetet i Göteborg 23 313000 + 1757000 + 803000 
(- 978000) (- 965000) 

Högskolan i Borås 9819000 + 999000 + 419000 
Högskolan i Karlstad 1258000 6000 27000 

(- 126000) (- 126000! 
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Högskcilccnhct 

Umeå höi:.l'kolerci:ion 
Universitetet i Umeå 

Stiid- och i1111ol'atio11.1-
åt1<iirder 

Allmänt bidra1: till de 
friu .l'am.fimdt>ns teolo
i:isku seminaria 

Bidra/i till hugskolt>
anknuten utbildning vid 
de fria samfundens tt'o
logi.l'ka st>niinarier 

Utgift 
varav uppbördsmedel 

Nettoutgift 

1979/80 

2510000 

925000 

885 000 

185000 

144188000 
250000 

143938000 

Beräknad iindring 1980/81 

Myndighc- Före-
Lcrna dragandcn 

+ 136000 171 ()I)() 

(- 249000) (- 242000) 

+ 42000 95000 

+ 38000 + 43000 

-I 8000 + 9000 

- 3735000 - 9418000 
of. of. 

- 3735000 - 9418000 
(-19572000) (-19 508 000) 

Anslagsframstiillning har avgivits av universitets- och högskoldimbetet 

(LJHÄ>. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamtt.11 Kostnad budget- Anmiirkningar 
högskoleenhet m. m.' året 1980/81 

(tkr.) 

I. Pri.1·- o<'h hincomriikning + 11220 , Besparing 
2.1 Konsekvenser av minskning 

av plancringsramar 1979/80. 
US. HB. UUm (- 916) 

2.2 Konsekvenser av minskning 
av ant<igningcn till musiker-
uthildning 1978/79. SMH. UL (- 342) 

2.3 Upphörande av dekorations-
n.1ålaruthildning. DI. KF (- 117) 

2.4 Overforing av praktisk-
teologisk utbildning till 
svenska kyrkan (- 333) 

2.5 Indragning av medel för stöd-
och innovationsatgärder (- 785) 

2.6 Minskning av plancringsram 
för tolklinjen. US I- 326) 

2.7 Minskning av planeringsram 
för journalistlinjen. US. UG (- 380) 

2.K Minskning av anslag per 
årsstudieplats pä biblio-
tekariclinjen (- 140) 

3. Fiirii11Jrin1<ar a1· anslui:.l'tt'knisk 
nu/Ur 

3.1 Avstämning av anslaget mot 
dimen~ionering -19236 
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Ändamål/ 
högskokt:nht:t m. m. 1 

3.2 Vis!>a kostnader vid kllnst
fa~kskolan 

3.3 LokalkListnadt.!r för F0.10. HK 

4. Kc>nsckrenscr a1· 1iJi11art· 
hes/111 

4.1 Terminal för LI BRIS 111 
4 'l Öve~gång till ny lönerutin 

tSLOR) 
4.3 Följdkostnader av nya loka-

ler. ULi 
4.4 Standardfi.irhättring pa musi-

kerlinjen. SMH. UL UG 
5. Ri'.fiirma 
5.1 Danslinjen: standardhi.ijning. 

DH 
5.2 Grafiska linjen samt reklam-

och kommunikationslinjen: 
biblioteks- och resekostnader. 
Gl/IHR 

.'U Journalistlinjen: fonbild-
ningskurser, US. UG 

5.4 Konstfackskolan: ny linjein-
delning, verkstadskurser m. m. 

5.5 Kulturkommunikationslinjen: 
~tandardhiijning, US, UU. ULi. 
UL. UG. UUm 

5.6 Linjen för fri konst: stan-
dardhöjning. UG 

5.7 Musikdramatiska linjen och 
skådcspelarlinjen: standard-
höjning och ökad dimensione-
ring. MDS. SS. UL. UG 

.'i.8 Musikerlinjen: nya genrer . 
praktik och ökad dimensionc-
ring, SMH. UL. UG 

.'i.9 Påbyggnadslinjer till musi-
kerlinjen, SMH 

5.10 Religionsvetenskapliga lin-
jcn: utbildning i Stockholm 
och Göteborg, UU. UL 

5.11 Förberedelse för införande av 
dockspelarlinje, SS 

5.12 Inrättande av mimlinje. DH 

KListnad budgt:t- Anmärkningar 
året 1980/81 
ttkr.l 

246 

90 

+ 191 

+ 189 

+ 80 

+ 526 

+ 20 

+ 35 

+ 200 

+ 530 

+ 375 

+ 130 

+ I 064 

+ 735 

+ 200 

+ 242 

+ 100 

- 3735 

Medel fiir dt:tta 
ändamål vrkas 
under an~laget 
D 8. Utbildning 
for undervis
ningsyrken. 
Medel för detta 
ändami\I yrkas 
under anslaget 
D 26. Lokalkost
nader m. m. vid 
högskoleenheter
na. 

1 DH = danshögskolan, Dl= dramatiska institutet, GI/IHR =grafiska institutet och 
institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning, KF = konstfackskolan. 
MOS= musikdramatiska skolan i Stockholm. SMH = musikhögskolan i Stockholm, 
SS =scenskolan i Stockholm, US =universitetet i Stockholm, UU =universitetet i 
Uppsala, ULi =universitetet i Linköping. UL =universitetet i Lund, HK =högsko
lan i Kalmar, HB =högskolan i Borås, UG =universitetet i Göteborg, UUm = uni
versitetet i lJ meå. 
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LHÄ hemstiillcr att 

I. en allmiin utbildningslinje, docksrclarlinjcn. omfoltandc 120 roiing in-

rättas. 
,., en allmiin uthildningslinjc, mimlin.ien. omfattande 120 poiing inriittas. 

3. en påbyggnadslinje. komposition. omfattande 160 poiing inriittas. 

4. en päbyggnadslinje, dirigering. omfattande 160 poäng inriittas. 

5. planeringsramar faststiills i enlighet med avgivna förslag. 

6. under ett reservationsanslag D 9. Utbildning för kultur- tH:h informa

tionsyrken för budgetåret 1980/81 anvisas 140 203 000 kr. 

F1)redra,.:anden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Besparingar inom sektorn beräknar jag enligt följande. 

Åtgärd 

Minskningar av plane
ringsramar 1979/80 

Minskning av antagning 
till musikerutbildning 
1978/79 

Upphörande av dckora
tionsmålaruthildning 

Överföring av praktisk
teologisk utbildning 
till svenska kyrkan 

Minskad planeringsram 
för tolklinjen 

Minskning av medel för stöd
och innovationsåtgiirder 

Högskoleenhet' Besparing 
Ukr.) 

US. HB. UUm 916 

SMH, UL 342 

Dl, KF 117 

UU. lJL 430 

us 326 

140 

Anmiirk
ningar 

US 320 tkr. 
( 90 platser) 
HB 436 tkr. 
(60 platsen 
Ul.im 160 
tkr. 
!40 platser) 

SMH 285 
tkr. 
( 10 platser) 
UL 57 tkr. 
( 2 platsen 

Dl 76 tkr. 
KF 41 tkr. 

UU 230 tkr. 
UL 2(K) tkr. 

20 platser 

1 Dl = dramatiska institutet. KF = konstfackskolan, SMH = musikhögskolan i 
Stockholm, US = universitetet i Stockholm. lJU = universitetet i Uppsala. UL = 
universitetet i Lund. HB = högskolan i Borås, UUm = universitetet i Umeå. 

I anslutning till en tidigare beslutad reformering av m11sikerli11je11 har 

riksdagen enligt förslag i prop. 1977/78: 100 (bil. 12) och prop. 1978/79: 100 

(bil. 12) beslutat om resursförstärkningar. Med hänsyn till det ekonomiska 

läget har jag inte ansett det möjligt att fortsätta reformeringen av musikut

bildningen i den takt som universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) har 

begärt. Jag beräknar dock för nästa budgetår en viss ytterligare förstärk
ning(+ 214000 kr.). 
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Plancringsramar for sckt<1rn för uthildning för kultur- nch inform:lliL>nsyrken budgctllret 1980/81 

.§ ~"" """' er, 
0 "' ·= c. .. 

..r: -a 2 c. =~ :a :~ 0 

""" •O-"'" :O ..0 
u "' ..c;, ~t ·~· 2! c.. 

"' =-0 c.. ·= c - :"d ;; :o 
•0 --ci'l :i -l 7. -l~ ~ 

Statlig högskolcuthildning 

al 
Allmänpraktiska medielinjen 16' 
Bibliotekarielinjen 
Danslinjen 17' 
Designl.injen 

} 50 Konsthantverk si i njen 
Grafoka linjen 401 20 
Journalistlinjen 120 120 
Kyrkomusikerlinjen 8' 4 4 
Linjen för fri kL>nst 3<1' 12 
Medidinjen för film/TV. 
radio och teater 271 

Minilinjen 12" 
Musikdramatiska linjen 67 

} 12 Skådespelarlinjcn 1~· 12 
Musikerlinjen 554 24 
Reklam- och kommunikations-
linje;;n 50" 
Tolldinjcn 40 40 
Linjen för bild och miljö 
Linjen för grafisk form-
givning/illustration 
Linjen för industridesign 
Linjen för inredningsarkitektur 
Linjen för textil formgivning 
Linjen för tredimcnsiL>nell 
gestaltning 
Konsthögskolans arkikkturskola 26 
Påhyggnadslinjen för journalister 60 

b) 
Kulturkommunikationslinjen (21()) (60) (30) (30) (75) (30) 
Religionsvetenskapliga linjen 1190) (85) 
Planeringsram för linjer enligt bl 2IO 360 30 30 230 30 

1 Dramatiska institutet. 
2 D;inshögskol<m. 
3 Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning. 
• Musikhögskolan i Stockholm. 
5 Konsthögskolan. 
6 D;mshiigskohm. Antagning sker vart tredje år. 
7 Musikdramatiska skolan i Swckholm. 
• Scenskolan i Stockholm. 
9 KonstfackskL1lan. 

Jag biträder förslaget att antalet nybö1jarplatscr vid danslit!ien ökas från 

t5 till 17 inom ramen for anvisade medel. 

Vid danshögskolan har försöksvis anordnats en treårig utbildning av 

mimartister. U HÄ föreslår att sådan utbildning fr. o. m. budgetåret 1980/81 

skall anordnas som allm~in utbildningslinjc, mimlinjen. och omfatta 120 

76 

20 

60 

(30) 

30 

"' ~ 
0 

::i: 

240 

-:i 
~ 

"'"' .f OJ 

E "' ~ :i 

20 

(30) (30) 

30 30 
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poiing. Till denna linje skall enligt f"lirslagd antas tolv studerande vart 

tredje ;'1r. Ingen ökning av mcdclstilldclningcn for iindamMct kriivs. Jag 

hit räder förslaget. 

J prop. 1978/79: 100 (bil. 12 s. 525> anmälde jag att UHÄ hade kommit in 

med förslag om linjeindelning vid konstfackskolans konstindustriella av

delningar. Jag var emellertid inte beredd att ta ställning till dessa förriin 

förslag förelåg även beträffande ändring av förberedande kurser m. m. 

UHÄ har i årets anslagsframstiillning tagit upp dessa frågor. UHÄ fram

håller att det är angeläget att en linjeorganisation införs snarast. Jag delar 

denna åsikt och iir beredd att tillstyrka det framlagda förslaget. Följande 

allmänna utbildningslinjer bör dä1för inriittas vid konstfackskolan den I 

juli 1980. 

Linjen för bild och miljö 

Linjen för grafisk formgivning/illustration 

Linjen för industridesign 

Linjen för inredningsarkitektur 

Linjen for textil formgivning 

Linjen för tredimensionell gestaltning 

Poiing 

200 
1701 

1701 

170' 

1701 

1701 
1 Avvikelse fär enligt högskoleförordningen ( 1979: 857) göras inom ramen för tillde
lade resurser. 

Jag anser emellertid att berörda myndigheter i det fortsatta planeringsar

betet för konst fackskolan bör eftersträva en organisation som bl. a. ger 

större möjligheter för den studerande att arbeta med skilda material och 

tekniker. Organisationen bör vara så utformad att den förutsätter uppdel

ning ph färre allmänna uthildningslinjer vid konstfackskolan iin som nu har 

föreslagits. I det fortsatta arbetet med studieorganisationen bör också 

uppmarks<immas hchovet av att utbildningsutbudct pti detta omrtide or

ganiseras i allmänna uthildningslinjcr med någorlunda hredd och i huvud

sak jämförbart innehåll pä skilda orter. 

Jag redovisar mina förslag till plancringsramar i en tahell. För den stat

liga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och högsktilccnhet 

(al eller per sektor och högskl>leenhet (b) tillsammans med beräkningsun

derlag i form av beräknad antagning per högskoleenhet inom parentes. 

Vid min medelsberäkning under detta anslag vad avser konstfackskolan 

har jag beaktat behovet av verkstadskurser i samband med att de nuvaran

de yrkestekniska förkurserna erbjuds inom utbildningslinjernas ram l + 

127 000 kr.). Jag har även beräknat medel för vcrkstadstekniker samt för 

åtgärder för en handikappad studerande<+ 139000 kr.). 

I konsekvens med förslaget om de allmänna utbildningslinjernas längd 

vid konstfackskolan bör längden på designlinjen och konsthantverkslinjcn 

vid universitetet i Göteborg fastställas till 170 poäng. 

Vidare har jag beaktat att medel har ht:räknats under anslaget Utbildning 

för undervisningsyrken för viss verksamhet vid konstfackskolan. För detta 
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ändamål har medel innevarande hudgetår anvisats under förevarande an

slag (- 246000 kr. l. 

I prop. I 979/80: 69 om ändringar i uthildningen av skädespclare och 

musikdramatiska artister har regeringen hemställt om riksdagens faststäl

lande av dessa utbildningars omfattning m. m. Jag beräknar nu medel för 

de i propositionen angivna resursförstärkningarna ( + 960000 kr.). Av det 

angivna beloppet motsvarar 427 000 kr. medel som innevarande budgetår 

har anvisats under anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka 
kurser. 

I nämnda proposition berörde jag frågan om utbildning av teatertek

niker. U HÄ bör fä i uppdrag att i samråd med skolöverstyrelsen pröva 
frågan. 

U HÄ har pä regeringens uppdrag prövat frågan om journalistlinjens 

dimensionering och därvid samrått med företr~idare för utbildningarna 

samt berörda arbetsmarknadsparter. UHÄ föreslår att nuvarande plane

ringstal skall gälla även i fortsättningen. Jag biträder detta förslag. 

I prop. 1978/79: 100 (bil. 12 s. 526) berörde jag frågan om religionsve

tenskaplig utbildning. Därvid framhöll jag bl. a. att det i ett läge när 

utbildningen av olika skiil inte kan spridas till ytterligare orter är viktigt att 

finna former för utbudet av utbildningen som pä ett lämpligt sätt tillgodoser 

efterfrågan. 

Religionsvetenskaplig grundutbildning har under en följd av år getts vid 

Stockholms Teologiska Institut under tillsyn av universitetet i Uppsala. 

Den stiftelse som är huvudman för utbildningen finansierar verksamheten 

genom avgifter, donationer. rikskollekter och andra gåvor samt bidrag från 

Stockholms stift. Under senare år har rests krav på statlig finansiering av 

verksamheten med hänsyn till att det är fråga om en utbildning som 

normalt erbjuds vid statliga läroanstalter och att verksamheten redan står 

under statlig tillsyn. Från de studerandes sida är detta krav starkt. 

I anledning av i en motion framfört förslag att allmän religionsvetenskap

lig utbildningslinje skall förläggas till Göteborg har utbildningsutskottet 

(UbU 1978/79: 32 s. 8) förutsatt att UHÄ i sitt arbete med frågan om den 

religionsvetenskapliga linjens framtida dimensionering m. m. även skulle 

behandla situationen i Göteborg. 

Utifrån nu redovisade ställningstaganden av regering och riksdag före

slår UHÄ att ett visst antal utbildningsplatser inom ramar som står till 

förfogande för religionsvetenskapliga linjen i Uppsala och Lund skall er

bjudas slllderande i Stockholm och Göteborg. 

Förslaget innebär att 60 platser inom ramen för Uppsalas 190 nybörjar

platser på utbildningslinjen lokaliseras till Stockholm och bekostas av de 

medel som anvisas universitetet i Uppsala under förevarande anslag. 

Utbildningen avses omfatta 120 poäng. För utbildning och administra

tion svarar nämnda universitet. Stockholms Teologiska Institut svarar 

även i fortsättningen för biblioteksresurser och vissa lokaler. UHÄ förut

sätter att universitetet och institutet i avtal preciserar ömsesidiga åtagan

den. 
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För Lunus dd fi.ireslftr UHÄ att 20 av Je 8.'i nybö1jarplatserna på 

religionsvetenskaplig linje erhjuds studeranue i Götehorg. St11Jierna skall 

av~c rdigionskunskap t40 poiing) samt inlim de differentierade iimncsstu

Jierna iimnena rcligionshistoria m:h rdigionsfenpmenologi samt trns- och 

livsaskt1dningsvctenskap (sammanlagt ytterligare 40 poiing). Det förutsiitts 

att de som pä detta siitt bedriver stuuierna vit.I religionsvetenskaplig linje 

avslutar dem vit.I universitetet i Lund. 

Jag anser att de föreslagna lfo.ningarna iir väl förenliga med regeringens 

och riksdagens uttalanden i frågan. Därför ansluter jag mig till de riktlinjer 

som lJ HÄ har föreslagit skall giilla for dessa utbildningar. Jag beriiknar ett 

visst resurstillskott för universiteten i Uppsala och Lund för ökad admini

stration. resor m. m. (+ 364000 kr.). 

Medel för vissa lokalkostnader for forthildning av journalister vid hög

skolan i Kalmar. vilka för niirvarande bestrids frän förevarande anslag. 

beräknas för hudgetaret 1980/81 under anslaget Lokalkostnader m. m. vid 

högskoleenheterna (- 90 000 kr.). 

I enlighet med vad statsrådet Mogti.rd har anfört vid sin anmiilan av vissa 

gcm..::nsamma frägor inom skolväsendet bör en siirskild utbildning komma 

till stflnd för lärare i grundskolan meu skolhihliotekarieuppgifter. Utbild

ningen bör utgöras av en högskolekurs om fem poäng. lltbildningen bör 

vidare kunna bedrivas i flera högskokrcgioner med högskolan i Borås som 

ansvarig för utbildningen. Jag avser att senare föresla regeringen att upp

dra tlt UHÄ att efter samråd med skolöverstyrelsen komma in med förslag 

till kursens dimensionering och inordnande i högskolans studieorganisa

tion inom ramen för befintliga resurser. 

Som jag har anfört inledningsvis vid min anmälan av anslaget för kutur

ändamål har regeringen givit en särskild utredningsman (U 1979: 78) i 

uppdrag att utarbeta förslag om konservatorsutbildningens organisation. I 

avvaktan på resultatet härav har regeringen för innevarande budgetår 

anvisat medel som står till dess disposition under anslaget Lokala och 

individuella linjer och enstaka kurser för att bekosta fem svenska s'uderan

des utbildning vid konservatorsskolan i Köpenhamn inom ramen för ett 

nordiskt samarbete. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 143 938 000-9418 000 ==) 134 520000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. besluta om att inrätta följande allmänna utbildningslinjer. nämli

gen mimlinjen omfattande 120 poäng, linjen för bild och miljö 

omfattande 200 poäng samt linjen för grafisk formgivning/illus

tration, linjen för industridesign, linjen för inredningsarkitektur, 

linjen för textil formgivning och linjen för tredimensionell ge

staltning, samtliga omfattande 170 poäng, 

2. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 

3. till Utbildnin,; för kultur- och informationsyrken för budgetäret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 134 520 000 kr. 

31 Riksdagen 1979)80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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D 10. Lokala och indh·iduella linjer och enstaka kurser 

1978/79 Utgift 192 338798 Reservation 19607 488 

1979/80 Anslag 259218000 

1980/81 förslag 283 896 ()()() 

Detta anslag avser utbildning pa lokala och individuella uthildningslinjer 

samt enstaka kurser inom den statliga dekn av högskolan inom utbild

ningsdepartementets verksamhetsomrtide och inom kommunal högskole

\ltbildning. För sådan kommunal högskoleutbildning utgf1r statsbidrag från 

anslaget. Fri'tn anslaget utgår även statsbidrag till Socialpedagogiska insti

tutet i Sll>Lkholm. 

Anslag.\ji'irdel 11i llf.? 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek-

nisk natur. 

Högskoleregion m. m. 1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- Före-
rn:h högskole- draganden 
ämbetet 

Stockholms högskoleregion 67 797 000 + 2272000 + 3 879000 
(- 2033000) (- 1541000) 

Uppsala högskoleregion 49 658 000 + 8 174000 + 11408000 
(+ 2962000) (+ 7390000) 

Linköpings högskoleregion 10 543 000 + 2750000 + l 008000 
(- 8000) 

Lund/Malmö högskoleregion 45 050 000 + 7629000 + 5489000 
(+ 2314000) (+ 1525000) 

Göteborgs högskoleregion 51 771 000 + 2054000 + 4025000 
(- 2085000) <.- 901000) 

Umeå högskoleregion 33 157 000 + 691000 - I 189000 
(- 3642000) (- 3617000) 

Långdistansundervisning 600 000 + 31000 + 30000 
Till regeringens disposition 642 000 + 33 000 + 28000 

259218000 +23634000 +24678000 

( - 2 492 000) (+ 2856000) 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(LJHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/ 
högskoleenhet m. m. 1 

I. Pris- och liineomräkning 
2. Bl'Sparing 
3. Förändringar a1· ans/ags

teknisk natur 
3 .1 Avstämning mot sektors

anslagen 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(tkr.) 

+ 14557 
(- 8131) 

+ 2209 l 
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Ändamål/ 
högskoleenhet m. m.' 

3.2 Vidareutbildning av häbu
vardsinspektörer 

3.3 Medel för ekonomlinjen, HLu 

3.4 Beteendevetenskapliga 
linjen. UU 

3.5 Grundfaggande rätlsutbild
ning. UUm 

3.6 Biomedicinsk påbyggnads
linje. Kl 

3.7 Tredje året pi\. socialpeda
gogisk linje i Malmö 

4. Ko11sekve11.H'r u1· tidigare 
beslut 

4.1 Konsekvenser av anslags
ökning enligt prop. 1978/79: 
100 bil. 12 

4.2 Konsekvenser av avskaffandet 
av det fria området 

5. Rl'.fi>rmcr 
5. l Utbyggnad 
5.2 Lektorat i arabiska. US 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(!kr.) 

200 
194 

210 

50 

500 

+ 105 

+ 1403 

+ 7000 

+ 3000 
+ 166 

11.kdel for 
dessa ändam:1I 
föresl;1s bli 
anvisade under 
anslagen till 
yrkesutbild
ningssektorer. 

Med.:! för 
detta iindam::ll 
har för inne
varande budget
år anvisats 
under anslaget 
C 17. Bidrag 
till driften av 
gymnasieskolor. 

1 Kl= karolinska institutet. UU =universitetet i Uppsala. US =universitetet 
Stockholm. UUm =universitetet i Umeå. HLu =högskolan i Luld'l.. 

VHÄföreslår fi.i/jande dimensionering a1· lokala och indil'iduel/a linjer och 

enstaka kur.!"l'r budt:etårct 1980/81. 

Högskoleregion' UHÄ: s för
slag till 
årsstudie
platser 

Stockholms högskole-
region 9600 

Uppsala högskoleregion 7600 
Linköpings högskole-

region 1600 
Lund/Malmö högskole-

region 7400 
Göteborgs högskole-

region 7200 
Umeå högskoleregion 3 700 

Summa 37100 
Långdistansunder-

visning, UU (enligt 
universitetets be-
dömning) 200 

Totalt 37300 

' UU = universitetet i Uppsala. 

Därav årsstudieplatser för Planeringstal 
(nybörjar
platser) för 
lokala linjer 

enstaka kurser 
och individuel
la linjer 

( 9370) 
( 7090) 

( l 370) 

( 7020) 

( 6560) 
( 3490) 

(34900) 

200) 

(35 100) 

lokala 
linjer 

230) 
510) 

230) 

380) 

640) 
2!0) 

(2200) 

( 90) 
(270) 

(100) 

(150) 

(170) 
( 130) 

(9!0) 

(2 200) (910) 
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UHÄ hemstiiller att 

I. dimensioneringen av lokala och individuella utbildningslinjer och emta

ka kurser fastställs enligt ämhetets förslag, 

., under ett rcservationsanslag D 10. Lokala och individuella linjer och 

enstaka kurser för hudgetard 1980/81 anvisas 282 852 000 kr. med före

slagen fördelning mellan högskoleregioner. 

UHÄ har i skrivelse den 24 oktoher 1979 kommit in med vissa komplet

terande förslag. 

Fiirl'dragunti('/l 

Jag hiinvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregt1end~· under 

avsnittet Vissa gemensamma fräg1ir. 

Jag har vid min heriikning av förevarande anslag riiknat med en hespa

ring av sammanlagt I 566 000 kr. med följamk fördelning mellan högskole

reg1oner m. m. 

Stockholms hiigskolcrcgion 

Uppsala högskoleregion 

Linköpings högsk11leregion 

I .und/Malmö högsk1ilercgion 

Götehorgs hi:igskolcregi1m 

Umca hög-;koleregion 

Till regeringens di~position 

3%000 

338000 
64()()0 

279000 

308000 

177000 

4000 

Under förevarande anslag her~iknar jag 4 000 000 kr. som en förstärkning 

av utbildningsresurscrna. Jag utgftr frfin att resursförstiirkningcn i första 

hand skall anvlindas till att fullfolja pi'ihö1jad utbildning p~t utbyggnadsor

terna och fiir att öka utbildningsutbudt:t pi'! dessa orter. 

I följande översikt anger jag hur jag anser att dessa resurser hör fördelas 

mellan högskoleregionerna. 

Stockholms högskoleregion 

Uppsala högskoleregion 

Linköpings högskoleregion 

Lund/Malmö högskoleregion 

Götehorgs högskoleregion 

Ume[1 högskoleregion 

270 000 

770000 

530000 

770000 

770000 

890000 

Denna fördelning överenstämmer i huvudsak med fördelningen av mot

svarande medel för 1979/80. Detta innebär bl. a. ett extra på.slag för Linkö

pingsregionen. 
Utöver denna förstärkning bör detta anslag tillföras extra medel till följd 

av tillströmningen till området med fritt tillträde vid universitetet i Göte

borg under budgetåret 1978/79 ( + I 717 000 kr.). Motsvarande medel för 

innevarande budgetår har anvisats på tilläggsbudget I. 

Jag har vid min beräkning av förevarande anslag tagit hänsyn till att jag 
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under anslagen till utbildning for administrativa, d.orlllmiska m:h sm:iala 

yrken och kultur- och informationsyrken beriiknat medel för vissa utbild

ningslinjer (- I 187 000 kr.). Jag har vidare heriiknat medel för tredje året 

av socialpedagogutbildningen i Malmö(+ 110000 kr.). Under anslaget he

riiknar jag meJd fi.ir en tjänst Sllm universitetslektor i arabiska vid univer

sitelt:t i Stockholm och en tjiinst som universitetslektor i ncderliindska vid 

universitetet i Göteborg(+ 332000 kr.). 

Jag vill i detta sammanhang nämna att jag anser att bt:fintliga resurser för 

utbildning i de romanska sprtiken hör differentieras. För niirvarande be

drivs utbildning i italienska i my1.:ket begriinsad omfattning. Universitets

lKh högskoleämbetet hör i sin for1satta planering övcrv:iga liimpliga åtgär

der for att stärka det italienska sprt1kets st:illning inom högskolan. 

Som jag iiven har redovisat i det fört:gående heriiknar jag under föreva

rande anslag 6 000 000 kr. för att höja utbildningens kvalitet inom det 

tidigare omrt1det med fritt tillträde vid universiteten i Stockholm. Uppsala. 

Lund och Göteborg. Jag har räknat mt:d följande fördelning av medlen: 

uniwrsitt:tet i Stockholm 

universitetet i Uppsala 

universitetet i Lund 

universitetet i Göteborg 

I 916000 

I 167000 

I 167 000 

l 750000 

De planerings ramar för lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

som jag räknat med framgår av följande översikt. 

Högskokrcgion 

S1l1i.:kholm 
Uppsala 
Linköping 
Lund/Malmö 
Göteborg 
Umea 
Dci.:entraliserad 
utbildning 

Lokala och individuella 
utbildningslinjcr 

Årssrudie- Planerings-
platser ramar 

230 90 
510 270 
230 100 
380 t50 
640 170 
210 130 

2200 910 

Enstaka kurser 

Arsstudie- Planerings-
platser ramar 

10725 21450 
7 854 15 708 
l 138 2276 
7901 15 802 
7617 15 234 
3 305 66t0 

200 400 

38740 77480 

De nyss angivna ramarna och de planeringsramar jag i det föregående 

har föreslagit för linjer inom de olika utbildningssektorerna innebär sam

mantaget - med undantag för de förslag till förändringar jag har lagt fram 

- oförändrade antagningstal i förhållande till innevarande budgetår. Jag 

utgår från att regionstyrelserna vid sin fördelning av medlen även anger 

planeringsramarnas och årsstudieplatsernas fördelning mellan högskoleen

heter. 
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Med hilnvisning till sammanstiillningen her~iknar jag anslaget till 

283 896000 kr. Hiirav bör 670000 kr. stiillas till regeringens disposition. Jag 

räknar med att frän denna anslagspost skall bl. a. bck(istas konservatorsut

bildning i Danmark för svenska studerande. 

Jag hemställer att regeringen föresUH riksdagen att 

I. faststillla planeringsramar enligt vad jag har förnrdat. 

2. till Lokala och indi1'id11dlu linjer och en.Haka kursa för budget

året 1980/81 anvisa ett reservat ionsanslag av 283 896 000 kr. 

D 11. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

78225 380 

149162000 

109338000 

Detta anslag avser statsbidrag till kommuner och landstingskommuner 

för utbildning på allmänna utbildningslinjcr och påbyggnadslinjer m. m. 

Anslaget avser även statsbidrag till vissa utbildningar med enskild huvud

man. De linjer för vilka bidrag utgår redovisas under anslagen till resp. 

yrkesutbildningssektor. 

Anslagsfiirdelning 

Yrkcsutbildningssektor m. m. 

Tekniska yrken 
Administrativa. ekonomiska 

och sociala yrken 
Vårdyrken 
Undervisnings yrken 
Bidrag till Erica-
stiftelsen 
Bidrag till Handelshög-

skolan i Stockholm 
Musiklärarutbildning i 

Arvika 

1979/80 

2 551 000 

9 945 ()()()} 
130 060 ()()() 

6 606 ()()() 

149162000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- oc.:h Före
högskoleämbetet draganden 

-2 551000 - 2551000 

+ 298000 
+ 54000 -49934000 

- 3806000 

+ 1951000 + 1977000 

+ 7636000 

+ 6556000 

- 546000 -39824000 

Anslags framställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Amlamäl Kostnad hudget- /\nm<irkningar 
årei 1980/81 
(tkr.) 

I. Pris- och /ii11l't1111riik11i11x + 1636 
2. Fiiriindrinxur a1· an-

slug.1"1d11i.1k natur 
2.1 Bidrag till Erica- Medel för detta 

stiftelsen + 1951 ändamäl har for 
innevarande 
hudgetår anvisats 
under anslaget D 
16. Samhälls-
vetenskapliga 
fakulteterna. 

2.2 Resurser för drift- 11.kdel för delta 
tcknikerlinjen -2."i51 ändamål yrkas 

under anslaget 
D 5. Utbildning 
för tekniska 
yrken. se vidare 
delta anslag. 

2.3 Resurser för fri- Medel för delta 
tidspeuagoglinjen -6046 ändamål yrkas 

under anslaget 
D 8. Utbildning 
för undervis-
ningsyrken. 

3. Ko11Jl'h'l'll-'l'r t11' ti-
digare beslut 

3.1 Kostnader för trcd- Kostnader för 
je året på sjukgym- konsekvenser av 
nastlinjcn tidigare beslut 

har inte beräknats 
särskilt. 

3.2 Kostnader för andra Kostnader för kon-
äret för följande sek venscr av tid i-
linjer: operations- garc beslut har 
assistentlinjen. inte beräknats 
sociala service- särskilt. 
linjen 

3.3 Kostnad för inbyggd Kostnader för kon-
utbildning för sekvenser av tid i-
punkten 3.2 gare beslut har 

inte beräknats 
särskilt. 

3.4 Stödundervisning och Kostnader för kon-
samordnad special- sekvenser av tid i-
undervisning. skollc- gare beslut har 
dare och huvudlärare inte beräknats 
för punkten 3. 2 särskilt. 

4. Rcfurmcr 
4.1 Laboratorieassistent-

linjen 
Minskning 2 nybörjar-
platser 66 

4.2 Päbyggnadslinjen i 
blodgruppsserologi och 
hemoterapi 
Minskning 32 nybör-
jarplatser 25 
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Ändamill 

4.3 Pabyggnadslinjen i 
klinisk cytologi 
Minskning .~2 nyhlirjar
platser 

4.4 Sjuksköterskelinjen 
- 15 terminskurser 

4.5 Arbctsterapeutlinjcn 
Ökning 30 nyhörjar
platser 

4.6 Hörsclvimlsassistcnt-
linjen 
Okning 16 nyhiir:jar
platser 

4.7 Medicinska assistent
linjen 
Ökning 30 nybörjar
platser 

4.8 Sociala savi..:clinjcn 
Ökning 46 nybörjar
platser 

4. 9 "!_"andhygienistlin.icn 
Okning 52 nyhörjar
platscr 

4. IO Påbyggnadslinjen 
vidareuthildning av 
sjuksköterskor 
Okning 220 nyhi.irjar
platser 

4.11 Stöd- och innova
tionsåtgiirder för 
kommunal högskole
utbildning 

4.12 Bidrag till linje
nämnder för kommunal 
högskoleutbildning 
tcj sektorsbundetl 

4.13 Stödundcrvisning 
och samordnad spe
cialundervisning 
(utökning av vc..:ko
timmar) 

4.14 Särskilda kostnader 
för inbyggd utbild
ning i tandhygienist
och laboratorieassi
stentutbildning 

4.15 Lärar- och handledar
utbildning för harn 
och ungdomstcrapcutcr 
vid Eri..:astiftelsen 

Kostnad hudget- Anmiirkningar 
1irct lYXO/!!l 
(tkr.) 

Yl 

- 661 

+ 364 

+ 117 

+ 135 

+ 243 

+ 400 

+ 249 

+ 500 

+2179 

+ 233 

+ 846 

+ 41 

- 546 

UHÄ hemställer all under ett förslagsanslag D 11. Bidrag till kommunal 

högskoleutbildning m. m. för budgetåret 1980/81anvisas148616000 kr. 

Handelshögskolan i Stockholm har inkommit med en skrivelse angående 

statsbidrag till högskolan budgetåret 1980/81. 
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f'iiredrai::and1'11 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregäende under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar under förevarande anslag medel för bidrag till allmänna 

uthildningslinjcr och påhyggnadslinjer inom den kommunala delen av hög

skolan. Bidrag till övrig kommunal högskoleutbildning utgår från anslaget 

Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

I fråga om utbildningens dimensionering och lokalisering m. m. hänvisar 

jag till vad jag har anfört under resp. sektorsanslag. Min medelsberäkning 

under förevarande anslag utgår från de antagningstal som jag har angivit 

för ifrågavarande utbildningar under resp. sektorsanslag. 

Under detta anslag har jag för nästa budgetår beriiknat 7636000 kr. för 

bidrag till Handclshögskolan i Stockholm enligt gällande avtal (prop. 1978/ 

79: 15. UhU 1978/79: 13, rskr 1978/79: 491. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att företrädare för Handelshögsko

lan tagit upp frågan om tolkning av avtalet. Enligt avtalet är statsbidraget 

till högskolan indexreglerat varvid huvuddelen av bidraget skall räknas om 

med hänsyn till den genomsnittliga löneutvecklingen inom det statliga 

löneomrädet och förändringar av lönekostnadspåliigg med löneläget ja

nuari-oktober 1979 som bas. 

Företrädare för högskolan erinrar om att man vid heriikningarna av 

basbeloppet i september 1978 utgick från de vid denna tidpunkt kiinda 

lönerna inom det statliga löneomrti.det för januari - oktober 1979. Emeller

tid kom lönerna genom löncavtal i december 1978 att höjas med i genom

snitt 3.8 procent till följd av den s. k. löneutvecklingsgarantin. Med hänsyn 

härtill hör enligt företrädare för högskolan basbeloppet för löner - enligt 

avtalet 6300000 kr. - knytas till i september 1978 kända löner för januari -

oktober 1979. vilket omriiknat till faktiskt utgående löner för angiven 
tidsperiod innebär avrundat 6 540 000 kr. 

Jag delar de från Handclshögslwlan framförda synpunkterna och avser 

att i annat sammanhang återkomma till regeringen med förslag till beslut 

att avtalet skall tolkas på sätt som har föreslagits från högskolan. 

För innevarande budgetår har medel för kostnader fiir verksamheten vid 

Ericastiftclsen beräknats under anslaget Samhällsvetenskapliga fakulte

terna. Med hänsyn till att medlen utgä.r i form av ett bidrag föreslår 

universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) att detta bidrag beräknas under 

förevarande anslag. Jag biträder UHÄ: s förslag. 

Så som jag har anfört under anslaget Utbildning för tekniska yrken hör 

medel för drifttcknikerutbildningen anvisas under nyssn;imnda anslag. Jag 

räknar därför inte medel för driftteknikerutbildningen under ifrågavarande 

anslag (- 2 551 000 kr.). 

Statsbidraget till driftkostnader för grundutbildning av sjuksköterskor 

har för nästa budgetår beräknats till 45 600 kr. för varje studerandegrupp 

och termin i grundutbildningen och till 51 000 kr. för varje studerandegrupp 
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och termin i vidareutbildningen. Statsbidrag till kurser som omfattar miml

re än en termin skall utga med ett i förhållande till utbildningens längd 

minskat belopp. 

Jag ber~iknar statsbidraget till studie- och yrkesorientering i sjuksköter

skeutbildningen till 502 000 kr. 

För de kostnader för utbildning av laboratorieassistenter som inte täcks 

genom reglerna om statsbidrag för inbyggd utbildning beräknar jag 

1 607 000 kr. och för utbildning till tandhygienist 2 176 000 kr. 

Statsrådet Mogård har vid beräkningen av medel under anslaget Utbild

ning för undcrvisningsyrken utgått från att den kommunala fritidspedagog

utbildningen i Stockholm. Uppsala, Örebro och Norrköping samt beroen

de på pågående förhandlingar eventuellt ytterligare någon ort förstatligas 

den I juli 1980. Jag har tagit hänsyn härtill vid beräkningen av medel under 

förevarande anslag (-3 806 000 kr.). 

Fr. o. m. budgetiiret 1978/79 anordnas musiklärarutbildning som lands

tingskommunal högskoleutbildning i Arvika. Medel för utbildningen har 

hittills anvisats under anslaget Utbildning för undervisningsyrken. Efter 

samråd med statsrådet Mogård har jag nu beräknat medel för utbildningen 

under förevarande anslag. Jag har därvid tagit hänsyn till bl. a. den kostnad 

som det tredje året pa musiklärarlinjen medför ( + 2 053 000 kr.). 

Jag beräknar statsbidraget till kostnader för kommunala linjenämnder till 

1786000 kr. 

Jag beräknar med hänsyn till belastningen en minskning av anslaget med 

49 731 000 kr. Jag räknar med att anslaget kommer att överskridas om en 

väsentlig antagningsökning sker under budgetåret 1980/81. 

Med hänvisning till vad jag har anfört beräknar jag anslaget till 

(149162000 - 39824000 =) 109338000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunal hiigsko/eutbi/dning m. m. för budget

året 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 109 338 000 kr. 

D 12. Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt 

konstnärligt utvecklingsarbete 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7 576509 

9200000 

1 I 200 000 

Reservation 423 491 

Från anslaget bestrids kostnader för forskningsanknytning av grundläg

gande högskoleutbildning samt för konstnärligt utvecklingsarbete. Medlen 

disponeras av regionstyrelserna för högskolan. 

Regi<mstyrelserna 

Regionstyrelserna har lämnat särskilda redovisningar av dels hur medlen 
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under Jet ta anslag har förJelah. Jcls hur nwtsvaranJe för buJgetäret 1978/ 

79 anvisade medel har utnytljats. 

Unii·<'nitl'l.1- och hiigskoll'ii111/1('{1'1 

Universitets- och högskoleiimhetet ( UHÄl framhåller att. hland <'ttg~irder 

för forskningsanknytning. följande bör prioriteras. 

I. Utveckling av s11Jant innehi\11 och sådana verksamhetsforrner i Jen 

grundliiggande utbildningen som biittre utvecklar Je studerandes förmi\ga 

att tillgoJogiira sig nya rön från forsknings- och utvecklingsarhete. 

2. Fort- och vidareutbildning av högskolans lärare. 

3. Förbiittring av farares möjlighet att följa aktuell forskning. Medel bör i 

första hand anslt1s till Hirarkategorier som har hög undervisningsskylJighet 

och återfinns inom utbildningar som saknar etablerade kontakter med 

relevant forskning och utvccklingsarhetc. 

UHÄ föreslfn att medlen för forskningsanknytning ökas med I milj. kr. 

ärligen under de niirmastc fem hudgetilren. Vidare bör medlen för konst

närligt utwcklingsarbete ökas med I milj. kr., vilket skulle innebära att 

sammanlagt 2 750000 kr. kan disponeras för detta ändamål. 

UHÄ föreslår all anslaget ges den ändrade benämningen Forskningsan

knytning av grumlläggande högskoleutbildning samt konstnärligt utveck

lingsarbete. 

A11.1/ag.1fiirdelni11g 

Högskoleregion 1979/80 

Stockholms högskole-
region 1730000 
Uppsala högskole-
region 1700000 
Linköpings högskole-
region 1010000 
Lund/Malmö högskole-
region 1800000 
Göteborgs högskole-
region 1580000 
Umeå högskole-
region 1380000 

9200000 

Föredraganden 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- och 
högskoleämbetet-

Flin:<lra
ganden 

Forsknings
anknytning 

+ 250000 

+ 150000 

+ 150000 

+ 50000 

+ 200000 

+ 200000 

+I 000000 

Konstnär
ligt ut
vecklings
arbete 

+ 500000 + 750000 

+ 150000 

+ 150000 

+ 150 000 + 200 000 

+ 350000 + 550000 

+ 200000 

+1000000 +2000000 

Anslaget bör ges den ändrade benämningen Forskningsanknytning av 

grundläggande högskoleutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete. 
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Rcgionstyrdscrna~ rt:dovisningar av hittills anvisade mcdd for l"orsk

ningsanknytning av grundbggandt· utbildning och konstniirligt utveck

lingsarhete visar att det finns stnrt intn:sse for nd1 stnr d'terfri·igan p[i 

ytterligare medel fi.ir dessa ändami\I. Det ;ir enligt min mening angeliigct att 

resurserna förstiirks för dessa iindami\I. snrn ulgiir viktiga komponentcr i 

den nya högskolan. Förevarande anslag blir dlirfor iikas med 2 Otl0 000 kr. 

Jag hcmstiiller att n:geringen föreslår riksdagen 

all till Fors/.:.ni11g.11111/.:.11y111i11g ar gr1111d/iigga11de hiig.1kole11thild11i11g 

samt /.:.onstniirligt 11t1·i·dli11g.1arhcte för bw.lgettlr<:t 1980/81 anvi

sa ett rescrvationsanslag av 11 200 000 kr. 

D 13. Humanistiska fakulteterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

78392441 

'r.7 'r.86000 

96096000 

Reservation 2!'78310 

Detta anslag avser humanistisk forskning och forskarutbildning vid uni

versitt:tcn i Stockholm. Uppsala. Lund. Göteborg och Umc:'I. 

Anslagsfiirdclning 

Inom parentes angö delbelopp ~om avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Stocklzolms lzögskolere>1ion 
Universitetet i Stockholm 

varav uppbördsmedel 

Uppsala hiigskoleregion 

Universitetet i Uppsala 
varav upphördsmedel 

Lund/Malmö högskoleregion 

Universitetet i Lund 

Göteborgs hö11skolerei;1ion 
Universitetet i Göteborg 

varav uppbördsmedcl 

1979/80 

19300000 
280000 

23690000 
18000 

17958000 

18390000 
210000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitcts
och högskole
ämbetet 

+ 2575000 
of. 

(+ 100000) 

+ 2289000 
of. 

+ 2006000 
!+ 160000) 

+ 22120!Xl 
15000 

Före
draganden 

+2544000 
of. 

(+ 14000) 

+1651000 
of. 

(+ 9000) 

+ 1410000 
(+ 9000) 

+ 1653000 
15000 

(+ 7000) 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 493 

Hiigskoleenher 1979/80 Beriiknad iindring 1980/81 
·-------

Universitets- Före-
och högskole- dragandrn 
iimbetet 

Umeil hiigsko/aq.:ion 

Universitetet i Umeå 90'ih000 t 1638000 + 1>37000 
(+ 155000) i+ 160000) 

Utgift 1!8394000 + 10 720 000 +8195000 
varav uppbönbmcdel 
!avkastning frän vissa 
fondc:r m. m.) 508000 15000 15000 

Neuoutgift 87 886000 + 10 735 000 +8210000 
i+ 415 OOUI (+ 1990/)(// 

A.nslagsframsliillning har avgivils av universitets- och hiigskoldimbetd 

(L!HÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamäl/högskole.::nhet m. m.' Kostnad budget- A nmii rk ni ngar 
året 1980/81 
(tkr.) 

I. /'ri.1- och liineomriikning + 6178 
~ Bnparing (- 1758) 
3. Fiiriindringar 111· 1111s/11gsr..·k11isk 

/lt1/11r 
3.1 Basrc:surser. LJL.;m + 155 Med.::! för 

detta ändamal 
har innevaran-
de hudgethr 
anvisats under 
anslaget D 51. 
Vissa 
kostnader i 
samband mc:d 
forsknings/ 
forskarutbild-

3.2 
ningsrcform. 

Avdelningen for prcssforskning Verksamheten 
vid lillc:raturvetcnskapliga bedrivs f. n. 
institutionen, lJ L + 130 med stöd av 

anslag från 
humanistisk-
samhälls vet en-
skapliga 
forskningsrå-
del. 

3.3 C 14-analyser av arkeolo- Verksamheten 
giskt material, U L + 30 bedrivs f. n. 

med stöd av 
anslag från 
humanistisk-
samhällsvcten-
skapliga 
forsknings-
rådet. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m.' 

3.4 I tjiinst Sllm ingenjör vid 
llS\eologiska lah<.,ratorict 

4. Konsek1·e11ser u1· tidigare he.1/111 
4.1 Terminal för LIBRIS 111 
4.2 Överg~1ng till ny lönerulin 

tSLÖR) 
5. Rl'.forma 
5.1 I tjänst som professor i etno

logi, särskilt nordeuropeisk. 
UUm 
I tjänst som professor i lit
teraturvetensli.ap. särsli.i\\ 
barn- och ungdomslitteratur. US 
I tjänst som professor i 
spanska, UG 

5.2 Centrum för barnkulturtorsk
ning. US 

5.3 Basresurser 

Kostnad budget- Anmärkningar 
ilret 19110/81 
nkr. l 

+ 100 

+ 190 

+ 112 

+ 300 

+ 300 

+ 300 

+ 300 
+ 2625 

+JO 720 

Tjänsten 
1i·nansieras 
f. n. med 
anslag friln 
humanistisk
samhällsveten
skapliga o..:h 
naturveten
skapliga 
forsknings
råden. 

1 US =universitetet i Stockholm. UL =universitetet i Lund. UG =universitetet i 
Göteborg, UUm =universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 
I. förordade riktlinjer för utbyggnaden av den humanistiska och teologis

ka forskningen t. o. m. budgeti\ret 1984/85 godkänns . 

., en tjänst som professor i Lo 22/24 i etnologi. särskilt nordeuropeisk. 

inrättas den I juli 1980 vid universitetet i Umeå. 

3. en tjänst som professor i Lo 22/24 i litteraturvetenskap. särskilt bam

och ungdomslitteratur. inrättas den I juli 1980 vid universitetet i Stock

holm. 
4. en tjänst som professor i Lo 22/24 i spanska inrättas den I juli 1980 vid 

universitetet i Göteborg, 

5. ett centrum för bamkulturforskning inrättas den I juli 1980 vid universi

tetet i Stockholm. 
6. under ett reservationsanslag D 13. Humanistiska fakulteterna för bud

getåret 1980/81 anvisas 98 621 000 kr. 

Föredra1:a11den 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 
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Universiteh- m:h högskolciimbetet ( UHÄ) fiireslär att den I juli 1980 

skall inrättas t:n tjänst som professor ( L 22) i spanska vid universitetet i 

Göteborg. Ett av skiilen till förslaget iir verksamheten vid ibcro-amerikans

ka institutet. Detta överfön.les år 1969 till universitetet. Institutet ger ut en 

skriftserie m:h har omfattande förbindelser bl. a. med utliindska forsk

ningsinstitut. Med sitt rika bokbestånd ger det goda möjligheter till forsk

ning. En tjänst som professor i spanska med särskild anknytning till det 

ibero-amerikanska områdt:t skulle enligt UHÄ: s mening komplettera insti

tutets verksamhet och hidra till ett bättre tillgodogörande av institutets 

resurser. Jag biträder UHÄ: s förslag om inrättande av tjiinsten (+ 300000 

kr.). 

Barnkulturfrågorna har de senaste åren stått i centrum för den kulturpoli

tiska dcbalten. Det råder enligt UHÄ: s mening enighet om att högskolan 

har en viktig uppgift i en rad frågor rörande barnen m:h kulturen. Det 

behövs enligt UHÄ på grundforskningsnivå ett tviirvetenskapligt samarbe

te på detta område mellan forskare från skilda discipliner. Vid universitetet 

i Stockholm finns enligt U HÄ: s uppfattning goda förutsällningar att bygga 

upp ett centrum för barnkulturforskning. Det skulle svara för dokumenta

tionsverksamhet. planering av forskningsprojekt samt seminarier som 

samlar forskare från olika vetenskapsområden. UHÄ föreslår att resurser 

skall anvisas åt universitetet i Stockholm för administrativ samordning. 

projektplanering och seminarieverksamhet vid ett sådant ct:ntrum. 

Jag delar UHÄ: s uppfattning om behovet av en mångdis.:iplinär grund

läggande forskning kring frågor rörande barnen och kulturen. Enligt min 

mening är det angeläget att uppbyggnaden av detta forskningsområde i ett 

inledningsskede kan ske utan bindning till inrättande av forskartjänster i 

visst ämne. Därigenom kan en friare analys och prövning av inriktningen 

av forskningen kring frågor rörande harnkulturen åstadkommas. För att 

underlätta en sådan utveckling förordar jag att 500 000 kr. anvisas åt 

universitekt i Stockholm för barnkulturforskning. 

Jag erinrar om riksdagens beslut (prop. 1978/79: 100 bil. 12. UbU 1978/ 

79: 25, rskr 1978/79: 244) att en tjänst som professor ( L 22) i arkeologi. 

särskilt nordeuropeisk. vid universitetet i Göteborg skall inriittas den I juli 
1980. 

I skilda sammanhang har aktualiserats frågan om statligt stöd till verk

samheten vid Baltiska Institutet. Innevarande budgetår erhåller institutet 

vissa medel genom regeringens beslut. Också frågan om organisatorisk 

samordning i någon form av verksamheten med universitetet i Stockholm 

har väckts. Institutet har förklarat sig vara för en sådan lösning. Frågan har 

berörts i yttrande från universitetet över institutets ansökan om anslag för 

innevarande budgetår. Därvid ställer man sig positiv till åtgärder som 

stimulerar forskning om baltiska frågor. En särskild medelsanvisning anses 

emellertid nödvändig om institutet knyts till universitetet. Vid beräkningen 

av förevarande anslag har jag tagit upp särskilda medel ( + 500 000 kr.) som 

en förstärkning av basresurserna vid universitetet i Stockholm varigenom 
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den föreslagna anknytningen skall bli möjlig. Jag förutsätter att universite

tet träffar överenskommdse med Baltiska Institutet om formerna för sam

ordningen. 

Under flera i:tr har från bl. a. dansk m:h norsk sida rests krav på att 

lektort:r i de nordiska språken i Sverige skall ges i prirn:ip samma anställ

ningsförhållanden som rllder för motsvarande tjiinster i övriga nordiska 

länder. Medan lektorerna i Sverige lik~om utl;indska lektorer i övrigt 

enbart skall undervisa inom grundlilggande utbildning läggs speciellt i 

Danmark och Norge vikt vid att lektorerna dessutom bedriver forskning 

och utgör resurser för kulturell verksamhet. Regeringen har med anledning 

av de resta kraven den 21 juni 1979 uppdragit 1'tt lJHÄ att inkomma med 

förslag till hestiimmelser m. m. för inrättande av tjänster som nordisk 

lektor. 

UHÄ anför i sina förslag att ett visst resurstillskott erfordras för att 

kompensera den undervisningsinsats i berörda språk som försvinner i 

samband med att lektorerna i de nordiska språken ges utrymme för forsk

ning och kulturell verksamhet inom ramen for sin tjänst. UHÄ framhåller 

siirskilt vikten av att språktriiningen i finska. som är ett icke-skandinaviskt 

språk, bibehålls i oföriindrad omfattning för de studerande. 

Jag anser det angeliiget att tjiinstgöringsförhållandena för lektorerna i de 

nordiska språken vid våra universitet anpassas till de förhållanden som 

råder inom Norden i övrigt. I åliggandena för de nya tjänsterna bör därför 

ingå såviil forskning som kulturell verksamhet utöver undervisningsskyl

dighet. Jag vill i sammanhanget erinra om att Sverige i överenskommelser 

och avtal förbundit sig att främja undervisning i övriga nordiska länders 

språk. kultur och samhiillsförhållanden. Jag avser all sedan förhandlingar 

slutförb föreslå regeringen att inrätta tjänster som nordisk lektor. De 

kostnader som kan föranledas av den nya tjänstekonstruktionen bör bestri

das inom ramen för förevarande anslag. 

Jag tar även upp medel för en allmän förstärkning av basresurserna ( + 
I 200 000 kr.). 

UHÄ har i särskild skrivelse föreslagit att en tjänst som professor <L 22) 

i svenska språket vid universitetet i Lund skall ändras till tjänst som 

professor (L 22) i svenska språket, särskilt nusvenska. i samband med 

i\.terbcsättande. Jag biträder förslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(87886000 + 8210000 =) 960%000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor (L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av en tjänst som 

professor ( L 22) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 96 096 000 kr. 
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D 14. Teolo~iska fakulteterna 

1978/79 Utgift 
1979/80 Anslag 

1980/l< I Förslag 

5736513 

6 505 000 

6 994 000 

Reservation 377 327 

D..:tta anslag avser teologisk forskning ''ch forskaruthildning vid univcr

sitdcn i Upp~ala och Lund. 

Anslag.1:fi.irdelning 

Inom parentes anges delhelopp snm avser fliriindringar av anslagstek

nisl;. natur. 

Högskoleenhet 1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Uppsala hiigskoleregion 

Universitetet i Uppsala 
wrav uppbördsmedel 

lund/Ma/mii hiigsko/eregimz 
Universitetet i Lund 

Utgift 
varav uppbördsmedel 
(avkastning frän vissa 
fonder m. m.J 

Nettoutgift 

3600000 
I 000 

2906000 

6506000 

I 000 

6505000 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+330000 
of. 

+286000 

+616000 

of. 

+616000 

Före
draganden 

+251 ()()() 
of. 

(+ 1000) 

+238000 
(+ I 000! 

+489000 

of. 

+489000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämhetet 

<UHÄl. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I. Pris- och liineomräkning 
2. Besparing 
3. Konsehenser av tidigare 

beslut 
3.1 Terminal för LIBRIS lll 
3.2 Övergång till ny löncrutin 

(SLÖR) 
4. Reformer 
4.1 Basresurser 

Kostnad budget
året 1980/81 
(tkr.) 

+466 
(-130) 

+ Il 

+ 9 

+ 130 

+616 

32 Riksdagen 1979/80. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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UHA hcmst~iller att 

I. tj:instcn som professor i religionshistllria med religinnspsykologi vid 

universitetet i Lund i samh,md med Mcrbesättande iindras till tjiinst som 

prnfrssnr i religionshistllria och rcligionsfcnomenologi. 

" under ett rcservationsanslag D 14. Teologiska fakulteterna för hudget

ftret 1980/81 anvisas 7 121 000 kr. med angiven fördelning p{1 an slagspos

ter. 

1-·iiredraRanden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Som en allmän förstärkning av basresurserna tar jag under delta anslag 

upp 100000 kr. 

Universitets- och högskoleämbetet har föreslagit att tjänsten som pro

fessor IL 221 i religionshistoria med rcligionspsykologi vid universitetet i 

Lund i samband med återbesättande skall ändras till tjänst som professor i 

religionshistoria och religionsfenomenologi. Jag bitriider förslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(6505000 + 489000 =) 6994000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ändra benämning av en tjänst som 

professor ( L 22) i enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 6 994 000 kr. 

D 15. Juridiska fakulteterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7 86099) 

8 735 000 

9447000 

Reservation 190 740 

Detta anslag avser juridisk forskning och forskarutbildning vid universi

teten i Stockholm, Uppsala och Lund. 

AnslaR~:fi°jrdelninR 

Inom parentes anges delbekipp som avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Stockholms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 

varav uppbördsmcdel 

1979/80 

3 477 000 
100000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 456000 
of. 

Före
draganden 

+312000 
"or. 
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---··--------
Högskoleenhet 

Upp.mlu hiigsko/eregion 

Universitt:tet i Uppsala 

L11nd/Malmii hiig.1ko/cn•giun 

Universitetet i Lund 

Utgift 
varav uppbi.irdsmedel 

Nettoutgift 

1979/f/.O 

2 758000 

2 600000 

8835000 
I 00 000 

8735000 

Beräknad iindring 1980/81 
·----··-

Universitets- Fiire-
ni:h högskole- draganden 
ämbetet 

+ 346000 + 200000 

+ 356 ()()() +200000 

+ 1158000 +712000 
of. of. 

+1158000 +712000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- m:h högskoldimbctet 

tUHÄ>. 
Ändringsförslagen innchär i korthet följande. 

Amlam{tl/högskolccnhct m. m.' 

I. Pri.1- och /iincomriikning 
2. Besparing 
2.1 Indragning av professur 
3. Kon.wki·en.H'r <ff tidigar1· 

bcs/111 
3.1 Terminaler för LIBRIS 111 
3.2 Övergäng till ny li.inerutin 

tSLÖR) 
4. R1'./iJrm1·r 
4.1 Allmänna basresurser 
4.2 Medd för terminalkostnader, 

us 

1 US =universitetet i Stockholm. 

Kostnad budget- Anmärkningar 
liret 1980/81 
(tkr.) 

+ 716 

( - 175) 

+ 10 

+ 12 

+ 360 

+ 60 

+ 1158 

Terminal an
sluten till 
rätts väsen
dets infor
matiunssy
stem. 

UHÄ har i skrivelse den 24 september 1979 hemställt att den ordinarie 

professur i civilrätt vid universitetet i Stockholm som innehas av Ulf 

Bernitz omvandlas till professur i konsument- och marknadsrätt med Bcr
nitz som förste innehavare. 

U HÄ hemställer att under ett reservationsanslag D 1.5. Juridiska fakulte

terna för budgetåret 1980/81 anvisas 9 893 000 kr. med ovan angiven fördel
ning på anslagsposter. 

Fiiredruganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 
gemensamma frågor. 
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I prop. 1976/77: 59 om uthilJning m:h forskning inom högsklllan m. m. (s. 

3201 bilriidck jag ell av universitL'tskanskrsiimbett'l framlagt förslag att 

professuren i riittshistoria vill universitL'let i Stockholm i samband med 

återhesiittande skulle omvandlas till professur i konsument- rn:h marknads

riill samt att undcrvisningsskyldigheten för innehavaren av pwfessuren i 

riittshistPria vid universitetet i Uppsala i samband med återhesiillanue 

skulle iindras att l1mfatta skyldighet all unuervisa iiven vill universitetet i 

StockhPlm. 

Uthiluningsutskottet anförde i sitt utlfitande ( Ubll 1976/77: 20) att man 

inte kunde överblicka konsekvenserna av en ornvanuling av professuren i 

riittshistllria vid universitetet i Stockholm i vad giiller uppfyllande av vissa 

donationsvillkor m. m. l'vkd hiinsyn hiirtill hnrde enligt utskottet inte lfa 

ställning tas till frågan llnl iindrat iirnnesinnehi\.11 för tjänsten nch till frågan 

om undervisningsskyldighetens omfattning för innehavaren av professuren 

i riittshistliria vid universitetet i Uppsala. 

Genom beslut den 30 juni 1977 uppdrog regeringen åt universitets- och 

högsknbimbetct I UHÄl all inklimma med utredning i frfigan. 

LJHÄ har med överliimnande av en inom iimhetet utarhctad utredning 

(PM 1977-09-26) anfört att donationsvillkoren inte: utgör hinder för en 

omvandling av professuren ifrfiga. Universiteten i Stm:kholm och Uppsala 

har yttrat sig över utredningen och båda har yrkat på bibehttllande av 

professuren i riittshistoria vid universitetet i Stockholm och oföriindrad 

undervisningsskyldighet for motsvarande tjänst i Uppsala. 

Jag anser U HÄ: s förslag om ändrad beniimning av den av Ulf Bernitz 

innehavda tjänsten som professor i civilrätt vid universitetet i Stockholm 

väl underbyggt och förordar att en tjänst som professor (L 22) i civilrätt, 

siirskilt konsument- och marknadsrlitt, inrättas vid universitetet i Stock

holm den I juli 1980. Bcrnitz bör utses till förste innehavare av tjänsten. 

varvid den av honom innehavda professuren i civilrätt dras in. Härmed har 

behovet av att förstärka forskningen pä konsument- och marknadsrällcns 

omr:'ide kunnat tillgodoses. Någon indragning av professuren i rättshistoria 

vid universitetet i Stockholm bör inte ske i detta sammanhang. 

Jag har vid min mede\sberäkning beaktat behovet av ytterligare all

männa basresurser ( + 100 000 kr.). Jag beräknar även medel för en datater

minal med kringutrustning vid juridiska institutionen vid universitetet i 

Stockholm. Terminalen ansluts till rättsväsendets informationssystem 

l + 60 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

J. bemyndiga regeringen atl inrätta en tjänst som professor ( L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. till J11riclisku.fi1k11/teterna för budgetäret 1980/81 anvisa ett reser

vationsanslag av 9 447 000 kr. 
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D 16. Samhällsvetenskapliga fakulteterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

94 304 704 

106 911 000 

107 435 000 

Reservation 4 8 l'J '192 

Detta anslag avser samhiillsvctcnskaplig forskning och forskarutbildning 

vid universiteten i Stockholm, Uppsala. Linköping. Luml. Göteborg rn:h 

Umeå samt högskolan för fararutbildning i St01.:kholm. Under anslaget 

beräknas vidare medel för temaorienterad forskning, viss utbildning vid 

Ericastiftclscn samt verksamheten vid demografiska datahasen i Haparan

da. 

A11slag.1:förJe/11 i ng 

Inom parentes anges delbelopp som avser foriindringar av anslagstck

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Stockholms lziigskoleregion 
Universitetet i Stockholm 

varav upphördsmedel 
Högskolan för lärarut
bildning i Stockholm 

Uppsala lziigskolaegion 
Universitetet i Uppsala 

varav uppbördsmedel 

Linköpings högskolaegiun 
Universitetet i Linköping 

Temaorienterad forskning 

l.wul/Malmii hiigsko/aegion 
Universitetet i Lund 

Göteborgs lzi.igskoleregion 
Universitetet i Göteborg 

varav uppbördsmedel 

Umeå lzö11skoleregion 
Universitetet i Umeä 

Demografiska databasen 
i Haparanda 

Bidrag till Erica
stift1'/sen 

1979/80 

21890000 

45000 

1759000 

18214000 

4000 

1315000 

806000 

20335 000 

22520000 

204000 

11975000 

5 120 000 

1845000 

Beräknad iindring 1980/81 

Universitets- Före-
och högsk,1lc- draganden 
ämhctet 

+ 410000 + 51 ()()() 
(-1517000) (-1501000) 

of. of. 

+ 111000 + 100000 

+ 369000 70000 
(-13310001 ( - I 323 ()()()) 

of. of. 

+ 181 ()()() + 170000 
(+ 2000) 

- 806000 806000 
(- 855000) 

+ 982000 + 103000 
(- 1461000) (-1451 {)()()) 

+ 1706000 +I 189000 
(- 5720001 (- 561000) 
+ 48000 + 48000 

+ 1980000 +I 070000 
(+ 37000) (+ 46000) 

+ 608000 + 743 000 

-1845000 -] 845000 
(-1951000) I - I 951 000) 
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Högskt>leenhet 1979/80 

l:.j ji"irdl'iadc medel 

Jämställdhetsforskning 500000 
Konsument forskning 350000 
Massmedieforskning 535 000 

Utgift 107164000 
varav uppbördsmedel 253 ()()() 

Nettoutgift 106 9ll 000 

Beräknad ändring 1980/81 
--··----------
Univcrsitcts
och högskl'le
iimbetct 

+ 126000 
+ 180IKl 
- 273 ()()() 

(- 300000) 

+3567000 
+ 48 ()()() 

+3519000 
l- 7 950CKKl) 

Före
draganden 

+ 124000 
+ 17000 
- 274000 

(- 3!Kl000) 

+ 572000 
+ 48000 

+ 524000 
(-7039000) 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Andamål/högskoleenhet m. m.' Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/R I 
(tkr.) 

I. Pri.1- och IUnt•omriikning +R261 
2. Bcsparin1; 
2.1 Allmän nedskärning (-2132) 
3. Förändringar av an.1/a1;s-

teknisk nu/ur 
3.1 Resurser för psykologut- Medel för 

bildningen ( PEGl -6054 detta ända-
mål beräknas 
under ansla-
get D 6. Ut-
bildning för 
administra-
tiva, eko-
nomiska och 
sociala yr-
ken. 

3.2 Kostnader för två pro- Medel för 
fessurer m. m. i peda- detta ända-
gogik. UUm + 600 mål har för 

innevarande 
budgetår an-
visats under 
anslaget D 
8. Utbild-
ning för un-
dervisnings-
yrken. 

3.3 Bidrag till Ericastif- Medel för 
te Isen -1951 detta ända-

mål yrkas un-
der anslaget 
D 11. Bidrag 
till kommunal 
högskoleutbild-
ning m.m. 
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Ändam:'tl/hiigskolo:enhet m. m. 1 

3.4 Allmiinna basresurser. Ullm 

3.5 Temaorienterad forskning 
i Linköping 

3.6 Professur i massmedieforsk
ning vid UG. m. m. 

4. Kon.fflo·enser m· tidigart' 
bt•s/ur 

4.1 TerminalerförLIBRISill 
4.2 Övergång till ny löne-

rutin <SLÖRl 
5. Reformer 
5. I Allmänna basresurser 
5.2 I tjänsr som professor i 

administrativ databehand
ling. UUm 

5.3 I tjänst som professor i 
socialt arbele, UL 

5.4 Basresurser för speciella 
områden 

5.4. I Konsumentforskning. UUm 
5.4.2 Energiforskning, UG 
5.4.3 Arbetsvetenskaplig forsk-

ning, UG. UUm 
5.4.4 Jämställdhersforskning 
5.4.5 Forskningspolitiska insti

tutet vid UL 

Kostnad budget- Anmiirkningar 
tlrel 19811/81 
(tkr.) 

+ 310 

- 855 

+ 132 

+ 124 

+1725 

+ 300 

+ 300 

+ 125 
+ 125 

+ 125 
+ 100 

+ 200 

+3567 

M..:del för 
detta iinda
mål har inne
varande bud
get:'tr anvi
sats under 
anslaget D 
51. Vissa 
koslnadcr i 
samband med 
forsknings/ 
forskarut
bildningsre
form. 
Medel for 
detta ända
mål yrkas un
der anslaget 
D 22. Tema
orienterad 
forskning. 

1 UL =universitetet i Lund, UG =universitetet i Göteborg, UUm =universitetet i 
Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. vid universitetet i Göteborg en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

massmedieforskning inrättas den I juli 1980, 

2. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i socialt 

arbete inrättas den l juli I 980, 
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3. vid universitetet i Umeå en tj;inst som profcssnr i Lo 22/24 i admini

strativ databehandling inrättas den I juli 1980. 

4. under ett reservationsanslag D 16. Samhällsvetenskapliga fakulte

terna för budgetäret 1980/81 anvisas 110430000 kr. med ovan angi

ven fördelning på anslagsposter. 

Fiircdragandi'll 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsniltet Vissa gemensamma frii.gor. 

För innevarande budgetflr har under förevarande anslag medel berhk

nats för psykologutbildning efter grundutbildningen ( PF.G ). I prop. 1978/ 

79: 119 om forskning och forskarutbildning förordade jag att medel för 

PEG skulle anvisas under anslaget Utbildning för administrativa. ekono

miska och sm:iala yrken lH:h alt uthildningen skulle inr;iuas som pii.hygg

nadslinje. Jag har därför vid min berlikning av förevarande anslag räknat 

med en minskning ( - 6 054 000 kr.) som motsvaras av en ökning av nyss

nämnda anslag. 

Medel för två tjänster som professor i pedagogik vid universitetet i 

Umeä anvisas f. n. under anslaget Uthildning för undervisningsyrken. Uni

versitets- och högskoleiimbetet ( U HÄ) föreslår med h;insyn till det nuva

rande ändamålsinriktade anslagssystemet och till att professorernas ar

betsuppgifter huvudsakligen hänför sig till forskning och forskarutbildning 

att kostnaderna för dessa tjänster täcks genom förevarande anslag. Jag har 

efter samråd med statsrådet Mogård b1.:räknat medel under förevarande 

anslag med hänsyn härtill. 

Med hänsyn till att det statliga stödet till Ericastiftelsens verksamhet 

utgår i form av elt bidrag föreslår U HÄ alt medel för ändamålet beräknas 

under anslaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. Jag finner 

UHÄ: s förslag ändamålsenligt och beräknar därför inte vidare medel for 

denna verksamhet under förevarande anslag ( - I 845 000 kr.). 

För temaorienterad forskning vid universitetet i Linköping finns för 

innevarande budgetär medel anvisade bl. a. under en särskild anslagspnst 

under förevarande anslag. U HÄ föreslår att medel för verksamheten bud

getåret 1980/8 l anvisas under ett nytt anslag benämnt Temaorienterad 

forskning. Jag biträder UHÄ: s förslag och räknar med motsvarande 

minskning ( - 806 000 kr.) av förevarande anslag. 

Enligt beslut vid 1978/79 års riksmöte bör en tjänst som professor i 

massmedieforskning inrättas vid universitetet i Göteborg den l juli 1980 

tUbU 1978/79: 25. rskr 1978/79: 244). Jag förordar att en tjlinst som profes

sor ( L 22) i massmedieforskning inrättas vid universitetet i Göteborg den I 

juli 1980. Med anledning av att medel för massmedicforskning anvisats för 

innevarande budgetår beräknar jag inga ytterligare medel (jfr UbU 1978/ 

79: 25). 

Tjänster som professor ( L 22) i ämnet socialt arbete har inrättats vid 
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universiteten i Göteborg. Stockholm och Umd <len I juli 1977 resp. 1978 

och 1979. Genom tjiinsternas tillkomst har uct seuan lång tiu uttalauc 

önskem[\let om forskningsanknytning för <len Slh.:iala linjen tillgouosetts. 

I sin anslagsframställning föresl~tr LJ HÄ att iiven en tjiinst som professor 

( L 22) i socialt arbek viu universitekt i Lund inriittas den I juli 1980. 

Fakultetsnämnden vid universitetet i Lund har i sin lr111gtidsbeuömning 

prioriterat en tjiinst som professor i socialt arbete. Styn:lsen för universite

tet har dock i sitt yttrande över fakultetsnämndens framstiillning vad gäller 

förslaget om tjänst som professor i socialt arbete intagit en avvaktandi.: 

inställning. Mot bakgrund av att tillräckliga erfarenheter från uppbyggna

den av forskningsverksamhet i socialt arbcti.: ännu saknas. anser styrelsen 

det intt.: möjligt att redan nu ta ställning till frågan om inriittande av tjiinst 

som proft.:ssor under planeringsperioden. 

För egen del vill jag anföra följande. 
Forskningsområdet socialt arbete lir synnerligen viusträckt. Såsom det 

definierades senast i änmesbeskrivningen för tjänsten som professor i 

socialt arbete vid universitetet i Stockholm omfattar det studiet av sociala 

problem och åtgiirdcr for lösning av dessa. Häri innefattas analys av dels 

orsaker till sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, 

lokalsamhiillcn etc .. dels problemens bakgrund i samspelet mellan indivi

derna och deras sociala miljii. Forskningsområdet omfattar vidare analys 

av olika former för lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper 

som kan omsiittas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för 

den praktiska verksamheten på det sociala omrädet. 

För att samhället på bästa sätt skall dra nytta av forskningsinsatserna på 

detta område bör det enligt min mening eftersträvas att på sikt få till stånd 

en viss profilering av forskningen inom socialt arbete vid de skilda univer

siteten. Ett översiktligt program av denna innebörd bör enligt min mening 

ligga till grund för ställningstagande till en fj~irde professur i socialt arbete. 

Jag avser all senare återkomma till regeringen med förslag om all uppdra tlt 

UHÄ att i samverkan med humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings

rådet o<.:h socialpolitiska forskningsdelegationen utforma ett sådant pro

gram. Jag räknar med att detta arbete skall kunna avslutas i sådan tid att 

frågan om en tjänst som professor i socialt arbete i Lund skall kunna 

prövas redan i nästa budgetarbete. 

För allmänna basresurser räknar jag under förevarande anslag med en 

förstärkning av 800 000 kr. Jag har därvid även beaktat medelsbehovet för 

verksamheten vid Nordiska dokumentationscentralen för masskommuni

kationsforskning vid universitetet i Göteborg (NORDICOMJ (+ 40000 

kr.). 

UHÄ har framhållit vissa forskningsområden som enligt ämbetet bör ges 

ytterligare stöd. Dessa områden är arbetsvetenskap, energiforskning. jäm

ställdhetsforskning och konsumentforskning. Sedan budgetåret 1978/79 

anvisas medel för sådan forskning. Jag delar uppfattningen att forskning 
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inom dessa områden iir angeliigen och räknar sammanlagt ytterligare 

400 000 kr. för dessa ändamål. 

Jag beräknar även medel för forskningspolitiska institutet vid universite

tet i Lund ( + I 00 000 kr.). 

Utredningen med uppdrag att utreda frågan om lokalisering av ny verk

samhet till Västerbottens liin lade i betänkandet DsB 1978: 14 fram bl. a. 

förslag till en forskningsenhet vid demografiska databasen vid universitetet 

i Umeå. Detta förslag har tillstyrkts av remissinstanserna. 

Även jag finner det angeläget att förstärka resurserna for forskning i 

anslutning till den demografiska databasen. Jag beräknar därför medel för 

en sådan forskningsenhet ( + 400 000 kr.). Jag kommer senare att föreslå att 

en tjänst som professor ( L 22) i historisk demografi vid humanistisk

samhällsvetenskapliga forskningsrådet placeras vid universitetet i Umeå. 

Innehavaren av denna tjiinst bör förestå forskningsenheten. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(I 06 911 000 + 524 000 =) I07 435 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor (L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. till Samhä/lsl'ete11skapliga fakulteterna för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 107 435 000 kr. 

D 17. Medicinska fakulteterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

225 968057 

253605000 

275 777000 

Reservation 12066759 

Detta anslag avser medicinsk forskning och forskarutbildning vid karo

linska institutet samt vid universiteten i Uppsala. Linköping, Lund, Göte

borg och Umeå. 

A nslag5fördel 11i 11 g 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Stockholms högskoleregion 
Karolinska institutet 

varav upphördsmedel 

1979/80 

79341000 

30000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 8661000 
(+ 352000) 

of. 

Före
draganden 

+ 8435000 
(+ 1944000) 

of. 
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Högskoleenhet 1979/80 Ber~iknad ändring 1980/81 
- ---

Universitets- Före-
och hligskolc- dragamkn 
~imhetet 

Uppsalu högskoleregion 

Univcrsitdet i Uppsala 34492000 + 3 341000 + 2 493 000 
(+ 12000) 

varav upphördsmedel 32 ()()() of. of. 

Linkiiping.1 hiigsko/ercgion 

Universitetet i Linköping 15575000 + J 943000 + 1498000 

L11nd/Malmii hiigslwlt•rt•gion 

Universitetet i Lund 46152000 + 4527000 + 3672000 
(+ 13 ()()()) 

varav upphördsmedel 162000 of. of. 

Gölt'borf.is höf.isko/eregion 

Universitetet i Göteborg 45 899000 + 4 242 ()()() + 3 248000 
(+ 25 000) 

varav uppbördsmedel 1()()() of. of. 

Umeå höl(skolt•rt•gion 

Universitetet i Umeå 32 234 000 + 3 719000 + 2963000 
(+ 310 000) (+ 322000) 

Ö~·ril(I 

Direktionen för karolinska 
sjukhuset 137000 + 5 000 137000 

Utgift 253830000 +26438000 +22172000 
varav uppbördsmedel 
(avkastning från vissa 
fonder m. m.) 225000 of. of. 

Nettoutgift 253605000 +26438000 +22172000 
(+ 662 ()()()) (+ 2 316()()()) 

Anslagsframställning har avgivits av universitds- och högskoleämbetet 

(lJHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m.' 

I. Pris- och /iineomräkning 
2. Besparing 
2.1 Allmän besparing 
3. Förär1drinl(ar al' ans/al(s

teknisk naiur 
3.1 I tjänst som professor i 

experimentell psykologi. Kl 

I tjänst som professor i 
fortplantningens endo
krinologi. Kl 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(tkr.) 

+ 19207 

(- 5072) 

+ 176 

+ 176 

Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag från 
medicinska 
forsknings
rä.det. 
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Ändamäl/högskolcenhct m. m.' Kostnad budget- Anmllrkningar 
i'lret 1980/81 
Ukr.) 

3.2 Basresurser. UUm + 310 Medel för detta 
ändamål har 
innevarande 
budgetår anvi-
sats under an-
slaget D 51. 
Vissa kostnader 
i samband med 
forsknings/ 
forskarutbild-
ningsrcform. 

4. Konse/i.1•ens<'f u1· tidigare 
b1·s/111 

4.1 En tjänst som professor i Tidigare 
onkologi. U Li + 250 ht:slutad. UhU 

1978/79: 25. 
rskr 1978/79: 244. 
Yrkande även 
under anslaget 
D 7. Utbildning 
för vårdyrken. 

4.2 En tjänst som professor i Tidigare 
epidemiologi. särskilt beslutad. UbU 
cancerepidemiologi. Kl + 250 1978/79: 25. 

rskr 1978/79:244. 
Yrkande även 
under anslaget 
D 7. Utbildning 
för vårdyrken. 

4.3 Två tjänster som försöks-
djurskonsulent. Kl. UUm + 350 

4.4 Taminaler för LIBRlS 111 + 244 
4.5 Öve~gång till ny lönerurin 

(SLOR) + 313 
5. Rcf(1rmer 
5.1 Basresurser + 3092 
5.2 Resurser till forskarrckry-

tcringstjiinster + I 000 
5.3 Professur i långvårds- Yrkande även 

medicin, UL + 250 under anslaget 
D 7. Utbild-
ning för 
vårdyrken. 

5.4 Resurser till sjukgymnastik 
och logopedi. UL + 160 

5.5 Två forskarassistenttjäns-
ter i sjukgymnastik och 
arbetsterapeututbildning, UG + 250 

5.6 Professur i klinisk bakte-
riologi, UG (omvandling av 
en tjänst som klinisk ama-
nuens + indragning av 
assistenttimmar) 

5.7 Professur i anestesiologi. UG 
(omvandling av tjänst som 
klinisk amanuens + indragning 
av assistenttimmar) 

5.8 Professur i reumatologi. UUm + 250 Yrkande även 
under anslaget 
D 7. Utbild-
ning för 
vårdyrken. 
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.Ä.ndamål/hiigskoleenhet m. m. 1 

5. 9 Profi:,sur i mL>ickyliir 
genetik. Kl 

5.10 Professur i anestesiologi. 
särskilt intensivvård. UUm 
(omvandling av en professur 
i patolngiJ 

Kostnad budget- Anm~irkningar 
ilrl'l 1980/H I 
(tkr.) 

+ lnO 

+ 26438 

1 Kl= karolinska institutet. ULi =0 universitetet i 1.inkiiping. Ul. =universitetet i 
Lund. L;G =universitetet i Giiteborg. LIUm =universitetet i Umeå. 

UHA hcmstiilkr att 

I. vid karolinska institutet en tjänst som professor i Lo 22/24 i fortplant

ningens endokrinologi inriittas den I juli 1980 och att E. Diczfalusy 

förordnas sllm förste innehavare. 

1 vid karolinska institutet en tjänst som professor i Lo 22/24 i psykologi 

inriittas den I juli 1980 och att M. Frankenhaeuser förordnas som första 

innehavare. 

3. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i långvårds

medicin inrättas den I juli 1980, 

4. vid karnlinska institutet en tjiinst som professor i Lo 22/24 i molekylär 

genetik inrättas den I juli 1980. 

5. vid universitetet i Göteborg en tjänst som professor i Lo 22/24 i klinisk 

bakteriologi inrättas den I juli 1980. 

6. vid universitetet i Göteborg en tjiinst som professor i Lo 22/24 i aneste

siologi inriittas den I juli 1980, 

7. vid universitciet i Umeå en tjiinst som professor i Lo 22/24 i reumato

logi inriittas den I juli 1980. 

8. vid universitetet i Umeå en tjänst som professor i Lo 22/24 i anestesio

logi inriittas den I juli 1980 med samtidig indragning av en tjiinst som 
professor i Lo 22/24 i patologi. 

9. under ett reservationsanslag D 17. Medicinska fakulteterna för hudget

hret 1980/81 anvisas 280 043 000 kr. med ovan angiven fördelning på 

anslagsposter. 

Karolinska institutet har hemställt att vissa forskningsrcsurser inom 

ämnesområdet endokrinologi överflyttas frå.n karolinska sjukhuset till ka

rolinska institutet och att det vid institutet inrättas en tjänst som professor 

(L 20) i ämnet experimentell endokrinologi. Laboratorn Hans Löw föreslås 

bli tjänstens förste innehavare. UHÄ har avgivit yttrande i ärendet den 13 

februari 1979. 

Rektorsämbetet vid universitetet i Göteborg har anhå.llit om att få utfär-
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da ~indrat förordnande för Ingemar Pcterscn på. en pasonlig arvrnkstj~inst 

som prof"cssor i yrkesmedi-=inens ergonomi. Fiirslagct innebär all Petcr

sens personliga professur i klinisk neurofysiologi, s;irskilt arbetslivets kli

niska fysiologi. ändras till en personlig professur i yrkesmedicinens ergo

nomi. 

Yttranden i iirendcl har avgivits av socialstyrelsen den n maj 1977 och 

den 24 april 1979 samt av UHÄ den 17 juni 1977 och den 9 maj 1979. Si'lv~il 

socialstyrelsen som ll HÄ har avstyrkt framsti\llningarna. Sjuk vftrdsför

valtningen i Göteborg har inkommit med en skrivelse i ärendet. 

Av handlingarna i iirendet framgår att AB Götawrken har stått för vissa 

initialkostnader för den personliga tjänsten o-=h bekostar det arvode som 

utgör skillnaden mellan lön som professor lKh den lön Petersen upph~ir 

som överläkare i klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska sjukhuset. Syftet 

med framställningen anges vara att tillgodose önskemål från fackligt håll 

och frän AB Götaverken om att tjiinsten fär en ben~imning Sllm biittre 

överensstämmer med bidragsgivarnas intentioner och som bättre motsva

rar det område inom vilket Petersen bedriver forskning och forskarhand

ledning. Förslaget uppges också vara ägnat att på sikt fä till stånd en ökad 

rekrytering inom en sjukvårdsdisciplin och ett forskningsomräde som av 

statsmakterna och olika samhällsintressen bedöms som mycket angelägna. 

UHÄ har i skrivelse den 8 oktober 1979 redovisat överväganden rörande 

benämningen av vissa kliniska professurer vid medicinsk fakultet. 

UHÄ har i skrivelse den 29 november 1979 hemställt att den ledigbli

vande professuren i medicin. särskilt öppen hälso- och sjukvård. vid uni

versitetet i Lund vid återbesättande ändras till professur i allmänmedicin 

och förenas med tjänst som distriktsläkare i allmänläkarvård vid vårdt:cn

tralcn i Dal by. 

I skrivelse samma dag hemställer UHÄ att den i anslagsframställningen 

föreslagna professuren i långvårdsmedicin vid universitetet i Lund tills 

vidare förenas med tjänst som överläkare i långvårdsmedicin vid Malmö 

sjuk vårdsförvaltning. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 
Kostnaderna för en tjänst som professor med ämnesbeteckningen expe

rimentell psykologi bestrids innevarande budgetår från anslaget Medicin

ska forskningsrådet. Jag förordar att en tjänst som professor <I 22) i 

psyko\ogi inrättas vid karolinska institutet (Kil den \juli \980. Marianne 

Frankenhaeuser bör utnämnas till förste innehavare av tjänsten. Jag beräk

nar därför ytterligare 400000 kr. under förevarande anslag och kommer 

senare att beräkna en motsvarande minskning av anslaget till medicinska 

forskningsrådet. Jag utgår från att eventuellt tillkommande lokalbehov för 

denna tjänst kan tillgodoses inom ramen för befintligt lokalbestånd. 
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Kostnader för vissa forskningsresurser inom iimnesomrädd endokrino

logi bestrids frtm det under socialhuvudtiteln upptagna förslagsanslaget 

Karolinska sjukhuset: Driftkostnader. Kl har hemställt om livedlyttning 

av resurserna till institutet. Förslaget har tillstyrkts av direktionen för 

sjukhu~et. Jag hitr~ider förslaget rn;h heriiknar medel for iindam{1let under 

förevarande anslag I+ I 366 000 kr.). Jag kommer senare att förcsl~t rege

ringen att en tjänst som professor ( L 20) i experimentell cndokrir111logi 

inriittas och att Hans Löw utniimns till förste innehavare av tjiinsten. Jag 

har i denna fri'tga samrt1tt med statsrådet Holm. 

Jag är inte heredd att räkna medel under förevarande anslag för en tjiinst 

som prnfe~sor i fortplantningens endokrinologi vid karolinska institutet. 

I enlighet med riksdagens heslut vid 1978/79 års riksmöte fonirdar jag att 

en tjänst som professor IL 22) i onkologi vid universitetet i Linköping och 

en tjiinst som professor <L 22) i epidemiologi. särskilt cancerepidemiologi. 

vid Kl inrättas den 1 juli 1980 1UbU 1978/79: 25. rskr 1978/79: 244). Jag 

forutsiitter att förstnämnda tjiinst förenas med överläkartjiinst inom verk

samhetsområdet allmiin onkologi vid regionsjukhuset i Linköping. 

Det arbets- och miljömedicinska området kräver enligt min mening en 

förstärkning av resurserna för forskning och utbildning. Den nyssnämnda 

tjänsten som professor i epidemiologi. särskilt cancerepidemiologi. är en 

viktig del i uppbyggnaden. Budgetåret 1981/82 hör forskningsområdet 

kompletteras genom att även en tjänst som professor i molekylär genetik 

inrättas vid Kl. 

Vid sin hehandling av 1979 års budgetproposition framhöll utbildnings

utskottet (lJhU 1978/79: 25) att förekomsten av viss ny terminologi för att 

beteckna professurer vid medicinsk fakultet synes motivera en översyn av 

benämningen av kliniska professurer. speciellt i de gamla ämnena medicin 

och kirurgi och de nya vardformerna langvärdsmedicin och prim~irvärd. 

Såv~il vid inr~ittande av nya professurer som vid ändrad benämning av 

befintliga professurer måste tillses att en logisk och konsekvent terminolo

gi rörande professurernas iimncsområden och inriktning kommer till stånd. 

De av utskottet särskilt uppmärksammade benämningarna har överviigts 

inom universitets- och högskoleämbetet ( U HÄJ. som förordar att ämnes

benämningarna för dessa kliniska professurer skall vara medicin. kirurgi. 

längvårdsmedicin och allmänmedicin. UHÄ avser att i fortsättningen an

viinda dessa benämningar. 

Jag har ingen invändning mot de föreslagna benämningarna långvå.rds

mcdicin och allmänmedicin och kommer att begagna dem i min fortsatta 

föredragning. I övrigt är jag inte beredd att nu ta ställning till UHÄ: s 

förslag. Jag förutsätter att UHÄ fortlöpande uppmärksammar det av riks

dagen formulerade kravet på logik och konsekvens i detta sammanhang. 

I 1979 års budgetproposition biträdde jag lJ H Ä: s förslag att en tjänst 

som professor i kirurgi vid universitetet i Göteborg, förenad med överlä

kartjänst vid Sahlgrcnska sjukhuset. skulle återh:sättas med den ändrade 
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beniimningen allmiin kirurgi. Detta inn.:bar inte nfigon fö1Jring i sak av 

tjiinstens iimnesomri·iJe. !\fot Jcn bakgrunJ som jag har redovisat i Jet 

föregaende förordar jag emellertid nu - i syfte att H\ en ökad k1.1nsekvens i 

frt1gan 1lm professurernas beniimning - att tjiinsten för beniimningen kirur

gi. 

Universitetskanslersiimbetet föreslog i skrivelse den 23 septemher 1976 

hl. a. att en lcdigbliven tjiinst som bitriiJande professor i klinisk hakteriolo

gi viJ universitetet i Giitehorg skulle föerhesiittas med beniimningen kli

nisk virologi. Förslaget innefattade emellertid inte nagot ställningstagande 

till möjligheterna att genom ytterligare omprioriteringar tillgodose det fort

satta behovet av en professur i klinisk hakteriologi. 

UHÄ föreslf1r nu att en ny professur (L 22) i klinisk bakteriologi och en 

ny professur ( L 22) i anestesiologi inriittas vid universitetet i Götehorg. De 

två nya professurerna fi.\rcsläs hli finansierade genom indragning av tvft 

tjänster som klinisk amanuens och meJcl för arvoderad undervisning. 

Jag vill erinra om att jag i 1978 och 1979 ttrs budgetpropositioner betona

dc vikten av en ökad rörlighet inom forskningsorganisationen liksom vik

ten av att möjligheten att föra över professurer till annat ämne i större 

utstriickning iin hittills togs med vid prövningen (prop. 1977/78: 100 hil. 12. 

UbU 1977/78: n. rskr 1977/78: 338 och prop. 1978/79: 100 hil. 12. UhU 

1978/79: 25. rskr 1978/79: :244). 

Jag vill också erinra om att riksdagen vid riksmötet 1978/79 avslog 

motioner om inrättande av de nu föreslagna professurerna i klinisk virologi 

och i anestesiologi med hänvisning till pägäende diskussioner om vissa 

omprövningar av tjänster som syftade till att behovet av dessa professurer 

skulle kunna tillgodoses ( UbU 1978/79: 25). 

I stället för en omprövning inom ramen för befintliga resurser för forsk

ning har föreslagits att resurser som tillkommit främst för den grundläggan

de läkarutbildningens behov tas i ansprftk för att öka antalet prnfcssors

tjänstcr inom furskningsorganisationen. En stidan åtgärd finner jag princi

piellt hetänklig med hiinsyn till gnmdutbildningens resursbehov. 

Med hänvisning till de motiv som har redovisats för att ytterligare en 

professur skall tillkomma inom det mikrobiologiska området vid universi

tetet i Göteborg förordar jag emellertid. att såväl en professur (L 22) i 

klinisk bakteriologi som en professur ( L 22) i klinisk virologi inrättas vid 

universitetet i Göteborg den I juli 1980. Jag förutsätter. att bMa professu

rerna förenas med överläkartjänster inom motsvarande medicinska verk

samhetsområden. De två nya professurerna bör finansieras genom indrag

ning av en professur (L 20l i klinisk bakteriologi och i övrigt inom medels

ramarna under reservationsanslaget Utbildning för vårdyrken och föreva

rande anslag med den fördelning mellan anslagen som normalt tillämpas i 

fråga om professorstjänster. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att inom UHÄ pågår en kartläggning 

av möjligheterna att som ett led i den långsiktiga planeringen av den 
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medicinska forskningen göra en mera samlad bedömning av resurshehoven 

inom iimnesomrftdet patologi. Under de niirmaste två ären kommer niimli

gen för hela högskolan elva tjiinster som professor i patologi att kunna 

omprövas. Jag är bl. a. mot denna hakgrund inte beredd att nu ta stiillning 

till förslaget om en ny professur n. 22) i anestesiologi vid universitetet i 

Götehorg. 

UHÄ föreslf1r all Jet den I juli 1980 inriittas en professur (L 22) i 

långvfinbmetlicin vid universitetet i Lund. förenad med överfakartjiinst 

vid Malmö sjuk värdsforvaltning. I en siirskild skrivebe föreslår U HÄ 

vidare all den befintliga professuren ( L 22) i medicin. ~iirskilt öppen hiilso

l1ch sj11kvt1rd. som iir placerad vid vårdcentrakn i Dal hy och förenad med 

läkartjänst vid lasarettet i Lund. l1mvandlas till en professur (l. 22) i 

allmiinmedicin och förenas med tjiinst Sllm distrikhliikare i allmiinhikar

v~1rd vid vt1rdcentralen. 
lnriittandet av dessa tvr1 professurer utgör ett led i planerna att hygga 

upp en förskningsorganisation metl samhiilhmedicinsk inriktning i Lund/ 

Malmö. 1 denna organisation iir det ocks{1 tiinkt all en helintlig professur i 

s1icialmedicin skall ingti. Den till Malmö förlagda delen av organisationen 

avses framförallt iigna '.->ig tlt storstadens vt1rdprohlem medan den till Lund 

och Dalby förlagda dden i första hand skulle inriktas n111t landsbygdens 

problem. 

Enligt min mening är den föreslagna uppliiggningen mycket intressant. 

Tankegt111garna ligger bl. a. viil i linje med den t viirvetenskapliga syn pä 

forskningen rörande iildreviird s(1m jag redlivisade i 1979 iirs budgetpropo

sition. De st{1r 11ckst1 i god överensstiimmclse med del allmiint omfallande 

kravet r~1 ökade forskningsinsatser i primiirv3rden. 

Jag förordar sttlunda all en tjiinst som professor ( L 22) i l~111gvärdsmcdi

cin inriittas vid universitetet i Lund den I juli 1980. Jag förutsiitter att 
tjiinsten förenas meLI i.ive1fäkartjiinst i l<!ngvärdsmedicin vill Malmii all

m~inna sjukhus och förankras iiven inom primiirv:'trdcn. Jag förordar vidare 

att den av UHÄ föreslagna omvandlingen av en professur !L 22) i medicin, 

siirskilt öppen hiilso- och '.o>juk vard' till l'n professur i allmiinmedicin kom

mer till st and. Profe~suren biir förenas meu tjiinst som distriktsliikare i 

allmiinläkarväru vid värdcentralcn i Dal by. Jag har i hithörande fri"igor 

samrätt ml·d statsräuet Holm. 

Riksdagen godkiinde i april 1979 i anledning av förslag i 1979 ars budget

prnposition (prop. 1978/79: 100. UbU 1978/79: 26, rskr 1978/79: 286) rikt

li1~jer för överflyttning av den medicinska utbildning~- och forsknings verk

samhet som berörs av Stockh11lms liins landstingskommuns beslut all fagga 

ned verksamheten vid Serafimerlasarettet dl'n 20 januari 1980. Fr~1gan om 

den fortsatta inriktningen av vissa av de berörda professurerna hereds 

alltjiimt. Jag avser all senare föreslä regeringen att fagga fram förslag för 

riksdagen i denna fräga. 

Den 1 juli 1978 inrättades en tjänst som professor ( L 22) i reumatologi 

33 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

Kartong: S. 528, rad 13 Står: arhetsmiljöutformning Riittat till: arbetsmiljöplanering 
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vid universitelL't i Götehorg. Vid riksmötet 1977 /78 uttalade uthildningsut

skottd, att vid den fortsatta uthyggnaden av den reumatologiska forsk

ningen horde en förstiirkning i Umet1 priivas t UbU 1977/78: 22. rskr 1977/ 

78: 338). UHÄ har nu föreslagit att en tj~inst som professor tL 221 i reuma

tologi inrättas vid universitetet i Umeil den I juli 1980. Tjänsten förut~ätts 

vara förenad med en tj:inst som överläkare inom samma verksamhetsom

råde vid regionsjukhuset i Umeä. Jag hiträder förslaget. 

U HÄ föreslår att en befintlig tj:inst som professor i patologi ( L 22) vid 

universitetet i Umeå, förenad med överläkartjänst vid regionsjukhuset, 

omvandlas till en tj:inst som professor tL 22J i anestesiologi. särskilt 

intensivvärd, även denna förenad med överfäkarhefattning vid regionsjuk

huset. Jag h:invisar till vad jag nyss anfört i anslutning till U HÄ: s förslag 

om en motsvarande professur vid universitetet i Göteborg. Jag biträder 

UHÄ: s förslag till omvandling och förordar sttlunda att det vid universite

tet i Umet1 den I juli 1980 inrättas en tj:inst som professor (L 22) i 

anestesiologi, s:irskilt intensivvård. med samtidig indragning av en tjänst 

som professor ( L 22) i patologi. 

Regeringen har föreskrivit att följande pmfcssurer fär ledigförklaras med 

:indrade bcniimningar, n:imligen en tjänst som professor (L 22) i bakterio

logi vid universitetet i Göteborg med benämningen professor tL 22) i 

medicinsk mikrnhiologi m.:h en tjänst som professor ( L 22) i medicinsk 

radiofysik vid universitetet i Lund med benämningen professor (L 22) i 

medicinsk radiofysik och förenad med tjänst som sjukhusfysiker vid lasa

rettet i Lund. Jag förordar all tjänsternas benämning ändras på detta sätt. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande \ifr prop. 1966: I bil. 10 s. 361. 

SU 1966: 42. rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att en tjänst som 

professor <L 22J i kemi vid Kl skall återbesättas med benämningen medi

cinsk och fysiologisk kemi och att en tjänst snm professor (L 22) i medicin, 

särskilt njun;jukdomar. vid universitetet i Göteborg. förenad med överlä

kartjänst vid Sahlgrenska sjukhuset. skall aterbcsättas med henämningen 

medicinska njursjukdomar. 

Som redovisats i det föregäende har rektorsämbetet vid universitetet i 

Göteborg anhtillit om att fä utfärda ändrat förordnande för Ingemar Peter

s0n pä en personlig arvodestjänst som professm i yrkesmedicinens ergono

mi. Förslaget innebär all Petersens personliga professur i klinisk neurofy

siologi, särskilt arbetslivets kliniska fysiologi. ändras till en personlig pro

fessur i yrkesmedicinens ergonomi. De närmare motiveringarna framgår 

av skrivelserna i ärendet. 

Både socialstyrelsen och UHÄ har avstyrkt förslaget. Socialstyrelsen 

stryker under vikten av att hälla fast vid gällande principer om sambandet 

mellan sjukvårdsspecialitet och kliniskt ämnesområde för utbildning och 

forskning. I det aktuella fallet skulle en ändrad benämning av professuren 

stå i strid med dessa principer. eftersom innehavaren även fortsättningsvis 

skulle vara överläkare i klinisk neurofysiologi. UHÄ framhåller att en 

ändrad benämning inte heller vore till gagn för utbildning och forskning. 
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fag Jdar förslagsställarnas uppfattning t•m behovet av att mcJ olika 

mcJd utveckla forskningen på yrkesmedil:inens omr;'tde. Jag iir emellertid 

inte övatygad om all den föreslagna ~indringen av professurens hcniimning 

skulk~ pfi ett <1vgörandc siitt bidra till en si1dan utveckling. Med hiinsyn 

hiirtill ol:h till vad stKialstyrclsen och UHÄ har anfört ~1rjag inte hercLld an 

bitriida förslaget. 

Jag har vid min medclsberiikning beaktat hehovet av en allmiin förstärk

ning av basresurserna för forskningen ( + 2 500 000 kr.). Jag förutsiitter 

härvid att behovet av resurser för forskarutbildning inom nya omrfiden 

sfisom arbetsterapi. logopedi m:h sjukgymnastik kan prövas inom ramen 

för anvisade medd. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

C:!53 605 000 + 22 I 72 000 == l 275 777 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndig•t regeringen att inriitta tjänster som professor ( L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat . 

..., bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjiinster som 

prnfessnr i enlighet med vad jag har flirnrdat. 

3. till Afrdicinska .fi1k11/t1'1ema för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

n:servationsanslag av 275 777 000 kr. 

D 18. Odontologiska fakulteterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

38189633 

40 355 000 

43 4370<Xl 

Reservation 3 485 813 

Detta anslag avser odontologisk forskning och forskarutbildning vid 

k;1rolinska institutet samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. 

AmlaR~fördelni llf.: 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Stockholms högskoleregion 
Karolinska institutet 

Limd/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 

1979/80 

13687000 

8641000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+ 1195000 + 991000 
(+ 17000) 

+ 854000 + 633000 
(+ 3000) 
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Högskoleenhet 

Götcbor!;(s hi;R.~kolere)?ion 

Universitetet i Göteborg 

Umeå h6gskoh·re1?ion 
Universitetet i Umeå 

Utgift 

1479/80 

R 385 000 

9 642 ()()() 

40355000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets
och högskolc
ämnetet 

+ 735 000 

+ 1155000 
(+ 155()()()) 

+3939000 
( + 155 (){)()) 

före
draganden 

+ 542000 
( + 4 ()()()) 

+ 916 ()()() 
(+ 1620001 

+3082000 
( + 186 (){)()) 

Anslagsframs@lning har avgivits av universitets- och högskoleämhetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. Pris- och /ii11,•omriikni11R 
Besparing 

2. I Allmän nedskärning 
3. Fårä11drin>:ar uv an

s/agsteknisk natur 
3.1 Basresurser, UUm 

4. Konsekvenser ai· tidigare 
beslut 

4.1 Terminaler för LI BRIS 111 
4.2 Övergång till ny lönerutin 

(SLÖR) 
5. Reformer 
5. I Basresurser 
5.2 Forskarrekryteringstjänster 

enligt fakulteternas sam
lade principprogram 

1 UUm =universitetet i Umeå. 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
Okr. l 

+2904 

(- 800) 

+ 155 

+ 27 

+ 53 

+ 320 

+ 480 

+3939 

Medel för detta 
ändamål har 
innevarande 
hudgetår anvi
sats under an
slaget D 51. 
Vissa kostna
der i samband 
med forsknings/ 
forskarutbild
ningsreform. 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag D 18. Odontologiska 

fakulteterna för budgetåret 1980/81 anvisas 44 294 000 kr. med ovan angi

ven fördelning på anslagsposter. 
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Fiiredragand<'n 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Som en allmiin försfarkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp 300 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

(40355000 + 3082000 =) 43437000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresltlr riksdagen 

att till Odontologiska fakulteterna tlir budgetåret 1980/81 anvisu ett 

rescrvationsanslag av 43 437 000 kr. 

D 19. Farmaceutiska fakulteten 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

7 313622 

9650000 

10 468 000 

Reservation 1464 378 

Detta anslag avser farmaceutisk forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Uppsala. 

Ans/agsfiirdelning 

Högskoleenhet 

Uppsala hiigskolaegion 
Universitetet i Uppsala 

1979/80 

9650000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+898000 

Före
draganden 

+818000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄl. 

Ändringsförslagen innebiir i korthet följande. 

Ändamål 

I. Pris- och liineomriikning 
2. Besparing -
2.1 Allmän nedskärning 
3. Konseh1•nsl'r m· tidigare 

beslut 
3.1 Terminaler för UBRIS III 
3.2 Övergång till ny lönerutin 

(SLÖRl 
4. Reformer 
4.1 Basresurser 
4.2 Forskarrekryteringstjänst 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(tkr.) 

+676 

(-193) 

+ 10 

+ 12 

+ 75 
+ 125 

+898 
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LiHÄ hcmstiilkr att under ett reservationsanslag D 19. Farmaceutiska 

fakul\c\rn fi.ir hudg-:t:m.:\ 19~0/8 I anvisas Hl 'i48 000 kr. 

Fiir, ·draga llll 1· /1 

Jag hiinvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frt1gor. 

Jag har vid min rneddsheriikning beaktat behnvet av en allmiin förstiirk

ning av basresurserna för forskningen I+ 50000 kr.). 

Med hänvisning till sammansliillningen ber~iknar jag anslaget till 

19650000 + 818000 =) 10468000 kr. 

Jag hemsW!ler att regeringen föreslår riksdagen 

all till Far111acc11tisk11 .fi1k11/tcte11 for hudgctåret 11>80/81 anvisa ett 

rcservationsanslag av 10468000 kr. 

D 20. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1817334% 

2046%000 

228 085 000 

Reservation 4 490 004 

Detta anslag avser matematisk-naturvetenskaplig forskning m:h forskar

utbildning vid universiteten i Stockholm. Uppsala. Lund. Göteborg och 

Umcii. 

A 11s/ag~:fi:ird1•/ 11i ng 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Srocklwlnu hugsko/cregion 
Universitetet i Stockholm 

varav uppbördsrnedel 

Uppsala högskolacgior1 

Universitetet i Uppsala 

varav uppbördsmedcl 

Lund/Malmö högskoleregion 

Universitetet i Lund 

1979/RO 

55812000 

180000 

60521000 

81000 

46934000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+ 8097000 + 7202000 
(+ 2168000) (+ I 038()()()) 

of. of. 

+ 7017(Xl0 + 5 928 ()()() 
(+ 621000) (+ 642000) 

of. of. 

+ 4518000 + 3628000 
(-lo 132 000) (+ 17000) 
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Högskoleenhet 1979/80 

Giiteborg> hijg.l'k1>/negio11 

Universitdet i Götehorg 18558000 

varav upphiirdsmcdel 73000 

Umt'U hiigskoll'rt'.llion 

Universitetet i Umeå 23 205 000 

Utgift 205030000 
varav uppbördsmedd 334000 

Nettoutgift 204696000 

Beräknad ändring 1980/81 

Univcrsitets
och högsklik
ämhetct 

+ 2 184 0()() 
I+ 304()()0) 

11000 

+- 2 806000 
(+ 310()()()) 

+24622000 
11000 

+24633000 
(+ 3 535 ()()()) 

Fi.in:
draganden 

+ 3593000 
(+ 1701000) 

11000 

+ 3 027000 
(+ 289000) 

+23378000 
11000 

+23389000 
(t 3 687 000) 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högslwle~imbetet 

IUHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m.' Kostnad hudget- Anmärkningar 
året 1980/81 
ttkr.) 

-----------------------------·----
I. Pris- och /iineomräkning 
2. Besparing 
2.1 Allmän besparing 
3. Förändringar a1· w1slagstek11isk 

natur 
J. I Forskargrupp i toxikologisk 

genetik; I tjänst som profes
sor m.m., US 

3.2 Forskargrupp i immunbiologi; 
I tjänst som professor m. m .. 
us 

3.3 Forskargrupp i biologisk 
ultrastrukturförskning; I 
tjänst som prnfessor m. m .. US 

3.4 Forskargrupp i strukturanalys 
av biologiska makromolekyler; 
I tjänst som professor m. m .. 
uu 

3.5 Forskargrupp i marin geologi; 
I tjänst som professor m. m .. 
UG 

3.6 Medel för drift av mätteknisk 
grupp (spiralläsargruppen). US 

3.7 Medel för drift av pelletron
accelerator, UL 

3.8 Medel för tjänst vid fysiska 
institutionen. US 

+ 14516 

(- 4100) 

Verksamheten 
hcdrivs f. n. 

+ 420 med stöd av 
anslag från 
naturvctcn-
~kap liga 
forsknings-
rådet. 

+ 450 

+ 294 

+ 621 

+ 304 

+ 876 

+ 132 

+ 128 
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Ändamål/högskoleenhet m. m.' 

3.9 Basresurser, liUm 

4. Korzse/,yerzscr ai· tidi!;:ure hcs/111 
4.1 Terminaler för LIBRiS 111 
4.2 Övergång till ny liinerntin 

(SLÖRJ 
4.3 Kontakt sekretariat. UU. UUm 
5. Rtformer 
5 .1 Omvandling av ledigbliven pro

fessur i fysikalisk kemi till 
professur i fasta tillståndets 
kemi. UU 

5.2 Omvandling av ledigblivande pro
fessur i elektronik till profes-
sur i datalogi. U L 

5.3 Basresurser 
5.4 Professur i fjärranalys, sär

skilt tillämpad ljärranalys, US 
5.5 Professur i materialvetenskap, 

uu 
5.6 Kontaktsekretariat, US. UG 

Kostnad budget-
fuet 1980/81 
(tkr.J 

+ 310 

+ 139 

+ 252 
+ 680 

- 3800 

+ 500 

+ 500 
+ 700 

+24622 

Anmärkningar 

Medel for 
detta ändamål 
har 
innevarande 
budgetår 
beriiknats 
under anslaget 
D 51. Vissa 
kostnader i 
samband med 
forsknings/ 
forskarutbild-
ningsreform. 

1 US =universitetet i Stockholm, UU =universitetet i Uppsala. UL =universitetet 
i Lund. UG =universitetet i Göteborg. UUm =universitetet i Umcä. 

UHÄ hemstiillcr att 

l. vid universitetet i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

toxikologisk genetik inrättas den I juli 1980 och att C. Ramel förordnas 

som förste innehavare . 

., vid universitetet i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

immunbiologi inrättas den 1 juli 1980 och att P. Pcrlmann förordnas som 

förste innehavare. 

3. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i fasta 

tillst1\ndets kemi inrättas den 1 juli 1980, med samtidig indragning av 

tjänsten som professor i Lo 20/21/22 i fysikalisk kemi, 

4. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i datalogi 

inrättas den 1 juli 1980 eller vid den senare tidpunkt da tjänsten som 

professor i Lo 20/21/22 i elektronik blir vakant. med samtidig indrag

ning av sistnämnda tjänst. 
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5. vid universitetet i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

fjärranalys. särskilt ti!Himpad fjärranalys. inrättas den I juli 1980. 

6. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i material

vetenskap inrättas den I juli 1980. 

7. under ett reservationsanslag D 20. Matematisk-naturvetenskapliga fa

kulteterna för budgetåret t 980/81 anvisas 229 329000 kr. med nyss 

angiven fördelning på anslagsposter. 

UHÄ har i skrivelse den 12 oktober 1979 föreslagit inrättande av tre 

tjänster som professor inom matematisk-naturvetenskaplig fakultet. UHÄ 

har därvid hemställt att 
I. en tjänst som professor i Lo 20/21 /22 i cellmorfologi inrättas vid univer

sitetet i Stockholm och att B. Afzelius förordnas som förste innehavare 

av tjänsten. 

2. en tjänst som professor i Lo 20/21/22 i molekylärbiologi inrättas vid 

universitetet i Uppsala och att 8. Strandberg förordnas som förste 

innehavare av tjänsten. 

3. en tjänst som professor i Lo 20/21/22 i marin geologi inrättas vid 

universitetet i Göteborg och att E. Olausson förordnas som förste 

innehavare av tjänsten. 

FöredraJ;:anden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Vid min beräkning av anslaget till de matematisk-naturvetenskapliga 

fakulteterna tar jag i enlighet med vad universitets- och högskoleämbetet 

( U HÄJ har föreslagit upp medel för kostnader för fyra forskargrupper samt 

en tjänst vid fysiska institutionen vid universitetet i Stockholm vilka inne

varande budgetår bestrids från anslaget Naturvetenskapliga forskningsrå

det m. m. ( + I 928 000 kr.). Tjänster som professor bör inrättas for ledarna 

av forskargrupperna vid resp. högskoleenhet. Således förordar jag att en 

tjänst som professor ( L 22) i toxikologisk genetik inrättas vid universitetet i 

Stockholm. Till förste innehavare bör utnämnas C. Ramel som f. n. inne

har en personlig tjänst som professor. Jag förordar vidare att en tjänst som 

professor (L 22) i immunbiologi inrättas vid universitetet i Stockholm. P. 

Perlmann bör utnämnas till förste innehavare av tjänsten. 

Jag avser senare att föreslå regeringen att inrätta tjänster som professor 

(L 20) i dels molekylärbiologi vid universitetet i Uppsala med 8. Strand

berg som förste innehavare och dels marin geologi vid universitetet i 

Göteborg med E. Olausson som förste innehavare. 

Jag kommer vid min anmälan av anslaget Kiruna geofysiska institut att 

beräkna medel för vissa kostnader för redovisning vilka för närvarande 

bestrids från förevarande anslag ( - 35 000 kr.). 
Genom beslut den 2 augusti 1979 möjliggjorde regeringen att en forskar

grupp för neurokemisk och neurotoxikologisk verksamhet kunde knytas 
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till universitetet i Stockholm. Regeringen medgav samtidigt all högst 

100 000 kr. fick dispLincras för driftkostnadn för den aktuella gruppen 

under innevarande hudgetår. Jag har under förevarande anslag hcräknat 

100 000 kr. för della ;indamål under hudgetäret 1980/81. 

S(lm en följd av riksdagens beslut i anledning av prop. 1978/79: 119 om 

forskning och forskarutbildning ( UbU 1978/79: 44. rskr 1978/79: 391) skall 

kontaktsekretariateb basorganisation överföras till högskolan den I juli 

1980 och omfatta all verksamhet i den. Jag anser det naturligt all resur

serna för kontaktsekretariatsverksamheten utökas i samband med att verk

samhetsområdet vidgas. Av praktiska skäl hör medlen för verksamheten 

tills vidare heräknas under förevarande anslag och under anslaget Tek

niska fakulteterna. I enlighet med vad UHÄ har föreslagit bör kontaktsek

retariat inrättas även vid universiteten i Stockholm och Götehorg. För 

nästa budgetår beräknar jag medel för kontaktverksamheten med I 100000 

kr. ( + 420 000 kr. I under förevarande anslag. 

lJ HÄ har föreslagit all en tjänst som professor ( L 22) i fasta tillståndets 

kemi vid universitetet i Uppsala inrältas den I juli 1980 samtidigt som en 

vakant tjiinst som professor (L 20) i fysikalisk kemi dras in. 

Forskningen inom det fasta tillståndets kemi omfallar studier av många 

olika typer av oorganiska ämnen. framför allt metalliska legeringar. Den 

har nära beröringspunkter med industri forskning inom t. ex. stål- och 

hårdmetallbranschen. Det är angeläget att den internationellt aktade ställ

ningen som forskningen på detta område vid universitetet i Uppsala har 

kan bibehållas och ylterligarc förstärkas. Jag biträder därför UHÄ: s för

slag. 

UHÄ har vidare lagt fram förslag om inrättande av en tjiinst som profes

sor (L 22) i datalogi vid universitetet i Lund. Härvid förutsälts att en 

ledigblivande tjänst som professor ( L 20) i elektronik dras in. 

Datalogi är den ämnesgren inom iimnet informationsbehandling som 

behandlar metodik för programvara och programutveekling. Utgående 

från datorn och dess sätt att lagra program och data söker man bygga upp 

vetskap om hur datorn bäst skall utnyttjas. F. n. finns en professur i 

datalogi vid universitetet i Linköping och en i datorsystem vid tekniska 

högskolan i Stockholm. 

Datatekniken är ett i förhållande till många andra teknikområden nytt 

kunskapsområde där många insikter fortfarande saknas på väsentliga av

snitt. Den kvalificerade utbildningen på detta område är ännu av ringa 

omfattning i förhållande till det omfattande inslag som datorer utgör inom 

allt fler områden av samhällsverksamheten. Jag anser det välmotiverat att 

förstärka resurserna för forskning och utbildning inom datalogi vid univer

sitetet i Lund. Jag förordar därför att en tjänst som professor (L 22) i 

datalogi inrättas den I juli 1980 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten 

som professor (L 20) i elektronik blir vakant, med samtidig indragning av 

sistnämnda tjänst. 
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LI HÄ har fön:slagit att en tjänst som professor ( L 22) i ljiirranalys, 

särskilt tilliimpad ljiirranalys inrättas vid universitetet i StllCkholm den I 

juli 1980. Forskningen inom detta omrih.k är av stor hetydclse för bl. a. 

inventering av naturresurser och för miljöövervakning. I likhet med U HÄ 

anser jag att en fortsatl utbyggnad av denna forskning hör ske. Jag biträder 

Jfaför UHÄ: s förslag. 

Mot bakgrund av energiknapphet och ökande brist på råvaror som tar sig 

u1tryck t. ex. i internationella satsningar på energisnåla processer och 

äteranviindning av material. har forskningen inom den nya disciplinen 

materialvetenskap under det senaste decenniet tilldragit sig kraftigt ökat 

intresse. En omfattande och uppmiirksammad materialvetenskaplig forsk

ning bedrivs f. n. vid universitetet i Uppsala. UHÄ föreslär diirför att en 

tjänst som professor ( L 22) i materialvetenskap inr~ittas vid universitetet 

den I juli 1980. Jag biträder förslaget. 

Jag har i annat sammanhang för riksdagen anmiilt frägur om inrättande 

av en utvecklingsenhet för tillämpad mikrobiologi vid universitetet i Umd1 

(prop. 1978/79: 198. UhU 1978/79: 41. rskr 1978/79: 3541. Jag var då inte 

beredd att ta stiillning till utvecklingsenhetens omfattning och närmare 

inriktning då ett stiillningstagande måste föregås av en mera detaljerad 

planering. Pa uppdrag av regeringen har nu universitetet i Umeå genomfört 

en sådan planering. 

Enligt min mening hör en utvecklingsenhet för tillämpad mikrobiologi 

vid universitetet i Umea byggas upp successivt fr. o. m. den I juli 1980. 

Vcrksamheten hör inriktas mot tillämpad cellbiologi. ekologisk mikrobio

logi och mikrobiell enzymteknologi. En samordning med nuvarande mik

robiologisk forskning vid universitetet bör eftersträvas. 

Som ett första steg i uppbyggnaden av en utvecklingsenhet föreslår jag 

att 700 000 kr. anvisas under förevarande anslag. Den fortsatta uppbyggna

den av verksamheten fär prövas i budgetarbetet de niinnaste åren. Behovet 

av lokaler bör tills vidare tillgodoses inom befintligt lokalbeständ eller 

genom förhyrning. 

Genom beslut den 13 september 1979 uppdrog regeringen åt UHÄ att 

omarbeta det förslag till program för forskning i Bottniska viken som lagts 

fram i betänkandet (DsB 1978: 14) Lokalisering av ny verksamhet till Väs

terbottens liin. Del 2. Med skrivelse den 25 oktober 1979 har U HÄ över

lämnat förslag till ett reviderat forskningsprogram. En föruts~ittning för att 

programmet skall kunna genomföras är enligt UHÄ att universitetet bl. a. 

fär tillgång till en väl utrustad fältstation. För universitetet i Umeå planeras 

en brackvattenekologisk fältstation i Norrbyn. Stationen är avsedd att fylla 

de behov av fält verksamhet som finns inom grundutbil<lning, forskning och 

forskarutbildning inom det matematisk-naturvetenskapliga området. Frå

gorna om projektering av fältstationen och det föreslagna forskningspro

grammet bereds f. n. inom utbildningsdepartementet. 

I nyssnämnda betänkande ingår även ett förslag om inrättande av ett 

laboratorium för tillämpad forskning och utveckling inom området medi-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 524 

cinska vågllr llch vibrationer. l'fl grund av det statsfinansiella liiget är jag 

inte beredd att tillstyrka detta förslag. 

Jag har vid min mcddsberäkning beaktat behovet av allmiin försfarkning 

av basresurserna för forskningen ( + 3 000 000 kr.). 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. JO s. 361. 

SU 1966: 42. rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att professuren 

(L 22) i växtbiologi skall ätcrbesiittas med benämningen ekologisk botanik. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inriitta tjiinster som professor ( L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra ben1imning av tjänst som profes

sor i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till A1atonatisk-nat1m•etenskapliga .fakulteterna för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 228 085 000 kr. 

D 21. Tekniska fakulteterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

189217435 

221684000 

242459000 

Reservation 17990968 

Detta anslag avser teknisk forskning och forskarutbildning samt specia

listutbildning inom tekniska ämnesområden vid tekniska högskolan i 

Stockholm, universiteten i Uppsala. Linköping och Lund. Chalmers tek

niska högskola och högskolan i Luleå. 

Anslag~fiirdelning 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek-

nisk natur. 

Högskoleenhet 1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Stockholms hiigslwleregion 
Tekniska högskolan i 
Stockholm 70418000 + 7720000 + 6388000 

(+ 560000) (+ 29000) 
varav uppbördsmedel 457000 35000 35000 

Uppsala högskoleregion 

Universitetet i Uppsala 3 625000 + 329000 + 312000 
(+ 1000) 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 18674000 + 3 122000 + 3 157 000 

(+ 567000) (+ 592000) 
Temaorienterad forskning 805000 805000 805000 

(- 854000) (- 805000) 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 42 713 000 + 5037000 + 4644000 

(+ 310000) t.+ 325000) 
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Högskoleenhet 

Ci1)tt·borgs hiigskuil.'rt'gioT1 
Chalmers tekniska högskola 

Um1•å hiigskolal.'gi<m 
Högskolan i Luleå 

ET1ag(forskniT1g 
TräforskT1i11g 

Utgift 
varav uppbörd~medel 

Nettoutgift 

1979/80 

62962000 

22 199000 

215000 
530000 

222141000 
457 ()()() 

221684000 

Beräknad ~indring 1980/!H 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 6715000 
(+ 517()(){)) 

+ 3374000 

+ 13000 
530000 

(- 530()()()) 

+24975000 
35000 

+25010000 
(+ 57()()(){)) 

Före
draganden 

+ 4660000 
(- 1389()()()) 

+ 2344000 

+ Il 000 
+ 29000 

+20740000 
35 000 

+20775000 
(- 1247000) 

AnslagsframsUillning har avgivits av universitets- och högskoleiimhctet 
(UHÄJ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskole
enhet m.m.' 

I. Pris- och liineomriik11ing 
2. Besparing 
2.1 Allmän besparing 
3. Förii11dri11gar al' a11slags

teknisk natur 
3.1 Forskargrupp i reaktor

fysik, CTH 

3.2 Medel för två tekniker
tjänster. CTH 

3.3 Temaorienterad forsk
ning, Uli 

3 .4 Basresurser, bl. a. för 
solvärmeteknisk forsk
ning, ULi, UL 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(tkr.) 

+ 16619 

(- 4279) 

+ 306 

+ 211 

854 

+ 1!27 

Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag frän 
naturveten
skapliga 
forsknings
rådet. 
Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag från 
naturveten
skapliga 
forsknings
rådet. 
Medel för 
detta ända
mål yrkas 
under ansla
get D 22. 
Temaoriente
rad forsk
ning. 
Medel för 
detta ända
mål har inne
varande bud
getår anvi
sats under 
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ÄnJamäl/högskok
cnhet m. m. 1 

3.5 Datortid, ULi 

4. Ko11.1·1·k\"l'll.\'N 111· tiJi
#are hes/ut 

4.1 Terminaler för LIBRIS lll 
4.2 Övergång till ny löne

rutin (SLÖRl 
4.3 Kontaktsekretariat. 

KTH. ULi. UL. CTH. HLu 

5. Rejiirmer 
5.1 Omvandling av 

ledigblivande 
professur i mate
matik till profes
sur i datalogi, 
KTH 

5.2 Forskning och 
forskarutbild
ning i arbets
miljöutformning. 
HLu 

5.3 Basresurser 
5 .4 Högre forskartjäns

tcr 
Professur i 
polymera mate
rials egenskaper 
och användning. KTH 
Professur i kvali
tetsteknik. ULi 
Professur i belys
ningslära. KTH 
Professur i industri
ell organisation, 
med företagsutveck
ling. HLu 

5.5 Utökning av kontakt
sekretariat verksam
heten. UL 

Ko>tnad budget- Anmiirkningar 
ilret 1980/81 
(tkr.) 

50 

+ '"!.75 

+ 256 

+ 1685 

+ 600 
+ 3000 

+ 500 

+ 500 

+ 500 

+ 200 

+ 300 

+24975 

anslaget D 
51. Vissa 
kostnader i 
samband med 
forsknings/ 
forskarut
bildnings
reform. 
Medel för 
detta ända
mål har för 
innevarande 
budgetår an
visats under 
anslaget D 
3:". Vissa 
särskilda ut
gifter inom 
högskolan. 

1 KTH= tekniska högskolan i Stockholm. ULi =universitetet i Linköping, 
UL =universitetet i Lund, CTH= Chalmers tekniska högskola. HLu =högskolan i 
Luleå. 
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U HÄ hemstiiller all 

1. vi<l tekniska högskolan i Stockholm en tjiinst som profösor i Lo 22/24 i 

<latalogi inrättas den I januari 1981 eller vid den senare tidpunkt d{I den 

tj;inst som professor i matematik som innehas av B. Kjellberg blir 

vakant. med samtidig indragning av sistnämnda tj~inst. 

2. vid högskolan i Luleå en tjänst som pnifessor i Lo 22/24 i arbetsmiljö

planering inrättas den 1 juli 1980. 

3. vid högskolan i Luld en tjiinst som professor i Lo 22/24 i formgivning 

inrättas den 1 juli 1981. 

4. vid högskolan i Luld en tjiinst som professor i Lo 22/24 i formfara 

inrättas den I juli 1982. 

5. vid tekniska högskolan i Strn.:kholm en tjiinst som professor i Lo 22/24 i 

polymera materials egenskaper och användning inriittas den 1 juli 1980, 

6. vid universitetet i Linköping en tjiinst som professor i Lo 22/24 i 

kvalitctstcknik inriittas den 1 juli 1980, 

7. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

belysningslära inriillas den I juli 1980, 

8. vid högskolan i Lulci\. en tjiinst som professor i Lo 22/24 i industriell 

organisation inrättas den I juli 1980. 

9. under ett reservationsanslag D 21. Tekniska fakulteterna för budgetf1ret 

1980/81 anvisas 246694000 kr. med nyss angiven fördelning på anslags

poster. 

Företrä<lare för tekniska högskolorna i Stockholm och Göteborg samt 

universitetet i Lund har inkommit med en skrivelse angående behovet av 

forskning och utveckling om polymera material. 

Fiiredra~anden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Jag beräknar medel för <latortid vid universitetet i Linköping. Motsva

rande me<lel bestri<ls innevarande budgetår frtm anslaget Vissa särskilda 

utgifter inom högskolan ( + 50 000 kr.). 

Fr. o. m. bu<lgetårct 1980/81 bör medel för temaorienterad forskning vid 

universitetet i Linköping heräknas under ett särskilt anslag. Jag räknar 

diirl'ör inte medel för än<lamålet under förevaran<le anslag ( - 805 000 kr.). 

Universitets- och högskoleämbetet ( U HÄ) har föreslagit att den le<ligbli

vande professuren <L 22) i matematik vid tekniska högskolan i Stockholm 

(KTH) skall återbesättas med henämningen datalogi (L 22). Tjänsten före

slås vara gemensam för KTH och universitetet i Stockholm. Jag biträder 

förslaget. 

Jag har under anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna tagit 

upp frågan om kontaktsekretariatcns verksamhet. För nästa budgetar be

räknar jag under förevarande anslag medel för denna verksamhet me<l 

1865 000 kr. ( + 180000 kr.). 
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U HÄ har lagt fram förslag om en organisation för forskning lH:h forskar

utbildning i arhetsmiljiiutformning i anslutning till den planerad<.: grundliig

gande utbildningen pi1 delta tHnrf1de. HI. a. föreslås tjiinster som professor 

(I. 22 l i arbetsmiljiiplanering budget aret J 981 /82. formgivning hudget:'iret 

1981 /8:?. tich formfara budgetlire\ 198:?./83. Beslut om inr;ittande av nyss

niimnda tjiinster hör enligt U HÄ fall as i anslutning till s!lillningstagandet 

till förslaget nm utbildning i arbetsmiljiiutformning. 

För egen (kl far .i••g anföra följande. I dd foregf1emle har jag förordat att 

arbetsmiljöuthiklning anordnas i Luld1 som försiiksverksamhet fr. (I. m. 

budgetiho:t 1981 /82. Med hiinvisning h;irtill ;ir jag inte nu beredd all ta 

st:illning till den föreslagna utbyggnaden av en permanent forskningsor

ganisation. Jag <111ser emellertid all hehowt av en tjänst som professor ( L 

22 l i arbetsmiljöplanering iir viil styrkt och förordar all en slidan tj:inst 

inr:ittas. Jag förutsiitter att högskolan i Luleä aktivt samverkar med andra 

högskoleenheter och iiven replierar p{1 extern kompetens för utbildning 

och forskning rörande arbetsmiljöutformning. 

Materialteknik hör. Sllm bl. a. styrelsen för teknisk utveckling strukit 

under i en delrapport frtin storprojektet Sveriges teknisk-industriella ktim

petens. till de mest angehigna utbyggnadsomrtidena för forskning och 

utvccklingsarbete. UHÄ anser det angel;iget att ;iven de material- och 

hearbetningstekniska delarna av polymeromrt1det ffa en tjfö1st som bas for 

fprskning och utbildning. Jag bitriider UHÄ: ~ förslag och förordar att en 

lj;inst som profrssor (i. :?.2) i pl1lymera materials egenskaper och anviind

ning inrii!las vid KTH den I juli 1980. 

U HÄ har vidare föreslagit att en tjänst som professor ( L 2:?.) i kvalitets

teknik inriittas vid universitetet i Linköping den I juli 1980. lJHÄ anser att 

starka samhiillst:konomiska skäl talar för ökad forskning och utbildning på 

området. Jag delar denna uppfattning och biträder därför UHÄ: s förslag. 

UHÄ har anmält att ~lmbetet avser att utreda resursb<.:hoven för både 

utbildning och forskning inom området industriell ekonomi. administration 

och organisation. I avvaktan pa resultatet av utredningsarhetet är jag inte 

beredd att nu tillstyrka förslaget om inrättande av en tjänst som professor 

(L :?.2) i industriell organisation vid högskolan i Luleå. 

Jag har vid min mcdelsberäkning räknat upp anslaget vad gäller 

Chalmers tekniska högskola (CTH) for att möjliggöra inriittande av en 

gästprofcssur till minne av CTH: s 150-Msjuhilcum. Tjiinstcn far innehas 

av svensk eller utländsk medborgare for kortare eller liingre tid inom 

ämnL'Somrtide ~om högskolan sjiilv bestiimmer. "Ijiinsten hör beniimnas 

Chalml'rs tekniska högskolas juhileumsprofessur ( + :?.00 000 kr.). 

Jag har inledningsvis berört frt1gan om nya forskningsområden. I sam

band hiirmed har jag förordat att man nu skall utveckla forskningen kring 

marin teknik vid CTH. 
Med marin teknik av~es kunskap och färdigheter för att pi\ och under 
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havsytan bedriva verksamheter i syfte att t. ex. utvinn<t föda. r{1varor (ich 

energi. 

Vissa delar av den marina tekniken är etablerade teknikomrb.den såsom 

skeppstcknik. dykeriteknik. fiskeriteknik. petroleumtcknik osv. Andra de

lar är under utveckling såsom teknik för mineralutvinning. alg- och mussel

odling. svetsning och andra maskinarbeten under vatten. energiutvinning 

ur havsvägor m. m. 

I Göteborg finns f. n. ett stort antal marina aktiviteter viu myndigheter 

och instititutillner men iiven varv llCh rederier. Enligt min mening finns det 

d~irför goda förutsättningar att i Göteborg bygga upp en forskningsverk

samhet inom det marintckniska omr:idet. För att stimulera forskningen pti 

detta område förordar jag att 500000 kr. anvisas till CTH. Jag förutsiitter 

att CTH samverkar med havsresursdclegationen och berörda myndigheter 

i denna fråga. 

Jag utg::\r fr{m att medelsbehovet för basorgan isat ioncn för tjiinsten som 

professor i musikakustik vid KTH skall tillgodoses inom ramen för före

varande anslag. anslagsposten Tekniska högskolan i Stol'.kholm. 

Jag har vid min medclsheriikning beaktat behovet av allmiin fi.irstiirkning 

av basresurserna för forskningen ( + 4 034 000 kr.). 

Regeringen har föreskrivit att följande professurer ( L 22) får lcdigförkla

ras med ändrade heniimningar. 

Nuvarande benämning 

Informationsbehandling. särskilt 
den administrativa databehand
lingens metodik 
Värmctcknik o<.:h maskin-
lära 
Lärnn om maskinclement 
Elcktrnmaskinliira 

Läroanstalt' 

KTH 

CTH 
CTH 
CTH 

Föreslagen henämning 

lnformationshehandling. 
särskilt administrativ 
databehandling 
Energiteknik i kemisk 
proccssindustri 
Maskinelcmcnt 
Kraftelektronik 

1 KTH = tekniska högsh•lan i Stockholm. CTH = Chalmers tekniska högskola. 

Jag förordar att bcniimningarna ändras på detta sätt. 

Jag vill hiir anmäla att regeringen har föreskrivit att d•~n tjiinst som 

professor (L 22) i träteknik vid KTH. som inriittades den I juli 1979, skall 

inriktas mot vidareförädling av trii och träbaserade material. 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 221 i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av tjänster som pro

fessor i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1980/81 anvisa ett reser

vationsanslag av 242 459000 kr. 

34 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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D 22. Temaorienterad forskning 

1980/81 Förslag 6 IT!.000 (nytt anslag) 

Detta anslag avser temaorienterad forskning vid universitetet i Linkö

ring. Medel för detta iindamål har innevarande tiudgctär anvisats under 

särskilda an slagsposter under anslagen D 16. Samhällsvetenskarliga fakul

teterna. D 21. Tekniska fakulteterna och D 35. Vissa särskilda utgifter 

inom högskolan. 

Ans/ag~:fi'irdelning 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

Högskoleenhet 

Unki.ipings hiigsko/eregion 

Universitetet i Linköping 

Beräknat belopp 1980/81 

Universitets- och Före
högskoleämbctet draganden 

+9470000 
(+2770000) 

+6172000 
(+2611000) 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 
UHÄ: s förslag innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I. Anslagstekniska förändringar 
1.1 Viss verksamhet inom tema

orienterad forskning 

2. Reformer 
2.1 2 tjänster som professor 

inom temat Hälso- och sjuk
vården i samhället 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(tkr.) 

+2770 

+ 360 

Medel för 
detta ända
mål har för 
innevarande 
budgetår an
visats under 
anslagen D 
16. Samhälls
vetenskapliga 
fakulteterna, 
D 21. Teknis
ka fakulte
terna och D 
35. Vissa 
särskilda ut
gifter inom 
högskolan. 
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Ändamål 

2.2 2 tjänster sum professor 
inom temat Kummunik;1tion 
- överföring av information 

2.3 I tjänst som professor 
inom temat Teknik och social 
förändring 

2.4 Basresurser inkl. 
hibliotcksresurser 

K11stnad budget- Anmärkningar 
året 1980/81 
(tkr. l 

+ 360 

+ 180 

+5800 

-'-9470 

UHÄ har lämnat följande förslag till program för verksamheten inom 

ti:-mana Hiilso- och sjukvården i samhället resp. Kommunikation - över

föring av information. 

Temat Hälso- och .1j11kvården i samhället bör sträva efter att samla och 

utveckla grundläggande kunskaper och teorier om hälso- och sjukvårdens 

roll i samhället och därvid knyta an till såv~il den internationella forskning

en inom området som aktuell debatt och pllgaendc utredningar. 

Ett viktigt problemområde för temat är individens hälsa. värdeftcrfragan 

och sambandet med den sociala miljön. Temat bör söka belysa individens 

upplevelser. attityder och värderingar i relation till hälsa och välbefin

nande liksom sambandet mellan olika arbetsmiljöer och individens hlilso
tillstånd. 

Stora problem är förknippade med att finna en brygga mellan olika 

medicinska beskrivningar av hälsa och sjukdom samt sådana som passar in 

i ett socialt perspektiv. rorskning om dessa problem kan också röra 

omvårdnaden. vilket är ett centralt område från forskningsanknytnings
synpunkt för flera utbildningar inom vårdområdct. 

Medan vården tidigare till sin huvuddel gavs i informella former inom 

familjen, är den numera institutionaliserad och formaliserad. Studier av de 

följder övergången medfört för vårdsituationen, för de vårdade och för 

vårdpersonalen, kan och bör vidgas till studier av hur en formell vårdstruk

tur kan kompletteras med insatser i mer informella former. Härvid bör ett 

internationellt komparativt perspektiv eftersträvas. 

Till temats uppgifter hör att studera samhällets vårdorganisation och i 

vilken utsträckning den tillgodoser och förmår anpassa sig till de krav som 
myndigheter, patienter och anställda ställer. 

I temat Kommunikation - överföring av information studeras mänsklig 

kommunikation. För att allsidigt belysa kommunikationsprocesserna be

hövs en tvärvetenskaplig forskning, där kunskaper och erfarenheter från 

flera områden kan samordnas. Forskningen inom temat bör i första hand 

inriktas på att studera individens kommunikativa funktioner. 

En människa kan ses ur olika perspektiv: Som en biologisk organism, 

som en social varelse, eller som ett självständigt handlande subjekt. De 
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olika wten~kaper som sysslat med m;inniskans kommunikation har i all

m;inhet nöjt sig med att betrakta individen ur ett av dessa perspektiv. För 

att kunna analysera hur kommunikation fungerar behöver man emellertid 

veta vad som ;1r biologiskt bestiimt. vad Sllll1 iir social konvention. vad som 

beror på kulturell påverkan och vad som beror pä individen sj;ilv. Man 

mi'lste ockst\ klarfagga samspelet mellan dessa tre nivtier. 

Inriktningen av temats forskning bör viiljas med utgångspunkt i att det iir 

genom kommunikation. genom att ta emot och fämna information, männi

skan samspelar med sin omvfald. Hon tar del av konst och litteratur och 

utövar sj;ilv skapande verksamhet. Hon blir delaktig av social gemenskap 

och kan påverka förhållanden i sin n;irhet och i samhiillet. Som individ och 

som samhällsvarelse är människan således beroende av kommunikations

proccsser i vid mening. 

Kunskap om mänsklig kommunikation och om vad som främjar eller 

hämmar den kan bidra till att fördjupa och vidga demokratin. Av stor 

betydelse är också att massmedia, myndigheter, utbildnings- och kulturin

stitutioner, liksom de enskilda individerna själva. får del i och tillämpar 

kunskap om hur människans initiativ- och handlingsförmåga kan bevaras i 

de stora sociala system som samhället i dag bildar. 

En väsentlig de av forskningen bör gälla språklig kommunikation, men 

också kommunikation som försiggår genom bilder och gester måste iignas 

uppmärksamhet. 

Kunskap om störd kommunikation kan leda till fördjupad insikt i kom

munikationens villkor. Den kan också ge direkta anvisningar för hur man 

inte bara kan avhjälpa fysiska och psykiska handikapp, som vållas av syn

och hörselförlust och av vissa hjärnskador, utan också lösa problem som 

uppstår i kommunikation mellan individer och grupper med olika kulturell 

och språklig bakgrund. Genom att skaffa sig kunskap om störd kommuni

kation kan temat behandla frågor som är betydelsefulla i vårt samhälle, där 
den geografiska och sociala rörligheten är stor. och där människor vistas 

och arbetar i annan kulturell och språklig miljö än de vuxit upp i. 

Viktigt är att de båda temana informerar om forskningen samt skapar 

förutsättningar för forskningsanknytning för olika berörda utbildningar. 

Föredraganden 

Medel för temaorienterad forskning anvisas innevarande budgetår under 

anslagen Samhällsvetenskapliga fakulteterna. Tekniska fakulteterna och 

Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. Jag förordar att medel för 

denna verksamhet fr. o. m. budgetåret 1980/81 anvisas under ett särskilt 

anslag. Ett reservationsanslag benämnt Temaorienterad forskning bör 

föras upp i statsbudgeten för budgetåret 1980/81. För pris- och löneom

räkning beräknar jag 141000 kr. 
Verksamheten bö.r budgetåret 1980/81 utvidgas till att omfatta ytterligare 

två teman: Hälso- Ol:h sjukvården i samhället samt Kommunikation -
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överföring av information. De av universitets- och högskoleämbetet 

( UHÄl föreslagna programmen bör giilla för dessa tt:man. För vart och ett 

av de båda nya temana hör den J juli 1980 inrättas två extra ordinarie 

tj;inster som professor (L 22). 

Jag har vidare räknat med en förstärkning av resurserna för den temaori

enterade forskningen ( + 2 700000 kr.). 

Jag kommer senare att under anslaget Inredning och utrustning av lo

kaler vid högskoleenheterna m. m. beräkna medel för viss utrustning inom 

den kostnadsram som står till UHÄ: s disposition budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Temaorienterad j(1rskninR för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 6 172 000 kr. 

D 23. Vissa kurser för utländska studerande 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 527 449 

2642 000 

3 172000 

Frän detta anslag bestrids kostnader för kurser i svenska språket för icke 

svensktalande studerande m. tl. Utbildningen står under universitets- och 

högskoleämbetets ( UHÄl inseende och meddelas vid universiteten. Med

len fördelas mellan dessa enligt beslut av UHÄ. Regeringen har meddelat 

bestämmelser för anslaget den 14 juni 1979. 

Unin•rsitets- och hiiRskoleiimhctet 

I. Pris- och löneomräkning 130 000 kr. 

2. Efter förslag av utredningen <U 1978: 03) om gäststuderande m. m. 

beslöt regeringen den 5 juli 1979 om försöks verksamhet med preparandår 

för utländska studerande med vardera tvä undervisningsgrupper inom 

högskolan resp. den kommunala vuxenutbildningen att påbörjas budget

året 1979/80. Ämbetet föreslår för budgetåret 1980/81 en fortsatt försöks

verksamhet inom högskolan till en kostnad av I 112000 kr. 

UHÄ hemställer att under ett förslagsanslag D 23. Vissa kurser för 

utländska studerande budgetåret 1980/81anvisas3884000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag har vid min beräkning av detta anslag beaktat kostnaderna för de 

lärartjänster som har inrättats vid universitetet i Stockholm med anledning 

av regeringens be~lut den I mars 1979. 
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1 övrigt räknar jag under detta anslag inte med nägra andra för~indringar 

än sädana av automatisk natur. 

Jag hemshiller att regeringen föreslår riksdagen 

all till Vissa kurser fiir 11t/ii11ds/.:.a studl'randc för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 3 172000 kr. 

D 24. Vissa tandvårdskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

61658403 

61253000 

63 781 000 

Detta anslag avser den tandvi'lrd som bedrivs i anslutning till den odonto

logiska utbildningen och forskningen vid karolinska institutet samt univer

siteten i Lund, Göteborg och Umeå. Vidare utgår från anslaget vissa medel 

till de statliga tandtekniker- och tandsköterskeskolorna samt till ersiittning 

åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter. 

Personal 

Tandvårdspersonal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Materiel m. m. 
Lärarkliniker m. m. 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Telegram och telefon 
Renhållning och städning 

Uppbördsml'dd 
Patientavgifter m. rn. 

Nettoutgift 

1979/80 

564 

56396000 
13064000 
3 531000 

22000 
13000 

396000 
3 142000 

76564000 

1531!000 

61253000 

Universitets- uch högskoleämbetet 

Pris- och löneomräkning m. m. 6081000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets
och högskole
ämbetet 

of. 

+4308000 
+ 1307000 
+ 202000 

of. 
+ I 000 
+ 41000 
+ 222000 

+6081000 

of. 

+6081000 

Föredra
ganden 

+3997000 
+ 1800000 
- 275000 

of. 
of. 

+ 8000 
+ 222000 

+5752000 

+3 224000 

+2528000 

Universitets- och högskoleämbetet hemställer att under ett förslagsan

slag D 24. Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1980/81 anvisas 

67 334000 kr. 
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Fiiredragandcn 

Kostnaderna för bl. a. materiel under detta anslag har under en följd av 

är ökat i en omfattning som gett upphov till betydande överskridanden. 

Dessa överskridanden har till stor del måst accepteras bl. a. med h~insyn 

till all berörda tandvårdsutbildningar av olika skäl har kommit att kriiva ett 

ökat patientunderlag och att härigenom inslaget av ren tandvård har kom

mit att öka. Även kostnadsutvecklingen för dcntalmateriel har bidragit 

härtill. Min medelsber~ikning syfta;- till att åstadkomma en anpassning till 

belastningsutvecklingen och bör ochå göra det möjligt att genomföra en 

mera balanserad fördelning av resurserna för materiel mellan herörda 

högskoleenheter. 

Jag beräknar medel enligt sammanställningen och hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Vissa tw1drårdskost11ader för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 63 781000 kr. 

D 25. Kungl. biblioteket 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

27038000 

28 218000 

Detta anslag har tillkommit med anledning av regeringens proposition 

1978/79: 122 om vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet ( Ub U 

1978/79: 37, rskr 1978/79: 352). Anslaget innefattar även medel för statens 

psykologisk-pedagogiska bibliotek <SPPB). 

Kungl. biblioteket IKB) fick genom statsmakternas nyssniimnda beslut 

en ny organisation fr. o. m. den I juli 1979. Detta innebär bl. a. att KB leds 

av en styrelse om tio iedamöter. Riksbibliotekarien är styrelsens ordföran

de. Verksamheten vid KB bedrivs inom tre avdelningar, nämligen adminis

trationsavdelningen, bibliotcksavdelningen och bibliografiska avdelning

en. 

KB disponerar utöver förevarande anslag under innevarande budgetår 

20000 kr. från anslaget IX B 12. Bidrag till internationellt kulturutbyte. 

Enligt sin instruktion ( 1979: 480) är KB nationalbibliotek och fullgör 

härvid dokumentära uppgifter och serviceuppgifter. 

SPPB: s uppgifter, ställning och organisation har varit föremål för över

syn och de förslag som föranletts av denna översyn har under hösten 

rcmissbehandlats. 

Myndigheterna 

Kungl. biblioteket IKB) 

I. Pris- och löneomräkning I 877 000 kr. 
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2. Med h;insyn till att KH omorganiserats och h;irvid iiven erh{lller nya 

uppgifter h<lf bihlioteket inte kommit med förslag om besparing. 

3. Personalförstiirkniog ( + 539 000 kr. l. innehilrande permanentande av 

en personlig tjiinst som avdelningsdirektör i F 21. I tjiinst som förste 

bihliotekarie i F 20. I 1/2 tjiinst som bihliotckarie i högst F 14. 2 tjänster 

som hihlioteksassistent i högst F 8 samt 1/2 tjlinst som assistent i högst F 5. 

4. Medel för arvoden åt styrelsen ( + 80 000 kr.). 

5. Lokalkostnader (-21000 kr.). 

6. Medel för automatisk databehandling. terminalhyror m. m. t+ 127000 

kr.). 

7. Mi.:del för utökad Jrift av LIBRIS (+545000 kr.). 

8. Mikrofilmning av ~vensk dagspress. positiv kopia till universitetsbib

lioteket i Lund(+ 180000 kr.I. 

För utgivningen av femårskatalogen Svensk bokkatalog samarbetar Bib

liografiska institutet sorn i den nya organisationen beniimns bibliografiska 

avdelningen med Tidnings AR Svensk Bokhandel. Manus till katalogen 

196<1-70 föreligger nu hdt fardigsUillt för uppsättning. Svensk Bokhandel 

har hos uthildningsdepartementet hemställt om förlusttäckningsgaranti el

ler annan form av ekonomiskt stöd för produktionen. med hänvisning till 

att utgivningen av katalogen inte längre kan ske på sedvanliga kommer

siella villkor. 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek <SPPBJ 

SPPB har den 31 augusti 1979 inkommit med anslagsframställning. 

FäredraRunden 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPBJ har varit föremål för 

en översyn och de förslag som föranletts av denna översyn har under 

hösten remisshehandlats. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet och 

jag avser att senare föreslå regeringen att förelägga riksdagen vid inneva

rande riksmöte en särskild proposition om SPPB: s uppgifter. ställning och 

organisation. Jag tar då även upp frågan om bibliotekets resurser for 

budgetåret 1980/81 och räknar därför inte nu medel för bibliotekets verk

samhet. 

Jag beräknar medel för löne- och prisomräkning för kungl. biblioteket 

1KHH + 1469000 kr.). 

KB ansvarar enligt rcgeringsbeslut den 15 december 1977 fr. o. m. den I 

januari 1978 för den löpande driften av det datorbaserade hiblioteksdata

systemet LIBRIS. Enligt riksdagsbeslut i anledning av dels regeringens 

proposition om ett centralt organ för informationsförsörjning. m. m. \prop. 

1977/78: 114. UbU 1978/79: 12. rskr 1978/79: 39). dels regeringens proposi

tion om vissa åtgärder på informationsförsörjningsomrädet (prop. 1978/ 

79: 122, UbU 1978/79: 37. rskr 1978/79: 352) kvarligger ddta ansvar på KB 

även efter den 1 juli 1979. Utvecklingsansvaret för LIBRIS överfördes vid 
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samma tidpunkt frnn statskontoret till den nyinriiltaue uelegaliPrn:n för 

vetenskaplig och kknisk infurmationsförsö1jning ( DFI ). 

Samtidigt med dessa föriindringar p{tgår arbetet med oml~iggning av 

LI BRIS till annat datorsystem pä datamaskincentralen fi.ir administrativ 

databehandling (DAF Al. Arhetet leds av statskontoret och ber~iknas vara 

avslutat den I april 1980. Detta system - LI BRIS 111 - inneb~ir bl. a. en rad 

tekniska förhättringar. LIBRIS 111 kommer att ha hetydligt större bcarhet

ningskapm:itet än det nuvarande systemet. Dtt kan ocksä antalet terminaler 

som är fast anslutna till systemet heriiknas öka frfö1 nuvarande 25 till ca 

150. Antalet fast anslutna forskningsbibliotck ökar från 14 till 21. Dessut

om kommer det då att vara möjligt att i större utstriickning medgl.! alt 

systemet utnyttjas av andra bibliotek än de fast anslutna. 

Bytet till en mer effektiv centraldator, ökningen av antalet terminaler och 

anslutna hibliotck samt infönmdet av nya datorrutiner medför ökade krav 

på resurser. Jag beräknar därför ytterligare medel för LI BRIS-verksamhe

ten(+ 500000 kr.). 

Genom ovannämnda riksdagsbeslut har KB bl. a. fä.It en ny organisation. 

KB leds fr. o. m. den I juli 1979 av en styrelse och jag beräknar därför 

medel för styrelsearvoden för hudgetåret 1980/81 !+ 80000 kr.). Jag !inner 

det i likhet med KB motiverat att biblioteket ges en personalförstiirkning 

och beräknar medel härför ( + 470 000 kr.). 

I sin roll som nationalbibliotek har KB även fått ansvaret för mikrofilm

ningen av svensk dagspress fr. o. m. den I juli 1979. 

Lagen ( 1978: 487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptag

ningar föreskriver beträffande dagstidningar att två exemplar skall lämnas 

till KB och ett exemplar till biblioteket vid universitetet i Lund. Dl.!! ena av 

KB: s exemplar skall vara nationalexemplar och det andra skall användas 

för mikrofilmning. Det exemplar som lämnas till universitetshiblioteket i 

Lund skall vara nationellt reservexemplar. 

Genom ovannämnda riksdagsbeslut med anledning av prop. 1978/79: 122 
beslöts att kopior av mikrofilmen av svensk dagspress skulle framställas. 

Ett exemplar skulle gå till KB och universitetsbiblioteken i Uppsala, Göte

borg och Umeå skulle fä var sitt exemplar. Universitetsbiblioteket i Lund 

har som nämnts ålagts att förvara och tillhandahålla det nationella reserv

exemplaret. KB framhåller att om universitetsbibliotekets exemplar skall 

kunna fylla denna funktion. dvs. ersätta KB: s exemplar om detta skulle bli 

förstört eller skadat, är det nödvändigt att det skyddas frän förslitning. Jag 

delar KB: s uppfattning att en komplettering av pappersexemplaret vid 

universitetsbiblioteket i Lund med mikrofilmning därför är en angelägen 

åtgärd och räknar medel för ytterligare ett mikrofilmexemplar ( + 180 000 
kr.). 

Budgetåret 1979/80 har 20 000 kr. ställts till KB: s disposition frän ansla

get Bidrag till internationellt kulturutbyte. Jag beräknar för kommande 

budgetår dessa medel under förevarande anslag ( + 20 000 kr.). 
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Frän både kulturpolitisk synpunkt m:h med hänsyn till bibliotekens 

behov ~ir det angclägel all KB: s u1givning av Svensk bokkatalog kan forlgä 

kontinuerligt. Jag avser därför att ge statens förhandlingsnämnd i uppdrag 

att förhandla med bokbranschen om tryckningen och utgivningen av de 

häda bokkatalogerna 1906-70 och 1971- 75. Förhandlingarna bör i förs1a 

hand syfta till att precisera hur en eventuell statlig förlustgaranti skall 

beräknas. Det är också ön sk väi1 att formerna för den fortsatta utgivningen 

av Svensk hokkatalog tas upp i förhandlingarna. 

Jag förordar att resurserna till KB: s disposition under förevarande an

slag räknas upp med 2719000 kr. m:h hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen att i avvaktan på förslag angående SPPB i särskild proposition 

till Kungl. hiblivtekct för budgetåret I 980/81 anvisa ett reservations

anslag av 28218000 kr. 

D 26. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

511080435 

526980000 

686 0 2 I 000 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår utgifter för lokalhyror, 

bränsle. lyse och vatten samt övriga fastighetsdriftkostnader vid de statliga 

högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 

högskoleutbildningen i Halmstad och Skövde, lnstitutel för internationell 

ekonomi. kungl. biblioteket och stalens psykologisk-pedagogiska biblio

tek. 

Vidare bestrids från anslaget kostnader för viss med fastighetstjänsten 

sammanhängande service vid universitelen. lekniska högskolan i Stock

holm. Chalmers tekniska högskola samt högskolan i Luleå. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Utgifter 

Lokalhyror 524923000 + 161153000 + 158740000 
Kostnader för viss med 
fastighetstjänsten 
sammanhängande ~ervice 2162000 + 216000 + 216000 

527085000 +161369000 +158956000 

Vppbiirdsnu•del 
Upplåtelse av lokaler 
m.m. 105 000 85000 85000 

Nettoutgift 526980000 +161454000 +159041000 
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Unirasitc/.\'- och hiig.1kolciimhctl'I 

I. Prisomräkning (+ 146934000 kr.). 

2. Medel beräknas under detta anslag för lokalhyror m. m. för forsk
ningsinstitutet för atomfysik ( + 2 413 000 kr. I. Institutet för internationell 

ekonomi ( +92 000 kr.) och fortbiluning av journalister. FOJO ( +90 000 kr.). 

För innc:var:.mue budgetar bestrids motsvarande kostnader från anslagen 

Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader. Institutet för 

internationell ekonomi resp. Utbildning för kultur- och informationsyrken. 

3. Ökade hyres- och fastighctskostnader på grund av lokalutbyggnad 

( + 11925000 kr.). 

f"iiredraga11de11 

Medel för lokalhyror m. m. för forskningsinstitutet för atomfysik har inte 

beräknats under detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 686 02 I 000 kr. 

Jag hemsfaller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokalkost11adcr m. m. rid hiigskolee11hcterna för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsansfag av 686 021 000 kr. 

D 27. Lån till studentkårlokaler 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

10000000 

1000 

1000 

Behållning 2407000 

Lånefonden för studentkårlokaler tillkom genom beslut av I 963 års 

riksdag (prop. 1963: 172. SU 1%3: 212, rskr 1963: 405). Enligt kungörelsen 

( 1964: 398) om lån för anskaffning av studentkårlokaler (omtryckt 

1973: 384) kan lån från fonden utgå till studentorganisationer vid universi

teten m. fl. läroanstalter för anordnande av studentkår- och restauranglo

kaler för anställda och studerande. Enligt kungörelsen ( 1970: 273) om län 

för inredning och utrustning för vissa studentkårlokaler <ändrad 1973: 385) 

kan lån från fonden utgå för första uppsättningen av inredning och utrust

ning för restauranglokaler. 

Till följd av statsmakternas beslut (prop. 1973: I bil. 13 s. 222, CU 

1973: 10, rskr 1973: 110) har beslutanderätten i frågor om stöd till allmänna 

samlingslokaler tlyttats över till en delegation inom bostadsstyrelsen. 

Kungl. Maj: t har uppdragit åt delegationen att även vara beredande organ i 

frågor om lån från förevarande fond \jfr prop. 1973: 1 bil. 10 s. 531). 

De lånebelopp som sammanlagt beviljats ur fonden intill utgången av 

budgetåret 1977/78 framgår av följande sammanställning. 
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L::lne- Uine- R;inte- r11.:h 
underlag bdupp amnrlcrings-

fri del av 
lancbeloppet 

Restauranglokaler 16491 000 16491000 16491000 
Övriga k:\rlokaler 26491 000 12 157.'iOO 8266000 
Inredning och utrustning 

for restauranglokaler 2 242000 2242000 

30890500 26999000 

För hudgctårcn 1964/65- 1979/80 har unda anslaget anvisats samman

lagt ca 36 milj. kr. Som framgår av sammanställningen har lån om samman

lagt ca 31 milj. kr. heviljats intill utgången av hudgett\ret 1978/79. 

För innevarande budgetår har anvisats ett invcstcringsanslag av I 000 kr. 

Vidare fär lån heviljas från fonden intill ett sammanlagt helopp av 20 

milj. kr. 

Bostadsstyrclsen 

Bostadsstyrelsen föresli'tr att ett anslag av I 000 kr. förs upp för budget

året 1980(81. Lån bör under niista budgetår få beviljas intill ett sammanlagt 

belopp av 20 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 1 000 kr. Vidare bör län 

under nästa budgetår få beviljas intill ett sammanlagt belopp av 20 milj. kr. 

Den medelsbehällning som vid utgången av innevarande budgetår finns 

kvar på Urnefonden för studcntkårlokaler på kapitalbudgeten bör i sin 

helhet föras över till det reservationsanslag som inrättas genom budget

omläggningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1980/81 lån får beviljas till studentkårlo

kaler intill ett sammanlagt belopp av 20000000 kr. 

2. till Lån till st11de11tkår/oku/er för budgetåret 1980/!H anvisa ett rcscrva

tionsanslag av I 000 kr. 
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D 28. Redm·isningsccntralerna vid universiteten 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

464160 

1 000 

I 000 

Genom anslaget regleras inkomster och utgifter för sex redovisningscen

traler. en vid vart och ett av universiteten. Till redovisningscentralcrna är 

knutna samtliga högskoleenheter inom universitets- och högskoldimbl'lets 

(UHÄJ verksamhetsområde samt vissa andra statliga myndigheter. Verk

samheten bedrivs under inset:nde av riksrevisionsverket. som bl. a. fast

stlillcr taxan för redovisningscentralerna. Den sammanlagda omsättningen 

balanserar innevarande budgetår på ca 9 milj. kr. 

U11i1wsi1c1s- och hiigskolciimhcll'I föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. U HÄ räknar med att i förslag till regkringsbrev för 

hudget&ret 1980/81 kunna redovisa ett budgetförslag !'>Om inneblir att vaije 

redovisningsccntral i princip skall vara självhiirande. 

Föredragamlen 

I enlighet med universitets- och högskokämhetets förslag bör anslaget 

föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Redol'i.rning.1·n·111ra/ern11 1·id 1111i1•ersi1ercn för budgetåret 

1980/81 anvisa ett forslagsanslag av I 000 kr. 

D 29. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1 ()()() 

I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för verksamheten vid 

Stockholms datorcentral för högre utbildning och forskning. Centralen är 

knuten till regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion och gemensam för 

universitetet i Stockholm. tekniska högskolan i Stockholm och karolinska 

institutet samt försvan:ts forskningsanstalt. Regeringen har den 14 juni 

1979 meddelat bestämmelser för anslaget. 

Unii·ersirers- och högsko/eiimhell'I föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Föredraganden 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Dawrcentralcn för högre urhildning och forskning i Stock

holm för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 30. Ersättning till vissa lärarkandidater 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

o5 173 273 

48 763 000 

55049000 

Ur anslaget bekostas 

ersättning för mistad lön enligt förordningen (UHÄ-FS 1979: 39) om 

förmåner till vissa lärare som genomgår lärarutbildning, 

ersättning för mistad lön/utbildningsarvode enligt förordningen (UHÄ

FS 1979: 40) om förmäner till vissa studerande pä folkhögskollärarlinjen, 

utbildningsarvode enligt förordningen (UHÄ-FS 1979: 41) om utbild

ningsarvode till vissa studerande som genomgår lärarutbildning samt 

utbildningsarvode enligt förordningen (UHÄ-FS 1979: 118) om förmäner 

vid genomgång av utbildning pä speciallärarlinjen. 

Medel under anslaget utgår med hänsyn tagen till antagningskapaciteten 

på vissa linjer inom sektorn för utbildning för undervisningsyrkcn. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

UHÄ:s ändringsförslag innebär följande 

Ändamål 

Uineumräkni11g 
2 Besparingar 

2.1 Handels- och kontors
lärarlinjcn 

2.2 Pedagogik/metodiklärar-
linjen 

3 Förändringar av anslag.l'
teknisk natur 
Medel för traktamenten 
till vissa studerande 
på speciallärarlinjen 

4 Konsekvenser a1· 
tidigare beslut 
Vårdlärarlinjen 

5 Reformer 

5. I Industri- och hantverks
lärarlinjen 

5.2 Vårdlärarlinjen 

Kostnad Anmärkningar 
bå 1980/81 
(tkr) 

+ 2048 

(- 783) Har samband med för
ändringar som redo
visats under anslaget 
D 8. Utbildning för 
undervisnings yrken. 

(- 261) 

+ 4 500 Medel för detta 
ändamål har för 
innevarande år an
visats under an
slaget D 8. Utbild
ning för undervis
ningsyrken. 

+ 1 566 Har samband med för
ändringar som redo
visats under ansla-

+ 4894 

+I 566 

+14 574 

get D 8. Utbildning 
för undervisnings
yrken. 
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UHÄ hemställer 

att under ett förslagsanslag D 28. Ersättning till vissa lärarkandidater 

budgetåret 1980/81 anvisas 63 337 000 kr. 

Genom beslut den 28 juni 1979 uppdrog regeringen åt U HÄ att komma in 

med förslag till olika utbildningsåtgärder med syfte att minska bristen inom 

skolväsendet på behöriga lärare i bl. a. teoretiska ämnen. UHÄ har den 26 

september 1979 redovisat sitt uppdrag. Enligt ämbetets uppfattning hör det 

övervägas om utbildningsarvode skall utgå under högst en termin för de 

studerande som genomgår vissa av de föreslagna ämnesläraruthildningarna 

och har tjänstgjort som lärare under minst sju terminer på minst halvtid. 

Föredraganden 

Jag har beräknat kostnaderna under detta anslag med hiinsyn till dimen

sioneringen av herörda lärarutbildningslinjer. Frågan om antagningskapa

citeten har behandlats under anslaget Utbildning för undervisningsyrken. 

Högskolemyndigheterna står inte i något arbetsgivarförhållande till de 

studerande som erhåller utbildningsarvode eller annan ersättning ur före

varande anslag. Detta innebär att lönckostnadspålägg inte skall beräknas 

på dessa arvoden/ersättningar. 

Enligt förordningen <U HÄ-FS 1979: 118) om förmåner vid genomgång av 

utbildning på speciallärarlinjen samt förordningen <UHÄ-FS 1978: 2) om 

förmåner vid genomgång av fortbildningskurs för vissa lärare kan ersätt

ning för resekostnader samt traktamenten utgå under utbildningstiden till 

vissa studerande på speciallärarlinjen och till denna knutna kurser. Uni

versitets- och högskoleämbetet har föreslagit att dessa kostnader fr. o. m. 

nästa budgetår får belasta förevarande anslag i stället för anslaget Utbild

ning för undervisningsyrken. Jag är inte beredd att biträda förslaget. 

Jag är inte heller beredd att förorda någon utökning av de kategorier 

ämneslärarkandidater som erhåller utbildningsarvode vid genomgäng av 

ämneslärarutbildning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till vissa lärarkandidater för budgetäret 1980/81 
anvisa ett förslagsanslag av 55 049000 kr. 
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D 31. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2781526 

2 250000 

2 400 000 

Frtin detta anslag bestrids kostnader för ersättning ät vissa opponenter 

vid disputationer vid vissa statliga högskoleenheter. Regeringen har den 14 

juni 1979 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Uni1·ersitets- och hiigskoleiimhetet föreslår att anslaget med hänsyn till 

de senaste årens hclastning höjs med 150 000 kr. till sammanlagt 2 400000 
kr. 

Fiirnlraganden 

1 enlighet med universitets- tH:h högskoldimhetcts förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med 2 400 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Ersiittnini.: tlt 1·is.rn opponenter 1·id disputationer för budget

året 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 400000 kr. 

D 32. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4118 150 

4650000 

4650000 

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning åt dels sådana ledamöter 

i tjänsteförslagsnämnd som avses i 19 kap. 32 * första stycket 3. högskole
förordningen (1977: 263. omtryckt 1979: 857). dels sakkunniga eller spe

cialsakkunniga som utsetts enligt bestämmelser i högskoleförordningen 

eller andra av regeringen utfärdade bestämmelser för myndigheter inom 

utbildningsdepartcmentets verksamhetsområde, om ersättning inte skall 

utgå ur särskilt för ändamålet anvisade medel. Regeringen har den 9 

oktober 1975 och den 14 juni 1979 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Universitets- och hö!fskoleämhetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp, 4 650 000 kr. 

Föredraganden 

1 enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning ut 1·issa lcdamc)ter i (jii11stefiirslags11iimndcr m. m. 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 4650000 kr. 
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D 33. Uthildningsbidrag för doktorander 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 Förslag 

60 182 345 

59735 000 
73 748 000 

Fr<'in anslaget hestrids kostnaderna för sammanlagt I 435 utbildnings

bidrag för doktorander. Bestämmelser för dessa har givits i förordning

en ( 1976: 536) om utbildningsbidrag för doktorander Uindrad senast 

1979: 4731. Utbildningsbidragct utgär med belopp som ligger mitt emellan 

det högsta och det fagsta hcloppet för utbildningsbidrag inom arbetsmark

nadsutbildningen (prop. 1975/76: 128. UbU 1975/76: 28. rskr 1975/76: 380\. 

f. n. med 48 840 kr. för år. 

Uni\·ersitl't.1- och 1i,·ig.1koll'iimhctet 

Anslaget bör räknas upp med hänsyn till bl. a. den höjning av bidragsbe

loppd som har ägt rum si:dan anslaget för budgetårt:t 1979/80 beräknades 

(+ 10350000 kr.I. 

rör budgetåret 1980/8 l bör ytterligare 85 utbildningsbidrag tillkomma 

(+4 151 ()()()kr.). 

Fi>redraganden 

Anslaget bör med hänsyn till den höjning av utbildningsbidragen som har 

ägt rum sedan anslagsbeloppet för budgctb.rct 1979/80 beräknades höjas 

med 10350000 kr. 

Endast en minoritet av de forskarstuderandc kan f. n. erhälla utbild

ningsbidrag. Antalet närvarande i forskarutbildning uppgär nu till ca 

12 000, medan antalet utbildningsbidrag för doktorander innevarande bud

getår är 1435. 

Riksdagen godkände våren 1979 regeringens förslag om ändrade regler 

för behörighet till forskarutbildning (prop. 1978/79: 119, UbU 1978/79: 44, 

rskr 1978/79: 3911. De nya reglerna. som träder i kraft den I juli 1980. 

innebär att stora grupper från framför allt "nya" högskoleutbildningar fär 

allmän behörighet för forskarutbildning. Det är sannolikt att dessa grup

per, ätminstone inledningsvis, knappast kommer att ha samma möjligheter 

som forskarstuderande med en mer traditionell utbildningsbakgrund att 

finansiera forskarutbildningen genom I. ex. innehav av assistent- eller ama

nuen!'>tjänst eller tjänst som forskningsassistent inom forskningsprojekt. 

Det är enligt min mening angeläget att de nya grupperna så långt möjligt 

ges reella möjligheter att gå igenom forskarutbildning. Bl. a. med hänsyn 

härtill förordar jag att antalet utbildningsbidrag för doktorander ökas med 

75(+ 3663000kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildningsbidrag för doktorander för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 73 748 000 kr. 

35 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /()(). Bilaga 12 
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D 34. Forskning och utvecklingsarbete för högskolan m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17 354059 

17 635 ()()() 

17 635 000 

Reservation I 343 699 

Från anslaget bestrids kostnader för forskning och utvccklingsarbetc for 

högskolan samt för personalutbildning m. m. 

Uni1·ersitets- och hiigskolctimhetet 

Universitets- och högskolelimbctct ( U HÄi framhäller att iimbetet de 

senaste tre budgetåren disponerat oförändrat belopp för FoU-~indamttl. 

Detta har inneburit att verksamheten fått begränsas till färre prnjekt och 

färre kurser för olika personalkategorier. 

Inom UHÄ: s program för uppföljning av högskolereformen har under 

innevarande budgetar publicerats ett flertal rapporter som stimulerat till 

debatt i angelägna högskolepolitiska frågor. Tillträdesfrågor. den regionala 

nivåns funktion. frågan om utbildningsreformers möjlighet att skapa srn:ial 

jämlikhet är exempel på problemområden som belysts i olika delrapporter. 

Planeringsberedningarnas FoU-projekt förväntas under innevarande 

budgetår och petitaåret resultera i ett relativt stort antal rapporter som 

belyser resultaten av det centralt initierade utvecklingsarbetet. 

Ifråga om personalutbildning redovisar U HÄ hl. a. att under budgetåret 

1978/79 genomförts en försökskurs för högre chefer på såväl högskoleen

hets- som institutionsnivå. 

UHÄ redovisar medlens disposition budgetärct 1979/80 och i anslutning 

därtill hur ämbetet avser att använda begärd ökning av medlen budgetåret 
1980/81. 

Ändamål 1979/80 Avsedd förändring 
1980/81 

Lokalt utvecklingsarbete 3 935000 + 400000 
Planeringsberedningamas 

FoU-projekt 2145000 of. 
Forskningsprojekt 1760000 + 300000 
Reformuppföljning inkl. 

tematisering 1470000 + 170000 
Personalutbildning 8055000 + 19600001 

Information 220000 + 30000 
Planering 50000 + 100000 

17635000 +2960000 

1 Varav 360000 kr. avser medel för personalutbildning som budgetåret 1979/80 
bekostas från anslaget D I. Universitets- och högskoleämbetet: Förvaltningskost
nader. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskning och ut1•ecklingsarbete fiir högskolan m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 17 635 000 kr. 
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D 35. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/HO Anslag 

1980/81 Förslag 

8319546 

12247000 

25 734000 

Reservation 4614984 

Frän ansl;1get bestrids hl. a. kllStnader for internationell kontaktverk

~amhet inom högskolan. planering Oi.:h förberedelser för temaorienterad 

förskningsorganisation i Linköping. ut veckling av lokala system för studie

dokumentation. statistik och antagning samt försöks verksamhet med kon

taktforskare. 

A11slag.1Ji)rdel 11i ng 

Inom parentes anges delbelopp som avser förändringar av anslagstek

nisk natur. 

An slagspost 

I. Till univer~itets- och hög
skolciirnbett!ls dis
position 

2. Temaorienterad forsk
ningsorganisation i 
Linköping 

3. Vissa kostnader för lo
kal antagning vid hög
skoleenheterna 

4. Viss försöksverksamhet 
5. Utveckling och försöks

vis drift av överbryg
gande kurser och pä
byggnadsutbildning 

6. Finansiering av universi
tetslektorers m. fl. 
tjänstledighet för forsk
ning 

7. Viss utredningsvcrksamhet 

1979/80 

7 457 000 

I 000000 

790 000 
3000000 

12247000 

Beräknad ändring 1980/81 

Uniwrsitcts
och högskole
iirnhetet 

+ 4l)8l)()() 
(- I(){)()()()()) 

- I ()()0000 
l- I 061 ()()()) 

+ 1000000 

+ 3 ]()()()(){) 
( + 2 ]()()()()()) 

+ 12 736()()() 
(+ 7736000) 

+ 16244000 
(+ 7775000) 

Före
draganden 

500 000 
(- I 000000) 

- I 000000 
l - I 000 000) 

of. 
of. 

+ 2085000 
( + 2 ()()() 000) 

+ 12815000 
( + 7 500 ()()()) 
+ 87000 

( + 87 000) 

+13487000 
( + 7 587 0001 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamttl/hi.igsk< ilL•enhct' 

I. Pris- •Jch hinl'omrii/..11ing 

1.1 Kustnadsutvc.:kling för 
STU D< l K-prnjcktet 

1.2 Temaorienterad forsk-
ning 

2. Hcspari11g 
2.1 Datortid 

3. Fiirii11dringar m· a11s/ags-
ll'k11isk 1w111r . 

3.1 Temaorienterad forsk
mng 

3.2 Datorkostnader för in
formati(ln och dlikumen
tatiun 

3.3 Datorko~tnader. ULi 

3.4 Finansiering av univer
sitetslektorers m. n. 
tjänstledighet för 
forskning 

3.5 Överbryggande kurser och 
påhyggnadsutbildningar 

4. Konsekl'e11.1·cr uv ridi
gurc bn/111 

4.1 Lokal antagning i total
dimensionerad högskola 

Kostnad hudget- Anmiirkningar 
ärct 1980/81 
(tkr.) 

+ 20X 

+ 61 

(- 701 

- 1061 

950 

50 

+ 7736 

+ 2100 

+ 1000 

Medel för detta 
ändamål yrkas un
der anslaget D 
22. T cmaorientc
rad forskning. 
Medel för detta 
ändamål yrkas av 
delegatinnen fiir 
vetenskaplig och 
teknisk informa
tionsförsö1jning. 
Medel för detta 
ändamål yrkas un
der anslaget D 
21. Tekniska fa
kulteterna. 
Medel for detta 
ändamål har för 
innevarande bud
getår anvisats 
under anslaget D 
51. Vissa kostna
der i samband med 
forsknings/fors
karutbildnings
reform. 
Medel för detta 
ändamål har för 
innevarande bud
getår anvisats 
under anslaget D 
51. Vissa kostna
der i samband med 
forsknings/fors
karutbildnings
reform. 

Medel för detta 
ändamål har för 
innevarande bud
getår anvisats i 
form av överskri
dande av ansla
get D I. Univer
sitets- och hög
skoleämbetet: 
Förvaltnings
kostnader. 
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Ändamal/hiigsk,ilccnhet' 

5. Reji1rmer 
5.1 lnternatiomilisering av 

högskoleutbildning 
5.2 Högskolans samarbete med 

fackliga organisationer 
5.3 Universitetslektorers 

m. Il forskning 
5 .4 Överbryggande kurser och 

päbyggnadsutbildningar 

1 ULi =universitetet i Linköping. 

Fiircdragunden 

Knstnad hudget- Anmärkningar 
året 1980/81 
ltkr.) 

+ 700 

500 

+ 5000 

+ I {)()() 

+ 16244 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det förcgi\cndc under 

avsnittet Vissa gemensamma fragnr. 

Under förevarande anslag har för innevarande budgetår medel beräknats 

för en temaorienterad forskningsorganisation i Linköping. Jag finner det 

lämpligare att fortsättningsvis medel för delta iindamftl anvisas under ett 

särskilt anslag. Temaorienterad forskning. varför anslagsposten under 

förevarande anslag bortfaller ( - I 000 000 kr.). 

Under anslagsposten Till universitets- och högskoleämhetcts disposition 

har medel beräknats för datorkostnader för information och dokumenta

tion. Resurserna hänför sig till de båda informationscentralerna vid kk

niska högskolan i Stockholm och karolinska institutet och jag förordar att 

medel för dessa ändarna( beräknas under anslaget Delegationen för veten

skaplig uch teknisk informatiunsförsörjning ( - 950 000 kr.). Under samma 

anslagspost beräknas medel för datorkostnader vid universitetet i Linkö

ping under innevarande budgetår 50 000 kr. Jag heräknar medel för budget

året 1980/81 för ändamålet under anslaget Tekniska fakulteterna (- 50000 

kr.). 

Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79: 119 om vissa 

frågor rörande forskning och forskarutbildning har för innevarande budget

år anvisats uels 7.5 milj. kr. för finansiering av universitetslektorers m. fl. 
tjänstk'dighet för forskning. dels 2 milj. kr. för utveckling och försöksvis 

drift av överbryggande kurser för studerande som söker sig till forskarut

bildning och päbyggnadsuthildning från yrkesverksarnhet och frän utbild

ningslinjer som inte ger full särskild behörighet för tillträde. I likhet med 

universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ föreslår jag att medel för dessa 

ändamål budgetåret 1980/81 ;mvisas under förevarande anslag. 

Utöver kompensation för löneökningar beräknar jag för finansiering av 

universitetslektorers (motsvarande) tjänstledighet för forskning ytterligare 

5 000 000 kr. för budgetåret 1980/81 . 
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L.;ndcr anslagspl>sten Till universitets- och hligskoleiimbctcts disrosition 

anvisas f. n. siirskilda medel för arbetet med att internationalisera utbild

ningen. Resurser Sl>m st;h till högskoleenheternas direkta disposition un

der sektors- lH:h fakultetsanslagen finansierar dock huvuddelen av interna

ti,111aliseringen inom högskolan. Jag finner det beriittigat <tlt hiir riikna med 

en resursförstiirkning för iindamälet under anslagsposten Till universitets

m:h högskoleämbetets disposition ( + 500 000 kr.). Jag riiknar med att lJ HA 
inom ramen för dessa medel skall kunna disponera högst 40 000 kr. för att 

tiicka kostnader i samband med ut vidgad studierådgivning för svenskar 

Slllll söker information om studier vid amerikanska universitet inom ramen 

för den verksamhet som bedrivs av niimnden för svenskt-amerikanskt 

forskannbytc ( Fulbright Commission l. Niimndens anslagsframstiillning re

d,wisas under anslaget G I. Kulturellt utbyte med utlandet. 

Vid min beräkning av förl'Varande anslag utgår jag ifrån att mcdlcmsav

gif'tcrna för universiteten i Uppsala och Lund till Association lnternatio

nale des Universites fr. o. m. nästa budgcti'tr bekostas av resp. universitet 

(jfr prop. 1976/77: 59 s. 361 ). 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn hemställer jag att regeringen 

föreslär riksdagen 

all till Vi.1.111.1"iir.1kildu111gijia inom hi)gs/.;0/1111111. m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 25734000 kr. 

D 36. Extra medel för dimensioneringsåtgärder i högskolan 

J 979/80 Anslag 

J 980/81 Förslag 

6 000 ()()() 
6 2.'io ooo 

Anslaget används enligt beslut av regionstyrelserna med hänsyn tagen 

till individernas efterfragan ptt studier, till arbetsmarknadens behov av 

utbildade samt till stidana lokala förutsättningar for viss utbildning som 

inte har kunnat beaktats i det reguljära planerings- och budgetarhctet. 

Anslaget fär anv~lndas bftde för utbildningslinjcr och enstaka kurser (jfr 

UhU 1978/79: 31J. 

Högskoleenhet 1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- Före-
och högskole- dragamlcn 
ämbetet 

Stm:kholms högskolcrcginn 1500000 + 84000 + 63000 
Uppsala högskoleregion I 140000 + 64000 + 49000 
Linköpings högskoleregion 300000 + 17000 + 13 000 
Lund/Malmö högskoleregion I 140000 + 64000 + 49000 
Göteborgs högskoleregion 1260000 + 71 ()()() + 54 ()()() 
Umeå högskoleregion 660000 + 40000 + 28000 

6000000 +340000 +256000 
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U11i1·1·r.1·ilt'ts- ol'h hiig.1ko/l'limh1·t1·t 

Universitets- och högskoleiimhetct (lJHÄ) föresltlr i avvaktan pä erfa

renheter av amlaget~ anviinJning att anslaget endast pris- och löneomräk-

nas. 
LI HÄ hemställer att under ett re~ervatioman~lag D 36. Extra medel for 

dimensioneringsätgiirder i hi.ig~klilan för hudgetfiret 1980/81 anvisas 

6340000 kr. 

Fiircdrag11mic11 

Jag beräknar under detta anslag inga andra förändringar iin sådana av 

automatisk natur. 

Med h~invisning till sammans@lningen heriiknar jag anslaget till 

(6000000 + 256 000 =) 6 256000 kr. 

Jag hemställer att regeringen foreslär riksdagen 

att till Extrn medd .fi'ir dimen.1io11eringsåtgiirdcr i hiigslwlw1 för 

budgetåret 1980/8l anvisa ett anslag av 6256000 kr. 

Vissa forskningsändamål 

D 37. Forskningsrådsnämnden 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12 378 664 

20000000 

32 162000 

Reservation 9486760 

Forskningsrtldsnämnden hörjade sin verksamhet den I mars 1977 (prop. 

1975/76: 129, UbU 1975/76: 32, rskr 1975/76: 368). Nämnden skall enligt sin 

instruktion ( 1977: 35) bl. a. ta initiativ till och finansiellt stödja forskning 

främst inom omrb.den som är angelägna ur samhällets synpunkt, sprida 

information om forskning och forskningsresultat. främja samordning och 

samarbete mellan forskningsråden liksom mellan dessa och andra organ 

när det gäller initiering och finansiering av forskning. Av nämndens anslag 

skall budgetåret 1979/80 minst I 400 000 kr. anvisas för folkrörclseforsk

ning. Från anslaget bestrids även kostnader för längsiktsmotiverad forsk

ning samt kostnaderna för svenskt medlemskap i Internationella institutet 

för tillämpad systemanalys lllASA: jfr prop. 1976/77: 25. UbLJ 1976/77: 9, 

rskr 1976/77: 73). För förvaltningskostnader fär budgetåret 1979/80 använ

das högst 2 750 000 kr. 
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An slagspost 

I. Forskningsrådsnämnden 
2. Framtids~tudier 

3. Forskningsinformation 

Forskni11Rsråds11iim11de11 

1979/80 

20000000 

Beräkl\au ämilil\g 1980/81 

Forsknings
rådsnämnden 

+8000000 
+5700000 

( + 4 039 000) 
+4500000 

!+4000000) 

Före
draganden 

+2320000 
+4302000 

(+4039()()()) 
+5540000 

(+4000000) 

Forskningsrådsnämnden (FRN). som har till huvud uppgift att ta initiativ 

till och i samarbete med andra FoU-organ stödja forskning som är angdä

gen frti.n samhällets synpunkt. har sedan sin tillkomst 1977 inlett verksam

het på bred front. Bland nämndens initiativområden märks kemiska hälso

risker i vår totala miljö. alkohol- och drogforskning. livsmcdclsproduktion. 

konsumtion rn.:h kostvanor. arbetslivet i forskningen. utbildning rn.:h ar

betsliv. utvärdering av det studiesociala stödet. samhällsplanering i en 

utplanande ekonomi samt området tal, ljud och hörsel. Genom sina delega

tioner. dvs. arbetsgrupper av mer permanent slag, är nämnden aktiv m:kså 

inom områden som naturresursforskning, systemanalys. studier av forsk

ning och forskningsorganisation, folkrörclseforskning samt s. k. långsikts

motiverad forskning. I nämndens verksamhet betonas också starkt uppgif

ten att informera om forskning och forskningsresultat. Betydande insatser 

görs redan inom detta område och ökade satsningar har blivit möjliga 

genom att nämnden fr. o. m. innevarande budgetår disponerar särskilda 

medel för forskningsinformation. Nämndens hittills mest betydande infor

mationsprnjekt är den pägåcndc satsningen på information och debatt om 

utvecklingen inom mikrodatorområdet och konsekvenserna härav för sam

hället. 
Som exempd på omraden för nämndens utredningsaktiviteter kan näm

nas finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning samt forskningens lång

siktiga datatillgång. 
Nämnden disponerar innevarande budgetår 15 milj. kr. för finansiering 

av dyrbar vetenskaplig utrustning. Med hänsyn till de mycket omfattande 

behoven begär nämnden för budgetåret 1980/81 en ökning med 15 milj. kr. 

till totalt 30 milj. kr. 
FRN har arbetat i endast två år och en fortsatt uppbyggnad av kontakt

nät. arbetsmetoder och kompetens är nödvändig. Verksamheten är av nytt 

slag och uppgifterna även i internationellt perspektiv delvis unika. Av stor 

betydelse för nämndens fortsatta verksamhet blir i hur hög grad samord

ning och samplanering inom FoU-systemet kan åstadkommas på andra 

vägar än genom FRN-insatser. Hittillsvarande erfarenheter visar att beho

vet av samarbete är växande men att svårigheter ofta möter när det gäller 
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samtinansiering av i synncrhd större. kostnadskrävandc projekt eller mer 

omfattande, sammanhlingande forskningsprogram. Vid en allmän resurs

brist i FoU-systemet förstärks tendenser till spe1:ialisering och strikt av

gränsning av intresseområden hos de finansierande orgam:n. Följden härav 

kan bli att FRN måste ta ansvar för en stöm: andel av kostnaderna för 

forskningsprojekt av det slag nämnden har till uppgift att främja. 

Bland de samarbetsbehov som nämnden särskilt uppmärksammar kan 

nämnas behovet av grundläggande kunskaper som underlag för mer till

lämpningsinriktade program, som faller under olika sektorsorgans ansvars

område. Behovet av ökade sådana kunskaper är omvittnat - ett exempel är 

det inventeringsarbete rörande grundläggande kunskapsbehov inom natur

vårdsverkds område som genomförts i samarbete mellan naturvårdsver

ket, Naturvetenskapliga forskningsrådets ekologikommitte 01:h naturre

sursdclegationen i FRN. 

Att lokalisera forskningsbehov, föra samman intressenter och aktivt 

initiera forskning inom olika områden är tids- och personalkrävande. Är 

området nytt fordras inte sällan insatser av utbildningskaraktär. 

Planeringstiden från val av insatsområde till klarsignal för ett färdigt forsk

ningsprogram i nämndens verksamhet sträcker sig ofta över ett par år. 

FRN framhåller att nämnd..:n nu befinner sig i en fas då flera forskningspro

gram håller på att färdigstiillas som ett resultat av de första planeringsinsat

scrna. 

FRN fick i juni 1979 i uppdrag av regeringen att utreda vissa frågor 

rörande utgivning av populärvetenskaplig litteratur. FRN har med anled

ning härav föreslagit att för budgetåret 1980/81 1,5 milj. kr. anvisas för 

försöksverksamhet med utgivning av populärvetenskapsböcker. 

FRN begär för budgetåret 1980/81 ett anslag om 39 700 000 kr., dvs. en 

ökning med 19700000 kr. varav 4039000 kr. avser medel som innevarande 

budgetår anvisats under anslaget D 44. Framtidsstudier och 4 milj. kr. 

avser medel som anvisats under anslaget D 51. Vissa kostnader i samband 

med forsknings/forskarutbildningsreform. Vidare utgör 2 521 000 kr. pris

och löneomräkning. 

Fiiredra1:anden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

De planerade eller redan inledda verksamheter som forskningsråds

nämnden <FRNJ redovisar i sina förslag till anslagsframställning gäller, 

enligt min mening. angelägna områden. Det förefaller uppenbart att det 

finns ett stort behov av utökade insatser från FRN: s sida. Jag föreslår att 

anslagsposten Forskningsrädsnämnden ökas med 2 320000 kr. Jag har 

därvid beräknat medel för vissa kostnader för extern personalutbildning 

för anställda vid FRN: s och forskningsrådens kanslier (+ 20000 kr.). 
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Dessa kostnader hestriJs innevaranJe huJgctär frtlll anslaget Universitets

och hiigskole11mbctet: Förvaltningskostnader. 

RiksJagen beslöt vMen 1979 att FRN fr. o. m. den I juli 1980 skall 

ansvara även for Jen verksamhet som idag beJrivs av sekretariatet för 

framtiJsstudier. FRN fi.:k i juni 1979 i uppdrag att i samri\.d med sekretaria

tet förhereda framtidsstudieverksamhetens inordnande i FRN. Medel för 

framtidsstudier anvisas innevarande hudgetår under ett särskilt anslag. Jag 

föreslår i likhet med FRN att medel för denna verksamhet fr. o. m. hudget

äret 1980/81 anvisas under en särskild anslagspost under förevarande 

anslag. Eventuell behallning vid utgången av budgetåret 1979/80 på ansla

get Framtidsstudier bör tillföras denna anslagspost. 

FRN har enligt sin instruktion till uppgift att verka för att information 

nm for~kning rn:h forskningsresultat sprids. FRN disponerar 4 milj. kr. för 

forskningsinformation. MeJlen 1ir anvisade under anslaget Vissa kostnader 

i samband med forsknings/f"orskarutbildningsreform. Ökade insatser för att 

förblittra information om forskning och forskningsresultat är enligt min 

mening angcliigna. FRN hör därför ges ökade resurser för detta ändamål. 

Medlen för forskningsinformation bör fr. o. m. budgetåret 1980/81 anvisas 

under förevarande anslag, inledningsvis under en särskild anslagspost. 

Behållning viJ utg<'tngen av budgetåret 1979/80 på anslagsposten Samhälls

riktad forskningsinformation under anslaget Vissa kostnader i sambanJ 

med forsknings/forskaruthildningsreform bör tillföras anslagsposten 

Forskningsinformation under förevarande anslag. Resurserna för forsk

ningsinformation hör först~irkas i enlighet med FRN: s förslag t+ 500000 

kr.). Vidare her1iknar jag medel för vissa merkostnader för tidskriften 

j-<\wskning m:h framsteg\+ 240000 kr.). 

FRN har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna att ge ut populär

vetenskaplig litteratur i upplagor som lir mycket billiga. Enligt min mening 

är det angeläget att stimulera utgivning av populärvetenskapliga böcker. 

som genom lågt pris skulle ha förutsättningar att få vid spridning. FRN bör 

fä ansvaret för en försöks verksamhet med syfte att utveckla stödformer för 

den populärvetenskapliga utgivningen i Sverige. Denna försöksverksam

het bör avse en treårsperiod med början den I juli 1980. Försöksverksam

heten bör sikta på att stimulera populärvetenskaplig bokutgivning i en 

omfattning av högst 45 titlar under treårsperioden. För denna försöks verk

samhet beräknar jag 800000 kr. under anslagsposten Forskningsinforma

tion. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag förordat om en treårig försöks verksamhet med 

utgivning av populärvetenskapliga böcker. 

2. till Forskningsrtldsniimnden för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 32 162 000 kr. 
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[) 38. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1978/79 utgift 
I 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

38097 290 
48 622 ()()() 

53 752000 

Reservation 6579974 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrädet finansierar samt för rttdets för

valtning. Inom ramen för rådets anslag bestrids hl. a. kostnaderna för tio 

extra ordinarie tjänster som professor IL 22). en extra ordinarie tjänst som 

professor ( L 20) och 34 forskartjänster. För förvaltningskostnader fär 

budgetåret 1979/80 användas högst 2 400 000 kr. 

Il 11111a11istisk-sa111hii11svete11 skapliga .ti>rs k11 i ng s rtl cl e t 

Huvuddelen av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrfldets 

<HSFRl anslag för budgetåret 1978/79 har gått till projektforskning och 

publiceringsverksamhet. Fördelningen har skett pä ämnesgrupper enligt 

följande sammanställning. 

filosofi och teologi 
Ekonomi 
Sociologi 
Juridik 
Stats vetenskap 
Psykologi 
Pedagogik 
Historia 
Språk ve te nskap 
Antikforskning. förhistoria och utomeuropeiska kulturer 
Arkeologi och bebyggelseut veckling 
Estetiska vetenskaper 
Metodologiska principer och viss projektforskning 
Övrigt 

1 134 800 
4494 700 
3644400 

805 100 
1 041 500 
3980400 
1963900 
43080W 
3917900 
1207600 
1630300 
3 89! 6tXI 

422000 
418045 

32860265 

H S FR framhåller i sina förslag för hudgetåret 1980/81 behovet av ökade 

resurser för forskning inom framför allt följande områden: masskommuni

kationsforskning, demografi, invandringsforskning. miljö- och bebyggelse

forskning, kultursociologi samt Sveriges omvärldsrelationer. HSFR anser 

vidare att det föreligger ett hehov att sätta igång en svensk datatjänst. 

Ytterligare områden som HSFR betraktar som angelägna är medicinsk 

juridik, forskning rörande utvärdering av politiska och sociala reformer. 

behandlingsforskning, kvinnoforskning och afrikanistik. 

HSFR begär för budgetåret 1980/81 ett anslag av 64622000 kr.. dvs. en 

ökning med l 6 000 000 kr. Härunder begär rMet bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning 5515000 kr. 

2. En extra ordinarie tjänst som professor i bysantinologi, personlig för 

docenten Lennart Ryden, med placering vid universitetet i Uppsala. För

slaget har tillstyrkts av universitets- och högskoleämbetet. 
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3. Kustnadcrna för följande av HSFR finansierade ändamål bör fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 bestridas frfin andra anslag 

- Svenskt prcssregister 
- projektet Mynt från vikingatiden funna i Sverige 

- projektet Det medeltida Sverige 

- Svenskt musikhistoriskt arkiv 

- projekt rörande kvartär vedanatomi och dendrokronologi 

- tjänst som forskningsingenjör vid osteologiska forskningslaboratoriet 

vid universitetet i Stockholm 

- verksamhet med C 14-analyser av arkeologiskt material vid historiska 

museet vid universitetet i Lund. 

HSFR: s kostnader för dessa ändamål uppgår innevarande budgetår till 

sammanlagt I 227 000 kr. 

Besparingsalternativet skulle medföra minskad forskningsverksamhet 

motsvarande 2 285 000 kr. 

Föredraxa11de11 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att den I juli 1980 inrätta en 

extra ordinarie tjänst som professor (L 22) i bysantinologi, personlig för 

Lennart Ryden. 

I budgetpropositionen för innevarande budgetår förordade jag en tjänst 

som professor (L 22) i historisk demografi. Tidpunkten för tjänstens inrät

tande liksom tjänstens placering m. m. skulle fastställas när förslag förelåg 

frän humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFRl rörande 

organisation och lokalisering av demografisk forskning. HSFR har i sär

skild skrivelse föreslagit att tjänsten som professor i historisk demografi 

inrättas den 1 juli 1980 och att den placeras vid universitetet i Uppsala. 

Sedan den I juli 1978 är till universitetet i Umeå knuten en demografisk 

databas belägen i Haparanda. Det är enligt min mening angeläget att den 

viktiga resurs för forskningen inom många ämnesområden, som den demo

grafiska databasen utgör, på bästa sätt tas till vara inom forskningen. För 

att möjliggöra detta behöver den vetenskapliga ledningen av databasens 

verksamhet förstärkas. Jag har vid min anmälan av anslaget till samhälls

vetenskapliga fakulteterna beräknat medel för en forskningsenhet knuten 

till demografiska databasen vid universitetet i Umeå. Jag kommer i annat 

sammanhang att föreslå regeringen att tjänsten som professor i historisk 

demografi placeras vid universitetet i Umeå. Tjänsten bör inrättas den I 

juli 1980. Innehavaren av tjänsten bör tillika förestå den till den demogra

fiska databasen knutna forskningsenheten. Tjänsten skall i enlighet med 

vad som gäller för professurer vid forskningsråden vara extra ordinarie och 

personlig. Det ankommer på HSFR att föreslå innehavare av tjänsten. 

Vid min anmälan av anslaget till humanistiska fakulteterna har jag beräk-
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nat medel motsvarande det hidrag till C 14-analyser av arkeologiskt materi
al vid historiska museet i Lund som innevarande hudgetttr utgår fran 

förevarande anslag ( - 30 000 kr.). 
För humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet beräknar jag för 

niista bwJgetflr ett anslag om 53 752 000 kr., vilket innebär en ökning 

jämfört med innevarande budgettir om 5 130 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till ll1111wni.1·tisk-.rn111hä/l.1·1·ctcnskapliRa .forsk11i11gsrildet för bud

geti'l.ret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 53 75'2 000 kr. 

D 39. Medicinska forskningsrådet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

87 433 908 

97000000 

110905000 

Reservation 1660 201 

Fran anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som medicinska 

forskningsr:\det finansierar samt för rådets förvaltning. Inom ramen för 

rådets anslag bestrids bl. a. kostnaderna för nio extra ordinarie tjänster 

som professor ( L 22), tre extra ordinarie tjänster som professor ( L 20) l1Ch 

25 forskartjiinster. För förvaltningskostnader för budgetåret 1979/80 an

vändas högst I 850 000 kr. 

Medicinska .f(1rskninRsn/det 

Medicinska forskningsrttdets ( MfR) stöd till medicinsk forskning karak

täriseras av en betydande hrcdd. Drygt 600 forskningsprojekt inom olika 

forskningsfiilt drivs med anslag frän MFR. Betydande satsningar görs inom 

omrtlden där svensk medicinsk forskning har en siirskilt stark internatio

nell ställning. Stl.dana tyngdpunktsomraden innefattar forskning rörande 

bindväv, blodcirkultation, diabetes, immunologiska reaktioner. lipider, 

prostaglandiner och signalsubstanser. Den grundläggande medicinska 

forskningens betyddse för hälso- och sjukvård är oomtvistad. Som exem

pel hiirpä nämner Mf-'R forskningen rörande signalsubstanser. som är 

MFR: s största tyngdpunktsområde. Denna forskning har redan lämnat 

betydelsefulla bidrag till förståelsen och behandlingen av många sjukdo

mar i nervsystemet. Fortsatt satsning på denna forskning kommer inte 

endast att betyda ökade kunskaper om sjukdomar i nervsystemet utan 

även att ge förutsättningar för att ta fram specifikt verkande läkemedel. 

MFR har tagit en rad initiativ för att stimulera forskning av särskild 

samhällelig betydelse. För närvarande avser dessa initiativ främst hälso

och sjukvårdsforskning. Inom detta fält har intresset fokuserats på sju 

områden som tidigare utretts av särskilda initiativgrupper: ledkirurgi, me-
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delvrin.ltider efter kirurgiska ingrepp. medicinsk rehahilitcring. umdrd

nadsforskning. pcrinatologi. psykiatrisk behandlingsvärdering \)ch vitrdbe

hov - vårdeffektiviter. Ell antal forskningsprnjekt har redan kunnat igimg

siittas och flera mt:tod- och planeringsgrupper har inriittals. 

MFR har planer fi.ir ytterligare verksamheter inom initiativomr~1dena. 

Förverkligandet av dessa planer kriiver förstärkning av M FR: s resurser. 

MFR begiir för hudgctt1ret 1980/81 ett anslag om 1400\1\\000 kr.. dvs. en 

ökning med 43 000000 kr. Hiirundcr hcgiir MFR bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning 14113000 kr. 

2. En extra ordinarie tjiinst som professor l L 22) i hiilsu- och sjuk vhrds

forskning. personlig för docenten Björn Smedby. med placering vid univer

sitetet i Uppsala. Förslaget har tillstyrkts av universitets- och högskolciim

hetet. 

3. Medel för forskarrekryteringstjiinster ( + 2 500 000 kr.). 

4. Medel för apparatur I+ I 400 000 kr. l. 

5. Förstärkning av den internationella kontakt verksamheten ( + I 500 000 

kr.). 

6. Kostnaderna för de vid M FR inrättade tjänsterna som professor IL 22l 

i experimentell psykok1gi resp. fortplantningens endokrinologi bör fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 hest ridas från anslag till karolinska institutet ( - 394 000 

kr.). För professuren i experimentell psykologi föreslås den iindrade be

nämningen psykologi. 

Besparingsallernativet ( -2 222 000 kr.) skulle innebära en sänkning av 

aktivitetsnivån inom pågående forskning och en försiimrad forskarrckry

tcring inom det medicinska området. 

Fiiredrai;and1'n 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att inrätta en extra ordinarie 

tjänst som professor ( L 22) i hälso- och sjukvårdsforskning, personlig för 

Björn Smedby. 
Vid min anmälan av anslaget Medicinska fakulteterna har jag heräknat 

medel för en professur (L 22\ i psykologi med Marianne Frankenhaeuser 

som förste innehavare. Kostnaderna för tjänsten bestrids innevarande 

budgetår fran anslaget till medicinska forskningsrådet (MFRJ (- 400000 

kr.). 

För M FR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om 110 905 000 kr., 

vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budgetår om 13 905 000 

kr. Jag har härvid beaktat MFR: s ökade medelshehov med anledning av 

att rådet tar ett större ansvar än f. n. for cancerforskning ( + 3 000 000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Medicinskafi>rskningsråder för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 110 905 000 kr. 
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I> 40. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

156815 483 

223616000 

238 260 000 

Reservation 10456406 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som naturveten

skapliga forskningsrådet finansierar samt för rådets förvaltning. Inom ra

men för rådets anslag hestrids bl. a. kostnaderna för nio extra ordinarie 

tjiinster som professor < L 22) och för 45 forskartjiinster. Vidare bestrids 

från rådets anslag kostnader för svenskt medlemskap i vissa internationella 

nrganisationer. För förvaltningskostnader får hudgetårel 1979/80 användas 

högst fl 15fl000 kr. 

Från anslaget bestrid~ också kostnader för rymdforskningsprojekt under 

statens delegation för rymdverksamhet (ifr prnp. 1972: 48 s. 37. NU 

1972:37. rskr 1972:216). 

I. Naturvetcnsbplig 
forskning 

2. Rymdforskning 

1979/80 

2!0387000 
13 229000 

N a t un ·1·11•11skapl i ga Ji 1rskningsrådct 

Beräknad ändring 1980/81 

Myndighe
terna 

+35400000 
+ 889000 

Före
draganden 

+ 14040000 
+ 604000 

Naturvetenskapliga forskningsrådet ( NFRl framhåller att anslagshöj

ningen till N FR inför hudgetåret 1978/79 var otillr~h.:klig för att vidmakthål

la projekt verksamheten pt'I oförändrad reell nivn. Genom tidigare beslut av 

NFR om slutanslag till ett antal projekt m~,J utgången av hu<lgetårct 1977/ 

78 hade visst utrymme skapats för några nya projekt samt nägra punktvisa 

medelsförstiirkningar av pågående projekt. NFR anger som exempel att 

inom biologiområdet kunde av 90 ansökningar gällande nya forskningspro

jekt 10 ges stöd och av 300 pågående projekt 10 ges utökat stöd. 

Den administrativa uppbyggnaden inom N FR av naturvetenskapliga 

forskningslaboratoriet i Studsvik har räbörjats under budgetåret. 

NFR framhåller att den naturvetenskapliga forskningen, som försöker 

utröna hur naturen är uppbyggd och hur den fungerar. skapar nya kunska

per. ger landet vetenskapligt skolade experter och ger den kunskapsbas 

som måste finnas för en riktig hantering av olika frågor inom samhällssek

torerna. N FR anser det angeläget alt ökade resurser ges till forskningspro

jekt inom hiologi. fysik-matematik, geovetenskaper och kemi. Ökade in

satser måste. enligt NFR. även göras inom den riktade grundforskningen 

för att överbrygga det gap som uppstått mellan grundläggande forskning 

och sektorsforskning och säkra den erforderliga kompetensuppbyggnaden. 
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Som c.xcmrcl rf1 angcliigna forskningsomräden anför N FR följande. 

Fi.iriin<Jringar i m~inniskans livsmiljö i rositiv riktning iir i hög grad ben>cn

de av ökade kunskarer om naturliga och modifierade ekosystem men även 

om cclluliira processer. genernas struktur rn:h funktion samt om de meka

nismer Sl~m styr fostcrutvccklingcn. Inom hiologin avser N FR att priori

tera dessa om räden samt den tcon:ti'. ... ka ckolL)gin. som utnyttjar matema

tisk metodik vid studiet av organismernas anpassning till miljön. 

lnomJ.i·sik-mat1•matik-omrädet har N FR:s prioriteringar i stor utstrlick

ning kunnat ske mot bakgrund av internationella utvärderingar av forsk

ningen inom området. Det är inom fysiken angcfaget att finna former för ett 

effektivt utnyttjande av dyrbara basanliiggningar till vilka bl. a. hiir natio

nella och internationella acceleratorlaboratorier. Det är angeläget att upp

nå rimlig balans mellan vära medlemsavgifter till internationella forsk

ningsccntra (CERN. ESO m. 11.J och de medel som satsas pf1 de inhemska 

institutionerna för att ge full vetenskaplig utdelning av våra internationella 

engagemang. Partikelfysikernas möjligheter att utnyttja CERN är. enligt 

NFR. otillfredsställande. Inom fysik-matematik-området prioriterar NFR i 

övrigt matematiken. 

Inom det gco1·ctenskapliga området prioriterar NFR studiet av de bio

geokemiska kretsloppen och de prn;:esser m:h mekanismer som spelar roll 

i detta sammanhang. Grundläggande vetenskapliga problem ställs här i 

centrum. Det finns också ett uttalat stöd för en sådan satsning från forsk

ningsrt1dsnämnden. styrelsen för teknisk utveckling och naturvårds verkets 

forskningsnämnd. 

Selektiva reaktioner. kemiska primärprocesser och deras dynamik, ke

misk struktur-biologisk aktivitet samt teoretisk kemi är områden av hög 

angelägenhetsgrad inom kemin. De representerar internationellt livskrafti

ga och väsentliga utvccklingslinjcr och är av stor betydelse för utveckling

en av gränsområdena till de biologiska och fysiska vetenskaperna. 

N FR begär för budgetåret 1980/81 ett anslag om 245 787 000 kr.. dvs. en 

ökning med 35 400 000 kr. Härunder begär N FR bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning 11400000 kr. 

2. Medel för apparatur och datorer (+3 milj. kr.J. 

3. Medel för riktad grundforskning ( + 7 milj. kr.). 

4. Kostnaderna för följande av NFR finansierade ändamål bör fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 bestridas från andra anslag 

- en forskargrupp i toxikologisk genetik. inkl. tjänsten som professor (L 

22) för C. Ramel 

- en forskargrupp i immunbiologi, inkl. tjänsten som professor (L 22) för 

P. Perlmann 

- en forskargrupp i biologisk ultrastrukturforskning. inkl. tjänsten för B. 

Afzelius 

- en forskargrupp i strukturanalys av biologiska makromolekyler, inkl. 

tjänsten för B. Strandberg 
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- en forskargrupp i marin geologi. inkl. tjiinsten for E. Ola11sson 

- en miitteknisk grupp vid universitetet i StlKkhnlm l spiralhisarprnjektet) 

- driften av pelktrnna.:cekratorn vid universitetet i Lund 

- en tjiinst vid fysiska institutionen vid universitl'tet i Stod;holm 

- en forskargrupp i reaktorfysik 

- vissa tjiinster vid fysiska institutionen vid Chalmers tekniska hiigsknla 

- 1/2 tjiinst vid osteologisk<! llirskningslaboratoriet 

- l /2 tjiinst i k varHir vedanatomi o.:h dendrokronnlogi. 

Kostnaderna för dessa iindamfil uppgttr innevarande budgcttir till sam

manlagt 3 860 400 kr. 

5. Medel för den del av det svenska bidraget till projektet European 

lm:oherent Scatter Facility t LISCAT). som nu betalas av Kiruna geol\

siska institut, bör fortsUttningsvis anvisas under NFR: s anslag t+ 11000!) 

kr.). 

6. De sammanlagda ko~tnaderna för det internationella konvcntions

bundna forskningssamarbetet beriiknas minska med 2 866 000 kr. i förh:tl

lande till hudgethret 1979/80. 

lksparingsalternativet t -3 milj. kr.) skulle innehiira att 20-30 tjiinster 

mf\stc dras in. 

Statn1s ddcgation jiir rymlfrak.rnmhl't 

Rymdforskning i Sverige omfattar forskning med hjiilp av satelliter. 

sondraketer och ballonger. 

Statsmakterna har beslutat om breddning av den tillämpade nationella 

rymdverksamheten (prop. 1978/79: 142, NU 1978/79: 36, rskr 1978/79: 

292). 
Statens delegation for rymd verksamhet (DFRl har med anledning hiirav 

beslutat att utvidga studiearbc:tet frhn <.kl tidigare s. k. M-satprojektet 

tprop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 586) till ett projekt som förenar den vetenskap

liga må.Isättningen för en magnetosfärssatellit med den av regeringen an

givna mftlsiittningen för svensk rymdindustri. Detta projekt beniimns VI

KING. DFR föreslår att medel för projektets genomförande i första hand 

reserveras inom ramen för förslagsanslaget XIV: F 4. Europeiskt rymd

samarbete. Forskningsdelen av projektet som omfattar experimentutrust

ningen ombord på satelliten samt datautvärdering kommer att ta stora 

resurser i anspråk. Enligt DFR: s mening kan dessa resurser svårligen 

friställas genom omprioriteringar inom nuvarande resurser för nationell 

rymdforskning. Den nuvarande sondraketverksamheten skulk i så fall 

behöva beskäras drastiskt med negativa följder för kontinuitet och balans 

såväl vid berörda vetenskapliga institutioner som vid Esrange och inom 

industrin liksom ökade startkostnader i ett senare skede. 

DFR föreslår därför att rc:surserna för nationell rymdforskning ökas med 

1 milj. kr. under budgetåret 1980/81 för att möjliggöra VIKING-projt!ktels 

genomförande. 

36 Riksdagen 1979/80. l sam/. Nr 100. Bila1:a 12 
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Forskning inom rnaterialfysikomrtidet med utnyttjande av sondrakettek

nik ledde till att expe1imenten TEXUS I rn:h 2 gcnomfön.les i svenskt 

samarbete med Västtyskland undcr firen 1977 och 1978. Bl. a. har metall

smiiltor och legeringar studerats under tyngdlöshet med intressantu och 

delvi~ unika resultat som följd. Under är 1980 avses ytterligare tvä experi

ment hli gen11mförda. dels TEXUS 3. som utgör en fortsiittning av det 

inkdda samarbetet. dels PIRAT-M. ett helsvenskt snndraketprojekt med 

experiment hl. a. för framstiillning av metallskum. 

DFR föreslår att forskningen inLim materialfysikomrädet ges en sådan 

omfattning att en raket kan siinda~ upp en gäng per är. För att nä denna 

amhitionsnivå kriivs att resurserna för materialforskning under fi_-ireva

rande anslag öbs mcd 350 000 kr. budgetåret 1980/81. 

DfR foreslär efter samråd med universitets- och högskoleämhetet att 

fyra forskartjiinster och sju övriga tjiinster som nu finansieras av DFR 

fr. o. m. budgetäret 1980/81 skall ingft i hasorganisationen vid Kiruna geo-

1\siska institut. 

DFR hemställer att ett an~lag för nationell rymdforskningsverksamhet 

för hudgetåret 1980/81 förs upp med 14 I 18 000 kr. 

Förslaget innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löneomräkning I 104000 kr. 

2. Överföring av lönemcdel till anslaget D 45. Kiruna geofysiska institut 

- I 308 000 kr. 

3. Besparing - 257 000 kr. 

4. VIKING-projektet I 000000 kr. 

5. Ökade resurser för materialforskning 350 000 kr. 

Fiiredra~11 mle11 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frägor. 

Medel fi.ir vissa ändamål. vilka innevarande budgetår bekostas från 

anslaget till naturvetcnslrnpliga forskningsrådet <N rR). har for nästa bud

getår beriiknats under andra anslag. Det gäller professuren och forskar

gruppen i toxikologisk gern:tik i Stockholm, professun.:n och forskargrup

pen i immunbiologi i Stockholm. forskargruppen i strukturanalys av biolo

giska makromolekyler i Uppsala. forskargruppen i marin geologi i Göte

borg samt en tjänst vid fysiska institutionen vid universitetet i Stockholm. 

Förevarande anslag bör med anledning härav för nästa budgetår minskas 

med sammanlagt I 928000 kr. 

Vid min beräkning av anslaget har jag beaktat medelsbehovct för vissa 

kostnader för det svenska bidraget till storprojektet European lncoherent 

Scatter Facility ( EISC AT). vilka innevarande budgetår bestrids från ansla

get Kiruna geofysiska institut 1+ I \0000 kr.). 

I prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 588 berörde jag de verksamheter inom det 

naturvetenskapliga området som bedrivs inom ramen för mellanstatliga 
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konvl'nti1lf1l~r till vilka Swrigl' anslutit sig liksom grumkn fiir hl'riikning av 

bidragen till n111tsvarande organisationer. N f-JR skiitcr Jel sven ska ml'd

lemskapd i den europeiska brnfmskningsorganisationen !CERN). den 

europeiska organisationen for astronomisk forskning rörande södra stjärn

himlen ( ES( )). det allmiinna programmet im.im den europeiska konferensen 

för molekyliirbiologi <CEBM) samt dess program för ett europeiskt labora

torium för molekyHirbiologi (EM BL). 

Med utg{mgspunkl i föreliggande uppgifter om budget för resp. organisa

tion samt giillande valutakurser den 15 novt:mber 1979 beriiknar jag utgif

terna fiir Sveriges bidrag till organisationerna budgetåret 1980/81 till sam

manlagt 79 748 000 kr. D;iri ingår iiven medel för svenska representanters 

deltagande i sammantriiden med organisationernas organ. 

Jag vill i detta samnwnhang stryka under angehigenheten av att. som 

N FR har berört i sin anslagsframstiillning. tillräckliga resurser anslås till 

inhemsk forskning i anslutning till de internationella samarbdsprojekten. 

Endast diirigenom kan de svenska forskarna effektivt tillgodogöra sig de 

fördelar s1im de internationella laboratorierna och övriga forskningsn:

surser erbjuder. Jag har i min medclsberiikning bl. a. beaktat behovet av en 

försliirkning av forskningskapaeiteten i detta avseende. 

Statens delegation for rymdverbamhet erhåller vissa medel under di:tta 

anslag avsedda for nationell rymdforskning. Jag har för detta ändamål 

under i:n siirskild ansl<tgspost beriiknat sammanlagt 13 833 000 kr. ( + 

604 000 kr.) för budgett\rct 1980/81. Efter samråd med chefen för industri

departementet har jag beriiknat medel för att underlätta genomförandet av 

VIKING-projektet samt utökade studier inom matcrialforskning i tyngd

löst tillstånd!+ I 000000 kr.). 

I mina beriikningar har jag vidare förutsatt att 11 tjänster som hittills 

bekostats med medel under detta anslag ( - I 308 000 kr.) fr. o. m. budget

i'lret I %0/H I fär hclasta anslaget Kiruna geofysiska institut. 

Den svenska fusionsforskningen associerades med Euratoms fusions

prngram i maj 1976 Ufr prop. 1975/76: 86, NU 1975/76: 29, rskr 1975/ 

76: 172). Jug har vid anslagsberäkningen efter samrf1d med chefen for 

industridepartementet räknat mi:d att rådet under niista budgetår skall 

bidra med 4.4 milj. kr. till den svenska forskningsverksamhet som har 

anslutits till Eurall1mprogrammet. 

Vad gäller stödet till den tekniska grundforskningen har styrelsen för 

teknisk utveckling (STU) vidtagit åtgärder för koncentrerade insatser på 

ett antal för framtida svensk industri betydelsefulla omri'tden med resurser 

ur STU: s nya program för kunskapsut veckling. En samvt:rkan med N FR 

har diirvid skett bl. a. ifråga om ledamöter i styrgrupper för dessa fleråriga 

insatst:r. Det är enligt min mening väsentligt med en aktiv samverkan 

mellan N FR och STU. eftersom också N FR har ansvar för finansieringen 

av den mot tekniska tillämpningar riktade naturvetenskapliga grundforsk

ningcn. 
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Med hiinvisning till sammafötiillningen hernstiiller jag att regeringen 

fliresl{1r ribdagcn 

alt till Nu1111·1·c11·11ska11li1-:11 .fi1r.1k11i11g.1nldl'I 111.111. fiir budget~in:l 

1980/81 anvisa dl rescrvationsafölag av 238 260 000 kr. 

D 41. Delegationen för \'etenskaplig och teknisk informationsfiirsörjning 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8 000000 

9 470 ()()() 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning bör

jade sin verksamhet den I juli 1979 (prop. 1978/79: 122, UbU 1978/79: 37. 

rskr 1978/79: 352). Delegationen är enligt sin instruktion ( 1979: 479) central 

myndighet för frt1gor om övergripande planering och samordning av infor

mationsförsö1jningcn för forskning och utvecklingsarbete eller liknande 

verksamhet. Medel för delegationens verksamhet anvisas även över fjor

tonde huvudtiteln (7 535 000 kr. för innevarande budgctär). 

Delrgario11e11 för 1·c1e11skap/ig och 1ck11isk it!fimnario11.~försörj11i11g 

Delegationen framhåller att behovet av information snabbt ökar i sam

hället. En ökad satsning på forskning och utvecklingsarbetc ställer stora 

krav på informationsförsörjningen. Delegationen understryker all upp

byggnaden av informationssystem måste utgå från behov och önskema.I 

frän olika användargrupper. 

Delegationen konstaterar att Sverige är starkt beroende av att fä tillgfmg 

till resultat av forskning och utvecklingsarbete i andra länder. Av de ca två 

miljoner tidskriftsuppsatser med vetenskapligt och tekniskt innehåll som 

varje är publiceras i världen beräknas Sverige svara för ca en procent. Ett 

nära samarbete med andra länder och väl fungerandi: kanaler för att fä del 

av informationer utifrt111 mäste därför byggas upp. 

Inrättandet av deli:gationen är en del av statsmakternas ökade satsning 

på forskning och ut veckling. För att informationsförsörjningen skall kunna 

fylla de krav som ställs på den måste fortsatla, kraftfulla insatser göras för 

planering och utveckling inom området, framhåller delegationen. 

En övergripande samlad planering för informationsförsörjningcn i Sveri

ge har hittills inte funnits. Delegationen anser därför att insatserna på detta 

omräde måste breddas. En planering på längre sikt måste finnas för att 

analysera framtida behov och framtida användning av tekniska framsteg. 

Delegationens arbete inriktas på att studera inte bara metoder och tekniska 

hjälpmedel utan även organisatoriska och andra konsekvenser av den 

tekniska utvecklingen inom informationsförsörjningens område. 

Inom biblotcken har forskning och utvecklingsarbcte hittills funnits en

dast i begränsad omfattning. En mer omfattande sådan verksamhet bör 

byggas upp. 

Delegationen bedömer att en kraftfull insats behöver göras inom dess 
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ansvarsomrr1de. Delegationen hemställer att för budget!'ln:t 1980/81 sam

manlagt n 560 000 kr. anvisas under nionde m:h fjortonde huvudtitlarna. 

vilket innebiir en ökning med 6 025 000 kr. i förht1llande till budgetäret 

1979/80. Härvid begär delegationen följande. 

I. Pris- och löneomräkning I 553 000 kr. 

2. Medel för datortid som för innevarande budgettir beräknats under 

anslaget D 35. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. ( + 950!Kl0 

kr.). 

3. Delegationens verksamhet bedrivs inom tre program. Program I. 

Planering rn:h s;tmordning syftar till att åstadkomma en övergripande pla

nering och samordning av informationsförsörjningen med m~det att få en 

sammanhälkn utveckling pft området och ett effektivt utnyttjande av re

surserna. Under detta program faller även de utredningsuppdrag som 

regeringen givit delegationen om ansvarsbibliotek och om avgiftsbelägg

ning liksom om registrering av forskningsprojekt. Delegationen beräknar 

ett medclsbehov budget{1ret 1980/81 om 4 400 000 kr. ( + 2 080 000 kr. I. 

Program 2. Forskning m;h ut veckling syftar till att genom forsknings-, 

utvecklings- och försöks verksamhet vidarcut veckla informationsförsörj

ningen för att fä ett effektivt totalsystem. såväl funktionellt som organisa

toriskt. Under detta program måste. med hänsyn till delegationens breda 

ansvarsomräde. kraftiga insatser göras. Delegationen beräknar under detta 

program ett medelsbehov b111.Jgetäret 1980/81 om 12 7 Hl 000 kr. ( +4 115 000 

kr.). 

Under program 3. Nationella serviceuppgiftcr beräknas bidrag utgå även 

budgetåret 1980/81 till bl. a. infonnationscentralerna vid tekniska högsko

lan i Stockholm och karolinska institutet. Vidare beräknas bidrag utgt1 till 

vissa organisationer och sammanslutningar. Under budgctaret 1980/81 be

räknar delegationen här ett medelsbehov om 4 450 000 kr. ( -170 000 kr.). 

4. Besparingen beräknas till 176 000 kr. 

Färedragallllen 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

I fragor rörande anslag till delegationen för vetenskaplig och teknisk 

informationsförsörjning (l)FI l har jag samr<'i.tt med chefen för industride

partementet. Jag har därvid erfarit att under fjortonde huvudtiteln 500 000 

kr. beräknas för budgetåret 1980/81 för Dfl: s verksamhet. 

För nästa budgetår bör DFI: s anslag ökas med I 470 000 kr. Jag har 

härvid räknat med vissa resurser för datortid ( + 950 000 kr.) som för 

innevarande budgetår beräknats under anslaget Vissa särskilda utgifter 

inom högskolan. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Delcgatio11e11 för 1·t'lc11skaplig och teknisk i1(formatiom:fi"ir

si.irj11i11g för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 

94700<Kl kr. 
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D 42. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

25 305 306 

24508000 

27 328 ()()() 

Frän detta anslag bestrids dels kostnaderna för Sveriges deltagande i den 

europei!'.1;.a organisationens för rymd forskning ( ESRO) vetenskapliga pro

gram (jfr prop. 1974: I bil. 10 s. 343. UbU 1974: 13. rskr 1974: 121), dels 

Sveriges bidrag till Esrange specialprojekt (prop. 1972: 48 bil. I, UbU 

1972: 27. rskr 1972: 217). Kostnaderna för Sveriges deltagande i ESRO: s 
grundprogram och tillämpningsprogram bestrids från ett särskilt anslag 

under industridepartementets huvudtitel (prop. 1972: 48 bil. 2. N lJ 

1972: 37, rskr 1972: 216). Statens delegation för rymd verksamhet !DFR) är 

svenskt beredningsorgan bl. a. för kontakter med ESRO. 

ESRO arbetar från juni 1975 under namnet European Spat:e Agent:y 

( ESAl i avvaktan på att konventionen om det europeiska rymdorganet 

ESA ratifit:eras av samtliga medlemsländer, vilket beriiknas ske i en nära 

framlid. Sverige har ratificerat konventionen (prop. 1975/76: 58, NU 1975/ 

76: 17. rskr 197 5/76: 110). 

Nuvarande internationella avtal för samfinansicring av driften av Es

range utlöper den 31 december 1980. Förhandlingar om fortsatt finansi

ering av verksamheten vid Esrange inleds under hösten 1979 med utgångs

punkt i en rapport om förväntad sondraketvcrksamhet och uppskjutnings

tjiinstcr under 1980-talct som beretts inom en speciell arbetsgrupp inom 

ESA. 

Sia/ens delegation j('jr rymd1·cr/.:.samhe1 

DFR: s utgångspunkt för beräkning av Sveriges bidrag till ESA: s veten

skapliga program och till Esrange specialprojekt under budgetåret 1980/81 

har varit ESA-sekretariatets förslag till medclsbehov för åren 1978 - 1983. 

DFR har i sin beräkning av det svenska bidraget till Esrange specialpro

jekt budgetMet 1980/81 beaktat att antalet övriga projektdeltagande länder 

kan komma att minska med ingången av är 1981. 

DFR heriiknar det svenska bidraget till ESA: s vetenskapliga program 

budgetåret 1980/81 till 23 230000 kr. och till Esrange specialprojekt till 

4 708000 kr. 

Fiiredm,;anden 

Utgifterna under detta anslag bestäms av Je avtal som Sverige har ingått 

om europeiskt samarbete inom rymdforskningen (jfr prop. 1972: 48, NU 

1972: 37, rskr 1972: 216 och prop. 1974: I bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 

1974: 121). Enligt avtalen skall Sverige bidra med vissa bestämda andelar 
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av Jen budget som faststiills for olika projekt inom Eun1pean Space 

Agency (ESAl. däribland Esr<mge specialprojekt. 

Jag beräknar prcliminiirt utgifterna for budgetåret 1980/81 undt:r fiireva

rande anslag till 27 328 000 kr.. varav det heriiknade svenska bidraget till 

ESA: s vetenskapliga program utgör 23 230 000 kr. l + 2 :no 000 kr. I. Bidra

get till Esrangc specialprojekt beräknar jag t.v. prelimin~in till 4 09!1.000 kr. 

(-t- 500000 kr.) vilket avser verksamheten I. o. m. utgfmgen av år 1980. Det 

svenska bidraget till ESA kan siuigiltigt heräknas först niir budgeten för 

ESA för åren 1980 och 1981 har faststiillts. Esranges budget för 1981 iir 

dessutom avhängig av utgangen av de förhandling<1r om driften vid Es

range fr. o. m. den I januari 1981 som nu har inletts. 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att till I::11ropeiskt .1·anwrhete inom rymdj(irskningcn för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 27 328 000 kr. 

D 43. forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

Personal 
Furskarpersonal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Telegram och telefon 

7 450283 

8 269 000 
9 575 000 

1979/80 

17 
32 
49 

5509000 
18000 
12000 

2688000 
42000 

8269000 

Beräknad ändring 1980/81 

Universitets
och högskole
ämbetet 

of. 
+I 
+I 

Före
draganden 

of. 
+I 
+l 

+ 576000 
of. 
of. 

+ 729000 
+ 1000 
+1306000 

Enligt instruktion av den 29 juni 1964 (ändrad senast den 9 juni 1977) har 

forskningsinstitutet för atomfysik till uppgift att bedriva forskning och 

utbildning inom atomfysikens område. Universitets- och högskoleämbetet 

( U HÄ) är central myndighet för institutet. 
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U11i1·1•rsitl'fs- och hijgskoll'iimhdcl 

UHÄ aktualiserade i sin anslagsframställning for innevarande budgctär 

en sammanslagning av de två anslagen i statsbudgeten för wrksamhetcn 

vid forskningsinstitutet till ett anslag. Ul-IÄ föresli\r nu att medel for 

verksamheten för budgetåret 1980/81 anvisas under ett reservation~anslag 

och att de principer som gäller för hl. a. fakultetsanslagcn tilfampas för 

anslaget. förslaget innebiir bl. a. att lokalkostnaderna för institutet skall 

belasta anslaget D 26. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

Utöver pris- och löncomräkning och bclastningsanpassning inför an

slagsomläggningen föresltir Ul-IÄ mot hak.grund av rådande speciella om

ständigheter en ny tjiinst som instrumentmakare vid institutet ( + 100 000 

kr.) samt en ökning av basresurserna med 100000 kr. 

LJ l-IÄ hemställer alt under ett reservationsanslag D 43. Forskningsinsti

tutet för atomfysik budgetåret 1980/81 anvisas 8 597 000 kr. 

Föredraganden 

Jag är för närvarande inte beredd att genomföra den av universitets- och 

högskoleämbetet föreslagna sammanslagningen av de båda anslag som 

berör institutets verksamhet. Under förevarande anslag har jag utöver 

sådana förändringar som är av automatisk natur beräknat medel för en 

tjänst som instrumentmakare ( + 100000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Fi>n·altningskostnadcr 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 9 575 000 kr. 

D 44. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 398 40fi 

1716000 

1910000 

Uni1•crsitcts- och högskoleämbetet 

I. Prisomräkning (+ 171600 kr.). 

Reservation 500460 

., Besparing: Minskad drift av cyklotronlaboratoriet (-85 000 kr.). 

3. Ökat materielanslag(+ 100000 kr.l. 

Föredraganden 

Anslaget bör räknas upp med 194000 kr., varav 100000 kr. utgör en 

förstärkning. 

Jag hemställer att regeringen föresli\r riksdagen 

att till Forskningsinstitlltet Ffr aromfvsik: Materiel ni. m. för bud

getåret 1980/81 anvisa etl reservationsanslag av 1910000 kr. 
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D 45. Kiruna geofysiska institut 

1'>78/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

4326960 

6 162 000 

8 394000 

Reservation !'26 290 

Kiruna geofysiska institut (KGI> har enligt förordning den 9 juni 1977 

med instruktion for KGI till uppgift att hedriva och friimja forskning samt 

miit- och registreringsverksamhct inom det gcokosmofysiska ;imncsomri1-

det. KGI bedriver verksamhet vid observatoriet i Kiruna och jonosfärob

scrvatorierna i Lycbele ( LJ()) och Uppsala ( UJO) och skall vidare inom 

sitt verksamhctsomr{1de medverka i forskaruthildning som anordnas vid 

universiteten i Uppsala och Umci\.. KGI är. vad avser forskarutbildning. en 

institution vid universitetet i Umeå. 

Universitets- och högskoleämbetet ( U HÄ) är chefsmyndighet för KGI. 

Av anslaget får budgetåret 1979/80 högst 4 342 000 kr. anviindas för 

lönekostnader. 

Pers.mal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 

1979/l!O 

7 
31 

6162000 

Unii•ersitets- och hiigskoleämhetet 

BeräknaJ ändring 1980/I! I 

UHÄ 

+I (+4) 
+ 1/2 (+7) 

+2343000 

Före
draganden 

+I 1+4) 
+I/~ 1+7) 

+2232000 

KGI tillhandahåller lokaler samt viss basservice för projektet Europcan 

lncohercnt Scatter Facility (ElSCATl motsvarande en kostnad av 110000 

kr. UHÄ föreslår i samråd med naturvetenskapliga forskningsrådet att 

motsvarande belopp för budgetåret 1980/81 i stället beräknas under ansla

get D 40. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. Det svenska bidraget 

till EISCAT skulle därigenom beräknas samlat under ett anslag. 

UHÄ föreslår vidare i samråd med statens delegation för rymdverksam

het (DFR) att medel för 11 tjänster vid KGJ som f. n. finansieras med 

anslag från DFR för budgetåret 1980/81 beräknas under förevarande an

slag. 

UHÄ föreslår att en assistenttjänst inrättas vid KGI för forskarutbild

ning m. m. vid UJO samt att en halv tjänst som forskningsingenjör inrättas 

avsedd för verksamheten vid UJO: s elektroniklaboratorium. UHÄ före

slår vidare att medlen för KGI: s basresurser ökas med 90 000 kr. 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag D 45. Kiruna geofy

siska institut budgetåret 1980/81anvisas8505000 kr. 
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Fiircdraga 11d l' 11 

Jag finner de an slagstekniska förLindringar som myndigheterna föreslagit 

avseende detta anshig välmotiverade. Vid min medelsberiikning har jag 

därför tagit hänsyn till att bidrag till European lncoherent Scatter Facility 

( ElSCATt ( - I JO 000 kr.) inh: liingre bör utgå från detta anslag. Jag har 

beräknat medel under anslaget för de tjänster vid institutet som hittills har 

finansierats av statens delegation för rymdverksamhet ( -t- I 308 000 kr.). 

Vidare har jag beräknat medel för vissa kostnader för redovisning, vilka 

innevarande budgetår bestrids från anslaget Matematisk-naturvetenskapli

ga fakulteterna ( + 35 000 kr.). 

Jag har även beräknat medel för de av UHÄ föreslagna nya tjänsterna 

vid jonosförobscrvatoriet i Uppsala ( + 160000 kr.) samt medel för viss 

ökning av basresurserna vid Kiruna geofysiska institut l+ 90000 kr.L 

Övriga beräknade förändringar under anslaget är av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kiruna geoj)'siska institut för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 8 394 000 kr. 

D 46. Institutet för social forskning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 446 001 

2 454 000 

2754000 

Institutet för social forskning inrättades den 1 januari 1972 (prop. 

1971: 141. UbU 1971: 32, rskr 1971: 348, prop. 1972: 29, UbU 1972: 25, rskr 

1972: 185). Enligt förordningen ( 1972: 371) med instruktion för institutet för 

social forskning (ändrad 1975: 1219) har institutet till uppgift att främja och 

bedriva forskning rörande sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor samt 

att verka för samordning av sådan forskning. Institutet skall vidare inom 

sitt verksamhetsområde medverka vid utbildning som anordnas inom hög

skolan. Chefsmyndighet för institutet är universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

UHÄ Före-
draganden 

Personal 
Forskarpersonal 12 of. 
Övrig personal 4 of. 

Anslag 
Lönekostnader 1989000 + 96000 + 138000 
Sjukvård 4000 of. of. 
Reseersättningar 39000 + 4000 + 1000 
Lokalkostnader 163 000 . + 149000 + 149000 
Expenser 259000 + 26000 + 12000 

2454000 +275000 +300000 
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U11i1·ersitcf.\'- och )u'i1:sko!t'tlfllhl'let 

UHÄ föreslär inga andra förändringar än pris- och löneomräkning samt 

redovisar - inom ramen för bcsparingsalternativet - en allmän nedskär

ning (-49000 kr.J. 

Ft'iredraRanilen 

Forskningssamverkanskommitten (U 1978:01. FOSAM) har haft i upp

drag att utreda formerna för samverkan mellan institutet för social forsk

ning rn.:h andra organ som bedriver eller finansierar social forskning samt 

forskningsverksamheten inom högskolan. FOSAM avgav vären 1979 be

tänkandet <Ds U 1979: 4) Ett inslifut för social-och arhetsmarknadspolitisk 

forskning. Betänkandet har remisshehandlats och bereds f. n. inom rege

ringskansliet. 

För nästa budgetår räknar jag under detta anslag inte med andra föränd

ringar än sil.dana som hänför sig till löne- och prisökningar. 

Jag hemsfaller att regeringen föreslär riksdagen 

att till lnstit11tet Fir social fors/.:.11i11g för budgeti\.ret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 754000 kr. 

D 47. Institutet för internationell ekonomi 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 716000 

I 950000 

I 981000 

Institutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: I bil. 10 s. 525. SU 

1962: 102, rskr 1962: 245). som äwn är institution vid universitetet i Stock

holm. har enligt sina stadgar fastställda av Kungl. Maj: t den 6 juni 1962 

(ändrade den 29 juni 1964 och den 18 oktober 1968) till uppgift att bedriva 

forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

Institutets verksamhet finansieras över universitetets i Stockholm bud

get I bl. a. en tjänst som professor. L 22). genom detta anslag samt genom 

externa medel frän forskningsräd och stiftelser m. fl. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Universitets- Före-
och högskole- dragandcn 
ämbetet 

Personal 
Forskarpcrsonal 5.5 of. of. 
Övrig personal 8 of. of. 

Ans/al( 1950000 +50000 +31000 
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U11ii·crsi1<·1s- uch h.-ig.1kul<'iimhl'I<'/ ( UHÄl föreslär alt meJcl for institu

tets lokalkostnader för hudgetän:t 1980/81 heriiknas under anslaget D 26. 

Lokalkostnader m. m. vid hiigskolcenheterna. 

U HÄ hcmst~iller att und1:r förevarande anslag för budgetåret 1980/81 

anvisas 2000000 kr. 

,..iir1·draga11den 

Vid mina h1:r~ikningar av anslaget har jag förutsatt alt institutets lokal

kostnader för n~ista hudgetru- ( - 87 000 kr.) II1r belasta anslaget Lokalkost

nader m. m. vid högskoleenheterna. 

Övriga beriiknade förändringar under anslaget är av automatisk natur. 

Enligt min mening bör universitets- och högskoldimbetet - efter höran

de av heriirda parter - överväga att inför anslagsframstiillningen för hud

gett1ret 1981/82 aktualisera att medel som nu beräknas under förevarande 

anslag i smilet ~kall her~1knas under anslaget Samhällsvetenskapliga fakul

teterna. anslagsposten Universitetet i Stockholm. 

Jag hemställer att regeringen föreslti.r riksdagen 

att till Jnsti111tc1 .f('ir intemationdl ekonomi för hudgctaret 1980/81 

anvisa ett rcservationsanslag av I 981 000 kr. 

I> 48. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

600 000 

643 ()()() 

675 000 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (prop. 1955: I bil. 

JO s. 697. SU 1955: 8. rskr 1955: 8) har enligt sina stadgar, fastställda av 

Kungl. Maj: t den 29 december 1956, till uppgift att bedriva forskning i 

meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att främja interna

tionellt vetenskapligt samarbete pa meteorologins område. 

Verksamheten vid institutet bedrivs inom ämnesområdena dynamisk 

meteorologi, kemisk meteorologi. atmosfärens fysik samt geofysisk hydro

mekanik och oceanografi. 

Styrelsen .f/'jr Interna1io11ella meteorologiska institutet i Stockholm 

I. Pris- och löneomräkning 80 000 kr. 

2. Återställande av gästforskarverksamhctens omfattning till 1975/76 

års nivå ( +65 000 kr.). 

3. Utökad gästforskarverksamhet ( + 79 000 kr.). 
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Fiirnlraga11d1'11 

Jag räknar under detta anslag inte med andra föriindringar än s;1dana av 

automatisk natur. 

Jag hemst~iller att regeringen förcsltir riksdagen 

att till Bidrag till lntemati1111ella 111cte11ro/11gi.l'/..a insti/11/el i Stoc/..

ho/111 för budgetåret 1980/81 anvisa ett anslag av 675 000 kr. 

I> 49. Bidrag till Vetenskapsakademien 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4 715000 

6 275 000 

6688000 

Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala verk

samhd och till driften av vissa av dess institutioner <jfr prop. 1973: 59. 

UbU 1973: 20. rskr 1973: 134). 

i'et enskapsakademien 

Vetenskapsakademien hemstmler för budgetåret 1980/81 om ett anslag 

om 8 534 000 kr., vilket innebär en ökning med 2259 000 kr. Akademiens 

förslag om ökning innehär följande. 

I. För den centrala wrksamheten, inkl. forskarutbyte. begärs en ökning 

om I 349000 kr. Härav utgör pris- och löncomräkning 600000 kr. 

2. För akademiens institutioner hcgärs en sammanlagd ökning om 

910 000 kr., varav pris- och löneomräkning 556 000 kr. 

Fiiredra1:a11dcn 

Jag har under detta anslag beräknat medel för vissa kostnader för extern 

personalutbildning. vilka innevarande budgetår bestrids från anslag till 

universitets- och högskoleämbetet ( + 5 000 kr.). 

Jag räknar därutöver inte med andra förändringar under detta anslag än 

sådana som hänför sig till löne- och prisökningar. Jag förordar att anslaget 

för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 413 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrug till V etcnskapsakademicn för budgetåret 1980/81 anvi

sa ett reservationsanslag av 6 688 000 kr. 
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n 50. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

3 000 000 

3 000 000 

3 000 ()()() 

Frftn anslaget utgt1r bidrag till verksamheten inom Riksföreningen mot 

cancer för forskning såväl i gränsomriidet mellan grundläggande biologisk 

forskning och cancerforskning som för direkt tillämpad klinisk forskning 

rörande tumörsjukdomarnas diagnostik och behandling (prop. 1971: I bil. 

JO s. 355. UbU 1971: 3. rskr 1971: 84). 

Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att srn.:ialstyrclsen och medi

cinska forskningsrådet (MFR) skall utse vardera en ledamot i Riks

föreningcns mot cancer forskningsnämnd. 

Ribfiire11i11ge11 11101 cancer 

Riksföreningen mot cancer framhåller att definitiv ställning nu maste tas 

till frågan hur stödet till cancerforskningen skall vara organiserat och 

dimensionerat i framtiden. 

Riksföreningen hemställer att för budgetåret 1980/81 anvisas 16 milj. kr. 

till Riksföreningens stöd till cancerforskning samt 3 milj. kr. till förening

ens intensifierade upplysningsverksamhet mot cancersjukdomarna. 

Universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ). forskningsrtidsnämnden 

(FRNJ, MFR samt naturvetenskapliga forskningsrådet (NFRl har avgivit 

yttrande över Riksföreningens framställning. 

Enligt UHÄ:s åsikt hör ansvaret för övergripande planering och sam

manvägning av den grundläggande forskningens inriktning och innehåll 

inom skilda ämnesomrftden åligga högskoleorganisationen och forsknings

råden gemensamt och inte enskilda intresseföreningar. Detta bör även 

gälla cancerforskningen. UHÄ anser det därför mindre lämpligt att en så 

betydande del av resurserna för medicinsk forskning skulle fördelas av 

Riksföreningen. Dii cancerforskning i princip kan tänkas omfatta de flesta 

medicinska ämnesområden är det angeläget att stödet till denna forskning 

handhas av ett organ som kan göra prioriteringar inom hela det medicinska 

fältet. UHÄ anser därför att ytterligare medel för ändamalet i första hand 

bör ställas till MFR:s förfogande. 

FRN framhåller att cancerforskningen är en del av ett stort medicinskt

naturvetenskapligt-biovetenskapligt forskningsområde. Prioritering, pla

nering och avvägning av statligt stöd till forskningsinsatser inom området 

bör enligt FRN:s uppfattning inte splittras. Staten har ansvar för cancer

forskning som för annan medicinskt inriktad forskning. Som frågan om 

cancerforskningen utvecklats innebär situationen att staten f. n. inte tar 

detta ansvar. Ett statligt ansvarstagande kan och bör kanaliseras genom de 

organ för forskningsstöd som staten inrättat inom området, främst MFR. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 575 

Ett ökat statligt ansvarstagande minskar pf1 intet sätt betydelsen av Riks

föreningens angelägna arbete inom canceromri:\.det. Mot denna hakgrund 

finner FRN det inte vara ur forskningspolitisk synpunkt rimligt att kanali

sera ett kraftigt ökat statligt stöd till cancerforskning via Riksföreningen. 

Ett ökat statligt ansvarstagande bör :'\läggas främst MFR som bör ges 

resurser för ett successivt övertagande av ett si\dant ansvar. Riksförening

ens hegäran om stöd för in.fimnation inom canceromri\det finner FRN 

rimlig och med hänsyn till cancerproblematikens speciella karaktär tillstyr

ker FRN att ett sådant stöd utgår i lämplig omfattning. 

Enligt MFR:s uppfattning bör statens stöd till forskningsprojckt inom 

cancerområdet kanaliseras via forskningsråden och därvid främst det me

dicinska. I nuvarande situation kan inte M FR utan förstärkning av sitt 

anslag övertaga projekt som för närvarande finansieras av riksföreningen. 

Samtidigt är det enligt MFR:s uppfattning angeläget att det nödvändiga 

successiva övertagandet av forskningsprojekt som nu stöds av Riksför

eningen påbör:jas. En kanalisering av statens stöd till forskningsprojekt 

inom cancerområdet via forskningsomri:\.den skulle även innebära ett defi

nitivt ställningstagande från statsmakternas sida till ansvarsförhållandena 

beträffande stöd till cancerforskning. I sammanhanget förtjänar påpekas 

att kostnaderna för den svenska anslutningen till International Agency for 

Research on Cancer per den I januari 1979 bestrids inom ramen för MFR:s 

anslag. M FR anser att riksföreningen gjort och gör en rad ytterst värdefulla 

insatser inom ramen för sin upplysningsverksamhet. M FR finner att ett 

statsbidrag om 3 milj. kr. för denna verksamhet är mycket motiverat. 

N FR förordar att statens stöd till cancerforskning ges inom ramen för de 

ordinarie anslagen till de statliga forskningsråden. främst det medicinska 

och att dessa åläggs det samlade ansvaret för cancerforskningen. För att 

möta de ökande behoven är dock en utökning av anslagen helt nödvändig. 

Det ekonomiska stöd till cancerforskning som kan bli tillgängligt tack vare 

allmänhetens intresse för dessa frågor är givetvis ett värdefullt komple

ment och kommer sannolikt även i framtiden att utgöra en relativt stor 

andel av det totala stödet till cancerforskning. För att bibehalla detta 

intresse är det dock angeläget att Riksföreningen kan intensifiera sin upp

lysnings verksamhet om cancersjukdomarna. NFR tillstyrker därför att 

Riksföreningen för detta ändamål erhåller fortsatt statligt bidrag om tre 
milj. kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar till vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor och anslaget Medicinska forskningsrådet. 

Förevarande anslag bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Riksfiireningen mot cancer för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 3 000000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 576 

D 51. Bidrag till EISCAT Scientific Association 

l 97X/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

658 70 I 

I 000000 

1000000 

I december 1975 ingick forskningsrt1d i Pinland. Norge, Storbritannien. 

Förbundsrepubliken Tyskland och Sverige avtal varigenom storprojektet 

European lncoherent Scatter Facility (ElSCAT) startade. ElSCAT är 

etablerat som en svensk stiftelse och har sitt högkvarter i Kiruna. En swr 

radaranläggning med sändare i Tromsö och med mottagarstationer i Kini

na. Sodankylä och Trnmsö är under uppbyggnad för att ge viktig informa

tion om den övre atmosfären inom norrskenszonen. Den svenska andelen 

av driftkostnaderna bestrids av naturvetenskapliga forskningsrådet. 

Frfm detta anslag utgår bidrag till EISCAT Scientific Association för av 

stiftelsen erlagd tull och mervärdeskatt pt1 till Sverige importerad veten

skaplig utrustning (prop. 1976/77: 25. UblJ 1976/77: 9, rskr 1976/77: 73). 

f"iiredraganden 

Anslaget hör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag ril/ EISCAT Scicnt({ic Association för budgetb.ret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000000 kr. 
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E. VUXENUTBILDNING 

/-"iired ra g a 11dI'11 

Under 1970-talet har lllnfattningen av v11xen11thildningen kraftigt ökat. 

Antalet deltagare i studiecirklar hcriiknas i dag till ca 3 milj. mot ca l.h 

milj. för tio ftr sedan. Folkhögskolornas verksamhet har bvggts ur och 

framför allt har antalet deltagare i kortare kurser tred11hhlats pi·i n;igra fä i·1r. 

Antalet deltagare i kommunal vuxenutbildning har ökat kraftigt under 

ti<lärsperilHlen. 
En av förutsiittningarna för denna snahha reformtakt har varit det stadigt 

vilxandc statliga stödet till vuxenuthildningcn. Detta stöd har mer än 

femduhhlats under 19711-talct. Denna utveckling har innchurit att vuxenut

hildningens andel av de totala statliga uthildningskostnadcrna har förduhh

lats under den senaste tio{1rsperioden. 

I det ri1dandc statstinansiella läget är det inte miijligt att hiilla ·samma 

hiiga reformtakt p;'1 vuxenuthildningens omdde under det niirmastc hud

get;\rct. Jag har diirför i huvudsak eftersträvat att slt1 vakt om vuxcnuthild

ningens nuvarande omfattning. I övrigt har jag prioriterat en viss kostnads

kompcnsation för de olika formerna av vuxenutbildning. 

Folkbildningsutrcdningen har i dccemher övcrHimnat sitt slutbetän

kamle Folkbildning for 80-talet tSOU 1979: 85L Betiinkandet 1-.ommer att 

remissbehandlas under våren 1980. Utredningen om den kommunala 

vuxenutbildningen har i december till mig liimnat ett delhetänkande om 

gränsdragningsprohlem mellan kommunal vuxcnuthildning och folkbild

ning, Komvux och studieförbund, arbetsfördelning och sarnr;'id tDs LI 

1979: 92). Delta delbetänkande 1-.ommer att remissbehandlas parallellt med 
folkbilJningsutreuningens slutbet~inkanJe. L!treuningen om den kommu

nala vuxenutbildningen har vidare under oktober till mig överfamnat ett 

delbetlinkande Statens skolor för vuxna. varvad undervisning och 

hrevundervisning i grundskolans och gymnasieskolans ~imnen tDs LI 
1.979: 12). Delta delbetfö1kande remisshehandlas f. n . .Jag har för avsikt att 

{1terkom ma till dessa fr11gor i nästa budgctproposit ion. 
Vissa förändringar i anslagsindelningen under littera E. Vuxenutbildning 

görs bl. a. med anledning av att kapitalbudgeten har slopats. De tv;'i tidi

gare anslagen Statliga skolor för vuxna: Material för sjiilvstudier och 

Statliga skolor för vuxna: Undcrvisningsmateriel m. m. har dragits sam

man till ett anslag. Statens skolor för vuxna: Undervisningsmateriel rn. m. 

Vidare har elt nytt anslag tagits upp under heteckningen Um till byggnads

arbeten vid folkhögskolor. Därutöver har en viss omdisposition av anslags

inJelningcn gjorts. 

I det följande redovisar jag kortfattat omfattningen av olika former av 

vuxenutbildning samt mina förslag till föriindringar av nuvarande regler 

och bidrag. 
37 Rikida[?t:n 1979/80. I sam/. Nr /00. Bil<1Ra 12 
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Under hudget;'1ret 1978/79 uppgick antalet statshidragsheriittigade stu

dietimmar i studieförbundens allmiinna sllldiecirklar. exkl. svenska för 

invandrare. till ca 10.7 milj. Det innehlir en ökning med ca 3 r:; jämfört med 

föreg;'icnde hudget{1r. vilket lir klart lägre än den Hilyrnökning om ca 7 ~:.; 

som jag beräknade i föregaende budgetproposition. Av statsfinansiella skäl 

föresh'tr jag all den statsbidragsberiilligade studiecirkel verksamheten inte 

tillt1ts öka under det kommande budgetäret. Bidraget hör utgå till högst 

samma antal studietimmar som studieförhunden redovisar till skolöversty

relsen (SÖ) vid utg[1ngen av innevarande budgetftr. Jag förordar däremot 

en höjning av statsbidraget för cirkelledararvoden med tvti kr. per studie

timme. Vidare räknar jag med att de 58 milj. kr. som för innevarande 

budgc:t{1r tillförs studiecirkelanslaget fran vuxenutbildningsavgiften i fort

sättningen skall anviindas för vuxenstudiestöd och att nwtsvarande belopp 

därför hör tillföras studiecirkelanslaget fri'tn skattemedel. Jag beräknar 

därför en ökning av utgifterna under anslaget Bidrag till .l"f11diecir/..d1·er/..

.rn111he1 med ca 77 milj. kr. till sammanlagt 809 milj. kr. 

Under anslaget U11den·i.rni11g .fi"ir i111'l111drare i .1T1'11s/..a Sf'rcl/..et 111.111. 

räknar jag med ett oförändrat antal deltagare i verksamheten. Jag föreslhr 

att anslaget for i<JH0/81 räknas upp med 20 milj. kr. till sammanlagt 110 

milj. kr. 

Antalet studerande vid folkhögskolorna var under läsMet 1978/79 ca 

150 000. Av dessa gick ca 13 000 i kurser om minst JO veckor och I 115 000 i 

kortare kurser. Det innebär en viss ökning av deltagarantalet i korta 

kurser. I enlighet med riksdagens uttalande ( UblJ 1978/79: 21. rskr 1978/ 

79: 175 l och SÖ:s förslag förordar jag medel för nästa budgetar för ytterli

gare fyra självstiindiga folkhögskolor. Dessa är dels de tre nuvarande 

filialfolkhögskolorna i Örehro. Gävle och Kristinehamn. dels Sanga-Siihy. 

Jag har vidare för avsikt att i nlista års budgetproposition föresla att 

statsbidrag skall utgi1 till Pensionärernas riksorganisations kursgärd i Gy

singe fr. o. m. budgett1rct 1981/82. 

Jag beräknar utgifterna for anslaget Bidrag till drifien a1· .fi1//..hiigsf..olor 

111. 111. till ca 322 milj. kr.. vilket innehär en ökning av anslaget med ca 23 

milj. kr. 

Li nder anslagen Bidrag till hi111ai:arorgw1i.1·a1io11emas centrala /..11r.1Terf..

sw11he1 samt Bidrag till l'issa org1111i.rnti1111ers centrala /..11r.1Ter/...rn111he1 

kommer jag att föreslf1 viss höjning av bidragen till kost och logi. 

Antalet deltagare i /..01111111111al rnxc11111hild11i11g var budgetaret 1978/79 

ca 300 000. Det är en ökning med ca 25 000 i förh{1llande till förcgäende 

hudgett1r. Av statsfinansiella sbl har ntigon ökning av antalet gymnasie

skoltimmar i kommunal vuxenutbildning inte tillåtits under de tvi\ senaste 

budgetitren. Det iir nödvändigt att i fortsättningen införa en motsvarande 

hegriinsning iivcn för antalet grundskoltimmar. 

Antalet deltagare i gm11d111hi/d11i11g fi'ir 1·11.rna var budgett1ret 1978/79 ca 

4400, dvs. en ökning frt111 närmast förcg{1ende är med ca 1750. Jag räknar 
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med att ökningen kommer att fortsiitta under de niirmaste ~tren. men den 

blir fn>/igen /iigre. Cl! 8()() tfcJlagan.• rL'f [1r. \frd h:insyn Ji:irtill Odl till t'll 

viss undcrhmlgctcring av anslaget iir Jet trors frvsningcn av timantalet i 

kommunal v11xcn11thildning r[i nuvarande nivf1 ni.idviindigt all iika anslaget 

med 158 milj. kr. till sammanlagt 558 milj. hr. 

S1·c·rigcs Urbi{d11i11gsrwlio AB. s.im iir ell dl1tterbolag rill Sveriges Radio 

AB fr. u. rn. den I juli 1978. föresl;1s utöver sedvanlig kostnadskomrcnsa

tion erhidla ett anslag om ea 101 milj. kr. 

Totalt har jag för hudgctt1ret 1980/Xl för v11xcrwthildning inom utbild

ningsdcpartcmcntets omr[\de beräknat ca I 992 milj. kr. vilket är en ökning 

av utgifterna i förhållande till innevarande budget[\r med ca 300 mil.i. kr. 

E I. S\'Crigcs l!thildningsradio akticholag 

197X/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/R I Fiirslag 

7<·913000 
80 420 0(1() I 

101587000 

1 Inkl. tilläggshudgct tprop. 1979/80: ~5l m.::d 436 700 kr. 

Fran anslaget bekostas utgifter för den verksamhet med produktion av 

undervisningsrrogram m. rn. för radio och television. som sedan den I 

januari 1978 handhas av Sveriges Uthildningsradio aktiebolag tllRL 

UR har till uppgift all producera ljud- och hildprogram för i första hand 

ctcrsiindning. Framställningen av ljud- och hildprngram hör i första hand 

inriktas mot s{1dana utbildnings vägar och grupper för vilka hrist pli lärome

del rt1der. Förskolan och vuxenutbildningen hör diirvid prioriteras. 
Riksdagen heslöt vid 197<>/77 :·1rs riksmöte atl inrätta UR tprop. 1975/ 

7n: 110, Uhll 197n/77: !-i. rskr 1976/77: 46). Dd nya företaget hörjade sin 

verksamhet den I januari 1978. Den 9 juni 1977 heslöt regeringen att UR 

skall lokaliseras till Tyresö kommun. Vid 1977/78 fas riksmöte beslöt 

riksdagen all UR skall drivas i form av ct t dotterbolag till Sveriges Radio 
tprop. 1977/78:9!. KrU ~4. rskr :n7l. 

Sveriges Radio har till regeringen inHimnat anslagsfrarnstiillning för kon

c.:-rnens samlade verksamhet. Denna framsliillning redovisas under titeln 

Kulturändam~1I. Den del av anslagsframstiillningen som heriir UR redovi

sas i det följande. 

S1·criges Radio 

Sveriges Radio ISRl understyrker att det är angeHigct att kvalitctsför

biittringar för den avgiftsfinansierade pn1granwerhsamhc1en far motsvarig

het fiir UR. UR:s programulhud sker inom ramen för SR-konccrnens 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 lJthildningsdepartementet 580 

verksamhet och det hör för tittaren och lyssnaren kvalitetsm;issigt framst:·i 

som likvlirdigt med det övriga uthudet. Delta förutsi1tter alt UR far samma 

möjligheter att förbättra kvaliteten p;\ uthudet som de iivriga programfiire

tagen. UR har härvid hiinvisat till den driftrnedelsökning motsvarande ca 

5 r:; som den avgiftsfinansierade verksamheten Ettt 1979/80 och anser att 

UR som ett av de fyra programföretagen i fortslittningen hör tillförs;ikras 

en försUirkning av samma omfattning som den avgiftsfinansierade verk

samheten. Denna ökning för den avgiftsfinansierade verksamheten 1979/80 

lir avsedd att möjliggöra genomförandet av statsmakternas m{dsiittningar i 

frf1ga lllll regionalisering. kvalitetsförbättringar, insatser för siirskilda grup

per inkl. spr{1kliga minoritetsprogram. dvs. de omräden inom vilka ockstt 

UR föreslM siirskilda insatser. SR anser emellertid, som framgär av SR:s 

samlade förslag till medelstilldelning 1980/81. att en s[1Jan ökning inte är 

tillrlicklig för den avgiftslinansieraJe verksamheten 1980/81. SR anser den 

inte heller tillrä<.:klig för UR:s del. 

Det finns dock skid att utsträcka tiden för att nf1 rikstäckning i den 

regionala uthyggnaden över de kommande tre ~iren. Härigenom blir det en 

viss parallellitet i regionaliseringen i den avgiftsfinansierade verksamheten 

och för UR. 

Den av UR föreslagna programverksamheten för och om invandrare 

faller inom ramen för Je planer för sädan programverksamhet som f. n. 

gemensamt övervägs av programföretagen. 

Med anledning av SR:s förslag i särskild framstiillning om tilHiggsanslag 

1979/80 för att ta i anspräk lokaler i k vai1cret Amsterdam för lJ R bör 

medel räknas för UR:s merkostnader för lokalerna. Kostnaderna uppgfir 

till 3 767 000 kr. 1980/81 i 1979 {1rs prisliige. Kostnaderna motsvaras av 

bortfallande kostnader för den avgiftsfinansierade verksamheten vilket hör 

beaktas vid fastställandet av medelstilldelningen till denna. 

Med hänvisning till Jet ovanstäende anser SR att UR hör erhålla ett 

anslag för programverksamheten med 71.7milj. kr. i genomsnittligt pris

läge 1978/79 dvs. en ökning med 9 milj. kr. För förhyrningen av lokalerna i 

Amsterdam behöver UR vidare ett belopp av 3.8 milj. kr. SR beräknar 

UR:s behov av investeringsmedel till 4,) milj. kr. vilket är en ökning med 

l.9milj. kr. UR:s medelsbehov 1980/81 i genomsnittligt prisläge 1978/79 iir 

således 80 milj. kr. 

För ersättningar till televerket för distribution av programmen 1980/81 

begär SR 15.8 milj. kr. 

Totalt enordras stlledes 95.8 milj. kr. för UR. 

Av SR-koncernens fyra programbolag är det endast UR som har att 

redovisa ett besparingsalternativ. För hudgetflret 1980/81 innebär detta en 

minskning av anslaget till produktionsverksamhet med \ 254000 kr. 

I en skrivelse till regeringen har lärare i Linköping vid en studiedag p[1 

temat "Etermedierna i undervisningen" uttalat sitt stöd för Utbildningsra

dions försöksverksamhet med Allemansradio. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet .'iX I 

Fiirnlraga 11d1· 11 

Jag har i min översikt över Kulturiindamal Is. 11 redovisat Sveriges 

Radio AB:s tSRl förslag till medelsbehov för den allmiinna programverk

samheten under hudgetåret l 9XO/X I och diirvid rn:ksf1 redovisat mina för

slag till medelstillddning fi.ir den avgiftsfinansierade verksamheten. Jag tar 

hiir upp frågan om medelsbehovet under hudgettiret 19XO/X I för Sveriges 

Utbildningsradio AB (UR). vars verksamhL'l finansieras över statshudge

ten. 

lJ R har f. n. ett ohl~tecknat anslag. I tilläggsbudget I till statshudgeten för 

budgetf1ret 1979/80 (prnp. 1979/XO: 2.'il föreslog regeringen att UR frfin 

budget:1ret 1980/81 skulle erhi1lla ett reservationsanslag eftersom det slut

liga utfallet av kostnad sökningarna enligt konsumentprisindex I Kl'I) inte 

kan faststiillas fiirrän efter budgett1rets utg{1ng. Vidare föreslog regeringen 

att riksdagen skulle faststiilla slutlig kompensation för prisutveeklingen för 

hudgeti1ret 197X/79 till 43fi 700 kr. vilket belopp även horde anvisas för 

hudget!1ret 1979/80. Regeringen föreslog att riksdagen. till SR för verksam

het vid UR pi1 timiggsbudget I till statsbudgeten för hudget·iret 1979/XO. 

skulle anvisa ett reservationsanslag av 10 X73 400 kr. l detta helopp ingick 

medel till en ny ;111slagspost för kompensation av prisutvecklingen med 10 

milj. kr. Riksdagen heslutade i enlighet med förslaget lprop. 1979/80: 25. 

Ubll 14. rskr 120). 

I avvaktan pf1 att UR kan flytta in i egna lokaler i Lindalen i Tyresö 

kommun vilket heriiknas kunna ske tidigast 1984. föreslog jag i nyss 

niimnda tilHiggsbudget I att UR bereds möjlighet att provisoriskt förHigga 

huvuddelen av sin verksamhet i kvarteret Amsterdam i Stockholm. Jag 

utgick härvid ifrlin att hyrestid m. m. anpassas till den planerade tidpunk

ten för flyttning till Tyresii 1984 och att arbetet med planeringen av de nya 

lokalerna i Tyn:sii bedrivs skyndsamt och i enlighet med meddelade rikt

linjer. För budge1:·1ret 1979/80 her~iknade jag de ökade lokalkostnaderna till 

2 853 000 kr. Jag föreslog ocksi'i att de ökade kostnaderna skulle motsvaras 

a\' minskade klistnader i den avgiftsfinansierade verksamheten och halan

seras av motsvarande överskott i denna verksamhet hudgetäret 1979/XO. 

Riksdagen heslutade enligt förslaget (prop. 1979/80: 25. llbll 14. rskr 120). 

För hudgetäret 1980/81 har jag beräkna\ kostnaderna för UR:s lokaler i 

kvarteret Amsterdam till 3 767 000 kr. vilket belopp jag beaktat vid medels

tilldelningen till den avgiftsfinansierade verksamheten för SR. 

I likhet med vad SR framhilller anser jag det angdiiget att kvalitetsför

h~iltringar för den avgiftsfinansierade verksamheten far motsvarighet för 

UR. LIR:s progrnmuthud sker inom ramen för SR-koncerncns verksamhet 

och det hör for lyssnarna och tittarna framsti"t som likv~irdigt med det 

övriga uthudet. Vid mina beriikningar för budget:'tret 1980/X I har jag utg:'1tt 

fri1n en hcsparing av I 254000 kr. Jag heriiknar medel för LIR:s program

verksamhet för budgetaret 1980/81 med ytterligare 2 754 000 kr.. dvs. en 
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ökning av anslaget med 1.5 milj. kr. i förh~lllamk till innevarande hudget:1r. 

Ökningen iir motiverad bl. a. av hehovet av fortsatt regional utbyggnad. 

UR avser Himna en investeringsplan i samhand med anslagsframstiillnin

gen for budget:\ret J9Xl/X2. I avvaktan pil denna har jag för hudgetf1rct 

19XO/X I dlknat med en prisomrilkning av investeringsanslaget med 200000 

kr. Totalt uppg:ir investeringsanslaget för hudgetilret 19X0/8 I till 2.8 

milj. kr. I en ny an slagspost för K PI har jag för hudget~iret 1980/81 hcriik

nat ett belopp om 15 milj. kr. en ökning med 5 milj. kr. Jag kommer senare 

att famna siirskilda anvisningar ang~lcnde hur KPl-anslagsposten för Liispo

ncras. 

I. Programverksamhet 
, Investeringar 
3. Distrihution 
4. KPI 

' Genomsnillligt prisliigc 1978/79. 

1979/80 

62 719000'·2 

2 600000 
15 100000 

( 10000000)3 

80420000 

2 Inkl. tilläggshudgct (prnp. 1979/80: 25) 436 700 kr. 
" Enligt tilliiggsbudgct (prop. 1979/80: 25). 

Beräknad ~indring 1980/81 

SR 

+ 12800000' 
+ 1900000 
+ 700000 

+15400000 

Före
draganden 

+ 5 267000 
+ 200000 
+ 700000 
+ 15000000 

+21167000 

l\1ed hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föresbr riksdagen 

att till .'frcrigi'.1· Radio ABför 1·cr/...rn111het 1·ic/ S1·criges Uthi/cl11i11gs

radi11 AB fl\r hudgetfact 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 

IO I 587 000 kr. 

E 2. Statliga skolor för vuxna: Uthildningskostnader 

1978/79 LJ I gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8095 500 

X 938 000 

9450000 

För den riksrekryterande vuxenuthildningen finns statliga skolor i Norr

köping och Härnösand. Vid dessa ges uthildning enligt läroplanerna for 

grundskolans högstadium och gymnasieskolan. 

Undervisningen vid statens skolor för vuxna bygger pfl en komhination 

av muntlig undervisning under periodvis äterkommande kurser vid skolor

na och självstudier i form av hrevskolestudier p{1 hemorten (s. k. varvad 

undervisning). I enlighet med beslut av 1%7 ars riksdag (prnp. 1967: 85, 
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SU 1967: 117. rskr 1967: 277l anordnas vid skolan i Norrköping ;ivcn en

bart brevskoleundcrvisning. Best1im mdser om den statliga riksrekryte

randc vuxenutbildningen har meddelats i förordningen ( 1971: 424l om kom

munal och statlig vuxenutbildning (ändrad senast 1979: 604). 

Personal 

Uirarpcrsonal 
Övrig personal 

Ansla~ 

Lönekostnader 
Sjukvrtrd 
Reseersät In ingar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Tekniska stödiltg;irdcr m. m. 
för handikappade elever 

Avrundat 
------------

Sf..olii1 ·crstyrelsen 

--- ···--- ----·----

1979/80 

38.5 
23.5 

62,0 

7 58.'i 000 
5000 

34 200 
750700 
544 300 

18800 

8938000 

Bcr;iknad ändring 1980/81 

Skolöver
styrelsen 

+0.5 

+536015 
+ I 000 
-t- 19800 
+ 44800 
+ 84800 

of. 

+68(1415 

+686000 

Före
draganden 

+ 1.0 
of. 

+1,0 

+4058.'iO 
+ I (XlO 

uf. 
+ 50000 
•· 55 0llO 

of. 

"'-511850 

+ 512 IMlO 
--- . - ___ ,_ _____ ---- --------

I. Pris- och löncomr~ikning 397 197 kr. 

2. Skolöverstyrelsen t SÖl räknar med en iikning av antalet elever i den 

varvade undervisningen till sammanlagt ca 3 000. Pf1 grund av att allt flera 

elever endast läser ett fatal kurser ber1iknas antalet kursdeltagare dock till 

oförändrat ca 14 000. 

I den rena hrevskoleundervisningen har antalet deltagare ökat kraftigt 

under de senaste tiren och hcräknas hudgeti\ret 1980/81 till ca 21000 

( + 3 OOOl motsvarande ca 42 000 ( + 12 000) deltagare i olika kurser. 

3. SÖ föresl~ir indittande av ytterligare en studierektLHStjänst vid skolan 

i Härnösand. cftt:rsom poängtalet 1977/78 var 76 och her;iknas öka ytterli

gare under de n~irmaste ftren. 

4. SÖ har i skrivelse den 4 maj 1979 tillstyrkt att en personlig tjänst 

inrättas vid statens skola for vuxna i Härnösand. SÖ anser det lämpligt att 

kostnaderna för tjänsten får hestridas frtm det under nionde huvudtiteln 

upptagna anslaget Statliga skolor för vuxna: Uthildningskostnader i stället 

för det särskilda löneanslaget för kostnader vid viss omskolning och om

placering. 

5. P<'t grund av det ökande antalet elever i distansundervisning herliknar 

SÖ ytterligare 5 000 kr. för arvodering av skrivningsvakter m. m. vid sko

lan i Norrköping. SÖ föreslår ökat belopp t +8 000 kr. l för extra bitr~ides

hjälp vid norrköpingsskolan med hlinsyn till det ökade antalet brevstude-
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rande. Vidare fiircsl;1r SÖ cn uppriikning av hdoppct för faran:rsii!lningar i 

sarnhand med priivningar med hiinsyn till helastningen 1977/78 

l "- 8 000 kr. ) . 

''· Den hesparing som enligt hudgetdirektiven skulle redovisas pi1 detta 

anslag (- 18<1704 kr.) 111!1ste helt f;·1 hdasta anslaget Statliga skolor för 

vuxna: Umkrvisningsmaterial m. m. 

1. Statens skola fiir vuxna i 1-farni.isand har i skri ve I se den 27 augusti 

1979 anh:tllit om uppriikning av resurstilldelningskoeffo..:ienten för deltaga

re i handikappkurser vid statens skola för vuxna i Hiirnösand frtin nuvaran

de 2. I till <d. Antalet kursdeltagare heriiknas liis;'iret 1978/79 till 200 och 

den bq:iirda rcsursiikningen till 800 lektionstimmar. 

/·'iireilraga 11d1' 11 

Vid min heriikning av anslaget har jag riiknat med en Higre pris- lH:h 

llineomdikning ;in vad skolöverstyrelsen !SÖ) har gjort. Vid min anslags

beriikning har jag 1Jtgiltt ifr:in hesparingsalternativet vilket dock inte hör 

helasta dc!la anslag utan anslaget Statliga skl1lor för vuxna: Llndervis

ningsrnateriel m. m. med IXfiOOO kr. 

Utredningen lllll den kommunala vuxenutbildningen har den 15 oktober 

1979 till regeringen överliimnat sitt delbetiinkande Statens skolor för 

vuxna_ Varvad undervisning LH.:h brevundervisning i grundskolans och 

gymnasieskolans ämnen ( Ds U 1979: 12 I. Aetfö1kandet remissbehandlas un

der v;·iren. Med hiinsyn hiirtill iirjag inte beredd att tillstyrka SÖ:s begiiran 

Lll11 yllerligare en studierektorstj~inst vid skolan i lhirnösand. Av samma 

skiil iir jag inte heller beredd att tillstyrka skolans anh!dlan om uppräkning 

av resurstilldelningskoeflicienten för deltagare i handikappkurser. 

SÖ har tillstyrkt en begiiran frlin statens skola i H:irnösand att fri inriilla 

en personlig t.iiinst vid skolan. Jag anser det liimpligt att kostnaderna for 

denna tjiinst far bestridas friin förevarande anslag istiillet för frfin det 

särskilda löncanslaget under sjunde huvudtiteln för kostnader för viss 

omskolning uch omplacering. 
Jag hemstiiller att regeringen föresl;ir riksdagen 

att till S1111/iga s/..olor .fi'ir l'll.\'1111: U1hild11i11g.1·/..o.1·11111der för budget

<'1ret J9XO/Xl anvisa ett förslagsanslag av 9450000 kr. 

E 3. Statliga skolor för vuxna: llndenisningsmatcricl m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 Förslag 

4 506 711 

5 25 l ()()() 

5 251 0()0 I 

Reservation I 005 415 

1 Tidigare anslag Statliga skolor för vuxna: Materiel för sjiilvstudier samt Statliga 
sklllor för vuxna: Um.lervisningsmatericl rn. m. har sammanförts till ett anslag. 
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Fri1n anslaget hetalas material for sjiilvst11dier samt kostnader i sam hand 

med granskningen av elevernas svarslö~ningar. Anslaget tiil·ker kostnader 

för elever vid de statliga vuxenskolorna och för viss förfangd undervisning 

i gymnasiciimnen utanför gymnasieskolan. Vidare hekostas materiel. 

hiicker. 11trustningskomplettering rn. m. vid skolorna för vuxna i r\orrkö

ping och Härnösand. 

---- --· ·-·-- --- -----

I. Kostnader for materiel m. 111. 

Arvod..:n for granskning av 
svarslösningar 

' \1ati:ri.:I. höckcr m. m. 

1979/XO BeräknaJ lindring 1980/81 

Skolöver
~tyrclsen 

f\irc:
dragandcn 

--··-· -----------

4 XX7 !Xl0 
364000 

5 251000 

I 306n000 
t 13(1000 

+32112000 -' ----------- .. ------- -·· ---·----------
1 Ianspråktagande av rcs.:rvationcr 0111 I 054 000 kr. för prisomräkning. 

S/..1J/ii 1 ·1•r.1·1yri·/.1·('/I 

I. Skolöverstyrelsen (SÖ) heriiknar liksom tidigare år kostnaderna under 

anslagspost I efter antalet kursdeltagare. Efter prisomriikning heriiknar SÖ 

genomsnittskostnaden till 150 kr. per kursdeltagare. I realiteten lir doå 

kostnaden per deltagare i varvad undervisning högre än s:idan i ren hrev

undervisning. relationen torde vara 175 kr. - 140 kr. Vid en genomsnitts

kostnad p;1 150 kr. hlir mi.:delshehovet för oföriindrat antal kursdeltagare 

6 600 000 kr. dvs. en prisomräkning p~1 I 713 000 kr. 

Kostnaden för ökat antal kursdeltagare i hrevskolekurserna heräknas till 

I 080000 kr. 

~. Under anslagspostcn ~ heriiknar SÖ för prisomriikning 36 000 kr. 

Inom den försöksvis hedrivna verk~amheten med yrkesinriktad uthild

ning vid skolan i Hiirniisand beräknas antalet kursdeltagare innevarande ilr 

uppg!1 till I 700. Dt1 e1farenheterna av den hittills nedrivna försöksverk

samheten varit mycket goda finner SÖ det synnerligen angeläget att erfor

derliga medel för utrustning som normalt inte finns i gymnasie~kolan sriills 

till skolans förl(igande s:\ att den yrkesinriktade uthildningen kan hedrivas 

enligt planerna. SÖ upprepar därl'i.ir sitt tidigare förslag om en engiingsan

visning av 100000 kr. för delta ändamäl. 

3. Den tva-procentiga nedskärningen av anslagen till statliga slwlnr för 

vuxna bcriiknas totalt till 327 000 kr. Denna hesparing bör göras sä att 

antalet elever i hrevundervisning skiirs ner med avrundat 2 000 dever för 

att de som giir i varvad undervisning ej skall drahhas. 

Vad gäller nedskärning hänvisas till punkt I under anslaget. 
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Fiiredraga ndl' 11 

Anslagen Statliga skolor för vuxna: Materiel för självstudier lH.:h Statliga 

skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. har i årets budgetproposi

tion sammanförts till ett anslag. 

För hudgetäret 198\1/81 har jag rhknat med en lägre prisomr~ikning lin 

vad skolöverstyreslen (SÖl har förutsatt. Vid min anslagsheräkning har jag 

utgiltt ifrän el! hcsparingsalternativ. en minskning med 130 000 kr. samt har 

jag under detta anslag även r~iknat hesparingen frim anslaget Statliga 

skolor för vuxna: Utbildningskostna(kr. en minskning med 18600\1 kr. 

dvs. en total hesparing med 316 000 kr. 

Med hlinsyn till reservationen fri1r1 hudgettiret 1978/79 under anslaget 

Statliga skolor för vuxna: Materiel för självstudier pt1 897 700 kr. samt 

reservationen frtm samma hudgetflr frän anslag Statliga skolor för vuxna: 

Undervisningsmateriel m. rn. 107700 kr. lir jag nu inte hcredd att heräkna 

ytterligare medel till anslaget. Jag har inte heller heräknat medel för en 

ökning av antalet kursdellagare i den rena hrevundervisningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslflr riksdagen 

all till Statliga s/..olor .fi"ir rnx11a: U11derl'is11i11gsnwterid 111.111. för 

budgetfiret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 5 251 000 kr. 

E 4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

460 163415 

400 928 000 

558439000 

Kommunal vuxenutbildning omfattar enligt beslut av 1967 tirs riksdag 

(prop. 1967: 85. SU 1967: 117. rskr 1967: 277) utbildning som motsvarar 

utbildningen enligt läroplanerna för grundskolans högstadium och för gym

nasieskolan. Dessutom finns särskild yrkesinriktad utbildning. Statsbidrag 

utgtir med JO()<.'('. av utgifterna för löner till lärare och skolledare. Bestäm

melser om statsbidrag finns i förordningen ( 1971: 424) om kommunal och 

statlig vuxenutbildning (ändrad senast 1979: 604). 

För budgetären 1971/72-1977/78 beslöt riksdagen att antalet undervis

ningstimmar i kurser på gymnasieskolnivti varje år fick öka med högst 10 1,:~. 

jämfört med föregtiende tir. För hudgcttin:n 1978/79 och 1979/80 gjorde~ en 

tillfiillig begränsning i ökningen av gymnasicskohimmar. 

Utöver antalet umlervisningstimmar enligt timplanen för varje kurs inom 

kommunal vuxenutbildning utgår statsbidrag i form av ett schablontillägg 

som fär användas för stöd undervisning. studiehandledning och studie- och 

yrkesorientering. Schablonti!Higget motsvarar kostnaderna för 25 ~{ av 

antalet undervisningstimrnar pft grundskolnivä och 10 eller 13 r;( av antalet 
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11ndervisningstimmar r•'l gymnasieskolniv[i beroende r~t vilket slag av kurs 

det iir fr[iga lHll. 

Frim anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (rror. 1976/77: 100 bil. 

12. Llbll 197h/77: 19. rskr 1976/77: 176)ocks::\ kostnadernaförgrundutbild

ning för vuxna. Utbildningen iir avsedd för vuxna som saknar grundliiggan

de kunskarer i liisning, skrivning eller matematik. Varje kommun skall 

siii:ia för att grundutbildning anordnas i knmmunen för den som behöver 

den. Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen ( 1977: 537) om 

grundutbildning för vuxna (lindrad senast 1979: 451 ). Statsbidrag utgtir med 

100 1:; av utgifterna för löner till Hirare och vissa skolledare. Utöver detta 

11tgf1r statsbidrag i form av ett schablontillägg som fär användas för infor

mation och uppsökande verksamhet. studiehandledning. studie- och yr

kesurientering. studiebesök, kurativa insatser. tolkning samt stödunder

visning. Statsbidrag utg:1r inte för läromedel. Schablontillägget motsvarar 

kostnaderna för 15 r_;; av antalet umlervisningstimmar. 

S /..,i fri 1'<'rs1vrelsc11 

Kommunal vuxenutbildning var under budgeti1ret 1978/79 an

ordnad i 208 kommuner och i 18 landstingskommuner. Särskilda skolenhe

ter för vuxenutbildning fanns i juni 1979 inrättade i 02. kommuner och det 

fanns dit 74 st1dana enheter. Antalet kursdeltagare (Kdl och undervisnings

timmar ( Utrl framgär av följande sammanställning. 

Grund- Gymnasieskolkurser Summa 
skol-
kurser Teoretiska Yrkes-

inriktade 

197h/77 Kd 79000 101600 fil hOO 242 200 
lJtr 1)92000 8!h000 819000 2 327 000 

1977/78 Kd 972()(1 119500 58 300 275 000 
Utr 844000 973 000 RR50110 2 702 000 

197'/1./79 Kd 107700 D7900 52 400 1 298000 1 

Utr 957000 973 000 885 000 2 2815000 2 

Bcräkn. Kd 111000 1350110 55000 1 301000 1 

1979/80 Utr 97000() 97'?> 000 8'/1.5 rnl0 2 2 82'/1.0002 

Hcräkn. Kd 117000 158000 60000 335 000 
19811/81 Ctr I 020000 I 144000 900000 3064000 

·-----·---· 
1 Härtill kommer i.:a 5 000 kursdeltagare i yrkesinriktade kurser för arbetslösa. 
2 Härtill kommer ca 5h000 undervisningstimmar i yrkesinriktade kurser för arbets-
lösa. 

Skolöverstyrelsen !SÖl räknar med att antalet kommuner med rätt att 

arlllrdna kommunal vuxenutbildning kommer att öka till 276 budgetåret 

1980/81. SÖ utg:ir frfm en fo• '~att utbyggnad av grundskolkurserna. Som 

skäl härför niimns bl. a. det ·'' ·-;kilda vuxenstudiestödet och möjligheten 

att fa utbildningsbidrag enligt ,·estämmelserna för arbetsmarknadsutbild

ning. som medför att betydligt fler kan studera pt1 hel- eller halvtid. 
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Vad giiller gymnasieskolkurserna finner SÖ det synnerligen angeliigel all 

ökninl,! ater frir ske <"irligen med en timresurs. beräknad efter 1w:; av 

antalet undervisningstimmar niirmast foregiiende läsär. Ökade resurser för 

gymnasieskolkurser hehövs pil grund av en kraftig ökning av antalet kurs

delta!,!are i grundskolkurser. vilket skapar ett tryck pi1 gymnasieskol

kurser. Inom den yrkesinriktade sektorn torde antalet kurser och deltugare 

p;·i sikt komma att iika. Behov av uthildning flir nya yrkesgrupper redtivisas 

fortlöpande av arbetsmarknadens parter. 

Piir de yrkesinriktade kurserna upprepar SÖ behovet av för'itiirkning av 

schablontillägget fri1n 10 till LVL 

SÖ erinrar om att rä!len till ledighet för studier och utbyggnaden av det 

särskilda vuxenstudiestödet medför förv;int ningar p;'1 ökad utbildningsvo

lym. inte minst pi1 dagtid. 

SÖ framhaller all svårigheter att fa disponera gymnasieskolans lokaler 

och utrustning i 111{111ga fall har lett till att kurser i yrkestekniska ~imnen 

med i och for sig tillräckligt antal sökande inte kunnat starta. Det ökade 

elevantalet i ungdnmsskolan medför y!lerligare svi"irigheter för den kom

munala vuxenutbildningen att fä tillgimg till lokaler och utrustning. Efter

som ungdomsskohtn för statsbidrag till sina lokaler prioriteras ocks:i dess 

elever. vilket enligt SÖ:s uppfattning ofta medför orimlig schemafaggning 

för kurser irlllm kommunal vuxenutbildning. En lösning pi\. detta problem 

vore en viss möjlighet till komplettering av lnkalbesuindet. Genom statsbi

drag till förhyrande av lokaler. främst för industri- och hantverksbetonade 

samt tekniska kurser, skulle man för en enligt SÖ:s bedömning förhiillan

devis liten kostnad kunna avseviirt förhättra lokalsituationen. Statshi

dragsher~ittigad utrustningskomplettering är en annan åtg~ird som bör kun

na komma ifrf1ga. 

SÖ föreslf1r att kursa för piibör:jas med l~igst fem deltagare dels för 

socialt handikappade stim t. ex. missbrukargrupper. dels för intagna p<"i 

anstalter även av annan typ än kriminalvt1rdsanstalt. 

SÖ framför vidare förslag om inbyggd utbildning. Att denna arbetsform 

saknas inom kommunal vuxenuthildning utgör ett svtirt hinder för yrkes

verksamma vuxna som önskar genomföra studier i s[1dana ämnen där 

uthildningen kan anmdnas endast i form av inbyggd utbildning. SÖ föresli1r 

därför att inhyggd utbildning far införas försöksvis i en omfattning som 

motsvarar .50 kurser. Med hänsyn till att den framtida utformningen av 

bl. a. kommunal vuxenutbildning hehandlas innm si1viil komvux-utredning

en som gymnasieutredningen finner SÖ Jet vara naturligt att försöksverk

samheten bedrivs av SÖ i samverkan med de häda utredningarna. 

Kommunal vuxenutbildning har ni1tt nya mt\lgrupper bland invandrare 

genom att kurser med undervisning pti finska far anordnas p{1 försök. 

Spe1:iella svftrigheter har invandrarna när det gäller undervisning i svens

ka. engelska och matematik. Det disponibla antalet undervisningstimmar 

inkl. schablontillägg har visat sig otillräckligt för sf1dan undervisning. En-
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bart en ökning av timtakt synes emellertid inte lösa detta problem. SÖ hör 

p;'i försök kunna medge ni1gon form av assisterande personal för undervis

ning i kurser i dessa ämnen. 

Kurs i hemspr[ik föresl<"1s kunna anordnas i form av sr1viil grundskol- som 

gymnasiesknlku rs. 

Antalet deltagare i grundutbildning för vuxna kommer enligt 

SÖ:s uppfattning att öka kraftigt de niirma\te {1ren. Beriiknat antal deltaga

re \)Ch undcrvisningstirnmar framgär av följande sammanställning: 

.. -·-- ·------·-··---------

1977/78 1978/79 
Beräknat 
1979/80 

Beräknat 
1980/81 

------------ -------·-----------
Antal deltagare 
Antal undcrvisning:s

tirnmar 

SÖ hemst1iller 

334000 

4422 5 200 

58h000 fl90000 

att p<'1hö1:jad utbyggnad av grundskolkurserna r.'1r fortsiitta. 

hOOO 

800000 

att ökning av gymnasieskolkurserna libom tidigare fftr ske med en 

timresurs beräknad efter 1or;( av undervisningstimmarna His:\rct 1979/80. 

att en förstärkning av schahlonresursen for yrkesinriktad utbildning 

medges. 

att statsbidrag till förhyrande av lokaler. främst för industri- och hant

verksbetonadc samt tekniska kurser f:'lr utg"1. 

att fr[\gan orn statsbidragsheriittigad utrustningskomplettering utreds. 

att till grupper som enligt 24 ~ förnrdningen om kommunal och statlig 

vuxenutbildning för pf1hör:jas med Higst fem deltagare h1införs dels socialt 

hirndikappadc. dels intagna pt1 anstalter av annan typ än kriminalvärdsan

srah. 

att inbyggd utbildning fär införas försöksvis i kommunal vuxenutbild

ning. 

att kurs i hem~pråk far anordnas i form av st1väl grundskol- som gymna

sieskolkurs samt 

att 507 795 000 kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag till kommunal 

vuxenutbildning m. m. 1980/81. 

Arbetsmarknadsstyrelsen och SÖ framlade i en gemensam skrivelse den 

16 februari 1979 förslag rörande insatser för ungdomar pli uthildningsornrb.

det. Därvid föreslogs hl. a. b.tgärder för arbetslösa inom ramen för kommu

nal vuxenutbildning under budgetäret 1979/80. Regeringen har i en förord

ning den ~9 mars 1979 om yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning för 

arbetslösa föreskrivit att yrkesinriktade gymnasieskolkurser och särskilda 

yrkesinriktade kurser, som anordnas för arbetslösa. inte skall inräknas i 

det antal undervisningstimmar för sådana kurser, som enligt regleringsbrev 

avseende anslag till vuxenutbildning har medgetts för budgetåret 1979/80. 

Även icke arbetslösa sökande fär intagas till dessa kurser. men de fär inte 
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inräknas i det Higsta antal elev..:r som kriivs för att pföörja kurs. Regering

en har vidare föreskrivit att antalet undcrvisningstirnmar i dessa kurser frir 

utökas i förh?11lande till gällande tirnplan med upp till 10'>~.·- De tillkom

mande undervisningstimmarna fftr användas för sädan undervisning i all

männa iirnnen som erfordras för att de arbetslösa eleverna skall kunna följa 

kursen. 

SÖ har den 21 februari 1979 överlämnat en skrivelse till regeringen 

angf)ende utvecklingen inom grundutbildning för vuxna. SÖ konstaterar 

bl. a. att det inte finns n(igon undersökning som kartlägger det totala 

antalet analfabeter bland svenskar och invandrare. Antalet personer som 

har sädana läs- och skrivsvarigheter att de borde g~ i gnmdutbildning for 

vuxna är därför omöjligt att uppskatta. men Jet är Jrn.:k ett åtskilliga 

gfrngcr större antal iin de som hittills sökt sig till utbildning. 

SÖ erinrar om att SÖ under vf1rcn 1978 gjorde en uppföljning av verk

samheten med grundutbildning. Under hiisten 1978 har SÖ genomfört en 

informationskampanj om grunduthildning för vuxna genom inslag i radio, 

TV och tidningar. Kampanjen har i flera kommuner följts upp med lokal 

information. Erfarenheterna visar att kampanjen har haft effekt pä till

strömningen av deltagare. särskilt invandrare. En förfrt1gan i ett femtontal 

kommuner visade att antalet personer i gruntluthildningen för vuxna hade 

ökat mycket markant (4 \ r:f) från mars till oktober 1978. Samtidigt med 

rapporterna om ökningen av antalet deltagare har flera kommuner rappor

terat att ett stort antal anmälda till utbildningen inte har kunnat beredas 

plats utan far viinta pä utbildning. Vai:je kommun skall enligt gällande 

bestämmelser informera om grundutbildningen. Det finns ändii kommuner 

som har storpat all in format iLm och uprsökandc verksamhet. 1färför att 

man inte har möjligheter att ta emot flera deltagare. 

Undersökningarna visar på flera problem och SÖ konstaterar att dessa 

är oroande. SÖ beskriver diirefter områden diir ;ugärder behöver vidtas. 

omedelbar! och p[1 längre sikt och anför bl. a. följande. 

Inom grundutbildningen finns inga fasta tjänster för lärare. Endast liig

och mellanstadielärare samt speciallärare kan fä hela sin tjänst som extra 

ordinarie lärare inom grundutbildning för vuxna. Ett stort antal lärare inom 

grunduthildningcn har ingen lärarutbildning. Undervisningen skiljer sig 

mycket från undervisning i grundskolan även om inlärningsniv.:ln är den

samma. SÖ diskuterar särskild liirarutbildning och fortbildning och konsta

terar tHirefter att det. för att lärarfragan skall fä en tillfredsställande lös

ning, krävs att fasta tjänster inrättas av samma typ som för lärare i 

hemspr:'1k (lärare 22). En konstruktion med tjänster som lärare vid skolvä

sendet i kommun. pi1 samma sätt som gäller för kommunal vuxenutbild

ning. skulle vara ändam:1Isenlig även for grundutbildningen för vuxna. 

SÖ konstaterar vidare att till grundutbildning för vuxna far tas in perso

ner som har färdigheter i läsning, skrivning och matematik högst motsva

rande ttrskurs 4. Undervisning fiir dock bedrivas upp till nivån för årskurs 
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6. Delta innehiir rroblem för dem som befinner sig pit en ni vit motsvarande 

t1rskurs 5-6. De för inte tas in i grunduthildningen trots alt de saknar s. k. 

funktionell läs- och skrivfärdighet som är en förutsättning för att kunna ta 

del i samhiillet. 

De som har genomgfttt grundutbildning för vuxna skall enligt förordning

en erbjudas möjligheter till vidare liimrlig utbildning. De erfarenheter sorn 

hi1tills gjorts alt slussa över dem till kommunal vuxenutbildning pekar p?t 

flera svt1righeter. De möter här en undervisning med helt andra förutsätt

ningar. t. ex. färnplanshunden undervisning. flera deltagare i grupperna. 

nya undervisningsämnen. Dä nu fler och fler kommer att slussas ut till 

andra uthildningar. finner SÖ att det är viktigt alt försök görs för att 

underliitta detta. 

Olika skollokaler och andra kommunala lokaler utnyttjas för gnmdut

bildningen för vuxna. Mycket vanligt är ocksä att man hyr lägenheter. 

Äwn elevens eller lärarens hostad utnyttjas. Förhyrning av lokaler i ho

stadsomrt1den har underlättat speciellt för invandrark vinnor att pahörja 

utbildning. För dem iir det ofta mycket viktigt att undervisningen heJrivs i 

närheten av bostaden. särskilt om harntillsynen ordnas i det egna omrfalet. 

Flera kommuner har rapporterat till SÖ att de inte har möjlighet att hyra 

ytterligare lokaler pi·i grund av ekonomiska hegriinsningar i kommunen. 

Anmälda deltagare kan därför inte beredas plats i undervisning. SÖ kon

staterar att kommunen är skyldig att svara för lokaler för grundskolan och 

- om s~ldan finns - gymnasieskolan. SÖ finner att delta hör giilla iiven för 

grundutbildning för vuxna. Vid fön.lclning av tillgängliga resurser i kom

munen bör lokalerna fördelas stl att även grunJutbildningens hehov tillgo

doses. SÖ finner att hyrcsbiJrag bör utgå. till kommuner för lokaler till 

grundutbiklning för vuxna. 

InvanJrark vinnor är i majoritet inom grundutbildningen. Barnpassningen 

har visat sig vara cl! mycket stort hinder för att de skall kunna fi'1 undervis

ning. SÖ erinrar om att erfarenheterna inom svenska för invandrare visar 

att siirskilt statligt stöd behövs till barnpassning. Det mtiste därför anses 

vara rimligt att stöd till barnrassning även införs inom grundutbilJning för 

vuxna i Je fall kommunernas resurser för harntillsyn inte lir tillräckligt 

uthyggda. 

Vidare föreslår SÖ att icke svensk medborgare. för att fä deltaga i 

grundutbildning för vuxna. skall ha uppch~tllstillsttind. eller om sädant 

tillstånd inte fordras. vara kyrkobokförd i riket. 

Vidare erinrar SÖ om att det inom kommunal och statlig vuxenutbild

ning utgar statsbidrag till tekniska stödfttgärder för handikappade elever 

enligt samma grunder som vid gymnasieskolan. t. ex. anskaffande av viss 

materiel. skolskjutsanordningar, personell assistans. Motsvarande regler 

saknas för grunduthildning för vuxna. Fysiskt handikappade vuxna har 

ofta mycket bristfällig skolbakgrund. vilket gör att flera bedöms vara 

presumtiva deltagare i grunduthildning. Handikappade utgör en prioriterad 
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grupp för uthildningsinsatscr, varför del är angcfäget att motsvarande 

hcst~irnmelser införs inom grunduthildningcn för att möjliggöra för handi

kappade att delta i denna uthildning. 

SÖ framhilllt:r slutligen att vissa sv~irigheter har uppstMl att anordna 

undervisningen i gleshygdskommuner pr1 grund av länga resor. Enskild 

undervisning har diirför särskilt utnyttjats i sådana kommuner. Det kan 

vara sv{1rt att rekrytera färare till denna undervisning eftersom ingen 

ers;ittning ges för resan eller tiden som f1tgt1r. SÖ finner det därför angefa

get att lärare inom grundutbildningen far samma möjlighet till ersättning 

som den som utgt1r enligt 85 ~ förordningen om kommunal och statlig 

vuxenuthildning. 

SÖ finner sammanfattningsvis att ytterligare resurser hehöver tillföras 

grundutbildningen för vuxna för att den skall ntt avsett mf1l. SÖ hemställer 

att en höjning av intagningsgränsen till 

grunduthildning för vuxna genomförs, som 

ger personer som har kunskaper motsvarande 

:'trskurs 5-6 möjlighet att delta i 

uthildningen, 

att kommunerna rnr hidrag till förhyrning 

av lokaler för grundutbildning för vuxna 

enligt samma principer som för bidrag till 

hyreskostnader för gymnasieskolan. 

att en höjning av schahlontillägget frfö1 

15 (';.till ~5 '.';(,genomförs och att 

bestämmelserna ändras sa att också 

kostnader för barnpassning i vissa fall kan 

bestridas ur schablontillägget. 

att tillägg till förordningen görs om 

krav pä uppehtlllstillständ för utländska 

medborgare som önskar delta i utbildningen. 

att tillägg till förordningen görs om 

införande av tekniska stödåtgärder för 

handikappade på motsvarande sätt som inom 

kommunal vuxenutbildning samt 

att tillägg till förordningen görs om 

införande av ersättning för lärare vid 

resor i glesbygd på motsvarande sätt som 

inom kommunal vuxenutbildning. 

Beräknad kostnad 

6000000 

I 000000 

3 000000 

250000 

10000 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 593 

SÖ:s förslag till anslagsher;ikning för budgetitret 19XO/XI i petita och i 

nyss redovisade skrivelse framgfir av följande sammanstiillning. 

Liine- och prisomräkning 
Lönckostnadspaliigg m. m. 
Ök:it antal undcrvisningstimmar i grund
skolkurscr 
Ök<1t antal undcrvisningstimmar i gymna
sieskolkurser 
Höjning av schablontillägget för yrkes
inriktad utbildning 
Inbyggd utbildning. försök 
Tekniska stöd<'itgiirdcr i kommunal vuxen
utbildning 
Ökat antal undervisningstimmar i grund
utbildning för vuxna 
Ändrad intagningsgriins i grundutbildning 
för vuxna 
Bidrag till förhyrning av lokaler för 
grundutbildning för vuxna 
Höjning av schablontillägget för grund
utbildning för vuxna 
Tekniska stöd!:\tgärdt:r i grundutbild
ning för vuxna 
Reseersättning till lärare inom grund
utbildning för vuxna i glesbygd 

Summa 

Avrundat 

+ 9654394 
_,_ 20 551 009 

+ 630h875 

+ 2967015h 

+ 172 320 
+ 850000 

+ {)()()()()() 

+ 39062000 

+ hOOlllKMJ 

+ I lMlOOOO 

+ 3000()()() 

+ 250{)(MJ 

+ )()()()() 

+117126754 

+ 117 127000 

SÖ har med skrivelse den 11 september 1979 överlämnat en rapport över 

försöksverksamhet med etappindelade kurser inom kommunal vuxenut

bildning budget<'tret 1978/79. 

SÖ har i skrivelse den 3 oktober 1979 lagt fram förslag om kombination 

av studier och idrott. som i viss utsträckning berör kommunal vuxenutbild

ning. Skrivelsen remisshchandlas f. n. 

SÖ gjorde under v<'tren 1978 en uppföljning av verksamheten med grund

uthildning för vuxna. Rapporten över denna uppföljning sammanfattades i 

föregi1ende års hudgetproposition (prop. 1978/79: 100 bil. I:! s. 61.'i-617!. 

SÖ har med skrivelse den 9 oktober 1979 överfamnat en rapport om en 

statistisk uppföljning som genomförts under vi1ren 1979. Av den sist

n;inrnda rapporten framgår bl. a. följande. 

Tillströmningen av deltagare till grundutbildning för vuxna var under 

hösten 1978 betydligt större än bi:räknat. Uppföljningen 1979 syftade till 

att kartfägga verksamhetens omfattning och aktuella problem. Statistikin

samling genomfördes i mars 1979 av statistiska centralbyrån. 

Alltsedan alfabetiseringsundcrvisning med statsbidrag startade 1%7 har 

antalet deltagare ökat. SÖ har vid olika tillfallen undersökt antalet deltaga

re. En sammanställning av insamlade uppgifter finns i följande tabli\: 

38 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 594 

Antal Jcltagarc 

Ar I nvan<lrare Svenskar Totalt 
----------··----·- -·----· 

1970/71 
1973/74 
1974/75 
mars 1978 
mars 1979 

502 
M8 

2 21\l 
3481 

311 
:wo 
448 
898 

234 
813 

l 038 
2<>S8 
4 379 

------ ------------ -·---------

' Uppgift saknas. 

Tillkornskn av det siirskilda studidinansieringssystcmd 1976 01:h för

ordningen om grundutbildning för vuxna 1977 medförde en markant ökning 

av antalet deltagare. Antalet kommuner som ordna\ utbildning har ocks:i 
ökat: 

liisi·iret 1973/74 

mars 1978 

mars 1979 

90 kommuner (32 'i-l 

146 kommuner 153 r:.;) 

188 kommuner 168 r.;-) 

Antalet undervisningstimmar ~ir betydande i j~imförelsc med antalet del

tagare. Antalet var Hisi"!ret 1973/74 83 000, rneuan kommunerna for buuget

:irel 1978/79 planerade 1:a 586000 undervisningstimmar. 

De uppgifter som linns är enligt SÖ:s uppfattning alltför fö för att nitgon 

utförlig analys av utvc1:klingen skall kunna göras. Därcmllt gör SÖ en 

jiimförclsc mellan uppgifterna frän undersökningarna vftrcn 1978 01:h vftren 

1979. 

Den svenska gruppen har fördubblats, frf111 448 ( 17 '-'il till 898 (21 i::'c ), 

mellan 11mkrsökningstilll1illcna. 

Förändringen i invandrargntppen har varit olika för olika hemspråk. 

Särskih märks ökningen av dellagare med finska. arabiska. spanska och 

grekiska som hcmsprtlk. En registrerad stor ökning av deltagare meu 

syriak som hemsprt1k kan höra samman med annan registrering av deltaga

re med assyrisk bakgrund, eftersom arab- och turkspräkiga assyrier har 

minskat. Totalt har andelen assyrier dock ökat med rn 25 1_:; .. 

Ingen större förändring har sket\ mellan undersökningstillfällena vau 

heträffar deltagarnas kön 01:h ~1ldcr. Andelen män bland invandrarna har 

dock ökat fdn 29 '.:'i- v[1ren 1978 till 34 r;; v;'trcn 1979. 

Den stora ökningen av deltagare och antalet kommuner som anordnar 

grumlutbildning för vuxna har inneburit en viss förskjutning i gruppstorle

ken: 

Enskild unJervisning 
Grupp LHll 2-3 deltagare 
Grupp om 4-6 Jeltagare 
Grupp om 7 eller flera deltagare 

Varen 1978 

18'-'i· 
16''.f 
26':;-. 
411<_:; 

Varcn 1979 

17(:-f 
~1 (.+ 
32 <.:;. 

30 '.'.! 
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Andelen grupper om 2-h deltagare har ökat. Det har inte inneburit niigon 

för~indring i antalet Hirartimmar i genomsnitt per deltagare eller i antalet 

timmar per undervisningsgnipp. Antalet timmar per deltagare har mellan 

undersökningstillfallena minskat frän 16 till 15 timmar/vecka. Svenskar 

~1terfanns oftare i enskild undervisning iin invandrare. Timuttagct i de olika 

undervisningsgrupperna låg i genomsnitt ctt par timmar under det statsbi

dragsberättigade antalet. 

Andelen invandrare som helt eller dclvis undervisas p!1 hemspr{ik har 

minskat ntigot tfrän 38 till 36 ~;.). Rland vissa spr{1kgrupper har minskningen 

av andelen varit relativt stor, exempelvis hland turkar 1fri1n 75 till 66':;) 

och greker (frfö1 69 till 55 '.'.i-). 

Antalet kommuner som anordnar grundutbildning fi.ir vuxna har ökat 

men ocks!1 antalet deltagare i genomsnitt i kommunerna: 

V:ircn 1978 Värcn 1979 Ökning 

Antalet kommuner 146 188 29''.i-
Antalet Jeltagare 2 658 4379 05<:; 
Antalet deltagare. 
medelvärdet tM) 18 23 
Antalet Jeltagarc, 
meuianen tMJ) 5 6 

·---

Deltagarantalet i kommuner med fä deltagare har alltsä ökat mycket lite, 

medan deltagarantalet i kommuner med fler deltagare har ökat betydligt. 

I mars 1979 hade 127 kommuner (dvs. ()8 ':·i av kommunerna med grnnd

utbildning) högst tio deltagare. Mer än hiilften (53 ~-;.)av deltagarna fanns i 

tio kommuner. Den relativa ökningen där varierade kraftigt. I sex av de tio 

kommunerna var ökningen större än riksgenomsnittet, medan den var 

påtagligt liten i tre. Trots detta finns i flera av dessa tio kommuner ett 

betydande antal deltagare som anmälts men ännu inte antagits till uthild

ning beroende p~1 sviirigheter att ordna lärare. lokaler. barntillsyn m. m. 

SÖ konstaterar att behovet av grundutbildning för vuxna är mycket 

svart att bedöma. Antalet kommuner som saknar eller har mycket liten 

omfattning av verksamheten är emellertid fortfarande stort. Deltagaranta

let har ökat i sf1 gott som samtliga grupper. SÖ avslutar rapporten med att 

konstatera att behovet av grundutbildning för vuxna förmodligen är i:\.tskil

ligt större. sf1väl bland svenskar som invandrare. än vad som kan utliisas 

av det antal som nu deltar i utbildningen. 

Fiiredraganden 

Utgifterna p~1 anslaget har under de senaste budgetären överstigit budge

terade belopp. Jag beräknar nu 95 milj. kr. för att täcka underbudgete

ringen. 

För kommun a I vuxen ut bi Id ni n g beräknar jag medel for löne

och prisomräkning. Med hänsyn till det rädande statsfinansiella läget anser 
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jag del nödvändigt att inte tilH'tta n:1gon ökning av antalet undervisnings

timmar vare sig för grundskolkurser eller för gymnasieskolkurser. Antalet 

undervisningstimmar för Jessa kurser hör hudgetåret 1980/81 11ppgt1 till 

högst det antal Slllll de Uppgtlr till Unucr innevarande budgetär. 

Med ankdning av en gemensam skrivelse fr[in arhetsmarknadsstyrclsen 

lH.:h skolöverstyrelsen (SÖl med förslag om bl. a. ätgärder för arbetslösa 

inom ram1~n för kommunal vuxenuthildning har regeringen - i likhet med 

vad som skedde under budgetfiret 1978/79 (prop. 1978/79: '.!.'i. UbU 1978/ 

79: 15. rskr 1978/79: 124) - fattat beslut om en viss utökning av möjlighe

terna att anordna yrkesinriktade gymnasieskolkurser för arhetslösa under 

budgetf1ret 1979/80. Motsvarande t1tgärder kan bli erforderliga iiven under 

hudgettiret 1980/81. 

Den förstärkning av skolledarresursen. som under hudget[1ren 1978/79 

och 1979/80 har kunnat tilldelas kommuner med nystartad eller av andra 

skiil svagt utvecklad kommunal vuxenutbildning. hör fortsätta i oförändrad 

omfattning även under budgettiret 1980/81. Undervisningsskyldigheten för 

vissa skolledare bör alltsa fä nedsättas med sammanlagt högst 174 vecko

timmar mer än vad som annars är möjligt enligt gällande bestämmelser. 

Det bör fortfarande ankomma pä SÖ att besluta vilka kommuner som skall 

fa del av förstiirkningen. 

SÖ framhåller att invandrare som studerar i kommunal vuxen..itbildning 

har speciella svarigheter när det gäller undervisning i svenska, engelska 

och matematik. SÖ föreslär att SÖ på försök skall kunna meuge någon 

form av assisterande personal för undervisning i kurser i dessa ämnen. SÖ 

har inte beräkna\ nt1gra medel härför. Jag erinrar om att det schablontillägg 

som utgar för kurser inom kommunal vuxenutbildning utgör en totalram 

och inte är bundet till resp. kurs. Kommunen kan fördela den samlade 

resursen efter de lokala behoven av stödundervisning, studiehandledning 

och syo. Schahlontilfägget bör alltså redan nu kunna användas för att 

ästadkomma den förstärkning som tlsyftas med SÖ:s förslag. 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget kan jag inte biträda de förslag 

till reformer inom kommunal vuxenutbildning som har framförts av SÖ. 

Chefen för budgetdepartementet avser att senare för regeringen anmäla 

fr;'igan om en proposition till riksdagen vid innevarande riksmöte med 

frågor om den kommunala ekonomin inför ar 1981. Statsbidraget till kost

nader för lärares resor och traktamente i samband med kurs som anordnas 

i glesbygd kommer att beröras härav. 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1978/ 

79: 100 hil. I'.! s. 618-619. UbU 1978/79: 20. rskr 1978/79: 174) gett dispens 

för Stockholms kommun intill den I juli 1981 från kravet att all kommunal 

vuxenutbildning skall hänföras till särskilda skolenheter för vuxenutbild

ning. Jag kommer att föreslä regeringen att uppdra at SÖ att uppmärksamt 

följa hur den del av den kommunala vuxenutbildningen som fortfarande 

ligger vid gymnasieskolor förs över till sildana enheter. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 597 

J;1g iiverg!lr nu till att hehanJla fdgl)r som rör grund ut h i Id ni n g för 

vuxna. Jag beriiknar medel fiir löneomräkning m:h för den ökadt: omfall

ning av verksamheten som SÖ har räknat med. 

Statshidrag hör viJare utgf1 till tekniska stiid!1tgiirder för handikappade 

de\'er inom grunduthildning för vuxna rr1 samma sätt som inom kommunal 

vuxenuthilJning. Jag beriiknar medel hiirför i enlighet med SÖ:s förslag. 

Det ankommer pf1 regeringen att utfärda de hestiimmelst:r s()m hehövs. 

SÖ har bl. a. hemstiillt dels att kommunerna skall fä visst bidrag till 

förhyrning av llikaler för gnrnduthildning for vuxm1. dels att kostnader för 

barnpassning i vissa fall skall fa bestridas m schablontillägget. Jag vill 

erinra om att jag. niir grunduthilJning för vuxna införJes 1977. tillstyrkte 

SÖ:s förslag att kommunen skullt: vara skylJig att se till att uthildningen 

kommer till st~lml. Jag angav ocks:'1 vissa riktlinjer för vilka som skulle ha 

rätt att Jeha. Riksdagen hade inga invänJningar mot dessa förslag \prop. 

1976/77: 100 bil. 12 s. 40h--407. UbU 1976/77: 19. rskr \97(1/77: l76l. Riks

Jagcns beslut innebär allts:1 ett :·UigganJe för kommunerna att sörja för att 

grunduthildning för vuxna anorJnas i kommunen för den som behöver Jen. 

I Jetta :!liggande m:1ste anses ingt1 en skyldighet att tillhandah!llla erforder

liga lokaler för verksamheten. Den som iir hehörig att intas i grunJutbild

ning for vuxna och som önskar Jet mastc ha rätt att fö starta sin utbildning 

relativt omgäenJe. 

SÖ har ocksa föreslagit att uppehällstillstt111d skall krävas för utländska 

medborgare som önskar delta i grunJuthildning för vuxna. Detta förslag 

hereJs f. n. inom regeringskansliet. Det ankommer pt1 regeringen att beslu

ta. 

övriga förslag till reformer inom grunJuthilJningen för vuxna. som har 

lagts fram av SÖ. kan jag med hiinsyn till det statsfinansiella läget inte 

bitriida. 

Grundutbildning för vuxna skall enligt giillande bestämmelser anknytas 

org;111isatoriskt till kommunal vuxen11tbildning, om inte kommunal vuxen

utbilJning saknas i kommunen eller SÖ medger undantag av siirskilda skäl. 

Jag förutsiitter att SÖ i anslutning till sin anslagsframst1illning för buJget

aret 1981/82 kommer att redovisa vilka säJana medgivanden som lämnats. 

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen alt - i den mttn arbetsmarknadsskäl sl1 

påkallar - öka antalet unJervisningstimmar för yrkesinriktade 

gymnasieskolkurser och siirskilJa yrkesinriktade kurser. 

, goJkiinna vad jag har förordat i fräga om statsbiJrag till tekniska 

stödätgärJer för hanJikappaJe elever inom grunJutbildning fiir 

vuxna. 

3. till BidraR till ko1111111111al 1·11xc1111thi/d11i11R 111. 111. för buJgeti1ret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 558439000 kr. 
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E 5. Bidrag till studieförhund 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 i-:örslag 

19 700627 

28 880000 

37 893 000 1 

'Varav h.7 milj. kr. avser avlyft av inkomster fri111 vuxcnutbildningsavf:!iftcn. 

Enligt de sreciella grunder som har godtagits av 1963 ttrs riksdag (rn1r. 

1963: 36, Sll 1%3: 74. rskr 1963: 190\ lllg<'lr hidrag till av skl1löverstyrclst:n 

(SÖ) godkända studicförbund (f. n. tio). Bidraget utgl'tr dels till organisa

tionskostnader. dels till kostnadt:r för pedagogisk verksamhet. 

Bidraget till organisationskostnadcrna fördelas mellan studieförbunden 

ra grundval av det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade stlldie

timmar under de tre senaste itren. Principerna för fördelningen utformas 

närmare av regeringen (prop. 1974: '.'.8. UhU 1974: '.'.7, rskr 1974: '.'.491. Fr:in 

organisationsbidraget utbetalar SÖ ett särskilt bidrag för utbildningsverk

samhet bland sjömiin (prop. 1963: 36 s. 83l. 

Bidraget till pedagogisk verksamhet fördelas mellan förbunden i propor

tion till genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar under 

de tre senaste verksamhetsftren. Bidraget skall anviindas för ätgärder av 

pedagogisk natur inom studiecirkelverksamheten. i första hand till utgifter 

för utbildning av ledare för studiecirklar. framställning av studiematerial 

och pedagogiska hjälpmedel. anskaffande av arparatcr för pedagogiskt 

bruk samt pedagogisk försöksverksamhet. 

Sedan budgeti\ret 1%7/68 utgär ett särskilt belopp till studieförbundcns 

pedagogiska verksamhet bland handikappade. sedan budgetaret 1972/73 

ett bidrag till produktion av studiematerial för handikaprade och sedan 

budgettlret l 975/76 bidrag till tekniska och organisatoriska stödätgärder för 

handikappade. Dessa medel skall fördelas mellan studieförbunden med 

hänsyn till deras insatser för att utveckla studiehjälpmedel och studieme

toder m. m. för handikappade. Ur anslaget utgar ~ivcn bidrag för studiecir

kclverksamhet för vuxna dövblinda. Sedan 1975/76 utgär bidrag till försök 

med uppsökande verksamhet i bostadsomraden ur detta anslag. Fr. o. m. 

innevarande hudget;\r utg{1r ur delta anslag även medel för av SÖ anordnad 

utbildning av tolkar for döva och dövblinda samt tolk utbildare. 

För budgetäret 1979/8\\ har 6.7 milj. kr. tillförts anslaget av de medel Sl)tn 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skat

temedlen frän de beskattade vuxenstudiestöden. 
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-- ------- -- ---- ----- --- - ------ --- ----

1979/80 Beräknad ändring 1980/8 I 

Skolöver
styrelsen 

Före
draganden 

---------------· 

l ltgiftcr 

Bidrag till studieförbundcns 
organisatinnskostnader 

Bidrag till studieförbundcns 
pedagogiska verksamhet 

Bidrag till studicförbundcns 
pedagogiska verksamhet för 
handikappade 

Bidrag till produktion av 
studiematerial och kkniska 
och organisatoriska stöditt
gärder för handikappade 

Försöksverksamhet med upp
siikande verksamhet i 
bostadsområden 

Utbildning av tolkar för döva 
Bidrag till studieflirbundcns 

pedagogiska verksamhet för 
invandrare 

Inkomster 

Vuxenutbildningsavgiften 

Nettoutgift 

11871000 

14 378000 

3 262000 

2 737 000 

2000000 
I 332 000' 

35580000 

6700000 

28880000 

+3 129 000 

+ 3 622 000 

+ 2 73KOOO 

+ 1263000 

+ 500000 
+ 2092000 

+ 2000000 

+15344000 

of. 

+15344000 

+ 818tKMI 

+ 990000 

+ 225000 

+ 189000 

of. 
+ 91 (1()0 

+2313000 

+2313000 

1 Varav 900000 kr. avser överföring fran anslaget Bidrag till de handikappades 
kulturella verksamhet. 

Sk11/öi·ers1yrelse11 

l. Prisomräkning heräknas med 3 9!C 800 kr. 

2. Av bidraget till studieförbundcns organisationskostnader hekostas 

bl. a. administrativ samordning och intern kontroll av verksamheten i de 

lokala avdelningarna. Skolöverstyrelsen <SÖ) anser det ytterst viktigt att 

studiefi.irbunden ges resurser att granska sin egen verksamhet varigenom 

misstag skulle kunna förebyggas bättre. Det kan därför vara rimligt att 

st1illa detta bidrag i relation till anslaget för Bidrag till sttu.liecirkelverksam

heten. Det för I 979/80 anvisade beloppet till detta ändamäl utgör ca 1.62 r,r, 

av anslaget Bidrag till studiecirkelvcrksamheten eller ca I kr. per antal 

bcr1iknade studietimmar (allmänna cirklar). SÖ föresf{tr en uppräkning av 

anslaget till 15 milj. kr. (+I 941 900 kr.) vilket innebär ett bidrag av ca 

1.30 kr. per beräknad studiecirkeltimme för allmänna cirklar. 

3. A ven bidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet horde 

enligt SÖ:s mening relateras till anslaget Bidrag till studiecirkelverksamhe

ten eftersom cirkelledarutbildning och cirkelledarfortbildning bekostas ur 

detta anslag. Anvisat belopp för 1979/80 utgör 1.96 ~+av anslaget Bidrag till 

studiecirkelverksamheten eller ca 1.30 kr. per bediknad allmän studiecir

keltimme 1979/80. Dt1 det är viktigt att den pedagogiska kvaliteten kan 
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hibeMllas i studiecirklarna föreslftr SÖ en uppr~ikning av anslaget till detta 

iindamitl med 2 J84000kr. till 18 milj. kr.. vilket bet)Lk'r ett bdopp av c;1 

1.55 kr. per beriiknad allmiln studiecirkeltimme 1980/81. 

4. Studieförhunden inHimnade under 1978/79 ansökningar om hidrag för 

pedagogisk handikappverksamhet till sammanlagt 6.3 milj. kr. medan me

dclstillgtrngen endast utgjorde halva detta belnpp. SÖ finner Je redovisade 

projekten vill underbyggda och välmotiverade varför en medelsiikning till 6 

milj. kr. foresl{1s ( + 2 411 800 kr.). 

5. SÖ finner att hidraget till produktion av studiematerial och tekniska 

och organisatoriska stödittgiirder för handikappade hör ökas med 4 

milj. kr.. om de handikappade skulle kunna erhjudas en reell möjlighet till 

integrerat deltagande i studiecirkclverksamheten ( +989 300 kr.). 

6. I en skrivelse den 31 augusti 1979 har SÖ överlämnat en rapport över 

den fortsatta försöksverksamheten med uppsökande verksamhet i bostads

omriiden för budgetitret 1978/79. Verksamheten har hedrivits efter samma 

principer som under försöksverksamheten 1975- 1978 o.:h som ligger till 

grund för förslag till den framtida organisationen av verksamheten. 

Under hudgetim;n 1975-1978 bedrev SÖ genom studieförbunden för

söksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsomraden. Fiirsöks

verksamheten redovisades i rapport till Utbiklningsdepartementet den 30 

augusti 1978. 

Försöksverksarnheten 1975- 1978 omfattade 116 lokala projekt. 

Antal delprojekr 
Kustnad \milj. kr.) 

1975/76 

45 
0,8 

1976/77 

48 
1.8 

1977/78 

43 
1.8 

---------------------------------

Den genomförda fiirsöksverksamheten byggde i huvudsak pli erfarenhe

terna frän arbetet inom kommitteen för försöksverksamhct med vuxenut

bildning CFÖVL!Xl. I rapporten framhöll SÖ att fiirsöksverksamheten en

uast omfattat ett fätal av landets hostadsornri1den. De resultat som redovi

sats hade sä längt de kunde överbli.:kas motsvarat de förväntningar som 

funnits vid försöksverksamhctens start. SÖ framhöll vidare att det är 

angeläget att verksamheten kan fortsätta att utvecklas stl. att den kan 

omfatta korttidsutbildade hemarbetande. invandrare och handikappade i 

hela landet. SÖ betonade vidare vikten av att en uppsökande verksamhet i 
bostadsomri:iden genomförs i samarbete mellan studieförhund och organi

sation med förankring i bostadsområden. 

Vid sidan av en redovisning av den genomförda försöksverksamhetens 

omfattning och innehåll gav SÖ i rapporten ocks{1 förslag till en framtida 

organisation av den uppsökande verksamheten i bostadsområden. Försla

get sammanfattades i följande punkter 

att hidrag ärligen utgår till uppsökande verksamhet i bostadsornraden i 
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syfte att informera om och rekrytera till studier bland korttidsutbildade 

invandrare. hemarbetande och handikappade. 

att bidrag till uppsökande verksamhet i bostadsområden fördelas av SÖ 

pä basen av insända projektplaner och i proportion till resp. studieför

bunds genomsnittliga antal studietimmar i studiecirklar med tilläggsbidrag 

under de tre senaste verksamhetsiiren. 

att projektplanen för uppsökande verksamhet i bostadsomraden förut

sätts utvisa mttlgrupper. former för samarbete mellan studieförbund och 

annan organisation. [1tgiirder för utbildning av uppsökare. tidsplan. kost

nadskalkyl samt plan för den st11diemässiga uppföljningen av den uppsö

kande verksamheten. 

att bidrag till uppsökande verksamhet i bostadsomrihlen utbetalas till 

studicförbuml samt 

att den uppsökande verksamheten utvärderas kontinuerligt. 

SÖ var beredd att lämna underlag för fortsatta bedömningar av den 

uppsökande verksamhetens tillväxt och utvccklingsmöjligheter. SÖ beräk

nade att kostnaderna för den föreslagna verksamheten i inledningen kunde 

beräknas till !Omilj. kr. 

Försöksverksamheten budgetäret I 978/79 n:dovisar erfarenheter friln 42 

lokala projekt omfattande en kostnad pä 1.9 milj. kr. Projekten är i flertalet 

fall fortsättningar av tidigare pabörjade projekt. Tre nya projekt har tillde

lats medel 1978/79. Projekten har i allmänhet inriktats pä tva eller samtliga 

tre prioriterade mttlgrupper - handikappade. invandrare och hemarbetan

de. Den geografiska fördelningen är 

17 projekt i större tätort 

13 projekt i mindre tätort 

12 projekt i glesbygd 

SÖ har för den centrala administrationen avsatt medel för en pmjektle

dare p<'t halvtid. De erfarenheter studieförbunden redovisat till SÖ visar en 

viss utveckling i förh<'tllande till tidigare försöksverksamhet. Uppsökaren 

gftr nu mer ;in tidigare ut med information om alla vuxenutbildningsformer 

somt. ex. kommunal vuxenutbildning. Erfarenheterna visar ocksä klart att 

en längre period än ett verksamhetsi1r är nödvändig för att tillgodogöra sig 

vunna erfarenheter och etablera väl fungerande kontakter. SÖ anser att det 

därför är angeläget att en resurs för uppsökande verksamhet i bostadsom

råden varje ttr ställs till förfogande. För budgetåret 1980/81 föresli1r SÖ en 

ökning av anslaget med 500 000 kr. 

7. Fr. o. m. budgetiiret 1979/80 utgltr ur detta anslag medel för av SÖ 

anordnad utbildning av tolkar för döva. dövblinda. taltolkar samt tolkutbil

dare. Det sammanlagda antalet elevveckor för 1980/81 beräknas till I 613. 

Med en schablonkostnad (kostnader för förstärkt kursledning och admini

stration. expertmedverkan. ökad lärartäthet. kursdeltagarnas inackorde

ring och förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader) av I 875 kr. per elev-
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vecka uppgär medclshchovet till avrundat 3 024 000 kr. Flirutom medel för 

1-;urskostnaderna behövs vidare medel fiir 11tvecklingsarhete. produktion 

av studiematerial. samrådsgrnpp, informationsinsatser samt för handlägga

re i SÖ. SÖ ber~iknar 400000 kr. för dessa ~indami11. Det sammanlagda 

medclshehovet för 1980/81 heräknas stilcdes till 3 424 000 kr. 

( + 2 092 000 kr.). 

Enligt SÖ:s mening hiir kostnaderna för denna verksamhet inte budgete

ras under detta anslag utan under anslaget Hidrag till kontakttolkutbild

nmg. 

8. De i dagens samhiillc alltmer framträdande ras- och gruppkonflikterna 

gör det angcfaget att studieförbunden ges möjlighet att medverka i olika 

former av opinionshildning mot rasism och fr;imlingshat. En möjlighet att 

förhindra eller minska motsättningar mellan invandrare och den inhemska 

hefolkningen är att svenskar och invandrare lär känna varandra och att 

respektera varandras värderingar och kulturer. En god form för detta utgör 

studiearbetet i cirkclform. där svenskar och invandrare deltar tillsammans. 

För att möjliggöra si1dana cirklar mi1ste olika former av verksamhet. t. ex. 

ämnesomrt1den. rekrytering m. m .. fä prövas. SÖ föreslår därför att 

2 000 000 kr. heräknas under ny anslagspost. benämnd Bidrag till studieför

hundens pedagogiska verksamhet för invandrare. 

Med hänvisning till det ovan anförda hemställer SÖ att 

ett belopp av 44 244 000 kr. anvisas under anslaget Bidrag till studie

förbund. 

SÖ:s fiirslaR till 11thild11i11R ai· tolkar.fi"ir diira och diil'h/inda, ta/tolkar samt 

tolk 11 t hi/dar(' 

Enlig! uppdrag frän regeringen den 30 juni 1977 har SÖ den 6 september 

1978 överlämnat en plan för utbildning av lolkar för döva och dövblinda. 

taltolkar samt tolkuthildare. 

SÖ forsli\.r en plan för utbildning av tolkar för döva (barndomsdöva och 

vuxendöva) och dövblinda samt för tolkutbildare. SÖ föreslår vidare en 

hegrlinsad försi.iksverksamhet med kurser för utbih.lning av taltolkar. SÖ 

använder döva dds som en samlingsbeniimning för si\.viil barndomsdöva 

som vuxendöva, dels som beteckning för endast barndomsdöva. Begreppet 

teckenspråkstolk används för de tolkar som huvudsakligen arbetar med 

teckenspri1kstolkning. i första hand för barndomsdöva. Andra tolkbenäm

ningar iir dövblindtolk. tolk för vuxendöva och taltolk. 

I Sverige finns ca 5 000 harndomsdöva vuxna och ca 500 dövblinda. 

Antalet personer som har hlivit döva i vuxen ?tlder hrukar anses vara minst 

lika stort som antalet barndomsdöva. ca 5 000. Samtliga döva i dessa bäda 

grupper iir i behov av tolktjiinst i n~1gon form i avgränsande situationer eller 

kontinuerligt. De statistiska uppgifter som finns beträffande antalet talska

dade lir bristfälliga och gcr inte någon helhetsbil.d av hur många talskadade 

som är i behov av tolk. 
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Utbildning av tcdi.cnspräkstolkar har bedrivits sedan 1909. Numera 

anordnas kurserna vid Yästanviks folkhögskola. Under iircn 1%9·· 1978 

har 340 personer deltagit i en eller 1kra kurser inom ramen för SÖ:s 

tolkutbildning. Av dessa har ca 100 personer endast gttlt igenom en 14-

dagarskurs. Övriga har giitt kurser som varierat i omt:iltning frEm tre till sex 

veckor. 

Kurserna fiir diivblindtolkar har sedan 1975 anordnats av SÖ. Kursernas 

Hingd har varierat mellan tv:·1 och tre veckor. 

Tolkutbildningen har under ;lren 1%9-1978 varit direkt inriktad pt1 att fä 

fram teckcnsrrt1kstolkar s:1 att en försöksvcrksamhet meu tolktjiinst kunde 

bli möjlig. En utbyggd tolktjiinst som utnyttjas av samtliga döva i olika 

situationer kriiver enligt SÖ en kraftig ökning av antalet tolkar. Det framti

da behovet av utbildade teckensprf1kstolkar har räknats fram utifrän en 

tänkt organisation diir 300 tolkar arbetar pi·i heltid och det övriga behovet 

tlicks av I ::!O(l arvodestolkar, dvs. totalt I 500 teckensprf1kstolkar. Detta 

innebiir att det kriivs kurser av varierande längd. Av de 1500 tolkarna 

beriiknas 300 gi1 en li1ng kurs. Samtliga tolkar beräknas gt1 en femveckors 

fi.irutbildning i teckenspriik. 

Heriiknat antal elevveckor med olika utbildningar för teckenspråkstolkar 

Antal kursveckor 

:12 
5 
5 (forntbildningl 

Antal deltagare 

300 
l 200 
l 500 

Totalt 23100 

Summa elevveckor 

9600 
6000 
7 500 

Rehovet av tolkar för dövblinda har beräknats till 500. varav ett hundra

tal bi.ir vara heltidsvcrksamma. 

Beräknat antal elevveckor vid olika utbildningar för döv blindtolkar 

Antal kursvc..:kor Antal deltagare Summa elevveckor 
---·-------------------------------

h 
4 (pitbvggnad I 

32 

400 
400 
IOO 

Totalt 7200 

2400 
1600 
3 200 

Behovet av tolkar för vuxendöva beräknas vara ungefär hälften sil stort 

som behovet av tolkar för barndomsdöva. 300 personer beriiknas gcnomgf1 

en 32-vcckorsutbildning. Reräknat antal elevveckor blir dt19600. Eftersom 

ett statistiskt användbart underlag för beräkning av behovet av taltolkar 

f. n. saknas har n{1gon beriikning av utbildningsbehovet av taltolkar inte 

kunnat göras. 
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Det tl1tala hehovet av tolkkurser för de grupper som hiir har beriirts ;ir. 

enligt SÖ. 39900 elevveckor. Till detta kommer fortbildning. kurser för 

tlilkuthildarc. teckcnspr;iksundcrvisare och handledarkonferenser. 

Tolkar för döva kan rekryteras dels bland personer som har vuxit upp i 

tcckenspr;·1kig miljö och dcb hland personer som har Hin siµ teckcnspr:ik 

som vuxna. För att bli antagen till utbildning av tcckenspri1kstolkar 111i1stc 

den hlivamle tolken först;'! dövas teckenspr;'1k och s,iiilv hchiirska tccken

spri1k. Tolkar fiir dövhlinda hör i första hand rekryteras bland personer 

med erfarenhet av arhetc bland Jövhlinda. Tolkar för vuxendöva kan i ett 

inlcdningsskeJe rekryteras hland I. ex. hörselpedagoger. hörsdv:1rdsassi

stenter tich hörselteknikcr. 

Utbildningen av tcckcnspr[1kstolkar förcsl;'is omfalta s{1viil bnga som 

korta kurser. De liinga kurserna föresbs omfalla 3~ veckor och i första 

hand viinda sig till personer som kommer att ha tolkning som huvudsyssel

sättning. UthilJningen av dövhlindtolkar föresli1s under en upphyggnads

period lllnfatta tvi1 veckors fiirutbildning i olika former för kommunika

tion. en grunduthildning om fyra veckor samt pi'1hyggnadsk11rser om tvi1 

veckor vardera. Utbildningen av tolkar för vuxendöva fiircsbs omfatta en 

ltmg kurs om 3~ veckor. 

För att fiirhcreJa dcn 11tviJgade tolkutbildningen foresläs en siirskild 

kurs om tv{1 veckor för medarhcrarc i denna. Den utbildning av döva 

teckcnspräksundervisare. som redan anordnas. föresliis fortsätta. 

Tolkutbildningen skall enligt fiirslagel förliiggas till folkhögskola. 

Kostnaderna för tolkutbildningen tiicks med dels medel ur anslaget 

Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. och dels medel ur anslaget BiJrag 

till studieförbund. 

SÖ reJovisar en plan med kostnaJsberiikningar för en s111.:eessiv urr

byggnad av tolkuthilJningen under en tre{1rspcrioJ. Fr. o. m. hudget{1ret 

1982/83 beräknas verksamheten vara i gång fi.ir samtliga tolk.grupper och 

Jf1 innefatta fortbildning enligt förslaget. Budget;lret 1982/83 skall enligt 

förslaget 2 328 elevveckor genomföras inom tolkuthildningen. SÖ avser att 

illerkomma mcJ en ny plan för utökad utbildning di1 erfarenheter finns frim 

uppbyggnadsskeJet. 

Planerad uthyggnad 
---·------

1980/81 19K 1/82 1982/83 

Antal elevveckor enligt planen I 533 
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Plan iira 111111hrgg11adss~cd1·1 

Budgeti)r = M / veckor '"" vr I kursdeltagare = kd I antal = ant I el-vr = elevveckor 

Kurs bli 1980/81 b:i 1981/82 hit 1982/83 

an! ant cl- ant ant el- ant 
vr kd vr vr kd \T vr 

·1·ecken~rr~1kstulkare: 
föruthildning 1-11 2+3 35 m 2+3 35 m 2+3 
tolkkurs 1-11 2+3 20 I <Ml 2+3 20 IOO 2+3 
tnlkkurs 3; v 14 15+5 280 32 15+5 MO 32 
tc!.:kenspri\ksundervisarc 15 15 .:!~5 15 15 225 15 
rlittstnlkkurs alternativt 2 10 20 2 10 20 2 
kurs for uthildningstolkar 

Dövhlindtolkar 111 40 40(1 111 40 4t\\I 10 
Tolkar för vuxendöva 18 15 270 14 15 210 32 
Tnlkuthildan: 2 15 30 2 15 30 
Hamlledarkonkrenser 3/5 30 18 3/5 30 18 

(te..: kenspri1kstolkarl 
Hand ledarkon fe ren ser 3/5 25 15 3/5 25 15 

ttolkar för vuxendöva I 

Fort/1i/d11i11g 
·1·c..:kcnspmkstolkar 
'folkar för vuxendöva 
Diivhlindtolkar 
Antal elevveckor 1533 11133 
--·-··· 

Tolkkursen för teckenspråkstolkar \.'2 v) planeras att genomföras första 

gtmgcn 1980/8 I M/hl) och helt fr. o. m. 1981 /82. 

Kursen för tolkar för vuxl·ndöva planeras att genomföras första gången 

(32 v) 1981 (vt/ht) och helt fr. o. m. 1982/!0. 

Tolkkurserna för dövhlindtolkar planeras att genomföras ( 10 v) hegrän

sat (25 delt) 1979/80 ol'h helt fr. o. m. 1980/81. De långa kurserna (32 v) 

startar samtidigt som teckensprfikstolkkursen 1980 (vt/ht). 

R1•111iSS\'//rt1/ld1•11 

Efter remiss har yttranden över planen avgivits av socialstyrelsen. uni

versitets- l'Ch högskoleiimhctet ( UH Ä l - institutionen för lingvistik och 

psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. institutionen för 

specialpedagogik vid universitetet i Göteborg, förskolHirarlinjen vid hög

skolan för lärarutbildning i Stockholm-. centrala studiestödsnämnden 

(CSNl. arhetsmarknadsstyrelscn (AMSI. statens handikapprftd. folkbild

ningsutredningen. Landstingsförhundet. Svenska kommunförhundet. 

Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralorganisation 

(TCOI. Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR). Folkbildningsför

hundct. Arhetarnas bildningsförbund (AB F). Handikappförhundens cen

tralkommittc ( HC K I - efter hörande av berörda medlemsförbund - . De 

handikappades riksförbund ([)H Rl. Hörselvtmlskonsulenternas förening, 

Sveriges Dövtolkars förening, Svenska kyrkans centralrftd för evangclisa

tion och församlingsarhete. Västan viks folkhögskola och Projekt Vuxen

döva. 
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Dös11torn har yttranden inkon1111it fr{1n Sveriges Dövas Riksförbund. 

styreben i Hörselpedagogi-;ka föreningen. Hörselfr~imjandets Riksföbuml 

(interimsstyrelsen för vuxendöva, f. d. arhctsgruppen) och ordföranden i 

interimsstyrelsen fiir vuxcndövsektionen inom Hörselfriimjandets Riksför

hund. 

De lksta remissinstanscrna stöder i stort SÖ:s förslag. Dit hör socialsty

relsen. LIHA. Al\·1S. statens handikapprfu..I. folkbih.lningsutredningcn. 

Landstingsförbundet. Svenska kommunförhundet. TCO. Folkhildnings

förhundet. ABF. HCK. Sveriges Dövas Riksförhund. 

De remissinstanser som har synpunkter p;) SÖ:s förslag anser i allmiin

het att förslaget tar för lite hänsyn till hehovet av tolkar för vuxendöva. 

diivhlinda samt tal- och hörselskadade. 

Utbildning av tolkar för vuxendöva. dövblinda och 

talskadade 

Tol/..ar .f("ir 1·11xe11diira 

Flera rcmissinstanscr ansluter sig till SÖ:s förslag till utbildning för 

v11xendiiva. men anser att utbildningen bör kunna starta tiuigarc iin vtircn 

1981. hl. a. socialsryre/sc11. starens l11111di/..111Jf1råd. SACO/SR. HCA .. Hiir

seh·1ird\/..011s11/c11tcma.1· .fi"ire11i11g. Projc/..t V11xe11diirn. f/iirsd111•dagogiska 

.fi"irc11i11gc11 och f/iirse(li·ii111ja!lllcts Ri/...1:f("irh1111ci. 

La11dsti11g.1fiirh1111d1·1 erinrar om det arhetc som bedrivs inom Projekt

gruppcn för vuxendöva och Jet angelägna i att ta tillvara gruppens erfaren

hcter. 

LO hcdömcr beriikningcn av antalet vuxendöva som otillfredsställande. 

En grundlig analys av den här gruppens behov av tolktjiinst iir nödvändig 

för atl kunna bedöma tolkutbildningens omfattning och innc:h:Jll. 

Tol/..ar for dii1·h/i11da 

llthildningen av diivhlindtolkar bör skyndsamt komma till sl<\nd anser 

socit1lstvrdse11. st<lf1•11s /11111di/..apprcld och h1//,hi/d11i11gs{i"irh1111dcr. LO 

och I/Cl\ menar att denna utbildning bör ges en hög prioritc:t och ske 

snahhare ~·111 vad som föresH1~ i rapporten. LO s~igcr vidare i sitt yl trande 

att de dövblinda hehöver kontinucrlig tolkservice som c:n förmedlande länk 

mellan sig och omviirlden och att var:je dövblind skall ha rätt till personlig 

tolk. För <tlt garantera detta bör antalet di.ivblindtolkar övc:rstiga antalet 

diivhlinda. 

Tol/..arf(°ir tal- oclr hiir.1els/..at!ade 

Flera remissinstanser tar upp behovet av taltolkar för tal- och hörselska

dade. Sc1ci11lstyrc/se11 anser att det hade varit viinlcfullt om planen hade 

redovisat hur c:n eventuell uthildning av tolkar för tal- och hörselskadade 

skulle kunna se ut och niir en si'1dan utbildning skulle kunna starta. Starens 
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h1111di/..af'priid och HCA.. stödi:r SÖ:s förslag om att ett utvecldingsprojd.;.t 

skall komma ig<'ing för all samla in erfan.:nheter hl. a. frt1n personer med 

olika typer av talskador. 

J>JIR anser att en viil uthyggd tolktjänst är en förutsättning för att fö ut 

information nm tjänsten till berörda grupper. En tnlkorganisation hör 

därför snarast hyggas upp o.:h en kartliiggning göras av olika gruppers 

behov. Även UJ anser det nödvändigt att analysera hur stor gruppen 

talskadade personer iir för att heriikna utbildningsbehovet av taltolkar. 

Socialsrrrdsrn uppmärksammar vidare behovet av uthildning i tal- och 

tolkstöd för skilda yrkesgrupper som arhetar med och kllmmer i kontakt 

med talskadade personer. t. c,;. personal inom !ting värd och rchahilitering . 

., Dimensionering av utbildning av teckensprftkstolkar 

Behovet av teckensprt1kstolkar har beriiknats till 300 pt1 heltid och I 200 

som arvodestolk. Förslaget till utbildning grundas på denna heräkning. UJ 

framhtiller att med hänsyn till den nödvändiga hehovshcdömningcn bland 

de stora grupperna hörselskadade som LO har pekat pft kan förslaget 

endast bedömas som ett inledningsskcde i ett kort perspektiv. 

3 Organisation 

F11//..hiigs/..11/a 

SÖ föreslttr att tolkuthildningen anordnas vid folkhögskolor. 

S1a1c11s ha11di/..apprild och Fol/..hild11i11g.1:fi."irh1111d<'I tillstyrker SÖ:s för

slag. Handikappr~tdet anser dock att pä sikt bör utbildningen kompletteras 

med en vidareutbildning pr\ högskolenivå. 

UllA. SACO/SR och DllR är tveksamma till att förlägga tolkutbikl

ningen helt till folkhögskola. U H Ä tillstyrker visserligen SÖ:s förslag. men 

finner det otillriickligt niir Jet giiller tolkar för högre uthildning. OHR kan 

acceptera att uthildningen av tolkar förHiggs till folkhögskolor i ett utvcck

lingsskede, men därefter hör utbildningen ske inom högskolans ram. 

Hiirsl'i1·1/rds/..011.rnle1111'mas./i"ire11i11g framhåller att Viistanviks folkhög

skola har mf"111g[1rig erfarenhet av utbildning av tolkar för barnuomsdöva. 

Skolan bör d~lrför i första hand ansvara för tolkuthildning omfattande 32 

veckor. Den tolkutbildning som kommer att omfatta fem veckor kan enligt 

föreningen förliiggas vid tvf1-tre andra folkhögskolor geografiskt spridda. 

En handikappad elev p~1 en arbetsplats har oftast en person ständigt vid 

sin sida. Denna persern hör enligt TCO:s uppfattning tjänstgöra som ele

vens kontaktperson och erhålla en kortare utbildning hiirför inom folkhög

skolans ram. 

Bris1rr/..cs11thild11i11g 

1 SÖ:s förslag antyds att tolkutbildningen skulle kunna klassificeras som 
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hristyrkesuthildning. Flera remissinstanser inst;immer i förslaget. RI. a. 

s/all'll.\ hw1dif..t1pf>rt1C!. l.e11Hls1i11g.\/i"irh1111d1·1 och Sl'l'rigt'.\ /)ii1·10//..ar.1· .fi'ir

e11i11g. 

S1·1·11.1·ka ;..,,,111111111.fi"irlm11der framh!tller i sitt yttrande att uthildningens 

anordnande som kurser vid folkhögskolor inte hehöver utesluta möjlighe

ten all inom arhetsmarknadsulhi\Jningcns ram anordna uthildningen som 

bristvrkesuthildning. Enligt SACU/SR kan det eventuellt överviigas att 

inrätta den första kursen for vuxendövtolkar som bristyrkesuthildning. 

l'rojdt \'11xn1d"i1·a s;iger i sitt yttrande att de vuxendöva behöver tolkhjiilp 

snarast möjligt. Inga tolkar finns. D~trför är det som upplagt för en hristyr

kesuthildning. 

Il iircc111 rale r, ltiirsclrt'ltahili 1 ai ng 

La11cls1i11g.1:f('irh1111clc1 erinrar i sitt yttrande om att man vid lokalisering 

av tolkuthildningen för vuxendöva bör beakta den kunskap och möjlighet 

till praktik som finns pf1 de stora hörccntralerna i Stockholm lH.:h vid 

Hörselrehahiliteringcn vid AMU-centret i Uppsala. SACO/SR anserocksä 

att tolkuthildning kan iiga rum i anslutning till större hörccntraler. Pn!ie/..1 

\·'11xl'11clii1·a anser det nödviinJigt att man förlägger utbildningen sf1 att man 

hekvämt kan utnyttja den sakkunskap och de praktikmöjligheter. som 

finns p[1 Je stora hiircentralerna i Stockholm och vid Hörselrehabilite

ringen vid Al\t U-centret i Uppsala. 

4 Rekrytering och förkunskaper 

I>HR instämmer i utredningens förslag om att rekryteringsbasen för 

tolkar måste vidgas för att fa fram ett tillräckligt antal tolkar. 

FiirsÅ.olliirarli11je11 l'id ltiigs/,.o/a11 .fi"ir liirnm1hild11i11g i Stockholm fram

httller att blivande dövtolkar, exempelvis för förskollärarutbildningen, bör 

ha minst 2-årig gymnasieskola som skolbakgrund för att antas till längre 

tolkutbildning. En tolkutbilJare bör ha en påbyggnadskurs. vars teoretiska 

del biir förläggas till universitetsinstitution. 

Si·aiges lhii·111//..arsfiire11i11g har ocksii i sitt yttrande uttryckt önskemål 

om vissa förkunskaper på gymnasial niv!1. 

Enligt SÖ:s plan kan en fortsatt utveckling av teckenspråket i en framtid 

komma att medföra all högskolan utbildar lärare i teckenspråk för de olika 

utbildningsbehoven som kommer att uppstn inom ungdoms- och vuxenut

bildning. 

ABF vill hestämt framhålla, att en sådan högskoleutbildning inte fär 

medföra s~\dana krav pi\. behörighet. att t. ex. studieförbunJens cirkelle

dare hamnar i ett ogynnsamt läge och hetraktas som mindre meriterade. 

LO säger i sitt yttrande att det vanligaste sättet att lära sig teckenspråk 

är att delta i studiecirklar. Mer än 10000 personer har hittills genomgått 

sådan utbildning. Här bör enligt LO finnas underlag för en inventering av 
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möjligheterna all fr;·1n denna grupp genom reaktivering och inlL'fl';ivs111dier 

snahhl fa fram t11lkar fiir att tillmiitcsg;·i det hehov av individuellt anpassad 

tolktjiinst som reellt forcliggcr. Inte minst iir detta hchov stort ute pfi 

arbetsplatserna. 

Niir det giiller talskadade iir SACO/SR:s uppfattning att anhliriga eller 

andra niirst;iendc hiisl iir skickade att ge lalstiid. Det är i de flesta fall 

omöjligt att övcrl[1ta taltolkning till en ohekanL 

l/iirse/11edago).!i.1Åt1 _f('ire11i11grn ansn att det iir viktigt att den siikandc 

uppfyller speciella krav avseende erfarenlll·ter och egenskaper. Fiirkun

skapskrav miiste siittas av dels de vuxendöva sjiilva och dels av de exper

ler. som arbetar med q1xcndiivproblematiken. 

Hiirsdfi·ii111)11111fe1s Ni!-.1:fi'irh1111d menar att även tolkhjiilp av personer i 

den vuxcndiivas niirhet hör jiimställas med den ordinarie tolktjiinsten. 

5 Utbildningens innch;·1fl och liingd 

Flertalet rernissinstanser stöder SÖ:s förslag 11m tolkutbildningens inne

hidl och liingd. 

Ni1gra av UllA:s underremissinstanser pekar pi1 hrister i det föreslagna 

inneh{1llet och fiiresbr forstiirkningar av vissa rnllment i de föreslagna 

urhildningarna. 

Sl'cllsÅa Å_1TÅ1111.1· di11!-011i11ii11111d anser att det inte rlieker att den framtida 

tolkutbildningen görs s{1 allmän som framgflr av planen utan uppmärksam

het m{1ste ocks[1 riktas p~i att tolkarna skall erhiilla en god sakkunskap och 

ingi1ende spr(1kfiirstiielse av fackuttryck och -termer. sii att de kan ge en 

sakligt riktig tolkning. 

LO ifrägasätter den stora skillnaden i uthildningstidens Hingd. Utbild

ningen av heltidstofkar föresltts omfatla 32 veckor och för arvodestolk fem 

veckor. .Ä. ven om arvodl.'stolkarna i hög grad kommn att begränsa sitt 

uppdrag till arbetsplatser. fackliga kurser och facklig verksamhd i iivrigt. 

behöver dessa tolkar förutom färdigheter i olika former av kommunika

tion. även kunskaper om tolkningens psykologiska och etiska krav. om 

förhfdlanden som rör relationer mdlan hörande och icke hörand1: liksom 

träning för heredskap inför olika lyper av problem som kan uppstä p;) 

arhetsplatsen och i kontakter med det övriga samhället. 

\liis1w11·i!-s .!i>ll-hiigsl-0/11 menar att den föreslagna utbildningen om 32 

veckor är ett minimum m:h den hör utan dröjsmfd kunna startas. s{1 att 

antale! heltidsanställda tolkar s~väl pä skolor som inom landsting ökar. 

.'frc11sl-a Dii\'/1111-ars .fhrc11i11g säger att den planerade 32-veckorsutbild

ningen intt: för bli en förlängning av nuvarande 10-veckorsutbildning utan 

en fördjupning i olika ämnen. 

39 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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h llthildning av tolkuthildare 

UHA finner det synnerligen ntillfredsställande att den blivande tnlkuthil

daren endast föreslt1s fä en siirskild kurs om tvi1 vecknr. Uthildningen 

mi1ste göras mer nrnfattande. 

rco framh{1ller vikten av att tolkutbildare vid folkhögskolorna ockst1 

erhiiller ni1gon form av specialHirarutbildning inom lärarhögskolans ram. 

f-'iiredraga 11dc 11 

Jag har riiknat med en lägre prisomriikning än skolöverstyrelsen (SÖl. 

För hudgetäret 1980/81 föreslrirjag en höjning av bidraget till studiefiirhun

dens organisationskostnader med 818 000 kr. Vidare beräknar jag en höj

ning av bidraget till studicförbundcns pedagogiska verksamhet. cirkelle

darutbildning och fortbildning med 990000 kr. Till studieförbundens peda

gogiska verksamhet för handikappade heräknar jag en höjning av anslaget 

med 225 000 kr. Bidraget till organisatoriska och tekniska stödfltgiirder 

samt produktion av studiematerial för handikappade hör räknas upp med 

189 000 kr. Det hör möjliggöra för ner handikappade att deltaga i integrera

de studiecirklar. 

Jag är inte beredd föresl<°1 medel till studieförbundens pedagogiska verk

samhet för invandrare. 

SÖ har under budgetftret 1978/79 genom studieförhunden bedrivit fort

satt försöksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsområden. 

SÖ har i en skrivelse den 31 augusti 1979 redovisat denna verksamhet. 

Si1väl SÖ:s rapport som CSN :s rapport om uppsökande verksamhet pt1 

arbetsplatser. vilken jag senare komrm:r att reJogöra för umkr littera r, 
har visat, att verksamheten iir motiverad av fördelningspolitiska och ut

bildningspolitiska skäl. Med hiinvisning till att folkbildningsutredningen 

(SOU 1979: 85) har behandlat denna friiga vill jag avvakta remisshehand

lingen av utredningens förslag och föreslår därför att pr1gående försöks

verksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsomri'lden genom studie

förbunden fortsiittcr även budgetåret 1980/81. Jag beräknar oförändrat 

anslag för verksamheten. 

I budgetpropositionen 1979/80 föreslog jag att utbildning av tolkar för 

döva. dövhlinda m. m. skulle förstärkas. SÖ har överlämnat en plan för 

den framtida verksamheten vilken. utöver nämnda utbildning. även avser 

uthildning av taltolkar samt tolkuthildare (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 617). 

Utbyggnaden omfattar en period av tre lir. SÖ:s förslag har remissbchand

lats. De nesta remissinstanser stöder i stort SÖ:s förslag. Med hänsyn till 

vad jag i min inledning anfört om det rådande statsfinansiella läget är jag 

emellertid inte nu beredd att utöka denna verksamhet enligt SÖ:s förslag. 

För fortsatt utbildning av tolkar beräknar jag oförändrat anslag men 

medger en prisomräkning med 91 000 kr., varför anslaget för budgetåret 

1980/81 totalt bör uppgå till 1 423 000 kr. 
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Jag har i tidigare hudgetprnpositioner förordat att v11xenuthildningsav

giften endast skall anviindas till vuxenstudiestöd samt administration av 

Jessa (prop. 1978/79: 100 hil. 12 s. 624). Jag föresli1r Jiirfiir all Je meJel 

som tillförs anslaget under innevarande h11dget<'tr genom vuxenuthildnings

avgiften (h.7 milj. kr.) avlyfts i sin helhet och ersiitts med skattemedel. 

Jag hemstiiller att n::geringen fiiresl{ir riksdagen att 

I. till Ridrng 1ill .1'!11ilii'.fi"irh1111d för hudgeti1re1 1980/81 anvisa ell 

anslag av 37 893 000 kr. 

' godk~inna att medel fran vuxenuthildningsavgiflen inte Hingre 

l i Il förs anslaget. 

E 6. Bidrag till studicdrkclvcrksamhct 

1978/79 lJ [ gi fl 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5 -:.7 900 208 

732 319 000 

809 388 0{)0 I 

' Varav 58.3 milj. kr. avser avlyfl av inkomster frän vuxcnuthiluningsavgiftcn. 

Enlig! hcstiimmelserna i förordningen ( 1963: 4<13) om statsbidrag till det 

fria och frivilliga folkbildningsarbetet (omtryckt senast 1974: 455. ändrad 

senast 1979:722) utgar statsbidrag för studiecirklar i allmlinhet med högst 

75 r;~. av de bidragsgnrndande kostnaderna. Bidragets storlek bcsläms av 

följande regler. 

För allrnlinna studiecirklar kan bidraget till kostnaderna för ledare och 

s111diema1crial för var~je studie1imme utgöra högst 50:.50 kr. För cirklar pt1 

ort inom vissa regionalpolitiska stödomrflden som inte har reguljär trei1rig 
eller fyrai1rig linje av gymnasieskola utg[1r hidrag lill koslnadcn för leda

rens resor och lraklamcnte. För dessa cirklar utg:1r dessutom cll scha

hloniserat tilfaggsbidrag med 3 kr. per studietimme. 

För allmiinna studiecirklar i vissa iimncn. s. k. prioriterade studiecirklar. 

11tg~1r t:lt schahlonisernt tilläggsbidrag med 15 kr. per studietimme. De 

prioriterade studiecirklarna ~ir cirklar i svenska. engelska. matematik och 

samhlillskunskap pä högst grundskolans nivå. cirklar i hemspråk för in

vandrare, cirklar som har till syfte att meddela facklig utbildning och 

cirklar som har till syfie att utveckla handikappades färdigheter att medde

la sig. 

Om expert eller fackman medverkar i allmlin studiecirkel som han inte 

tillhör. utgår statshidrag för arvode. resekostnadsersiittning och trakta

mente med högst 40 kr. för varje studietimme. För univen;itetscirklar kan 

bidraget till kostnaderna för ledararvode och studiematerial utgöra högst 

75 kr. för varje studietimme. fXinrtöver utgtir bidrag till kostnaden för 

ledarens resor och traktamente. Bidrag utgår vidare med 100 '+.dock högst 
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52:50 kr. fiir s111dieti111me av kostnad.:r for arvode till teckensrri1kstolk 

som JlJL·dverkar i allm:in studiecirkel eller universitetscirkel. 

Bidra!:! 11tgjr 111cd 7~'; av kostnaderna fiir arhetsl,!ivaravgifter m. m. fiir 

ledan: i studiecirkel och fiir hela kostnaden för arhehgivaravgilkr lll. m. 

fiir teckenspr:1k. 

Fiir h11dµet:1ret 1979/XO har :'iX.3 mil.i. kr. tillfiirts anslaget av de 111edel 

solll tillfaller statsverket genolll vuxenutbildningsavgiften och de inll11tna 

skattemedlen fr:·1n de beskallade vuxenstudiestöden. 

S~c1/ii1·1·r.11_1·rels1•11 

I. Flir 19XO/XI rliknar skolöverstyrelsen !SÖl med en nt1got fagre tillvii.xt

takt för studiecirkelverksamheten lin för 1979/XO. Cirklar med tilhiggshi

drag heriiknas dock behidla en högre tillvlixttakt lin verksamheten i genolll

snitt. För att statsbidraget till kostnader för ledararvode !f. n. 39:50kr.l 

skall kunna tiil'ka 75 r·;. av kostnaderna fiir ledararvode salllt tiicka liinehi

kostnader llli·1ste hidraget rer studietimme 19XO/XI vara minst ..:15:30kr. SÖ 

berliknar nu en hiijning av statsbidraget per studil'limme i allrnföma cirklar 

med ..:I kr. till 5..:1:50 kr. SÖ har dt1 icke kunnat ta hlinsyn till den niv;\ 

ledararvodet f<"tr sorn resultat av hilkhildningsförbundets avtalsförhand

lingar med cirkelledarnas fackliga organisationer. Tiföggsbidraget. 15 kr.. 

har varit oföriindrat sedan 1972/73. Bidragets realv1irde har till följd härav 

lllinskat till hiilften och effekten av bidraget avseviirt reducerats. SÖ före

sJ:-1r dlirför att tillliggsbidragct höjs med ..:I kr./studietirnme. SÖ herliknar 

oföriindrat bidrag rer studietimme till universitetscirklar. Under 19X0/81 

berliknar SÖ all antalet studietimmar i allmänna cirklar kommer alt öka 

med 656 000 ( +6 '.:;c. l. varav 591 000 studiet i mm ar heräk nas i ngfi i st ud iecirk

lar med ti!Higgsbidrag. Antalet studietimmar i univcrsitetscirklar ber1iknas 

iika med 18000 (-,..]r(.). !+ 111 775000kr.). 

2. Kostnaderna för resor LH.:h traktalllenten för ledare i universitetseirk

lar beriiknas öka med 205 000 kr. Kostnaderna för resor och traktamente 

för ledare av studiecirklar inom det allmlinna stödomrt1det beräknas iika 

med 445 000 kr. Statsbidragsandelen av kostnaderna för resor och trakta

menten för ledare i studiecirklar inom det allmänna stödomr?1det föresltls 

höjas fri111 75 ~; till I 00 r.;. (+I 227 000 kr.). 

3. SÖ räknar med alt antalet sllldietimmar med fackmannamedverkan 

kommer att öka med 23000 till 175000 studietimmar (+920000kr.). Med 

hänsyn till att bidraget har varit oförlindrat sedan 1974/75 och stdedes blivit 

starkt urholkat föresh'tr SÖ en uppräkning av bidraget med I O kr. till 50 kr. 

per studietimme(+ I 750000kr.) . 

..:I. Antalet studietimmar med medverkan av tolk för döva och dövblinda 

beräknas öka med I I 00 och kostnaderna för rese kostnadsersättning och 

1rak1amente för dessa med 42 000 kr. ( +95 900 kr.). 

5. Bidraget för täckande av merkostnader! kommunikationscirklar för 

dövblinda beräknas omfatta 400 studietimmar ( + 200). Vidare föreslär SÖ 

höjning av bidraget per studietimme med 57 kr. till 637 kr. ( + 138 800 kr.). 
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<>. S(> 11ppn:par -;itt förslag fr:'in foregaende ;·irs petita lllll nyrr s1..;tt:rn fiir 

ht:riikning 1H.:h uthetalning av stahbidrag till arht:tsgivaravgil°tl'r. Sysk'111et 

innd,:ir all ht:riikning lleh uthetalning avser samma hudget:'1r som statshi

drag till ledararvoden nL 111. och medför förenklad ad111inistratil>ll. 

Bcriiknat antal studietimmar under tiden 1977/78-19Xl/8::' fra111g:·1r av föl

jande sammanstiillning 
------------·-·-- ---------··---·--· -----

Allmänna .:irklar 
inkl. cirklar rned 
tilliiggshidrag 

Cirklar 1rn:d 
1ill;igg~

hidrag 

l lniwr-.i1e1-.
cirklar 

------------· --·----

1977/78 
1978/79 
1979/Ktl 
19KO/KI 
1981/82 

9 555 98K' 
ltl 22'.' 000 
10940000 
115%000 
12177000 

1 Enligt slutredovisning. 

SÖ hemställer 

:1721614' 
4 27'1000 
4'121 000 
5 5121100 
h 174000 

222 5%' 
2JK 000 
2540011 
272 000 
2891100 

att statsbidraget per sltldietimme i allmiinna cirklar höjs med 4 kr., 

att tilhiggsbidraget höjs med 4 kr. per studietimme. 

att statsbidragsandden av kostnaderna for resor lH:h traktamenten fiir 

ledare i studiecirklar inom det allmiinna stödornrildet höjs fri"1n 75 r:; till 

It)()~;. 

att bidraget för fa.:kmannamedverkan ökas med JO kr. per sllldietimme. 

att SÖ:s förslag om nytt system fiir beriikning och utbetalning av statsbi

drag till arbetsgivaravgifter rn. m. godkiinns samt 

att ett belopp av 848 876 000 kr. anvisas för budgeUlret 1980/8 I under 

förslagsanslaget Bidrag till studiecirkelverksamhet. 

Arbetarnas bildningsförb11nd i Örebro fan har i en skrivelse uttalat sitt 

stöd för SÖ:s anslagsfrarnstiillning om förbiittringar av det statliga stiidet 

till studiefi\rhunden och deras verksamhet för budget~1ret I 980/81. 

I en skrivelse till regeringen har deltagarna i en konferens anordnad av 

Svenska kommunförhundets Göteborgs och Rohus liinsavdelning p;°lpekal 

att barn under 14 är f. n. inte för deltaga i studiecirkelverksamhet. undanta

get musik.:irklar. o.:h hemställer därför alt regeringen upphäver denna 

begränsning. Hiirigenom skulle barn och föräldrar och andra vuxna m 
bättre tillf1illc till gemenskap och kontakt. Likalydande skrivelser har 

inkommit frän Sveriges Kyrkliga Studieförhund och Studiefrämjandets 

riksförbund. 

Fiirnlraga nde 11 

För budget:-iret 1978/79 riiknade skolöverstyrelsen (SÖ) med en ökning 

av sllldiecirkclverksamheten med ca I 0 r;;. och för 1979/80 med ca 7 ''.'( .. Den 

faktiska ökningen för budgetåret 1978/79 blev emellertid ca 3 % . Det är 

främst svenska för invandrare och den prioriterade studiecirkelverksamhe-
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ten som minskat. Allmiinna studiecirklar har diirernot fortsatt att öka 1978/ 

79 med närmare IO i:;. Det iir framför allt de estetiska ämnesgruppcrna som 

viixer i omratt ning. 

Med hiinsyn till att volymökningen av cirkelverksamheten har hlivit 

mindre iin vad som beriiknars samt det mycket anstriingda budgetliiget har 

jag i mina heräkningar 11tg{1tt ifri111 oförändrat antal studietimmar för alla 

typer av studiecirklar hudgetiiret 1980/81. För hudget:·iret 1980/81 hör det 

ankomma pi't SÖ att tilldela studicfiirhunden lika m<'mga studietimmar som 

de kommer att redovisa för innevarande budgetår. 

SÖ föresl~1r att statsbidraget till de allmänna studiecirklarna räknas upp 

fiir budgetaret 1980/81 med 41-;r. till totalt 54:50 kr. per studietimme. Jag 

fiirordar däremot en höjning av detta statsbidrag med 2 kr. till totalt 52:50 

kr. Ja!! har inte beräknat n:'1gon höjning av tilfäggshidraget till allmiinna 

studiecirklar och inte heller nägon ökning av timbiJraget till universitets

cirklar. Jag iir inte nu beredd höja statsbidraget för resekostnader och 

traktamenten för handledare i studiecirklar inom det allmänna stödomrf1-

dl·t fr~1n 7'5 '.~-(- till IOtV·(. Till fackmannamedverkan beräknar jag oförändrat 

statsbidrag per studietimme. Klistnaderna för ökningen av statsbidraget till 

de allmiinna studiecirklarna beräknar jag till 23 ~00000 kr. ( 1-4). 

För att öka möjligheterna för tolkar för döva och dövblinda att medverka 

i studiearbetet heräknar SÖ att antalet studietimmar räknas upp med I IOO 

till 6 200 studietimmar. Jag hcräknar kostnaderna för ökat antal timmar 

samt bidrag för rcseknstnadsersättning och traktamenten till 100000 kr. 

För tiickande av merkostnader i kommunikationscirklar för dövblinda 

ber~iknar jag for hudgetfaet 1980/81 oförändrade statsbidrag. 

SÖ har aktualiserat frt1gan orn nytt system för heräkning och utbetalning 

av statsbidraget till avgifter från arbetsgivare enligt lagen < 1962: 381 l om 

allmiin försiikring m. m. för handledare och fackman i studiecirkel tändra<l 

den 2 augusti 19791. Förslaget avser att leda till förenklad administration 

för studicförhunden. Även jag anser det önskvärt att vidtaga tltglirdcr som 

förenklar de administrativa rutinerna för st1väl studicförbund som myndig

heten. Det nuvarande förslaget frt111 SÖ anser jag dock ej helt ntir detla 

syfte. Fdigan om beräkning och utbetalning av statsbidraget till arbetsgi

varavgifter hör diirför prövas i samband med regeringens behandling av 

folkhildningsutredningens (SOU 1979: 85) förslag. 

I likhet med vad jag anförde under anslaget Bidrag till studieförbund 

föresl[1r jag att de medel som tillförs anslaget under innevarande budgetår 

genom vuxcnuthildningsavgiften (5lU milj. kr.) i sin helhet avlyfts och 

ersätts med skattemedel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till BidraR till s111diecir/..e/1-er/..sa111het för budgeliiret 1980/81 an

visa ett förs lagsanslag av 809 388 OllO kr. 

'"' godkänna att medel från vuxenutbildningsavgiften inte längre 

tillförs anslaget. 
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E 7. llncJrnisning fiir inrnndrare i svenska spriikct m. m. 

1978/79 u tgifl 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

92 211 847 

91105711()1) 

I 10 241 000 

Frrin anslaget hestrids kostnader för hl. a. grundläggande undervisning i 

svenska spr[tket med sarnh~illsorientering för vuxna invandrare. vilka iir 

stadigvarande hosatta i Sverige samt kostnader för cirkelledarutbildning. 

pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Frf1n anslaget utgilr 

även medel till forsöksverksamhet med uppsiikande verksamhet m. m. 

bland hemarbetande invandrare. Sedan budgettiret 1974/7."i bestrids friin 

anslaget ocksa kostnader for skolöverstyrelsens (SÖ) register över den 

lagstadgade invandrarundcrvisningen (SFl-registret ). 

För anslaget gäller Kungl. Maj:ts bestämmelser den 25 maj 1973 om 

undervisning för invandrare i svenska spri\ket m. m. !iindrade senast den 

21 juni 1979). Bestämmelserna innebär bl. a. att statsbidrag utgflr vid under

visning i svenska sprr1ket med samhällsorientering samt vid särskild sam

hällsundervisning med högst I00:2'i kr. per studietimme fördelade pfl kost

nader för ledararvode. studiematerial. lokaler. uppsökande verksamhet 

och lokal administration. Undervisningen. som bedrivs som försöksverk

samhet. fär innevarande budgetttr omfatta högst 850 000 studietimmar. 

Undervisningen bedrivs av SÖ i samrfhl med arbetsmarknadsstyrelsen och 

statens invandrarverk och anordnas av studicförhunden. 

S k1,fii 1·erstyrelse11 

Omfattningen av svenskund~rvisningen för invandrare under de fem 

senaste budge1<'1ren framg~'lr av följande urrstiillning: 

RuJgetar Deltagare Studietimmar 

1974/75 160129 1 713 320 
1975/76 l!C631 1 844415 
1976/77 196243 1 957909 
1977/78 18t 592' 945 160 
1978/79 151 128 1 !C3931 

'CirkelleJarna inräknade. 
2 Inkl. kostnaJer för Jeltagare med uthildningsbidrag. 
3 Preliminär kostnaJ. 

Kostnauer. kr. 

55 904 433 2 

73 988 545 2 

89 887 909 2 

88 535 4362 

82 973 8 t 02
·" 

Invandringen till Sverige har under de senaste åren varierat mellan 

35-45 000 nya invandrare per år. Den fortsatta invandringen beräknas fä 

ungefär samma volym. Den övervägande delen av invandr=ngen utgörs f. n. 

av anknytningsfall och flyktingar. Arbetskraftsinvandringen har fätt en 

mindre betydelse. Den fortsatta nyinvandringen samt ökad satsning på 

uppsökande verksamhet har inneburit en fortsatt efterfrågan på undcrvis-
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ningen i svenska spr::\kct. Sklilöverstyr.:lscn I SÖl h;1r i annat sammanhang 

rcJovisat att bcgriinsningen av antal.:! studietimmar i svenskundervisning 

inte har haft rnigon avgörande h.:tydebc fi.ir hq~riinsning av verksamheten. 

tfaremot har kvoteringen och systemet med tilliiggstimmar förorsakat bety

dande svi'lrigheter for studiefiirbundt:n att planera verksamheten. SÖ före

slär diirfiir {myo all begriinsningt:n a\' undervisningen i form av timtak 

slopas. 

I. l.! mkr budget:iret 1978/79 har SÖ disponerat totalt 850 000 studietim

mar, varav 400001l studietimmar fiir undervisning som iir en följd av 

lagstiftning nch 450000 fiir övrig undervisning. Även för hudgct{iret 1979/ 

80 har 850 000 studictirnmar medgivits med samma fördelning som budget

{1ret I 97X/79. De senaste faens tiimligcn stabila invandring p{i 35-45 !WlO 

personer per ~lr llmh:: innch1ira ett i huvudsak oföränurat behov av under

visningstimmar inom den fria kvoten medan behovet av undervisningstim

mar som iir en följd av lagstiftning torde minska eftersom rätten att fa 

undervisning for invandrare anstiillda före ;'1r 1973 upphörde dt!n 30 juni 

1979. SÖ föresJ:·ir att for budget!irct 1980/81 beriiknas ett anslag mot svaran

de kostna<.ler för 900000 stu<.lietimmar. varav 250000 studietimmar för 

lagbunden undervisning och 050 000 studietimmar för övrig svenskunder

visning. Detta inneb1iren ökning med 50000 studietimmar. Med h1insyn till 

kostnadsutvecklingen fiireslfir SÖ vidart! en uppriikning av dels bidraget 

till studicmaterialkostnader med 2 kr. till 10 kr. per stlldietimme. dels bi

draget till lokal administration. lokaler och uppsökande verksamhet med 4 

kr. till 39 kr. per studietimme. 

SÖ fört:sltir ävt:n en uppräkning av hidragt!t för fackmanna- och tolk

medverkan till ett bdopp som motsvarar bidraget till cirkt:lledararvode. 

SÖ uppskattar att antalet studietimmar med fackmanna- och tolkmedver

kan kommer att uppgä till ca 9000 studietimmar under hudgct;'1ret 1980/XI. 

Bidraget till studiefiirbundens centrala administration har varit oföränd

rat sedan budgt:tf1ret I %9/70. SÖ fört:sl:\r en upprL\kning av detta bidrag 

med I kr. pt:r sllldit:timmc. 

2. SÖ föreslår en ökning av antalet studietimmar i siirskild samhällsun

dt:rvisning vari fiirsökt!t med studiecirklar i sömnad. matlagning m. 111. 

ingi\r med 7000 studietimmar till sammanlagt 20000 studietimmar. Studie

förhundt!n har vid !lera tillfällen till SÖ redovisat hehov av ytterligare 

timmar för denna verksamhet. Dt:nna verksamhet är speciellt liimplig i 

kombination med uppsökandt! verksamhet. 

3. Bidraget till uppsökande verksamhet iir synnerligen betydelsefullt för 

att kunna n[1 mycket isolerade grupper bland invandrarna som exempelvis 

hemarhetande. invandrare pi\. olika slags institutioner samt ungdomar och 

äldre utanför arbetslivet. Studieförbunden framhi11ler ocksä vikten av att 

kunna lägga ner omsorg pi\. rekrytering och utbildning av uppsökare. SÖ 

föreslår t!n uppräkning av anslagposten Uppsökande verksamhet bland 

hemarbetande invandrare samt barntillsyri med 300 000 kr. till sammanlagt 

I 300000kr. varav IOOOOOkr. utgör prisomräkning (+300000kr.). 
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4. För kursverksamheten vid folkhögskolorna hcriiknar SÖ komrensa

tilHl för allmiinna kostnadsstegringar nH:d drygt IX''; ( + 100000 kr.). För 

k11stnader fiir uthildning av cirkcllcdare m. n .. redagngiskt utvecklings

arbete och administratinn beriiknar SÖ rrisomriikning med ca 11 '7i 

( +- 150 000 kr.). 

5. För den centrala registreringen av vissa arbetstagares deltagande i 

svenskundervisning (det s. k. SFl-registret) heriiknar S() en höjning med 

225 000 kr. för budget liret 1980/X I. Enligt SÖ:s mening är denna höjning 

nödvändig för att kunna bihehälla tillförlitligheten hos registret. göra nöd

viindiga informationsinsatser om lagen om undervisning i svenska för 

invandrare samt för uthild ning: av test ledare ( + ::'25 000 kr. varav 50 000 kr. 

utgiir rrisomriikningl. 

6. SÖ föresltir :'myo att ett nytt system för heriikning och utbetalning av 

socialförs~ikringsavgifter införs. SÖ:s förslag innehiir att 3()'.:; av summan 

av hokforda utbetalade statsbidragsbcrättigade arvoden för budgetaret 

snm avslutats närmast före den I rlllvemher for utgöra statsbidraget till 

socialförsäkringsavgifter. Dctta statsbidrag föresbs rekvireras samtidigt 

med slutrekvisitionen dvs. senast den I novemher. Enligt av SÖ gjl)rda 

heriikningar innehiir förslaget inte ni1gra ökade statliga knstnader. 

Den 24 mars 1977 urrdrog regcringen ftt SÖ att utviirdera den försöks

verksamhet med undcrvisning för vuxna invandrare i svenska spraket som 

hedrivs inom studicförhunden och vid vissa folkhiigskolor. I skrivelse den 

::io septembcr 1978 överlämnade SÖ en första delrapport och i skrivelse 

den 7 november 1979 har SÖ överlämnat en slutrapport om utviirdering av 

försöksverksamheten med undervisning för invandrare i svenska spräket. 

SÖ hemstiiller 

att 900000 studietimmar beriiknas för svenskundervisning för invandra

re varav 250000 studietimmar för laghunden undervisning och 650000 

studietimmar för övrig svenskundervisning, 

att bidraget per studietimme höjs med sex kronor. 

att hidraget för medverkan av expert eller fackman. tolk eller tolkar höjs 

frt1n 40 kr. till samma belopp som för cirkelledararvode. 

att hidraget till studiefi.irbundens centrala administration uppriiknas med 

en krona till tre kronor. 

att antalet studietimmar för siirskild samhiillsundervisning ökas med 

7000 till ::ioooo. 
all SÖ:s förslag om nytt system för beräkning och utbetalning av statshi

drag till arbetsgivaravgifter m. m. införs samt 

att med hänvisning till vad i övrigt anförts ett belopp av 1 JX79X000kr. 

anvisas under förslagsanslagct Undervisning av invandrare i svenska spr{t

ket m. m. 
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Fiirnl rag11111/e 11 

Enligt skolöverstyreben (SÖl har under de senaste iiren invandringen till 

Sverige urrgatt till 35 -45 000 rersoner rer hr och under de niirrnast 

kommande ilren heriiknas den fa ungefär samma volym. Den liven'Ligande 

delen av invandringen utgörs nu av s. k. anknytningsfall och flyktingar. 

Arhetskraftsinvandringen har däremot fatt nt1got mindre betydelse. Den 

fortsatta nyinvandringen samt ökad satsning rä urrsökandc verksamhet 

medför fortsatt hehov av undervisning i svenska spr:1ket för invandrare. 

För att göra en översyn av svenskundervisningen fi.ir invandrare m. m. 

har en särskild komrnittc (A 1978: 07) tillkallats. Kommitten har bl. a. till 

uppgift att se över samtliga nuvarande former för svenskundervisning 

rn. m. för vuxna invandrare och utreda frågan om [ttgLirder för att ge 

grundläggande kunskaper i svenska sprhket och svenskt samhälls- och 

~trbetsliv fi.ir vuxna invandrare i Sverige. Jag avser att. efter samrtid med 

statsrådet Andersson. till kornmitten överHirnna för beaktande SÖ:s rap

porter från den 20 sertcmbcr 1978 och den 7 november 1979 ang;\ende 

utvlirdering av försöksverksarnheten med undervisning för invandrare i 

svenska spr~iket m. m. 

För hudgetf1ret 1980/81 föres!Clr skolöverstyrelsen tSÖl att ett anslag 

som motsvarar 900 000 studietimmar beräknas. Jag ber;iknar emellertid 

l1förändrat utbildningshehov dvs. 850000 studietimmar. Jag beräknar d~ir

vid att 400000 studietimmar skall användas till undervisning som ges enligt 

1972 {1rs lag och att 450000 studietimmar skall användas till icke anställda 

invandrare. Jag hetraktar av mig föreslagna antal studietimmar som ett tak 

som inte skall överskridas. Den angivna ramen för undervisning enligt 1972 

~1rs lag bör emellertid vid behov kunna ändras av regeringen. 

Vissa ändringar av statsbidragen per studietimme till svenskundervis

ningen för invandrare har nyligen fastställts (prop. 1979/80: 25. UbU 14, 

rskr 12()). Därvid har riksdagen beslutat att statsbidrag skall utgä med 

104:70 kr. per s1udietimme till studiecirklar i svenska sprf1ket med sam

hlillsorientering samt till särskild samhällsundervisning. Av nämnda bidrag 

fär högst 67:70 kr. per studietimme användas till verifierade kostnader för 

.:irkelledare och studiematerial. Jag saknar f. n. underlag för att kunna 

beräkna storleken pa bidraget till ledare och studiematerial under nästa 

budget?1r. Till lönebikostnader utghr statsbidrag med högst 3:50 kr. per 

studietimme. F. n. beräknas och utbetalas statsbidraget per studietimme 

för lönebikostnader till de olika studieförbundens lokalavdelningar utifran 

deras verifierade lönebikostnader för svenskundervisningen. För att mins

ka studieförbundens administration samt för att ge ökad kostnadstäckning 

1ill lokalavdelningar som har höga löncbikostnader förordar jag att detta 

bidrag, dvs. högst 3:50 kr. per studietimme, skall utbetalas till studieför

bunden centralt på grundval av resp. studieförbunds totala verksamhet. 

Pfi grund av det statsfinansiella läget är jag inte beredd att tillstyrka de 
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rcforrnforslag som SÖ för fram under detta anslag. Jag har diiremot gjort 

vissa justeringar med hiinsyn till knstnads11tvecklingen. För försöksverk

samhekn med urrsökande verksamhet bland hemarbetande invandrare 

baiiknar jag J 060000 kr. fi.ir budgettiret 1980/81. varav WOOO utgör pris

lllnriikning. För de särskilda kurser som anordnas vid folkhögskolorna för 

invandrare i svenska och samhiillsorientering beräknar jag 585 000 kr .. 

varav 35 000 kr. utgör kompensation för prisökningar. och för utbildning av 

cirkellcdarc, pedagogiskt utvecklingsarbcte och administration J 431 ()()() 

kr .. varav 81000 kr. utgör priskompcnsation. Jag vill viuare erinra om att 

utbildning av cirkellcdare inom invandrarundcrvisningen bedrivs för medel 

som anvisas under anslaget Port bildning m. rn. 

Budgetl1ret 1974/75 älades SÖ att föra en central registrering av vissa 

arbetstagares deltagande i svenskundervisning 1rrop. 1973: I bil. IOs. 196. 

Ubll 1973: 2, rskr 1973: 48l. Registret skall irrnchälla urpgifter om vilka 

arbetstagare som har fatt undervisning enligt lagen ( J 972: 650. ~indrad 

senast 197'1: 590) om rätt till ledighet och lön vid dcltaganue i svenskunder

visning för invandrare. Under innevarande budgetl1r har 500000 kr. beräk

nats för denna registrering. Enligt SÖ fordras 725 000 kr. under budget{1ret 

1980/81 för att bibehfdla tillförlitligheten hos registret samt för att göra 

nödviindiga informationsinsatser om lagen om undervisning i svenska för 

invandrare samt för utbildning av test ledare. 

1 det nuvarande statstinansiella läget är jag inte beredd att föron.la att 

medel anvisas för registreringen i den omfattning som SÖ har begärt. Som 

jag tidigare har niimnt är hela frt1gan om svenskundervisning m. m. för 

vuxna invandrare f. n. föremål for utredning irwm den s. k. SFl-kommit

ten. Utredningen omfattar ocks?1 lagen ( 1972: 650) om rätt till ledighet och 

lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare liksom det kon

trollsystem, av vilket SFl-registret utgör en del. och som iir knutet till 

lagen i siirskild kungörelse ( 1973: 631 ). Det är dock tveksamt om SFl

registret nu motsvarar de krav pr1 tillförlitlighet som bör kunna ställas. Det 

kan dä11"i.ir ifrftgasättas om det är meningsfullt att, i avvaktan på resultatet 

av SFl-kommittens arbete, ans lä ytterligare medel för uppbyggnad av 

registret. Jag avser dLirför all tillsammans med statsr{1det Andersson under 

våren 1980 ta initiativ till en översyn av SFl-registret. I avvaktan härpå 

föreslår jag - i samråd med statsrådet Andersson - att särskilda medel 

inte beräknas för registreringen. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 avser jag att frän anslaget Bidrag till uppsö

kande verksamhet pi'I arbetsplatser m. m. överföra anslagsposten 3. Bidrag 

till informationsverksamhet avseende svenskundervisning för invandrare 

till detta anslag. Jag beräknar ett oförändrat anslag om 500 000 kr. för 

denna verksamhet. 

Under anslaget Bidrag till studieeirkelvcrksamhet har jag avvisat SÖ:s 

förslag att införa ett nytt system för beräkning och utbetalning av statsbi

drag till ATP-avgiften. Jag är inte heller beredd att förorda de föreslagna 

förändringarna under detta anslag. 
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Jag heräknar dd IL)tala mcdelshehnvet för de uthildningsinsatscr ~om 

föresbs helas ta detta anslag till 110 241 000 kr .. dvs. en iikningjämfort med 

innevarande hudgetär om 20 I 84 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen fiiresliir riksdagen att 

I. godklinna vad jag har förordat angaende uthetalning av statshi

drag till lönehikost nader. 

.., till U11dcn·i.1·11i11g.fi'ir i111·w1drarc i s1·t·11.1/..a sprii/..el 111111. för bud

getftret 198ll/81 anvisa ett förslagsanslag av 110241000 kr. 

E 8. Bidrag till driften 3\' folkhögskolor m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

310021199 

298 980 000 

3217_1.l 000 

rriin anslaget utgiu- statshidrag till driftkostnader för 114 folkhögskolor 

enligt folkhiigskoleförordningen ( 1977: 551. ;indrad senast 1979: 7151 i form 

av ett schahlonhidrag per elevvecka om 0.0038 av kostnaden för liirarlön 

enligt L 12:3 jiimte sociala avgifter. Antalet elevveckor heriiknas till 

045 000. För \'iss fritidslcdaruthildning \'id folkhögskolor utgär I illäggshi

drag inom en kostnadsram av I 22<1400 kr. För att bereda folk högskollärare 

fortsatt anstlillning vid vikande elevunderlag utgär medel inom en särskild 

kostnadsram. rör handikappades folkhögskolestudier utgtir bidrag till ex

trastöd samt hidrag till extra förstärknings!1tgärder. Viss del av sistnämnda 

hidrag skall reserveras för kompletteringar som ökar de enskilda skolornas 

i11komlighet för handikappade studerande. Bidrag till extrastöd utgfir ocksft 

för musikkurser vid folkhögskolor samt överg{mgsvis för musikinstruk

\örs- och musikpedagl)gutbildning vid Frarnnäs folkhögskola (Pitdl och 

Folkliga musikskolan i lngesund (Arvika). 

Siirskilda statshidrag utg<'ir till Samernas folkhögskola i Jokkmokk och 

f.inska folkhögskolan i Haparanda. Medel utg:ir därutöver för specialkurs i 

samisk och nordisk slöjd samt för undervisning i samiska språk vid Samer

nas folkhögskola i Jokkmokk. Vidare utgär tilläggsbidrag för tjänstlcdig

hetslöner och kallortstillägg for rektorer och lärare vid folkhögskolan samt 

statshidrag motsvarande tre garantitjänster för rektorer som är i behov av 

<ttt övergt1 till lärartjänst. 

Ur anslaget utg{tr vidare statshidrag till hyggprojekt övergi\ngsvis enligt 

punkt 9 i överg~mgshestämmelserna för folkhögskoleförordningen inom en 

kostnadsram om 3 milj. kr. för budgeti1ret 1979/80. Slutligen utg:\r ersätt

ning till domiinverkets fond för uppbten mark ptt Biskops-Arnö. 
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S/..,1/ii1·crs1 rrclsc11 

Omfattningen av unJcrvisningen viJ folkhögskolor umkrdc fem scnastL" 

h11dgct;'1ren framg;·1r av följande uppstiillning. 

Budgl'tar Antal deltagarL' 
Kurser 0111 minst 
30 veckor 

Antal Jeltagarc 
Kurser konan: 
iin :JO veckor 

·--·----·-------·-----

1974/7'1 I; ROO .'i3 000 
1975/71> I 2 400 75 000 
197h/77 I; 800 114000 
1977/78 I~ 200 D'iOllO 
1'!7R/79 13 200 lh5 000 

Antal deltagare 
sammanlagr 

(i'\ 800 
87400 

I ~h 800 
\4R 200 
17!\:JOO 

Skolöverstyrelsen !SÖ1 heriiknar att den totala uthildningsvolymen för 

h11dgct;iret 1980/X I inom folkhögskolan klHlHner alt uppgä till ca 665 000 

elevveckor. för nämnda iindam{tl heriiknar SÖ att kostnaderna totalt kom

mer att uppgä till 319 43fi MO kr.. en ökning med 31 150 040 kr. Löneomräk

ningen uppg;'1r till lll 37X 000 kr. Kostnaden för Hirarlön har ber~iknats efter 

L 12:4 jiimte sociala avgifter. Den föreslagna ökningen av heräkningsun

derlaget frän L 12:3 till 12:4 beräknas kosta 1.:a 8 milj. kr. (Il. 

Den siirskilda resursen för musikuthildning 11ppg;'1r för budgeti1ret 

1979/80 till ett belopp motsvarande 25 000 elevvc1.:kor. Under hudget;lret 

1978/79 har skolorna ansökt om siirskilt bidrag motsvarande 35 000 elev

veckor. För budget;·1ret 1980/81 föresl~ir SÖ en ökning med 3 000 elev

veckor. (2). 

Vid specialkursen i samisk och nordisk slöjd samt för undervisning i 

samiska sprf1k vid Samernas folkhögskola utgiir en särskild timiggsresurs. 

lnnl!varande budgctär har delta hidrag hcräknats till 100000 kr. SÖ före

slf1r en ny metod for beräkning av delta hidrag och beriiknar hidraget till 

2()()000 kr. budgett\ret 1980/X I (3l. 

De skolor vilkas rektorer och lärare uppbär tjänstledighetslöncr behöver 

även i fortsältningen fn ersliltning för sina kostnader för detta. Med hänsyn 

till faktiska kostnader under denna anslagspost föresn1r SÖ en ökning med 

I.X milj. kr. 14l. 

Det särskilda bidrag som avser personal som är herälligad till kallortstil

lägg kan enligt SÖ:s bedömning förväntas öka med ca Jor.;. eller .'iOOOOkr. 

Kostnaderna härför beräknas sfiledes uppgf1 till 600 000 kr. (.5). 

De möjligheter som fr. o. m. budgettiret 1977/78 öppnats för rektor att 

övcrg{1 till lärartj~inst tiven i situationer då fullt underlag för sådan tjänst 

inte föreligger. hör ställas till förfogande även budgetåret 1980/8 I. Kostna

derna h~irfi.ir beräknas till oförändrade 300000 kr. (6). 

SÖ upprepar sitt förslag om en höjning av tilliiggsbidraget vid fritidsle

darutbildning från 840 kr. till 980 kr. ( + 204 400 krl. Det totala bidraget för 

praktik i samband med denna utbildning skulle dti uppgti till I 430 8(K) kr. 

(7). 
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Seuan 1975/70 har )OOOOOkr. stiillts till SÖ:s förfogande fiir att h.lara 

vissa prohlcrn hetriiffanue anställningstrygghckn f'ör folkhiigskolfarare. 

Folkhiigskolan haserar sin liirartiithet p!1 antalet elever vid varje kursstan. 

Folkhögskolorna pilhör:jar under ett arhets;·1r i genomsnitt ca 7ll olika 

kurser samt ett 20-tal studiecirklar per skola. Till skillnad fdn det all

männa skolväsendet har folkhögskolan ingen möjlighet att faststiilla delta

garunderlaget (elevunderlaget) förriin strax före en kursstart. Osiikerhet 

om fön·iintat tjiinstgöringsunderlag har ofta medfört varsel om uppsägning

ar som senare visat sig vara onödiga. lfr{1gavarande anslag har sedan dess 

tillkomst inte behövt utnylljats. SÖ förcslär ett nytt system for her~ikning 

av Jcnna anslagspost. Det nya systemet skulle innehära all garantier 

skapades for de enskilda skolorna att Jisponera statsbidrag upp till 95 '+av 

de tre senaste t1rens genomsnittliga verksarnhetsvolym. Enligt SÖ skulle 

det nya systemet med planeringsgaranti inte innebiira n~1gra ökade kostna

Jer för statsverket. Fördelen med det nya systemet skulle enligt SÖ:s 

mening främst vara att det medför större planeringstrygghet för de enskilda 

skolorna. (8). 

Folkhögskolans insatser för människor med olika slag av handikapp har 

visat sig vara av stort viirde. Hittillsvarande erfarenheter av de bidrags

principcr som giiller fr. o. m. hudgetåret 1977/78 visar emellertid dds att 

den beräknade resursen inte täcker det hehov som föreligger. dels att de 

former i vilka hidrag utg!1r skapar prohlem. SÖ föresl:ir diirför ökade 

hiurag vad gäller elevassistans och övriga extra fiirstärkningsf1tgärder. (9). 

De särskilda bidrag som utgfir till Finska folkhögskolan i Haparanda och 

Samernas folkhögskola i Jokkmokk hör pt1 grund av kostnadsstegringar 

ökas med 95 OOOkr. till 975000kr. för budgetfiret 1980/HI. I detta belopp 

skall m.:ks{t inr:iknas i..:osfnaJer för en konsulenrtjänsf vid folkhögskolan i 

Jokkmokk. ( 10). 

I propositionen 1976/77:55 om folkhögskolan föreslogs att de folkhög

skolor som före den I oktober 197h ansökt om statsbidrag till hyggenskap 

för objekt som överstiger 700 000 kr. skulle få särskilt statsbidrag. Departe

mentschefen hedömde att en övergångstid pt1 fitta år var lämplig och att hi

draget för budgctfiret 1977/78 skulle uppgå till 3 milj. kr. ( UbU 1976/77: 30, 

rskr 3 l 8). t\led hänsyn till kostnadsstegringar för skolbyggnader samt till 

att riksdagens uthildningsutskott i ert principuttalande anfört att om målet 

med överg<'ingshidraget skall uppnas inom den angivna tidsrymden. är det 

väsentligt att hidraget Mils värdebeständigt. SÖ beräknar en ökning av 

anslaget med 2 73h 000 kr. för att kompensera kostnadsfördyringen. Det 

totala anslaget bör alltsi1 under budgettlret 1980/81 uppgå till S 736000 kr. 

(I I). 

Totalt heräknar SÖ att de utbildningsinsatser som skall hclasta detta 

anslag kommer att öka med 34 823 000 kr. 

SÖ hemställer 

att den totala utbildningsvolymen för hudgetäret 1980/81 beräknas till ca 

665 000 elevveckor. 
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att kostnaden för liirarliin ber;iknas efter liim:grad L 12:4, 

att den siirskilda resursen för musikutbildning beriiknas för 28000 elev

vecklir. 

att undervisningen i samiska sprf1k och sameslöjd vid Samernas folkhög

skola i Jokkmokk medger ökad lärart~ithct. 

att skolor diir rektorer och lärare uppb~ir tjiinstledighetslöner iiven fon

sättningsvis far ers~ittning for dessa kostnader. 

alt resurser för rektorer att övergt1 till liirartjiinst liven di1 fullt underlag 

för si·idan tjiinst inte föreligger ställs till förfogande. 

att bidraget per studerandeplats vid fritidsledarlinje höjs fr!in 840kr. till 

980 kr.. 

att oförändrat 500 000 kr. ställs till skolornas förfogande för att klara 

vissa problem beträffande anstiillningstryggheten för folkhögskollärare. 

att ökade bidrag till elevassistans och övriga extra förstärknings[ltgiirder 

medges. 

alt bidraget till Finska folkhögskolan i Harmranda och Samernas folk

hiigskola i Jokkmokk ökas. 

att byggnadsbidraget kompenseras för kostnadsökningar. 

att följande skolor far bli självständiga folkhögskolor nämligen 

Gysinge kursg[\rd med Pensionärernas riksorganisation som huvud-

man 

Kristinehamns folkhögskola med landstinget som huvudman 

Kiivesta filialfolkhögskola i Örebro med landstinget som huvudman 

Sänga-Säby folkhögskola med Lantbrukarnas riksförbund som huvud

man och 

Västerbergs filialfolkhögskola i Gävle med landstinget som huvudman 

samt 

att 333 803 000 kr. anvisas under förslagsanslaget Ridrag till driften av 

folkhögskolor m. m. budgeti"lret 1980/81. 

Finska folkhögskolan och Riksförbundet 1-'inska föreningar i Sverige har 

i siirskilda skrivelser samt i en gemensam framställan föreslagit ökade 

resurser vid Finska folkhögskolan i Haparanda. 

SÖ har den 5 juli 1979 yttrat sig över dessa skrivelser. 

Pensionärernas riksorganisation har i skrivelse anht1llit att Gysinge kurs

g[ird skall godkännas sorn statsbidragsberättigad folkhögskola. 

SÖ har i yttrande den 10 september 1979 dels tillstyrkt att Gysinge 

kursgtlrd skall godklinnas som statsbidragsberiittigad folkhögskola. dels 

föreslagit att Örebro folkhögskola. Gävle folkhögskola och folkhögskole

delen vid Kristinehamns Praktiska skola skall erhälla självständighet 

fr. o. m. budgetäret 1980/81. SÖ föreslf1r också att statsbidrag skall utgt1 till 

Lanthrukarnas riksförbunds skola i Sirnga-Säby. SÖ beräknar den sam

manlagda kostnaden till 3.4 milj. kr. 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i skrivelse anhållit om ett 

bidrag av 5000 kr. för att göra ett utredningsarbete om möjligheterna att 
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slana en s_i~ilvst;indig folkl1iig.skola. S() har den 29 ok\t)her 1974 vttrat sig 

iiver denna skrivdse. 

Regering.en gav genom heslut den 14 decemher 1978 SÖ i 11ppdrag att i 

sarnarhete med arhctsmarknadsstyrelsen göra en inventering av det fort

satta hehovet av fritidsledare och erforderlig utbildningsvnlym. I skrivelse 

den 17 sepkmhcr 1979 redovisar SÖ detta uppdrag. SÖ konstaterar att det 

fiirdigger en viss underdimensionering av utbildning av fritidsledare. Det 

iir dock tvcks;1111t. menar SÖ. om bristen p{1 fritidsledare ;ir s~i stor att 

11thildningen biir betecknas som bristyrkesutbi!Jning. SÖ avser att. om 

tillrLid.liga resurser st:ir till förfogande. kontinuerligt undersöka behovet 

av fritidsledare. I skrivelse11 foresl{1r SÖ att antalet praktikplatser ökas fr;·1n 

nuvarande I 460 med ~60 till I 720. 

Landsorganisationcn i Sverige (L()) har i skrivelse begfat att en översyn 

av statsbidragssystemet till folkhögskolorna görs i syfte att underlätta fiir 

skolor att i1ta sig angefagna utbildningsuppgifter (s. k. samvcrkanskurser 

med dagstudiestöd L Över niimnda skrivelse har SÖ yttrat sig den 10 

september 1979. Vidare har yttranden avgetts av Svenska folkhögskolans 

Hirarfiirbund. Riirelscfolkhiigskolornas intresseorganisation. Landstings

förbundet och Sveriges Folkhögskoleelevers f<örhund. 

/·"iirecln1ga 11de 11 

Under hudgcti1ret 1978/79 har antalet deltagare i folkhögskolekurser om 

minst 30 veckor varit i det närmaste oförändrat - 13 300 - jämfört med 

fiireg;'tcnde i"tr. Vid de korta kurserna har antalet deltagare (färemot ökat 

kraftigt. Under 1977/78 var antalet deltagare i korta kurser 135 000. medan 

antalet deltagare 1978/79 var I 65 000. 

Budgetftret 1980/81 heriiknar jag att den totala utbildningsvolymen vid 

folkhögskolorna kommer att uppgt1 till 660000 elevve.:kor. dvs. t:n ökning 

med 15 000 elevveckor jämfört med det heräknade antalet elevveckor för 

innevarande hudget{tr. Bidraget till kostnader för lärarlöner beriiknas f. n. 

efter L 12:3. Budget[1ret 1980/81 har jag i likhet mt:d skolöverstyrelsen (SÖ) 

beriiknat efter L 12: 4. Totalt beriiknar jag kostnaderna för liirarlöner inkl. 

de sociala avgifter till vilka statsbidrag utgi'lr till 303 607 300 kr. hudgetiiret 

1980/8 I ( I ). 

I gemensam skrivelse den 16 februari 1979 föreslog SÖ o.:h arbetsmark

nadsstyrclsen ;'itgärdcr för att vidga möjlighett:n för hl. a. folkhögskolor att 

anordna kurser för arbetslös ungdom. Regeringen medgav i särskilt beslut 

den 29 mars 1979 att vissa kurser för arbetslös ungdom för anon.Inas p{1 

folkhögskolor. Detta beslut innebär bl. a. att folkhögskolorna t. o. m. ut

gången av innevarande budgetår och inom en gemensam ram av 3000 

elevveckor får anordna särskilda kurser av upp till 10 veckors längd för 

arbetslös ungdom. Utöver gällande statsbidrag kan herörda folkhögskolor 

erhålla statsbidrag för faktiska merkostnader i samband med dessa kurser. 

För kurserna utgår statsbidrag utan hinder av bestämmelserna i 83. ~ 
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folkhögskoleförordningen t 1977: 551 ). l\fotsvarande :·itgfö·der J..an hd1iiva 

vidtas iiven under budgetitrct 1980/li I. 

SÖ fiiresl;'1r en ökning av resurserna till Jen kvalificerade musik11thild

ningen mptsvarande ytterligare 3 000 e\evveekPr. I likhet med föreg;1ernk 

i1r beriiknarjag emdlcrrid en tilHiggsre.<;IJr~ h;1saad r;1 25 ()(I() t•levvcl'kllr. 

För undervisning i samiska srr:·ik llCh sameslöjd vid Samernas folkhög

skola i Jokkmokk utgi'1r en siirskild tilliiggsrcsurs. som inncvar;1nde hudgt't

t1r uppgår till 100 000 kr. SÖ föresJ;ir en ny beräkningsmetod av detta 

bidrag fr. o. m. budget:tfet 1980/li I. Med denna metod haiiknar SÖ hidra

get till 260000 kr. Jag iiremellertid inte bacdd att hitriida detta förslag utan 

hcriiknar 107 900 kr. för hudget{1ret l9li0/8 l varav 7 900 kr. utgör komren

sation för automatiska prisiikningar (3). 

Det särskilda bidrag. f. n. om 3 200000 kr.. som utg{1r till skolor vilkas 

lärare och/eller rektor upphiir tjänstlcdighetslön bör enligt SÖ iikas med 

I 800\\00 kr. med hiinsyn till de faktiska kl1stnaderna. I likhet med S() 

beriiknarjag en iikning av detta anslag med I !WOOOO kr. Det totala medds

hehovet under denna punkt beriiknar jag stilcdes till 5 milj. kr. hudget;·1ret 

llJli0/81 (4). 

För de skolor. vilkas personal iir berättigad till kallortstilliigg. beriiknar 

jag ett liigre helorr än vad SÖ har föreslagit. Jag heriiknar medelsbehovel 

till 567000 kr. dvs. en ökning med 17000 kr.()). 

I likhet med SÖ bcriiknar jag oförändrat bidrag. dvs. 300 000 kr. till 

kostnader som föranleds av att rektorer önskar övergti till lärartjänst även 

om skolans hidragsunderlag inte motsvarar en hel liirartjiinst (6). 

SÖ upprepar förslaget om en höjning av tilläggsbidraget vid fritidsledar

utbildningen frän 840 till 980 kr. per st11derande och är. I skrivelse den 17 

sertemher 1979 redovisar SÖ ett uppdrag fr:'i.n regeringen om en invente

ring av det fortsatta hehlwet av fritidsledare och erforderlig utbildningsvo

lym. SÖ föres lär därvid att antalet praktikplatser fr. om. hudgetf1ret 

1980/81 ökas frtm nuvarande 1460 med 260 till I 720 platser. Ökningen med 

260 platser innebär att uthildningsvolymen budgetäret 1980/81 hlir av sam

ma omfattning som tidigare. eftersom den är en konsekvens av beslutet om 

överföring av fritidsledarutbildningen fr[1n den kommunala och statliga 

högskolan. 

SÖ konstaterar att fritidslcdaru1bildningen är unLlerdimensionerad. Det 

är dock tveksamt om bristen p:i fritidsledare är stt stor att utbildningen bör 

betecknas som en hristyrkesutbildning. SÖ avser dock att i kommande 

anslagsframställning redovisa behovet av en begränsad volymökning. SÖ 

avser. att om tillräckliga resurser stt1r till förfogande. kontinuerligt under

söka behove,~ av fritidsledare. och menar att det är önskvärt att göra 

motsvarande dimensioneringsutredning vartannat är. 

Jag beräknar i enlighet med SÖ:s förslag att antalet studerande i fritidsle

darutbildning. för vilka tilläggsbidrag utgår. skall öka frfm 1460 innevaran

de budgetår till högst l 720 budgetåret 1980/81 eller med högst 260 tilläggs-

40 Riksda!(en 1979/80. I sam/. Nr /00. Bila11a 12 
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bidrag. Diin:mot iirjag inte beredd att tillstyrka SÖ:s förslag om en hiijning 

av bidraget. Totalt beriiknarjag att det siirskilda bidraget för fritidsledarut

bildning skall uppga till 1481200 kr. hudgct:iret 1980/81 (7). 

För att liisa liirares anstiillningsprohlcm vid vikande elevunderlag beriik

nar jag ett oföriindrat medelsbehlw av 500 000 kr. b11dgetf1ret 1980/81. Jag 

iir s;'dedes inte beredd att biträda SÖ:s förslag llm ett garanterat statsbidrag 

till skoll>rna motsvarande 95 r·;. av de tre senaste [i rens genomsnit1liga 

verksamhet t8l. 

För undervisning av handikappade elever vid folkhögskolor utgtir sär

skilda tilliiggsresurser inom en ram av 9 220000 kr. innevarande budgetf1r. 

Av dessa medel utgör 5795000 kr. den s. k. tilliiggsschablonen. 1125000 

kr. ett siirskilt bidrag för stikbtgiirder i de fall d;'1 tilläggsschablonen är 

lltillräcklig. I 000000 kr. bidrag för att göra fler skolor anpassade fiir 

handikappade elev och I 300000 kr. hidrag fiir elevassistans. 

För hudget;·(ret 1980/81 beräknar jag sammanlagt 11885000 kr.för siir

skilda ~llgiirder for handikapppades folkhiigsk(>lestudier. .lag heriiknar diir

vid. i likhet med SÖ. h%0000 kr. för den s. k. tilliiggsschablonen. för det 

särskilda bidrag som utg;)r när tilläggsschablonen iir otillräcklig beriiknar 

jag ett ofiiriindrat medclsbehov för budgeUiret 1980/81 dvs. I 125 000 kr .. 

och likasit beriiknar jag ctt oförändrat medelsbehov om l 000000 kr. för att 

göra tkr skolor anpassade för handikappade elever. Ridraget till elevassis

tans för handikappade elever beriiknar jag i likhet med SÖ till 2 800 000 kr. 

(9). 

SÖ föresbr att det särskilda bidrag som utg:'lr till finska folkhögskolan i 

Haparanda och till Samernas folkhögskola i Jokkmokk höjs med 95 OOU kr. 

med hiins yn till all miinna kostnadsstcgri ngar. .Även jag beriik nar en höj

ning av detta bidrag med 95 000 kr. sä att detta bidrag uppgttr till 975 000 kr. 

hudgettiret 198ll/81. I det ingär ocksf1 kostnaden för en konsulenttjänst vid 

folkhögskolan i .Jokkmokk ( IOl. 

För de skolor. som före den I oktoher 1976 hade inkommit till SÖ med 

ansökan om statsbidrag för viss hyggenskap, och snm därvid hade fatt sin 

ansökan rrövad av SÖ. beräknar jag ett lägre belopp iin vad SÖ föreslt1r. 

Budget aret 1980/81 beräknar jag 5 100 000 kr. för detta ändam~tl ( 11). 

I enlighet med riksdagens uttalande ( UbU 1978/79: 21. rskr 175) samt 

förslag frt111 SÖ i särskild skrivelse den l 0 september 1979 förordar jag att 

filialfolkhögskolorna i Gävle och Örebro samt folkhögskoleverksamheten i 

Kristinehamn skall bli självständiga folkhögskolor fr. o. m. den l juli 1980. 

H11v11dmiin för dessa skolor iir Giivlcborgs läns landsting. Örebro fäns 

landsting n:sp. Värmlands fäns landsting. Jag förordar ocksft att Sfrnga

Stiby med Lantbrukarnas riksförbund som huvudman blir en självständig 

folkhögskola fr. o. m. budgetftn:t 1980/81. Jag har vidare för avsikt att 

;~terkomma i nästa budgetproposition med förslag om att statsbidrag skall 

utgt1 fr. o. m. buJgetiiret 1981/8::! till Pensionärernas riksorganisations kurs

gt1rJ i Gysinge. De ökade kostnaderna för de fyra förstnämnda skolorna 

beräknar jag till ::! 000 000 kr. budget aret 1980/81. 
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Totalt her;iknar jag JOX 749 300 kr. i '>L·hahlonbidragel fiir budgctiirct 

19XO/XI. Ik bidrag som ligger utanför sdiablonen beriiknar jag till 

!29Xl700kr. 

I prop. 1976/77:5.'i om folkhiigskolan 1Uhll 1976/77:30. rskr31Xl fore

slt1s all de folkhiigsknlnr. som budgctf1rct 1976/77 hade en n:rbamhetsvli

ly rn som övcr-.;tcg 7 500 elevveckor skulle crh;'dla XO'; statsbidrag fiir de 

clevveckl11· som iivcrsteg denna griins. Vidare fiircslogs alt denna regel 

endast b1irdc giilla dels upp 1ill ett genomsnilt av antalet elevveckor arbl:'ls

i1ren 1974/77. dels t. n. m. arbcts;iret 19XJ/82 varefter en förnyad prövning 

honle ske. Under denna överg;··1ngsperiod fiirutsattes de berörda skolnrna 

anpassa sin verbamhet pi1 det siitt som folkhiigskoleutredningen hade 

anvisa!. 

I foregaende budgetpn•rosition (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. f.50. L'bll 

21. rskr 17.'i) anmiildc jag alt jag hade erfarit att SÖ hade anmodat de 

herörda sknlorna att till SÖ redlivisa hur avtrappningen av det överskju

tande antalet elevveck(ir skulle ske. 

I skrivcl~e till regeringen den 12 novernher 1979 redogör SO för den 

hittillsvarande utvecklingen i denna fri1ga. Av skrivelsen framgiir bl. a. att 

skolornas o,var till SÖ endast i mycket begränsad omfattning innehf1llcr 

planer för en nedtrappning av verksamhelcn. N;'tgra mer J[1ngtgt1ende {1t

giirder for att minska uthildningsvolymen och koncentrera kurs verksamhe

ten till Jet för skolorna mest angeliigna har inte redovisats. Däremot 

redovisar skolorna vad som kommer att hända om nedtrappningen genom

förs budgeti1ret i 9X2/X3. 

S() heklagar att de herörda skolorna inte har pahörjat den omstrukt11n:

ring som förutsattes i folkhögskolcprnpositionen. SÖ föresl?ir särhesliim

melser avsedda att giilla fr;'in den I juli 19X2. för de skolor som nu berörs av 

överg!1ngshest äm mel serna. 

Landsorganisationen i Sverige (IJ)) har i skrivelse lill regeringen redo

gjort för sv~irigheter att inom vissa Jclar av lanJet anordna s. k. samver

kansk11rser pii folkhögskola beroende bl. a. r<'1 att folkhögskolor i dessa 

omrt1Jen redan har ett alltför omfattande antal elevveckor. I skrivelsen 

konstateras att prohlemen all finna tillr~ickligt mänga skolor att samverka 

med niir Jet gäller dagstuuiestödskurser iir störst i vissa regioner. LO 

hemstiiller att regeringen skall vidta en översyn av nuvarande statsbidrags

system meJ syfte att inte ekonomiskt missgynna folkhögskolor som ti.tar 

sig uthildningsuppgifter som riksdagen har beslutat skall vara bunJna till 

folkhögskolorna. Över denna skrivelse har SÖ yttrat sig Lien 10 september 

1979. Svenska folkhögskolans lärarförhund. Rörelsefolkhögskolornas 

intresseorganisation. Landstingsfiirbundet och Sveriges Folkhögskole

elevers Förhund har likasä yttrat sig över LO:s skrivelse. 

I sitt yttrande konstaterar SÖ bl. a. att LO:s beskrivning av problemläget 

är korrekt. SÖ menar att frågan hör lösas i enlighet meJ h11vuJintentio

nerna i skrivelsens förslag. Detta betyder enligt SÖ:s heJömning att reJuk-
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tinnen av statshiJral,!el enligt folkhögskoleförordningen inte hör tilfampas i 

de heriinla regionerna under hudgetiren 1979/80 nlir det l,!iillcr elevveckor 

utöver 7 500. Enligt S() bör annan verksamhet vid skolan inte beredas 

t illfalle att expandera i hlign av u ndantagsregel n. 

Jag förutser att det liven efter den I juli 1982. d:1 de nuvarande iivn

g .. 111gshestlimmelserna fiir de största folkhögskolorna upphör att giilla. kan 

komma att erfordras en n<"igot liingn: överg<'1ngstid eller vissa siirhestlim

mclser fiir de heriirda skolorna. Denna fr!1ga kommer all hcredas inom 

regeringskansliet p~1 grundval av hl. a. en fylligare redovisning fr~111 dösa 

sklllor av den nödvlindiga planeringen för en anpassning a\· verksamheten 

till de generellt giillande reglerna. I samma sammanhang kommer de pro

blem som tas urr i l.O:s skrivelse att behandlas. 

Jag hemstiiller att regeringen fi.iresli1r riksdagen att 

I. hemyndiga regeringen a11 - i den m~1n arhetsmarknadssklil s<"\ 

pi1kallar - anordna vissa kurser för arbetslös ungdom pi1 folk

högskl1lor . 

.., godkänna vad jag har förordat ang::'1ende nya sjiilvstlindiga folk

högskolor. 

3. till Bidrag till ilr(fic11 a1· .fi1/J.)1iigs/..olur 111.111. för 

budget~1ret 1980/81 anvisa ett fi.irslagsanslag av 321731000 kr. 

E 9. Lan till h)'ggnadsarbetcn Yid folkhiigskolor 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12000000 

I 000 

Reservation 24 000 000 

Denna fond tillkom genom beslut av riksdagen vf1ren 1977 tprop. 

1976/77:55. lJbU 1976/77:30. rskr 1976/77:318). Enligt förordningen 

( 1977:552} om Ian för byggnadsarbcten vid folkhögskolor kan Ian från 

fonden utgt1 för byggnadsarbeten vid sf1dan folkhögskola som regeringen 

har förklarat berättigad till statsbidrag enligt folkhögskoleförordningen 

(1977:551. ändrad senast 1979: 715). 

Uin för utgå med högst 55 0i av kostnaderna för de byggnadsarbcten 

som länet avser. Lånet för dock inte överstiga 2 000 000 kr. 

U111et skall genom regelbundna avbetalningar betalas åter inom viss tid, 

högst 30 :'tr fran dagen for utbetalningen. Skolöverstyrelsen fastställer 

avbetalningsplanen. 

Lånet löper med ränta fran utbetalningsdagen. Räntan beräknas efter 

samma ränlesals som i allmänhet 1illämpas pi\ industrigarantilf111 med rörlig 

räntefot enligt kungörelsen ( 1%0: 372) om statligt kreditstöd till hemslöjd. 

hantverk och små.industri. 
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S/..11/ii 1·er.1·1.rrelse11 

Slwlöverslyrelsen foreslM all län för beviljas friin fonden intill el\ sam

manlagt belopp av I 2 milj. kr. buJget?trct 1980/81. allt si) till ofiiriindrat 

belopp. 

Fiircdraganill'n 

Med anledning av att kapitalbudgeten slopas fr.o. m. 1980/81 förs detta 

anslag nu upp som ett reservationsanslag under driftbudgeten. Jag förordar 

att ur bnefonden för byggnadsarbeten vid folkhögskolor rnr tagas i anspri'ik 

hiigst 12 milj. kr. under budgetåret 1980/81. Med hänsyn till ing:'iende 

reservation förordar jag att I 000 kr. anvisas för budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till Li/11 1il/ h.1·gg11adsarhcrc11 rid .fil//..hiigs/..o/or tör budget<'lret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 10. Bidrag till liintagarorganisationernas centrala kursverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

22 75h 332 

2h 253 000 

28 945 000 

Statsbidrag utgt1r fr. o. m. budgetäret 1970/71 till löntagarorganisationer

na för deras centrala kursverksamhet enligt beslut av statsmakterna i'lr 

1970 (prop. 1970: 35. SU 1970: 107. rskr 1970: 273). Enligt bestämmelserna 

i förordningen ( 1970: 272> om statsbidrag till löntagarorganisationers cen

trala J.;ursverksamhe1 (ändrad senast 1979: 447) utgar statsbidrag till kost

nader för undervisning. resor, kost och logi. Till ersättning för undervis

nings\rnstnader 11tg~1r statsbidrag med 10()<>;. av de faktiskt utgående ersätt

ningarna. dock högst lhO kr. per elevvecka. Till kostnader för deltagares 

resor utgfir bidrag med 75 <_;(av Je faktiska kostnaderna och för kost med 

50 kr. för varje kursdeltagare och kursdag samt för logi med 50 kr. för varje 

kursdeltagare och övernattning. 

Bidragsherättigad kurs skall omfatta minst fem kursdagar eller. i fråga 

om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhflllen utbildningsg:'mg 

uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser), sammanlagt minst fem kursda

gar. Vidare skall kurs för att vara bidragsherättigad till inte obetydlig del 

avse utbildning i allmänna ämnen som samhällskunskap. nationalekonomi. 

psyk11logi, svenska. matematik eller produktionsteknik. 

Fr:ln anslaget utgitr budgethret 1979/80 2 milj. kr. till löntagarorganisatio

nernas utbildning av ledamöter i lokala och regionala planeringsr:id. 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartementct fi:IO 

S/..11/ii1·crs/_1Tcls1·11 

I. I gcmcns;un skrivelse till skoliivcrstyrclscn tSÖl har Landsorganisa

tioncn i Sverige (Ull och "ljiinstemii11ne11s centralorganisatiPn <TCO) 

fra111hi1lli1 vikten av hidrag for fonsa\I uthildning av skolinformatörer 111. Il. 

SÖ snm instiimmer i de av LO och TCO framl"iirda synr11nktcrna heriiknar 

I> milj. kr. för hudget:iret l9XO/XI. dvs. en iikning av anslagsrosten med 

4 mil.i. kr. 

2. Den centrala kursverksamheten under hudgeL1re1 1977/?f. omfattade 

847 kurser, 5519 kursdagar och ml'll 229111 kursdeltagare. Den planerade 

vcrksamh.:ten fiir hudgct;"iret 1979/Xll omfattar l 025 kurser. 6681 kursda

gar och 27 720 kursdeltagare. För 19X0/81 heriiknas verksamheten till I 128 

kurser. 7 351 k11rsdagar och 30 500 kursdeltagare. 

l en gemensam skrivelse har 1.0 och TCO framh:\llit att hidragen trots 

hö.iningar de senaste ~1ren iir otillriickliga. Med n11varande hidragsregler 

tlicks ungct:.ir 40'.:;. av kostnaderna av hidrag. Resten tiicks av stirendier 

som 111he1alas till kursdeltagarna och löntagarorganisationerna sjiilva. LO 

och TCO hemstiiller diirför om en iindring av hidragsreglerna si1 att hidra-

1,?el for kost och logi jiimstiills med det inackorderingshidrag som ing{ir i 

dagstudiestödet. samt att hidraget till föreliisare. liirare och st11diema1erial 

jiimstiills med hidraget till folkhögskolornas ämneskurser. 

SÖ delar LO:s och TCO:s urrfattning angfiemle hidragen. men kan inte 

tillstyrka hela den hegiirda ökningen. SÖ föresh'1r i stället att bidraget till 

11ndervisningskostnaderna höjs friin 160 till 175 kr. rer elevvecka och att 

hidraget till kost höjs fri1n 50 till 60 kr. för varje kursdeltagare och kursdag 

samt all hidraget till logi höjs fr:111 50 till 60 kr. för kursdeltagare och 

iivcrnattning. Del sammanlagda mcdclsbehovel för central kursverksam

hel heräknar SÖ till 32 08fillt\O kr.. dvs. en ökning med 7 833 000 kr. 

SÖ hemstiiller 

all bidraget till 11ndervisningskost naderna höjs till 175 kr. rer elevvecka. 

att hidraget till kost och till logi höjs till 60 kr. vardera rer kursdeltagare 

llCh kursdag resr. övernattning samt 

att under anslaget Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs

verksamhet anvisas för 1980/8 I 38 086 000 kr. 

Fiirl'drag1111de11 

Under budget:irct 1978/79 omfattade verksamheten 864 kurser med sam

manlagt 22 773 deltagare. Under budgetiiret 1980/8 I beräknar skolöversty

relsen (SÖ) att verksamheten kommer all omfatta I 128 kurser och 30500 

deltagare. 

För budget[1ret 1980/8 I beräknar jag en höjning av bidraget till undervis

ningskostnader frän 160 kr. till 171\ kr. Jag beräknar vidare en höjning av 

bidraget till kost frän 50 kr. till 53 kr. för varje kursdeltagare och kursdag 

samt en höjning av bidraget till logi frfrn 50 kr. till 53 kr. för var:ic kursdelta

gare och övernattning. 
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Frågan om hidrag till löntagarorganisationernas uthildning av ledamtitcr 

i lokala m:h regi11nala planeringsrt1d har tidigare behandlah av statsrtidct 

Mogård under anslaget Bidrag till studie- och yrkesorientering (s. 25 Il. 

Mot hakgrund av förslagen 11111 höjningar av hidragen samt av all hidra

get till löntagarorganisationernas uthildning av ledamöter i lobla och 

regionala rlaneringsr;td inte liingn: hehandlas under detta anslag rörnrJar 

jag att anslaget förs urr med 28 945 000 kr. 

Jag hemst;iller att regeringen föresl!ir riksdagen 

att till Rii/rag Till hi111agarorg1111isa1io11cma.1· !'l'lllra/a /..11r.1Tcr/...1·11111-

het för hudgetäret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 28 945 000 

kr. 

E 11. Bidrag till 'issa organisationers centrala kurs\'erksamhet 

1978/79 Utgifi 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

.5506111 

8.50 000 

8.50 000 

Fr~1n anslaget utg<'1r hidrag enligt förordningen ( 1970: 272) om statsbidrag 

till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet (iindrad senast 

1979: 447). Under innevarande budget;)r har utg:itt statshidrag till central 

kursverksamhet inom dels Lantbrukarnas riksförbund, dels Sveriges Fis

kares riksförhund dels ock Sveriges hantverks- och industriorganisatinn

Familjeföretagen. 

SA.11/ii 1·e rs1vrelse11 

Verksamheten under budgelftret 1977/78 omfattade 42 kurser, 244 kurs

dagar och 829 deltagare. Den planerade verksamheten 1979/80 omfattar .51 

kurser och I 000 deltagare. För 1980/81 uppskaltar organisationerna verk

samheten till .56 kurser och I 100 kursdeltagare. I likhet med vad som 

föresl{1s under anslaget Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs

verksam het föreslär skolöverstyrelsen (SÖ) - ri1 grunt! av kostnadsök

ningar - alt bidraget till undervisningskostnaJer höjs frtin 160 till 175 kr. 

per tidtagare och alt hidraget till kostnader för kost höjs fri·1n .50 till hO kr. 

för varje kursdeltagare och kursdag samt all bidraget till kostnader för lllgi 

höjs frfm .50 till 60 kr. för kursdeltagare och övernattning. Den statshidrags

herättigade resekostnaden heräknas av SÖ till 157 kr. per deltagare. SÖ 

·beräknar således det sammanlagda medelsbehovct till I 1.57 000 kr. 

I skrivelse den 28 september 1979 föreslt1r SÖ att särskilda medel 

(400 000 kr.) skall anvisas för att hekosta funktionärs- och informationsut

bildning inom handikapporganisationcrna. 
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SÖ hcmst~illcr 
att hiJragl't till umkrvisningskostnaJer höjs till 175 kr. per Jeltagare. 

att hidragct till kostnader for knsl resp. lllgi höjs till vardera 611 kr. för 

varje kursdeltagare lK:h kursdag eller övernattning samt 

att till Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet anvisas 

ett förslagsanslag av I 157 000 kr. 

Fiiredra ga 11,/e 11 

Under anslaget Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverk

samhet har jag förordat höjningar av hidragen till unJervisningskostnader 

fdn 160 till 170 kr.. till kost och till logi vardera fran 50 till 53 kr. Jag 

förcsHlr motsvarande bidragsämlringar under detta anslag. Med hänsyn till 

att anslaget varit överbudgeterat beräknar jag emellertiJ att Jessa bidrags

ändringar inte behöver föranleda höjning av anslaget. 

Skolöverstyrelsen föresliir i skrivelse den 28 septemher 1979 att 400000 

kr. skall anvisas för funktionärs- och informationsutbildning inom handi

kapprörelsen. Med h~insyn till det statslinansiella läget ~ir jag inte beredJ 

att tillstyrka detta förslag. 

Jag hemställer att regeringen föresli\r riksdagen 

att till Bidrag 1il/ 1·issa or1:a11isario11crs ce11trala /..urs1·er/..sa111het för 

budgettiret 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 8501100 kr. 

E 12. Bidrag till särskilda vuxenutbildningsätgärdcr 

1978/79 lJ I gift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

297 633 
349000 

349000 

Reservation 285 594 

Fran anslaget disponerar skolöverstyrelsen vissa medel för fördelning 

till Jels kurs- och konferensverksamhet av mer speciell natur. dels försöks

verksamhct och undersökningar inom folkbildningsarbetet. Dessutom er

hi\ller Föreningen Nordens institut och Hermods medel från anslaget. 

I. Kurs- och konfercnsverk
samhet 

' Stöd åt försöksvcrksamhet 
och undersökningar inom 
folkhildningsarbetet 

3. Föreninger; Nordens institut 
4. Hermods 

1979/80 

135000 

19000 
165!Kl0 
30000 

349000 

Beräknad ändring 1980/81 

Skolöver- Före-
styrelsen dragandcn 

of. -30000 

of. of. 
of. of. 

+30000 +30000 

of. of. 
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Sh1>lii1·cr.1·1.1Tds1·11 

I. BiJragct till föreningen Norden~ verksamhet iir - enligt föreningen -

en föruts;ittning för fortsiittning och utveckling av den nordiska verksam

heten vid institutet och folkhögskolan_ Eftersom hidraget i huvudsak an

v;inds till att tikka kostnaden fiir liincr och arvoden anser fiireningcn att 

heloppd horde indexregleras. Skolöverstyrelsen (SÖ) foreslt1r oförändrat 

hidrag för 1980/81. 

2. SÖ föresbr en uppriikning meJ 30 000 kr. av hidraget till HermoJs för 

tiickande av skillnaden mellan elevs prövningsavgift och tcntamenskost

nad. 

Under hiinvisning till vad som har anförts hemsliiller SÖ att 

under reservationsanslaget Bidrag till särskilda vuxenutbildningstit

giirder anvisas ett belopp av 379 000 kr. 

Fiiredraga 11de11 

Skolöverstyrelsen föresbr en förstärkning av hidraget till Hermods för 

tiickande av skillnaden mellan elevs prövningsavgift och tentamenskost

nad. 

Jag heräknar en höjning av bidraget till Hermods med 30000 kr. Samti

digt föreslar jag att denna förstärkning görs genom att anslagsposten Kurs

och konfercnsverksamhct minskas med motsvarande belopp. eftersom en 

betydande del av den befintliga reservationen hänför sig till nämnda an

slagspost. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 349 000 

kr. for budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till siirs/..ilda 1·11_rt•11111hild11i11g.l"lilgiirder för budgetåret 

1980/81 anvisa ett rcscrvationsanslag av 349 000 kr. 

E 13. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1978/79 Utgift I 

1979/80 Anslag' 

1980/81 Förslag 1 

970445 

7 IT!. 000 

7 542000 

'Avser merkostnader för kontakttolkutbildningen. därutöver utgar medel till kost
naderna under anslagen Bidrag till studieeirkelverksamhet och Bidrag till driften av 
folkhögskolor m. m. 

Medlen disponeras av skolöverstyrelsen (SÖ) för biJrag enligt förord

ning ( 1977: 461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning samt förordning

en den 29 juni 1978 (ändrad den 3 maj 1979). 

Frb.n anslaget bestrids kostnader för kontakttolkutbildning. utbyggd 
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handledanllhildning. framtagning av studiematerial. administrativa nch 

pedagogiska mcrkostnado.:r för anordnarna. information samt central admi

nistration. 

Uthihlning anordnas enligt förordningen inom fem h11vudomr:·1den. so

cialtolkning. sjuk v~irdstol k ni ng. arhetsmark nadstPI k ning. ar het splah

tolkning och r;ittstolkning. För undervisning i studiecirklar utg;"1r ett s:ir

skilt statsbidrag med 51 :50 kr. per studietimme. Ett särskilt stalshidrag 

med högst I, I Hirartirnmar för elev och kursvecka u1g:1r fiir undervisning i 

iimneskurs p:·1 folkhögskola. Under hudgetiiret far högst I 800 personer 

uthildas till kontakttolkar. Uthildningen hiir utformas si1 att var:je kontakt

tolk normalt för undervisning inom tvl1 av h11vudomrädena. Utbildningen 

av tolkar för arhetsplatstolkning far utgöra högst 40 '.·; av det sammanlagda 

antalet studietimmar. 

Sl..1>lii1·crst.1n·l.rl'11 

Sc:dan budget~iret 1977/78 ansvarar studieförhund och vissa folkhögsko

lor för uthildningen av kontakttolkar. I enlighet med SÖ:s plan för uthild

ning av kontakttolkar hc:r:iJ.;nas I 800 personer utbildas under hudgetiiret 

1980/81. 

I. SÖ förutsiittc:r att uthildningen av kontakttolkar förddas mellan de 

olika kurstyperna pi1 samma sätt som under budgctilret 1979/80 och att 

kostnaderna för utbildningen endast ökas genom löneökningen för folk

högskollärarna och höjningen av de sociala avgifterna till studiecirklarna 

med 0.5 1·;. I likhet med anslagsäskandena för folkhögskolan i övrigt fiire

sliir SÖ ändrad heräkningschahlon enligt liineklass L 12:4. 

2. Handledaruthildning skall kunna anordnas av utbildningsanordnarna 

själva. Ett flertal anordnare har dock uuryckt önskemfd om en samordnad 

handledarutbildning. Ett samarbete i fraga om denna uthildning har st1lun

da redan etablerats mellan SÖ. forthiklningsavdelningen i Linköping och 

dessa uthildningsanordnare. För 5amnnlning och administration av utbild

ningen berliknas 55 000 kr. 

Under hudgetårel 1977/7'!1. hcräknades ca 266 handledare hli uthildade. 

Del verkliga antalet var dock 200. Under budgernrel 1978/79 har tHiremot 

ca :!ho handledare utbildats. Dt1 utbildningen för hudgetäret 1979/80dimen

sionerats för ca 134 handledare, och del totala behovet t. o. m. 1980/81 

beriiknats till 800. bör under det budgetöret ytlerligare 200 handledare 

uthildas. Hela uthilJningcn hcräknas ske i form av folkhögskolekurser. 

3. Den hitlills hedrivna verksamheten har visat att bristen pt1 ordlistor. i 

synnerhet pä de mindre frekventa språken. har vållat stora problem. De 

ordlistor som hillills har framställts har gällt översiillning frt111 svenska till 

andra språk. En bearhetning av ordlistorna samt komplettering med hän

syn till förhållandena i de Hinder där spräken talas beräknas kosta 

60 000 kr. 

4. En höjning av bidraget till uthildningsam;rdnarna frt111 700 till högst 
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900 kr. rer genomförd 90-timmars utbildning bcriiknas kllSta 92 000 kr. 

Bidraget som under flera <"ir rndast hiijts med rrisiikning har visat sig vara 

otillriiåligt. 

5. En stor del av tnlkunlkrvisningen hcdrivs som tolkiivningar i s. k. 

rollsrel. Fiir analys av deltagarnas rrestationer och urrträdande srelas 

övningarna in ri1 videohand. Ett flertal uthildningsanordnare saknar ut

rustning för detta. Fiir hyra av videoanhiggningar. bandsrelare l)Ch övrig 

utrustning samt inköp av hand m. m. heriiknas 100000 kr. 

Med hiinvisning till det anförda hcmstiilkr SÖ att under förslagsanslaget 

Bidrag till kl1ntakttolkutbildning anvisas 7<i15000kr. för 1980/HI. 

Fiirt'dr11g1111d1·11 

Fiir uthildning av kontakttolkar hcriiknar jag i likhet med föregi1endc 

hudget;1r medel fr<"1n tre olika anslag niimligen: Bidrag till studiecirkclverk

samhet. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. samt Bidrag till kontakt

ll1lkuthildning. Under innevarande hudgctiir utgör bidraget rer studie

timme vid toll\llndervisning i studiecirkel I 02 kr.. varav 50: 50 kr. iir det 

bidrag som utg:·ir for allmänna studiecirklar utan tilliiggshidrag. 

llndcr anslaget Bidrag till studiccirkelvcrksamhet har jag förordat en 

höjning med 2 kr. rer studietimme och under anslaget HiJrag till driften av 

folkhiigskl1lor m. 111. har jag föreslagir all bidrager till kosrnader för H"irar

löner skall beräknas efter L 12: 4. Dessa föreslagna höjningar gäller stdedes 

iivcn de studiecirklar och de folkhiigskolekurser som anordnas inom tolk

undcrvisningen. 

För utbildning av kontakttolkar i SIUdiccirklar. rit folkhögskolor och 

kombinationskurscr med studiecirkel -·· och folkhiigskolestuJier beräknar 

Jag ett mcdclsbehov av 2 351 900 kr. hudget{irct 19HO/H I. Delta innebär i 

likhet med tidigare budge1;·ir sedan denna utbildning infördes alt I HOO 

personer "an gcnomgi1 kontakllol"uthildningen. 

För kostnader for handledaruthildningen beriiknar jag 100000 kr. varav 

'i'i 000 kr. för administration och samordning av handledarutbildning. Jag 

beriiknar I 2H 300 kr. för studiematerial och 142 000 kr. för administrativa 

och redagogiska merkostnader för anordnarna. För infonnationsatgiin.lcr 

beriiknar jag 152 000 kr. och för lien centrala administrationen 443 HOO kr. 

buJget{irel 1980/81. Jag iir inte beredd att bitriida SÖ:s förslag om sreciella 

medel för hyra av viss teknisk utrustning till utbilJningsanordnarna. 

För del!agare i kontakltolkutbildningen och i handledarutbildningen lll

gilr vissa stuJiesociala förmi111er. Under innevarande budget;'\r 11tgi1r för 

förlorad arbctsfönj~inst högst 150 kr. per Jygn vid folkhögskolekurs. l\lnt

svarande ersiillning för stuJier i studiecirkel är högst 25 kr. per studie

timme. Fiir resekostnader utg;\r bidrag med högst 150 kr. per kurstillfälle 

och för inackordcringskostnaJer hiigst 125 kr. per dygn. Med hiinsyn till 

kostnadsutvccklingen beriiknar jag vissa föränJringar av dessa hiJrag. 

Si1ledes förorJar jag att bidraget för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande 
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i folkhögskolekurs höjs fri·\n 150 till IW kr. rer dygn nch att motsvarande 

hidrag vid studiecirkelstuJier hiijs fri'1n 25 till 27 kr. per studietimme. 

Vidare förordar jag att bidraget till inackorderini;skl)stnaJer höjs frän 125 

till 133 kr. rer dygn. De av mig förordade bidragshöjningarna av det 

studiesociala stödet i kontakttolk- och handledarutbildning heräknar jag 

medföra ökade kostnader med 260 000 kr. För budgett1ret 1980/81 beräknar 

jag sfdedes medelsbehovet för Je studiesociala förmtrnerna till 4 224 000 kr. 

I den plan för utbildning av kontakttolkar som antogs {1r 1977 (rrop. 

1976/77: 100 bil. 12 s. 444. UbU 19. rskr 17h) angavs att omkring 7200 

rersoner beräknades genomg~1 kontakttolkutbildning under en fyratirsreri

od. I och med utg;'ingen av budgettiret 1980/81 är denna fyratirsperiod till 

iinda. Med hänsyn frilmst till att frägan om studiesociala förmf1ner vid 

kontakttolkutbildningen inte var tillfredsställande löst under de tvä första 

~iren kommer det totala antalet pers(lner som har genomgått denna utbild

ning efter utghngen av budgetaret 1980/81 att vara färre än 7 200. Mot 

bakgrund av att kontakttolkutbildning har anordnats under fyra är vid 

utgtmgen av budgetå.ret 1980/81 avser jag att inom kort föreslä regeringen 

att ge SÖ i urpdrag att utviirdera den hittills genomförda utbildningen samt 

utreda det fortsatta behovet av kontakttolkutbildning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till f..0111af..tt11/f..11thild11i11R för bugetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 7 542 000 kr. 
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F. STUDIESTÖD M. M. 

J-'"iri·dra1:a11d1· 11 

I samband med de förtindringar Sllm föranletts av budgetreformen har 

jag i samråd med chefen för budgetdepartementet gjort en översyn av hela 

anslagsindelningcn under littera F. Jag har dtirvid funnit det ändamålsen

ligt att foriindra anslagsindelningen stl att den bättre följer studiestödsfor

merna. I det följande föreslår jag dtirfiir ett anslag fiir studiehjiilp. ett for 

studiemedel. ett för vuxenstudiestöd samt slutligen ett for timcrsiittning 

vid grundutbildning för vuxna. 

Jag har 1ickså sammanfört administrationen av de olika stödformerna till 

ett anslag. Centrala studiestödsn;imnden m. m. 

Anslaget Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymna

sieskolor m. m. upphör fr. o. m. budgetåret 1980/81. Ifrågavarande hidrag 

har av statsrådet Mogärd hehandlats under anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor och Bidrag till driften av vissa privata skolor. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 bruttoredovisas flertalet anslag. Det inne

bär att samtliga utgifter redovisas under anslaget. medan influtna avgifter 

och andra inkomster redovisas under inkomstskattetiteln. Inom det studie

sociala området berörs de anslag som hdt eller delvis finansieras med 

medel från vuxenutbildningsavgiften samt de anslag som fr. o. m. budget

året 1980/81 innehåller de återbetalningspliktiga studiemedel som i dag 

återfinns i studiemedelsfonden. 

Bruttoredovisningen av dessa anslag förklarar den i vissa fall stora no

minella anslagsiikningen i förhållande till föregående budgetår. I sak inne

biir den iindrade redovisningen ingen fiiriindring och storleken pil. de anslag 

som finansieras med inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften är även i 

fortsättningen helt beroende av dessa. 

Ytterligare en anslagsförändring kan vara av intresse att uppmLirksam

ma. Vuxenstudiestödet, som finansieras via nyss nämnda vuxenutbild

ningsavgift. har hittills inrymts under förslagsanslaget Studiebidrag m. m. 

Stödet förs nu till ett eget anslag som är reservationsvis betecknat. Härige

nom blir det lättare att utnyttja tillgängliga medel effektivt och med större 

hänsyn till ansökningstillfiillena än till budgetarsgränserna. 

I enlighet med nya anvisningar till myndigheterna inför budgetåret 

1980/81 har centrala studiestödsnämnden CCSN J i sin anslagsframstiillning 

redovisat resultatanalyser för de studiesociala myndigheternas verksamhet 

budgetaret 1978/79. 

Beträffande sin egen verksamhet konstaterar CSN att man främst har 

inriktat sig på att konsolidera det omfattande utvecklingsarbete som skett 

under budgetåren 1976/77 och 1977/78. Under budgetåret 1979/80 räknar 

CSN med att satsa på utvecklingsprojekt som syftar till att minska kostna

der och/eller omfördela resurser. 
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Vid studiem<.'delsniimnderna har hehandlingstiderna nu. ta<.:k vare dator

systemet o<.:h de rationaliseringsätgiirdcr i övrigt som vidtagits. sjunkit till 

<.::1 2-3 ve<.:ktir. !\fäkt att i prin<.:ip ingen studerande skall behiiva viinta mer 

iin fyra vei.:kor p{1 att ftt besked pf1 sin studiemedclsansökan har stl.ledes 

kunnat uppn;'ts. 

Studiemedelsniimnderna har under 1978/79 prövat sig fram vad avser 

organisation, arbehfordclning och arbetsmetoder. Resultatet av försöks

verksamheten utviirdcras f. n. o<.:h man riiknar med att efter hand kunna 

anpassa niimndernas organisation efter de vunna erfarenheterna. 

CSN fi..iresl~ir att handl~iggningen av ansökningar nm tlterbetalningsplik

tiga studiem~·del till yngre elev i gymnasial utbildning. som i dag ligger pi\ 

CSN. skall dccentrali~eras till studicmedelsniimnderna fr. o. m. budgetåret 

1980/81. Studiemedclsniimnderna biir nu tillföras resurser för de nya upp

gifterna. CSN föreslår vidare att beslut om återkrav av förHingt barnbidrag 

och studiehjiilp utom återbetalningspliktiga studiemedel decentraliseras 

frtm CSN till skolstyrelserna. Jag delar CSN:s uppfattning och anser det 

naturligt att i st1 stor utstriickning som möjligt föra besluten niirmarc dem 

som iir berörda. 

Beträffande vuxenutbildningsnämnderna konstaterar CSN att hand

liiggningstiderna vid niimnderna trots ett stadigt viixande antal ansökningar 

har varit tillfredsstiill;mde. Ansökningstillfallet i maj 1979 har dock välla I 

problt!m p[1 grund av Jet stora antalet ansökningar. 

De problem som i övrigt finns behandlas i den översyn av vuxenutbild

ningsniimndernas verksamhet som jag senare redovisar. Några av de för

slag som tas l!pp i översyn.:n fi.terkommer jag till i samband med att jag 

behandlar resurser till niimnderna. 

Den rötriktivitet som regeringen med hiinsyn till det kiirva statsfinan

siella läget ftlagt sig i budgetarbetet präglar sjiilvklart även de studiesociala 

anslagen. 

För CSN och övrig<! niimnders räkning har jag i stort sett endast förordat 

sedvanliga pris- och ll>neomriikningar. På studiehjiilpsomrädet föreslår jag 

huvudsakligen föriindringar som är motiverade med hänsyn till kostnads

ökningar. Jag tillstyrker att CSN med datasystemets hjälp nu genomför en 

förändring av utbetalningsrutinerna av studiemedel så att utbetalning görs 

tv[\ gånger per termin. Härigenom uppnås betydande besparingar. Jag 

förordar att det sista steget nu tas i avvecklingen av ckonomiprövningen 

gentemot äkta make vid ansökan om studiemedel. 

Vuxenstudiestöden finansiera~ av en särskild vuxenuthildningsavgift. 

f. n. 0,25 r;;. av löncsumman. Tidigare budgetår har till int~ikterna från 

avgiften enligt riksdagens beslut (prnp. 1975: 23, UbU 1975: 16. rskr 

1975: 177. sru 1975: 14. rskr 1975: 176) lagts de influtna medlen från de 

beskattade vuxenstudiestöden. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 genomfors som en del av den statliga 

budgetreformen en för~indring. som innebär att alla specialdestinerade 
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skattemedel fi_ir-;vinner. Mot bakgrunda\' denna reform och niidviindighe

ten att heakta det myckl't brva hudgetliiget. förordar jag nu att influtna 

skattemedel frän de beskattade vuxenstudiestöden inte liingre skall till

foras v11xcn11thildningsavgiften. 

Jag her:iknar inkom-;lerna frfm rnxenutbildningsavgilkn till 5XX milj. kr. 

t\v dessa medel förordar jag att X.7 milj. kr. anviinds för att finansiera viss 

del av anslaget Timer<ittning vid grunduthildning för vuxna. Detta anslag 

har tidigare i sin helhet skattefinansierats. men jag anser det ligga i linje 

med intentionerna för vuxenstudiestödsreformen att n1.xenuthildningsav

giften anviinds iiven for alt finansiera vuxna arhetstagares grunduthildning. 

Jag avser att föreslä regeringen att uppdra i\t CSN att utreda huruvida det 

för framtiden vllrc fampligt att låta timstudiestöJ i s@let fiir nuvarande 

timersiittning utgt1 vid grunduthildning för vuxna f'örviirvsarhetandc. 

Redan i 1977 tirs hudgctpmpllsition uttryckte jag min principiella instiill

ning all vuxenutbildningsavgiften endast skulle anviindas till all finansiera 

vuxcnstudiestiid nch administration av dessa. Jag iir i enlighet med denna 

principiella instiillning nu beredd att förorda att de XO milj. kr. av vuxcnut

bildningsavgiftsmcdel. som innevarande hudgctär går till att finansiera 

bidrag till studiecirklar 1ich studicforbund samt den återbetalningspliktiga 

delen av vuxenstudicstiiden. i fortsiittningen avlastas vuxt:nutbildningsav

giften. Hiirigenom blir det ökade utrymmet for vuxenstudiestöd och admi

nistration T2 milj. kr. Detta utrymme föresli\r jag utnyttjas dels for att höja 

beloppen för tim- och dagstudiestöd. dels till en ut vidgad uppsökande 

verksamhet och dels slutligen till en ökning av antalet siirskilda vuxenstu

diestöd motsvarande ca I 100 ht:lårsstudieplat;,er. 

Jag hemsHiller att regeringen foreslti.r riksdagen att 

I. godbnna att skattemedel från de hcskattade vuxenstudiestöden 

inte längre tillförs vuxenuthildningsavgiften. 

2. godbnna att medlen frfm vuxenuthildningsavgiften fördelas på 

det sätt Sllm framgår under anslagen Centrala studiestödsnämn

den m. ni.. Ersiittning till post verket och riksförsiikringsverket 

för dera~ handliiggning av studiesocialt stöd. Vuxenstudiestöd 

m. m. samt Timersättning vid grundutbildning för vuxna. 

F I. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1978/79 utgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 Förslag 

41007510 

3 7 862 0001 

57 738 ()()()2 

' Inkl. tilläggsanslag på 900000. 
2 Inkl. anslaget Administration av och information om vuxenstudiestöd m. m. 
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Centrala studiesti.idsniimnden (CSN) iir enligt förordningen ( 1978: 500) 

med instruktion för centrala studiestödsnlimnden central förvaltningsmyn

dighet for iirenden om st11dies1H.:ial verksamhet och diirmed sammanhling

ande frågor i den mtm sådana iirenden ej ank11mmer pti annan myndighet. 

Niimnden iir chefsmyndighet for sex studiemedclsniimnder och 24 vuxen

utbildningsniinmdcr. CSN :s delegation för utfandska studcr;mde handhig

ger frägor riirande uWindska studerandes formella riitt till svenskt studie

stiid. 

CSN leds av en styrelse. Chef for CSN är en i.iverdirekti.ir. Inom niimn

den linns tvti byråer, en för studiestöds frågor och en for administrativa 

frägor. 

Studiemi.::delsniimndcrna (SMN) handhar ärenden om studiemi.::del samt 

särskilt vuxenstudiestöd för högskoleutbildning. För studicmedelsnlimn

derna giiller forordningen ( 196."i: 74."i) med imtruktion for studiemedels

niimnderna (ändrad senast 1979:455). 

Yuxenuthildningsnämnderna (VUN) handhar iircnden om vuxenstudie

stöd och bidrag till uppsi.ikande verksamhet pä arbetsplatser. För vuxenut

bildningsniimnderna gäller förordningen ( 197."i: 394) med instruktion för 

vuxenutbildningsnämnderna (iindrad senast 1979: 450). 

Centrala .1t11dicstiids11iim11J1'n 11<·h st11JiemeJe/s11iim11dem11 

1979/80 Beriiknad ändring 1980/81 

Centrala studie- Före-
stödsnämnden dragandcn 

Personal 
lfandliiggande personal 88,5 +6 
Ovrig personal 95' +42.5 +I 

183,5 +42,5 +7 

Anslag 
Lönekostnader 20826400 + 5 0896()() + 2 265000 
Sjukvård 40000 + 10000 + 10000 
Reseersättningar 471000 + 47000 of. 

därav utrikes resor ( 13000) (Of.) (of.) 
Lokalkostnader 2 889 600 +I 060700 + 637 ()()() 

Expenser 12 735 000 +I 9:!9000 + 1548000 
därav engångsutgifter (216000) (0) (0) 

Besparingar (750000) - 80<1000 - 803000 

Anslag enligt stats-
+3657000 budgeten 36962000 +7236000 

Under budgetåret 1979/80 har tilläggsanslag beviljats med 900000 kr. 
1 Avvikelsen från budgetåret 1978/79 beror pä lokala förhandlingar inom löncfältcn 
som har förändrat fördelningen mellan handläggande och övrig personal. 

Centrala studiestiidsniimnden 

Resultatanalys (CSN och SMNl 

I sin resultatanalys för budgetåret 1978/79 konstaterar CSN att det 

utredningsarbetc som bedrivits under verksamhetsåret har syftat till en 
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kon~lllidcring och en utv;irdcring av organisation och verksamhet. Studic

mcdclsniimndcrnas och vuxcnutbildningsniimndt:rnas vcrbamhct har ut

viirdcrats. Utveckling av regler och administration pf1 eftersatta omrtidcn. 

friimst p;1 äterkravssidan. har p:'lbörjats. 

Studiötiidels informationssystcm tSTISl har i sin helhet tagits i bruk 

med plisitiva effekter pt1 handliiggningstiderna vid friimst studiemcdels

niimndi:rna. men ockst1 vid beviljnings- llch ittcrbctalningsenhctcrna vid 

CSN. 

Den utvecklingsplan som har beslutats för budgetfact 1979/XO priigfas av 

projekt som syftar till att ytterligare effektivisera verksamheten vid CSN. 

studiemedclsniimnderna och vuxenutbildningsniimnderna och diirigenom 

~kapa handlingsbcredskap för eftt:rföljande är. Flera projekt syftar till rena 

kmtnadsbcsparingar och/eller omfördelning av resurser. 

Den utbildning som har bedrivits vid CSN l.lCh niimnderna har under 

budgetåren 1977 /78 och 1978/79 dominerats av grundliiggandc utbildning i 

förvaltnings- och ~akomr[1de för han<lliiggarc och chefer. 

I utbildningsplancn för budgetåret 1979/80. vilken upptar 31 planera<le 

kurser/utbildningar. fullföljs den grundliiggande utbildningen. do<:k med 

ökad satsning pä arbcbledarutbildning. Vidare föreslås en kraftig satsning 

pä arbt:tsmiljöutbildning. 

Konfen:nserna under budgctf1ret 1978/79 har friimst rört områdt:na pla

nering, information och studiestöd och i första hand riktats mot niimn

dcrna. Konferenser har även hhllits med studerandeorganisationerna. 

Planerna for budgt:tåret 1979/80 innebiir samma inriktning på konfercns

verbamhetcn. 

I sin informationsverksamhet syftar CSN till en samverkan med i första 

hand arbetsmarknadsslyrclscn. skofi.ivcrstyrelsen och universilets- och 

högskol.::iimbetet. En samverkan mellan myndigheterna har inletts n<:h 

kommt:r att fortsiitta mt:d inriktning på en bra basinformation. i första hand 

riktad mot vidareinformatörer. 

Den löpande administrativa verksamheten har under hudget3ret 1978/79 

varit inriktad på konsolidering efter det omfattande utvecklingsarbctc som 

skett budgetttrcn 1976/77 och 1977/78. 

Omfattande förändringar har genomförts vid SMN:s kanslier. Under 

innevarande budgethr kommer vissa anpassningar av SMN:s organisation 

att ske samtidigt som genomförda administrativa föriindringar kommer att 

utviirderas. Vissa osäkerhetsmoment kommer diirför att kvarsti't, främst 

vad giiller slutlig organisationsutformning o<:h personaldimensionering. 

STIS-systemet är infört i sin helhet sedan ett år. Från att tidigare 

budgetar ha legat pfl i genomsnitt mellan sju och åtta veckor vid arbetsan

hopningar har handläggningstidcrna för bi:viljning av studiemedel nu sjun

kit så att de maximalt uppgår till fyra veckor. Flertalet nämnder har 

handläggningstider kring två till tre ve<: kor. Det är CSN :s uppfattning att 

ett flertal faktorer tillsammans har medverkat till förlindringen. t. ex. orga-

41 Riksdu11en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilal?u /:! 
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nisalillnS- llCh rcrSlll1illll1VeCkling. urrbyggnaJ <IV rlaneringssystelll. {1[

g;irdn for all r:1verka ;1renJeintlöde1 m. m .. men all införandet av STIS 

haft en avgi.iramk bl'!ydclse. 

l"nder budgetärl:'! 1978/79 har ett flertal förslag till moJifieringar m:h 

tifögg i systemen aktu;tliserats. vilka r:i olika s;itl syftar till alt ytterligare 

effektivisera handl;iggningen. S~idana förslag analyseras nu och genomfors 

i takt med vad ADB-resurserna tillfiter. 

Arendetlödet till SMN har rf1verkah gemim att ansökningshandlingar 

direktutslinds rer ros\ till de studiestödstagare som under maj 1978 redan 

fanns i CSN :s register. Genom fr;imst detta direktutskick. i kombination 

mcJ viss informatilmsverksamhet. erhi.ills förskjutningar i ;irendeintlödl'l 

sa att ansökningar kpm in till SMN viisentligt tidigare iin fiiregf1ende f1r. I 

och med förskjutningarna i ;irendetlöJet har en jiimnare arbetsbelastning 

erhf1llits. samtidigt slim den fi.ir handliiggning tillgiingliga tiden avseviirt 

förlängts. Som en konsekvens av det jiimnare intll>det av ansökningar samt 

för att komma till riitta med de arbetsmiljö- och effcktivitetsproblem som 

finns. har CSN inl1m tilldelade cktrnomiska ramar under de senaste budget

:'lren inr;ittat totalt 20 tjiinster t. V. över stat vid SMN. Denna i\tgiird h<tr r{1 

ett positivt siitt bidragit till att begriinsa handHiggningstidcrna och förbättra 

arbetsmiljön. 

I. Pris- och löneomrlikning 3 077 700 kr. 

2. CSN anser att myndigheten ej kan tilldelas medel enligt huvudalterna

tivet l besparingsalternativctl utan bör tilldelas medel enligt annat alterna

tiv. Tillförs C SN medel enligt besparingsalternativet anser CSN att ncd

skiirningar måste ske dels i löncanslaget för CSN med 373 000 kr. dels på 

omkostnaJssiJan mcJ 427 000 kr. 

Nedskärningen skulle medföra förlängda behandlingstidcr för besviirs

handliiggning och uppskovshandWggning samt försiimrad internservice. 

Publikationsutgivningcn skulle begr~insas till i första hand författningar och 

handböcker. Konfcrcnsvcrksamheten måste bcgr~insas vilket med tanke 

på den studiesociala organisationens utformning skapar problem. Inom 

ADB-driften skulle nedskärning innebiira försiimrad service genom be

gränsningar i antalet datorbearbetningar. 

3. CSN anser att budgetåret l 980/81 måste anvlindas för att genomföra. 

projekt/vidta åtg~irder i syfte att skapa handlingsberedskap för efterföl

jande år. 

4. På återbetalningsenheten bör medel beräknas för en tjänst som assi

stent/byr:'lsekretcrare/förste byråsekreterare i lönefältet Fe 5- Fe 11 för 

forsfarkning med indrivning av studiemedclsavgifter. Riksdagens revisorer 

har påpekat vikten av denna förstärkning ( + % 694 kr.). 

5. C:SN föreslår att äktamakcprövningen upphör vid :'lterbetalning. För 

de volymökningar av antalet uppskovsärenden som förväntas. om refor

men genomförs, ber~iknas medel för dels systemutveckling ( + 250 000 kr.). 

dels tre tjänster for handliiggning varav två assistcnter/byr:'lsekretcrare/ 
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fi.ir~ll: byrt1~ekreterare i li.inefiiltet Fe 5- Fe 11 tll:h en kansli-;kriva1\:/ 

assistent i liincl:iltet Fe I - Fe 5 t + 276 214 kr. I. 

h. Fiir volymiikning<ir i redan befintlig verksamhet vid 11tl<lndssd.ti\1nen 

bör medel bL'r;iknas !lir en tjiinst som assistent/byrrisekreterardfiirste by

råsekn:ti:rarc i li.inefftltet Fe 5- Fe 11 t + % 6lJ4 kr. I. 

7. CSN fiireslär i sin anslagsframst;illning en fiirsiibvcrbamhl'l under 

en trdirspcriod med liberaliserade regler fiir erhtillande ;1v studiestiid for 

studier utomlands. Ffa lxr;iknade ;in:ndeökningar bör medel bcriiknas för 

fyra tjiinster varav tre st1m assistent/hyrt1sekrcterardfi.irsle byri1sekrete

rare i liinefoltl'l Fe 5 ·-Fe 11 samt en st1rn as~istent/kansliskrivarc i liinefol

tet Fe l-Fe5 t+372lJO!\kr.l. 

X. CSN föresl:'1r alt handliiggningen av ansökan t1m och återkrav av 

{Jterbetalningspliktiga studiemedel till yngre ckver decentraliseras till stu

d iemedcl sniim nde rna. 

9. Riksdagen har våren 1979 beslutat om en reform avseende ilti:rbetal

ningspliktiga studiemedel till yngre elever. CSN utgftr ifrän att resurser fiir 

denna reform permanentas fr. o. m. b11dgett1ret 19!\0/X I. Fi.ir administratio

nen vid studiemedelsniimnderna hör beräknas 11 tjiinster varav X assisti:n

ter/byräsekreterare/förste byrt1sekreterare i löneföltet Fe 5- Fe 11 samt 3 

kansliskrivare/assistenter i lönefältet Fe I - Fe 5 (+I 022 000 kr.1. 

10. CSN föreslår att beslut om äterkrav av förlängt barnbidrag och 

studiehjiilp utom t11erbetalningspliktiga studiemedel till yngre elever. de

centralisera~ till skolstyrelserna. 

11. För volymiikningar i belintlig verksamhet vid studiemedelsn;imn

derna hör tre tjiinster inriittas varav tvti assistenter/byråsekreterare/förste 

byrä.sekreterare i löncfaltet Fe 5- Fe 11 och en assistent/kansliskrivare i 

lönefaltt:t Fe I-Fe 5 (+276214kr.). 

I:!. För cftershipningar i handUiggningen av äterkravs~irenden vid studii:

medelsniimndcrna hi.ir tre tjiinster inriittas varav tva assistenter/byråsekre

terare/förste byrt1sekrcterare i löneföltet Fe 5- Fe 11 samt en kansliskri

vare/assistent i lönd1iltet Fe I- Fe 5 ( + 276 214 kr.). 

13. CSN anser att nu inriittadc 16.5 tjlinster över stat vid studiemcdels

nämnderna bör inordnas i studiemedelsnlimndernas ordinarie personal

organisation. Tjänsterna avser 10 assistenter/byråsekreterare/förste byrå

sekreterare i lönefoltet Fe 5 ·-Fe 11 samt 6.5 kansliskrivare/assistenter i 

lönefältet Fe I - Fe 5. Finansiering bör delvis ske genom minskning av 

medel för korttidsanstiillningar vid studiemedelsnämnderna med I 156000 

kr. ( + 349244 kr.). 

14. För arvoden och ersättning for förlorad arbetsförtjänst bör främst pf1 

grund av övergång till dagsammantriiden vid studiemcdelsniimnderna yt

terligare medel beräknas(+ 181 OOOkr.). 

15. För undvikande av vakanser vid llingre sjukledigheter 0ch föräldra

ledigheter vid CSN och studicmedclsnämnderna bör 700 000 kr. beriiknas 

(+ 700000 kr.). 
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16. h>r friimst tillkommande lllkaler vid CSN samt vid studicmedds

niimnderna i Linköping llch Stockholm bör medlen för lokaler uppr:iknas 

(+612900kr.J. 

17. Studiesll>deh ADB-sy~tem har v;irit i drift i ett i1r. fX1 erfan:nhet av 

detta iir vunnits har noggranna kostnadskalkyler gjorts for drift 11ch nlid

v:indig Utveckling. C'Sl\i anser att medlen för drift. underhfdl och anpass

ning/vidareutveckling L'xkl. prisomriikning hör riiknas upp. hir utveck

lingsarbcte inom studiesti.>ds- och administrativa omr~1dena bi.>r medel be

riiknas (+I OXXOOO kr.). 

IX. Fiir utveckling av nytt system for handfaggning av uppskov vid 

slopande av iiktamakcprövning vid tltcrhctalning beriiknas 250000 kr. i 

enghngsanvisning ( + 250000 kr. l. 

19. hir V\llymiikning för ansökan om uppskov vid slopande av iikta

makepri.\vning vid t1terhetalning bcriiknas likade drilhkostnader for ADH

systcmct ( + 170 000 kr.). 

\i 11 X ( '1111lhiIJ11i11 g .\Il ii 11111J (' /"fl {I 

Personal 

Handlliggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 

l..iineknstnader 
Omkostnader 
Medo.:l till centrala studie

stödsn;imnden för information 
om särskilt vuxenstudie-
stöd m. m. 

Medel till centrala studie
stödsnämndens administration 
av vuxenstudiestöd m. m. 

( 'e 111 ra/11 st 11di 1· st iid.111ii11111Jc11 

Resultatanalys (VLIN) 

1979/80 

41 
24 

65 

9 338 500 
I 897 500 

3 230000 

1 044000 

15510000 

-----··-------
Bcriiknad lindring 1980/K I 

Centrala studie- Fi.ire-
stödsnämnden dragandcn 

+20 
of. 

+20 

+ 1990\K){) 
+ 158 500 

+- 484000 

+ 900\K) 

+2722500 

... 3 
+J 

+6 

+ 1263000 
+ 891Kl0 

+ 194000 

+ 63 (Kl() 

+1609000 

Vuxenutbildningsniimnuerna !VUNl inriittades 197). Unller de urygt tre 

är som har gått har CSN:s och niimndernas ambitinn varit att ha en 

successiv organisatorisk och administrativ utveckling/anpassning vid 

kanslierna med hiinsyn till vunna erfarenheter. Man har arbetat mcu llcls 

en väl genomförd verksamhetsplanering. dels llipanue knntakter nch e1fa

renhctsutbyten mellan vuxenutbildningsnämnderna och CSN. Nyss

niimnda ambition har enligt CSN :s mening i stpn sett kunnat uppfyllas vad 

gäller de arbetsuppgifter snm niimnderna har enligt sin instruktion. 
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Lk rcr~onaladmini~trativa prinL·ircrna har likasr1 successivt anrassats 

med h;insyn till ;irendeutveddingen. uppl-.omna prohil'm och ökade perso

nella rcs11rser. 

Personellt har vuxenutbildningsn;imndL·rnas kansliresurser iikat enligt 

fi~jande: 

Budgl!l!1r 

197.5/70 
1976/7i 
1977/iK 
1978/79 
VI' 1979/80 

Egen personal 

12 
37 
50 
56 
o5 

Medel för 
inltin frtin 
FK ( tj~instcrl 
FK 

"fotalt till
gängliga 
resLJrser i 
tjänster 

-~~~~~~~~~~ 

() 

16 
17 
20 
16 

12 
53 
67 
76 
Kl 

CSN redovisar tvä viktiga organisatoriska problem vid vuxenutbild

ningsniimntlerna. 

Niimndernas tidigare instruktion innehar starkt begriinsade mi~iligheter 

alt delegera beslut till kansliet. Genom en ;indring av instruktiom:n Jelas 

chcfsskapet frt\n Lien I juli 1979 mellan ordföranden och sekreteraren. 

Möjligheterna att delegera beslut har också vidgats i iinskviird omfattning. 

!Xirmed har ett problem undanröjts. 

Det andra problemet är att kanslierna tir sä smf1 och diirmed s~irbara. 

samt att de iir beroende av inlan av personal från försiikringskassorna. 

Samverkan mi:d försäkringskassorna har i stort sett fungerat tillfretls

stiillande. Vuxenuthiluningsniimnderna har genom kas~orna i huvudsak 

kunnat erhålla personalstöd då s[1dant erfordrats. samtidigt som lokaler 

och inventarier har tillhantlahållits i önskad omfattning. Uppkomna pro

blem har oftast kunnat lösas t:fter kontakt med enskild försäkringskassa/ 

riksfiirsäkringsverket vad gäller lokal- och inventariefrågor. Samverkan i 

personalfrågor innebiir dock problem för vuxenutbildningsnämnderna som 

myndigheter. RI. a. har niimnderna ibland svårt att fä personal dö. dt:t 

behövs. Speciell! svårt är del att via inltm rn för vuxenstudiestödsområdet 

utbildad perslinal. Andra svårigheter iir skilda lönesiittningar på nämnder 

och kassor. liksom personalpl;meringsprohlem. 

Ärendt:utvecklingen vid vuxt:m1tbildningsnämnderna har hittills under

stigit säviil de prognoser som SVUX- och främst FÖVUX-utredningt:n 

gjorde. som CSN:s m:h niimndernas egna prognoser. Ett flertal orsaker till 

skillnadt:n mellan prognos och utfall kan finnas. exempelvis att den uppsö

kande verksamheten ännu ej har givit effektt:r fullt ut. information har ej 

nått ut. konjunktursituationen. studiestödens storlek samt att vuxenutbild

ningsniimnderna inte har haft resurser att stödja vidareinformatörerna i 

önskvärd omfattning. Utvecklingen har dock under budgetåret 1978/79 

föriindrats ol·h antalet ansökningar har ökat kraftigt. 
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Arl·nJcutvecklingen framgi1r av fiiljande tabell: 
------·--------

svux 

i 97h/77 .13 400 
1477 /78 38 700 
1978/79 41 200 
I 979/80 I prog_nos l ____ l_i3_4_0f_l __ 

Tim/dag 
enskilt 

'\400 
7200 

12400 
lli 700 

Stora liinsvisa skillnader finns i utvecklingl·n. 

---------·--

Tim/dag 
knlkk
tivt 

45 ti<Kl 
l l.'i()()() 
DIOOO 
161 ()()() 

l.lpp,iik
anJ.:: 
verk-
sam het 

I 200 
I 700 
1800 
2 200 

De l\_irsta t1rens vcrbamhet priigladcs av i huvudsak t \';'1 arbl·tstnppar i 

anslutning till ansi.ikning'>lillfiilkna i maj och november. Efterhand har en 

j;imnare arbetsbelastning uppsttltt vid vuxenutbildningsniimnderna till 

fiiljd av förlindrade ansökningstider samt ett ökat antal ansökningar. fram

för allt kollektivt beviljade tim- och dagstudiestöd och besviirsiirenden. 

Erfarenhl·terna fr[m budgetflret 197'/l./79 visar dock att det kPmmer att 

finnas arbetsanhopningar vid ansökningstillfiillen i m<\i och nktliber. men 

att forutslittningarna att klara dessa med begriinsade resurser iik;irju stiirre 

andel egen personal som finns. 

Verksamheten vid vuxenutbih.lningsnlimnderna har under budge1tire1 

1978/79 kunnat genomföras med i stort sett tillfredstlillandc handliiggnings

tider. Vid ansökningstillf'<illet i ma.i 1979 bh~\' dm:k \'l)\ymökningen större 

lin planerat. vilket innebar forliingda handliiggningstidn med urr till )-4 

veekor trots stora anstriingningar och stort övcrtidsuttag fr[m personalen 

\'id niimnderna. I vissa fall har Jubbla beslut fattats 0111 belopp beroende p;'1 

att kassan vid beslutstillfollet inte har kiinneJom om den cn~kildcs kvalifi

katilm~tider och anmiilda inkomster fr{tn A-kassan. Uctta medför ett stort 

antal tdefonförfrågningar till niimndcrna. Denna handläggningsrutin har 

setts över i den tidigare niimnda övcrsynt:n av vuxcnuthildningsniimnderna 

t V UN-översyncn l. 

Bediinmingen av hur ltingt niimnderna vagar gf1 i beviljning med tanke på 

nyttjandefrekvensen av stöden iir ett stort prohlcm. Förh~lllandena förbiitt

ras successivt genom allt större möjligheter till omfördelningar av medel. 

Fortfarande är dock detl<t arbetsmoment relativt resurskriivande. I VUN

översynen lämnas förslag till vissa förh;ittringar i denna del. l; nder hudget

i:lret 197"11./79 kommer ca 50 milj. kr. ej att utnyttjas trots i vissa fall mycket 

omfattande överhevi\jningar. Vid vissa nämnder har övcrbeviljning av 

vuxenstudiestöd skett for upp till tva ghngcr tillgiing\iga medel. Senare har 

det iindå visat sig att tillg;ingliga medel ej har förbrukats. 
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Än:ndi: 1'>77/78 1978/7'> 1978/7'> Di!Tcri:ns 
Utfall Progm>s i Utfall 1978/79 i 

intern- förhållande 
budget till prngnt>s 

--------· ---·-·-----

svux 38700 4.'iOOO 41200 I 92 1~·(·._) -3800 
T/D i:n,kild 32M 6300 7 500 I 119' ; I + 1200 
T/D k,illcktiv 4036 .'i800 4'>00 ( 85 (;) -- 900 
TID fördelningar 11.'iOOO 131000 131000 1100'.il "!"_ () 

Upp,iikandi: Vt!rk-
samhi:t 1700 2 700 1800 I 67r;) - 900 

Hesvär 3 500 1200 ( 34';) -2 300 

A vvikeberna iir inte anmiirkningsdrt st,ira. men utfallet har möjliggjort 

för niimmkrna att i nrtgot sti\rre utstriil:kning iin planerat kunna stödja 

vidareinformatörerna i deras arbete. 

Under tiret har niimndpt:rSllllal på ett aktivt siitt deltagit i prnjek\ct 

"VUJ\-iiversynen'". vilket till alla delar ink har kunnat kompenseras med 

ytkrligare inl{rn fr{rn försiikringskassorna. Nämnderna har i lkrtalet fall ej 

utnyttjat inlan av personal från forsiikringskassorna i den omfattning som 

förutsatts i internhudgeten. Skiilen till detta har angetts tidigare. Av budge

terade 1.4 milj. kr. kommer utfallet att bli ca I milj. kr. Kvarvarande medel 

har nyttjats fiir att anstiilla/iika tjiinstgöringsgraden fiir egen personal vid 

nämnderna. friimst vid arbetsanhopningar. 

Under hudget!tret 1978/79 har antalet ansökningar iikat kraftigt och 

fiirviintas öka under kommande ar. Niimnderna behöver därför under 

kommande är uti.ikade resurser för att tillfredsstiillande klara de uppgifter 

och den servicenivt1 som tidigare har angetts. 

I. Pris- och löneomriikning + I 472 500 kr. 

2. Med hiin~yn till de totalt sett begriinsade resurserna för nämndernas 

administration samt den prognostiserade volymökningen finns det enligt 
CSN:s mening inget utrymme for hesparingar inom ramen för anslagen till 

vuxenutbildningsniimnderna. I den effektiviseringsplan som CSN redovi

sar finns förslag till kostnadshesparingar samt minskad ökning av framtida 

resurshehov med hiinsyn till förväntade volymökningar. 

3. h!r vuxenstudiestödshandliiggning m. m. bör medel heriiknas för 

ytterligare 11 tjiinster i Fe 5- Fe 11 och 9 tjiinster i lönefiiltet Fe I- Fe 5. 

CSN heriiknar samtidigt en minskning av medel för inlån från försiikrings

kassorna motsvarande 6 tjänster. Vidare beräknas en viss minskning av 

medel till niimndledamöternas arvoden m. m. (+I 249078 kr.). 

CSN har pft uppdrag av regeringen gjort en översyn av vuxenuthild

ningsnämndernas sammansättning och verksamhet. 

CSN har den 30 augusti 1979 redovisat sitt uppdrag i form av en rapport 

Översyn av vuxcnuthildningsn~imndernas sammansiiltning och verksam

het (VLJN-översynen). Jag liimnar hiir en kort redogörelse för rapportens 

innehåll. 
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V L.: N - ii v c r.., y n 

Swnu rhl't.1:ti·1/g1 ,,. 

I rarror!L'n redo\'isar CSN samarbetl'I med och griinsdragningen gent

emot andra myndighe!L'r o..:h organ t. ex. arbetsmarknadsmyndigheter. 

utbildningsanordnare. studiemedclsnämnder. riksförsiikringsverket och 

för~iikringskassorna. fa..:kliga organisationer och övriga intresseorganisa

tioner. 

CSN framhäller behllVet av en klarare griinsdragning mellan vuxenstu

diestöd och utbildningsbidrag. Ett ökat samarbete mellan de studiesociala 

myndigheterna o..:h arbetsmarknadsmyndighett:rna fönirdas ocba. 

CSN k\lllS!aterar vidare behovet av ett omfattande samarbete mellan 

vuxenutbildningsniimnderna (V UN) och utbildningsanordnarna. 

Information om studiesociala frf1gor biir inga i syo-funktioniirers och 

yrkesviigledares arbetsuppgifter. 

Det nuvarande lokal- och rersonalsambandet mellan V U N och for~äk

ringskassorna föresli1s k varstfl t.v. även om CSN konstaterar att det 

delade myndighetsansvaret innebiir problem. 

En del av dessa problem skulle. menar CSN. kunna undanröjas om 

handliiggningen och utbetalningen av vuxenstudiestöd kunde innefattas i 

studiestödets informationssystem !STIS). CSN begär också medel för en 

förstudie i syfte att utveckla STIS i denna riktning. 

Behovet av samverkan mellan VUN tlch olika myndigheter/organisatio

ner och behovet av informationsansvar för V UN stiiller krav rå en akti

vare roll för V UN. Denna för~indrade roll föreslås konkretiseras i att 2 §. 

tredje stycket. instruktionen för VUN tSFS 1975: 394) iindras och ges en 

mera dynamisk lydelse. "ge räd och upplysningar i fragor som rör vuxen

utbildningsniimndernas verksamhet··. 

Anslag.111tnyt tjandc 

För att effektivisera utnyttjandet av vuxenstudiestödet och för att möj

liggöra för V LJN att nå de grupper som har behtiv av studiestöd. bör de 

studiesociala myndigheterna enligt rapporten ges möjlighet till ett friare 

resursutnyttjande ~in f. n. Övergången till en friare resursdisposition bör 

ske i tre ctaprer. 

Etapp I En ram för SVLJX. en för tim- och dagstudiestöd och en för 

bidrag till uppsökande verksamhet 

Etapp 2 En ram för vuxenstudiestöd och en för bidrag till uppsökande 

verksamhet 

Etapp 3 En ram för vuxenstudiestöd och bidrag till uppsökande verksam

het tillsammans. 

För att ytterligare förenkla administrationen av medelsutnyttjandct före

slås att statsmakterna medger en annan anslagskonstruktion. reservations-
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anslag. Rcservationsanslag innehiir att tilldelade medel i princip skall 11t

nyttjas under det ar de anvisas. men att eventuellt kvarblivna rrn:del kan 

utnyttjas under de två följande ären. Vidare kommer kraven pii att medlen 

skall förbrukas inom ramen av ett år inte att hli st1 accent11crad vartlir en 

del av Je administrativa resursern;i kan frigöras fi.ir handhiggning. 

FUN:s organisation och be111111111i11g 

I fråga om organisation och hemanning vid VUN föreslar ( 'SN att en 

kansliorganisation utvecklas p{i ett sadant siitt att samtliga tjiinstemän 

ingår i en grupp som har till uppgift att handliigga samtliga förekommande 

arbetsuppgifter vid kansliet. Sekreteraren skall. förutom att vara chef od1 

arbetsledare. iivcn deltaga i kanslieh löpandc verksamhet. Befattningshe

skrivningar för enskild tjiinsteman utarhetas inte, utan arbets11ppgifter 

faststiills för gruppen. Vidare föreslår CSN att resurshehovet fashtiills 

utifri\n en genomsnittligt beräknad hasorganisation. Hehov uti.iver basor

ganisationen täcks genom att yllerligare tjiinster inriittas vid VUN om 

behovet uppgår till minst en halv tjiinst och i övrigt genom inlån av 

personal från försiikringskassan. 

N iimnd.1am ma nsii 11 ning 

I rapporten framhftlls att tvft olika principer kan vmjas som utgångspunkt 

för VUN:s sammansiittning. Antingen företräder en m<~ioritet av nämnder

nas ledamöter olika intresseorganisationer. eller utgörs m;~joriteten av 

politiskt valda ledamöter. 

Under förutsättning att den första av nyss nämnda prirn:iper giiller. 

redovisar CSN fyra olika alternativ för VUN:s sammansiittning. utan att ta 

sti.illning till vilket alternativ som är att föredra. De fyra alternativen ära) 

oförändrad nämndsammansättning, bl nämnden utökas med en studeran

derepresentant. c} nämnden utökas med en gemensam representant för 

Lantbrukarnas riksförbund <LRFt. Sveriges Fiskares ribförbund (SFR) 

och Sveriges hantverks- och induscrilH"ganisation-Familjcföre!agcn 

(SIHO). d) nämnden utökas med en representant för de studerande och en 

gemc::nsam representant för LRf', SFR och SIHO. 

Med stöd av vad som har anfö11s i rapporten hemställer CSN i skrivelse 

den 9 oktoher 1979 att regeringen föreslår riksdagcn besluta 

att CSN ges i uppdrag att genomföra en förstudie med inriktningen att 

utveckla STIS till att omfatta handläggningen vid VUN samt utbetalningen 

av vuxenstudiestöd och bidrag for uppsökande verksamhet. 

att anvisa 250 000 kr. för genomförandet av ovan nämnda förstudie. 

att godkänna den i rapporten redovisade principen för successiv över

gång till ett friare resursutnyttjande av medlen för vuxenstudiestöd och 

bidrag för uppsökande verksamhet. 

att för budgetåret 1980/81 anvisa medlen för vuxenstudiestöd under ett 

anslag fördelat på anslagsposter; särskilt vuxenstudiestöd resp. tim- och 

dagstudiestöd. 
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att meJkn fiir vuxenstudiestiid och uppsökande verksamhet anvisas 

som reservationsan~lag samt 

att ntta t_jtimter i lönefolt Fe 5-Fe 11 inriittas vid VLJN. 

/-"(iredraga11d<'ll 

Under fiirevarande anslag redovisar jag som jag tidigare har anfort 

numera iiven det tidigare anslaget Administration av och ir:formati11n om 

vuxenstudiestöd m. m. 

För niista budgetår bör medel for Centrala studiestödsniimndens ( CSN) 

och studicmedelsniimndernas verksamhet bl:'riiknas med utgångspunkt i 

hcsparingsalternativet. Detta innebär att det totala anslaget minskas med 

803 000 kr. 

CSN och studiemedelsn~imnderna 

t:nder löneko'1nadsanslaget har jag gjort sedvanliga omräkningar med 

hiinsyn till befintliga avtal. Hiirutöver har jag heriiknat medel för en assi

stenttjiinst vid CSN för inJrivning av studiemedelsavgifter. Tjiinsten moti

veras av ett successivt ökande antal äterhctalningsskyldiga. 

Enligt förslag fran C:SN förordar jag att handläggningen av ansökningar 

0111 samt ftterkrav av ~lterhetalningspliktiga studiemedel till yngre elever i 

gymnasial utbildning inom Sverige decentraliseras till studiemedelsniimn

dcrna. Jag beriiknar kostnaden för nya tjiinstcr vid nämnderna för detta 

iindamäl till 500000 kr. Jag tillstyrker vidare CSN:s förslag om att beslut 

om t1terkrav av fö1fangt barnbidrag och studiehjiilp. frånsett äterhetal

ningspliktiga studiemedel. decentraliseras från CSN till skolstyrelserna. 

F<ir övertids- och vikariatsersiittningar beräknar jag ökade kostnader med 

174 000 kr. Jag bcriiknar diiremot oföriindrade kostnader för arvnden och 

särskilda ersiittningar liksom fiir reseersiittningar. CSN och studiemedeb

nrimnderna~ totala lönekostnader beriiknar jag till 23 091 400 kr.. en upp

räkning med 2 265 000 kr. 

Under lokalkostnadsanslagct ber~iknar jag ökade kostnader med hänsyn 

till utvidgade lokaler fiir sllldicmedelsnämndcn i Stockholm. Jag har där

emot inte haiiknat medel t"lir utvidgade lokaler för CSN och studiemedcls

n~inrnderna i Lund och Linköping. då utredning av dessa lokalbehov fortfa

rande pågår. Sammanlagt her~iknar jag lokalkostnaderna till 3 526600 kr.. 

dvs. en ökning med 637000 kr. 

Under omkostnadsanslaget förordar jag sedvanliga prisomriikningar. 

Med h~insyn till att anslaget pt1 grund av svårigheter att beräkna kostnader i 

det nya datasystemet varit något underbudgcterat. räknar jag nu upp det 

med 516 000 kr. Sammanlagt beräknar jag expensanslagct till 14 283 000 

kr.. dvs. en ökning med 1548000 kr. 

Vuxenutbildningsnämndcrna 

Som jag tidigare har nämnt i min inledande översikt under littera F har 
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antalet ansiikningar om vu.\cnstudicstiid kraftigt ökat \H.:h niimndcrna har 

hii1jat fa sdrighcter att klara rimliga bchandlingstidcr. Vuxcnutbildnings

n:imnderna hiir d:irför fä mer persnnal si\ att de kan fylla sina uppgifter ra 
ett tillfredsstiillandc siitL För att inri1tta nya tjiinstcr vid vuxenutbildnings

niimnderna samt for att tiiL·ka liinenmriikningcn bcriiknar jag I 26.\ 000 kr. 

hir v11xen11tbildningsniimndcrnas lönekostnader beräknar jag samman

h1gt IOnOl .'iOO kr. 

Niimndledamiitcrnas resor och kansliernas lokal- och exprnskostnader 

m. m. heriiknar jag budgett1ret 1980/81 till sammanlagt I 986 .'iOO kr.. en 

iikning med 89 000 kr. 

Det sammanlagd;1 medehhchovet for v11xenutbildningsniimndcrna upp

gi1r siiledes till 12 588000 kr. 

Fiir CSN :s adniinistratiLlll av vuxenstudiestöd heriiknar jag totalt 

I 107 000 kr. ( - 63 UOO kr.) och fiir information om vuxenstudiestödet totalt 

3424000 kr. t+ 194000 kr). Fr~m den senare anslagspo.sten kan medel utgi1 

för information om vuxenstudiestöd till de fackliga organisationerna samt 

till Lantbrukarnas ribförhund. Sveriges Fiskares riksförbund och Sveri

ges hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen. För administra

tion av och information om vuxenstudiestöd m. m. hör CSN budgctäret 

1980/81 fri\n förevarande anslag tillföras sammanlagt 4 .'i3 I 000 kr. 

De sammanlagda kostnaderna för administrativa och informativa upp

gifter i samband med vuxenstudiestöden beräknar jag till 17 119 000 kr. 

Jag har tidigare n:dogjort för en av CSN genomförd översyn av vuxenut

hildningsniimndernas verbamhet och organisation. Flera av de förslag 

som framförs i översynen iir av den karaktiiren att de kan genomföras inom 

ramen t'iir gi.11lande bestiimmclscr och utan större ekonomiska åtaganden. 

Fiirslagcn om att ge vuxenutbiluningsniimmkrna en mer aktiv informa

tiomroll och diirmed iindrad instruktion och fler tjänster. fa jag inte nu 

heredd att tillstyrka. 

I översynen tar CSN ockstt upp niimndernas sammanslittning och för. 

som jag tiJigaro.: har rcuovisat. en mer allmiin diskussion kring alternativa 

utformningar. Jag vill erinra om att regeringen. landstingen och vissa 

kommunn i december 1979 har utsett ledamöter i niimnderna för mandat

pcriouen 1980- 1982. Frågan om niimndernas sammans;ittning bereds f. n. 

i regeringskansliet. 

Pa grunu av pågående utredningsarhete inom den statliga ADB-verksam

heten ~ir jag inte nu beredd att förorda medel till en förstudie för att 

utveckla STIS-systemet till att omfatta iiven handliiggningen vid vuxenut

bildningsniimnderna. 

Anslaget hör tillföras 17 100000 kr. av de medel som tillfaller statsvcrket 

genom inkomster frtln vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemst~iller att regeringen förcsli\r riksdagen att 

I. godkänna vau jag har förordat om handhiggningcn av återbetal

ningspliktiga studiemedel till elever i gymnasial utbildning liksom 
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handliiggningen av :iterkrav av fiirliingl barnbidrag nd1 sludiL·

hj~ilp. 

2. godbnna att 17 100000 kr. av de medel som tillfaller stahverkd 

genom vuxenutbildningsavgiften for budgetård 1980/X I anviinds 

for att finansiera anslaget. 

3. till Centrnla .1t11di1'.1tiid.111ii11111d1'11 111. m. flir budget:lret 19))0/XI 

anvisa ett förslagsanslag av 57 73XOOO kr. 

F 2. Ersättning till postverket och riksförsäkringsverkcl för deras handlägg
ning av studiesocialt stöd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 796889 

3 900000 

11394000' 
1 Anslaget bruttoredovisas fr. o. m. budgetnn.:t 1980/X I. 

Från detta anslag bestrids kostnaderna for postvcrkcts m:h riksförsiik

ringsvcrkcts handliiggning av studielån. studiemedel resp. vuxenstudie

stöd. Kostnaderna för riksförsiikringsverkcts handliiggning av vuxenstu

diestöd finansieras med vuxenutbildningsavgiftsmedcl. 

Centrala studiestiidsniimnden 

Centrala studicstiidsnämnden beräknar medelshehovet under budget

året 1980/81 för ersiittning till pnstverket till 4494000 kr. och till riksför

säkringsverket till 6946000 kr. 

Fiircd ra M 11ml1• 11 

Jag beräknar medels behovet för ersättning till rost verket till 4 494 000 

kr. För ersiittning till riksförsäkringsverket för verkets och de allmiinna 

försiikringskassornas kostnader i samband med heräkning och utbetalning 

av siirskilt vuxenstudiestöd samt lim- och dagstudiestöd har jag heriiknat 

6900000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl:'\r riksdagen att 

I. godkänna att 6 900 000 kr. av de medel som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för hudgetäret 1980/81 används 

för att finansiera anslaget. 

2. till Ersii1111i11g till post1·crket och rik.1:fi"irsiikrings1·crket ./i"ir deras 

handläggning m· studiesocialt stijJ för budgetåret 1980/81 anvi~a 

ett förs lagsanslag av 11 394 000 kr. 

F 3. Studiehjälp m. m. 

1980/81 Nytt anslag !förslag) 905 000 000' 
1 Anslaget omfattar förlängt barnbidrag och studiehjälp från de tidigare anslagen 
Studiebidrag m. m., som nu har brutits upp i fyra nya anslag och Studiemedebfon
den, som nu har brutits upp i två nya anslag. 
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Fr{111 anslagl'I bestrids utgifter for studies!Lid enligt studiestödslagen 

( 1973: 349. llmtryckt senast 1975: 359. iindrad senast 1979: 11441. niimligen 

förliingt barnbidrag enligt 2 kar. och studiehidrag jiimtc tilliigg. reseknst

nadsersiitlning samt återbetalningspliktiga studiemedel enligt -' kap. Ur 

anslaget disponeras dessutom medel flir siirskilt studiestöd till utlands

svenska elever. 

Chefen för budgetdepartementet avser all senare anmiila fragan om en 

proposition till innevarande riksmöte med frägnr 11111 den kommunala ekl'

nomin inför är I 9X I. Förevarande anslag kommer att hen)ras hiirav. Me

delshl.'hovel för budgetåret l9XO/XI kommer dock inte alt beröras. 

("entralu st11dic.1tiid.rniim11dc11 

Centrala studiestödsniimnden ( CSN l föreslår en tikning av beloppet 

umkr detta anslag med 2X0.5 milj. kr. för niista hudgetär. 

I. Under budgetåret 197X/79 har utbetalats 573. 7 milj. kr. i förlängt barn

bidrag och studiehjiilp i form av bidrag och tilliigg samt [lterhetalningsplik

tiga studiemedel enligt 2 och -' kap. studiestödslagen. I hellippct ingfa 

ucksa siirskilt studiestöd till utlandssvenska elever med 70000kr. samt 

resekostnaJsersiittning med 400 000 kr. För innevarande budgetår har me

delshehovet beriiknats till X6X,3 milj. kr. 

Vid oföriindradc regler och bidragsbelnpp heriiknar CSN medelsbehovet 

for hudgetäret 19X0/8 I till 90 I .o milj. kr. 

Resetilliiggct inom studiehjiilpen avser i princip tiicka de kostnader som 

resande elever har. Resetilliigg utgår med schahloniserade helopp på f. n. 

130. lo5. 210. 250. 290 och 325 kr. per månad vid avsttmd om minst 6, 13. 

19. 27. 36 resp. 46km. Taxehöjningar har emellertid under senare år skett 

!lera gftnger per :lr. Detta har lc:tt till en eftersläpning av re~etilliiggsbelop

prn. CSN flireslt1r tfärfi.ir i likhet med fi:iregt1ende år att resetilläggct utgår 

för faktisk resekostnad med allm;inna kommunikationsmedel. CSN före

slår vidare att giillande regel om minimiavständ till skolan, 6 km flirdviig. 

iindras till 4 km gångväg samt att ~i ven elever som uppb~ir inackorderings

tilliigg skall ges riitt till resetilliigg. Merutgifterna för förslagen beräknas till 

50.X milj. kr. Med oföriindrade regler skulle resetilhiggen enligt CSN hehö

va höjas till 145, IX5. 230. 280. 330 och 380kr. i månaden vid avstånd om 

minst 6. 13. 19. 27. 36 resp. 46km. Mcrutgiften för en höjning av beloppen 

beräknas till 15.1 milj. kr. 

lnackorderingstilhiggeb grund belopp föreslås htijt frän 285 till 325 kr. i 

månaden. vilket beräknas medföra en merutgift på 11.2 milj. kr. När det 

giiller utvecklingen av stödet för fria hemresor hiinvisar n~imnden till sitt 

förslag i skrivelse den 17 november l 97X. 

Såviil inkomst- som behovsprövat tilliigg föreslås kunna beviljas med 

högst 250 kr. i månaden. För inkomstprövat tillägg inneb~ir det en ökning 

frän nuvarande helorr om högst 125 kr. till högst 250 kr. För hehovsprövat 

tilliigg blir ökningen av det maximala beloppet 50 kr. från nuvarande högsta 
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b.:lorr i mi·\nadt:n '''m iir 200 kr. hir dt' inkomst- och bt:hovspriivadt: 

tilliiggt:n f"lin:slar CSN dL'ssutom hiijda nd1 till den allmiinna inkomstut

vt:cklingen anpassad~, inkomstgriinser. Fiir inkomstpriivat tilliigg föresl;b 

griinsen hiijd rr;·in _,XOOO till 51 000 kr. Merutgifkn för inkomstprövat tilliigg 

vid en samtidig hiijning av si·iväl inkllf11stgriim som tilliiggsbelopp beriiknas 

till 12.7 milj. kr. För att möjliggiira en mer individ11el1,1L:h allsidig pnjvning 

a\· ansökan om heho\·sprövat tilliigg fi.ire;,l[ls en hi.ijning av den ~willk~irliga 

ink,1mstgriinsen till :lo 000 kr. Vid en samtidig hiijning av stiviil tilliiggs

beil•rp som ink,lfnstgriins beriiknar CSN merutgiften för behovspriivat 

tilliigg till 4.5 milj. kr. 

H~lrutöver upprepar CSN sitt förslag frän föregärnde års afölagsfram

stiillning att fribeloppet vid reduktion ;1v studiehjiilp höjs frän 200 till 

JOOkr. per milnad. Kostnaden beriiknas till 0.1 milj. kr. Vidare föresf{ls att 

griinsen niir studerande i gymnasial utbildning far riitt till studiemedel 

precisnas så att studiemedel utgär fr. o. m. andra kalenderhalvåret under 

det ttr d.:n studerande fyller 20 ilr. l.itfllidet av ytterligare hidrag beriiknas 

till 0.3 milj. kr. 1 stiilkt antas utgäendc studiehidrag inom studiemeddssy

sh:met minska mt:d 0.2 milj. kr. Den nuvarande hestiimmelsen om att 

endast utbildning som omfattar minst iltta v.:ckors heltidsundervisning ger 

riitt till studiehjiilp föreslår CSN slopas. Klistnaden skattas till 20000 kr. 

För stud.:randt: som iir omhiindertagen för samhiillsvb.rd med stöd av 

barnavftrdslagen betalas uppehiillet av kommunen. CSN föreslttr med hän

syn härtill att bestiimmelser införs som innehär att annan studi.:hjiilp än 

förbngt harnbidrag och studiebidrag inte skall beviljas i sädana fall. Ge

nomfors förslaget beriiknas utflödet av studiehjiilp minska med 0.9milj. kr. 

De sammanlagda r.:formkostnadcrna för studid1jiilp uppgår sälunda till 

7X.7 milj. kr. Amlagsbehovct för förliingt barnbidrag och studiehjiilp blir 

därmed 9XlU milj. kr. eller 280 . .'i milj. kr. mer iin anslagL'l for innevarande 

budget{1r. 

FiireJ ra 1,: a 11Je11 

Med anledning av föregäende budgetproposition ( 1978/79: 100 hil. 12) 

uttalade socialforsiikringsuhkottet (SfU 197'<1./79: 20 s. lOl att den i 

tilliiggsdirektiven till studiestödsutredningen förordade prioriteringen av 

studiestödet till yngre elever i gymnasial utbildning. borde påbörjas i 

budgetarbetet rörande budgetåret 19XO/X l. Jag kommer i det följande att 

föresl11 vissa uppräkningar av beloppen inom studiehjälpen i syfte att 

kompensera prisstegringar. Fr. o. m. den 1 januari 1980 höjs vidare Jet 

förlängda barnbidraget och studi.:bidraget inom studiehjiilpen från 208 till 

233 kr. per manad. Hiijningar därutöver av det generella bidraget är enligt 

min mening så kostnadskriivande att jag i det kiirva budgetläge som nu 

råder inte anser mig kunna föreslå sadana. Studi.:stödsutredningen kom

mer enligt vad jag erfarit att under våren 1980 (ramliigga förslag rörande 

bl. a. studiehjälpens framtida utformning. Ärendet kommer därefter att 

beredas av regeringen efter sedvanlig remissbehandling. 
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l likhet med f\lreg{1ende är fon:sbr 1.:entr~da .,tudieslildsn:immkn lCSt\ I 

att resetilhiggct -,kall utgi1 for faktisk re.,l'l\1lstnad mL'd allm:inn;1 komm11ni

kationsmedt.:I. ;1tt g;·i11ande regel om minimiv;ig till skolan. h km färd\·:·1g. 

iindras till 4 km gi111gviig samt att iiven elever med ina1:kurdLTing'>lilliigg 

.,kal/ ges riifl till rc.-,erilhigg fi.ir dagfig;1 resor mcl/;m bP.sfad oi:h sk11la. 

St11dieslöds11tredningen har den ·'januari 1979 till regeringen ilverl;imnal 

rromemorian I Ds L' 1978: I .'i) Gymnasieskolc:elc:vernas re-,lir od1 inackm

dering. Överflyttning av ansvaret till kommunerna. Förslagen innch;ir i 

korthet att ekvens hemortskommun i rrim:ir skall ha det ekonumi-,ka 

ansvaret för re-,or och ina1:k11rdering i samhand med gymnasieskole-,\u

dier. I huvuddrag skall vidare giillande regler för de 1111varande statlig;1 

rese- oi:h ina1:kordcringstiföggen. inkl. fria hemresL1r. giilla. libom nu 

giillande helopp skall anses utgilra en minimistandard. Studiestötb11tred

ningens promemoria bereds f. n. inom regeringskansliet och jag avser att i 

ett ~enare sammanhang aktualisera fdgan om ett överförande av det 

ckonomi~ka ansvaret fi.ir gymnasieelevernas resor och inackordering till 

kommunerna. Min avsikt iir att ett överförande skall kunna gennmföras 

under 1981. l\kd hiinsyn hiirtill iir jag inte nu heredd att föreslå n~tgra 

förändringar i reglerna för resetilhiggen. Med hiinsyn till k11stnadsutvcck

lingen iir Jet emellertid enligt min mening motiverat med en höjning av 

belopren från nuvarande 130. 16.'i. 210. 2.'iO. 290 oi:h >25 kr. till 140. 175, 

225, 265. >05 resp. 345 kr. per månad for avstånd om minst 6, 13. 19. 27. 36 

oc.:h 46 km. ML'rutgiften för denna hi.~jning hL'riiknar _jag till 7, 9 milj. h. 

Jag förordar att inac.:korderingstilhigget hiijs frän 285 till 31.'i kr. per 

månad. Merutgiften h;irför beriiknar jag till 8.4 milj. kr. 

Chefen för hostadsdepartementet kommer senare denna Jag att föreslh 

att det statliga hostadshidraget höjs med 360 kr. rer år. Med h;insyn hiirtill 

bör det inkomstprövade tilHigget hiijas från högst 125 till högst 155 kr. per 

rni\.nad. Chefen för bostadsdepartemenlet kommer vidare att föreslå att 

inkomstgriinsen för oreducerat bostadsbidrag för ensamstäcnde med harn 

s~inks frän 38 000 kr. till 30 000 kr. samt att underskott i förviirvsJ...älla i sin 

helhet skall liiggas till den taxerade inkomsten vid heriikning av den bi

dragsgrundande inkomsten. Motsvarande ändring hör göras också för det 

inkomstprövade timigget. Merkostnaderna för höjningen av det inkom~t

rrövade tilfagget beräknar jag till 2.4 milj. kr. 

Jag förordar vidare en höjning av det behovsprövade tilhigget från högst 

:;oo till högst 215 kr. rer manad. Dessutom bör inkomstgriinsen för rätt till 

detta tillägg höjas från 45000 till 48000 kr. Merkostnaderna för dessa 

höjningar beräknar jag till 1.8 milj. kr. 

CSN föreslar en höjning av friheloppet vid redukti1m av studiehj;ilp. en 

ändrad gr~insdragning mellan studiehjälps- och studiemedelssystemen lik

som ett slopande av nuvarande å.ttaveckorsgräns för rätt till studiehjiilp. 

Jag är inte nu beredd att tillstyrka dessa förslag. Jag tillstyrker Jiiremot 

förslaget att endast förlängt barnbidrag och studiebidraget inom studiehjäl-
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pen skall h.unna utgå för studerande som iir omhiindertagcn for samhiills

v;1rd med stöd av barnavärdslagen. Diirfor hl'hiivs inte liingre n:.'tgon be

.stiimmdsc i 3 h.ap. '27 ~ sludie.stödslagen om fosterföriildrar. Jag heriiknar 

att fiirslaget innebiir en kostnadsminskning pfi 0.9 milj. kr. 

För studiehjiilp od1 förliingt barnbidrag heriiknar jag det totala medels

hd1ovet till 90.'i milj. kr. 

De förslag som jag i det fi.ircg.hende har lagt fram om iindrade hcltipp for 

inackorderingstifögg. inkomstprövat och hehovspriivat tilliigg kriiver änd

ringar i 3 kap. 7. 10 tl\.:h 11 ** studicstödslagcn. Vidare hilr. som jag nyss 

angett 3 kap. 27 ~samma lag iindras. Förslag till iindring i studiestödslagen 

hiir foga~ till detta protlikoll som hilagu 12.4. Detta förslag innehäller 

ocksä förslag till iindringar i studicstödslagen som föranleds av vissa för

slag under anslagen Studiemedel m. m. och Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. anlaga inom uthildning.sdepartementet uppriittat förslag till Jag 

om iindring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

2. till S111dil'i!ilil1) 111. m. för hudget:1ret 1980/Xl anvisa ett förslags

anslag av 90.'iOOOOOO kr. 

F 4. Studiemedel m. m. 

1980/81 Nytt anslag !förslag) 2304600000' 
1 An~laget omfattar studiemedel och återbetalningspliktiga srndiemedcl till studeran
de med särskilt vuxenstudiestöd från de tidigare anslagen Studiebidrag m. m .. som 
brutits upp i fyra nya anslag och Studiemedelsfonden. som nu brutits i två nya 
an~lag. 

Frtm anslaget bestrids utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och för 

~tterbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 och 7 kap. studiestödsh1gen 

( 1973: 349. omtryckt senast 197.'i: 359. ändrad senast 1979: 1144). 

Återbetalningen av studiemcdd regleras i ~ kap. samma lag. Återbetal

ningen pf1hö~jas två år efter sista året som studiemedel uppburits. Åtcrhe

talningstiden str~icker sig normalt till .'iO års ålder. i vissa fall till 6.'i år ålder. 

I tltcrbctalningssystcmet finns olika sociala trygghetsreglcr. Bl. a. har 

dc:n l'ltcrhetalningsskyldige riitt till uppskov med eller nedsiittning av i'i.tcr

hetalningsskyldighctcn om hetalningsförmågan ett visst år är låg. Vidare 

avskrivs skulden vid varaktig sjukdom. varaktigt handikapp eller om andra 

synnerliga sk:il föreligger. Avskrivning görs också vid dödsfall och vid 6.'i 

ars ålder. 

Skuldens storlek beräknas genom att den utgaende skulden för föregåen

de år r~iknas upp med ett s. k. reglcringstal. Regleringstalet. som fastställs 

av regeringen ~ir f. n. 1.032. vilket innebär att skulden ökar med 3,2 '~'( per 

år. Vare sig studiemedelsavgiften eller den årliga uppräkningen är avdrags

gill vid inkomsttaxeringen. 
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(·,·111 ru/<1 .1111,/i,·.,1iids11ii11111d, ·11 

llnder h11dgL'l;'1rcl J97X/79 har utbl'l:dah I XX.~.2 milj. kr. i form a\' 

st11Jiebidrag o..:h i1tcrbetalningspliktiga sl11diemedel till st11dcr:1nde i rfler

gymnasi:d 11tbildning LH.:h till ;ildre st11derande i gymnasial utbildning enligt 

4 kap. samt i form av i1ll'rbl't:dningspliktiga studiL'mrdd till stuLkrandr 

som be\ iljats <irskilt vu.\enstudiestiid rnligt 7 kap. st11diestiidslagen. Fiir 

innrvarande h11dgct!1r h:ir medebbehO\l'l bcr;iknals till 2tW>.O milj. kr. 

Vid ofiir;indrade rqdcr hrr:1knar CSN meddshd1ovct för budgct:·iret 

19X0/81till2293.1 milj. kr. 

CSN f'lircslar :1tt studiemrdkn till d'il'rgymn:l\iala swderandr od1 till 

;·1\dre elever i gymnasial utbildning höjs fr~ln \40 till 145'i- av hasbdl\ppct 

fiirett nio mi1naders l:1S:ir. [kn totala kostnaden bn:iknas till 77.1 milj. kr. 

Med utgi1ngspunkt i Lkpartemcntsd1efens uttalamk i budgl'lproposi

tionrn om a\'skalTande av pri.irningen mot makes l'ko1lll!l1i har CSN bcr;ik

nat de ökade kostn:iderna for budgl'li1ret 19X0/81 till 11.6 milj. kr. 

CSN fiin:slär att frihcll>ppen for egen inkomst hi.i_h dcb för hdtidsstu

deramk SL>m liisn fyra m[111ader eller mer till 65' i av bashdllppct per 

kalcnderhahi1r oeh med motsvarande höjning for dcltidsstuderande. dels 

f'iir korttidsstuderandr till XO. 100. 125. 150 oeh 175''i av basbeloppl'l för 

ett kalrndnhalvtlr vid studier under 3.5. 3,0. 2.5. 2.0 lH.:h 1.5-ll.5 mi\na

drr. Kostnaderna for förslaget ber:lknas till 25,9 milj. kr. För studerande 

som har sitt uppehiille bekostat av stat och kommun. t. ex. pcrs1>ner som iir 

intagna i föngebe. foresl[ir CSN att studiemedlen rrduceras. CSN riiknar 

med minskade kostnader med I milj. kr. Den nuvarandr 45-årsgränscn for 

rätt till studiemedel föres/fis höjas till 50 år. Kostnaden ber:iknas till 2J 
milj. kr. CSN foresl~tr \'idare att studiemedlen liksnm det s;irskilda vuxen

studiestödet beriiknas per dag. vilket beriiknas medföra ökat medcbbchov 

med 12, I milj. kr. Niimnden for ockst1 fram förslag som innebiir förenkling

ar i handliiggningen. Siatligt bnstadstilliigg och naturaf'lirmitner anser 

niimnden inte biir riiknas som inkomst i sllldicmcdcbhän~eende. En st1dan 

lätmad i pri.ivningen beriiknas medföra ökat uttlöde med 2,7 milj. kr. 

Barntilliiggct. som enligt nuvarandr regler i vissa fall bildar underlag på 

vilket studiebidrag beriiknas, förcslf1s i sin helhet alltid vara t1terhetalnings

pliktigt. Utgifterna för studiebidrag. ca I milj. kr .. ers:itts då med motsva

rande belopp i återbetalningspliktiga studiemedl'I. Förrnkling i fråga om 

gränsdragningen mellan s. k. yngre och äldre elever i gymnasial utbildning 

föreslås. De minskade utgifterna beriiknas uppgå till 1.8 milj. kr. 

I siirskild skrivelse den 30 augusti 1979 föreslttr CSN betydande fatt

nader i fråga om möjligheterna att bevilja studiemedel for studier utom

lands. Enligt förslaget skall det vara möjligt for studerande som st1 iinskar 

att genomföra hela eller delar av sin utbildning utomlands med studiestöd. 

Detta skall gälla iiven för utbildning som finns i Sverige. Förslaget beriik

nas medföra ökat utflöde av studiestöd med 4.2 milj. kr. 

I skrivelse den 22 december 1978 har CSN föreslagit att studiemedlen 
42 RiksJaxen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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hetalas ut l\'ii ganger per tl'rmin. Dl'! J;1t;1systl'm Slllll n11 an,;inds fiir 

uthetalningen är i princip flirherl'tt flir lll'ra uthctalni11gar unJl'r itrL'I. Visst 

utvl'd;.lingsarhetc aters1;1r Jock. Ompriivning ;1v utg;·1endl' bcil>pp fiiresli\s 

kunna giiras unJer t1rl'l om förhfillandcna fl.ir Jen stuJnandl' iindrah. 

Andring av utgäendc hl'lopp fi.ireslas ocks~i kunna ske om hashL'i11ppL'l 

iindrah d"ter tidpunktl'n fiir beviljningen. Vid l'tt gcnomfiiranJl' <1v {°lirsla

get riiknar CSN med ett minskat uttliidc av studiesti.iJ ml'd 28.9 milj. kr. 

Barntilliigg forcsli1s kunna beviljas till bi1da fiiriilJrarna om dl' studcr;1r. 

Beloppet for barntilbgg forc~l;'\s höjas frän 2:" till 30 1.:; for nio mi111adcrs 

llistlr. Kostnaderna för Jessa flirslag hcriiknas till -C.6 milj. kr. 

Totalt med for ett gcnomfi.irande av CSN: s fors lag p;\ stuJiemcdclsornri1-

Jet i vad avser studil'bidrag en kostnadsminskning med 0.4 milj. kr. Me

delsbehowt blir diirmed totalt 248.0 milj. kr. for studiebidrag. vilket iir en 

minskning i förhållande till anslaget fi._ir innevarande budgett1r meJ 7 .7 milj. 

kr. Under året heriiknas vidare omkring I 06 400 eftergymnasiala studeran

de och iildre studerande i gymnasial utbildning beviljas i1tcrbetalningsplik

tiga studiemedel. Medelsbehovet avseemk Jenna grupp utgör enligt nuva

ranck regler och mcJ viss prisstegring l 947. I milj. kr. oc:h med föreslag11<1 

föriindringar 2092.7 milj. kr. Till studerande med vuxenstudiestiid beriik

nas utga 87. 9 milj. kr. i återbetalningspliktiga medel i det fall an takt stöd 

bestiims till 16 800. 

Medels behovet för anslaget Studiemedel m. m. beriiknas diirfor till totalt 

2428.6 milj. kr. 

Beträffande återbetalning av studiemedel fi.iresHir CSN all minimiavgif

ten vid återbetalning av studiemedel siinks från en tiondel av basbeloppet 

till .'iOO kr. den I januari 1981. Förslaget innehiir att intliidet av avgifter 

minskar med l .'i milj. kr. under 1981. Av Jen totala minskningen belastar 

endast en tredjedel 5 milj. kr. budgetåret 1980/81. Dessutom fiireslr1r CSN 

att skuldbelopp under minimiavgiften 500 kr. i stiillet for under två tion

delar av basbeloppet skall återbetalas pt1 ett år fr. n. m. den I januari 1981. 

Av den flrliga kostnaden I milj. kr.. belastar endast en tredjedel OJ milj. 

kr.. hudgetån:t 1980/81. För att bidraga till finansieringen av denna reform 

liimnar CSN följande förslag som medför inUiktsökningar vid återbetal

ningen. förbättrad indrivning av avgift genom en generellt forfangd in

drivningstid till den 30 november treJje äret efter avgiftstlret innan indriv

ningsiirende avbryts vid kronofogdemyndighet od1 indrivning av studie

medelsavgiften i annat nordiskt land beriiknas medföra en intiiktsökning pa 

0.9 milj. kr. En höjning av paminnebeavgiften från 5 till 10 kr. ökar 

intäkterna med 0.8 milj. kr. per år. varav 0.3 milj. kr. under hudgetitret 

1980/81. CSN föreslår dessutom att avskrivning skall ske årligen efter 

beslut om uppskov för äldre studiemedelstagare ~om har ordinarie aterbe

talningstid till 65 års ålder. Förslaget medför inga kostnader. CSN föreslär 

också att beslut om avskrivning på grund av vård av handikappat harn 

skall fattas av CSN och samordnas med beslut om uppskov med sllldieme

delsavgift. Kostnaden beräknas till 50 000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet h59 

CSN fiirölitr \'idare att den '· k. makepriirningen slopas vid i'ilL'rhl'tal

ning a\' studieml'del fr. ll. lll. dl'n I januari IYXI i enlighet ml'd dl'n tidigarl' 

angirna m~lsiittning~·n. Kostn;u.kn under hudgl'li1rl'! 19!<0/X I har heriiknats 

till 20 milj. kr. I anslutning till beslut om slopad makepriivning hiir vissa 

iindrade rl'gkr lll'h rutinn fiir uppskl>\' införa., fi.ir att fi.irl'nkla dl'n admini

strativ;1 handliiggningen. 

De niimnda fiirslagen tim tliriindring;1r i reglerna fi.ir iilt'rbetalning av 

studienK·dd m<:dfi>r ett minskat inlli.idl' ml'd 24.1 milj. kr. Hiirtill knmmc:r 

rnc:delsbehov pi1 grund av att studic:meddsfondl'n fr. o. m. I 'JXO/l< I upphör 

526 milj. kr. Samt på grund al' f:iprtfo(J av inkomster fri'in \'llXenutbiJdnings

avgiften. 15.0 milj. kr. 

/- iifl'drugu 11d 1· 11 

CL'ntrala stuJi<:stiidsniimnden (CSN) for fram flera tlirslag till reformer 

pi1 studiem<:delsområdet. Som jag tidigare anfört iir jag. med h~in,yn till det 

statslinansidla liiget och till att s!lldiestödsutredningen har i uppdrag att 

hc:handla studic:medehfri'igorna. inte: beredd att föreslii andra fiiriindring;1r 

iin sädana som innebär kompensation fi.ir likade kostnadc:r. Gi:nom att 

studiemedkns totalbdopp iir kn11tl't till basb.:lopp<.:t enligt lagc:n om allmiin 

försiikring iir studc:rande med studiemt:del i princip garanteradt: en automa

tisk himpensation for kostnadsökningar. 

CSN föreslär att studiemedlens totalbelopp höj., friln 140 till 145 '.·; och 

harntilliigg<.:I frtm 25 till 30 r.; av basbeloppet för ett liisär om nio mimader 

samt att barntilliigget skall kunna beviljas hfala fi.iriildrarna. CSN föreslhr 

vidare en hiijning av fribeloppsgriinsc:rna för egen inkomst. att nuvarande 

45-;:\rsgriins för riitt till studiemedel hiijs till 50 <fr. att stuJiemedkn beriik

nas per dag i stiillet for per 15-dagarsperiod samt att statligt bostadsbidrag 

oeh naturaförmäner inte skall riiknas som inkomst i studic:medelshän
seende. Jag ~ir inte nu herc:dd all fön)rda nägllt av dessa förslag. 

Jag fiirordar diiremut en fiiriindring mc:d innebörden att barntilbgget. 

som enligt nuvarande rcgkr i vissa fall hildar underlag p<i vilket studiebi

drag beriiknas. i sin helhet alltid skall utgöra [1terbl'talningspliktiga studie

medel. Jag beriiknar att förslaget medför att kostnaderna for studiebidrag 

minskar med I milj. kr. och att kostnaderna för återbetalningspliktiga 

studiemedel ökar med motsvarande helopp. 

För s!lldc:rande Sl)m har sitt uppehiille bekostat av stal och kommun. 

huvudsakligen intagna i fångvftrdsanstalt. föreslär CSN att sådana bestäm

melser införs som gör det möjligt all reducera beviljade studiemedel. 

f-'iirsl;1get biir enligt min mening bli föremt1I för ytterligare överv~iganden. 

Enligt direktiven ( Dir 1979: I 04) till den nyligen tillsatta utredningc:n 

IJ11 I lJ79: OXl om marknadsanpassad arhetsersiittning till intagna i ftmg

vårJsanstalkr 111. m. bör utredningrn ta stiillning till de eventuella konse

kvenser ntir det gäller studiebidrag. studielön. arb.:tsrnarknadsstöd etc. 

som ett system med marknadsanpassad ersättning kan fä for intagna som 
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deltar i 'tudiL'r. arbehlliining eller ;1rbehtcrapi l·lkr 'l'lll a\' ;urnan ankd

ning inte K.111 erhftlla ,;1dan ersiittning. Jag a\·sl·r att iivcrliimna CSN:s 

flir-.lag till nu niimnda utredning fi.ir beaktande i det forhatta arbetet. 

I skrivelsL' den 22 december llJ7X har CSi\ fiireslagit att studiemt·Jlen 

het;tl;1s ut t \'{1 g:111ger pc!r ll:rmin i st:illct for s1>m r. 11. en g{111g per termin. 

CSN hart idig;1re aktualiserat denna frf1ga o.:h jag anfiirde i budgetpn1posi

tionen llJ7X/7lJ: 100 bil. 12 att resultatet a\' det dit nyligl·n infiirda s. k. 

ST! S-s ystemet t st udiesti\deh information" ystem l bPrdc avvaktas innan 

ytterligare rutiner införde'>. De erfarenheter som nu har vunnits tyder pi1 

att systemet h;1r medfilrt god;1 effekter p;i handJ;iggningen vid stuJicme

debn;imnderna 11eh att Jet fungerar med sf1dan siikcrhet att det enligt min 

mening nu finns anledning att ta till vara de mL1jligheter till utve.:kling som 

syst.:met rymmer. 

Nuvarande system nlL'd en utbetalning per termin inneh:ir !lera nackde

lar. St1v;i1 s11cial- som kriminalv[lrdsmyndight.:ter har vid upprepade tillfal

len pt1talat de prnhlcm som ;1r förknippade med dt?l forh~1llandct att ett sft 

stnrt belnpr tf. n . .:;1 JllOOO kr.l betalas ut vid ett oi.:h samma tillfolle. För 

en del studerande medför d.:tta att studiemedlen. som lir avsedda att r~icka 

för fyra till fem m{111aders studier. förbrukas under en relativt k1irt tidsperi

nd. Följden blir dft ofta att studierna mf1ste avbrytas utan att de avsedda 

studi.:resultaten har uppn{1th . .Även om det fi\r Jet stora flertalet studeran

de inte inneb;ir ni1gra prnblem att fördela erht\llna studiemedel under 

terminen sr1 kan man enligt min mening inte bortse frän de nai.:kdelar s1.im 

nuvarande utbetalningsrutin med for för \'is sa studerande. Jag vill dös ut

om peka pti att den nuvarnmk rutinen avsev;irt skiljer sig frtm vad som 

till;impas i iivrigt i samhlillet. 

Av de. visserligen bcgr;insade. undersökningar som genomförts framgf1r 

att ett inte obetydligt antal sllltkrande a\·bryter sina studier. Dessa avbrott 

sker framför allt under terminens fors ta t vl1 mt111ader. Genom en andra 

utbetalning ungefär i minen a\I terminen skllllc antalet felaktiga utbetal

ningar kunna minskas betydligt och diirmed ocksä antalet ätcrkra\'siiren

den. Fördelarna i det1a avseende iir enligt min mening avseviirda. Dels 

undviker manga studerande att drabhas av ofta betydande och pMrestande 

återkrav. dels minskar hda~tningen på de studiesociala myndigh<'.terna och 

dels slutligen innebär en andra utbetalning en avseviirJ besparing for 

statsverket i och med att antalet felaktiga utbetalningar minskar. 

En ytterligare fördel med två utbetalningar ligger i att det blir möjligt 

med en bättre anpassning av studiemedlen till aktuellt basbelopp. En andra 

utbetalning skall således enligt min mening vara förknippad med en möjlig

het att omprLiva redan beviljade studiemedel ocks{1 si\ att ett högre belopp 

skall utgft om för~indringar i basbeloppet motiverar det. Det basbelopp som 

glilkr vid ingången av den tidsperiod som studiemedlen är avsedda för bör 

således tilliimpas. Å andra sidan bör ändradi: förhållanden. t. ex. en in

komstökning. kunna leda till att redan beviljade studiemedel minskas vid 
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Jen amlra utbetalningL'll. ViJare blir a\'r;ikning kunna giira ... 1im di.:t \'id dd 

andra utbetalningstillfiillct visar sig att Jen studerande fatt ett fiir hiigt 

belopp vid Jet första 11tbdalningstillfalkt. Samtidigt h;irml'd biir nuvaran

de rl'gler. som siiger att inkllm'->IL'll 11ndn tv{1 kakndl'rhalvar i viss;1 fall 

skall liiggas till grund för bl'hl•vspriivningl'n. ;indras si·i att hiinsyn tas 

endast till inkpmsten under det blcndnhalv;1r som studiemedel beviljas 

för. 
Sammanfattningsvis förordar jag sälcdes att studiemedel betalas lit tvfi 

gtmger per termin och att utbetalningarna relateras till det fiir perillden 

aktuella basbeloppet. Jag förLmlar vidare att ompriirning av beviljade 

studiemedel skall kunna giiras vid utbetalningstillfällcna med hiinsyn till 

lindrade fiirhM!andcn. Jag bcriiknar att flirslaget kommer att i vissa delar 

medföra en i.ilwd utbetalning od1 i ;111dra en min-.kad utbetalning av -.tudie

medcl. Totalt sett r;iknar jag med ett minskat utflöde om ca .30 milj. kr. Dft 

har jag ocks{l tagit hänsyn till att förslaget medför ökade driftkostnader p{l 

ca 1 milj. kr. r"örslagen kr:iver vissa lindringar i studiestödslagen. I övrigt 

bör det ankomma på regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. 

CSN att utförda de nlirmare best;immelser som föranleds av förslagen. 

Jag avser alt i annat sammanhang föreslf1 regeringen att ge CSN i 

uppdrag att, meJ utgtingspunkt i Jet förslag jag nu förordat. vidareutveckla 

och komplettera datasystemet för utbetalning tvil gängcr per termin. Arbe

tet bör bedrivas sä att de nya rutinerna kan till:impas fr. o. m. höstterminen 

19XO. 

Jag förordar att det sista steget i avvecklingen av prövningen mot makes 

ekonomi pi\ tiIIJelningssidan nu tas. MerkostnaJerna för ett slopande av 

makepri.ivningen pi\ tillJelningssidan ber~iknar jag till 11.6 milj. kr. 

I skrivelse Jen .30 augusti 1979 föreslår CSN betydande HittnaJer i frt1ga 

Lm1 möjligheterna att erhälla studiestöd for studier utomlands. Förslaget 

innebär ett steg i riktning mot den ökande internationalisering som pftgär 

inom l1Iika samhiillsscktorer. Enligt min mening mt1ste emellertid förslaget 

bereJas ytterligare i samband med att hela det studiesociala systemet ses 

över. Jag avser diirför att iiverfomna fiin,laget till studiestödsutredningen 

för beaktande i det fortsatta utredningsarbell't. 

För studiemedel och återbetalningspliktiga medel till studerande med 

särskilt vuxenstudiestöd beriiknar jag det totala medelsbeh11Vet till :! 304.6 

milj. kr. 

Åtcrbetalnini-: och iitl'rkrcl\" 

På flterbetalningssidan föreslär CSN föriindringar av reglerna om mini

miavgiften. dvs. de s. k. en tiondels- och tvä tiondelsreglcrna. IJcssutom 

föreslår CSN att den s. k. makeprövningen i äterbetalningssystemet slo

pas. Jag är inte nu beredd att tillstyrka dessa förslag. 

Jag tillstyrker däremot förslaget om förbiittraJ indrivning av avgifter 

genom en generellt förningd indrivningstid till Jen .30 november tredje året 
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eftt:r avgiftsän::t innan indrivningsiiremh:: avoryts vid krnrlllfogdemyn

dighet. Hiirmed blll"lfaller oehowt av bestiimmclserna i 8 kap. 3 stycket i 

studiestiidslagen om forfangd indrivningstid i vissa fall. Jag beriiknar alt 

forslaget medfiir en intiiktsiikning med 0.4 milj. kr. Slutligen fiimrdar jag 

CSN:s förslag om ;1tt avskrivning skall ske f1rligen efter beslut 11111 uppskov 

för iildre studiemeJels1ag;1re snm har (1rdinarie ~1krbetalningstiJ till fi:'i fas 

itlder. likslim fiirslaget 0111 att beslut lim befrielse frtrn f1tcrbetalningsskyl

dighet rt1 grund av vitrd av handikappat barn skall fattas av CSN i stiillet 

fiir som i dag a\' regeringcn. Det senare förslaget beriiknar jag medföra en 

minskning av intiikterna med 0.1 milj. kr. 

I prop. 197'!1./79: 100 bil. 12 h. 677-678) redovisade jag l'SN:s förslag i 

skrivelse den 2 okt11ber 197X (senare kompletterad med skrivebe den 22 

januari 1979) ang{1cnde olika fi.iriindringar i reglerna for återkrav av bi\de 

sllldiebidrag och i'11t:rbetalningspliktiga studiemedel samt i fri'lga om av

skrivningskungiirt::lwns tilliimpning rti i'tterkravsiirenden inom studiestiids

systemL'l. Jag anfiirde d~1 all förslagen borde bli föremtil för ytterligare 

överviiganden. Förslagen har r..:missbehandlats. Enlig min mening biir 

reglerna för ätt:rkrav av felaktigt uppbmet studiestöd vara samordnade 

med reglerna fi.ir den ordinarie itterbetalningen. Aterbetalningssystemet 

skall ses i.iver av studiöti.idsutredningen. I den m<ln nya eller iindrade 

rL'gler for {1terkravsverksamheten behövs bör delta utredas av studiestöds

utrcdningen i samband med utredningens iiversyn av titcrbetalningssystc

met. Tvii av de i den niimmb skrivelsen framfiirda förslagen iirjag emeller

tid redan nu bercdd att ta upp till behandling. 

Enligt bestiimmclscr i lJ kap.:! *andra stycket studiestödslagen kan. om 

n;1gon avbryter sina studier. uppburen studiehjiilp genast återkriivas till 

den del denna varit avsedd fi.ir tid efter studieavbwttet. Fri1ga har i vissa 

fall uppkommit om i1terkrav i si'ldant fall skall riktas mot foriilder eller 

omyndig elev. Hiigsta domstolen ( HDl har i ett par nyligen avkunnade 

domar. funnit att det. i avsaknad av lagstöd för annat. för anses att 

skyldigheten att {1terbetal<1 uppburen studiehjiilp avilar den som studiehjiil

ren tillfallit. Enligt HD iir studiehjiilpen i nuvarande studiestödslag utfor

mad såsom en eleven tillkommande förmtm. CSN föreslar mot bakgrund 

hiirav att en iindring i studicstödslagen införs med innebörden att äterkrav 

av studiehjiilp inte skall ske vid studieavbrott under termin för vilken 

eleven redan uppburit studiehjiilp. För egen del vill jag an fora följande. Det 

torde ofta vara förenat med stora svhrigheter och bet:inkligheter att för

söka rn omyndiga elever <tll återbdala redan uppburen studiehjiilp. Jag vill 

llCkså pi1minna om att studiehjiilpen iir ett familjepolitiskt stöd till familjer 

med barn i gymnasial utbildning med syftt: att motverka ekonomiska 

sociala 01.:h geografiska skillnader. Jag förordar diirför i stiillet att studie

stödslagcn iindras si1 all itterkrav av studiehjiilp till omyndig elev som 

uppburits obehörigen eller med för högt belopp eller som avser tid efter 

studieavbrott skall riktas mot förmyndaren och inte mot eleven. Återkrav 
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med stöda\' den iinJrade hcstiimmelsen h;m ".i;iivfallet L'nda'1 ;t\'Sl' stuJic

hj;iJp som bl'1altats ut efter bc-,t;irnmd,cns ihrafttr;idandt:. 

Vidare fiinirJar jag. efter samr;·1d med chefen flir budgetdepartementet. 

att CSN :s förslag om att atcrhra\sf1>rdringar inom ~tudicstiidssyst..:mct 

inte bör bli forcm[IJ för avshrirning enligt avsJ..rivningskungiirclsen. btiillct 

hiir i Je studiesociala författningarna införas hcstiimmcbcr som gör det 

miijligt att bevaha r1tcrkravsfordringar under samma tid som g;illcr för det 

reguljiira ätl'rhctalningssystcmet. Avskrivning hör lhircmot kunna göras 

om giildcn;iren avlider och dödsboet saknar tillgängar. libom niir giildc

n;ircn fyllt 65 ar. I .ikas;'1 bör :itcrJ..ravsfordring kunna avskrivas i vissa fall 

dt1 kostnaderna för indrivning iivcrstiger fordringen. 

De förslag som j;1g i det fi_irq::icnde har lagt fram lim att barntilliiggct 

alltid skall utgöra i1tcrbctalningspliJ..tiga -,tudiemedcl. att studiemedel skall 

utbetalas tv{1 gtmger per termin. att makcpriirningen vid heviljning av 

sttu.lierm·del slopas. att avskrivningsreglerna för iildre studiemedelstagare 

iindras. att beslut om befrielse fr:in [1ll'rbctalningsskyldighc1 pt1 grund av 

vård av handikappat barn skall fattas av CSN. att fiterkrav av studichj;Up 

till omyndig elev skall kunna riktas mot förmyndaren. att avskrivning skall 

skl· i vissa fall samt indrivningstidcn skall fi_irliingas kriiver ;indringar i 4 

kap. 17. 19. 21. 2.~ och 24 ** lH:h 8 kap. 4. 20. 56. 60 och 66 ** llL'h 9 kap. 

2 * studicstödslagcn samt punkt 6 i övergängshcstiimmclscrna till lagen. 

De nya hestiimmeberna bör triida i kraft den I juli 1980. Dock bör bc~Um

mclserna i 8 kap. 4. 20 llCh 56*~ triida i kraft först den I januari 1981. 

Förslag till iindring i studicstödslagcn hör fogas till detta protokoll som 

hilaga 12 .4. Detta lagfor~lag innehäller ocksfl förslag till de ändringar i 

studiestödslagen som föranleds av mina förslag under anslagen Studichjiilp 

m. m. och Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag hemstiillcr att regeringen förcslttr ribdagen att 

I. antaga inom utbildningsdepartcmcntet uppriittat förslag till lag 

om iindring i studiestödslagen I 1973: 349). 

2. till S!llllinnn/d 111. m. for budgcttiret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 2 304600000 kr. 

F 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

1980/81 Nytt anslag (förslag) 555 300000' 

' Anslaget omfattar posten Vuxcnstudiesti\d under det tidigare anslaget Studiehi
drag m. m .. som nu hryts upp i fyra nya amlag. samt hela Lict tidig.an: anslaget BiLirag 
till uppsökanLic verksamhet på arhetsplatscr m. m. 

Från anslaget bestrids utgifter för timstudiestöd. dagstudiestöd och sär

skilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt studicstödslagens 

I 1973: 349. omtryckt senast 1975: 359, iindrad senast 1979: 1144) 5, 6 och 7 
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kap. Fr~in anslago:t he'1rilb oekst1 enligt riksdagcfö hesl11t <rr,1p. l'J7'i: 23. 

SfU 197'\: 14. rskr 197'\: 17h. UhL l'J7.~: 16. rskr 1975: 177) kostnaJcr !'lir 

statshidrag till uppsökande verksamhet p;·i arhetsplaher enligt fi.\rnrdning

cn l 1975: 39:". omtryckt l'J78: 3001 d;irom. Vidare bestrids frän anslaget 

ko-,tnader ff1r hidrag till centrala fadi.liga lHganisat.11ini.:r t'i'lr grnndhtggamli: 

uthildning av fackliga studieorganisatiircr. 

Lltgiftcrna unJer anslaget tiieks gc1wm att motsvarande belopp föp, (iver 

till anslaget frim inkomstskattetiteln. rnirviJ anv;inus medel pft ink11111st

skattetiteln som tillfaller statsvcrket genom vuxcnutbildningsavgiftcn. 

Cn11ra/11 .1tucli1'.lf iid.111ii11111de11 I CSN J 

I. Under budgetäret 1978/79 har s~irskilt vu.xenstudiestöJ beviljats till 

sllfucrande pf1 grnndskole- och gymnasieskolenid samt till studerande i 

yrkö\ekni>.k hög.skolcutbildning. Den Intala beviljningen har l1mfalla\ ca 

20000 personer och 11ppgt1tt till omkring 2.'\7.5 milj. kr. Fiir budgetfaet 

1979/80 har anvisats 331.1 milj. kr.. motsvarande i.:;1 13 900 årsplatser. 

CSN före siar en ökning av antalet ärsplatscr till 16 800. Detta medför en 

iikning av medclsbehovet mnl 68.4 milj. kr. Den totala kostnaden för 

siirskilt vuxenstudiestiid under huugetäret 1980/81 blir stl!i:des _'99.5 milj. 

kr. Liksom för studerande med studiemedel fön:släs den iivre äldcrsgr;in

sen för r~itt till sti.iJ höjas från 45 till :'10 är. 

2. Timstudiestiid beviljades under föregående huugctår med omkring 

61.4 milj. kr. Uthetalningarna uppgick dock cndast till 26.5 milj. kr. fi.ir 

hudget~m:t 1979/80 uppgt1r anvisade medcl till 67 .5 milj. kr. motsvaranuc 

25 000 stöd om 90 timmar. 

CSN föreslår ett oforiindrad anwl stöd för buugctt1ret 1980/81 till förman 

för en höjning av beloppet per timme. Enligt CSN hör timstudicstöuet 

höjas frtm 30 till 38 kr. Medelsbehovet vid ett höjt belopp per timme ökar 

med 18.0 milj. kr. Totalt föresU1s för timstudiestiid avsiittas 85.5 milj. kr. 

CSN föreslår att delutbetalning av timstudiestiid skall kunna göras i del 

fall en studiccirkel r~igår över ett kalcnuerhalvårsskifte. 

3. Dagstudiestöd betalade~ under förcgäendc budgctär ut med omkring 

41.5 milj. kr. Anvisade medel för hudgetåret 1979/80 uppgM till :'17.6 milj. 

kr.. vilket motsvarar 16000 stöJ om 12 dagar. 

CSN föreslår att antalet dagstudicsti.id för budgctäret 1980/8 l minskas 

något sä att utrymme skapas för en höjning av beloppcn för dagstudicsti.id. 

Antalet stöd föresfas bli 15 200 om l 2 dagar. Nämnden anser att inkomstbi

draget i dagstudiestödet hör höjas från 150 till 250 kr. och intcrnathidraget 

fran 150 till 225 kr. Om antalet stöd fastsfalls till denna nivi't och bidragen 

per dag höjs enligt förslaget blir medelsbehovet för dagstudiestöd totalt 

86.7 milj. kr. 

CSN föreslttr att rcsurscrna för tim- och dagstudiestöd anvisas inom en 

gemensam ram och att medlen får disponeras av vuxenutbildningsniimn

Jerm1 efter de heh(lv som finns i varje liin. Vidare föreslår nämnden att 
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flinklning av tim- och dagstudiestöd far giiras till personer som iir bosatta 

in1lln ett Hin och inte. som nuvarande regler anger. till personer som har sin 

huvudsakliga arbetsplats inom liinet. 

CSN föreslar vidare att internatbidrag i vissa fall skall kunna beviljas 

trots att den studerande uppbiir annat studiestöd för samma tid. Inkomstbi

drag föreslf1s i vissa fall kunna utgi\ iiven under icke kursdag dti inkomst

bnrtl'all har 11ppstf1tt p{1 grund av studierna. 

4. Under 1978/79 disponerade vuxenutbildningsniimnderna 22.X milj. kr. 

för uppsiikande verksamhet p{1 arbetsplatser. Hiirav var 3.X milj. kr. kvar

varande medel fri:m tidigare b11dgett1r. Hidrag söktes med 30 milj. kr. Totalt 

kunde 75 'i av sökta belopp beviljas. För 1979/XO disponeras 22 milj. kr. 

vartill kommer I 0 milj. kr. Slllll {1tersti:tr frän vuxenstudiestöden 1976/77. 

Under de niirmaste ären planeras en fortsatt utbyggnad av verbamheten. 

Efter förslag frrm beriirda organisationer och v11xenutbildningsdniimn

<.Jcrna föreslf1r CSN att medel anvisas med 27 milj. kr. 

5. Planering m. m. av uppsökande verksamhet och utbildning av fackliga 

studieorganisatörer. 

Under innevarande t1r finns till förfogande för detta iindamal X milj. kr. 

Lands1irganisationen i Sveriges 11ch ljiinstemiinnens <.:entralorganisation 

begiir en ökning till 10 milj. kr. 

CSN fiireslar att medel under denna delpost riiknas upp till 10 milj. kr. 

6. Bidrag till informationsverksamhet avseende svenskundervisning för 

invandrare. 

CSN anser att beloppet for detta iindamäl bör bestämmas oföriindrat till 

500 {)()() kr. 

CSN har den 25 maj 1977 inkommit med en skrivelse angi\ende bevilj

ning o<.:h utbetalning av siirskilt vuxenstudiestöd i vissa fall. 

CSN har den 27 september 1979 inkommit med en skrivebe rörande 

siirskilt vuxenstudiestöd fiir studier pt1 högskoleniv{1. 

I en skrivelse yrkar kommunala vuxenutbildningens elevkår i Umeå att 

de sjukförsiikringsregler som infördes den I juli 1979 bör tillämpas retroak

tivt. 

CSN har pa uppdrag av regeringen gjort en utvärdering av den uppsö

kande verksamheten pa arbetsplatsen. 

Resultatet av denna utvärdering presenteras i en rapport Vem hlcv 

uppsökt o<.:h vad hiinde sedan - En analys av uppsökande verksamhet pä 

arhetsplaben (CSN den 6 september 1979). 

Jag liimnar hiir en kortfattad redogörelse för rapportens innehåll. 

Ut>f>.1iikand1' 1·crk.1amhct f>å arhl'l.1p/a/.\'en 

I rapportens sammanfattning konstaterar utvärderarna att man av rim

liga skäl n:\tt olika långt mot de mål som g~iller för den verksamhet som 

bedrivs med medel som stär till förfogande för uppsökande verksamhet p:\ 

arbetsplatser tVUN-medel). Men. framhtills i rapporten. man har kommit 

en bit p:\ viigen att nå den egentliga målgruppen med verksamheten. 
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Sv:lrighderna hcskrivs snm stora. Förut1.lm alt di: miinni-..kor. '-llm det 

g;iller. iir studieohen;igna. vilket ju var orsaken till l1tgiirden med VUN

me<.kl till urp-..iikande ,·erksamhet. motverka-.. deras deltagande av att de 

studiealternativ -..11111 de erbjuds 11fta ter sig som alltfor sk1>llika. D;irför 

intre-..-..erar man sig inte fi.ir dem eller anser dem alltfiir betungande för att 

man skall väga eller kunna ge sig rf1 dem. 

Till detta kommer praktiska prohlem. niir det giiller all kombinera arbe

te. familjeliv. fritid 11ch studier. I synnerhet iir de problemen besviirande 

för st1dana som exempelvis har skiftarbete. arhetar pti mindre företag eller i 

mindre arbetslag. diir man iir mycket heroende av varandras insatser. I 

glesbygderna tillkommer problem med avstfrnd m. m. 

Utviirderarna menar emellertid all det största hindret för verksamheten 

iir otillriicklighcten i satsningen. satt i relation till amhitionerna med den. 

lJppsiikeri. i synnerhet niir målgrurpen iir negativ eller likgiltig till studier. 

är ett tidskriivande arbete. Urpsökaren fär etiskt sett inte <'lgera som 

'"fiirsiiljare ··av cirklar eller kurser rn:h har oebl1 pfi sikt dålig framgång om 

han gör det. Det mf1-..te mer bli fråga om att genom överföggning;1r med de 

uppsiikta finna vilka hehov och intressen de har och hur dessa hiist skall 

tillgod11ses. Urpsökarna har inte tid att annat iin i mindre utstriickning 

arbeta p~ del la siitt. 

Även samarbetet mellan de urps1)kande organisationerna och arbetsgi

varna kan fiirbiittras. Arbetsgivarna förhindrar vanligen inte den uppsö

kande verksamheten. Men de befrlimjar den ._1ftast inte heller. bl. a. av det 

skiilct att det inte har klarats ut i vilken utstriickning det ligger inom 

företagens intresseområde att aktivt agera fi.ir ökade möjligheter till de 

studier. som det giillcr. Det iir inte uteslutet att problemen ökar. om 

frlrnvaron för studier ökar och diirmed den aktuella verksamheten måste 

planeras och genomföras pf1 ett annat siitt iin om få eller inga är frånvaran

de för studier. 

En viktig erfarenhet som redovisas i raprorten iir att bland uppsökta 

s11m ocksi'l har kommit till stlldier. såv~il som bland studieorganisatörer 

med perspektiv över tiden. ~ir den vanliga uppfattningen att det tir uppsö

karnas verksamhet som har varit den drivande och i många fall avgörande 

kraften bakom studierekryteringen. Man anför att folders o. d. inte har 

samma övertygande t:ffekt som en personlig kontakt. Dessutom kan man i 

ett samtal med en urpsökare fä tillfalla att pt1 ett konstruktivt vis belysa sin 

totala studiesituation och dessutom ge synpunkter pa fack och företag. 

som annars inte kommer fram. 

Uppsökarna själva anger oftast att verksamheten är stimulerande och att 

de själva får stort utbyte av den. Samtidigt är det uppenbart att den är svå.r. 

ht'lungandt: och ofta ångestskapande. En fortbildning av uppsökarna bör 

därför ske med tanke på inte endast deras behov av tekniska kunskaper. 

utan också så att de får tillfälle att odla rerspektivet på sig själva och 

verksamheten. 
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Av rapp11rtens avslutanJe retkxi1rner kan bl. a. fiiljan<.k citat vara vjrda 

att begrunda . 

. 1!1i (g rllflfl('ll 

"Det som ur studiesynpunkt ;ir gemensamt fiir de persllner. s\lm med 

den största r:itten blir sökas upp. :ir att de iir mycket litet st11dieheniigna. 

Oe har inte den sortens erfarenheter av studier att de tar egna studieinitia

tiv oc.:h det finns siillan faktorer i deras arbete. sllm medfor att de spl>rltant 

far ökad lust till studier. Ofta har de sftdana minnen fr{1n skoltiden - och 

detta g;iller oavsett om de lyckades bra eller lbiigt i skolan - ;1tt de 

upplever studier som n:lgot mycket negativt. .. 

"lJppsiikande verksamhet behövs inte eller iir liitt att bedriva bland Jem 

som sj;ilva siiker sig till studier. men den behövs och iir svar all bedriva 

bland dem sllm inte vill studera dler som är negativa till studier.·· 

0111 .1111ilil'11ita11111irl'11 

"Om den uppsiikande verksamheten skall kunna göras optimalt effektiv. 

måste uppsökarna kunna erbjuda mycket mer jordn;ira alternativ till 

många av de uppsökta. Det kan bli frtlga om arbetsplatssamtal, om samtal 

om förhtillanJet mellan föriildrar och barn etc. UI. a. måste ocbå miijlighe

terna att liira sig mer manuella och för individen sjiilv direkt praktiskt 

anviindbara verksamheter ökas om man vill nä alla.·· 

.. Sammanfattningsvis kan det om studiealternativen siigas. att de -

delvis på grund av statsbidragsbestiimmelserna - i stort sett genomgäende 

är konstruerade för studieben;igna. De kan diirfor t. o. m. verka stl avskräc

kande för många inom målgruppen. att deras ovilja mllt studier snarare 

ökar iin minskar av att dc uppsöks." 

Amhirio11cr1111 och r1'.rnr.1·1·r1111 

.. Ambitionerna m~·d den uppsökande verksamheten oc.:h de röurser som 

stär till flirfogande svarar inte mot varandra. Det iir niistan omöjligt att 

bedriva en kontinuerlig uppsiikande verksamhet. där uppsökare och upp

sökta kan föra en diskussion över tiden. Uppsökarna har helt enkelt inte 

möjlighet till mer än korta, informcrande samtal. om de inte gör speciella 

arrangemang eller anviinder egen tid. av organisationen tillskjutna medel 

e. d." 

Om 111hild11i11g ar 11r1psiik11re 

"Att vara uppsökare är bäde emotionellt lh.:h kunskapsm:issigt krii

vande. Det tar tid att bygga upp den fond av erfarenheter som behövs. för 

att man skall bli både effektiv oc.:h så öppen för de uppsöktas ~ynpunkter 

att man kan bidra till att studiealternativ hlir realistiskt utformade. 

Den utbildning ~om ~tudieuppsökarna får i dag ~ir i och för sig bra i 

flertalet fall. men den iir otillriicklig". 
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Fi>r1•dr11g1111d1·11 

Umkr förevaramk anslag redovisar jag. i enlighet med vad jag tidigare 

har anf'lirl. anslagsrllsten Vuxenstudiestöd under Jet tidigare an-.;laget 

Studiehidrag m. m. 

Vuxcnut hildningsavgihen ;·,r f. n. 0.25 '·i a\ den totab liinöumman. Jag 

bL'riiknar inkomsll'rna frim vuxcnutbildningsavgifll'n till :'i88 milj. kr. Som 

jag tidigare har anfört beriiknarjag inga intiiktL'r frän influtna skatll'medel. 

I rror. 1976/77: 100 bil. 12 förordade jag en stegvis renodling av disposi

tionen av vuxenutbildningsmedlcn. Avsikten var att under en tretirsperiod 

helt lyfta av de bidrag till studiecirkelverksarnhet. studieförbund m:h stu

diemedclsfonden. som belastade vuxenutbildningsavgiften. Pti grund av 

det rädamlc hudgctHigcl förordade jag i pn1p. 1978/79: ll\O bil. 12 att det 

s. k. avlyftet för det sista avvecklingsi1ret 1979/80 skulle stanna vid 70 milj. 

kr. isHillct for planerade slutgiltiga 150 milj. kr. Jag iir nu beredd att ta det 

tilerst{1ende avvecklingssteget och förordar s~iledes att vuxenutbildnings

avgiftsmedel endast anviinds till att finansiera vuxenstudiestöd m:h admi

nistration av dessa. 

Det ökade utrymmet för vuxenstudiestöd. administration av sttiden samt 

uprsökande verksamhet ptl arhetsrlatser blir d;irmed 80.7 milj. kr. Som jag 

tidigare har anmiilt föreslår jag att 8.7 milj. kr. av detta utrymme utnyttjas 

för timersiittning till arbetstagare i grundutbildning flir vuxna under ansla

get Timers;iuning vid gnmduthildning för vuxna . 

.lag förordar ett likat antal vuxenstudiestöd för liingre studier. Beriiknat 

efter det antal heltidsstuderandc som skall kunna fä sttidet bör utrymme 

finnas för ca I :'i 800 helårsrlatser jiimfört med f. n. ca 14 700. Kostnaden 

berliknas till 376.3 milj. kr. IXiremot ~ir jag inte beredd al\ förnn.la lindrade 

åldersgränser for det siirskilda vuxcnstudiesttidet. 

Av de resurser som har anvisats för särskilt vuxenstudiestöd h<ir hittills. 

sedan medel avsatts för studerande i yrkesteknisk högskoleutbildning 

( YTH ). ca :'i4 '.'( lagts pft grundskolenivä och 46 ''i rå gymnasieskolnivå. 

Andelen sökande som har beviljats vuxenstudiestöd för grundskolestudier 

har ökat varje är. medan det för studerande pi\ gynmasieskolnivä har blivit 

betydligt svarare att fl:\ stöd. Jag är mot bakgrund hlirav hercdd att i 

enlighet med CSN :s förslag förorda en nägot ökad medclstilldelning för 

gymnasieskolnivan. Samtidigt vill jag ge vuxenutbildningsniimnderna möj

lighet till ett nt1got friare resursutnyttjande. Jag förordar således att vuxen

utbildningsnämnderna. i den män det blir medel över på grundskolekvo

ten. skall kunna disronera dessa medel för studerande rå gymnasieskol

nivii. 

Vuxenstudiestöd kan f. n. endast utgå till högskolestudier i form av 

yrkesteknisk högskoleutbildning. Studerande vid denna utbildning har 

emellertid en garanterad rätt till sådant stöd. I samband med all jag i 

föregående års budgetprorosition förordade att försöksverksamhcten med 

YTH skulle urphöra 1H.:h att utbildningen inlemmas som ordinarie utbild-
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ning i1wm hiig\klilan'> ram. diskuterade jag lH.:bi"i llm dt?nna garanti hmde 

harst:1. .la!! fiinllsattL' d~i att CSN sk11lk giira en ut\·:irdering av stuuie.'>ti·i

dt?ts ht?tydt?lsL' flir utbildningen o-:h ta stiillning till lim vuxt?nstudiestödet 

iiVL'n i fram! idl.'n horde utg{1 oföriindrat till studerandt> vid YTH. 
CSN har i rn skrivelse den 27 septcmhcr 197') föreslagit att rt?geringcn 

driijcr med ett slutgiltigt _.,,;iJJningstagandt· ytterlig;1rl' n;1gon till. hl. a. diir

fiir att 11t viirul'ringen :in nu inte iir avslutat.I. ML'LI hiinsyn hiirt ill fiirordar jag 

intt· nu n{1gon fi.ir:indring bl'triiffanue vuxenstudiestöd till studerande vid 

YTH. 

Jag ber;iknw· att det skall finn;1s utrymme för ett ofiiriindrat antal timst11-

diestiid. u\s. 2'.i 000 sti.id . .lag förordar en hi.ijning av ersiittningen per 

timme fr;·in 30 till :n kr. J;tg avst?r att i samhaml ml'u regleringsbrevsarbt?tet 

föres);\ rC'gt?ringt?n C'n s{1Jan fiiriindring av stuuiestiiusföroruningen att det 

blir möjligt att uthetala timstudit?sliid fi.ir \ a1jc kalcnderhalv;'1r. iivcn om en 

stuuit?-:irkt?I inte iir avslutad. Vidare iimnar jag förorda att vuxenutbild

ningsniimnuerna ges vissa möjligheter till omfiiruelning av medel mellan 

ramarna fiir tim- och dagstuuiestiid. 

Antalet dagstudiestöu beriiknar jag till oföriindrat 16 000. Jag riiknar 

viu;!l"c med en höjning av internatbidraget frän nuvarande I 50 kr. till 

165kr. per Jag lH.:h av inkomstbidraget fri\n 150kr. till 19Hkr. per dag. dvs. 

sex gänger tirnstuuiesti.idet. 

Jag iir inte nu bereJd att förorda CSN :s förslag till iinurade regler niir det 

giiller riill till intcrnatbiJrag i vissa fall under den tid dit annat studiestöt.I 

utgtir. r:itt till inkomstbidrag under il:ke-kur~dag samt foruelning av dagsll1-

diestiidet efter antalet bosatta i ett liin. 

CSN har i en siirskild skrivelse till regeringen ptilalat det otillfreusstiil

lande i att siirskilt vuxenstuJiestöd i olyckliga fall kan komma att utgå 

parallellt med full inkomst. I undantagsfall kan ~i ven Jagsllldiestöd utgå till 

persnner ~om har gl•Ua möjlighekr all finansiera studierna pt1 annat s;itl. 

Situationen uppstår endast i de fall dt1 det konkurrensförhallande. som 

normalt r{1der betriiffande ansökningar om vuxenstudiestöd. av någon 

anlcuning har upphört. Det kan t. ex. g;llla studerande vid YTH. som ilr 

garanterade stöd. eller dagstudiestöd vid ett ansökningstillfällc dä antalet 

stöd riicker 1tt alla sökande. 

Jag anser att en mera formell ekonomiprövning av ansökningar om 

vuxefötudiestiid skulle strida mot förslag och intentioner i propositionen 

( 1975: 23) om vidgat.I vuxenutbiluning samt studiestöd till vuxna m. m. och 

dessutom leda till en olycklig byråkratisering av stöJen. Samtidigt finner 

jag, i likhet med Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens -:en

tralorganisation. som har beretts tillfälle att yttra sig över CSN :s skrivelse. 

att vuxenutbildningsnämnderna iindt1 biir ha en möjlighet att i undantags

fall avsli\ en ansökan om det vid en prövning av den studerandes ekono

miska forhallanden. är uppenbart att den sökande inte är i behov av 

vuxenstudiestöd. Jag förordar Jä1for en iindring av studiestödslagen. 
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Tidigare har i 7 kap. IX~ studiestiidslagen h;invisah till hes1;immelsl'l"l1a 

i 4 kap. i samma lag om n;ir reglerna om gifta studerandl' sk;ill till:impas. 

Dessa heshimmelser i 4 kap. stuJiestödslagen upph;ivs n11 enligt mina 

fiirslag om att makeprövningen skall slnpas for studiemedl'I. Di:tta fiirank

Jer en ;indring i 7 kap. IX~ studiestiidslagen. 

MeJ hiinvisning till vaJ jag s~dedl's har anfiirt hcriiknar jag att di:t fiir 

buJgl'lt1ret 1980/XI behiivs 74.3 milj. kr. fiir timstuJiesliid 1H:h 61J.7 milj. kr. 

for Jagstudiestöd samt 376.3 milj. kr. fiir s;irskilt vuxenst11dii:stöd elll'r 

totalt 520.J milj. kr. 

Unuer innevarande buJgettu· utgitr 22 milj. kr. i bidrag till uppsiikanue 

verksamhet på arbetsplatser rn.:h X milj. kr. i bidrag till utbildning av 

fai:kliga studieorganisatörer. 

För att beslutade vuxenutbilJningsreforrner skall t:'\ önskad effekt iir det 

viktigt att nä ut meJ information ni:h erbjudande om utbildning till breda 

grupper av ltlgutbildade pt1 arbetsmarknaden. Bidrag till uppsökande verk

samhet pä arbetsplatser m. m. utgt1r till de fackliga organisati1mema samt 

till Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges Fiskares riksfiirbunu och Sveri

ges hantverks- och industriorganisati1>n- Familjefört:tagen. Enligt min me

ning iir det viktigt att resurserna för denna verksamhet i i kar sa att tillg;ing

liga stöd skall kunna utnyttjas väl oi:h av de hiigst prioriterade grupperna. 

Den tidigare redovisade rapporten om Jen uppsökande verksamheten vi

sar att det krävs stora resurser oi:h betydande insatser av dem smn iir 

uppsökare for att kunna n:krytera kortutbildade till studier. Jag riiknar 

diirför med en ökad knstnad under budgeti\ret 1980/XI till totalt 26 milj. kr. 

fiir denna verksamhet. 

För bidrag till de centrala fackliga organisatinnemas grundhiggande ut

bildning av studieorganisatörer samt för viss planering av denna utbildning 

och den uppsökande verksamheten räknar jag med en kostnad av totalt 9 

milj. kr. 

Från detta anslag har tidigare utgMt medel för information genom uppsö

kande verksamhet pft arbet,platser för att stimulera anställda invandrare 

att delta i undervisning pä svenska. Denna post har nu llyttats till littera E. 

anslaget Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

Under anslaget bi..ir för hudgetäret 1980/81 sammanlagt 555.3 milj. kr. tas 

upp. 

Jag förordar att denna summa skall tillföras anslaget av de medel som 

tillfalkr statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 

De förslag jag nu har lagt fram om ändrade belopp för tim- och dagstu

die,töd samt ändrade regler för dagstudiestöd och s~irskilt vuxenstudiestöd 

kräver ändringar i 5 kap. 4 S. 6 kap. 2 och 6 ~§ samt 7 kap. 4 och 20 *§. 

Som jag tidigare har angett krävs ocksf1 en iindring i 7 kap. 18 §. f-örslag till 

ändringar i studiestödslagen bör fogas till detta protoklill 'om hi/aJ:a 12.4. 

Detta lagförslag innehålkr också för,lag friin de iindringar i studit:stiidsla

gen Sl1m föranleds av vissa förslag under anslagen Studiebidrag m. m. och 

Studiemedel m. m. 
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.lag hcrnstiiller all regeringen foreslfa riksdagen att 

I. antaga inom Llthildningsdcrartcmcnkt urrriittat fiirslag till lag 

om ~indring i studicstödslagen ( 197J: 349). 

2. godkiinna att 5.'i.'i 300000 av de medel snm tillfaller statsverkd 

genom nncmll hildningsa vgiftcn li:ir budgctt1rct I 9XO/X I anviinds 

fi.ir att finan~iera anslaget. 

3. till \.'11.11·11.1111di1·sriid 111.111. för hudgetitrct 19XO/XI anvisa cl! rcser

vationsanslag av .'i.'i.'i 300 000 kr. 

F 6. Timersättning \·id grunduthildning för \·uxna 

19XO/XI Nytt anslag (fi.irslag) 2X000000' 
1 Anslaget nmfattar timersiitlning vid grund11thildning för vuxna frtrn det tidigare 
anslaget Studiebidrag m. m .. som nu brutit~ upp i fyra nya anslag. Utgiften för dctla 
iindamal var budget.:\.ret 197K/79 I I '100000 kr. od1 anslaget budget<\ret l97lJ/80 
16 100000 kr. 

Fri111 an-.,laget bestrids utgifter för timersiitlning vid grunduthildning for 

vuxna enligt förordningen ( 1976: 327) om timcrsiillning vid gnmduthildning 

fiir vuxna liindrad senast 1979: 43Xl. Klistnaderna för timersiittning till den 

som t"ö!-llirar arbehinkomst finansieras med vuxen11tbildningsavgiftsme

del. 

( ·,.111 rnlu .1r11dil'sl l>d.rnli m mfr11 

Timersiittning till deltagare i grunduthildning for vuxna har under bud

getäret t97X/79 utgMt med 25 kr. till den som förlorat arbetsinkomst 

(motsvarande) och fO kr. l'iir annan deltagare. Under budgetåret bcriiknas 

ca 12 milj. kr. ha utbetalats. Innevarande hudget~tr urrgår timersiittningcn 

till 30 resr. 12 kr. och totalt disroncras 16.1 milj. kr. Vid (1forändradc 

regler och hel opp har utgiften för budgetärct t 9XO/X t heriiknats till 20.7 

milj. kr. Centrala sllldiestiidsniimnden <CSN J föreslår att ersättningen per 

timme höjs till 3X kr. bitde för studerande som har inkomsthortfall och 

annan studerande. Undantag föresläs för deltagare som har urpeh;illet helt 

bekostat av stat eller kommun. Sftdan studerande föresläs kunna erhålla 

ersiittning med I .'i kr./timmc. Vidare förcsltir CSN att timcrsättning skall 

111gft i stiillet för studiehjiilp till studerande under 20 är i grunduthildning för 

vuxna. Ersättningen hör dit vara l.'i kr. Slutligen föreslår CSN att griinsen 

for antalet timmar som timcrsiittning högst far utgt1 höjs från 2 220 till 3 340 

timmar. Förslagen bcriiknas medfiira ett iikat mcdclshehov på .'i7.8 milj. 

kr. Det totala mcdebbehovct blir dfamed 73,9 milj. kr. 

Vi'irl'drngandcn 

Timersiittning vid grunduthildning for vuxna utgår med 30 kr. rcr timme 

till den ~om har inkomsthortfall och med 12 kr. per timme till i.ivriga. Med 

oförändrade regler och helorr heriiknar jag medelsbehovet till 2.'i,7 milj. 

kr. Jag förordar att beloppen for timcrsättning höjs till 33 kr. resr. 13 kr. 
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per timme. K1i,tnadsiil-.ningen for de..,sa hiijningar her:ikn;1r jag diirfor till 

2.3 milj. kr . .lag :ir inte heredd att tilbtyrka eentral•t studiesti.idsniimndem 

fors lag om alt dl'I hi.igre beloppet skall utgt1 till alla studerande med 

undantag av de 'tuderande '<lll1 har sitt uppehiilk hekostat a\" stat eller 

k1imm1111. De 'tudnande som inte har ett inkomst bortfall b\ir iiven forh:itt

ning"'is fa det l:igre beloppet. Inte heller fiirslagct om att studerande under 

20 {1r i grnndutbildning for vuxna skall fri timnsiittning i stiillet for studie

hjiilp eller fiir,laget om en hiijning av griinsen fiir antalet timmar som 

timersi1ttning for utgf1 iir jag nu heredd att förorda. 

Som jag har anfiirt under det inledande avsnittet till Studiestöd m. m. 

förordar jag att timersiittning vid grundutbildning fiir vuxna forv:irvsarhe

tande finansieras med vuxcnutbildningsavgithmcdel. Jag ber:iknar kostna

derna för denna kategori till 8.7 milj. kr. 

.lag hemstiilkr att regeringen fiiresbr ribdagen att 

I. gndbnna att 8700000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för hudgettlret 1980/8 I anv:inds 

för att finansiera anslaget, 

2. till Ti111cr.1iitt11i11g 1·id gm11duthild11i11g f("ir rnxna för budgetäret 

1980/X I anvisa ett förslagsanslag av 28 000 000 kr. 

F 7. Kostnader för a\·skriming a,· vissa studielån med statlig kreditgaranti 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

180730 
200000 

200000 

Frtin detta anslag bestrids kostnader deb för avskrivning med 25 ''.( av 

kapitalskulden pi'1 stabgaranteradc studielän i enlighet med kungörelsen 

( 1961: 384) om avskrivning av lån för studier. dels för avskrivning i de fall 

lt1111agaren avlidit eller varaktig hetalningsoförm{1ga intriitt. De läncf"ormer 

som iir förbundna med allmän avskrivning med 25 1
:;, har upphört enligt 

I %4 års riksdgsbeslut om reformering av det studiesm:iala stödet till 

studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmänna av-.krivning

en kommer dock anslaget att belastas med kostnader under en i.ivergt111gs

tid. 

Centrala st11diestiidsniimndcn föreslår att anslaget för n~ista budgetär 

förs upp med oföriindrat belopp. 

Fi.iredra}.?andcn 

Anslaget h0r föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föresli\r riksdagen 

all till Kos/flader fur a1·.1-/.;ri1·ning 111· 1·is.rn studielän nu·d statlig 

kreditgaranti för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

200000 kr. 
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F 8. Bidrag till hälso- och sjukn'trd för studerande 

l 97'il./79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I för~lag 

3 OO'il.250 

2 255 000 
2 795 000 

Frän detta anslag hestrius kostnader fi_ir hidrag till h;ibo- lll.:h sj11b ilrd 

för studerande enligt beshimmdser som regeringen har meddelat i regle

ringst'lrev den 7 juni 1979. 

Tillsyn över hälsl1- och sjukvården för studerande utövas av sPcialsty

reben som har att pröva ansökningar om stahhidrag till s11dan verks;1mhet. 

Statshidrag utgår till kårmtsniimnderna för hiibo- och sj11kvt1rd i Bor{1s. 

Göteborg. Karlstad. Linköping. Luldi. Malmii/l.und. Stockholm. Umd. 

Uppsala. Växjö. Örehro och Ostersund med 21 kr. per studerande intill ett 

antal av 10000 studerande och med 14 kr. for varje ytterligare studerande. 

Statsbidrag ber;iknas efter antalet studerande som under budgetåret akti\ t 

hedriver studier. 

Socialstyrel.1e11 föresl{tr l!n uppriikning av bidraget till 24 rl:'Sp. lfi kr .. 

vilket medför en ökning av dl!t totala mL·1..klsbehovet med 695 000 kr. Det 

statshidragsgrundade antalet studerande her;iknas under budget;'i.ret 

1980/81 uppgtl till 150000. 

Fiiredragand1'n 

I prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 684 anfi.irde jag att jag i annat sammanhang 

avsåg att föreslå regeringen att frågan om hur studerandeh;ilsovårdcn skall 

kunna fungera i ett system med fortsatt obligatoriskt medlemskap i stude

randesammanslutning för flertalet studerande i högskolan borde hli fi.ire

mål fi.ir utredning. 

Efter samrad med chefen för jordbruksdepartcmcntct har jag föreslagit 

regeringen att bemyndiga mig att tillkalla en siirskild utredare med uppgift 

att inkomma med förslag om den framtida hlilsov!'lrdcn och motionsidrot

ten för högskolestuderande. Genom beslut den 20 december 1979 har 

regeringen givit mig detta bemyndigande. 

I avvaktan p!\. utredarens förslag förordar jag att bidraget till hälso- och 

sjukvård för studerande utgår efter samma principer som f. n. Jag frirordar 

emellertid att bidraget räknas upp till 22 kr. per studerande intill ett antal 

av 10 000 och till 15 kr. per studerande dhrutöver. Merutgiftcrna för dessa 

höjningar beräknar jag till 0,5 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hii/so- och .1j11kt'llrd ji)r studerande för budgcttiret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 795 000 kr. 

43 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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G. INTERNATIONELLT-KULTURELLT 
SAMARBETE 

Under detta avsnitt anvisas medel till olika ändamftl inom det internatio

nellt-kulturella samarhetet st1väl inom som utanför Norden. RI. a. ingår 

kostnaderna för Sveriges deltagande i Unescos verksamhet. Vidare beräk

nas medel för Sveriges andel av Nordiska ministerrädets kulturbudget, 

vilken dock hehandlas i särskild ordning. Kostnaderna för Sveriges delta

gande i Europarildets kulturella verksamhet och i utbildnings- och forsk

ningssamarbetet inom OECD hestrids huvudsakligen från anslag under 

tredje huvudtiteln. 

Enligt riksdagens beslut om förstärkta insatser för kultur- och informa

tionsuthytet med utlandet (prop. 1978/79: 147. KrU 1978/79: 31, rskr 1978/ 

79: 348) anvisas innevarande budgettir medel för kulturlivets utlandskon

takter under anslaget 8 I:!. Bidrag till internationellt kulturutbyte. I syfte att 

t1stadkomma en klarare bild av hur mycket som över nionde huvudtiteln 

satsas p[1 centralt stöd till det internationella kulturutbytet förordar jag att 

medel för kulturuthytesändamäl i fortsättningen anvisas samlat under detta 

avsnitt. I anslutning härtill bör vissa andra medelsomföringar ske hl. a. i 

avsikt att minska regeringskansliets hefattning med löpande bidragsären

den rörande stöd till internationellt kulturutbyte. 

Med hänsrn till att nordiska afrikainstitutets verksamhet i väsentlig 

utsträckning finansieras med bidrag frän histändsmedel förordar jag efter 

samrfld med chefen för utrikesdepartementet att institutets personal- och 

driftkostnader fr. o. m. nästa hudgetftr bestrids över tredje huvudtiteln. 
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Kulturellt utbyte med utlandet 

G 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 030 139 

I 145000 

3 382000 

Reservation 418 751 

Ur detta reservationsanslag utgår f. n. bidrag till vissa ändamål inom det 

internationella kulturutbytet utanför Norden. 

AnslaKets disposition l<i71J/80 

Ämlarnål 

I. Deltagande i internationella organisationers konferenser 
m.m. 

2. Svenskt deltagande i europeiska ~koldagen 
3. Bidrag till Svenska studenthemmet i Paris 
4. Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte 

( Fulbright Cornmission) 
5. Viss stipcndieverksamhet vid Svenska institutet 
6. Till regeringens disposition 

Summa 

A nslaK .1fram.1·tii //11 inKarna 

Belopp 

175000 
20000 

115000 

222000 
42000 

571000 

J 145000 

För Sl'l'nskt dl'ltagandi' i europehka sko/dagen begiir den svenska kom

mitten en höjning av bidraget med 5 000 kr. till 25 000 kr. 

Styrelsen för Sffn.1ka studenthemmet i Paris anhåller om ett med 15 000 

kr. till 130 000 kr. förhöjt statsbidrag till hemmets drift. Vidare begär 

styrelsen ett särskilt bidrag om 5 000 kr. för kulturell verksamhet i samar

bete med Centre Culturel Suedois i Paris. 

Niimnden Nr .ffcn.\kt-amerikan.\kt ji>rskarutbyte ( h1lbright Commis

sion) begär en ökning av anslaget med 54000 kr., varav 40000 kr. hänför 

sig till behov av ökade resurser för studicrådgivning. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att statsbidrag utgår med 44 000 kr. till 

stipendier åt två svenska elever vid Unill'd World Col/eges of thc Atlantic 

under läsåret 1980/81. SÖ anmäler vidare att S1·enska ji'irh11ndct ji'ir inter

nationella harnbyar anhållit om att få bli berättigat till statsbidrag enligt 

förordningen om statsbidrag till ungdomsorganisationernas centrala och 

lokala verksamhet fr. o. m. budgetåret 1980/81. Om förbundets ansökan 

härom inte beviljas hemställer SÖ alt medel till förbundets verksamhet 

beräknas under detta anslag med belopp motsvarande grundbidraget till 

godkänd ungdomsorganisation. 

För svenskt medlemskap i internationella ji"irh11ndet fiir h11shål/s11nder-

1•isningens hefrämjande. inbegripet deltagande i vissa möten m. m. under 

budgetåret 1980/81, begär Svensk nationalkommitte för hushållsundervis

ning 39 500 kr. 
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Flir svensk n.:pre-,entation inom Cu11.1,·il /1111·rnclli<111e1I de la /)1111n· an

hr11ler Stifteben Dansmuseifonden tirn ett sLirskilt bidrag fr~in della anslag. 

Enligt riksdagens beslut om iikadl· insatser fiir kultur- och informations

utbytet med utlandet tprop. 197X/79: 147. KrU 197X/79: J I. rskr 197X/ 

79: 348) disponerar statens kulturr~1d och Svenska institutet innevarande 

budget[1r I 500000 kr. resp. 500000 kr. fiir bidrag till internatiPncllt kultur

utbyte under reservatiPnsanslaget H 12. Bidrag till internationellt kultunit

bytc. 

Statens k11lt11rr1/d föreslär att de medel ..,,1111 under anslaget B 12 stLillh till 

rtideh disposition for bidrag till internationellt kulturutbyle r:iknas urr 

med I '/1.39000 kr. till 3 339000 kr. Av den föreslagna uppriikningen utgiir 

235 000 kr. överföring fr;)n anslaget B 4. Bidrag till kulturverksarnhet inom 

organisationer. Kulturrådet framh[11ler att kulturlivets behov av bidrag för 

internationell verksamhet iir stort. Rt1det erhåller kontinuerligt en rad 

ansökningar om bidrag for utlandsturnt!er. gListspeL anon.lnande av inter

nationella festivaler. deltagande i internationella konfrrenser etc. Flertalet 

av dessa ansökningar tvingas r!1det avslti eller endast tilldela mycket blyg

samma stimulanshiurag. Inom de nLirmaste ;'\ren kommer en rad stiirre 

evenemang att Liga rum i Sverige, t. ex. en internationell körfestival är 19XI 

och Intcrnational Music Council's viirldsmusikdagar !1r 1983. Nuvarande 

budgetramar tillttter enligt kulturrädet inte de satsningar som kr~1vs för 

sådana projekt. 

S1·ensku instit11tct begär utöver prisomriikning en urpr;ikning med I milj. 

kr. av de meucl för biurag till internationellt kulturutbyte som institutet 

tilldelats fran nionde huvudtiteln. Höjningen bör enligt institutet utgöra ett 

led i en Slll"Cessiv uppbyggnad av instillltcts n:surser bl. a. för större 

satsningar i samråd med de centrala k11lturinstitutim1erna och statens kul

turråd. 

Fiiredragundcn 

Våren 1979 beslöt riksdagen om en betydande förstärkning av resur

serna till internationellt kultursamarbete i enlighet med regeringens förslag 

i proposition 197X/79: 147 om informations- och kulturutbytet med utlan

det. Statens kulturråd och Svenska institutet tilldelades hiirigenom särskil

da resurser för bidrag till internationellt kulturutbyte. Fr. o. m. nästa bud

getår bör en anslagsteknisk omläggning ske i syfte att dels under föreva

rande anslag föra samman vissa av de medel för internationellt kulturut

byte som innevarande budgetår är uppförda under olika anslag inom ramen 

for nionde huvudtiteln, dels till berörda myndigheter delegera beslut i 

återkommande ärenden rörande sådana bidrag. 

Jag förordar sålunda. att de medel, innevarande budgetår sammanlagt 

2 235 000 kr.. som statens kulturråd och Svenska institutet disponerar för 

bidrag till internationellt kulturutbyte under anslagen B 4. Bidrag till kultur

verksamhet inom organisationer och 13 12. Bidrag till internationellt kultur-
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utbyte fr. o. m. n:ista hudgetär förs urr som s:irskilda anslagsrl)Ster till 

kultmrt1dets resr. institukh disrosition under fi.irevar;t11de anslag. Den 

nya r11skn till kulturr;"idets displ)Sition hiir hiirutöver tillföras 2.'i ()l)() kr.. 

avseende deltagande i internati1mella konferenser p<-'1 k11lturnmr<'1det. fr<'t11 

anslagsrosten I. Fiir bidrag till Nordiska konstfrirbunJeb svenska sektion 

heriiknar j;1g viJare :'iOOOO kr.. att Jisponeras av statens kulturriid. BiJrag 

till sektionem. verbamhet har hittills utgått frfö1 anslaget Bilakralt norJiskt 

kultursamarbete m. m .. vilket diirför hör min~kas meJ motsvaranJe be

lopp. 

Fn v~isentlig del av medlen unJer fiirevaranJe anslag Jisponeras av 

regeringen eller Jerartementschefen for biJrag efter siirskild ansökan. De 

bidragsbehov som s{tlunda tillgodoses genom siirskilda beslut iir i viss 

uhträckning regelbundet återkommande. Dessa ärenden iir av den an en 

att de med lika stor fördel kan handliiggas av den myndighet under vars 

kompetensområde resr. ärende sakligt sett hör hemma. Mot denna bak

grund förordar jag följande. 

Anslagsposten I. Deltagande i internationella organisationers konferen

ser m. m. hi.ir utgä. sedan medlcn forts över till andra anslag resp. anslags

rostcr. Frf111 anslagspostcn hekostas bl. a. reseersiittningar för svenska 

delegater vid möten inom Europari."tdet och Unesco. Dessa kostnadcr. som 

bcr~iknas till 100000 kr.. bör fr. o. m. niista hudgetftr bestridas frf111 anslaget 

;\ I. Utbildningsdcpancmentet m. m. Från anslagsposten hör vidare I .'i 000 

kr.. avseende svenskt dcltagande i inkrnationella namnforskningskon

gresser m.m .. foras i.iver till anslaget B 4.'i. Dialekt- och ort namnsarkiven 

samt svenskt visarkiv: Förvaltningskostnader samt likaledes 15 000 kr. 

tillföras anslaget B 70. llidrag till vissa museer för Dansmuscets internatio

nella kontakt verksamhet. Återstt1emlc belopp. 45 000 kr.. bör anviindas för 

att förstiirka andra anslagsposter under förevarande anslag. 

Fr:111 anslagsposten 6. Till regeringens disposition har hittills bidrag 

anvisats till en rad firligcn i\terkommande iindamäl p;\ skolans område. 

Som exempel vill jag niimna de stipendier som t1rligen utdelas till svenska 

elever vid United World Colleges ofthe Atlantic. den av Svenska förbundet 

för internationella harnbyar bedrivna barnbyverksamhcten i Sverige. 

svenskt deltagande i internationella förbundet fi.ir hushållsundervisningens 

befriimjande och svenska elevers deltagande i de årliga internationella 

skolungdomstiivlingarna, de s. k. olympiaderna. i naturvetenskap. Dessa 

och andra regclhundet fttcrkLimmande ärenden rörande bidrag till interna

tionellt utbyte pä skolans omräde bör i fortsiittningen avgöras av SÖ. 

Medclsbehovet för dessa iindamål beriiknar jag till 230 000 kr.. vilket 

belopp bör föras upp under en särskild anslagspost till SÖ:s disposition. 

Till denna an slagspost bör även föras de medel. 20000 kr., som innevaran

de budgetår är uppförda under anslagsposten 2. Svenskt deltagande i 

europeiska skoldagen. Vidare förordar jag att 15 000 kr .. avseende delta

gande i internationella konferenser på skolans omriide. överförs till denna 

anslagspost från anslagsposten I. 
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Fr~in posten Till regeringens disposition bekostas även ~ttaganden som 

regeringen bundit sig för. t. ex. konferenser. delcgationsbesiik och utställ

ningar inom ramen för Europari'1dets eller Unescos verksamhet. Vidare 

finns under anslagsposten visst utrymme för tillgodoseende av oförutsedda 

behov. Medel för Jessa ändam{tl bör fr. o. m. nästa budget1tr anvisas fr[m 

anslaget A 3. Extra utgifter. vilket därför hör tillföras 141 000 kr. frfm 

förevarande anslag. Den medelsram för stöd till folkrörelsernas internatio

nella kulturkontakter. som innevarande budget:\r beräknats till 200000 kr. 

inom ramen för dispositionsposten. bör tills vidare kvarligga pft anslaget i 

avvaktan pft regeringens stiillningstagande till det inom kommundeparte

mentet framtagna betänkandet Folkrörelsernas internationella arbete 

([)s K n 1979: 7l. 

De förordade överföringarna innebär sammantaget en ökning av ansla

get med 2014 000 kr. 

Med hänvisning till prisutvecklingen förordar jag härutöver en uppräk

ning av anslaget med 223 000 kr. 

Sammanfattningsvis innebär mina förslag att anslaget för följande dispo

sition fr. o. m. nästa budgetår. 

Dis1iosi1io11 a1· <mslaRCI 1980/81 

Ändamäl 

I. Statens kulturrftd för internationellt kul!Urutbyte 
, Svenska institutet för 

a) intcrnatilmellt kulturutbvte 
b) viss stipendieverksamhet 

3. Skolöverstyrelsen för internationellt utbyte pa skolans omrl1de 
4. Svenska studenthemmet i Paris 
5. Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte 

( Fulbright Commission) 
6. Folkrörelsernas internationella kulturkontakter 

Summa 

Belopp 

1937000 

535 000 
45000 

283000 
1301XJO 

238000 
:!14000 

3382000 

Vad gäller särskilda resurser för studierfalgivning hos Fulbright Com

mission hänvisar jag till vad jag förordat under anslaget D 35. Vissa 

särskilda utgifter inom högskolan m.m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K11/111rellt uthwe med utlandet för budgetåret 1980/81 

anvisa ett rcservationsanslag av 3 382 000 kr. 

G 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7 859029 

7800000 
JO 225 000 

År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för 

utbildning. vetenskap och kultur. Unesco (SÖ 1950: 114). Svenska unesco-
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rådet är ett med stöd av Unescos stadga inr:ittat nationellt räd med urpgift 

att i Sverige främja lJnescos verksamhet och stödja svenska insatser inom 

ramen för organisationens program. Nu g;illande instruktion fi.ir rådet 

fastställdes den 28 juni 1968. 

Medel for den upplysningsverksamhct i Sverige om Uncsco. fi.ir vilken 

svenska FN-förhundet ansvarar, anvisas i.iver tredje huvudtitt:ln. 

Årsbidrag till Unesco 
Svenska Unescorådets 

utrednings- och 
programverksam het 

Deltagande i Unescos 
generalkonferens 

Summa 

1 Engångsanvisning 

S1·cnsku 11ncscorädet 

1979/80 

7 683 000 

117000 

7 800000 

Beräknad ändring 1980/81 

Unesco
rådet 

+2317000 

+ 93 000 

+ I 00 000 

+2510000 

Före
draganden 

+2317000 

+ 8000 

+ I 00 000' 

+2425000 

Vid 1978 års generalkonferens fastställdes Unesrns program och budget 

för tvåårsperioden 1979- 1980. För innevarande budgetår har medel heräk

nats för den svenska andelen av denna budget såvitt avser år 1980. Års

bidraget för 1981. som alltså skall betalas ut under hudgetåret 1980/81. kan 

beräknas först när generalkonferen~en hösten 1980 fastställt organisatio

nens budget för rerioden 1981-1982. Unescorådet uppskattar preliminärt 

medelsbehovet for Sveriges bidrag till Unesco år 1981 till 10 milj. kr. 

Uncscorådct föreslår vidare en uppräkning av anslagsposten för rådets 

utrednings- och programvcrksamhet med 93 000 kr. hl. a. för kontaktresor, 

seminarier och information. 

Kostnaden för det svenska deltagandet i Unescos generalkonferens är 

1980 beräknar Unescorå.det till IOOOOOkr. 

FörcdruR<mden 

Svenska unescorådets preliminära bedömning bör läggas till grund för 

anslagsberäkningen vad gäller årsbidrag till Unesco. Därvid förutsätter jag 

att anslaget under budgetåret 1980/81 får belastas med den svenska ande

len för år 1981 av den budget som Unescos generalkonferens slutligen 

fastställer hösten 1980. 

För det svenska deltagandet i 1980 ars generalkonferens beräknar jag i 

enlighet med rådets förslag 100000 kr. som en engångsanvisning för bud

getåret 1980/81. 

För svenskä unescorådets utrednings- och program verksamhet beräknar 

jag ingen annan förändring än en viss kompensation för prisstegringar. 
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Med hiinvisning i (ivrigt till sammanstiillningen hem ... täller jag att rq!,e
ringen föres/är riksdagen 

att till kt1.1t11adcrJiir S1·crif.:l'.I' med/emska11 i U11e.1To m.111. for bud

gl:låret 1980/8 I anvisa el! förslag~anslag av 10 225 000 kr. 

G 3. Bidrag till internationella kongresser m.m. i Sverige 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

546 138 

494000 

526000 

Reservation 70927 

Fran anslaget 11tgt1r efter siirskild ansökan bidrag till förheredelse- och 

administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella kon

gresser o..:h sympo~ier. företriidesvis på utbildningens och forskningens 
omra<len. 

F1ircdraf.:a11dc11 

An~lagct bör för nästa hudgetär foras upp med 526 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till intanationcl/a konwe.1ser m.m. i S1·erigc för 

budgett1ret 1980/8 I anvisa ett reservationsanslag av 526 000 kr. 

G 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1323000 

1429000 

1604000 

Under detta anslag utgår f. n. bidrag till fyra svenska icke-statliga forsk

nings- och kulturinstitut i utlandet. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Instituten Före-
draganden 

Sveföka institutet i Rnm I 116000 +~30000 + 149000 
Svenska institutet i Athen 14.HlOO + I Hi 000 + 13000 
Tcssininstitutct i Paris 140000 + 68000 + !3000 
Svt:nska forskningsinstitutet 

i lst<tnhul 30000 + 20 ()(){) of. 

Summ•1 1429000 +734000 + 175000 
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In.1tit11tl'll 

Styrelsen för S1·e11ska institut('( i Rom anhtdler llm en höjning av hidra

get med 330000 kr. avseende prisomr;ikning och fiirbiittradc avliiningsfor

måner m.m. ät förest:'tndan:n. Vidare anhi\ller styrelsen om 200 000 kr. for 

ökade lär<1rinsatser i institutets undervisning lH.:h for ökad aktivitet frt111 

institutets sida i det allmiinna svensk-italienska kulturuthytet. 

Styrelsen för Si·enska i11stit11tt'I i Athl'n begiir ett flirhöjt bidrag bl. a. för 

att kunna anstiilla en sekreterare samt höja stipendiebeloppen och före

ståndarens lön. 

Förutom prisomräkning bcgiir styrelsen for fr.1.1i11i11.11i1111e1 ökat bidrag 

för utställnings verksamhet och underhåll av samlingarna. 

Utöver ett oförändrat hidr;ig för lokalhyra begiir styrelsen för S1·c11.1k11 

.forsk11i11g.1·instit111e1 i lstanlml medel for stipendier och kursverksamhet. 

Fiiredraga11d1·n 

För ökade insatser. som iiven omfattar vissa aktiviteter pä kulturområ

det. behöver Svenska institutet i Rom en viss förstärkning av sina basre

surser. Jag förordar diirför en höjning av bidragc.t till institutet med 75 000 

kr. utöver kompensation för löne- och prisökningar. 

Vad giiller anslaget i övrigt har jag inte riiknat med andra foriindringar iin 

sådana som följer av prisutvecklingen. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemst:iller jag att regeringen 

föresli\r ribdagen 

att till Bidrag till .1·1·e11.1ka i11.11iwt i 111/11111/et för hudgctäret 

1980/81 anvisa ett anslag av 1604000 kr. 
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Nordiskt kulturellt samarbete 

G 5. "iordiska ministerrådets kulturbudget 

Genom 1971 !trs nordiska kulturavtal har en för de nordiska llindcrna 

gemensam kulturbudget inrättats. Denna budget fastställs av Nordiska 

ministerrtidet med förbeht1ll för de nationella parlamentens godkännande 

och avser ett hudgcthr som sammanfaller med kalender<'irct. I statsbudge

ten för hudgct[lret 1979/80 har under anslaget Nordisk kulturbudget m.m. 

anvisats 27 317 000 kr. för den svenska andelen av Nordiska ministerrädets 

kulwrbudget för ftr 1980 (prop. 1978/79: 203, Kru 1978/79: 33, rskr 1978/ 
79: 398). 

Fiiredraga llllen 

Budgetarbetet hctriiffande Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 

1981 phgär f. n. i ministerrhdets olika organ. Jag avser senare föreslh 

regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande denna hudget. I 

avvaktan härp:i bör preliminärt beräknas oförändrat belopp för den svens

ka andelen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan ph särskild proposition i ämnet. till 

Nordiska ministerråclets kul111rb11dge1 för budgetilret 1980/81 be

räkna ett förslagsanslag av 27 317 000 kr. 

G 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4 819 150 

7 032 000 

7897000 

Reservation 178841 

Frhn detta anslag anvisas medel för vissa ändamål, bl. a. av bilateral 

karaktär, som inte ingår i Nordiska ministerrädets kulturbudget. 

Ändamål Belopp Anslags- Föredra-
1979/80 framställ- ganden 

ningarna 

I. Svenska föreningen Norden 
a) Föreningens allmänna 

verksamhet I 100000 + 250000 
b) Nordisk lektoratverk-

sam het 230000 + 200000 
c) Lärarutbyte mellan de 

nordiska länderna 50000 + 80000 + 100000 
d) Nordiska studieutbytes-

resor för skolungdom 95000 + 30000 
e) Stipendier till svenska 

gymnasieskolelever för 
studieresor i Norden 70000 + 20000 
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Ändamål Bel upp Anslag~- Föredra-
1979/80 framstiill- gandcn 

ningarna 

2. Vuxcnuthildning i svenska 
och finska 
al Kurser i finska och svens-

ka inom Norrbottenskrctscn 
av föreningen Norden 190000 + 85000 + IOOOO 

bl Kurser i svenska för 
finländska lärare 28000 + 14000 + 2000 

3. Nordkalottlinjcn vid Torne-
dalens folkhögskola 23000 + 10000 + 2000 

4. Föreningen Nordisk folkhög-
skola i Gcncve 100000 + 40000 + 9000 

5. Nordiska kurser i språk och 
litteratur 88000 + 36000 + 8000 

6. Svenskhemmet Voksenåsen 
AIS 
a) Lokalkostnader I 024000 + 79000 + 79000 
b) Kulturell verksamhet vid 

hemmet 100000 + 100000 + 25000 
7. Stipendicvcrksamhet 

vid Voksenasen 120000 + 30000 + 10000 
8. Bidrag till inköp av 

svensk litteratur till 
Islands riksbibliotck 8000 of. of. 

9. St:e Genevieve-bibliotcket 
i Paris 
a) Lönetillägg för en nor-

disk bihliotekarie 8400 of. of. 
bl Inköp av svensk littera-

tur till hiblioteket 15000 + 5000 + 2000 
10. Kommitten för översättning 

till svenska av finsk 
facklitteratur 38000 + 12000 + 3000 

11. Nordiska författarstipendier 32000 + 9000 + 2000 
12. Stipendier till kulturkriti-

ker och kulturjournalister 30000 + 5000 + 2000 
13. Nordiskt musiksamarbete 74000 + 26000 + 6000 
14. Nordiskt förfaltarsamarbete 15 ()()() + 15000 + I 000 
15. Kulturellt utbyte med Island 80000 + 20 (/()() + 5000 
16. Kulturellt utbyte med Färöarna 25000 + 5000 + 2000 
17. Sverigefinska språkn~imnden 200000 + 95000 + 20000 
18. Stipendier för isländska 

forskare och forskarstu-
derande 78000 + 8000 + 6000 

19. Stipendier åt islänningar för 
yrkesuthildning i Sverige 37000 + 3000 + 3000 

20. Hanaholmen, kulturcentrum för 
Sverige och Finland 200000 + 125000 of. 

21. Uppförande av ett Nordens 
hus på Färöarna 2700000 + 600000 

:!2. Till regeringem disposi-
tion 273 600 - 147000 

Nyu unslugspoJter 
23. Kurs i svenska för islän-

ningar (Norrbottcnskretsen + 75000 + 40000 
av föreningen Norden) (+ 37000)2 (+ 2000f 

24. Kurs i isländska för del-
tagare från Nordkalotten 
!Norrbottcnskrctscn av + 100000 + 15000 
föreningen Norden) (+ 85000>2 (of.f 
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Andam!\.I 

:!_'i_ Stirendier ht isliindska 
folkhögskoleelever (Svens
ka föreningen Norden! 

26. Kulturellt utbyte med 
Grönland ( Svt!nska forc
ningen Norden) 

Summa 

B.:lorr 
197lJ/'/l.0 

7032000 

Anslags
framshill
ningarna 

+ 95000 
(+ 41 ()()())' 

+ 75000 
+1647000 

foöredra
ganden 

+ 60000 
I+ 6000)' 

+ 865000 

1 För ändam!\.kt har bidrag hittills utgått från dispositionsposten under detta anslag. 
2 Inom parentes anges begärd resp. föreslagen ökning i förhi:\llande till det bidrag 
som senast anvisats frän dispositionsp<lsten. 

Ur a 11.1 lag.\/i·a m .1 tii //11 ingama 

S1·e11sk11 F>re11inge11 Nordl'n begilr sammanlagt ett med 651 000 kr. höjt 

statsbidrag. fördelat med 250 000 kr. på föreningens administration och 

allmänna verksamhet (post I a) och med 40 I 000 kr. på de stlrskilda ända

mttl föreningen har att tillgodose !posterna I b-e. 12. 15. 16 och 25). 

Hilrutiiver föreslär föreningen att s;lrskilda medel anvisas för kulturellt 

utbytt: med Grönland (post 26). 

Förvaltningsbolaget för Sn'11.1khl'1111111'l Voksenåsen anhåller att hela 

den lokalhyra som byggnadsstyrelsen kommer att debitera bolaget för 

budgetårel 1980/H I tiicks av statsbidrag. Bolaget ber;iknar hyresbeloppet 

till I 103000 kr. tpllSt 6al. Vidare begfö- bolaget en höjning av bidraget för 

kulturell verksamhet vid hemmet !post 6 b) bl. a. för utvidgning av kultur

sekreterarens insatser och för konferenskostnader. 

S1·crige.fi11ska .11>rtlkniimnde11 har utnyttjat ett överskott frän budgett1ret 

1978/79 till att ha tvii tjiinstemiin anställda ptl heltid unuer innevaranue 

budgetår. Niimnden anhåller om ett svenskt statsbidrag av 295 000 kr. för 

att kunna hålla verksamheten vid oförändrad nivå under budgettlret 1980/ 

H I. 

Nordl'ns hus r1ti Fiiri>ama 

Mot bakgrund av Nl1ruiska rt1deb rekommendation nr 17/1972 och be

tänkandet (NU J 974: 6) Faernerne i Norden fattade Nordiska minisrerrådet 

i december 1975 ett principbeslut om att uppföra ett nordiskt kulturhus på 

Färöarna. Ministerrådet uppdrog åt en arbetsgrupp att i samråd med Fär

öarnas landstyre utarbeta ett byggnads- och verksamhetsprogram. Arbets

gruppens förslag. presenterat i betiinkandet (N L! 1977: 4) Nordens Hus på 

Faeroernc. godkändes av ministerri\.det i januari J 977. varvid ministerrådet 

preliminärt faststiilldc rn ram för den samnordiska finansieringen av bygg

nadskostnaderna om 9 milj. danska kr. i prisläge juni 1976. Ministerrådet 

uppdrog samtidigt åt en siirskild styrgrupp att arbeta vidare med projektet. 

Med utgångspunkt i det vinnande förslaget vid en hösten 1977 avgjord 

arkitekttävling har ministerrådet i juni 1978 anvisar ytterligare 8 miij. 
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dan\ka kr. för hyggnad~ku-,tnaderna samt 7 milj. danska kr. fi.ir inredning 

rn.:h utru\tning. allt i rrisliigc december I 1J77. Byggnad:,,;irbctena förviintas 

bli ig~ing~atta värcn 19l\0. Hu~ct ber~iknas vara intlyttning~klart hö<,tcn 
J9H2. Ministcrradet har i deeL·mber 1979 konstaterat alt rrisnivr111 för 

byggenskar r~i Hirii~irna stigit med i genomsnitt 10.)r.; under reriodenjuli 

1976-_iuli 1979. Styrgrurren urrskartar de furhatta kostnadsiikningarna 

fram t. o. m. 19H2 till 12';. Med utg[mgsrunkt i niimnda procenttal har 

styrgruppen heriiknat det sammanlagda medelsbehovet för att kompensera 

prisstegringar ptt Eiriiarna under lm:n 1976-H2 till c:a 11 milj. danska kr. 

Totalkostnaden för den samnordiska finansieringen av pwjcktet skulle 

slilunda uppga till 35 milj. danska kr. enligt styrgruppens preliminiira 

heriikningar. 

Fiircdrag1111d<'11 

För Svenska föreningen Norden och de siirskilda iindamäl föreningen 

har att tillgodose beriiknar jag en sammanlagd hidragshöjning av 115 000 

kr. Jag har diirvid endast riiknat med hi.ijningar av automatisk natur under 

de skilda an:,,lagsposterna. 

I n\dande budgetfage anser jag mig inte kunna förorda att medel anvisas 

för nya permanenta hidragsiindamttl inom ramen för detta anslag. Jag iir 

Jiirför f. n. inte beredd alt tillstyrka föreningen Nordens förslag om siirskil

da medel fiir kulturellt utbyte med Grönland. 

Enligt statsmakternas heslut hösten 1976 om ny förvaltningsform for 

Svenskhemmet Vuksentisen (prnp. 1976/77: 25 s. 73-77. KrU 1976/77: 27. 

rskr 1976/77: 72) ~mkommer det på regeringen att varje år i förslaget till 

statsbudget ta stiillning till frågan i vilken m::tn Voksenåsens drift kan 

belastas med kostnaderna för lokalhyra. 

Med hlinsyn till hehovct att anviinda hefintligt överskntt för avskrivning 

av inventarier och vissa nyinvestningar i anliiggningens äldre del bör 

enlig\ min mening hela det herliknade hyresbeloppet för budgetåret 1980/X I 

tiii:kas av bidrag fr:'ln J1:tta anslag. Dajag anser Jet angdligct att ytterligare 

framhi\lla Ylikseni\.sens karakUir av kulturinstitution har jag ber~ikna\ 

125 000 kr. för kulturell verksamhet vid svenskhemmet. vilket inneb~ir en 

höjning med 25 000 kr. i förhi\.llande till innevarande budgettir. 

För den svenska andelen av kostnaderna för uppförandet av Nordens 

hus på Fiiröarna berliknar jag ett med 600 000 kr. ökat belopp budgetåret 

1980/81. Jag har därvid beaktat behovet av kompensation för prisstegring

ar enligt styrgruppens preliminiira beräkningar. 

från Jisp(isitionsposten under Jetta anslag utgår efter särskilda beslut 

av regeringen hidrag till en rad ändamål. för vilka bidragsbehlwet är årligen 

återkommande. Årliga bidrag anvisas sålunda till verksamheten inom Nor

diska konstförbundets svenska sektion samt till vissa aktiviteter som be

drivs inom föreningen Norden och dess Norrbottenskrets. Jag finner att 

frågan om bidrag till Nordiska konstförbundets svenska sektion fr. o. m. 
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niista budgetår bör priivas av statens kulturrtid inom ramt:n för anslaget G 

I. Kulturellt utbyte med utlandet. som för iindamålct biir tillföras ett 

belopp av 50 000 kr. frän detta anslag. Som framgb.r av sammanstiillningen 

bör övriga återkommande bidragsiindamål föras upp som siirskilda an· 

slagsposter. 

Med hänvisning i övrigt till sammanstiillningen hemstiillcr jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bilateral/ nordiskt k11lt11r.1·a111arh<'le 111.m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett rcservationsanslag av 7 897 00() kr. 
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H. VISSA INOM UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS 
VERKSAMHETSOMRÅDE GEMENSAMMA ÄNDAMÅL 

Statsrådet Wikström 

Förslag till anslag för hyggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsomr:.'tde har tidigare är anmäl!s för riksdagen i siir

skild proposition. I hudgetprnpositionen har endast redovisats preliminära 

anslagsberäkningar. Jag har efter samräd med statsrädct Mogärd i frägor 

som rör skolväsendet funnit det ändamf1lsenligt att redan i budgetproposi

tionen redovisa för riksdagen lokalförsörjningsläget och anmäla förslag till 

byggnadsarheten, inredning och utrustning i anslutning till behandlingen 

av övriga frågor rörande den till utbildningsdepartementet hörande verk

samheten. 

,"vfy11dighet1'/'lll/ 

Byggnadsstyrelsen har med Lokalförsörjningsstudier 78 (LFS 78) redovi

sat styrelsens långsiktiga planering för den statliga lokalförsörjningen. 

Av byggnadsstyrelsens redovisning framg:l.r att investeringarna för hög

skolan hade stor omfattning under slutet av 1960-talet och början av 1970-

talet. Den totala ytan till högskolans disposition har i det n~irmaste för

dubblats sedan början av 1960-talet. Under denna period utfördes som 

exempel delar av uthyggnaden inom Frescatiområdet för universitetet i 

Stockholm, nybyggnad för tandläkarutbildning m. m. i Huddinge. nybygg

nader för såväl laborativa som för icke-laborativa institutioner i Uppsala, 

utbyggnader för universiteten i Linköping och Umeå samt för högskolan i 
Luleä. 

Investeringarna för de statliga museerna oc.:h teatrarna har varit mer 

begränsade under motsvarande period. Moderna museet. etnografiska mu

seet och Nordiska museet i Julita har erhållit nybyggnader. Vidare har 

ombyggnader genomförts för bl. a. Operan och livrustkammaren samt av 

f. d. Kronobageriet i Stockholm. 

Enligt byggnadsstyrelsens bedömning krävs stora investeringar under 

kommande budgeti\.r inom såväl högskoleområdet som på kulturområdet. 

Behoven har aktualiserats för att anpassa lokalbeståndet till gällande 

utrymmesnormcr. av arbetsmiljöskäl och för att ersätta vissa lokaler med 

låg funktionell oc.:h teknisk standard eller för att samla verksamheter som 

är lokalmässigt splittrade. Byggnadsstyrelsen uppskattar investeringsbeho

vet till i storleksordningen 3 miljarder kr. för den kommande tioårsperio

den varav stora delar berör Stoc.:kholmsområdet. 

Fr. o. m. den I juli 1979 gäller ändrade riktlinjer för lokal- och utrust

ningsplaneringen vid högskoleenheterna enligt följande. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet <i!iX 

Riksdagen har p{1 grundval av prup. 1978/79: 'J2 hl.'.slutat um en perma

nent organisation for planering av lokaler. inredning 11<..:h utrustning vid 

högskoleenheterna. I enlighet med detta beslut har den tidigare kommit

korganisationcn för lokal- ot..:h utrustningsfrågor inom hiigskolesektorn 

avvct..:klats. Arbetet med dessa fr{1gor har till stor del forts iivn p!i högsko

leenheternas styrelser eller spct..:iella organ. s. k. l11kalniimnder. Regionala 

aspl.'.kter p{t den grundliiggande hiigskoleuthiJdningens lokal- \K'h lllrllst

ningsbehov sk;dl bevakas av regionstyrelserna. Universitets- och högsko

leiimbetet I LI HÄJ har ansvaret för bl. a. s;1mnrdnande och prioriterande 

uppgifter. 

De tidigare kommittt.!erna har silledcs slutfört sitt arbett!. Dåvarande 

LUP-niimnden har den 30 juni 1979 i.iverbmnat en prioriteringslista för 

byggnadsobjckt inom hiigskoleomradet. Listan. som upprlittats i samr{1d 

med byggnadsstyrelsen. upptar ett 40-tal objekt som kan igångsiillas under 

perioden 1979-84. För all ge1ll1mfora redovisade byggnadsohjekt eli'ord

ras 220 milj. kr. tirligen. som utgör ett minimialternativ. Flera av de högst 

prioriterade objekten motiveras med arhetsmiljösbl. Ytterligare ett 70-tal 

hyggnadsobjekt har redovisats. för vilka inve~teringsmcdel erfordras. men 

som inte ryms inom femårsperioden vid nämnda investeringsnivå. 

Lokal- och utrustningsplaneringen för statliga museer samt for Operan 

och Dramatiska teatern åvilar liksom hittills delegationen för lokal- och 

utrustningsfrägor vid statens kulturräd ( L U P-dclegationen J. L LI P-delega

tionen har den 26 juni 1979 överliimnat en prioriteringslista för byggnads

objekt inom delegationens ansvarsområde under perioden 1979-84. Den

na lista upptar ett 20-wl objekt som kriivcr ca 40 milj. kr. ärligen for att 

genomföras under niimnda period. De mest angcHigna åtgiirderna avser 

enligt delegationen brister i arbetsmiljön. Behov av utökade eller förändra

de lokaler kommer därefter i angeliigcnhetsordning. Sist i angclägenhets

ordning räknar delegationen sådana behov som sammanhiinger med 

ambitionshöjningar för verksamheten. 

FöredraRanden 

Utrymmet för investeringar på högskole- re5p. kulturområdet kommer 

att vara begriinsat under de niirmaste åren. Tillgängliga medel måste i 

första hand utnyttjas för att genomföra planerade objekt som redan prövats 

av regeringen. Jag tänker dä bl. a. ph genomförandet av utbyggnaden i 

Frescatiområdet för universitetet i Stockholm. i södra universitetsområdet 

för universitetet i Lund och i Renströmsparkcn för universitetet i Göte

borg. Byggnadsverksamheten för högskoleenheterna i Stockholm liksom 

för Sveriges Radio. Operan. Dramatiska teatern. statens konstmuseer och 

riksantik varieiimbetet och statens historiska museer kommer att sfalla 

anspråk på en stor del av investeringsutrymmet i Stockholmsområdet. 

Samtidigt medger sysselsättningsläget för närvarande endast igångsättning 

av ett fåtal högt prioriterade byggnadsobjekt. 
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De byggnader od1 lokaler som redan disponeras av institutioner innm 

högskole- och kulturomrt1det utgör tillgf111gar med l{111g varaktighet. Det 

giiller därför att utnyttja dessa tillgangar effektivt. Byggnadsstyreben har 

ansvar för att lokalförsörjningen sker p;:\ ett för statsmakten clwnomiskt 

siitl. Lokalbrukaren mt1sh: dock tillsammans med byggnadsstyrelsen ta 

ekonomiskt ansvar vad gäller planering och utnyttjandet av lokaler. siir

skilt mot bakgrund av att investeringsutrymmet för nytillskott iir begriin

sat. Enligt min bedömning mt1ste myndigheterna i sin lokalplanering under 

de niirmaste ttren i allt viisentligt inrikta arbetet pft ~itgfader som likar 

möjligheten att utnyttja de lokaler som redan anvisah av statsmakten. 

Ökad uppmiirksamhet m[1ste iignas at reinvesteringsbehoven för att nuva

rande brister i arbetsmiljön skall kunna rättas till. men iiven för att genom 

omdispositioner skapa utrymme för förnyelse av befintliga verksamheter. 

Om myndigho:terna under de niirmaste åren aktualiserar genomförande av 

nya projekt. stl kommer jag att i första hand viiga dessa mot genomförandet 

av de redan prövade byggnadsobjekten. Den översiktliga bedömning och 

prilH·itering som av ilar de centrala myndigheterna. dvs. lJ HÄ. statens 

kulturrad. byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden för universitet 11eh 

hi.igskolm· <LI lJ H ). blir diirmed en viktig utgtingspunkt för statsmaktens 

ställningstagande till den framtida byggnadsverksamheten m. m. Jag utgfa 

från att lokalplaneringen för myndigheterna i Stockholmsomrt1det diirvid 

iignas siirskild uppmiirksamhet. 

Jag utgt1r fr{m att de centrala myndigheterna samordnar arbetet med 

normering. bearbetning av erfarenheter m. m .. i första hand till ledning för 

resp. lokalbrukares planering. 

Jag avser att ttlerkomma till regeringen niir sti är pt1kallat med förslag till 

planeringsdirektiv för myndigheternas l11kal- och utrustningsplanering. 

Hi.igskolemyndighetcrnas årliga planeringsredovisningar kommer diirvid 

att utgöra ett viktigt underlag. Statens kulturräd bör svara för motsvarande 

red1ivisning av rlaneringsläget för berörda myndigheter inom LUP-delega

tioncns ansvarsområde. 

lhigskola och j;1rs/.;11i11g 

Den utbyggnad av högskolan som har pågtltt sedan 1960-talet har huvud

sakligen åstadkommits genom att utbildningskaraeiteten har ökats på de 

gamla universitetsorterna och utbildning har byggts urr ptt nya orter. 

Lokalplaneringen för den grundhiggande högskoleutbildningen har styrts 

av normer som baserats pi\ utrymmeskrav som har föreslagits av 1963 års 

universitets- och högskofekommitte oeh 1968 ärs utbildningsutredning. 

Med utgångspunkt i de antaganden om studerandeantal m. m. som gjordes 

av dessa utredningar beslöt Kungl. Maj: t 1969 om ytramar för de ieke

laborativa verksamheterna (jfr prop. 1970: 76 s. 7). 

De df1varande LUP-kommitteernas huvuduppgift var att utarbeta pro

gramunderlag for en krafiig utbyggnad av högskolans lokaler. Niimnda 

44 Ri/.:sda11en 1979/lW. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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ytramar. libPm utrymmönornK·r etc .. har utgjl11·t viktiga styrmedel for 

den tidigare planeringen. De nyinriittadc lokalniimnderna vid hi.igsknleen

heterna. eller hiigsklilestyrclscrna i vissa fall. har dock att planera fiir en 

h\1pk\)la '>\)m ·vad hetr~1ffor grunJhiggande utbildning kommer att vara av i 

stort sett oföriindrad total omfattning. Nt1gon större expansinn iir inte att 

viinta och den k(lmplettering av lokalbesUmdet som kan bli aktuell p!1 vissa 

lll·ter för priiva-. frän fall till fall av regeringen. De tidigare faststiillda 

ytramarna kommer diirvid att utgöra en bas for bedömning av lokalbestlm

dets totala LHnfottning. Jag förutsiitter att de utrymme;,normer etc. som 

legat till grund för tidigare utbyggnad iiven fortsiittningsvis kommer att 

tifömpas i lokalplaneringen. 

Även om niimnda plancringsrnfil har uppn{1tts vad avser ytramarna for 

Je ickc-laborati\'a verksamheterna vill jag erinra om att utförandet av 

permanenta lokaler för dessa verksamheter iinnu iiterstär i Stockholm. 

l .und och Göteborg. 

Det iir enligt rnin mening nödviindigt att högskoleenheternas och region

styrelsernas utbildningsplanering fortsättningsvis samordnas med lokal

och utrustningsplaneringen. Förslag till föriindrad eller utökad uthildning 

liksom för.,:.lag till utbildning i decentraliserad form hör si\lcdes alltid i\.tföl

jas av knnsekwnsbeskrivning vad avser lokal- och utrustningsbehov för 

att ptt ett meningsfullt sätt kunna prövas. Högskolestyrelserna kan själva 

besluta om inriittande av lokala och individuella linjer samt enstaka kurser. 

Sl\dan utbildning far emelkrtid endast inriittas om det är möjligt inom 

ramen för de resurser som stftr till förfogande. Detta g~iller även tillfälligt 

decentraliserad utbildning. Med resurser avses i detta sammanhang ~iven 

kikaler. inredning lleh utrustning. iiven Llm medel för dessa iindamål anvi

sas fr;\n andra anslag iin de för grundliiggande utbildning. 

Jag har i budgetpropositionen 1978/79: 100 (bil. I:!) och vid min anmälan 

under avsnittet Högskola o-=h forskning redogjort för förslag till forsk

ningsinsatser inom och utom högskl)lan. Dessa insatser omfattar flera 

typer av resurser som måste balanseras mot varandra för att ett optimalt 

utnyttjande av dem skall uppnhs. Lokaler. inredning och utrustning utgör 

viktiga resurser för att behhlla och utveckla standarden inom forsknings

området. Högskoleenheternas planering av forskningsinsatser m1\.ste där

för samordnas med lokal- och utrustningsplaneringen. Det ankommer vi

dare på forskningsråden att samrflda med bl. a. högskoleenheterna i dessa 

frti.gor. 

K 11/turii ndam1/ I 

Statens kulturd\ds LUP-dclegation och byggnadsstyrelsen har redovisat 

behov av byggnadsåtgärder för Operan. Dramatiska teatern och flertalet 

statliga museer. Delegationen har prioriterat arbetsmiljöåtgärder framför 

övriga åtgärder. 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sina verksamheter i byggnader 
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av kullurhistori.,kt viirde. Detta innebiir s;1mtidigt en begriin.,ning fiir verk

samheterna. eftnsom lokalerna ursprungligen planerats fran utg;·1ng.,punk

ter som skiljer sig frän dagens planering vad avser arbetsmiljö, scenarbete 

m. m. Även musei verksamheten begriinsa., i tkr;1 fall av att den hL'drivs i 

kulturhistoriskt viirJefulla men funl\1iondl! se!! otidsL'nliga byggnadL'r. 

Lokalplaneringen for museerna :ir d:·irfor vik1ig for museernas fiirnyebe. 

Fortsatt arbete för alt anpassa dessa byggnader för modern musei verksam

het iir diirför viktigt. 

Byggnadsverksamheten pt1 kulturområdet berör huvudsal\ligen Stock

holmsomrtidet. Som jag tidigare niimnt kL1mmer 1.k niirmaste liren att 

priiglas av starkt begriinsal investeringsutrymme bl. a. till följd av syssel

siittningsläget. Endast ett ftital större hyggohjekt kan dii1for komma i fr<"1ga 

för utförande umkr denna tid. Det iir därför av vikt att myndigheternas 

verksamhetsplanering samordnas med klkal- och utrustningsplaneringen. 

Enligt min mening bör arbersmiljöålgiirder diirvid ges förtur. Behoven av 

förnyelse mfistc i allm:inhet liisas genom omdispositioner inom de lokaler 

som redan har anvisats. 

Jag har vid min anmiilan under avsnittet Kulluriindamäl. Radio och 

television. redogjort för vissa byggnadsarbetcn för Sveriges Radio. 

Sveriges Radio har anmiih stora lokalbehov friimst för televisionen i 

såviil Stockholm som övriga landet. Vidare har anmiilts lokalbehov för 

riks- och lokalradio. 

Regeringen h<tr under 1978 och 1979 uppdragit at byggnadsstyrelsen att 

prnjektt:ra utbyggnader för Sveriges Radio i Göteblirg nch Malmö. Vidare 

har regeringen gett byggnadsstyrclsen i uppdrag att fortsätta lokalplane

ringen för Sveriges Utbildningsradio i Tyresö. 

H I. Byggnadsarbctcn inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Pörslag 

966:!5 178 

135 0011000 

170000000 

Behflllning 49344568 

Detta reservationsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sekto

rerna utbildning. forskning och kultur - med undantag för verksamheten 

vid Sveriges Radio - som finansieras inom utbildningsdepartementets hu

vudtitel och där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokalforsiirjningen. 

Under anslaget har två investeringsplaner förts upp, n~imligen en för 

utbildning och forskning samt en för kulturändamål m. m. Den förstnämn

da investeringsplanen avser byggnadsarbeten för högskoleenheterna och 

specialskolan. Investeringsplanen for kulturändam:'il m. m. avser främst 

byggnadsarbeten för de statliga museerna samt för Operan och Dramatiska 

teatern. 
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Jag har i det foreg;knde redovisat att fr. n. m. den I juli llJ79 nya 

riktlinjer gliller för handHiggning av [irenden rörande hyggnadsverksamhe

ten under detta anslag. 

Allm:inna anvisningar för handliiggningen av statliga lokalförsilrjnings

[irenden har fastst~illb av regeringen den l.'i februari 1979. 

Brg g 11adss trrl'ls" 11 

Fr{rn byggnadsstyrelsen har kommit in en framställning om reservations

anslag för budgctäret 1980/81. Vidare har styrelsen successivt redovisat 

prnjekteringshandlingar 111. m. för aktuella hyggnadsohjekt. 

I den följande red,igörelsen tar jag endast upp de hyggnadsohjekt för 

vilka föreslfts nya eller lindrade kostnadsramar. S~tdana objekt som tidigare 

har redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föresl:1s anting

en hli uppförda med oförändrade eller slinkta belopp eller bli höjda med 

hlinsyn till den allmänna utvecklingen av hyggnadskostnaderna kommer 

inte heller att slirskilt hehandlas. För tiden den I april 1978 - den I april 

1979 herliknar byggrwdsstyrclsen den allmänna byggnadskustnadsstegring

en till 6.7 procent. För byggnadsprojekt som upphandlas efter den I april 

1978 har hyggnadsstyrclsen med hänsyn till erfarenheterna av anbudspri

serna under hudgetärct 1978/79 tillämpats cl\ uppräkningstal av ID pro

cent. Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den I april 1979 om 

inte annat prisläge anges. 

Stockholm 

Nyhyggnacl ll\' 1·crÅ.stw/.fi";r a.1tro110111i. Byggnadsstyrchcn har red,lVisat 

systemhandlingar för nybyggnad ~tv verkstad för astronomi vid universite

tet i Stockholm. Nybyggnaden omfattar en sammanlagd programarea av 

400 m~. Byggnaden föresli1s placerad nlira infarten till Stockholms observa

toriums omri1de i Saltsjöbaden intill den nuvarande verkstadshyggnaden. 

som enligt byggnadsstyrelsens förslag skall rivas. Enligt regeringens beslut 

den 18 maj 1977 skall projektet tillföras byggnadsstyrelsens projektreserv. 

Med h:insyn till den ollimpliga arbetsmiljön i den befintliga verkstaden 

föresl:ir styrelsen att nybyggnaden får uppföras snarast. Byggnad~kostna

derna her~iknas till 3,8 milj. kr. 

Strii111j("irs1)rj11i11g.1·w1/iigg11i11g 1·id tc/.:.11i.1/,.a hiigsfola11. Byggnadsstyrel

scn har redovisat förslag till upprustning av strömförsörjningsanläggningcn 

i byggnad 16 for institutionerna för elektrisk anlliggningstcknik och elck

tronrnskinllira vid tekniska högskolan i Stockholm. Ko~tnaderna för före

slagna atgärder har beräknats till 4.5 milj. kr. 

0111hygg11ad m· Siidra teatern. Redogörelse för projektet har sena~! 

lämnats i prop. 1978/79: 82 (s. 101. Ombyggnadsarbdena for kulisshiss 

m. m. pågår för närvarande i enlighet med regeringens uppdrag den 21 

decemher 1978 och heriiknas vara färdigstiillda i bör:jan av år 1980. Grund-
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läggningsarhetena har emellertid hlivit mer komrlicerade iin heriiknat. fiir 

att klara Je därmed ökade kostnaderna foresl;"1r byggnads~tyrclsen att 

kostnaJsramen för den aktuella ombyggnadsetappen vid Södra teatt:rn 

höjs med 200000 kr. utöver index till 3 150000 kr. 

Uppru.1t11i11g a1· Operan. ewpp IV. Hyggnad~styrelsen har den 28 augusti 

1979 redovisat systemhandlingar för etarr IV av Operans upprustning. 

Etappen omfattar 2 530 m~ programarea och innehäller till stor del miljöför

biittringar för personal och publik. såsom nya loger. uppspelnings- och 

repetitionslokaler samt installatinn av hissar och tl>aletter. Byggnadsstyrel

sen föreslår vidare att etappen utökas till att omfatta iiven brand

skyddsåtgän.ler. lokaler för färgeri, ny scenhclysningsanläggning. upprust

ning av guldfoajcn samt omhyggnad av hydraulteknikavdelningen. 

Kostnaderna för etapp IV jämte hrandskyddstitgiinkr har av byggnads

styrclscn heräknats till 28 milj. kr. Byggnadsarbetena heräknas kunna 

påbörjas kring årsskiftet 1980/81 och vara avslutade till sommaren 1983. 

Tidplanen f'örutsiitter att teatern gör speluppehttll juni-oktober åren 1981 

och 1982. 

Lund/Malmö 

Nyhyggnad för m11sik11thild11i11g. Regeringen uppdrog den 13 april 1978 

åt byggnadsstyrelsen att planera och projektera lokaler för musiklinje 

m. m. i Malmö. Planeringen har bedrivits med utgångspunkt i de riktlinjer 

för utbildning på musikområdet som angivits i prop. 1977/78: 14 och loka

lerna har planerats för 350 närvarande studerande. I avvaktan på regering

ens och riksdagens ställningstagande till utbyggnadstakten på resp. orter 

har dock projekteringsarbetet bedrivits med utgångspunkt i oförändrat 

antal närvarande studerande, dvs. 275. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för nybyggnad för 

musikutbildning enligt nämnda förutsättningar. Projektet omfattar en förs

ta etapp om 4 760 m 2 rumsarea inkl. de 700 m 2 rumsarea som f. n. dispone

ras för den särskilda ämnesutbildningcn i musik (SÄM US) inom f. d. 

lärarhögskolan i Malmö. Lokalerna har dimensionerats för 275 närvarande 

studerande och byggnadsstyrelsen redovisar möjligheterna att genom till

byggnad i en andra etapp utöka lokalerna för sammanlagt 350 närvarande 

studerande. Kostnaderna för den första etappen har beräknats till 32 

milj. kr. 

Övrigt 

Diiwse objekt (budgetåret 1980/81 ). Byggnadsstyrclsen föreslår för bud

getåret 1980/81 en kostnadsram av 30 milj. kr. 

För sådana tillkommande hyggnad.whjdt som kan aktualiseras under 

budgetåret 1980/81 föreslår byggnadsstyrelsen sammanlagt 40 milj. kr. 
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1-·i>rt·dr11g1111d1' 11 

Fiir niista huJget~1r har jag gjlll·t upp följande förslag till in vest~ringspla-

ner I I 000-tal kr.). 

l3yggnadsnhjckt K\\stnadsram Mcddsforhrukning Bygg- Fiirdig-
start stäl-

78-04-01 79-04-01 Fakti!'.k Beräknad för I ande 
t.o.m. 
79-0h-30 1979/80 1980/81 är-n1f.1n är-män 

(!1hild11i11g c>ch 
.fi1n/..11i11g 

Objekt färdigställda 
före 1978-07-111 111cn 
ej slutredovisadc 494 784 49.~814 474 705 21 109 

Stc>c/..hc>/111 

Försörj ni ngsi1tg:irdcr 
inom Frescatiomrl1det: 
f,,nslut ningsavgiftcr 4580 4780 I 184 3000 596 
Ovriga iltgiirder 42 550 45 140 20392 11300 5488 71-08 succcs-

sivt 
Försörjningsi1tgärdcr 
inom karolinska 
institutets omräde: 
Översiktlig plan-
läggning 1190 !190 h8h 4 
i\ nslut ni ngsa vgifter 700 700 651 49 
Ovriga lit gärder 2 550 2625 2 127 300 198 76-12 SllCCeS-

sivt 
Om- och tillbyggnad av 
lokaler för musil;hög-
sk,ilan rn. rn .. crnpp I 4950 4965 4965 76-11 77-05 
Om- och tillbyggnad av 
restaurang m. m. inom 
Frescatiomrttdct 30050 40700 1 8 242 15000 17000 79-02 81-02 
Nybyggnad av id rolls-
hallar m. m. för 
gymnastiklärarut-
hildning 12 050 16 200 1 Il 126 5000 3700 78-09 80-12 
Nyhyggnad för huvud-
bibliotek m. m. inom 
Frescatiomrä.det 71900 79000 4660 20000 20000 80-04 82-04 

Ombyggnad av läro-
salar i byggnad tll 
vid tekniska högskolan 2450 2700 40 500 1500 80-04 80-11 

Fastighetsövervak-
ningsanläggning för 
tekniska högskolan 5000 5 500 117 500 2500 80-08 81-09 

Nybyggnad av verk-
stad för astronomi 3800 !6{l 500 2500 80-08 81-08 

Strömförsörjningsan-
läggning för tekniska 
högskolan 4500 500 3500 81-01 81-10 

Uppsala 

Försörjningsä.tgärder: 
Anslutningsavgifter 6550 6580 5991 589 

Övriga ätgärder 4700 4700 4~.31 400 

Nybyggnader pfl Artil-
lerifältct 142 600 143950 127 397 7000 9000 66-05 82-05 

Upprustning av ventila-
tionsanläggning m. m. 
för kemiska institu-
tioncn 2300 2500 1521 979 78-09 79-08 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförhrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

78-04-01 79-04-01 Faktisk Bcräk nad för I ande 
t. o. m. 
79-06-JO 1979/80 1980/81 ~1r-n1fin år-män 

Nykiipini.: 

Åshackaskolan 5600 6150 296 4900 650 79-09 80-09 

Unktipini.: 
Försörjningsätgärder: 
Anslutningsavgifter 2100 2 110 1946 164 
Övriga åtgärder 12633 24102 496 I 300 600 successivt 
Nybyggnad för icke-
laborativa institu-
ti1111er 27250 29 750 6072 20000 2 700 78-12 80-04 

LunJ/Malmii 
Försö~jningsåtgiirder: 
Översiktlig plan-
läggning I IOO I 100 I 043 57 
Anslutningsavgifter 4490 4940 2612 I 150 I 178 
Övriga åtgärder 7250 5 9002 661 4400 2 500 successivt 
Om- 111:h tillhyggnad 
för anatomi oeh 
histologi 2 300 2400 1211 I 000 189 78-01 81-01 
Nybyggnad i kv. Ahsa-
lon för icke-lahorativa 
institutioner 13 200 12500 7036 4264 1200 78-07 79-08 
Ombyggnad av f. d. 
kirurgen i kv. Paradis IO 000 10 350 4970 4000 1380 78-08 80-05 
Omhyggnad av data-
central 3 300' I 100 I 400 79-09 80-09 
Nybyggnad för 
musikuthildning 
i Malmö 400001 204 2000 14000 80-08 82-11 

Giit<·horx 
Fiirsiirjningsåtgärder 
för humanistiska 
fakulti:tcn m. m.: 
Översiktlig plan-
läggning 350 350 335 15 
Anslutningsavgifter 150 154 83 71 
Försörjningsåtgärder 
inom medieinar-
omrb.det: 
Översiktlig plan-
liiggning 660 660 648 12 
".'nslutningsavgifter } 

3800 3 800 800 
I 326 1000 suecessivt Ovnga åtgärder 674 

Försörjningsåtgärder 
inom Chalmers 
tekniska 
högskolas område: 
Översiktlig plan-
läggning I 300 1300 1270 30 
Anslutningsavgifter 2000 2000 1859 141 
Övriga åtgärder 3000 5 600' 1656 I 000 I 000 successivt 
Om- och tillbyggnad 
av kemibyggnad I 6560 7 150 2202 
Ombyggnad för hög-

3 000 500 79-02 79-09 

skoleutbildning 
i Mölndal 6100 6650 722 4000 1100 80-01 80-11 
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Byggnads,,hjckt K,1stnadsram Mcdcl~forbrukning Bygg- Eirdig-
start st~il-

78-04-01 79-04-01 faktisk Beräknad fiir lande 
t. o. m. 
79-06-30 1979/80 1980/81 1'1r-m1m är-män 

Upprustning av vcntila-
tionssvstcmct inom 
medicinska fakultctem 
byggnader 8 370 8880 978 3000 500 79-03 79-l l 
Ateruppbyggnad av 
matsalm. m. inom 
medi<.:inaromri\dct 9500 10400 1912 6000 2488 79-01 80-01 
lJ t byggnad av Tiiirnii 
marinhiologiska 
laboratorium 7 1504 337 3000 3000 80-04 8 J-03 

/h11ctl 
Försörjningsatgärdcr: 
Anslut ni ngsa vgiftcr l 200 l '.'.00 575 625 
Övriga i\tgärder 7900 7900 2828 2000 I 000 successivt 
Om- och tillbyggnad 
för fysik-hufo 11900 12900 5936 5 500 1464 78-JO 80-01 

l.11/c,/ 

f'örsörjningstltgärder: 
Ovcrsiktlig plan-
läggning 400 400 339 61 
J\nslutningsavgifter } 12000 12000 

4207 500 successivt 
Ovriga i:Hgärdcr 4882 l 00\) 500 
N ybyggnau för 
högskolan 140000 140000 131380 6000 2620 72-08 82-10 
Nybyggnad av 
restaurang för 
lärarutbildning 3 550 3900 940 2500 460 79-02 80-01 

1139067 1224 148 854311 165846 107411 

K11/111riindw111il 111. 111. 

Objekt färuigställda 
före 1978-07-01 men 
ej slutredovisade 110720 111 280 103 827 7 453 
Nybyggnad för etno-
grafiska 
museet 32 800 33 160 31 127 2033 76-03 78-IO 
Ombyggnad av Krono-
bageriet 18 800 19050 18 328 7'22 76-03 78-IO 
Nybyggnad av musei-
lokaler i Julita gård 
för Nordiska museet 
m. m. etapp Il 8200 8 200 2855 4000 1345 78-09 79-10 
Ombyggnatl av Södra 
teatern 2 700 3 150 1143 l 500 507 79-02 80-01 

Förvärv av fastigheter 
på Blasicholmen 4000 4000 4000 
Närverkstad o<.:h 
färgeri vid Drama-
tiska teatern 4350 4 785 167 800 3000 80-03 81-12 

Ombyggnader för riks-
antikvarieämbetet och 
statens historiska 
museer 7000 7700 119 2000 5000 79-06 81-12 

Ombyggnad av fästig-
heten Ostindiefararen 
etapp 1 11000 12 100 500 4000 80-10 81-12 

Upprustning av Operan 
etapp IV 28000 1363 200 8000 80-1 l 8'3-07 

199570 231425 158929 23208 21852 
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Hyggnadsnbjckt Kostnads ram Mcdelsförbrukning 

78-04-01 79-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
79-06-30 1979/80 

Ö1•rigt 
Diverse objekt 
(budgetåret 1980/81 ) 26 200 
Diverse uhjekt 
<budgctilrct 1979/80) 20000 20000 8000 
Diverse objekt 
(tidigare budgetär) 56264 52 874 31 026 12000 
Projektering 5939 11500 

1414901 1554647 I 050 205 220554 

Erfarenhetsmässig 
reducering av medels-
behovet 16209 
Beräknat mcdelshehov 204345 

I Jfr prop. 1979/80: 25 bil. 6. 
2 Byggmu..lsstyrelscn har slutrcdovisat delobjekt inom kostnadsramen. 
" Preliminär kostnadsram. 
'Jfr prop. 1979/80: 101. 

1980/81 

13000 

8000 

10000 
11000 

171263 

21263 
150000 

Jag bedömer att sysselsättningsläget i Stoc/.J10/111.1·0111rtldc1 för närvaran

de endast medger igångsättning av ett fätal högt prioriterade hyggo~jekt. 

Jag har dlirvid räknat med att 11yh_1·gg11ad för h11rndhihliotel. 111.111. i110111 

Frescariomrilder skall kunna igångsättas under våren 1980. Redogörelse 

för detta objekt har lämnats i prop. 1977/78: 106 (s. 4 och 9) och prop. 1978/ 

79: 82 (s. 9\. 

Vidare riiknar jag med att 11r>pmst11i11g a1· Operan, l'laflf' IV skall kunna 

pnhörjas under budgetttret 1980/8 I och har därför fört upp en kostnadsram 

för objåtet under investeringsplanen för kulturändamål m. m. 

Enligt min bedömning hör 11yh_1•gg11aJ a1· 1·er/,.s1ad .fiir asrronomi vid 

universitetet i Stllckholm utföras så snart som möjligt. I mitt förslag till 

investeringsplan för utbildning och forskning har jag därför fört upp en 
kostnadsram för nybyggnaden. 

Redogörelse för 0111hygg11mlc11 .tör ri"-sa111i/,.1·arieä111here1 och sra1e11s 

historisl.a 11111se1'r har lämnats i prop. 1978/79: 82 (s. JO och 15L Med 

utgångspunkt i hyggnadsstyrdsens skrivelse den 9 oktober 1979 föreslår 

jag att ombyggnadsarbetena utvidgas till att omfatta magasin och vissa 

utställningslokaler för historiska museet. Det totalt sett begränsade inves

teringsutrymmet medger för närvarande inte att ytterligare medel anvisas 

för ändam::'tlen. Det ankommer därför pa hyggnadsstyrelsen samt riksanti

kvarieämbetet och statens historiska museer att avgöra vilka av nämnda 

åtgärder som hör utföras inom den kostnadsram som står till förfogande för 

ändamMen. 

Enligt min bedömning bör nybyggnad för musil.uthildning i Malmii 

utföras för 350 närvarande studerande. Jag avser därför att föreslå rege

ringen att byggnadsstyrelscn fä.r i uppdrag att projektera nämnda nybygg

nad. I avvaktan på byggnadsstyrelsens redovisning av den utökade ny-

Hygg
start 

år-män 

Fiirdig
stäl
!ande 

år-mån 
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hyggn;1Jen har jag i mitt förslag till investeringsplan för uthildning och 

forskning fört upp en preliminär kostnadsram av 40 milj. kr. för ändarnrtlet. 

Vid min anmiilan senare denna dag av anslag pä tilläggshudget Il till 

statshLJdgeten för innevarande hudgettir kommer jag att föresl;'l en kost

nadsram för 11thygg11ad m· '/jiimii 111ari11hio/11gis/._11 lahorntori11111. 

Vidare kommer jag att föresla en höjning av kostnadsramen Fiirsii~j-

11i11gs1/lgiiriler i110111 Chalmers rd.nis/._a hiig.1·/._o/us omri'iilc: Ö1·riga 1/rgär

ilcr för att möjliggöra en försöksanläggning för koleldning i fluidiserad 

hädd vid högskolans kraftcentral. 

För st1dana byggnadsohjekt där kostnaden i det enskilda fallet ej över

stiger '2 milj. kr. har jag under kostnadsramen f>ii·erse ohjekr för hudgctärct 

1980/81 beräknat 26.~ milj. kr., dvs. en uppräkning med 6,2 milj. kr. Den 

relativt kraftiga höjningen iir motiverad bl. a. mot hakgnrnd av det hegrän

sade investeringsutrymmet för större ny- eller ombyggnader. 

Jag lir f. n. inte beredd att i investeringsplanen beräkna särskilda medel 

för Tillkommande h_\'ggnadsob_je/._r budgetåret 1980/81. 

Den medclsbchallning som vid utgi\ngen av innevarande budgetår kan 

finnas kvar på investeringsans\aget ByggnaJsarbeten inom utbildningsde

partementcts verksamhetsomr~1de pfl kapitalbudgeten bör i sin helhet föras 

över till det reservationsanslag som inrättas genom budgetomläggningen. 

Jag har vid min beräkning av anslagsbehovet tagit hänsyn till detta. 

I likflet med vad som skett tidigare i i\r har jag i förslaget till investerings

planer gjort en pt1 erfarenhet grundad reducering av summan av de beräk

nade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mina 

förslag till investeringsplaner har jag därför gjort följande anslagsber'cik

ning. 

A11slag.•·heräk11i111? (I 000-tal kr. l 

Medels tillgång 

Behb.llning 
Anslag för 
Anslag för 
(förslag) 

1979-07-01 
1979/80 

1980/81 

49345 
135 000 

170000 

354345 

Beräknad medelsförbrulrning 

1979/80 
1980/81 

:!04345 
150000 

354345 

Jag flemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnaJsarbeten inom ut

bildningsdepartementets verksamhetsomräde inom de kostnads

ramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Byggnadsarbeten inom utbildningsdcparremcntets rerksam

lzcrsområde för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag 

av 170 000 000 kr. 
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H 2. Inredning och utrustning a\· lokaler \'id högskoleenheterna m. m. 

197'/l./79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/P. I Förslag 

9'.! 467 68'/I. 

I 00 000 000 

90 000 !KlO 

Re~ervat ion 995'/I. 597 

Frfm detta reservation~anslag hestrids utgifter för inredning och utrust

ning av lokakr vid högskokenheterna inlim uthildningsdepartementets 

verksamhetsomri\de samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol

m:h kuhuromr~ldena. 

Llikal- 11ch 1Hruscningsplaneringen ävilar fr. o. m. den 1 juli 1979 resp. 

högskoleenhet (jfr högskoleförordningen 1977: '.!63. ändrad 1979: 4nJ. 

Högskolestyrelse skall upprätta förslag till utrustningsprngram. Förslagen 

överlämnas till utrustningsnämnden för universitet och högskolor ( UUH) 

slim - i förekommande fall efter sam rad med universitets- lKh högskoleäm

betet ( U HÄ) - fastst;iller programmen och i anslagsframstiillning lämnar 

förslag till knstnadsramar för aktudla utrustningsohjekt. 

Statens kulturråds LUP-delcgation medverkar liksom hittills i planering

en fi.ir hl. a. de statliga museerna samt Operan och Dramatiska teatern. 

Inför budgetåret 1980/81 har tidigare gällande handläggningsordning till

lämpats. vilket innehiir att dåvarande LUP-kommittecr och kulturrådets 

LU P-delegation uppriittat utrustningsprogrammen för ny11trustningsoh

jekt. 

Byggnadsstyrclsen svarar för planering och upphandling av inredning. 

Av anslaget disponeras innevarande hudgetår '.!'.! milj. kr. av byggnads

styrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. UUH dispone

rar 77 .5 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. Till 

regeringens disposition stär en anslagspost av 500 000 kr. benämnd Diverse 

objekt. 

My11diKlt1·tcma 

Byggnadsstyrelsen hemställer att '.!8 milj. kr. anvisas för styrelsens inred

nings verksamhet budgetåret 1980/81. UUH föreslår med överfamnande av 

förslag från berörda myndigheter m. fl. att den för UUH: s verksamhets

område avsedda anslagsposten för budgetaret 1980/81 beräknas till 95 

milj. kr. 

Redogörelse lämnas endast för de inrednings- och utrustningsohjekt som 

jag tar upp i det följande. 

Stockholm 

Nyby1-:Rnad ai• idrottshallar m. m. fiir RYmnastik/iirarutbildninR. Redo

görelser for byggnadsobjektet har famnats i prop. 1976/77: 79 (s. 5) och 

prop. 1979/80: 25 (bil. 6 s. 53). I inredningsplanen är uppförd en definitiv 
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kostnadsram av 800000 kr. ben~imnd Nybyggnad av idrollshall m. m. för 

gymnastikfararutbildning (prop. 1976/77: 79 s. J.'i). Byggnadsstyrdsen be

räknar inredningskostnaden for den tillkommande lilla idrothhallen till 

7.'i 000 kr. l>Ch föresl:H att niimnda knstnadsram hi.ijs till 0~00 000 -r 7.'i 000 

=) 87.'i 000 kr. 

I utrustningsplam:n iir uppförd en definitiv kostnadsram av 400000 kr. 

benämnd Idrottshall m. m. för gymnastikHirarutbildning tprop. 1976/77: 79 

s. 15 och 16. prop. 1977/78: 106 s. 16). LUP-kommitkn för Stm:kholm har 

beräknat utrustningskostnaden fi.ir den lilla hallen till 430000 kr .. varav 

100000 kr. avser utrustning för idrott m. m. och 330000 kr. avser veten

skaplig utrustning. Kommitten fon.:slar att n~imnda kostnadsram hi.i_is till 
(400000 + 430000 =) 830000 kr. 

l/urnJbib/iotef.. m. m. Redogörelse för nybyggnad för huvudbibliotek 

m. m. inom Frescatiomrf1det l~imnades i prnp. 1978/79: 82 (s. 9). Nybygg

naden omfattar 16 263 m2 rumsarea och har kostnadsberäknah till 79 

milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen föreslår att en kostnadsram av 16 milj. kr. förs upp i 

inredningsplant!n för huvudbiblioteket m. m. Styrelsen räknar med att 

kunna föra över bl. a. befintliga hyllinredningar från södra huset till ett 

värde av 600000 kr. till de nya bokmagasinen. 

Matsalar 111. 111. Redogörelse för ombyggnad av dt!n nuvarande restau

rangen Lantis och nybyggnad av det s. k. Allhuset med lokaler för bokhan

del. kårservice. kafe och godscentral lämnades senast i prop. 1979/80: 2.'i 

(bil. 6 s. 52). 

I utrustningsplanen finns uppförd en definitiv kostnadsram av 900 000 

kr. för Allhuset. I nämnda belopp ingår inte utrustning för kafc och restau

rang. 
UUH har nu beräknat kostnaderna för utrustning av restaurang och kak 

till 750 000 kr. U UH föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen 

av 1907000 kr. för matsalarm. m. i Stockholm (prop. 1978/79: 82 s. 19) 

höjs till 2 657 000 kr. 
Tekniska institlltioncn 1·iJ rihantihariciimhl'tet och swtens historisf..a 

museer. I prop. 1978/79: 82 (s. 10 och 15) har redovisats förslag till om

byggnader för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Om

byggnaderna omfattar bl. a. den s. k. konserveringsflygeln for tekniska 

institutionen. Statens kulturråds LUP-delegation har r~iknat med att en 

första etapp av tekniska institutionens lokalbehov skall kunna tillgodoses 

inom konserveringsflygeln. 

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 500000 kr. för tekniska 

institutionen. v;uav 200000 kr. avser sektionen för textilkonserwring i 

f. d. ridhuset i kvarteret Krubban och 300000 kr. avser utrustning för 

institutionen i konserveringsflygeln bl. a. med hänsyn till alt sektionen för 

måleri på trä flyttat frän Uppsala till Stockholm <prop. 1975/76: 117 s. 18 

och 33, prop. 1976/77: 79 s. 14. prop. 1978/79: 82 s. \9). 
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LU P-dekgatil!nen beräknar utrustningsknstnaden för lokaler i konscr

veringsllygdn till (300000 + I 200000 =) l..'i milj. kr. LUP-dckgati11nen 

föreslär att ddramen ersiitts med en definitiv k\lstnadsram av ( 500 000 + 

1200000 =) 1.7 milj. kr. 
I>rw11111i.1/..11 i11.11i1111c1. Huvuddelen av dramatiska institutets utrustning 

anskaffades under f1ren I 969-1970. lnstituleh hch\lv av ersiittningsan

skaffning for hudgl'li°'1ret 1980/81 iir viisentligt större iin tidigare hudgetär. 

Detta heror dels pf1 all en planmiissig ersiittningsanskaffning inte har 

kunnat genomföras fr;111 hörjan. dels pä att sammanhlingande och kost

nadskrlivandl· utrustninphlock som färg-TV-kameror och filmmixer m{1s

te erslittas samtidigt. Kostnaderna har herliknats till drygt lO milj. l\r. 

LU l'-kllmmittcn for Sl\1ckholm har hedömt det som uteslutet att tillgo

dose institutets utrustningsbchov for budgett1ret 1980/81 genom anlitande 

av kostrrndsramen Till universitl'ls- och högsk11lcämhctets disposition. 

Kommitt~n har fiireslagit att en definitiv kl1stnadsram av 10 milj. kr. fors 

upp i utrustningsplanen. 

01>c1w1. 1'/llf'f' IV För etapperna 1-11 och I Il av upprustningen av 

Operan finn' i inre<lningsplanen uppförda kostnadsramar av I 090000 kr. 

resp. I 4.'iO 000 kr. Ramarna har i sin helhet disponerats for de niimnda 

etapperna. 

Under anslaget Byggnadsarheten inom utbildningsdepartementets verk

samhetsnmri1de har red11görebe llimnals för detta hyggnadsobjekt. Etapp 

I V omfattar i inredningshlinscende i huvudsak loger. vartill kommer upp

spelnings- och repctitionsrnm. fi.irrtid och magasin m. m. Ny inreJning 

erfordras enligt hyggnadsstyrclsen till en berliknad kostnaJ vid leverans

tillfället av 3 6.'iO 000 kr. 
ByggrrnJsstyrclsen har vidare föreslagit att etapp IV utökas till att omfat

ta hl. a. upprustning av guldfoajen. Kostnaderna för inredning av dessa 

tillktimmandc lokaler har heJiimts uppgt1 till 14.'iOOOO kr.. varav för guld

foajl'n I 150 000 kr. Kostnadsramcn för <len utökade etapp IV uppgtlr 

Jlinlled enligt förslaget till U 6.'iOOOO + 14.'iOOOO =) 5.1 milj. kr. 

Den planerade utrustningen i etapp IV omfattar frlimst teletekniska 

anlliggningar till en hcriiknad kostnad av ca 2.3 milj. kr. samt scenbclys

ningsanhiggning och utrustning för färgeri till en sammanlagJ kostnad av 

ca 6 . .'i milj. kr. 

Vissa Jclar av nämnd utrustning behöver enligt tidplanen inte anskaffas 

fi.irrlin 1982. Statens kulturräds LUP-delegation förcslt1r emellertid att 

utrustningsprogrammet prövas samlat och att en definitiv kostnadsram av 

8.8 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen. 

Upprus111i11g a1· sii/..crhe1.ukydJe1 1·id 1·iss11 stalliJ.:a 11111.1el'I". En av Ji1va

rande samarbetsnämnden för LUP-kommitkerna tillsatt arbetsgrupp har 

utrett behov och utformning av skydd för <lyrbar eller unik utrustning 

m. m. inom högskole- och museisektorerna. Arbetet har resulterat i dels en 

handbok i säkerhetsfrågor för museer och högskolor. dels en bedömning 

av kostnaderna för upprustning av säkerheten vid vissa statliga museer. 
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Statens kulturr;·ids Lli P-delegatinn avser att tillsammans med byggnads

styn:lscn inför budgct:iret 1981/82 rc1.hivisa en saml;td plan for niimnJa 

upprustning. I avvaktan pit denna n:Jovisning flircslt\r delegationen att en 

delram av I milj. kr. fiirs 11pp i utrustningsplancn. 

llppsala 

Nyhyggnuder pil Artillcr!fli/tct, ctapp /\!. Redogörelser fi.ir byggnadsob

jektet har famnats i pnip. 197.'i: :n (s. 5) och prnp. 1978/79: 82 (s. 19). 

I utrustningsplanen iir uppförd en delram av I. I milj. kr. for etapp IV 

<prop. 1978/79: 25 s . .'i.~l. LUP-komrnitten for Uppsala har faststiillt lukal

prngram för etapp IV omfatlande 7 600 1112 rumsarea exkl. kapprum et..:. 

För de delar av projektet. Mlm direkt berörs av hus C 10, molekyfarbiologi 

och s. k. pilotplant samt för delar av de övriga utrustningsprogram som 

ing(1r i etapp IV beriiknar kommitten en utrustningskostnad av 7, I milj. kr. 

Kommitten föreslnr all nämnda delram höjs till (I I 00 000 + 7 100 000 =) 8.2 

milj. kr. 

För övriga verksamheter iir utrustningsplaneringen ännu ej slutförd. 

Fasta jordens .f.\-.1d. Vid avddningen for fasta jordens fysik finns en 

professur inriittad fr. 11. m. budgetåret 1977 /78. I samband med att a vdcl

ningen erhttller nya lokaler har LUP-kommitten bcrliknat utrustningskost

naden till I milj. kr. Kommitten föreslt\r en definitiv kostnadsram fiir 

ändamttlet. 

Linköping 

Tmwji1r.1/...11i11g. Fr.11. m. budgetäret 1979/80 skall 1emaorien1erad forsk

ning bedrivas vid universitetet i Linköping. Denna verksamhet omfatlar 

innevarande budgetftr temana Teknik och social föriindring samt Vatten i 

natur och samhiilk (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 422). UHÄ har föreslagit 

att temana Kommunikation - överföring av information samt Hälso- och 

sjuk vflrden i samhället skall inrättas nästa budget:ir. För de närmaste 

budgetfln:n erfordras enligt universitetet en delram av I milj. kr. för utrust

ning för de fyra temana. 

Lund/Malmö 

Om- och ti//hyggnad ji"jr ::oo/ogi. Regeringen uppdrog den 25 januari 

1979 åt byggnadsstyrelscn att projektera om- och tillbyggnad för akva

rieavdelning vid institutionen för zoologi vid universitetet. Kostnaden för 

byggnadsarbetena beräknas understiga 2 milj. kr. 

LUP-kommittcn för Lund beräknar utrustningskostnaden till 735 000 kr. 

varav 490 000 kr. avser byggnadsanknuten utrustning. 
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Giitcborg 

U11d1·rs1)/.:.11i11p:fi1rt_1·R .fi'ir J_jiin111. Som jag t idigan: har niim ni kommer jag 

vid min anmiilan senare denna dag av anslag pi't tilhiggsbudget Il till 

statsbudgeten för innevarande buJgettu· all förcslti en kostnadsram fiir 

utbyggnad av Tjiirnö marinbiologiska laboratorium. Utbyggnaden omfat

tar nybyggnad av förliiggning, matsal. tjänstebostad och sjöhl)d !>amt yttre 

arbeten. För den marinbiologiska verbamhetcn finns vid Tiiirnii sedan 

1965 ett undersökningsfartyg som iir nedslitet och oliimpligt frän siikerhets

och arbetsmiljiisynpunkt. LU P-kommillen fiir Giitt:borg har diirför föresla

git att ett större och modernare undcrsiikningsfartyg anskaffas och att för 

ändamMet en definitiv kostnadsram av 2 365 000 kr. förs upp i utrustnings

plancn. 

Övrigt 

Tehfon1·1ixlar. I utrustningsplanen finns uppförda kostnadsramar av 

sammanlagt 18 638 000 kr. för vissa telefonväxlar vid de större högskoleen

heterna samt under rubriken Övrigt för telefonväxlar vid mindre enheter 

m. m. Ull H har upprällat program för anskaffning av utrustning för direkt

val och individuell samtalsmätning för vissa rikstelefonväxlar samt an

skaffning. komplettering och utbyggnad av telefonväxlar vid vissa högsko

leenheter. UUH redovisar samtidigt erfarenheter från användning av di

rektval resp. samtalsmätning (jfr prop. 1976/77: 79 s. 24) och bedömer att 

kostnadsbesparingar kan göras genom införande av denna utrustning vid 

flera högskoleenheter. Kostnaderna för det redovisade utrustningspro

grammet har beräknats till 18 187000 kr. UUH har prioriterat de framförda 

förslagen inbördes. 

Vidare har riksantikvarieämbetet och statens historiska museer i an

slagsframställning för budgetåret 1980/81 begärt medel för en ny telefon

växel. Yttrande har inhämtats från U U H. 
Sjiihefälsutbildning. I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 

3.6 milj. kr. för anskaffning av navigeringssimulatorer för sjöbefalsutbild

ning (prop. 1978/79: 82 s. 24 och 34). Medlen disponeras efter beslut av 

regeringen som har bemyndigat UUH att ta i anspråk 2.6 milj. kr. för 

komplettering av befintlig simulatorutrustning i Kalmar. UUH föreslår att 

den befintliga simulatoranläggningen i Stockholm överförs till nuvarande 

sjöbefälsskolan i Göteborg när utbildningen i Stockholm läggs ned. UUH 

föreslår vidare att en ny simulator. motsvarande ett första steg. får anskaf

fas till nuvarande sjöbcfalsskolan i Härnösand. UUH beräknar att ytterli

gare 1.9 milj. kr. krävs för ändamålet och föreslår att nämnda delram höjs 

till (3600000 + 1900000 =) 5,5 milj. kr. 
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Ramar för ersättningsanskaffning m. m. 

Till hrg1-:11adsstyrd.1e11.1 Jisposition. I inn:dningsplanen fa för budgetåret 

1979/80 uppförd en kostnadsram av 12.5 milj. kr. till byggnadsstyrelsens 

disposition för planmiissig ateranskaffning m. m. av inredning för högsko

lan. 

Byggnadsstyrelsen foreslär all motsvarande ram till styrelsens dispnsi

tion för nästa budgettir förs upp med 20 milj. kr. 

Till 1111i1·ersit et.1- och hiip/..oleiimhetl'ls di.1po.1itio11. Fi.ir budgetärd 

1979/80 har en definitiv kostnadsram av 58 milj. kr. forts upp för bl. a. 

planmiissig ersiittning av utrustning (prop. 1978/79: 82 s. 32). 

lJ H Ä föresl[1r i samråd med LU P-niimnden och U LJ H att en definitiv 

kostnadsram av 71 milj. kr. fors upp i utrustningsplanen för niista budget

ttr. 

Till statens /..11lt11rrcld.1 Jispositi1111. Fiir budgettiret 1979/80 har en kost

nadsram av 2 milj. kr. förts upp fiir ersättningsanskaffning av inredning 

\1ch utrustning vid de statliga museerna samt vid Operan och Dramatiska 

teatern (prop. 1978/79: 82 s. 33). 

Kulturr{1dcts LUP-delcgation föres1~·1r att en definitiv kustnadsram av 

3.5 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetäret 1980/81. 

Till.fiJr.1·/..11i11g.1nid.111ii11111de11.1 di.1po.1i1io11. För budgetåret 1979/80 har en 

definitiv kostnadsram av 15 milj. kr. fi.irts upp for inköp av dyrbar veten

skaplig utrustning (prop. 1978/79: 82 s. 24). Kostnadsramen skall ge forsk

ningsraden möjlighet att finansiera utrustning för de forskningsprojekt de 

prioriterar i de fall utrustningen inte kan bekostas av medel avsedda for 

den fasta forskningsorganisationt:n eller då finansiering av särskilda fond

mt:dcl inte kan piiriiknas. Utrustning av basresurskaraktär skall som hittills 

finansieras via dt: mt:dcl som stiills till högskoleenheternas förfogande eller 

av huvudmännen för kommunala undervisningssjukhus mot statlig investe

ringsersättning enligt avtal om läkarutbildning och forskning. Den nedn: 

griinsen för kostnader för utrustning som skall bestridas frtrn FRN-ramcn 

skall inte underskrida 100000 kr. 

Forskningsrädsniimnden (FRN) föreslar att en definitiv kostnadsram av 

30 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för n~ista budgetär. 

FRN föreslär vidare all UUH för vartdera av budgetåren 1981/82 och 

1982/83 får bestiillningsbemyndigande inom ramar av hi.igst 15 milj. kr. 

som - efter beslut av FRN - för utnyttjas för stl.dana beställningar där 

betalningsutfallet kommer all inträffa tidigast budgetåret 1981 /82 resp. 

1982/83. U U H förcslär att frågan om beställningsbcmyndiganden löses 

genom all delramar av 15 milj. kr. för budgctaren 1981/82 och 1982/83 

redan nu förs upp i utrustningsplancn. 

Fiiredraga11Je11 

Med utghngspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning o<.:h 

utrustning som jag har redogjort för i det förcgi1ende har jag gjort upp 

följande förslag till inredning'>- och utrustningsplancr. 
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lnrtd11int:.1{'la11 (I 000-tal kr.) 

lnrcdningsob.ickt 

Stockholm 

Nybyggnad för kemi m. m. 
Statens biblioteksdepå i 

B;\lsta 
Nybyggnad för tandläkar-

utbildning m. m. 
Operan. etapp 1-11 
Operan. etapp 111 
Nordiska museet 
Moderna museet 
Ombyggnad av Fredrik Blom~ 

hus 
Ombyggnad for livrust-

kammaren 
Nybyggnad för etnografiska 

museet 
Ombyggnad av Kronobagerier 
Tekniska institutionen vid 

rik>.antik variciimbetet och 
srntcns histt.iriska museer 

Scenskolan i Stockholm m. m. 
Ombyggnad av 

lokaler för musik-
utbildning m. m. 

Nybyggnad av restaurang 
inom karolinska institukts 
område 

Nybyggnad av idrottshallar 
m. m. för gymnastiklärar-
uttiildning 

Arbetsvetenskaplig sektors-
forskning vid tekniska hög-
skolan 

Om- och tillbyggnad av 
n:staurang rn. m. inom 
Frescatiområdct 

Förskollärarutbildning m. m. 
Operan. etapp IV 
Huvudbibliotek m. m. 

Uppsala 

Nybyggnader på Artilleri-
fältet 

Upprustning av universitet:;-
huset 

Ombyggnad av Philologicum 
Institutionen för juridik 

Nyköping 

Åsbackaskolan 

Link«iping 

Teknisk och filosofisk ut-
bildning 

Icke-laborativa inslilu-
tioncr m. m. 

Kalmar 

Naturvetenskaplig utbild-
ning 

Flirordad ram 
eller förordad 
ändring av 
tidigare ram 

+ 75 

+ 3 500 
+ 11500 

45 Riksdagen 1979/80. l saml. Nr 100. Bilaga 12 

Kostnadsram 

definitiv 
ram 

6900 

2400 

11000 
J 090 
1450 

1685 

600 

2900 

8700 
2400 

500 

1625 

875 

800 

2400 
160() 

2 200 
1150 

9002 

13600 

5400 

900 

delram 

_l 100 

I 300 

1425 

3 500 
11500 

25400 

I 126 

art' 

2a 

I 
1 
3 
3 

Medelsfor
hrukning 
I. o. m. 
79-06-.lO 

6510 

2057 

9699 
1090 
J 190 
I 324 
I 563 

492 

2891 

6018 
2 191 

489 
I 170 

I 035 

1114 

70 

749 

23016 

J 916 
I 087 

219 

13404 

175 

900 
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lnredningsobjekt Förordad ram Kostnads ram Medelsför-
eller förordad hrukning 
ändring av definitiv delram art' t. u. m. 
tidigare ram ram 7'-J-Oo-30 

L1111d/Ma/111i; 
h:ke-lahorativa institu-

tioner m. m. 6000 2 431 
Omhyggnad av universitets-

bihliott:ket 1725 1719 
Hygien rn:h naturvetenskaplig 

mikrnhiulugi 2 360 2 250 
Liraruthildning m. m. 4500 3 790 
Nyhyggnad för filial till 

universitetsbiblioteket 2650 2369 
Om- och tillhyggnad for 

anatomi l•ch histL•logi 250 60 

Gi;1<'b11ri: 

Omhyggnad av sektion M m. m. I 350 960 
lcke-labl•rativa instilll-

tiuner m. m. 5 0002 4439 
Musikuthildning 645 606 
Läraruthildning m. 111. 9900 6938 
Nybyggnad för kemi. 

etapp Il 3 115 2 873 
Om- och tillhyggnad av 

kemihyggnad I 2WO 198 
Handikappfurskning 350 243 
Återbyggnad av matsal 111. m. 

inom medieinaromradet 1500 183 
Upprustning av ventilations-

systemet fiir medicin~ka 
fakultetens byggnader 500 

Örebro 
Högskoleuthildning 4000 Jo83 
Musiklärarutbildning 275 

Ö.Her.rnnd 
Högskoleutbildning I 100 I 035 

Umeå 
Fastighetstjiinst 250 177 
Te<.:kningslärarutbildning 775 721 
Om- och tillbyggnad för 

fysik 2350 416 

Piretl 
Musikutbildning 300 170 

Lulecl 
Högskolan 12800 11359 
Centrumbyggnad 2275 2 263 
Nybyggnad av restaurang för 

26 lärarutbildning 275 

Öl'ri>1f 
Elevbostäder för special-

skolan I 7602 161 
Svenskhemmet Voksenåsen I 175 1089 

Till byggnadsstyrelsens 
disposition 

(budgetåret 1980/81) + 17000 17000 3 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 12 U tbildningsdepartementet 

lnredningsobjckt Förnrdad ram Kostnadsram 
eller förordad 
limlring av ddinitiv 
tidigare ram ram 

(hudgelilret 1979/801 12 500 
tbudgctåret 1978/791 11000 
lhudgetårct 1977/78J 7000 
(budgetåret 1976/77) 6000 
(budgctarct 1975/76) 6000 
(budgetåret 1974/75) 6000 
1budgetnret 1973/74) 5000 
!budgetåret 1972/73) 4(1(1() 

Extra inrcuning till hyggnadsstyrclsen~ 
disposition 

(budgdårct 19!14/85) +I 000 I 000 
(budgdårct 191!3/841 + 1000 I 000 
(budgetåret 191!2/83) +I 000 I 000 
(budgetåret 191! I /82 J +I 000 I 000 
(budgetäret 191!0/81) +I 000 I 000 

Diverse objekt 
(budgetåret 1979/8()) 2000 
( budgeti\ret 1978/79) 2000 
(budgetåret 1977/78) 2000 
(tidigare budgetttr) JM5 

+3705 216550 

274 951 

1 Art <Il" ko.HnaJsram ji'ir resp. ohjekt. 

I. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 
2a. Förslag till lindrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2h. Förslag till ändrad kostnadsram I tidigare fastställu som delramJ. 
3. Förslag till ny kostnadsram. 
2 Jfr prop. I 979/80: 25 bil. 6. 

Utrustningsp/an (I 000-tal kr.) 

Utrustningso~jekt Föwrdad ram Kostnadsram 
eller förordad 
lindring av definitiv 
tidigare ram ram 

Stockholm 

Mat~alar m. m. + 750 
M,iderna musi:et I 000 
Nordiska museet 
Ombyggnad av Kromibageriet I 125 
Etnografiska museet 1500 
Flyttningskostnadcr för 

etnografisk;; museet I 350 
Biologi m. m. 
Scenskolan i Stockholm 111. m. 
Tekniska institutionen vid 

RAÄ och statens historiska 
museer + 500 I 000 

Musikutbildning 
Skrivsal m. m. inom karo-

linska institutets omritde 50 
Idrottshallar 111. m. för 

gymnastiklärarutbildning + 100 500 
Förskollärarutbildning m. m. 800 

A·artonR: S. 707 i var och en av raderna l.'i-18 Tillkommer: +I 000 
S. 707. rad ~5 Står: 33 075 Riiltat till: 3 70.'i 

707 

delram 

'i8401 

delram 

2 657 

2600 

400 
200 

800 

S. 708. under (i1·riRt. Sjöbefalsutbildning. kol 4 Står: 1900 Rättat till: 
5 500 

Medelsför-
brukning 

art' t. o. m. 
79-06-30 

1484 
4379 
5 133 
4709 
4927 
4140 
3 711 

34 
I 248 

160293 

Medclsför-
brukning 

art 1 t. o. m. 
79-06-30 

2b I 185 
I 836 
I I 587 
I 599 
I I 079 

808 
399 
193 

2b 110 
I 658 

:!a 
I 
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Utrustningsobjckt Förordad ram Kostnadsram Mcdclsför-
clkr förordad brukning 
ändring av definitiv delram art' t. o. m. 
tidigare ram ram 79-06-30 

Allhuset inom Frcsrnti-
om rå.det 900 I 

Operan. etapp I V + 8000 8000 3 

Uppsala 
Hygien 450 326 
Ombyggnad av synkrocyklotron 

vid Gustaf Werners institut 5 200' 3 108 
Ombyggnad av Philologicum 530 386 
Nybyggnader på. Artilleri-

fältet. etapp IV + 5000 6100 2b 211 

Nykiiping 
Asbackaskolan I 025 408 

Li11kiipi11g 
Teknisk utbildning m. m. 32500 29049 
Matsalm. m. 300 206 
Icke-laborativa institu-

tioner m. m. 2400 758 

Lund/Malmi.i 
Matsalarm. m. 381 294 
Nybyggnad för filial till 

universitetsbiblioteket 900 388 
Icke-laborativa ämnen 1400 44 
Om- och tillbyggnad för 

zoologi + 490 490 3 

Giitcbori: 
Matsalarm. m. 1765 1473 
Lärarutbildning m. m. 2 500 2160 
Polymerteknologi I 400 208 
Biologiska övningslabora-

toriet m.m. 900 

Borås 
Högskoleutbildning 340 339 

Örl'hro 
Musiklärarutbildning 500 173 

Uml'å 
Fysik (forskning m. m.) 4000 1163 
Matsal m.m. 45 30 
Tandhygicnistutbildning 2075 1790 

Lu/,,,/ 

Arbetsvetenskap 1600 I 137 

Öl'rii:t 
Matsalarm. m. 815 524 
Telefonväxlar + 8500 24 143 2b 7710 
Utredningskostnadcr 250 I I 
Sjöbd'älsuthildning + 1900 ~ 500 2h 

Ranwr.flir ersii1111i11g.\-
1.J11.1!.ajf11i11g m. m. 

Till universitets- och hög-
skolcämbetcts disposition 

( hudgetå.ret 1980/8 Il + 70000 70000 3 
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Utrus1nings(1hjL"kl hin1rJad ram K<1stnad,n11n 
eller fornrJad 
iinJring av ddinitiv 
1idigare ram ram 

I hudgc1f1rl'I I 97'!/801 .'8 ()(W) 

fhudgl'l<irl't /'J78/7'11 _'i:?IK)(l 

Extra utrustning till univnsitets-
och htigskoleiimhl'lets disp(1sition 

thudgl'\[1ret 1984/85) + 4000 4000 
thudgc:taret 1983/841 .._ 4000 4(KK.l 
(budgetåret 19!C/8JJ + 4000 4000 
1hudgctilrCI 1981/!C) _._ 4000 4000 
1 budgetåret 1980/81 J + 4000 4000 

Till 'lwlövcrstyrdsens 
dispositi1111 

thudgeti\re1 19711./711) 1(1(1() 

Till statens kulturr[1ds 
disposition 

(budgetåret 1980/81) + 2300 :?JOO 
(hudgctaret 1979/80) 2000 
(hudgct<'lret 1978/791 2(1()(1 

Till forskningsrädsnämndens 
disposition 

Chudg.:ti"lrct 1982/8JJ + 12 .'iOO 
( hudgctare1 1981 /82 I + 12 500 
tbudget:irc1 1980/81) _._ 25000 25000 
thudgt!l:ire1 1979/801 15000 

+167540 319 340 

392691 

'Art a1· kostnaJsrum .fi".ir rc's/>. ol!il'l..t. 

I. Av stahmakterna redan godtagen ko,tnadsram. 
2a. Förslag till ändrad kostnads ram 11idigart• fastställd som definitiv 1. 
2h. rörslag till iindrad k11stnad<,ram (tidigare fa'tstiilld S(llll delram I. 
J. Förslag till ny kostnaJ,ram. 
' Jfr pnip. 1979/80: 25 hil. 6. 

delram 

12 51KI 
12 500 

73351 

I mitt 11.irslag till inreJningsplan har jag under Jelramcn for h111'tlllhih/io-

1t'I.. nt. m. inom Frescatinmritdet i Stuckhu/111 ink räknat meJd för inred

ning av den magasinsarea. ~om enligt regeringens he~lut Jen 29 juni l97X 

iiverg<'mgsvis skall utnyttjas fi.ir naturhisll,riska riksmuseets hchov. 

f~\r upprustningt~n av 01><'1w1. l'lllf!f> IV har jag i mitt förslag till inrcd

ningsplan fört upp en delram av J.5 milj. kr. och i utrustningsplanen en 
Jcfinitiv ram av 8 milj. kr. 

För utrustning till tl'knis/..a i11sti1111ionl'll l'id ri/...rn111iki·arieii111he1e1 uch 

s/i/tc·11.1 historiska 11111sn'r har jag beräknat 500000 kr. motsvaranJe bas

utrustning för uppdragsverksamhet. Vid planering oeh anskaffning av ut

rustning bör beaktas att nt1gon ytterligare uthyggnaJ. motsvaranJe en 

andra ct<1pp. inte torde aktualiseras under de närmaste åren. 

Jag h<1r beräknat ytterligare 100000 kr. for idrottsutrustning m. m. i 

samhand med nyhyggnaJ ar iJmushallar fi.>r 1:.i·11111a.1tikli.iraruthild11i11g i 
Stockholm. 

J.:artong: S. 7119 Siffcriindringar i lahrllcn. kol. I. 2 och 3 

/\kdd,for-
brukning 

art' (.(l.lll. 

7'J-Ot>-30 
·---··-

.11 9JLJ 

597 

J 
I 
I I 200 

J 
J 
J 
I 

93076 
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Jag har heriiknat ytterligare 'i milj. kr. fiir 11yhyg/.?11lll/1·r p1i Artilll'l"ifi"i/11·1 

i Upf>.1ala i sambaml med utförandet av hu.-. C 10. Beloppet skall betraktas 

som en definitiv kostnadsrarn och avser rnolckyfärbiologi. s. k. pilotplant 

och viss tele!c:knisk utrustning. Jag har diircmot inte beriiknat medel for 

övriga verksamheter som planeras inom den tjärdc etappen av nybyggna

derna. 

1 utrustningsplancn iir uppförda kostnadsramar för telcfonviixlar enligt 

följande . .lag f\.iresbr. meJ utgängspunkt fr~\n ULJH: s förslag. att vissa 

koslnadsramar utg;tr. 

F rescat iom rf\det 

Tekniska högskolan ( utgi\r I '>80/811 

Huddinge (utgär 1980/81) 

Statens kl111stmuseer ( utgtir I 980/811 

Nordiska museet ( utgiir 1980/81) 

Uppsala 

Linköping 

Yiixjii ( 11tg;·1r 1980/81) 

Lund/~lalmii 

Chalmers tekniska högskola 

Göteborg f. d. liirarhiigsknlan m. rn. 

Karbtad <utg[ir 19!\0/8 l) 

LI rne;'1 

Luldt 

Ö1Ti1-?I Konsthögskolan 

Jönkiiping 

Falun/Borlängt:' 

Gi\vle/Sandviken 

SunJs vall/Härnösand 

Östersund 

forskningsinstitutet for 

atomfysik 

Fskilstuna/Västerås 

Kalmar 

Bor~is 

( prop. 1977 /78: 2'i s. 40) 

<prop. 1976/77: 79 s. 141 

( prnp. 1975/76: 117 s. 19) 

(prop. 197X/79: 82 s. 191 

(prnp. 1976/77: 79 s. 15) 

(prop. 1978/79: 82 s. 20) 

<pnip. 1975/76: 117 s. 22) 

tprop. 1974: 34 s. 31) 

(prop. 1977/78: 106 s. 17) 

1rr~1r. 1978/79: 82 s. 21 l 

(prnp. 1972: 28 s. 26) 

tprnp. 1972: 28 s. 27) 

(pror. 1976/77: 101 s. 23J 

(prop. 1977 /78: 25 s. 41 l 

tprnp. 1977/78: 106 s. 18) 

tprop. 1977/78: 2'i s. 42l 

(prop. 1977/78: 25 s. 42) 

(prop. 1977/78: 25 s. 42) 

(prop. 1977/78: 25 s. 42) 

(prop. 1977/78: 25 s. 421 

tprop. 1978/79: 25 s. 57) 

(prop. 1978/79: 25 s. 57) 

(prop. 1978/79: 25 s. 57l 

tprnp. 1978/79: 25 s. 57) 

Sammanlagt finns därmed uppförda kostnadsramar av I :'i 643 000 kr. för 

telcfonviixlar budgetäret 1980/81. 

Med utg~111gspunkt frän U UH: s förslag resp. yttrande har jag diirutövcr 

beriiknat 8.5 milj. kr. för anskaffning av nya telefonviixlar vid universitetet 

i Göteborg resp. riksantikvarieiimbetet och statens historiska museer samt 

för sädana prishöjningar som kan intriiffa under äret. Samtliga telefonväx

lar bör sammanföras under en gemensam kostnadsram. Jag föresl{1r därför 

under rubriken Övrigt en delram av { l :i 643 000 + 8 500 000 =) 24 143 000 kr. 
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Regeringen hiir inom niimnda k11stnadsram fa besluta om sfalana kost

nadsökningar som följer av rrishöjningar under löpande: hudget{1r. Kost

nadsökningarna anmäb diirefter for riksdagen i dkrföljande budgetpropo

sition. 

U U H hör fortsättningsvis i anslutning till utrustningsprllgram för tek

fonviixlar redovisa de hl'Sparingar som möjliggörs vid nyanskaffning o.:h 

mod..::rnisering av telefonviixlar. Si1dan redovisning hör iiven ske för hiir 

föreslagna nya telefonviixlar. 

Medel for inredning av utökade lokaler i forhyrning. for komplettering 

av inredning i samband m..::d omdispositioner och smiirre ombyggnader 

samt för planmiissig ersättning av försliten inn:dning anvisa.~ under siir

skild kostnadsram Till hyggnaJ.\styrel.\'('fl.\' di.1positi1111. För budget;irl'l 

1980/81heriiknarjag17 milj. kr. undn denna kostnadsram. dvs. en höjning 

m..::d 4 . .'i milj. kr. i jiimförelse med innevarande budgetär. Jag riiknar diirvid 

med att hyggnadsstyrelsen. utöver niimnda komplelleringar ocksi1 skall 

kunna g..::nllmföra nyanskaffning i samband med vissa mindre ny- lll'h 

ombyggnader. Den planmiissiga ersiittningen av inredning hör enligt mm 

bedömning ges större tyngd under de niirmaste Men hl. a. för att lika 

miijlighl'lerna att utnyttja hdintliga l11kalcr. 

Jag har heriiknat 70 milj. kr. Till 1111i1·c-rsit1·1s- oC"h hiigskol<'ii111h<'lets 

di.1p11siri1111 budgetäret 1980/81. dvs. en hiijning med I::! milj. kr. i jiimförl'l

se med innevarande budgeU1r. Inom niimnda kllstnadsram far anskaffas 

utrustning i högst den Lllnfattning s11111 föreslagits för dramatiska institutet i 

Stockholm. fasta jordens fysik i Uppsala. temaforskning i Linköping od1 

undcrsökningsfartyg för ljiirnö marinhiolllgiska lahllratorium. Jag utg;ir 

vidare fr<'m att siirskilda kostnadsramar för utrustning endast hör kllmma 

ifrf1ga i samhand med stiirre ny- och omhyggnader. 

Jag har under avsnittet Högskola o.:h forskning. vissa g..::m..::nsamma 

frägtH fi.ir högs kokenheterna föreslagit hur vissa innehallna r..::servat ioner 

vid högskllleenhl'lerna skall mrdclas som en forstiirkning av n~imnda er

siillningsrnmar till inredning och utrustning. Av dessa medel fär s~ded..::s 

under en fcmtirsperiod {1rligen disponeras I milj. kr. för inr..::dning m:h 4 

milj. kr. för utrustning under kostnadsramarna Lxtra i11rcJ11i11g till hygg-

11ad.1.1ryrelse11.1· disposili1111 resp. l'xrru utrustning till 1111i1·er.1ill't.1- och 

hiigskoll'ii 111 hi· r t' t.1 dis{losi r i1111. 

För ersättningsanskaffning av inredning od1 utrustning vid de statliga 

museerna samt vid Operan od1 Dramatiska teatern har jag i mitt förslag till 

utrustningsplan fort upp en kostnadram av ::!.3 milj. kr. 1i"ll sr111c11.1 k11lr11r

rtld.1 Ji.1pu.1irio11 hudget[1ret J 980/81. Enligt min mening iir det angeläget att 

kulturrf1dcts LL:P-dekgation i samråd med byggnadsstyrelsen, UUH o.:h 

beriirda museer redovisar en plan för i vilken takt och i vilken ordning 

upprustning av siikerhetsskyddct vid vissa statliga museer hör ske. Denna 

planering förutsätter jag kan ske med anlitande av resp. myndigheters 

utrednings- och prnjekteringsmedel. De akuta bristerna i s~ikerhetsskyddet 

får åtgärdas inom ramen Till statens kulturräds disposition. 

J.:urr"11g: S. 71 ~- fj;inle st yrket Siffer~inJringar 
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Jag har ber;iknat 25 milj. kr. Till .fi1r.1/..11i11g.1riiJ.111ii11111d1•11.1 di.1posi1io11 

hudget!irct 1980/X I. dv~. en hl>jning med I 0 milj. kr. i j;imforels~· med 

innevarande budgetiir. Vidare har jag fört upp kostnadsramar av I 2.5 milj. 

kr. för vartdera av budget~iren 1981/82 och 1982/83. 

Vid utgimgen av hudgetaret llJ78/79 utgjorde behhllningen pa de anslags

poster som byggnaJsstyrelsen och U lJ H disponerar ca 9.3 milj. kr. För 

innevarande budgetiiJ· har 9(J .. ~ milj. kr. s@lts till dessa myndigheters 

förfogande. 

h>r n;ista budgelftr r;iknar jag med att sammanlagt 90 milj. kr. hör 

anvisas. 

I inrednings- och utrustningsplancrna har jag tagit upp kostnadsramar av 

sammanlagt 1274951000+.~92691000=1 f,(176420110 kr. Inom dessa ramar 

har vid utgiingcn av hudgetiiret I 97X/79 betalats ut sammanlagt 

( 16112931100+93 076000= I 253 369000 kr. De flireslagna planerna innehitr 

s{tiedes att myndighcrerna skall kunna hesUilla inredning och utrusining for 

sammanlagt 166 7 642 000-253 369 000-9 282 383-99 500 000- 90 000 000= I 

215 490617 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1981/82. 

Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att besluta om beställning 

av viss inredning och utrustning för hyggnadsohjekt som har beslutats av 

riksdagen lprop. 1976/77: 79 s. 26 och 27. UbU 1976/77: 31. rskr 1976/ 

77: 3521. 

Jag hemstälkr att regeringen föreslttr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att hcsluta om anskaffning av inredning 

och utru~tning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i Jet föregående . 

.., till lnr1•d11i11g och 11tmst11i11g tll" lokaler 1·id hiigskoll'enhctcma 

111. 111. för budgetaret 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 

90 000 000 kr. 
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Bilaga 12.I 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (197<>: 1046) om överfamnande av förvalt
ningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

I hirigennm föreskrivs at I i lagen ( 1976: I 046) om övcrliimnandt• av för
valtningsuppgifter inom ut hildningsdepartementet s vcrksamhetsornrtidc 
skall införas en ny paragraf. 11 h ~. av nedan angivna lydelse. 

N11rnra11Jc lydelse Fiireslagen lyddH' 

Il h § 

S1·e11sk11 Riksteatern priirnr frcl
gor om statshidrai.: till .finsk ama
tiirt1•atervcrk.rnmhet i .~fraigc. 

Denna lag träder i krafi den I juli 1980. 
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Bilaga 12.2 

Förslag till 

Lag om ändring i radiolagen (1966: 755) 

Hlirigenom föreskrivs att 2 ~ radiolagcn ( 1%ti: 755)' skall ha nedan 
angivna lydelse. 

2 ~2 

Radiosändare far hlir i riket eller p{1 svenskt fartyg eller luftfartyg utom 
riket innehas eller användas endast av den som erhållit tillstnnd av rege
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer. S:'ldant tillsl<'\nd erfonl
ras liven för innehav hiir i riket av radioslindare som är ofullstiindig eller av 
byggsats för tillverkning av radioslindare. Tillstr\nd meddelas for viss tid. 

Införsel till riket av radiosändare, ofullständig radiosändarc eller bygg
sats för tillverkning av radinsändare lir tilbten endast för den som har 
tillstand enligt första stycket. 

Radioslindare. ofullständig radioslindare eller hvggsats för tillverkning 
av radioslindare far ej överbtas eller upph"ltas till den som saknar tillstnnd 
enligt första stycket. 

Regeringen äger förordna om av
gift för innehav av radioslindare. 

Regeringen eller 111y11dighe1 som 
rn,:cri11gc11 hcs1ii111111a äger för
ordna om avgift för innehav av ra
dioslindare. 

Denna lag trlidcr i kraft den I juli 1980. 

'Lagen omtryckt 1972: 240. 
2 Senaste lydelse 1975: 242. 
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Bilaga 12 .3 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 478) om avgift för innehav av televi
sionsmottagare 

Härigenom föreskrivs att I *lagen ( 1978: 478) om avgift för innehav av 
televisionsmottagare skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rara11dc /_\·cldsc 

Den som innehar mottagare som 
iir avsedd för mottagning av hild
siimlning med eller utan ljud (televi
sionsmottagare l skall erlägga all
miin mottagaravgifl med 85 kronlir 
per kalenderkvartal. Är mottagaren 
avsedd fiir färgmottagning av bild
sändning med clkr utan ljud skall 
innehavaren dessutom erliigga till
liiggsavgift med 35 kronor per ka
lenderk van al. 

I ~ s 

Fiires/age11 lrdclsc 

Den som innehar nlllttagare som 
lir avsedd för mottagning av bild
siindning med eller utan ljud (tclevi
sionsmottagare l skall erlligga all
män mottagaravgift med 102 kronor 
50 iir(' per kalenderkvartal. Är mot
tagaren avsedd fi.ir färgmottagning 
av bildsämlning med eller utan ljud 
skall innehavaren dessutom erHigga 
tilHiggsavgifl med 411 krnnnr per ka
lcnderk vart al. 

Skall avgift första g;·ingcn erliiggas under löpande avgiftsperiod. skall 
avgiften sättas ned till del belopp som svarar mot antalet kvarvarande 
dagar av perioden. 

Avgift erl~iggs till myndighet som regeringen hestiimmer. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1980. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 716 

Hi/aga I:! .4 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349) 

H:irigenom föreskrivs i fr;1ga om studicstiidslagen ( 1973: 349}' 
elds att 4 kap. ~.6. 3X och 39 ~ ~ skall upphöra att glilla. 
elds att 3 kar. 7. 10. Il och "27 **· 4 kap. 17. 19. 21. :D och 24 **· 5 kap. 4 

~. 6 kap. 2 och fi **· 7 kap. 4, IX od1 20 **·X kap. 4. 20. 56. 60 och 66 *~· 9 
kap. 2 ~ samt punkt h i överg;'111gsbestiimmelscrna skall ha nedan angivna 
lydelse. 

elds att i lagen skall införas en ny paragraf. 9 kap. 2 a *. av nedan 
angivna lydelse. 

N111·11n11u/c frddse 

I nackorderingstill:igg utgar med 
:!.85 kronor i m~inaden till studeran
de som hehövcr inacknnlering. 
Tilliigget omfa!tar dessutom rät! till 
fria hemresor enligt de niirmare hc
s!iimmclser som meddelas av n:ge
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

Fiircslage11 lydelse 

I nackorderingstillägg utgtlr med 
315 kronor i m<'inaden till studeran
de som behöver inackonlcring. 
Tillägget omfallar dessutom rätt till 
fria hemresor enligt de närmare be
s!iimmelser som meddelas av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

JO*" 
Inkomstprövat tilliigg utgi:tr med Inkomstprövat tillägg utgt1r med 

högst /:!5 kron1ir i m~1nadcn. högst 155 kron1ir i rnänaden. 

Niirrnare be~tämmelser om inkomstprövat tilHigg meddelas av regering
en. 

Behovsprövat ti!Higg 11tgM med 
högs! 200 kronor i mt1naden. 

Behovspröva! tillägg utgtlr med 
högst 215 kronor i m:\naden. 

)';;irmare hestämrnclscr om behovspriivat ti!Higg meddelas av regering
en. 

2H 
Vad i detta kapitel föreskrivs om 

föräldrar avser dels fader och mp
der som har vårdnaden eller. i frt1ga 

Vad i detta kapitel föreskrivs om 
föräldrar avser dels fader och mo
der som har vhrdnaden eller. i frtlga 

' Lagen omtryckt 1975: 359. 
Senaste lrdelse av 
4 kap. ~6·~ 1975: 1186 
4 kap. 39 * 1971>: 174. 

2 Senaste lydelse 1979: 201>. 
"Senaste lvdclse 1979: 206. 
4 Senaste lydelse 1979: 206. 
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N111·1ir<111,fr lyJc/.1·c 

om studerande som fyllt IH ~ir, se
nast haft vårdnaden om den stude
rande. dels fader eller moder som 
stadigvarande sammanbor med s~t

dan v:\rdnadshavare. I fråga 0111 
fi1.1·1crham giil/er 1·t11I .1"0111 siigs 0111 

.föräldrar stället .f(1.1·ter,f(Jriild
ranw. 

om studerande som fyllt IH l\r, se
nast haft vii.rdnaden om den stude
rande, dels fader eller modi::r som 
stadigvarande sammanbor med sti
dan vtlrdnadshavare. 

4 kap. 

17 *5 

Utöver vad som följer av 16 * 
minskas det belopp som enligt 13 ~ 
första stycket och 14 ~ utghr till hel
tidsstuderande för varje hel. sam
manhängande tidsperiod om I .'i da
gar med 

I. en fyrtiofemtedel av den del av 
den studerandes förmögenhet som 
överstiger sex gtmger basbeloppet, 
eller 

2. 0111 den .1111derwuil' är g(ft och 
fe1·er tillsammans med ma/..en. en 
f>·rtii~frmtcdd a1· den del a1· makar
IUH S<1111111a11lagda .fiirmiigenhet 
som iil·erstiger nio g1/nger hashe
luppet. 

0111 den studerande iir g(ft och 
lc1·cr tillsammans med maken, 
111inskas det helopp som enligt 13 ~ 
första stvc/..et och 14 ~ utgår .för 
1·arjc hel .. 1·a111111<111hiin1u111de tids
period 0111 15 dagar dess11!0111 med 
t1·å f\'rti11femtedclar a1· den del m· 
makens inko111st under kalendcr
hah·året som ii1·erstigcr tre och e/f 
hah·t hashelopp. 

Är den studerande i;ifi 111cn lc1·er 
han ej tillsammans med 111a/..en, 
iigcr .hirsta stycket 2 och andra 
stycket mots1·arande tilliimpning. i 
den mån detta fiilj'cr a1· hestä111111el
ser som meddelas m· regeringen el
ler, i:fier regeringen.i· hn11y11di
gallllc, a1· centrala .1·t11diestiids-
11ii111nde11. 

5 Senaste lydelse 1979: 206. 

Utöver vad som följer av 16 * 
minskas det belopp som enligt 13 * 
första stycket och 14 * utgär till hel
tidsstuderande för varje hel, sam
manhängande tidsperiod om 15 da
gar med en fyrtiofemtedel av den 
del av den studerandes förmögen
het som överstiger sex ganger bas
beloppet. 
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19 ~" 

För deltidsstuderamle minskas det belopp som utgar för ett kalender
halv{ir enligt 13 * första stycket och 14 * för varje hel, sammanhängande 
tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes 
inkomst under kalenderhalväret som överstiger 140 procent av basbelop
pet. 

Utöver vad som följer av första 
stycket minskas det belopp som en
ligt 13 * första stycket och 14 * ut
g~ir till deltidsstuderande för varje 
hel sammanhängande tidsperiod 
om 30 dagar med 

I. tv[1 fyrtiofemtedelar av den del 
av den studerandes förmögenhet 
som övcrstiger sex gi\nger basbe
loppet, eller, 

2. 0111 den .\'Tuderande iir gift och 
lei·er til/.1·wn111ans med maken. ti·å 
fyrti(}fr111tedclar a1· elen del ai· ma
karnas sammanlagda .f('irmiigenhet 
som iii'erstigcr nio gånger hashc
lopf'el. 

0111 sådan studerande är gift och 
lt•i·cr tilla111ma11s 111ed ma/..en, mins
/..as clet hdopf' som utgår enligt 13 ~ 
_fi'irsta styc/..ct och 14 ~.ti'ir i·w:jc hel, 
sc11111111whiingwulc tidsperiod 0111 30 
dagar medfvra fl'rtic>frmteclelar il\' 

den del <Il' 111a/..en.1· in/..omst under 
/..alcndcrhali'llret som iirerstigcr 
390 procent a1· bashe/oppet. 

Är elen Sii/lierande gift men lei·er 
han ej till.1·a11111wns mecl ma/..en. 
äger andra styc/..et 2 och trelUe 
st."c/..ct 111ot.1·1·arandc tillämpning, i 
den 111eln detta fii(ier 111· he.1·t1'i111111l'i
se som mecldl'ias ar regeringen el
la. efier regeringens bemyndi
gande, il\' centrala st11diestöds-
11ii111nclen. 

Utöver vad som följer av första 
stycket minskas det belop som en
ligt 13 * första stycket och 14 * ut
gt1r till deltidsstuderande för varje 
hel sammanhängande tidsperiod 
om 30 dagar med tvf1 fyrtiofemtede
lar av den del av den studerandes 
förmögenhet som överstiger sex 
gänger basbeloppet. 

21 * 7 

Som den studerandes inkomst 
under kalenderhalvåret enligt 16 
och 19 ** räknas den inkomst som 
han kan antagas komma att Mnjuta 
under kalenderhalvtiret eller. 0111 

studiemedel l'id ett och ,\'illlllllil till-

• Senaste lvdelse 1977: 146. 
7 Senaste lydelse 1976: 445. 

Som den studerandes inkomst 
under kalenderhalvi:'lret enligt 16 
och 19 *~ räknas den inkomst som 
han kan antagas komma att i:'ltnjuta 
under kalenderhalvåret. Värdet 
av naturaförmtiner fastställs av 
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fi'il/e .1·/..all hni/jas fi.)r tl'ii /..afe11der
ha/1·1/r, hii/ftc11 a1· den inko111st so111 
han /..an antagas /..0111111a att ii/l(iuta 
under /.;a/c11dahalr1/rc11. Värdet 
av naturaförm{1ncr .fi1.\'/.1·1iil/es av 
regeringen. Doktorandstipendium. 
statskommunalt bostadsbidrag. all
mänt barnbidrag och annat studie-
stöd enligt denna lag än timstudic-
stöd. inkomstbidrag och vuxenstu-
diebidrag räknas icke som inkomst. 

Bestiimmelsema i fi'irsta styc/..et 
iiger 111ot.n-ara11dc 1il/ä111r11i11g 1·id 
heräfoing a1· makes in/..omst i fall 
som anges i 17 och 19 §§. 

Fiircslage11 lrddsc 

regeringen. Doktorandstirendium. 
statskommunalt bl)Stadsbidrag, all
mänt harnhidrag och annat studie
stöd enligt denna lag :in timstudic
stöd. inkomstbidrag och vuxcnslll
diehidrag räknas icke som inkomst. 

Med förmögenhet förstfts i 17 och 19 *~skattepliktig förmögenhet enligt 
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. 

2.H 

Vid beräkning enligt 13. 14. 16. 
17 vc/1 19 ** av studiemedel tilläm
pas det basbelopp som gäller fiir 
andra 111tl11ade11 fiire i11g!l11ge11 a1· 
det kale11derha/1·clr.fi'fr 1·ilket st11die-
111edle11 iir m·sedda eller, 0111 111ed
le11 rid ett och sa111111a til(f'iil/e st.all 
he1'i/jas .fi'ir ti•å /.;a/c11derhali·är, det 
hashelorr so111 giillerför alfllra 1111/

naden före i11gå11ge11 m• det första 
m· dessa. 

Vid beräkning enligt 13 och 14 §§ 

av studiemedel tillämpas det basbe
lopp som gäller l'id ingången a1· den 
tidsperiod fär 1·ilke11 st11die111edlen 
är a1·sedda. 

Vid heriikning enligt 16, 17 och 
19 §§ m· studiemedel 1illii111pas det 
hasbelorr som giiller en månad 
fiire i11g1/11gcn a1· dl't /..alenderlw/1·-
1/r för 1·ilf..et studiemedlen är a1·
sedda. 

24 §" 

I studiemedel ingår studiebidrag. I studiemedel ingår studiebidrag. 

För varje hel, sammanhängande 
tidsperiod om 15 dagar för heltids
studerande och om 30 dagar för del
tidsstuderande utgör studiebidraget 
121 kronor. Om studiemedlen för 
denna tidsperiod enligt IO. 13. 14, 
16. 17, 19 och 21-23 §§utgår med 

"Senaste lydelse 1976: 174. 

Barntillägg utg{ir dock endast i 
.form 111· återhetalni11gspliktiga stu
diemedel. 

För varje hel, sammanhängande 
tidsperiod om 15 dagar för heltids
studerande och om 30 dagar för del
tidsstuderande utgör studiebidraget 
121 kronor. Om studiemedlen för 
denna tidsperiod enligt 10, 13. 16. 
17. 19 och 21-23 ~*utgår med lägre 
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Higrc hel opp ~In 7, 78 procent av has
bcloppet utgör studiebidraget dock 
endast sti stnr del av 121 kronor 
som svarar för förhållandet mellan 
det belopp som utgar och 7. 78 pro
cent av hasbcloppel. 

Fiireslagen lwlcl.1·c 

hek•pp än 7. 78 pro<:..:nt av basb..:
loppet utgör studiebidraget dock 
endast sä stor del av 121 kronor 
som svarar för forhftllandet mellan 
det belopp som utgår och 7 .78 pro
cent av hashcloppet. 

Utgäende studi..:medel utgör i första hand studiebidrag. Aterstoden utgör 
återbetalningspliktiga studiemedel. 

Timstudiestöd utgör 30 kronor 
för studietimme enligt 3 ~ första 
sty<:ket I och för timme enligt 3 § 

första stycket 2. 

Timstudiestöd utgör 33 kronor 
för studietimme enligt 3 ~ första 
sty<:ket I o<:h för timme enligt 3 § 
första styået 2. 

6 kap. 

2 * 10 

Dagstudiestöd utgår i form av in
komstbidrag och internat bidrag. In
komstbidrag kan endast utgf1 till 
studerande som är arbetstagare. 

Inkomstbidrag utgör 150 kronor 
för varje dygn. 

I nternatbidrag utgör 150 kronor 
för varje dygn. 

Dagstudiestöd utgår i form av in
komstbidrag och internatbidrag. 

Dagstudiestiid utgår inte till stu
derande som uppenbart inte är i 
ekonomiskt heho1· a1· stiidet. 

Inkomstbidrag kan endast utgå 
till studerande som är arbetstagare. 

Inkomstbidrag utgör 198 kronor 
för varje dygn. 

lnternatbidrag utgör 165 kronor 
för varje dygn. 

7 kap. 
4§ 

Särskilt vuxenstudiestöd utgår i form av vuxenstudiebidrag. återbetal

ningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning. 

9 Senaste lydelse 1979: 206. 
10 Senaste lydelse 1976: 174. 
" Senaste lydelse 1979: 206. 

Särskilt rnxe11st11diestiid utgår 
inte till s111dera11de som uppenbart 
inte är i ekonomiskt hehoi· ai· stö
der. 
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18 ~ 

Bestämmelserna i 4 kap. 37-39. 41 
och 43 ** skall iiga 11wts1·11rwllle 
1il/ii111pning pä särskilt vuxenstll
diestöd. 

Bestämmelserna i 4 kap. 37. 41 
och 43 *~ skall 1il/ii111pas ptt särskilt 
vuxenstudiestöd. 

Bcs1ii111111l'isc i della kapilel 0111 

studerande som iir gifi skall tilliim
ras encla.1·t 0111 iiku·11ska1>et ing1/u.1· 
senast under f..alenderha/t·llret niir-
111a.1·t fiire det .fi'ir 1·ilf..ct s111die111cdd 
s/..all 11tg1/. 

Bl'stii111111else i delta /..apitel som 
gii/ler .1·t11dcra11de som är g!fi. 1ill
liim1>a.1· ocksil pil den s'om utan att 
1·ara g((t lerer til/.1·1111111w11s med an
nan person, lllt'll 1·i/ken han 1idi
garc rnri1 gift eller med 1·ilke11 han 
ge111e11sa1111 har eller har lu~(I ham. 

20 ~ 

Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sndan tid för vilken den 
studerande redan har uppburit studiemedel enligt 4 kap. gäller bestämmel
serna i andra-fjärde styckena. 

Det helopp som den s!tlderande uppburit i studiemedel avräknas frfin de 
belopp som den studerande beviljas för nämnda tid. Avräkningen sker frän 
de belopp som beviljats i vuxenstudiebidrag. t1terhetalningspliktiga studie
medel och resekostnadsers~ittning i nu nämnd ordning. 

Avräknat belopp skall jiimställas med vuxenstudiehidrag, återbetal
ningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning i den omfattning som 
avräkningen avser motsvarande studiestödsform. 

Belopp som ej kan avräknas skall 
tilerkrävas. Därvid äger 9 kap. 2 * 
lre1Ut' stycket mut.1·1·ara11dt' 1ill
lii111{'11i11g. 

Belopp som ej kan avräknas skall 
hterkrävas. Därvid tillii111pas 9 kap. 
2 ~.f.Jiirde stycket. 

8 kap. 

H 
Återbetalningstiden enligt 3 ~ förlänges, om 
I. med stöd av 44-47 ~~ föreskrivits att slutligt avgift ej skall utgä eller 

skall nedsättas till lägre helopp än som avses i 42 *första stycket. 
2. den äterbetalningsskyldige för visst ftr ej erlägger avgift eller del av 

avgift och debiteringen av avgiften på grund därav förfaller helt eller delvis 
enligt 66 *· 

Pörlängningen omfattar det antal är som fordras för debitering av ny 
avgift i stället för den avgift eller del av avgift som avses i första stycket. 

Avgift som enligt andra stycket Fiir såt/an avgift. som enligt and-
skulle belöpa på :'.ir efter det under ra stycket skulle belöpa P•l år efter 
vilket den äterbetalningsskyldige det under vilket den äterbetal-
fyller 65 ftr st.all tloc/.. l'.i 11tg1/. ningsskyldige fyller 65 är. bor(fi1/ler 

ti1 erhetalnin{!ssky/tli ghet en. 
46 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr/()(). Bilaga 12 

Kartong: S. T22. 56 §höger spalt rad 4 Står: debiteras Rättat till: debiterats 
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'20~12 

A!erhetalningshcfoppet utgör vid 11tgfö1gen av avgiftsar summan av föl
jamle tvti taL nämligen 

I. produkten av 
al <lterbetalningsbeloppet vid ut

g~1ngen av närmast föregtlende år. 
minskat med dels summan av de 
preliminära och k varstt1endc av
gifler som under i'in:t debiteras den 
äterbetalningsskyldige. dels belopp 
som den Merbctalningsskyldige un
der äret :'.'tterbetalt frivilligt jämte 
s{1dan förhöjning som avses i 57 *. 
dels belopp i fd1ga om vilket beslut 
om befrielse enligt 60 ~ meddelats 
under tiret, dels belopp i fräga om 
vilket beslut om äterkrav enligt 9 
kap. '2 * meddelats under t\ret, och 

bl regleringstalet för faet, 
'2. produkten av 

I. produkten av 
a) aterbetalningsbeloppct vid Ut

girngen av närmast fi.iregäendc fa, 
minskat med dels summan av de 
preliminära och kvarstt1cnde av
gifter som under än:t debiterats den 
återbetalningsskyldige. dels belopp 
som den ätcrbetalningsskyldigc un
der ftret t1terbt:talt frivilligt jämte 
sädan förhöjning som avses i 57 ~. 

dels belopp i frfiga om vilket åtcrhc
w/11i111tsskyldighet har hor((allit en
ligt 4 ~ sista stycket. dels bcloflf' i 
frclga 0111 1·ilkct beslut om befrielse 
enligt 60 * meddelats umler firet, 
dels belopp i frflga om vilket beslut 
om äterkrav enligt 9 kap. '2 * med
delats under ftret. och 

a) de aterbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalningsskyldigc 
uppburit under aret och 

hi elt jämkat regleringstal. 

Vid fastställande av i\terbetalningsbeloppet enligt denna paragraf äger 
hest~immelscrna i 16 ~andra och tredje styckena, 17 och 18 ~*samt 19 § 

andra stycket motsvarande tillämpning. 

56*13 

Aterbetalning enligt 53 ~ andra stycket I under ett avgiftsår skall avse 
äterbetalningsbeloppet vid närmast fön:gf1ende års utgång 

I. minskat med dels belopp som I. minskat med dels belopp som 
debiterats den aterbetalningsskyl- debiterats den återbetalningsskyl-
dige till betalning av preliminära dige till betalning av preliminiira 
och kvarstående avgifter under och kvarstående avgifter under 
äret. dels belopp som den återbetal- året, dels belopp som den återbetal-
ningsskyldige under året hterbetalt ningsskyldige under äret återbetalt 
frivilligt jämte förhöjning som avses frivilligt jämte förh~jning som avses 
i 57 *·dels belopp i fråga om vilket i 57 *·dels belopp i fråga om vilket 
beslut om befrielse enligt 60 * med- återbeta/ni111tsskyldighet har bor/-
delats under året, dels belopp i frä- fallit enligt 4 § sista stycket, dels 
ga om vilket beslut om aterkrav en- belopp i frilga om ri/ket beslut om 
ligt 9 kap. '2 ~ meddelats under året. befrielse enligt 60 * meddelats un

der året, dels belopp i fråga om vil
ket beslut om återkrav enligt 9 kap. 
2 ~ meddelats under året, 

12 Senaste lv<lelsc 1975: 1186. 
'"Senaste lydelse 1975: I 186. 
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2. ökar med dels avgift e11erdel av avgift som den årerhetalningsskyldige 
erlagt under tidigare avgiftsttr och som han under ftret äterfått enligt 74 ~ 
första eller andra stycket eller enligt 75 *· dels avgift eller del av avgift i 
fo'tga om vilken beslut om debitering under i\.ret förfallit enligt 66 ~. 

3. ökat med produkten av det belopp varmed fitcrbctalningspliktiga 
studiemedel utgf1tt under äret och ett jämkat regleringstal. 

Fr!tn beloppet enligt första stycket avdrages det belopp som motsvarar 

förhöjning enligt 57 *· 
Vid beräkning enligt första stycket äger följande best~lmmelser motsva-

rande tillämpning. nämligen i fråga om 
I. första stycket I. bestämmelserna i 19 *andra stycket. 
2. första stycket 2. bestämmelserna i 21 *och 49 *andra stycket. 
3. första stycket 3. bestämmelserna i 16 s andra stycket. 17 * och 55 * 

sista stycket. 

60*14 

Är den i\.terbetalningsskyldiges 
betalningsförmf1ga på grund av 
sjukdom eller annan jämförlig orsak 
varaktigt nedsatt. för han befrias 
från k varstt1ende återbetalnings
skyldighet. FiireiiRRl'r eljest sy11-
11erliga s/..iilftlr den äterhl'/alnings
s/..y/Jige t'i1·cn i a1111at fall hdrias 
frtln harståcnde ilterhctalni11f,!S
.1-/..y'11iRhet eller del tliiral'. 

Är den {tterbetalningsskyldiges 
betalningsförmåga rti grund av 
sjukdom eller annan jämförlig orsak 
varaktigt nedsatt. får han bdrias 
från kvarstående återbetalnings
skyldighet. 

Den, so111 under ett cllerf7cra 111·

gifisär har 1111ph11rit eller llflfJhiir 
1·1/rtlbidraf.! enligt 9 kap. 4 * lagen 
(f 962: 381I0111 all111ii11 fiirsiikring el
la 11111ts1·aramle och pil f.!rtllld a1· 

1·årilen a1· handi/..appat ham inte 
kan förriin·sarbcta, får befrias från 
återhetalningsskyldighet så1·it1 m·
ser el/ belopp som motsvarar det 
eller de årsbelopp sum hiinfiir siR 
till samma m·Rifisår. 

Fiireligf,!er e(jest synnerliga s/..äl 
.fi/r den återhctal11i11gsskyldige 
ii1·e11 i annat fall hlfrias frtln har
ståe11de åtcrheta/11i11g.1·.1·/,;,y/dif,!her 
eller del diira1·. 

Befrielse från del av återbetalningsskyldigheten kan <.lessutom medges i 
fr~1ga om ilterbctalningspliktiga studiemedel som den återbctalningsskyl
dige uppburit för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller för sådan 
annan gymnasial utbildning eller utbildning vid folkhögskola som den 
återbetalningsskyldige gått igenom vid vuxen ålder (befrielsegrundande 
utbildning). Som villkor för sådan hefrielse gäller att 

14 Senaste lydelse 1979: 206. 

Kartong: S. 723, 60 § höger spalt rad 17 Står: får han befrias Rättat till: får befrias 
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I. den återbc:talningsskyklige under minst fyra terminer studerat vid 
läroanstalt eller uthildningslinje som omfattas av förordnande enligt 4 kap. 
I ~och för denna tid urrburit äterhetalningspliktiga studiemedel. 

2. den befrielsegrundande utbildningen avser studier som den åtcrbetal
ningsskyldige behövt för att kunna vinna tillträde till den läroanstalt eller 
uthildningslinje som avses under I, 

3. den i\tcrbetalningsskyldige varit yrkesverksam pft heltid under minst 
fyra i\r. innan han uppburit studiemedel för studier vid läroanstalt eller 
utbildningslinje som avses under I. 

4. det med hänsyn till den i1terbetalningspliktiges ekonomiska förhällan
den är skäligt att han befrias från del av f1tcrbetalningsskyldigheten. 

Med yrkesverksamhet enligt Med yrkcsverksamhet enligtj}iir-
andra stycket jämställes vtml av de stycket jämställs vård av egna 
egna barn. värd av föräldrar och barn. vilrd av föräldrar och annan 
annan liknande verksamhet. Befri- liknande verksamhet. Befrielse far 
clse f;"ir beviljas den äterhetal- beviljas den ftterhetalningsskyklige 
ningsskyldige även om han ej är cl- även om han ej är eller varit under-
ler varit underhallsskyldig gent- hftllsskyldig gentemot annan. 
emot annan. Befrielse enligt.fjärde stycket fär 

Befrielse enligt andra stycket far avse högst I 900 kronor för varje 
avse högst I 900 kronor för var:ie ärskurs enligt läroplanen för den 
iirskurs enligt läroplanen för den befrielsegrundande uthildning som 
befrielsegrundande utbildning som den äterbetalningsskyldige gi\tt ige-
den äterhetalningsskyldige gätt ige- nom. Befrielsen fär sammanlagt 
nom. Befrielsen fär sammanlagt avse högst 5 700 kronor. Befrielsen 
avse högst 5 700 kronor. Befrielsen för ej överstiga hälften av det be-
fär ej överstiga hälften av det be- lopp som den i\tcrbetalningsskyl-
lopp som den aterbetalningsskyl- dige sammanlagt uppburit för den 
digc sammanlagt uppburit för den befrielsegrundande utbildningen. 
befrielsegrundande utbildningen. 

Beslut 0m debitering av prelimi
när avgift eller kvarstående avgift 
förfaller. i den man avgiften ej er
lagts före utgången av serrember 
mfrnad andra äret efter avgift såret. 

Första stycket gäller icl-..e prelimi
när avgift eller kvarstående avgift 
för avgiftsår efter det år under vil
ket den återbetalningsskyldige 
fyller 63 år eller för de n·å sista 
avgiftsåren före del år under vilker 
han avlidit. 

Centrala s111Jiestiid.rnii111nde11 
får f'i.ir särskilt fall förordna att be
slut 0111 JcbirerinK a1· preliminär m·
gift eller frarstående m·gift skall 
t:älla ä1·e11 t'.fier den ridp11nk1 som 
arses i.första stycket. 

Beslut om debitering av prelimi
när avgift eller kvarstående avgift 
förfaller, i den mån avgiften ej er
lagts före utgången av nm•ember 
månad tred}t' året efter avgiftsåret. 

Första stycket gäller inte prelimi
när avgift eller kvarstående avgift 
för avgiftsår efter det år under vil
ket den återbctalningsskyldige 
fyller 62 år eller för de tre sista av
giftsMen före det år under vilket 
han avlidit. 
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Fiirl'slugc11 lycldsc 

9 kap. 

Har n[1gon 11pph11rit studiestöd ohd1örigen eller med för hiigt bclopr och 
har han insett eller hort inse detta, kan vad för mycket 11tg:Ht genast 
aterkrävas. 

Avbryter ncigon sina studier skall första stycket tilliimra~ betriiffande 
uppburet studiestöd som avser tiden efter avhrnttet. Beror avhruttet p!i 
sjukdom skall studiestöd SLHTI dt:'n studerande uppburit l'nligt 3 kap. D-19 
**· 4 kap. 28-35 **eller 7 kar. 17 ~och de hestiimmelser som anges diir ej 
:iterkriivas. Detsamma gäller vid sf1Jan ledighet som avses i 7 kap. 17 a ~. 

A 1·sa 1/ter/,.ra1· l'llligt fiir.H11 dlcr 
andra st.\'C'/,.et st111/ieltjiil{' 1'11/ii::t 3 
/,.ap. ril/ sc'i<la11 .1·t11cl1'rw1cle. sc1111 l'icl 
11thcta/11i11gstil/fi'il//1't l'llr c}fn\'lldig 
pc/ gm11d a1· clldcr. c/1·i/ar he111/-
11i11gs.1·/,.r/digltete11 elen som clcl 1·llr 
de11 11111r11clig<'.l ./i'ir111.\'/1dl1re. 

P5. studiemedel enligt 4 kap. och pa siirskilt vuxenstudiestöd enligt 7 
kap. som {1terkräves enligt första eller andra stycket utgår ränta frfln den 
dag niir medlen uppburits efter en riintesats som vid varje tidpunkt med två 
procent överstiger normalriintan för li\n frtln statens utlfmingsfonder. Om 
särskilda skäl föreligger, kan f1terbetalningsskyldig befrias helt eller delvis 
fr{m skyldighet att erlägga räntan. 

2 (/ ~ 

Forclra11. so111 har llf'f>/,.0111111it f>ci 
i.:m11t! a1· att s111die.1·tiicl hllr 1itcr
krii1·rs och so111 11tcstclr oreglerad. 
hern/,.as till och mecl det år 1111clcr 
1·i//,.et i.tiilclc11c'irc11 .fri/er 65 tlr. /)iir
t~ficr a1·s/,.rit·s .fimlri11gc11. 

A l'/icler gc'i/cle11c'ire11 och .1'l'arar <'.i 
diidshodeliigt1rl' .fi'ir/c>rclri11gC'11. m·
s/,.ri1·.1· .fi1rclri11ge11 11111 den inte /,.an 
heta/as 111ccl ilc:idshoets tillgc/11gar 
eller 111ccl a11/ita1u/(' 111· siderhct 
som har ställts .fi'ir.fi1rdri11i.:cn. 

Ä 1·cn di<' st a1·.1/,.ri1·.1· .fimlri11ge11 
11111 i11dri1·11i11i.:en sh11//1' 1·11//u 111cr 
arhcte eller /,.c1st11acl än so111 är s/,.ii
/igt och i11dri1·11ini.: inte iir 1>1i/,.a//(J(/ 
frc/11 a//111ii11 sy11p1111/.,t. 

h. Bestämmelserna i 22 ~. 23 * andra och tredje styckena samt 24 ~ 
studiehjälpsrcglementet ( 1964: 402) äger fortfarande tillämpning med avse
ende pi\ studicl{111 som beviljats enligt studiehjälpsreglcrnentet. om ej lanta
garen begär sådan förändring av f)terbetalningsvillkoren sum avst:s i andra 
stycket. 

' 5 Senaste lydelse 1979: 44:!. 
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Fiireslagen lvdc/se 

Begär l1111tagarc förändring av aterhctalningsvillkoren för studiclt111 enligt 
studiehjälpsreglcrnentct ( 1%4: 402), skall ltinet jämte riinta t1terbetalas som 
om frtiga vore om i1terhetalningspliktiga studiemedel enligt denna lag i dess 
lydelse enligt lagen I 1974: 481) om ändring i studicstödslagen samt punk
terna o a-6 c. 

Fiireligger srnnerliga s/.;ii/ .filr 
liintagare h<frias fr<i11 hc1110111 1h'i

/1111de hcralni11gs.1k.l"!clighc1 ifre11 i 
{//l/l{lf .fol/ iin SOi/i a1·ses i :!4 ~ a11dra 
.\'/.l'CÅ 1'/ si 11cl iehjii lpsre gle llll' 111 er 
(/ 9()4: 40:!). 

(h'ergiingsbestämmelser 

/)en. so111 1111cler cl/ cllcrflcra ilr 
har llflf!hurit eller 11prhiir 1·1lrilhi
clrag enligt 9 /..ap. 4 ~ lagen 
(I 96:!: 3R I ) om all 111ii 11.f i"irsii /..ring el
ler 111t11.11·ara11dc och pil 1-:ru11d U\'. 

1·1/rJe11 <ff ha11di/..appa1 ham inre 
/..an fiin·iin·sarhera, filr hdrias frt/11 
he1al11ingss/..y/tlighc1 s1h·i11 a1·ser 
l'll helopp so111 1110/.1T11rar s111111111111 
a1· a111orteri11g, rii11tea111111itet och 
1/rsrii111a .for s1w111w 1/r. 

Fiircli1-:gcr sv1111crliga s/..iil f1/r 
lt'i111agare h1'.fi"ias frtln ho110111 1h·i

la11tle hcral11i11g.1·s/..yldighc1 1fre11 i 
<11111111 .foll iin som m·st'S i rretlje 
srvc/..er eller 24 ~andra .H\'c/..er s/11-
die liiiilpsrcgle 1111' 111 er (I CJ()..I: 40:! ). 

I. Denna lag träder i kraft, st1vitt avser 8 kar. 4, 20 och 56 ~~ den I 
januari 1981 och i övrigt den I juli 1980. 

2. I fri1ga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller 
äldre hestiimmclser. I friiga om dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd 
som har beviljats före ikrafttr;idandet gäller 6 kap. 2 *och 7 kar. 4 ~ i deras 
äldre lydelse. 

3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 * gäller fortfarande i fraga om 
studiehjälp som har betalats ut före utgången av juni 1980. 
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Register 

Sid 

Översikt 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

7 I. Utbildningsdepartcmcntet .Jiinlag.11111.1/ag 
8 2. Kummitteer m. m .. reserrntio11.1a11slag 
8 3. Extra utgifter. rcsa1·atio11.rn11.1/ag 

B Kulturändamål 

AllmiJmw k11/t11rii11danull 
Statens kulturråd: 

13 I. Förvaltningskostnader .fiirslagsa11.1/ag 
15 2. Utrednings-. utvecklings- och informationsverksamhct. 

ri.'sen·ati1111.w11s/ag 
17 3. Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 
19 4. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer, 

ff~·,,n·atio11sa11slag 

24 5. Bidrag till särskilda kulturella iindamäl. 
rc.1·en·ation.1a11.1/ag 

26 6. Bidrag till samisk kultur 
26 7. Bidrag till konstnärer m. m .. rest'n·atio11.1<111slag 
29 8. Inkomstgarantier för konstnärer.fiirs/ag.1·a11slag 
30 9. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m . .fiirs/agsanslug 

Teater. dans och musik 
34 10. Bidrag till Svenska riksteatern, rcserl'ationsans/ag 
38 11. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern. 

reserrntionsans/ag 
41 J2. Rikskonsertverksamhct, rc.l"l'n·ationsans/ag 
45 13. Regionmusiken.j(irslagsunslag 
47 14. Regionmusiken: Inköp av musikinstrument. 

resen·ati1111.1·an.1/ag 
48 J5. Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och 

musiki n st it utioner, .filr.1/ag sanslap 
52 J6. Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper. 

resen·ation.rnnslag 
54 17. Musikaliska akademien.ji"ir.1/ag.1c111.1-/ug 
56 J8. Vissa bidrag till teater-, dans och musikvcrksamhct, 

resen•ation.rnnslag 

Film 
60 J9. Statens biografbyrå.förs/apscm.1-/ag 
61 20. Filmstöd, reun·ationsanslag 

Radio och tt'/el'ision 

Da!(spress och tidskrifter 
92 2 l. Presstödsnämnden,ji";rs/ag.rnnslag 
93 22. Stöd till dagspresscn,fors/agsanslag 

100 23. Lån till dagspressen, reserl'ation>anslag 
101 24. Stöd till organisationstidskrifter.fiirs/agsans/ag 
103 25. Stöd till kulturtidskrifter, rnerl'ationsanslag 
104 26. Stöd till tidningar på andra språk än svenska. 

försla!(sunslag 

U11erat11r ol'h ji1/khibliorek 
106 27. Litteraturstöd. resen·ationsanslag 
110 28. Bokhandclsstöd,fors/agsanslag 

24817000 
21958000 

709000 

47484000 

9607000 

4467000 
21 197 ()()() 

12 654000 

6973000 
I 600 000 

27 152 000 
4900000 

33 723 000 

79905000 

153 780000 
32 318 ()()() 
72506000 

840000 

146055000 

15 885 000 
4000000 

7 832 ()()() 

2940000 
21064000 

1725000 
3 I 0 800 000 

15000000 
60 000 ()()() 

8264000 

4225000 

25 429000 
I 369 000 
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111 29. Kreditgarantier till förlag Lll:h bokhandel.jiir.1/c1g.11111.1/11i: 
112 30. U\n for investeringar i hokhumkl. ,, . .1,·n·,ai1111sa11.1/ag 
I L1 31. Bidrag till folkbibliotek, rc.11·n·111io11sw1.1/11g 
116 32. Bidrag till regional biblioh:ksverksamhet..fi"m/11g.11111.1/11i: 

Talboks- och punkt>krift~bibliotcket: 
117 33. Förvaltningskostnader.ji"1rsiai:.11m.1/ai; 
119 34. Produkti11nskostnader. rt•sen·ati1msa11.1/ai: 
121 3.~. Bidrag till Svenska språkniimnden,.fi"ir.1/ag.1a11s/ai: 

Bildkomt 
123 36. Statens k11nstråd,ji"iniai:.1w1.1·/ag 
124 37. Förvärv av konst för statens hyggnadcr m. m .. 

n•sen·aticmsanslag 
126 38. Akademien för de fria konsterna 
126 39. Vissa bidrag till bildkonst. re.1t•n·111ion.1·a11.1/ai; 

Arkil". k11/111rmim1cn·ård, mll.H't'r och 11t.\"/ii//11i11i;ar 
Riksarkivet: 

129 40. förvaltningskostnadcr .ji)r.1/ag.rn11.1·/ai: 
132 41. Datamcdiekontrnll m. m .. re.H'n·atio11.1ans/ag 
133 42. Inköp av arkivalier och höcker m. m., 

re st•n·ati<>n.rnnslai: 
L14 43. Landsarkiven.}i"irs/a.f!s1111.1·/ag 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
135 44. Förvaltningskostnader .jiirslagsa11.1/ag 
138 45. lnsamlingsverksamhet m. m., reSt·n·atio11.1a11.11ag 
139 46. Svenskt biografiskt lexikon . .f(jn/agsw1.1/a1,1 
140 47. Arkivet för ljud och bild.fiirJ/ag.1·a11slaR 
141 48. Bidrag till vissa arkiv 

Riksantikvarieämbetet: 
143 49. Förvaltningskostnader.ji"irs/ai:sa11s/ag 
146 50. Vård och underhåll av fornlämningar och kultur

historiskt värdefulla byggnader, re.1·en·ation.rn11slaR 
148 51. Uppdragsverksamhet,ji"ir.1-/a,!!sans/111,1 
149 52. Staten~ historiska museer: Förvaltningskostnadcr . 

. fors/a.f!san.l"iag 
154 53. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: 

Tekniska institutionen,ji"irs/ar:sa11s/ag 
Statens konstmuseer: 

155 54. Förvaltningskostnader .. fon-/ag.1an.1-/ag 
159 55. Utställningar samt underhåll 01.:h ökande av ~amlingama 

m. m., rt• sen•ationsansltig 
161 56. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet. 

resen·arion.rnns/ag 
162 57. Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska 

muscct . .fiin·/agsans/ag 
Naturhistoriska riksmuseet: 

170 58. Förvaltningskostnader.fl>r.1·/ag.rnns/ag 
172 59. Materiel m. m., n>Jen·ationswz~·/ag 

Statens sjöhistoriska museum: 
172 60. Förvaltningskostnader.forslag.rn11slag 
174 61. Underhåll och ökande av samlingarna, 

resen·arionsans/ag 
175 62. Etnografiska museet.fiirs/agsans/ag 
177 63. Arkitekturmusect,j(irsla1,1.rnns/a1,1 
179 64. Bidrag till Nordiska museet,ji"irs/agsans/ag 
181 65. Bidrag till Tekniska muscet,fiirslagsansla1,1 
184 66. Bidrag till Skansen.fiir.1·/a.f!sa11sla1,1 
187 67. Bidrag till vissa museer 
197 68. Bidrag till regionala museerJörs/agwnslag 
200 69. Riksutställningar, n·scn·aricmsar1slag 
202 70. Inköp av vissa kulturföremål,fiirs/agsans/ag 

Ungdoms- och nykterhetsorganisationer 

Statens ungdomsråd: 
203 71. Förvaltningskostnadcr.förs/a.f!.Wllsiag 

I 000 
2400000 

IK 101 000 
9 lnoooo 

7812000 
10 114000 

908000 

1417000 

16 230 000 
I 032000 
5 846000 

22 309000 
312000 

532 000 
15808000 

8002000 
1258000 
1476000 
5 160000 
1685000 

33 782000 

5457000 
11 784000 

13 346000 

I 000 

22 845000 

3480000 

956000 

9857000 

22 464000 
I 100000 

9576000 

I 000 
10314000 

1013000 
21644000 
5 725000 
6547000 
8 935 000 

20755000 
13459000 

100000 

1508000 
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204 72. Utrednings- och informationsvcrksamhet. 
res c n ·a I;, 111.rnn sia g 

205 73. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 
m.m . . ji'irslag.1anslag 

209 74. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. 
.fiir.1/agsa11sla1: 

210 75. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, rt' sen·arionsanslai: 

21 l 76. Organisationssti.id till vissa nykterheborganisatil111cr 
m. n .. f<'.ll'rl'llli1111.1·t1nslt1i: 

C Skolväsendet 

Cenlrula och rt>gi11nala mynJii:heter m. m. 
227 I. Skoli.iverstyrelsen.j("irs/al,'sa11s/ag 
23 l 2. Uinsskolnämnderna, fiir.liai:samlal,' 
233 .l. Lokalt utvecklingsarbete inom skolväsendet m. m .. 

resen·ationsanslai: 
234 4. Statens institut för läromedebinformation, 

försial,'SllllSial,' 
237 5. Stöd för produktion av läromedel, re.1cn·a1ion.1w1s/ag 
238 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade ,fiirslagsanslag 

Fiir sko/1·ii.1·l'ndc1 gemensamma frål,'or 
242 7. Pedagogiskt utvccklingsarbete inom skolväsendet, 

resen·ati<>nsanslag 
245 8. Fortbildning m. m .. rest'n'alionsanslag 
251 9. Bidrag till studie- och yrkesorientering m. m .. 

fiirsfogsanslag 
258 IO. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 

utbildnings väsendet, fiir.1/agsa11slag 

Del obligatoriska sko/1·iiscnde1 m. m. 
259 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m .. 

fi>r.1/ag.ranslal.' 
269 11. Information om läroplan för grundskolan, 

rt' sa1 ·a I ion.1·anslai; 
270 13. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m .. 

pirs/a11.1ansla11 
274 14. Sameskolor,.f{ir.1/ag.w11.1/11i: 

Specialskolan m. m.: 
274 15. Utbildningskostnader._fi.irslu11su11s/11g 
287 16. Utrustning m. m .. re.1·1·n·111i1111.ra11sla11 
288 17. Resor rör elever jämte ledsagare,fiir.1/ag.rn11.1/11g 

Gymna.1i11/a sk11/11r m. m. 
290 18. Bidrag till driften av gymnasicskolor.fiirs/11f.?sarzsla11 
311 19. Kostnader för viss pcr~onal vid statliga realskolor. · 

Fir.1·/ag.l'llns/ag 
311 20. Bidrag till driften av riksintcrnatskolor, 

.flirslag.1ans/af.? 
Trädgardsskolan i Norrköping: 

314 2 I. Utbildningskostnader,f</rslagsanslai: 
315 22. Materiel m. m .. re.H·n·atiorzsuns/ug 
316 23. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad,.fi'irslai:samla11 
317 24. Bidrag till driften av vissa privatskolor ,.fi'm·/agsuns/<1!,' 
319 25. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, 

re sen·ariunswulag 
322 26. Främjande av lärlingsutbiklning hos hantverksmästare 

m. m .• fi'irslag.rnns/011 
323 27. Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov 

* Beräknat belopp. 

1017000 

46315000 

99770000 

2155000 

15 629000 

1605308000 

114372000 
53 4721)00 

750000 

1015000 
3 085000 

6242000 

35 932000 
69544000 

101425000 

1815000 

11 737000000 

5600000 

I 7 04 9 000 
*9990000 

119891 !XIO 
2 629000 
8377000 

3 070 !XKHXIO 

I 000 

Il 092000 

2022000 
169000 

2024000 
19123000 

21892000 

5045000 
44000 
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I 111 '''" r eri 11g" bidrag 
324 2!o:. Bidrag till byggnadsarbctcn in,lm skolväsendet m. m .. 

.fiirs/og.11111.1/ag 
331 29. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m. ,.fi'irs/ag.rn11.1/11g 

D Högskola och forskning 

Centrala och n·giorwla myndigh1•terj(ir hi'igskola11 m. m. 

Universitets- och hiigskolcämbctet: 
400 I. Förvaltningskostnader .j(irslagsanslag 
401 2. Utredningar m. m .. re.H·n·11ti1111.rn11s/ag 
402 3. Regionstyreberna för högskolan.ji'irslagsanslag 
403 4. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor . 

. fiirs/11gsans/11g 

Utbildning och j(1rsk11ing inom hiigskolan m. m. 

405 5. Utbildning for tekniska yrken. re.H'rl'ationsamlag 
419 6. Utbildning for administrativa, ekonomiska och soi:iala 

yrken. re.1·1'fl'atio11sa11s/ag 
430 7. Utbildning för vårdyrken. rt'.1·1·n·ation.1w1slag 
442 8. Utbildning för undervisningsyrkcn. r1»1en·ationsmulag 
473 9. Utbildning för kultur- och informationsyrkcn. 

r1•serl'ati1m.rnnslag 
482 10. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

rt' sen·at itmsans/ag 
486 11. Bidrag till kommu.nal högskoleutbildning m. m., 

fiirs/ag.rnnsla>: 
490 12. Forskningsanknytning av grundläggande högskole

utbildning. samt konstniirligt utvecklingsarbete, 
resen·11tions11nslag 

492 13. Humanistiska fakulteterna. r1'sen•atio11sanslag 
497 14. Teologiska fakulteterna, resen·ation.rnnslag 
498 15. Juridiska fakulteterna. n•s1•rmtionsanslag 
501 16. Samhällsvetenskapliga fakulteterna, res1•n•ation.rnrulag 
506 17. Medicinska fakulteterna. rescrl'lltio11.rnns/ag 
515 18. Odontologiska fakulteterna. resen·ativnsanslag 
517 19. Farmaceutiska fakulteten. ri•sen·ationsanslag 
518 20. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, 

r1• serl'ation.rnn.1/ag 
524 21. Tekniska fakulteterna. resen·ationsamlag. varav 

2 939 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen 
530 22. Temaorienterad forskning. resai·ationsanslag 
533 23. Vissa kurser för utländska studerande.förslagsanslag 
534 24. Vissa tandvårdskostnader .fö1s/ugsansla11 
535 25. Kungl. biblioteket. reserl'lltionsanslag 
538 26. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna, 

ji'irs/agsans/ag 
539 27. Lån till studentkårlokaler, reserl'lltioman.1la11 
541 28. Rcdovisningscentralerna vid universiteten. 

fiirs/agsum/11g 
541 29. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i 

Stockholm.fiirs/agsanslag 
542 30. Ersättning till vissa lärarkandidater ,förslag sans/ag 
544 31. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer, 

flirsla11sanslag 
544 32. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder 

m. m. ,fiirslav·ans/ag 
545 33. Utbildningsbidrag för doktorander.förslagsamlag 
546 34. Forskning och utvecklingsarbctc för högskolan m. m., 

n•servation.rnnsla11 
547 35. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. 

resenationsans/ag 
550 36. Extra medel för dimensioneringsåtgärdcr i högskolan 

326400000 

42646000 

15 789 246 ()()() 

42723000 
3299000 

10242000 

7071000 

460252000 

206995000 
296603000 
542 102000 

134520000 

283 896000 

109338000 

11200000 
96096000 
6994000 
9447000 

107435000 
275777000 

43437000 
10 468000 

228085000 

242459000 
6172000 
3172000 

63 781 000 
28218000 

686021000 
1000 

I 000 

1000 
55049000 

2400000 

4650000 
73 748000 

17635000 

25734000 
6256000 
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Vinu jimk11i111>:s1i11dan111/ 
551 37. Forskningsrädsnämmkn. rt'.1errn1i1111.rn11.1/a1>: 
555 38. Humanistisk-samhiillsvctenskapliga forskningsrådet. 

rcsl:'n·ationsa11.1·/ag 
557 39. Medicinska forskningsrådet. rc.1·,·n·a1i1111slll1Jiu11 
559 40. Naturvetenskapliga forskningsrädet m. m .. 

rescn·ati1•11.1·a11sla1>: 
564 41. Delegationen för vetenskaplig och teknisk information_,_ 

försörjning. rcs1·n·atio11sunslai: 
566 42. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen. 

.fiirslui:rnns/1111 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

56 7 43. Förvaltningskostnadcr .. /i.ir.1/1111.1ll/1.1·/111>: 
568 44. Materiel m.m .. rt'.1·er\'{lfiu11s1111sl111>: 
569 45. Kiruna geofysiska institut. rc.1·en·111i1111.rn11.1-/11g 
570 46. Institutet för social forskning,ji.irs/ags11ns/11g 
571 47. Institutet för internationell ekonomi. rt'.1·en·1ui11ns1111slu1>: 
572 48. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 
573 49. Bidrag till Vetenskapsakademien. n·sen·ati1msw1.1/11)! 
574 50. Bi>'rag till Riksföreningen mot cancer. 

re.H'n'11/i1111sa11sl1111 
576 51. Bidrag till EISCAT Scientilk Association, 

jlirs/11gsa11sl1111 

E Vuxenutbildning 

579 I. Sveriges Utbildningsradio aktiebolag 
Statliga skolor för vuxna: 

582 2. Utbildningskostnadcr,fiirs/11gs1111s/ag 
584 3. Undervisningsmateriel m. m., rt>.1·1'n·a1io11.rn11sl1111 
586 4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m .. 

fiinlai:sans/ag 
598 5. Bidrag till studieförbund 
611 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet.}i'irs/1111sa11.1·/ag 
615 7. Undervisning för invandrare i svenska språket m.m .. 

förs/11grn11s/11i;: 
620 8. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m .. 

förs/11gs11ns/11g 
628 9. Um till byggnadsarbeten vid folkhögskolor, 

re.servation.Hinsla1.: 
629 10. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala 

kursverksamhet./iirs/u11s11m/a11 
631 11. Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet, 

fiirsl1111s1111slai:: 
632 12. Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder. 

rt'servationsanslai:: 
633 13. Bidrag till kontakttolkutbildning.förs/11p1111slai: 

F Studiestöd m. m. 

639 I. Centrala studiestödsnämnden m. m.,fi.irslagsan.1·/1111 
652 2. Ersättning till postverket och riksförsäkringsverket 

för deras handläggning av studiesocialt stöd, 
fiirslagsanslag 

652 3. Studiehjälp m. m . .fiir.1la11sw1s/ag 
656 4. Studiemedel m. m .• förs/agsanslai: 
663 5. Vuxenstudiestöd m. m., resen•ationsamlai:: 
671 6. Timersättning vid grundutbildning för vuxna, 

förs/ag.wnslai:: 
672 7. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 

kreditgaranti,fi.irsl1111rnns/ag 
673 8. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande, 

förslagsans/ag 

32 162000 

53 752000 
110905000 

238 260000 

9470000 

'27 328000 

9 575000 
1910000 
8394000 
2 7.54000 
1981 ()()() 

675()()() 
6 688 ()()() 

3000000 

I 000000 

4609132000 

101587000 

9450000 
5 251000 

558 439 000 
37 893 ()()() 

809 3 88 ()()() 

110 241 000 

321731000 

I 000 

28 945 ()()() 

850000 

349 ()()() 
7 542 ()()() 

1991667000 

57 738000 

11394000 
905000000 

2304600000 
555 300 ()()() 

28000000 

200000 

2 795000 

3865027000 
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G Internationellt-kulturellt samarbete 

K.11/turd/1 uth_\'I<' meJ 111/andct 
675 I. Kulturellt uthyte med utlandet. rc.1cn·t1tion.rnn.1la1: 
678 2- Kostnader för Sv.:riges medlemskap i Unesco m. m .. 

ji"irslag.1an.1/ag 
680 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige. 

rc.1en·a1 i1m.1anslai; 
680 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

Nordiskt kulture/lr rnmarhetc 
682 .'i_ Nordiska ministerrådets kulturbudgct,ji"ir.1/a,(.'sun.1/ag 
682 6. Bilateralt nordiskt kultursamarhcte m. m .. 

. n·.1·,,n·ation.rnn.1/ag 

H Vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 
gemensamma ändamål 

691 t _ Byggnadsarbeten inom utbildningsdcpartementets 
verksamhetsområde. resen·arii1nrnn.1/ag 

699 2. Inredning och utrustning av lokaler vid högskole
enheterna m. m .. resen·ution.rnnslug 

* Beräknat belopp. 

_1382 000 

10 225 000 

526000 
1 o04(K)0 

*27317000 

7 897000 

50951000 

170000000 

90000000 

260000000 

28218815000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 
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Bilaga 13 

Jordbruksdepartementet 
-----------------------------------------

ÖVERSIKT 

Till jmdhruksdepartemenlet hör frtigor rörande jordbruk. ~kogsbruk. 

fiske. triidgördsniiring och rennäring, högre utbildning. forskning och för

sök för dessa näringar liksom prisreglering p~i jordbrukets och fiskets 

omräden samt miljiivi'ird, livsmedelsberedskap, djurskydd och djursjuk

v;'ml. livsmedelskontrnll. ut sädeskontroll. idrott, rekreation. jakt och vilt

vi'ird m. 111. 

Jordbruksdepartementets budget priiglas av den stora flterhtdlsamhct 

som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget f. n. kräver. Inom 

ett begränsat totalt resursutrymme har det varit nödvändigt att noga över

väga ocksi't de mest angelägna behoven. Flertalet omri'tden för vidk~innas 

minskade resurser. 

Der förslag till u1giftsram för jordbruksdepartementets verksamhctsom

rflde som läggs fram för hudget~iret 1980/81 omfattar 6101 milj. kr. Detta 

i nnehär en minskning med 157 milj. kr. jämfört med innevarande hudget!1r. 

Den största urgiflsposten blir ocksf1 under nästa budgeri\r sulwentione

ringcn av haslivsmedel. Syfte! med subvenrioneringen iir atl begriinsa 

konsumenlernas kostnader för de viktigaste livsmedlen. 

Ett förhiittrat stöd till jL1rdhrukel i norra Sverige kommer att föreslils i 

samhand med den kommande propositionen om reglering av priserna pn 

_iordhruksproJukter. m. rn. 

Jordbruket föreslr1s fä ökade ramar för statliga bnegarantier samt en viss 

ökning av bidrager till yttr..: och inre rationalisering. Vidare förstärks 

_;ordfonden. 

För skogsbruket fullföljs vttrcns riksdagsheslut genom bl. a. en uppriik

ning av hidragen till skogwtm.l och skogsvägar. 

Regeringen föreslt1r en förstärkning av forskningen. Förjordbruksdepar

tl'lllentels del innehär detta ytterligare medel för forskning kring bl. a. 

minskad anviindning av kemiska hekämpningsrncdel. 

På miljövardsområdet höjs anslaget till kalkning av sjöar och vattendrag. 

Utbyggnaden fortsätter av det program för övervakning av miljön som 

riksdagen un<.ler hösten 1977 fatrat principbeslut om. Fiirslag fämnas om en 

minskning av hidragsramen till kommunala avloppsreningsverk. Tillskot

tet av medel för markförvärv för mllurvärdsändamål minskar. Förslag om 

lindringar i miljöskyddslagen samt om åtgärder mot strålrisker i byggnader 

avses komma att föreläggas riks<lagtn under våren. 

I Rik.1"d11gm 1979/811. I .mm/. Nr 1011. Bilaga 13 
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.Jordbruk och trädgardsnäring 

Den totala :'1kcrarealen ~lr 147X var 2.97 milj. ha. Ant<tiet hrukningscn

heter var 124 000 1J1.:h meJclarealcn 24 ha <'1ker per fiiretag. Antalet s
1

tadig

varande sysscbatla vid jl1rdbruksförerag uppgick under i"1r 1978 I il! 223 000. 

varav ~9 000 utgjorde lejd arbetskraft. 

Jordhrnkets prod11ktionsviirde kan för ?ir 1979 heriiknas ha ökat med ca 

J r; j:imfön med f1r 1978 och uppf!t1r till ca 14 700 milj. kr. Av detta helnpp 

svarar vegetahilisk<t pnidukter för ca 20 r:-; och animaliska produkter for ca 

80'i. 

Spannm~tlsskörden :'tr 1979 beräknas uppgä till totalt ca 5.3 milj. ton, 

varav ca 1.2 milj. ton hrödsiid. Totalskörden är därmed ca 7 'T mindre iin 

i1r I 97X och ca h r:;. mindre iin medeltalet för de senaste fem {1ren. SkörJen 

av hriids~id är ca 22 i;;. mindre än under föregilende år. Detta beror framför 

allt p:'t att arealen hriidsiid varit avsevärt mindre än under senare år. 

hidersiidsskördcn minskade med I '/i jämfört med är 1978. vilket beror pä 

fagre ;1vkastning per hd..:tar för korn. 

l\.ljiilkprnduktionen har ökat under 1970-talet och beräknas för ilr 1979 

uppgi·1 till ca 3 :no milj. kg. vilket iir drygt 2 r;;. mer iin är 1978. KöttproJuk

tionen. som minskade i början av 1970-talct för att därefler ;'iter öka. 

hcr~iknas för r\r 1979 till ca 159 milj. kg. vilket iir drygt 2 c,.;. högre än unJer 

t\r 1978. Även miskproduktionen har ökat med drygt 2 r;;. och uppgår för ftr 

1979 till ca 315 milj. kg. 

Under :'!ren 1977 och 1978 minskade kött- och miskkonsumtionen medan 

förhnikningcn av mjölk och osl ökade. Under ~1r 1979 har konsumtionen av 

s~1v~il kött och misk som mjölk och ost ökat. 

Avriikningsprbcrna tillj\1rdhrulo..arna steg under tiden juli 1978-juli 1979 

med ca 5 r;. För vegetabilier var ökningen ca 6 t;~. och för animalier knappt 

5 \:;. :\ vriikningspriset för mjölk ökade under samma period med knappt 

2':.:;. 

Riksdagen heslöt vtlren 1978 om prissättningen ptt jordbruksprodukter, 

utom för sockerbetor och socker. för perioden den I juli 1978-den 30 juni 

1981. V~tren 1979 heslöt riksdagen om prisrcgkringen för sockerhetor för 

tiden den I juli 1979-den JO juni 1982 och för socker för tiden den I juli 

1979-,len 30 juni 1980. Till grund för prisregleringen ligger riksdagens 

be~hll i december 1977 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. m. m. 

LI nder prisregleringsperioden j1.li I 978-juni 198 I skall justeringar av 

p1iserna p~1 jordhruksproduktcr ske var:ie halvi'lr. Således sk:ill justeringar 

till följd av ko~tnadsutvcålingen för inköpta produktionsmedcl m. m. ske 

per d1.:n I juli och den I januari var:je ftr. .Justeringar för att göra det möjligt 

för jordhrukarna att uppnä inkomstföljsamhet med andra jiimförhara grup

per skall ske per den I juli varje nr. 

Vid den justering !>Om ägde rum per den I juli I 979 tillerkänJes jordhru

ket och viss livsmedelsindustri ett tirsbelopp av 400 milj. kr. Per den I 
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januari 1980 tillerkiinns \'lterligare 8511 milj. kr. rer !1r. 

Kostnaderna för livsmcddssuhvc1iiitiner inkl. li1ginki.imstsais11ing m. m. 

rer den I januari J'J80 kan beriiknas till ca 3 700 milj. kr. riiknat rer ;·ir. De 

dird~la kons11men1suhventionerna omfattar mjölk. flertalet ostsorter. ki"itt 

1.ich misk samt mjöl och hröd. 

Statens jordhruksniirnnJ har fritt i urrJrag atr efter iiverliiggningar med 

berörda rarter avge förslag om den närmare utformningen av prisreg

leringen för sockerhetor och Slh.:ker för tiden efter den 30juni 1980 tH.:h for 

andra j11nlbruksprodukter iin sockerbetor och socker för tiden den I juli 

1980- den 30juni 198 I. Siirskild proposition i frägan kommer all flireliiggas 

riksdagen under varen 1980. I propositionen kommer även prisstödet till 

j11rdhruket i 1101Ta Sverige all behandlas. 

Regeringen beslöt den 5 juli 1979 att tillkalla en särskild utredare med 

uppgift att utreda de tekniska och ekonomiska forutsiittningarna för till

verkning av etanol ur sockerbetor· och andra rrodukrer. 

Under budgctt1ret 1978/79 har invcstering-;vcrksamhetcn i1wrn jordhnt

ket och trädgärdsnäringen varit stor. Ramarna för de statliga ltmegaranticr

na. s11m uppgick rill 530 milj. kr.. utnyttjades helt. För niista budgetitr 

fön:sbs en ökning av ramarna för lanegarantier till jordbrukets rationalise

ring med 200 milj. kr. till ca 700 milj. kr. Pr1 tilläggsbudget för innevarande 

budgetfir förcsUts en höjning av garantiramarna med 100 milj. kr. till ca 600 

milj. kr. 

Ramarna för statshidrag till jordbrukets yttre och inre rationalisering 

uppg;'\r för hudgetarel 1979/8() till sammanlagl 55 milj. kr. Dessa hidrag 

111gi1r huvudsakligen som regionalt rationaliseringsstöd i norra Sverige. För 

hudgettlret 1980/81 föresläs en total ram för hidrag tilljnrdhrukeh rationa

lisering om h I milj. kr. 

Lanlbrnksnämndernas inköp och försäljning av jordbruksfastighetcr för 

rationaliseringsändamal sker med anlitande av medel ur jordfonden. Bl. a. 

rillkomstcn av den nyajordförvärvslagen medför ett ökat behov av medel. 

Jordfonden föreslfts fö ett tillskott av 25 milj. kr. för nästa budgct~lr. Vidare 

föröbs att Jantbruksstyrelsen för Jisronera en rörlig kredit av 25 milj. kr. 

för verksamheten under en tvMirsperiod. 

För skador pa 1978 rirs skörd har under är 1979 utbetalats 23.<i milj. kr. 

SkördeskadefonJen urpgiir f. n. till ca 300 milj. kr. Fonden föreslti.s ocksi1 

niistil budgetår fa ett tillskott av 30 milj. kr. av statsmedel. Utredningen om 

översyn av skördeskadeskyddet har lagt fram alternativa förslag till nytt 

skördeskadeskydd. Förslaget remissbchandlas f. n. 

Riksdagen har under ar 1979 godkiint riktlinjer för triidgttrdsniiringspoli

tiken m. m. som bl. a. grundar sig pf1 förslag av 1974 ärs trädg~lrdsniirings

utrcd11ing. Utredningen har hösten 1979 avgett förslag om bl. a. iiversyn av 

tullar för beredda trädgfirdsprodukter. Förslaget remisshehandlas f. n. 

Hösten 1979 har tillsatts en kommittc med uppdrag alt utreda bl. a. det 

statliga stödet till hästaveln. 
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Skogsbruk 

Virkcsförhrukningcn i landet ökade under :1r 1979. Den avvakningsök

ning som har rni~jliggjort dClla uppgid~ till dryg\ 10 10-; frtin 1977/78 till 1978/ 

79. Avverkningen vlintas öka niistan lika mycket fran 1978/79 till 1979/80. 

Skogsindustrins ökade cf1crfragan p:1 virke har trots delta inte helt kunnat 

tillgodoses. Del av riksdagen heslu!ade tillfälliga gallringsstödct och de 

höjda virkespriserna hann inte fa full effekt under är 1979. I annat samman

hang förcslt1s all det tillt"..illiga gallringsstödet förlängs t. o. m. den 30 juni 

1980. 

Den av riksdagen heslutade nya skogspolitiken tillämpas fr. o. m. den I 

januari 1980. Under hösten 1979 har föreskrifter om tilnimpning av Jen nya 

sk11gsv;)rdslagcn och l)m statligt stöd till skogsbruket meJdelats. Vidare 

har en hrett upplagd informations verksamhet om skogspolitiken startats. 

Nlirmare 4\1 milj. kr. ;1v den ökning av anslagen till skogsbruket som 

föresbs for nästa hudgeti1r ;ir en konsekvens av Je heslut som riksdagen 

fattade vf1ren 1979. 

Pör att säkerställa och bevara den iirhliga variationen hos v(1ra skogs

träd föreslås att en skoglig genbank inrätta~. 

Fiske 

Efter sviirigheterna vid mitten av 1970-talet har marknadsförhällandena 

i mim fisket förbättrats starkt. Producentpriserna pr'1 de viktigaste slagen av 

fisk ökade viisentligt fram t. o. m. ar 1978. Detta lir uppnåddes det hittills 

högsta f;'1ngstvärt.let i saltsjiifiskel. 400 milj. kr. Jämfört med ar 1977 inne

bär delta en ökning med :!8 1
:; •. Avcn de sammanbgda föngstm~rngderna i 

saltsjöfisket ökade nagot mellan ;'iren 1977 och I 978. Särskilt starkt ökade 

fangsterna av sill/strömming. medan dän:rnot fångsterna av torsk minska

de. Andelen matfisk har fort sal\ all öka medan andelen foderfisk minskat. 

Under första halvttret 1979 har en viss avmattning i marknadsHiget för 

fisk inträtt. Priserna p~1 sill har hittills i r\r sjunkit med 10-15 r,;., jämfört 

med ;1r 1978 oc:h torsk priserna har sjunk it med 6 '.:i. Samtidigt har de höga 

oljepriserna medfört ökade kl)StnaJer för fiskeföretagen. Nedgfmgen i 

priserna och de ökade kostnaderna i fisket tycks dock i stort set\ ha 

kompen~erats av ökade fängstcr. Totala fängslen av sill och torsk var 

sl1ledes under första halväret 1979 ca 19':( högre än under motsvarande 

period I 978. 

Riksdagen antog v~ll"cn 1978 riktlinjer för fiskeripolitiken. Riksdagen 

beslöt därvid bl. a. om riktlinjer för ett nytt prisrcgleringssystem för fisk, 

avsett all ge stahilarc inkomster för fisket. En siirskild arbetsgrupp har 

utarhetal förslag till den närmare tekniska utformningen av prisreglcringen 

pb. fisk fr. o. m. den I juli 1980. Efter överläggningar mellan statens jord

bruksnämnd. niimndcns konsumentdelegation och fisket' förhandlingsdc-
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legation kommer siirskild proposition i fr:'1gan all förcliiggas riksdagen 

under v;ncn 1980. 

Fiskeristyn:lsen har på regeringens uppdrag gjort en utredning orn det 

framtida behovet av ändamålsenliga och himpligt lokaliserade hamnar för 

yrkesfiskets behov. Pi1 grundval av utredningen fiiresli1s en viss iikning av 

anslaget för statsbidrag till fiskehamnar. 

Fiskeristyrelsen föresl:\s fa ökade resurser llll sin dataenhet. 

Fiskevattensutredningens betänkande (SOL' 1978: 75) Fiska p[1 fritid har 

remisshehandlats och överviigs f. n. i jordbruksderartementet. 

Scnicc och kontroll 

Service och kontroll innefattar livsmedclskontroll. djurens hiilso- och 

sjukviml. djurskydd. veteriniirviisendet, lantbrukskemisk service. maskin

provningar och utsädeskontro\l. 

Ansvaret för den officiella provningen av maskiner inom livsmedelsin

dustrins område har fr. o. m. den I juli 1979 överförts fran statens maskin

provningar till statens livsmedelsvcrk. Det föreslås - på grundval av en 

promemoria från 1974 tirs trädgärdsnäringsutredning - en successiv upp

hyggnad av resurser för provning av trädg[1rdsnäringens maskiner vid 

statens maskinprovningar. 

Regeringen föresl:ir riksdagen att anta riktlinjer för karantänsverksam

heten. 

Regeringen kommer under vfiren all lägga fram förslag till en ny cpizoo

tilag. som gäller s;\dana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas ge

nom smitta bland djur eller fran djur till människa. Lagen är avsedd att 

utgöra en grund för de i"itgärder s111n det allmänna kan tillgripa för att 

bekämpa farliga djursjukdomar som t. ex. mul- och klövsjuka och rahics. 

Vidare kommer regeringen att föreslå <ltt förordningen t 1%9: 441) om 

organiserad hälsokontroll av husdjur ersiitts med en lag i ämnet. 

Den under i\r 1979 rillsatta utredningen om organisation och finansiering 

av djurens hälso- och sjukvård har till uppgift all hl. a. kartlägga det 

samlade behovet av insatser för djurhälsovård och djursjukv~ird. I första 

hand bör utredningen undersöka olika förhättringar som kan ästadkommas 

genom en samordning av huvudmannaskap och resurser. Kommitten skall 

vidare lämna förslag om den framtida finansieringen av djursjukvf)rden och 

djurhälsovården. 

Samhällets titgärder vid salmonellainfektion hos djur är till huvudsaklig 

del inriktade på att hindra smittöverföring till miinniskor. Statens utgifter 

för att bekämpa salmonella hos husdjur har under senare ;\r ökat kraftigt. 

En arbetsgrupp har därför tillsatts med uppgift att se över ersättnings

bestämmelserna. 

Utredningen om den regionala laboratorieverksamheten har avlämnat 

sitt betänkande (SOU 1979: 3l Regional lahoratorieverksamhet. Betänkan

det har remissbehandlats och bereds f. n. i jordhruksdcparternentel. 
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Utbildning och forskning 

Anslagen till uthildning. forskning m:h försöksverksamhet pii jonlhru

kets. veteriniirmedicinens och skogsbrukets umräden föresWs för niista 

budget<)r öka med sammanlagt ca 48 milj. kr. 

Ytterligare resurser föreslf1s för forskning kring minskad användning av 

kemiska bekiimpningsmedel inom jordbruks-. lKh trädgärdsomrädet samt 

forskning rörande djurhälsofrtigor och skogsföryngring. Dessa medel utgör 

en del av regeringens förslag till förstiirkning av forskningen. 

Antagningen till agronomlin.ien vid Sveriges lantbruksuniversitet före

slas utfö:.ad fr:in f. n. 105 till 130 elever per är fr. o. m. hösten 1980. Till 

~kogsmiistarlinjen hiir antagningen iika fr:m f. n. 30 till 45 elever per rir 

fr. u. m. hiisten 1980. Regeringen föreslr1r riksdagen att godkänna ril\tlinjcr 

hetriiffandi: allmiintjiinstgi..iring för veterinärstuderande. 

Under senare iir har i anslutning till pi1gi)ende omlokalisering och omor

ganisation av högskolor och institutioner insatser gjorts för att förse dessa 

med ändamMsenliga lokaler. För nästa budgetår heräknas till hyggnadsar

heten 17 milj. kr. llCh till inredning och utrustning 25 milj. kr. 

Miljiivard 

Nedfallet av svavclföreningar och den därav förorsakade försurningen 

av sjöar. vattendrag och markomritden är ett av vnra allvarligaste miljö

problem. Under de senaste tio iHen har svavclutsläppen genom förbrän

ning av eldningsolja successivt kunnat begränsas i vårt land. I enlighet med 

tidigare riksdagsbeslut har regeringen föreskrivit att hegriinsningen av 

svavelhalten i eldningsolja till högst 1.0 ~'·( skall gälla i ökad omfattning. 

for. o. m. den I oktober 1981 gäller denna begränsning ocksti för Uppsala, 

Viistmanlands. Kopparhcrgs och Gävleborgs län och fr. o. m. den I oklt>

ber 1984 för hela landet. Även vid användning av andra fossila bränslen 

skall svavdutsläppen hegriinsas enligt denna lagstiftning. 

Svavddioxidutsläppen är också en viktig internationell fräga dä 70-

80 <:;(.av det svavel som faller ned över Sverige heräknas kt>mma från källor 

utanför landets gränser. Sverige har därför verkat aktivt bl. a. inom FN:s 

ekonomiska klHnmission för Europa (ECE) för att fä till stnml en interna

tionell överenskommelse om minskning av utsläppen, Dessa ansträngning

ar har lett till en internationell överenskommelse om hegrhnsning och 

redui:ering av luftföroreningar som sprider sig över nationsgränsema. 

Överenskommelsen undertecknades vid ett miljöministermöte i november 

1979. Den kommer att följas upp genom ett aktivt samarbete om r1tgärder 

för att minska svavelutsfappen samt forskning kring spridning och effekter 

av svavelföreningar. 

Utbyggnaden av knmmunala reningsverk har fortsatt under är 1979. 

Under :'iren 1968- 1979 l:>i:r;iknas !otalt ca 3,7 miljarder kr. ha investerats i 
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si'ldana anfaggningar. Till dessa investeringar har 1ng;·1u ea I. 7 miljarder kr. 

i statsbidrag. Utbyggnaden av reningsv_erken under 1970-talt:t har lett till 

en kraftig minskning av utsliippcn av föroreningar. Budgetförslaget innebiir 

en minskning av ramen för bidrag till kommunala avloppsreningsverk med 

20 milj. kr. till 70 milj. kr. 

Oeks;'t p;·\ industrisidan har utbyggnaden av reningsanordningar varit 

omfattande oeh har likaledes lett till en avseviird minskning av utsläppen 

av föroreningar. Numera utg[\r statsbidrag till industrin endast till si1dana 

[ttgärder som innebiir att nya tekniska lösningar utprovas. 

Under senare ftr har miljö- och naturvftrdsfrågorna i jord- och skogsbru

ket vunnit ökad uppmärksamhet. Framför allt har anviindningen av gödscl

oc:h bekiimpningsmedel diskuterats. En siirskild kommitte har under är 

1979 tillsatts för all utreda fragan om anvtindningen av kemiska medel i 

jord- och skogsbruket m. rn. Kommittens uppgift iir bl. a. all studera kon-

sekvenserna i olika avseenden av en minskad användning av kemiska 

preparat i jordbruket. skogsbruket och trädgårdsniiringen. Frägor som rör 

skogsbrukets användning av bekämpningsmedel skall behandlas med för

tur. Under våren 1979 uttalade riksdagen att frågan om samräd mellan 

kommun oeh skogsföretag före spridning av kemiska bekämpningsmedel 

borde utredas skyndsamt (Jo U 1978/79: 30. rskr 1978/79: 387). Regeringen 

uppdrog med anledning diirav t\t statens naturvårdsverk att utreda förut

sättningarna för oc:h konsek venscrna av en utvidgning av hälsovårdsniimn

dernas uppgifter i samband med prövning av frågan om spridning av 

kemiska bekiimpningsmedel. Naturvårdsverkets förslag kommer efter re

misshchandling att överlämnas till den nu n:imnda kommitten. Avsikten är 

att beslut. om vilka omedelbara åtgiirder som hör vidtas. skall kunna fattas 

före nästa besprutningssäsong i skogen. 

Mark för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt fiir kulturella eller 

vetenskapliga naturvftrdsändamål avslitts i första hand som naturreservat. 

Antalet reservat var den 1 juli 1979 I 008. Genom olika skötsel{ltg1irder 

v<'irdas skyddade områden och görs tillgängliga för allmänheten. Betydande 

insatser i detta sammanhang och när det gäller övrig landskapsvanl görs 

ocks[1 i form av beredskapsarbeten. Budgetfö-et 1978/79 beräknas sådana 

arbeten p(1 naturvärdsomradct ha utförts till en total kostnad av c.a 173 milj. 

kr. Regeringen föreslår nu något minskade resurser för investeringar i 

mark för naturvftrds1indamäl. 

Riksdagen har i december 1979 beslutat nm att bilda nya nationalparker i 

Skuleskogen och Tiveden. 

Insamling av uppgifter till ell produktregister pi'tbörjades under år 1978 

av produktkontrollnämnden. Arbetet med den fortsatta utbyggnaden av 

registret pf1gt1r. Den under tir 1978 tiilsatta utredningen med uppgift att 

göra en översyn av produktkontrollens organisation väntas redovisa sitt 

förslag under våren 1980. Regeringen har under ttr 1979 beslutat förbjuda 

användning av kadmium för ytbehandling. som slabilisator och som färg-
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ämne. liksom import av produkter som behandlas pti angivet s~itt. 

Fr~igor om ;'1tgiirder för att p,'i längre sikt begränsa föroreningarna frtrn 

molllrfordlm hehandlas av den ::\.r 1977 tillsatta hilavgaskommitten. Ar 1979 

lade kommitten fram en lägesrapport !SOU 1979: 34) Bilarna och luftföro

reningarna. ViJ;irc har tyrhesiktningsutreJningen lagt fram sitt het~inkan

de <Ds K 1979: 7) Fort.lon i föreskrivet skick. Bet:inkanJet remissbehandlas 

f. n. En arhetsgrupp inorn regeringskansliet överlämnaJc i augusti 1979 

het;inkanJet ( Ds Jo 1979: 11) Bensin utan bly. Bet:inkandct har rcmissbe

handlats och bereds f. n. i jonlbrnksdepartcmentet. 

I rniljöskyddsutrcdningens hetiinkandc tSOU 1978: 80) Bättre miljöskydd 

I föresbs vissa ändringar i miljöskyddslagen rörande hl. a. pröv

ningsordning. tillsyn och pMöljder. Betänkandet bereJs f. n. inom jord

bruksdepartementet mt:d sikte på alt en proposition skall föreläggas riks

Jagen under varen 1980. Samtidigt bereds också de förslag som har lagts 

fram av utredningen om kostnaderna för miljöv!mlen i betänkandet tSOU 

1978: 43 I Miljökostnader. 

Naturvi'mlskommitten har den I mars 1979 avgett sitt slutbetänkande 

\SOU 1979: 14) Naturvard och t~iktverksamhet. Betänkandet har remisshe

hanJlats och hcrcJs f. n. inomjordhruksdepartementet. 

Regeringen tillsatte i februari 1979 en utredning om åtgärder mot strf1l

risker i byggnader m. m. Utredningen har avlämnat en PM ( Ds Jo 1979: 91 

Preliminärt förslag till åtg~irder mot stn'\.lrisker i byggnader. Promemorian 

inneht1ller bl. a. förslag till olika provisoriska gränsvärden för stri\lning i 

bostäder. Utredningen har vidare överlämnat särskilJa förslag till program 

för forsknings- och utredningsarbete om strålning i byggnauer samt till 

finansiering av kostnader för att sänka radondotterhalten i befintliga bostä

der. Utredningens förslag bereds f. n. i regeringskansliet. Proposition i 

frtigan avses föreläggas riksdagen under vi\.ren 1980. 

Kommitten för miljörisJ.;er vid sjötransporter har i juni 1979 lagt fram 

betiinkanJet <SOU 1979: 42. 43\ Ren Tur - program för miljöstikra 

sjötransporter. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. inom 

jordbruksdepartementet i samråd med övriga berörda departement. 

Enligt riksdagens beslut i december 1979 kommer omgivningshygieniska 

avdelningen vid statens naturvi"!rdsvcrk att omvandlas till statens miljöme

dicinska laboratorium med socialstyrelsen som chefsmyndighet. Omor

ganisationen sker vid budgetarsskiftet 1980/81. varigenom anslaget till 

statens naturvi\.rdsverk minskar med ca 12 milj. kr. 

För forsknings-, undersöknings- och utredningsverksamhet föresltts en 

sammanlagd anslagsökning med ca 7 milj. kr. 

Anslaget för stöd till avfallshehandling föresh'\s utgå med oförändrat 59 

milj. kr. 

För att motverka försurningen pågår sedan år 1977 en försöksverksam

het med kalkning av sjöar och vattendrag. För hudgettlren 1976/77-1979/ 

80 har sammanlagt 40 milj. kr. anvisats för statsbidrag till sådan kalkning. 
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Fiskeristyrelsen och naturvf1rdsvcrket har i en rapport redovisat hittills 

vunna erfarenheter av vidtagna i\tgärder samt hehov av fortsatta insatser 

p;'1 ornr~1det. Fiir den fortsatta försöksverksamheten med kalkning av sjöar 

och vattendrag föreslås en anslagsökning med .5 milj. kr. till 1.5 milj. kr. 

Sammantaget innebär förslagen for hudgetttret 1980/81 att anslagen till 

rniljövi"ird minskar med ca lo milj. kr. till rn 367 milj. kr. 

Idrott och rekreation 

Den inriktning av idrottspolitiken som 1970 ars riksdag beslutade bibc

httlls. Detta innebär att idrottsrörclscn ges resurser för det fortsatta arbetet 

med att n~"i. allt större del av befolkningen i ~in verk ~amhet. För budgct<'\.ret 

1980/81 föresltts det statliga stödet till idrottens organ isat inner öka med 13 

milj. kr. till ca 144 milj. kr. Utbyggnaden av idrottsanläggningarna prt 

Bli~iin kan fullföljas genom att den planerade friidrottshallen fär hyggas. 

Utöver dessa insatser kommer betydande resurser idrotten tillgodo frän 

myndigheter utanför jordbruksdepartementets verksamhetsomri\de. Från 

utbildningsdepartementct utgår bidrag med ca 80 milj. kr. till idrottsorgani

sationernas lokala ungdomsverksamhet i form av lokalt aktivitetsstöd. 

Härtill kommer statliga medel för utbildning vid idrottsskolor av olika slag, 

arbetsmarknadspolitiska insatser vid byggande av idrottsanläggningar, 

rn. m. 

Det statliga stödet till anläggningar för rekreations- och idrottsändamål 

föresn1s öka med .5 milj. kr. till 44 milj. kr. Härutöver lämnas statligt stöd 

till turist- och rekreationsanläggningar inom ramen för hl. a. arbetsmark

nads- och regionalpolitiken. Under elfte huvudtiteln utgär statsbidrag till 

marknadsföringsinsatser för turism i Sverige. 

Jakt och viltvård 

I mars 1977 tillsattes en beredning för översyn av vissa jakt- och vilt

vårdsfrågor. Beredningen har under år 1979 lagt fram förslag om jaktvårds

områden. viltskador samt översyn av jaktlagstiftningen <SOU 1979: 19. 

SOLi 1979: .52 samt Ds Jo 1979: 12). Förslagen bereds f. n. inom jordbruks

departementet. Under är 1980 väntas beredningen lägga fram förslag om 

viltolyckor i trafiken samt om frilevande vildsvin i Sverige. I avvaktan på 

beredningens slutliga ställningstagande i den senare frågan har regeringen 

uppdragit åt naturvårdsverket att, i samråd med länsstyrelserna och jägar

organisationerna, föranstalta om inventering av frilevande vildsvin. infor

mera om hur jakt lämpligen skall bedrivas m. m. samt verka för ensamord

ning av eventuell jakt. Naturvårdsverket skall vidare följa ut vecklingen 

och om så visar sig nödvändigt föreslå ytterligare åtgärder. 

Regeringen har även uppdragit åt statens naturvårdsverk att upprätta 

förslag till utformning m. m. av kompetensprov för jägare. Vidare har 
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regeringen uppdragit iit naturvänlsverket all efter samråd med lantbruks

styrelscn och Svenska samernas riksflirhund utarheta förslag om nya grun

der for her;ikning av ersiittning fiir rovdjursrivna renar. 

Internationellt samarbete 

Vid sammantriide i Warszawa meJ fiskerikommissionen för Östa\jön 

har heslut fallats om kvotering av fisket av sill och skarpsill under år 1980. 

För torsk har n~1gnn enighet om en kvotering inte n<'itts. För Sverige 

inneh~ir beslutet att det svenska fiskets föngstmöjlighcter i Östersjön har 

s;ikrats fiir ~ir 1980. 

I enlighet meJ giillande bilaterala liskeavtal har konsultationer om lis

kekvoter ägt rum meJ Norge. Europeiska ekonomiska gcmensl,.apen tEG). 

Finland. Sovjctuninncn. Polen lKh Tyska demokratiska republiken. Dess

utom har separata överläggningar om fisket i Skagcrrak ägt rum mellan 

Sverige. Norge och EG. 

llnder ;'tr 1979 har den europeiska sportkonferensen hMlit sin 4:e ses

sion. ldrottskommitten inom UNESCO har h~1llit sin första session. 

Styrelsen för FN:s miljöprogram höll sitt sjunde sammanträde frän den 

18 april till den 4 m<\i 1979. Särskilt uppmärksammad var fr:igan hur 

resultaten fr{m det globala systemet för övervakning av miljön skall utnytt

jas i det praktiska miljövnrdsarbetet. Vidare hchandlades skövlingen av 

troriska regnskL>gar. Miljiistyrelsen antog lKksf1 rekommendationer om 

hur miljöaspekterna bör komma in i FN:s utvecklingsstrategi för det tredje 

ut vecklings:'1rtiondet. 
S:1~om n~imnts i det förcgtlcnde hölls inom ramen för f'N :s ekonomiska 

kommission för Europa (ECEl. den 13-15 november 1979 ett alleuro

peiskt miljöministermöte. Vid mötet undertecknade 35 Hinder en konven

tion i vilken länderna t1tar sig att minska luftföroreningar som sprids över 

gränserna. 

Inom Furoparr1det hölls ett miljöministermöte i Bern den 19-21 septem

ber 1979. Vid detta tillfälle undertecknades en konvention om skydd av 

europeiska vilda djur nch växter. 

Vid en konferen~ i Bonn i juni 1979 underte1:knades en global konvention 

om skydd av flyllande vilda Jjur. 

Sverige har under [1r 1979 ii.ter anslutit sig till konventionen av :\r 1946 

om reglering av valföngsten. Konventionen syftar bl. a. till att verka för 

b~ittre skydd av valbcsttlndet. 

Konventionen till skydd för Östersjiiområdets marina miljö. den s. k. 

l-lelsingforskonvcntionen. förviintas träda i kraft i början av år 1980. Kon

ventionen undertecknades ;'\r 1974 och har redan lett till ett konkret samar

bete. bl. a. ell program för miljöövervakning såväl i Östersjön som i Nord

sjön. 

GATT:s multilaterala handelsfiirhamllingar avslutades vid halvårsskif-
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tel. De har för svensk del p{1 jlirdbruk~sidan ktt till ett begr;insat antal 

ätaganden om minskat griinsskydd. Ett liK~iledes hegr;insat a11U1l {1taga11den 

har gjorts av andra fonder till förman för svensk jurdhrnk~export. Inom 

GATT:s ram har Sverige förhandlat med EG ang~1ende kon1pensation för 

de brytningar av GATT-bundna tullar som blev resultatet av riksdagens 

beslut ang{1cnde trädgardsniiringspolitiken. 

Nordiska ämbctsmannakommittcn för jordbruks- oeh skogsfr{1gor höll 

sitt första konstituerande sammanträde i maj 1979. Syftet med kommitten 

nr friimst att {1stadkomma en biittre samordning och beredning av jord- oeh 

skogshruksfr{1gorna under Nordiska \linisterr:idet. 

Världslivsmeddsr[tdets femte sessiLlll iigde rum i Ottawa, Kanada. i 

septen1ber 1979. Vid sessionen diskuterades och antogs förslag hl. a. till 

förblittrad planering av livsmedelsscktorn i 11-Hinderna. 

Inom FAO har tv11 konferenser pil ministernivn ligt rum under 1979. I juli 

anordnades, med brett deltagande av andra 1irganisationer inom FN-syste

met. v;irldskonferenscn nm jordhruksrcfornwr och landsbygdsutveekling 

(WCARRDl varvid bl. a. en omfattande handläggningsplan för lkn fortsatta 

verksamheten kunde antas. 

I november genomfördes FAO:s tjugonde ordinarie konferens. Förutom 

organisationens arbetsprogram och budget för perioden 1980/81 behand

lades under konferensen FAO:s aktionsrlan för ökad livsmedelsberedskap 

i vlirlden. utvecklingsprogrammet för fisket i u-ländernas utvidgade ekono

miska zoner samt genomförandet av aktionsplanen fr?m WCARRD. Sverige 

är Sl)lll enda nordiska land medlem av FAO:s r;.'td umler perioden 1979 

t. o. lll. 1981. 

Sammanställning 

Förändringarna totalt inom jon.lbruksdepartementcts verksan1hetsomrt1-

de i förhttllande till anvisade bclorp for hudgetäret 1974/80 frarngfir av 

följande sammanstlillning uttryckt i milj. kr. 
-------

Anvisat Förslag Föriind-
1979/80 1980/81 ring 
-----------------

A. Jnrdhruksdepat1ementct m. m. 3~. I 33.R + t.7 
B. fordbrnkers rationalisering m. m. 326.6 314.3 - l~ . .l 
C. Jordhrnksprisreglcring 4153.(1 4 152,7 - 0,9 
D. Skogshruk 379.9 267.(1 -112.3 
E. Fiske 115,7 81.4 - 4 ~ 
F. St:rvice och kontroll 172.fi 1%.0 I 23,4 
G. l!rbildning och forskning 513.7 488.0 - 25,7 
H. Miijövard 382.3 3h6.7 l.'i.(1 
I. ldrurt 200,2 187,9 - 12.3 
J. Diverse 11.6 12.2 ~ ll,(1 

Totalt för jordbruksdepartementet 62511,3 6 HHl,(1 -157,7 
--------
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JORDBRUKSDEPARTEME1'TET 

Föredragande: statsrr1dct Dahlgrcn 

Utdrag 

PR<rr<>K(>LL 

viJ rcgcringssammalllriiJc 

1974-12-21 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 sin·itt a\'ser jordbruksde

partem~ntets \'erksamhetsområde 

Tionde h111·11dtitc/11 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Jordbruksdepartementet 

1978/79 Utgift 

11>79/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

HanJl~iggandc personal 
Övrig pi:rs!lnal 

Anslag 

l.önek1>~tnader 
Reseersättningar 
Expensi:r 

14290193 

14 087 000 

14 923 000 

1979/80 

70 
39 

109 

13 249000 
222000 
f>lliOOO 

140117000 

HeräknaJ ändring 19110/81 

FöreJraganden 

+ 77Ml00 

+ hOOOO 

-,-!1361HJ() 

!\fru hiinvisning till samman~tiillningcn hcr~iknar jag anslaget flir niista 

hudgctilr till 14923 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen forcsl:h ril-.sdagen 

att till Jordhru/..sdl'f'llrtcme1111·1 for budgcti'trct I 9X0/8 I anvisa ett 

fi\rslagsanslag a\ 14 923 000 kr. 
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A 2. Lantbruksn•presentanll'r 

I 978/7Y Utgift 

I 97LJ/80 Anslag 

l 980/81 Fi.lrslag 

I YOLJ42<J 

I 7~6 000 

2078000 

Larllbruhn:prescntanlL'rna har till uppgift att inhiimta llch förmedla 

kunskaper lllll jordbruket, sk,igsbrukct lH:h fisket samt diirmed samman

hiingande n:iringar ävensum miljiiv;irden i de l:indcr eller intcrnatil'nella 

,irganisati(lncr som ingi-.r· i d.:ras verksamhetsomr~1den. F. n. iir lantbruks

rcprcs<::ntantcrna plac.:radc i Bryssel. rvtoskva. l\airobi, Rom och Washing

ton. 

Personal 

HanJl<iggande per~onal 
Ovrig pas1>nal 

Anslag 

Liinck,istnadcr 
Vissa hitriideskostnader 
Sjukvtml 
Rc~ecrsältningar och cxpc·nser 

inc>m vcrksamhetsnmriidct 
Ersiittningar för resor till och frilll Sverige 

vid t_iiinsreuppJrag oc·h semester 
F.rsättning för kostnader for forh) rning 

av hustiider 

1979/80 Ber~iknad iindring 1980/81 

5 
3 
8 

980000 
3 IOOOO 

5000 

138000 

I 000 

322 000 

I 7:'6000 

Föredraganden 

+ 120000 
+ 15000 

+ 14'!000 

_,_ 18000 

+322 000 

l'vkd h:invisning till sammanstlllningcn ht:mstiiller jag att regeringen 

föresliir riksdagen 

att till L1111thru/...1T1pro1•111111ll1'r fi.lr budgetfirct 1980/81 anvisa ett 

fiip,Jagsanslag av 2 078 000 kr. 

A 3. Kommittcl'r m. m. 

l lJ78/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 9XO/X I hirslag 

JlJlJ~2 li.'i4 

l.'i 800000 

16 300000 

Kes.:rvation 2075 713 

Frirn anslagd bestrids. UtLivc.:r 1llgiftt:rn;1 fiir hl. a. departementets k<im

mitt..!cr. los\na1.krna fi.ir de\ arbc\c som mil_iöda\an~imndcn enligt riksda

gens beslut {1r J 974 bedriver riirande utvecklingen av .:tt inforrnationssy

skm för miljövttnkn (prop. i'J7..t:46 . .loU 147..t:2\I. rskr 1974:218\. Ut-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 15 

veddings;trbetet iig.:r rum inllm ramen fiir 1ilika rnijdd. s11m fa,1qiills fiir 

va1je budgeti1r efter förslag a\ mil_jiid;itaniimnden. l'vlil_iiidatan:imnden div 

ponerar innevarande budgetar hiipt fi 7fi~ (100 kr. fiir ,in \ erks<1111het. 

Ntimnden har för budgeti1ret ! 9XO/X I hegiirr 7 253 000 kr. inkl. medel ffo

systemen med maskinell registrering <lch bearbetning ;1\ analysn:sult;1t 

fr;ln den offentliga livsnlL'Liclskllntnillen l'Ch a\ uppgifter ,,m arhL'tsstiillen. 

Dessa projekt flire-,br miljiidataniimmlcn bli iivL·rfiirda till statcm livsnw

dclsvcrk ror. arbetarskydJss1yrels(·n S:1 att kost11;1derna fr. P. m. hudget

{1ret 1980/XI hes1rids fr<'m anslagen Staten' livsmedd-,verk resp. Arhet<tr

skyLILhstyrcben. J;1g anser emellertid all de fiireslagna iivcrfiiringarna inte 

nu biir genllmfiiras och beriiknar ,:deJe, 7 253 UUO kr. flir miljiidataniimn

defö verksamlll't fi.ir b11dgetaret I 9XO/X I. vilket innehiir en mL·Jd-,-

1illdelning i enlighet med niimndens huvudförslag. 

För den övriga verksamhet som heknstas !hm anslaget bcriiknar jag 

mcdelsbchovet till 9 047 000 kr. Det t,itala anslagsh<.:hL1vet uppgår sidedes 

till 16.3 milj. kr. 

Med hiinvisnin)! till vad jag nu har anfi:in hcmstiillcr .iag att regeringen 

föresl{1r riksdagen 

att till A"ommitfrer 111. 111. flir budgditret JlJX0/81 anvisa cll n:'SL'rv;1-

tilrnsanslag av 16 300000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 470427 

500000 

500 000 

Reservat iLrn 359444 

Anslaget bör för nästa budgetar föras upp med nförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen förcsli'tr riksdagen 

att till Extra 111i-:(fter för budgctf1ret 1980/81 anvisa ett rcservations

anslag av 500 000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M. M. 

H I. Lantbruksstyrelsen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Amlag 

1980/81 Förslag 

33417768 

J4 173 000 

35 742 000 

16 

Lantbruks~lyrclscn iir central ftirvaltningsmyndighet för iircnden 11m 

lanlhruket och lanthruko:ts rationalisering. tr;·1dgrm.lsn;·1ringen och träd

gi1rdsniiringens rat innalisering. rcnnilringen ll<.:h rcnniiringens ratilmalise

ring. stikl till fiiretag i glesbygd. kontrnll och inspektion pa viixtskyddsom

rädel. den allmiinna hiilso- PCh s.i11kvardcn bland husdjuren. djurskyddet 

samt veteriniirväsendet. i den m;'1n st1dana iirenden inte anklimmcr J1{1 

annan myndighet. Styrelsen iir chefsmyndighet for lantbruksniimnderna 

och deras 1•rtsombud. distriktsvcteriniirorganisalioncn samt statens hingst

dep{i 1h.:h stuteri. Styrelsen iir ocksf1 tillsynsmyndighet i.iver statens lant

hrul\sinformat ion. avbytarverksam het en innm jordbruket. statens utsiidcs

konlroll o..:h Je lokala frökonrmllanstalter som iir behöriga att utföra 

statsplnmhering av ut!>ädesvara. statens maskinprovningar samt de lokala 

lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stadgar styrelsen faststiillt. Styrel

sen sk;tll vidare följa verksamheten vid de hushallningssiillskap f(ir vilka 

styreben har faststiillt 'itadgar. 

Lanthruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lanthruksstyrclscn är en 

gencrnldirektiir. Inom lanrhrnkssryrclsen finns fyra avdelningar. niimfigcn 

ad111inistrati va avdelningen. foretagsavdclningcn, viixtodlingsavdelningen 

samt vcterin~ir- ot:h husdjursavdelningen. Dessutom finns s;irskilda arbets

enheter fiir ;;versikllig planering och internatinnefla iirenden samt en revi

sionscnhct. 

SI yrc\scn ställer personal till forfoganJc för staten~ lanthmk~inforrna-

1ion. 

Personal 

Hantlliiggandc pc.:rs(>nal 
Övrig personal 

1479/80 

127 
l)t) 

223 

lkriiknad iindring 1980/81 

Lantbrub
styrc.:ben 

Förc.:
dragantlcn 
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Anslag 

Utgi/ia 
Lönck<>stnadc:r 
Sjukvård 
Rcseersiittningar 

Diirav utrikes resor 
l .1 ikalkt>st nadcr 
Expenser 
l .1 ppl ysn i ngs vt: rk "1mhct 
Kostnadn for vi's 

inf,irmat i1 •nsvcrksamhet 
Rescbidrag for studier m. m. 

/11J..0111.111·r 

Fi.irsi1lda formuliir, 
blank<.:ller och 
kungiirelscr m. m. 

Nettoutgift 

1979/Rri 

25633 000 
31000 

1586000 
(65000) 

'.!974000 
3175000 

604()()() 

171000 

34174000 

I 0()() 

34173000 

Bcräkni1J åndririg 1980/X I 

Lanthruks
styrclsen 

+1434000 

+ 164000 
i+ _'\()()()) 

+ 11-\0000 
+ 235000 
-r 80()()() 

+2093000 

+2093000 

Fiire
dragandcn 

-r I 172000 

'.!9000 
(-) 

+ 180()()() 
-I 186()()() 
+ 21000 

+ 39()()0 

• 1569000 

+ 1569000 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m .. som redovisas på statsbudge

tens inkomstsida under Inkomster av statens verksamhet. beriiknas till 5.H 

milj. kr. ( 1979/HO 5.3 milj. kr.t. 

La111 /1r11ks.11_rr1·/sc n 

Fr. o. m. budgewret 1979/80 har lantbruks verkets arbetsuppgifter ge1wm 

nlika riksdagsheslut ökats. Den nya jordfiirviirvslagen. lagen om skötsel av 

jordbrnksmark. den nya förordningen om statlig< stöd till triidgiirdsniiring

en 11d1 förordningen nm statligt stöd till glesbygd fiirviintas innebiira utöka

de arbetsuppgifter. Dispositionen av den mark som lanthruk,styrclsen i 

enlighet med regeringens beslut förvärvat frim skogsbnlag kommer att ta 

avsC\·iirda resurser i ansprflk vid berörda lantbruksniirnnder. Genom nlika 

ratinnaliseringsMgiirda m:h omfördelning av arbetskraft har en tillfreds

stiillande ambitionsniv<'1 kunnat uppriitth{tllas. Rtidgivningsverksamhetcn 

har dt1ck fött inskriinkas som en konsekvens av den ökade arbetsbelast

ningen inom andra omd1den och minskade resurser. 

Med hiinsyn till lantbrul-..sverkets kostnadsstruktur medför huvudförsla

get i första hand en minskning av personalstyrkan. En sädan minskning 

kan i stort sett endast genomföras i samband med naturlig avgang. Lant

brnksstyrcbcn bedömer att huvudför~laget inte kan genomföras inom ra

men for nföriindrad amhitionsniva. 

De miijlighcter till rationaliseringar s1lm föreligger inom ramen för oför

iindrad ambitilll1sniv{1 m~\ste inom s::\viil lantbruksstyrel-;cn som lanthruks

niimnderna helt utnyttjas för att klara niimnda nya a1 hetsuppgifter. Lant-

2 Ri/isd11ge11 /1)79/liO. I sam/. Nr/()()_ BililKa 13 
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hruk.,s1yrcisl'n vill J:irför framh;illa all L'll ytterligare min.,kning a\ verkl'ts 

resur.,er, utan rnuhvaranJL' rni1i...l\ning av Je fiirfa1111ingsenlig1 slyrda ar

behuppgifterna, innl'b:ir L'n min.,l\ning av r:tdgivningwerl\s;unhL'IL'll. 

Fi.ir ;111 l\unn<i uppriitthalla den amhitiomniv;1 f!ir ins;1herw1 inom jord

hrul\d., rationalisl'ring s1im föruts:itts i g;illande jurdhrt1k'ipuli1isk;i he.,lut 

erfordras diirfiir att lantbrnbverl\et., reella re.,ur ... n bd1:dI... 1ifi.iriindrade. 

I. Pris- oeh liineomriil\ning m. m. 2 097000 k1. 

2. I-luvudfiirslaget innt::hiir en S:inl\ning av ambitiP11.,niv;'in. lk.,paringen 

urrg;ir till 7']_5 ()()() h. och uprna-; bl. a. genom illl fi.5 tjiin-,tt::r dra.'> in. 

Miijlighetern<t till rer.,1l!lalinskr:inl\ningar far priivas i sambanJ rnl'd natur

lig avg:·rng. L:nJer buJgeti'iret llJXO/XI ber:il\na., inga pensionsavga11gar iiga 

rum 1 +I 372000 l\r.). 

3. För att uppriitth;·11Ia nuvaranJt:: amhitionsniv;'1 förcsl~i-, 1iföriindrad 

anslag.,niv;·i I+ 721 000 l\r. ). 

4. K11.,tnadl'rna för r1·gkring av be ... Iutade sL1dest:u1Jsbehipp varierar 

fr<in ;1r till ~tr. Posten bör diirfor meddcla., fiirslag"is. 

Fiiredraga 11d (' 11 

För niista buJgetitr biir medcl för lanthrul\s.,tyrL'lsens vcrbamht'l beriik

nas meJ utg;·111gspu11kt i huvudförslaget. Jag har diirvid bl. a. inkludcrat 

mcdd fiir löncr l'nligt L-ATF-avtalet per den I juli 1979. Jag bcriiknar 

d:irutiiver 39 000 kr. .,om biir föras över frim det nuvarande anslagd 

Köl'tmdcrstöd for !->tuJier m. m. Sistniimnda anslag kan diirmeJ uprhi.ira. 

Jag hem-;t;iller att regaingl'n foreslitr riksdagl'n 

att till /.1111rhmk.1·.1·1yrd.1c11 för b11Jgeti1n.:t 191'10/X I anvisa ett förslags

anslag av 3'i 742 000 kr. 

B 2. Lantbruksnämndcrna 

1978/79 ll tgift 

1979/80 Anslag 

1980/X I Förslag 

167 SXO'inO 

170732000 

181 204000 

I.anthruksnlirnnd skall urrm:irksamt fi.ilja lantbrukets tilbtillld ueh ut

veekling samt vidta elkr hl1s lantbruks.,tyrel~cn fi.in.:slti de :1tgärdcr snm ;ir 

pitkalladc eller i övrigt lämpliga, särskilt för att itstadkomma t::n snabb 

stn1kturrationalisering in11m lantbruket o.:h 1r:idg{1rdsniiringrn. N;imnden 

svarar liven for vissa statliga {1\gärda i frt,ga om tillsyn övc!· v;ix111dling neh 

h11sdjursski.itsl'I. om skiirJeskade~kydJ. skördeuppskattning peh jord

hruksstatistik samt om IC:irsöksverksamht'l och kursverksamhet i1wm lant

brukets omr;1de. N:imnden hanJliigger vidare fri'tgor inum rennliringcns 

omrjde 1ich andra 11mri1den som enligt slir.,kilJa hest:immelser ank1immer 

pi\ nlimnden. 
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Vid lantbruksniimnd finns. om inte lantbniks!>tyr.:lsen b1~st~imrner an11;1t. 

en förctagsenhet. en prnduklionserihd <1l"h en administrativ enhet. Vid 

ni1mnJ i Stockhl•lms llCh Malmiihus hin skall finna-. en n;idgardsenhet 11l"h 

vid njmnJ i Jiimtlan<ls. V;i;.terbottens 11eh Norrbnttens l;in en n.:nniirings-

1'.llhet. 

1-ran anslagL"l bestrids ~i ven vissa kostnader flir liskeniimndcrna. 

Personal 

Handbggand.: personal 
Ovrig ri:rsm1al 

Anslag 

Uinek1>stna1kr 
SjukvM<l 
Ri:seersiitlningar 
U.1kalk11stnadcr 
1-:xpensi:r 

Därav flilllllrustning 
Utru,.,tning 

Därav <:ngtlngsutgifter 
litbildningskurscr for viss 

rcrst>nal vid lantbruks-
< 1rganistili<lnen 

Kostnader i samband med prn
jc:k te rings vi:ik sam h1'ten 

l'.rs;iuning for tj;·111ster samman
hiingandc med kontakter 
mellan lanthruksniimndi:rna 
lH:h n~iringsutövarna 

Kmt nader for markförv;1ltning 

---------·-
197Y/80 Fkriiknad iindring l'IK0/81 

--------·-----
L1111hrnks- fiiri:-
styri:ls.:n dragandcn 

l.\54 
452 

1306 

l398WOOO + 7 9.'IX 000 + h850000 
18001)1) 

10 Y43 000 + I 31'11100 + 420000 

'-' 83.'i 000 -- 2lCl>OOO + 2 802 000 
4 245 000 + )1)<)()00 154000 
( 150000) (+ 250000) {···) 

818\lOll + :'IY<lilil + 232 ()()() 
(-) I+ 43' {Ml()) (-t 200000) 

4':11 ()()() T 49lttl0 + J.j()()(I 

~00000 

100()00 
+ illOOIWl 

170732000 +13260000 +10472000 

lnklllll~\(T vid lantbrnksn;imndcrna. som rcduvisas p;i s\atsb11dgetL·ns 

inknmstsiJ;1 under lnknmster av statens verksamhd. berLiknas till 7. I milj. 

kr. ( 1979/80 h.8 milj. kr.). 

l.11111 hrtlh .\",\ /_\'J'l'l.1"1'1/ 

I. Pris- 11.:-h liineomr;ikning m. m. 11 377000 kr. 

2. ll11vudfi.irslagct inncb;·tr cn besparing av 3 M5 000 kr. förslagct innL'

b;ir bl. a. att 36 tj;instcr dras in. Möjligheterna till pers1malinskriinkning;tr 

far prövas i samband med naturlig a vgang. l! ndcr budgct:1ret I 980/X I 

beriikn;is 32 pensinnsavgångar ;iga rum. I huvudförslaget har inkludL'rah 

kostnaderna < + I 054 000 kr.) för en utökad verksamhel inom 11·;idgi·in.lsnii

ringens rationalisering med sju tjiinstcr i enlighet rncJ ribdagens hcsl11t 

<prup. i97X/79: 136. foll 1978/79: 29, rskr 1978/79:)99). 1-t X 7X6000 kr.) 

3. Fiir all uppriitth;·111a nuvarande verksamhet f\.iresl<'tr st yrclsen uför

lindrad anslagstillddning I+ 3 h45 000 kr.). 
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4. Fi.•r inki1p av nya avviigning-.in>trurnent och sex optiska pantografcr 

bd1iiv-. en L'llg~1ngs<11l\"isning ( + 220 000 kr.). 

:i. Fiir flyttning av lantbruksniirnnden i Viisternorrlands liin till nya 

lobkr behiivs 2X5 000 kr. som engf1ngsanvi>.ning. 

För anskaffning av gemensam tekfonviixel for skogsv:1rdsstyrelsen. 

lantmiitcrik11ntoret. hushitllningss;ilbkapct. fiskeniimnden och lanthruks

niimndL'll i Ciiitehorgs <>Ch Bohus liin behövs en eng:mgsanvisning av 

100000 kr. Vid lanthruksniirnnden beriiknas 2/3 av en tdefonislljiinst bort

falb. 

Fiir att kunna tillgodose den fiiltarhL'tande pcrs1lllalens heh,iv av skydds

utrustning hl'hÖ\"S l'n engangsanvisninl,! av 50000 kr. (-t435000 kr.l 

6. Fi>r lanlmiiteriknstnader. framstiUlning av kartor m. m. vid planaing 

av hl'hyg):!l'iSl' och iivriga uppli1tdser 1wanfiir 1.1dlingsgriinsl'n hl'hiivs 

100 000 kr. 

Vi.1/..ais1yrt'l.1,·11 

Fiir utiikad verksamhl't vid fakeniimndl'rna bd1iivs yttaligare ml'dd fi.ir 

resor ( t 74 000 kr.). 

Fi>n·drugu l/(/1· 11 

Lanthruksstyrdsl'n har li1tit en siirskild arbetsgrupp undersöka möjlig

hl'terna till hl'sparingar ll<.:h ompriorill'ringar i verksamheten. Vissa för

iindringar som iiverviigts kan genomföras utan regeringens eller riksdagens 

medverkan. Andra förslag kriiver ytterligarl' utredning. Det ankommer i 

forsla hand p;·1 lanthruksstyrelscn att besluta hiir,1m. 

Fiir niisl<I b11d):!etfir biir medd för lanthruksniimndernas verksamhet 

heriiknas med 11tg{111gspunkt i h11v11dförslagct. Diirvid vill jag framhtilla att 

omfallningL~ll a\· den vid niimndcrna bl'drivna uppdragsverksamheten i 

huvudsak biir vara ofiiriinJrad i fi.irhhllande till dcn fria r{1dgivningen. 

~kdcl har h('r~iknats li:ir bl. a. liinl'I" enligt L-ATF-avtakt pl'r den I juli 

1979 . .la!,! riiknar diirutöver med l'n engi1ng~anvisning av 200000 kr. for 

llyttning"'n av lantbruksnämnden i V~isternorrlands län !5). 

Jag h('mstiiller att regeringen foresli1r riksdagen 

att till /.11111hm/...111ii11111d1•n111 för hudget;'irct 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 181 204000 kr. 

H 3. Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 

1978/71) Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4415 819 

4 423 ()()() 

4 733 ()()() 

Anslaget anviinds för att bestrida kostnaderna för kursverksamhl't m. m. 

i syfte att främja rationaliseringen inom jordhruket och trädgärdsnäringen 

samt den yttre rationaliscringcn inom skogsbruket. 
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/_11111 hru/..sS1yrdse11 

Huvudalternativet innebiir en red! minskning av anslaget fr:ln budgct

t1ret 1979/80 med 2 r;; . 

En forbatt rationalisering av rådgivningsverksamheten lH.:h viss lllll

prioritering av arbetsuppgiftc:rna ll11·de kunna ge nllltsvaramk ko-,tnadshL'

sparing vid oföriinurad ambitionsnivt1. 

Med hiinsyn till den ökade ambitionsnivän p;) trädgardsriidgivningcns 

omr11Je och för lokalraugivning i norra Sverige hehi..ivs en i.ikning av 

an~laget med 100000 kr. i jiimfiirelse med huvudförslaget. 

I. Pris- och li.ineomriikning m. m. 487 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en besparing av 98000 kr. (+389000 kr.). 

3. Ökad verksamhet till följd av utökad trädgtirdsr~1dgivning L>ch lokal

r;:idgi vning I+ I 00 000 kr.). 

Fiirl'draga11de11 

För niista budgetar bör anslaget hi.~jas med 310 000 kr. till 4 733 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K11r.1Ter~rnmhet för jordhrukets rationa/i.1ering m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett forslagsanslag av 4 733 000 kr. 

B 4. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

53 963 312 

53 000000 

59000000 

Frän anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre:? rationalisering enligt 

fönmlningen I 1978: 2.'iO) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering. 

Diirutöver används anslag<:?! fi)r vissa speciella iindamtd. 

Bidrag 1i//jordhm/..1•rs ratiu11ali.1ai11g 

Budget1tr 

1978/79 
1979/80 
1980/81 (Förslag) 

Ram 

I 5) ()(}() (}(}{) 
55 ()()()000 
61 ()()()()()() 

Beviljade bidrag m. m. 

75 996 800 

' Pli tilläggsbudget I höjdö rami.:n med 22 milj. kr. 

l.anthru/..ssryrl'i.1 l'll 

A. Anslag 111. m. 

Anslaget bör föra~ upp med 63 milj. kr. och tbrav hiir fa ta\ i anspri1k 

medel for speciella iindamtd i samma utstriickning ~om fi.ir innevarande 

budgetår. 
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Vid bcr;ikningen av medebbehovet under anslaget har beaktats bl. a. de 

iiverskottsmedcl som tillförs <mslaget i samband med fi.irs;iljningl'll av 

jordfondsfastighetcr och att beviljade. inte utbetalda bidragsbclopp per 

den :10juni 1978 uppg;'tr till 88, I milJ. kr. Vidare har beaktats det melklsbe

hov som erfordras fiir att under budgeti1ret 1980/81 bestrida statsbidrag till 

iitgiirder mol iiversv;imningar i Em:rn samt de lonfaggnings- nch andra 

rationaliscrings:1tgiirdcr i Kvismaredalcn. :'vhisjiib11ttcn och Viistra Ml•sjön 

i (lrebni liin som .i:imlikt kungl. brev den 14 dc..:ember 1962 inte skall 

hel;1sta faststiillda bidrags ramar. Sist niimnda ~1tg;irder skall vara utförda 

senast den 31 december I 'J79. 

B. Hidra;:.1n111/l11· 

BidragsralllL'll fi.ir yttre rationalisering har hittills \·aril tillriicklig för 

la11thruksniimnd..:rnas behov. Styrd sen fi.iresliir diirfor ,ifi:iriindrad ram av 

12 milj. kr. for budgcti1ret 1980/81. 

fkhuvet av bidrag till inre rationalis..:ring för budgctiiret 1980/XI har av 

niimndana uppskattats till ca 110 milj. kr. Medlen kommer huvudsakligen 

att förbrukas s<im regionalt ratilmaliseringsstöd i norra Sverige. Mot bak

grund av del stora behovet av rationaliseringsi1tg~irdcr i omrf1det lKh 

sti.idets st,ira reginnalpnlitiska betydelse finner styrelsen sbl att fiir b11d

get:1ret 1980/81 föres!;\ ..:n ökning av Jet totala ramutrymmet för hiir av

sedda iimlam:'il med 25 milj. kr. jiimflirt med det ramutrymm..: som fast

sl;illts för budgctim:t 1979/80. 

Fiin·drag1111d1·11 

D..:l statliga ekonomiska stödet till jordbruket ges huvudsakligen i form 

av l:inegarantier. D..:ssutom utgär bidrag fr«in detta anslag till inre m:h yttre 

rati,n1alisl·ring. Medlen används huvudsakligen som regionalt ratio

nalis..:ringss!lid i norra Sverige. 

För budget:1ret 19):-:0/81 biir ramen för statsbidrag r;iknas upp med 6 milj. 

kr. till fil milj. kr.. varav 12 milj. kr. till yttre och 49 milj. kr. till inre 

rationalisering. Hidragsgivningen bi_ir planeras p;\ ett si'1dant siitt att den 

ryms irwm de angivna ramarna. Liksom f. n. bör dock regeringen kunna 

jiimka m..:llan iindamiden. 

Under anslaget blir redovisas utgifter fiir beviljade men inte utbetalade 

bidrag enligt nume1 a upphiivda förordning..:n ( 197(1: 208) lllll statligt stöd till 

sbrg«1rdsförctag Uindrad 1977: 169) och förordningen ( 1978: 465) om siir

skilt stiid till bnrhruksfi.iretag i vissa glc.~bygder. 

De sammanlagda utbetalningarna fri111 anslaget beräknar jag till 59 milj. 

kr. 

Jag h..:mst;iller att regeringen föresl:1r riksdagen att 

I. medge att under budget.-lret 1980/81 statsbidrag beviljas till jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 61000000 kr.. 

, till Hidra;: till jonlhrukets rati1malisai11;:. 111.111. för budgetilH!I 

l'JX0/81 anvisa ett förslagsanslag av 'il)()()()()()() kr. 
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B 5. Markfönän for jordhrukt'ts rationalisering 

I 97X/7'J LI tgift 

I '!7'!/80 Ansl;1g 

\ 'JXO/X I hirslag 

I 25 ()()()()(I() 

2 5 ()()(\ ()\)() 

Lkhiillning 

' Kapitalhudgt:ten' im·.:,tl.'ringsaml;ig Junifonden. 

23 

I 8 ()()() 

forJfonJen uppgiir. ,eJan Jcn för budgct~irct l'J7'J/80 tillfl.irts 25 milj. 

kr.. till 342 I X_~ llOO kr. 

fordf,lnJL·n an\'iinds för att hest rida lanthntk,niimndernas k<>stnader fiir 

rast ighetsllirviirv i s<1111band med atgiirJcr för yttre rationalisering pi'i lant

brukets llnHiide. 

A \ fllndL·n far hiigst 20 mil.i. kr. anv:indas fiir inlösen av s;·1da11a ofull

'tiindiga .i<irdhruk surn inte hehiiv, fiir ratillnaliseringsiindamftl samt för 

i111lisen av avflyttad ren;igares b,iqad i enlighet med vad som anförts i 

P'"'P· 1971: .~I. Dessa fastigho:tn rL'(hivisas p;'1 siirskild delfond. Fonden 

skall vidarL' a11viindas fi.ir i11vL',lL'ringar p{1 de fastigheter s,1m av staten 

upplMs till sambruksföreningar i cnlighL't med vad 'om anflirts i prop. 

1972: I tbil. 11 s. 1581. 

I enlighet med vad som anflitb i prop. 1978/79: 101 har till styrelsens 

fii1i"oga11de stiillts en rl.irlig krL'dit av 200 mil.i. kr.. vilken siirredovisas 

under jordf<lllden. Krediten skall disponeras för förviirv av mark. friimst 

sk,1gsmark. Den förviirvade marken skall i första hand tillfl.iras hL'st;lende 

lantbruk dlcr anviindas för byte med andra skogsiigare. Krediten skall 

vara till fullll ~1terhctah.l senast den 31 dc.:ember 198 l. Vi'1 m..:del S<.1111 \as i 

anspr;'tk utgiir riinta efter riintefot som faststiills av riksgiildskontmet. 

l.i1111hm/...1.1tyri·l.1i'11 

lkh;illningen minskade su.:cessivt undn hudgettl.ret 1978/79. Den kassa

miissiga behällningen var vid 1ttgiingen av budgeti1ret 1978/79 9.3 milj. kr. 

Lantbruksniimndernas kiip o.:h fors;iljningar genomjordfonden utgör ett 

av de viktigaste medlen i strukt11rrationaliseringen. Jordfonden har emel

lertid p~i senare i'1r sueL·essivt urholkats. vilket innehiir att lantbruksniimn

dernas möjlighet att verka för rationalisering av jord- 11.:h sk1)gsbrukl't har 

forsiimrats. Om lanthruksniimnderna skulle ha samma möjlighet att verka 

s1Hn i slutet av I 900-talet borde jord fonden uppg[1 till i.iver 500 milj. kr. 

Visserligen ilr utbudet av .iordbruksfastigheter liigre nu iin under slutet a\' 

1900-talet. men fastighctsfon,iiljningarna synes ;"1ter ha hötjat öka. 

P:1 grund av den anstriingda likviditeten p«1 .iordfonden har i miinga fall 

angebgna hembud av fastigheter till nämnderna fiitt avvisas. Tillgiingliga 

medel har i stlll't sett fäll reserveras för att stall'ns inliisningsskyldighet 

enligt _iordförviirvslagen skall kunna uppfyllas. 

Till n~lmnda medelsbrist skall Higgas svärigheterna for lanthruksniimn

derna att vid for~~iljning av fastigheter fo in pengar snabbt genlltn att 
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kiiparna h;ir stora svitrighet<.:r alt fa l!in i hank. De utest;'temk fl>n.lringarna 

uppgi..:k vid utgfmgl'n av hud~d!tret 1'>7X/79 till X:\9 mil.i. kr. Förh;tllan

Jena var dl's:1111rna 11nder t<iregt1endl' hudgeli:tr. Larllhrt1k'>slyrelsen 01.:h 

nfönnderna har gjort Sllll·a anstriingningar för att nedhringa dl' uteswendc 

fordringarna. Styrelsen hedtimer alt krl'ditbget intc kllmmcr att fiirhiiltras 

vilket innehiir all de uresliienc.Je forc.Jringarna inre hcdiknas minska niimn

viirl under översk:tJlig tid. 

En del av jonlfonJcn iir o..:ks;'1 bunden i fastigheter som avsö att använ

das i sambanJ med de llt'ta omfattandc strukturratim1aliscringarna som 

gennmfiirs vid viigbyggnaJer. borttagande av .iiirnviigskorsningar m. m. 

lklastningen p;i jordfonJen hlir hiir rela1iv1 stt>r genlim att det tif'ta tar lang 

tid alt gennmföra erfonkrliga ratilinaliseringar. I hii1:jan av ~tr 1979 var ..:a 

22 milj. kr. hundna i fastigheter för dessa iinJam;iJ. 

Den I juli J 979 triidde t:n ny jordfi.irviirvslag med iikad rä..:k vidd i kraft. 

Denna lag hediims rn till följd t:tt ökat utbud av inte utvecklingsbara företag 

pi1 dcn iippna marknadt:n. För att kunna möta d.:ssa utbud iir Jet niidviin

digt att jnrdfpnlkn tillförs ytterligare medel. r. n. sker o..:bi1 stnra utbuJ 

av skogsmark frän stnrskllgsbruket. I detta sammanhang iir det angeliiget 

att en genomgripanJe strukturrationalisering sker av hl. a. kyrkans mark

innehav. Flera aktuclla iirenden finns där medel p[t jordllmden bchöver tas 

i anspritk för strukturrationaliscring i samband med markförviirv fr;'tn 

kyrkan. 

Lantbruksstyrelscn anser pä grund av det anförda att det iir synnerligen 

angeliiget att fonden tillförs ytterligare medel för att syftena med jord

brukspolitiken och jordfi.irviirvslagen skall kunna uppfyllas. Styrelsen he

riiknar altjorJfonden behöver tillfiiras sammanl<igt minst 75 milj. kr. under 

budgetitren 1979/80 och 1980/81. Styrelsen fiireslttr att fonden för hudgct

iiret 1980/81 tillfors 50 milj. kr. 

Utve..:klingen av inköps- o..:h försiiljningsv.:rksamhctcn belysö av föl

jande sammanstiillning. 

1974/7) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 

Inköp 

{1ker 
<ha) 

57:!0 
5012 
4295 
4053 
4177 

skog belopp 
!ha) (milj. kr.) 

26803 150.5 
22663 150.U 
18375 141.4 
19483 165.5 
169.~0 150.1 

Försäljning 

llkcr skog belopp 
(hal 1hal lmilj. kr.) 

5999 26190 137.2 
5 534 23 318 144.1 
3 874 18786 130.5 
4 129 19086 139.7 
44% 19089 151.3 

Av den beviljade rörliga krediten av 200 milj. "r. haJe viJ hudgt:titrs

skiftet tagits i ansprilk 1363 milj. kr. A1erst\\den av krediten kllmmer att 

tas i anspri'tk för förvärv frän domiinvcrket under hösten 1979. 
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Fiircclr<1g1111dc 11 

Lanthruksniimndernas inkiips- ;lL'h f(\i·siiljningsverks;;n;h~t. s1Hll skn 

med anlitande av .iordfpnden. iir av stor vikt for jordbrukL'ls ratinnalise

ring. Den odisponerade kassabeh~tllningen pii fonden har undn senare i1r 

sjunkit. För all kunna uppriitthidla verksamheten i hittilbvarande omfatt

ning biir fiinden tillfiiras 25 milj. kr. Fiir iindam;'dL'I 1ich mnt bakgrund av 

statsbudgetens omliiggning bi.ir anvisas ett nytt reservationsanslag bc

niimnt Markfiirviirv for .i1irdbruket s rationalisering. l\kdel som inllylcr vid 

fiirsiil.ining av mark bi>r liksum hittills tillfi.irasjordfunJen. 

Dessutom biir. utöver den rörliga kredit av 200 milj. kr. i rik~giiilbk11n

turet som lantbruksstyrelsen disponerar t. o. m. den 31 decl·rnbcr l1J8I. en 

rörlig kn:dit av 2.~ milj. kr. stitllas till styrelsens fi.irli>gamk i riksgiildskon

t11ret för verksamheten. KreJiten bör fo disponeras t. 1i. m. den 30 juni 

1982. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksJagen att 

I. meJge att lantbruksstyrclsen far Jisponera en rörlig kredit av 

25 000 000 kr. i riksgiildskontoret !. o. m. den 30 juni 1982. 

" till Mark.fiirl'iin· Ji')r jordbrukl'l.I rationalisering för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 25 000000 kr. 

B 6. Lån med uppskjuten ränta 

1978/79 Utgift 

I l)79/80 Anslag 

1980/X I Förslag 

I I 5 000 000 

I I 000 

I 000 

Hehällning 

1 Kapi1albudgl·lens inwsleringsanslag Lånefonden for Ian med uppskjuten ränta. 

Medlen disp1)neras av lanthruksstyrelsen för 1;'111 1i1ed uppskjuten riinta 

enligt fiirordningen t 1978: 250) om statligt stöd till jorJbrukets rationalise

ring. 

I .a 11 t hruk.1-.1 /Yrd.1 c11 

Styrelsen bedömer all ytterligare medel för iindamitkt inte erfordras 

under anslaget för hudget;\n.:t 1980/8 I. Av anslaget hade vid utgi111gen av 

budgetäret 1978/79 disponerats 2 770000 kr. för beslutade li\n samt ytterli

gare 158~000 kr. rl·serverah för län undn beredning. 

1-·iircilr11g1111d1· 11 

I bi.i~jan av innevarande budget[1r fanns en odisponerad beh[dlning i 

l<'mefonden av 12 230 000 kr. Den eventuella meJelsbehiillning som kan 

finnas i fonden den 30 juni 1980 bör i sin helhet föras iiver till Jet reserva

tionsanslag som till~kapas gen1un hudgetomliiggningen. Mot denna bak

grund biir anslaget för budgeti:lret 1980/81 föras upp med I 000 kr. Äterhe-
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talningar ;1\' utl<'inaJe meJel biir inte tillföras anslaget. lkhllvet av tillsk1>1t 

av medl'i biir i st:ilkt priivas löpande . 

.lag hemst~iller att regeringen fiireslfa ribJagen 

;1tt till Li'i11 llll'il 11p1>.1~j1111·11 n'i11111 fi.ir b11dget;·iret l'JXO/X I anvi~a l'tt 

re-...:n·atiunsanslag av l 000 kr. 

H 7. Täckande a\· förluster på grund a\· statlig kreditgaranti 

1'17X/7l) Utgift 15<1> IXO 

197'1/XO Anslag l OllOOOO 

llJXO/X I Fiirslag I 500 000 

Fr{m anslaget hötrids utgifter for att t~icka flirlustcr p;i !!rund av statlig 

garanti for 1;·in till jurdhrukeh yttre och inre rationalisering. fi.irv:irv och 

drift av jordbruk. rnaskinh:tllning inom jordbruket. uppförande av lagerhus 

m. n1. fiir jurdhruksiindarniil. triidgt1rlhn:iring..:ns rationalisering m. m .. 

renn:iringens ratiu11alisering m. m. samt inköp av avelsh:istar och ridh:is

tar. 

Andam;d 1977/78 1117'11./79 1979/80 lkriiknad iind
ring 1980/81 

fast- jiirnkad he\'ilj. fast- jiimkaJ hevilj. fast-
stiilld ram ga1an- stiilld ran1 garan- 'tälld 
ran1 ti ran1 ti rarn 

--------

milj. Kr. 

I. YttrL' ratillnali";ring 50.0 45.0 "'} "'} " lnn: ratinnalis.:ring 20tUI 260.0 25'1.7 2h5.7 
3. J 111·dfon ;irv,;l[m 38.0 50.0 49.4 448.0 508.0 57.S 513.0 
.J. Drithl;m 67.0 90,0 90.0 139.2 

' Masl.;inl;·in 3.0 3.0 2.1 2.5 
I-i. Tri1dg,1rdsniiringe n~ 

rationali~ering m. m. 19.0 19.0 18.lJ l'J.0 19.0 19.0 35.0 
i. Renn~tringens ratill-

naliso.:ring m. m. :u :!.S I.I 2.S 2.5 0.8 2.5 
X. Inköp av avo.:bhiistar 

oc·h ridhibtar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 O . .'\ 

380,0 470,0 464.6 470.0 530,0 527,9 551,0 

I .a 111 hru/...1.1/yrl' /.11' 11 

A. :\ 11.1/ag 111. 111. 

Flirlu~tcrna som hitintilb varit !lhetydliga ber:iknas i.ik•1. Anslaget bör 

d:irflir hö.ias med O . .:' milj. kr. till 1.5 milj. kr. 

B. I\ rnli lgarlllll ira 11wr 

Ramarna for ltmegaranticr till yttre 11ch inre rationali~ering. jordfiir

viirvsl~1n. Jriftsl<'m !lch maskin Ian har under budgeUtrct l lJ78/7lJ varit otill-

Lant- Före-
bruks- dra-
styrd- gandcn 
~en 

+ 387 .0 + 200.0 

+ 387 ,0 + 200,0 
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riich:lig;1 och har diirt'ör utlibb genom tillsh:!ltt p;'1 tilliiggsbudgct 11 med (1() 

mil.i. h:r. Niimnda tilhh:ott har doch: inic varit tillriich:ligt fiir rramfi.ir allt 

heh!lvet a\' l;1negarantier for inre ratillllaliscring \><.:h drilbl~m. Av det 

hciiih:nadc hdwvct flir inre rationalisering har enda'>! 2h5 mil.i. h:i. h:unnat 

tillp>d11scs. lklwYct för hudge1:·1ret ILJ7LJ/XO beriih:nade-., a\· niimnderna den 

30 april llJ7'111ppgii till 73.~ milj. h:r.. varav 5:' milj. h:r. för yttre ratiunali-.,e

ring. YH1 mil.J. h:r. fiir i1m.: rationali-.,ering. IX4 mil_j. h:r. fiir driftshm. LJ~ mil.i. 

h:r. fiir _i<>rdfi.irviirv-.,liin u<.:h 3 milj. h:r. fi_ir rnash:inl«1n. 

Ratiunaliscringshch\>Vct innm jordhruh:et \lL"h Lb friimsl i form av inves

t<:ringar i tilbh:nthmarh:. ch:,1rwmihygg11adcr \l<.:h marh:anliiggningar iir fort

farande hetydamk. Hiig in\esteringsvilja hu-., lanthruh:arna i fi_irening med 

allmiin h:n-.,tnads,tegring har diirfiir medfiirt en stiindigl iih:ad efterfr;·1gan p;'i 

h:reditgaranticr. l'niblern har diirviJ upph:,1mmit gem1111 -.,;niil utillrii.:h:liga 

g;1rantiramar -,om bri't pit h:apital hLh l:ineinriitlningarn;i. En dela\· lttnebc

hllvct har pi1 grunJ av svarighet<.:rna att erh;·11ta l~m i1wm landct fatt tiid-:as 

gen,Hn uppl;ining UlL>mlands. 

1\fot bah:grnnd av det urrsh:attadc hehlwet linncr lantbrubstyrelsen sh:iil 

att för hudgct;'iret I LJXO/X I före-.,b en iih:ning av det totala ramutrymmet för 

hiir avsedd;i iindam:U med 387 milj. h:r. jiimfört med det ramutrymme som 

fa-.,tstiillts för budget<'1ret I 97LJ/XO. Sistniimnda ram f1r ,11illriiddig för äreh 

l1 ehllv. siirsh:ilt med hiinsyn till att ramen iiven h:ommcr att belastas med de 

an-.,i_ih:ningar fr{111 hudgcti·iret 197'(1./71J. ~um fätl hordhlggas i brist pfl erfor

derligt ramutrymme. Styreben avser diirför all senare inkomnrn med begii

ran um utökning av h:ro.:ditgarantiramen med ca 400 milj. h:r. for innevaran

de hudge1;·1r. 

Styrelsen vill i delta sammanhang framhälla all huvuddelen av ramen 

utnyttjas for linan~iering av hyggnads;itgiirder. rnarkanliiggningar ll<.:h in

ventarier vilh:ct i hög grad friimjar jordbruh:ets ratilinalisering. Atgiirderna 

gynnar dessuh•m indireh:t övrigt niiringsliv och sysselsiittningen i sarnhiil

let. Statsverkets förluster p;i l;inegarantierna iir obetydliga. umkring 0.5 

prnmille. Med hiinsyn till Mgiirdernas stora hctydel.;;e fiir den fortsatta 

rationaliseringen inom jordbruket vill lanthruh:sstyrelscn framhälla angelii

genheten av att länegarantibehLwct tillgodoses. 

Linegarantihelwvet under s;'tviil innevarande hudgetär som päföljande 

p;1verh:as av den iih:ade försiiljningsverksamhet som följer av styrelsen-., 

fiirviirv av marh:. friimst sh:!lgsmarh:. fri'rn skogsindustrier och andrajuridis

h:a personer. Fiir dessa förviirv har en ri.irlig h:redit av 200 milj. kr. stiillts 

till styrelst!ns förf!lgande att displ111eras intill den 31 december 19'(1. I. Behn

vet av lanegarantier vid försiiljningen sammanhiinger förutom med köpar

nas privata lanemiijligheter bl. a. med andelen avverh:ningshar sh:og pf1 

ifr;1gavarandc arealer. IX1 denna i allmiinhet iir l:ig pti hittills forv•inade 

<uealcr bedömer styrelsen att minst halva forsiiljningsheloppet. dv-.,. 100 

mi\j. h:r.. behöver finansieras med hjiilp av lfuwgaranlit'r. 

Krt'ditgarantiramen för triidgi·mlsniiringens rationalisering m. m. avser 
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garanti filr rati<>naliscringshin. ti:irviirvsbn uch Llriftsbn till triidgi1rd..,forc

tag. ma.,kinJi·in. Un till samvl'rkansförl'l<tg ~amt till uppförandc a\· lagcrhu., 

och auktionslokalcr tlir triidg~1rdsproduklL'r . 

.Ändradt:" bc-,tiimmL'lsl'r fiir stiid till triidg:ird.,niiringcn tilliimp<" fr:1n dcn 

I juli I '>7'1. Hur dtcrfr;'tgan pil ram ut rymmct knmml'r att ut VL'cklas kan 

styrclsL'll f. 11. ink llirutsc. Styrelscn fiircsl<h diirfiir ,1forii11drad ram for 

budgl'l<"1rct I 'JXO/X I. 

K1cditgar;1ntiramcn for rcnniiringcn-. r;1tiunali-.ering av-.cr garanti för 

rati,11wliscringsJ;1n. rc11driftsJ{111 t>ch n:dskapsl{in. Ramcn bör hihehitllas 

oflirfuidrad. KrL·ditg<1rantira111e11 for Jan till inköp av avt:lshiistar och rid

hiis1<1r h\.ir likas:1 hch;1Jlas oföri.indrad. 

Fiin·clwgu 11d1· 11 

Vid 1977 11rs jordhruhpolitiska beslut bt!gr;insades bidragsgivningen för 

rationaJi..,eringsiindamäl till att i huvudsak avse htgiirder vid förctag i norra 

Sverigc: I stället skulle finansieringsstlidct h11vuds<1klige11 ha formen av 

kreditgarantier. Eftcrfrägan pä sädana krediter har varit stor. Tillgången 

pä kreditgarantier har stor betydelse för invötcringsnivän imim jtirdbru

J...ct. Behovet av investeringar iir särskilt stor1 i de mellerst<1 och norra 

ddarna av Sverige. I dessa delar av landet iir det iiven frtm regionalpolitisk 

synpunkt angeliigec med en hög investeringsnivå.. Jag förordar att rambe

l\•ppet till jordhruket för budget{1ret 1980/81 ökas med 200 mi\j. kr. 

Det iir min avsikt att i samband med tilliiggsbudget Il till statsbudgeten 

för budgetf1ret 1979/80 föreslrt att en uppriikning görs av rambeloppet till 

jordbruket !Tlt!d 100 milj. kr. 

För budgeti\ret 1980/81 bör statlig kreditgaranti beriiknas för lån till yttre 

ratillnalisering. lån till inre rationalisering. jordförvlirvslän. Jriftslå.n och 

maskinlån med 7 n milj. kr.. för län till triidgärdsniiringens rationalisering 

m. m. med 35 milj. kr.. för lån till rcnniiringens rationalisering m. m. med 

2.5 milj. kr. samt för lån till inköp av avelshästar och ridhiistar med 0.5 

milj. kr. eller ~amm<~.nlagt 751 milj. kr. Inom detta totalbelopp bör också. 

kunna rymmas statlig kreditg•1ranti till vissa karantäner. Jag återkommer 

till denna fråga under punkten F 5. 

Anslaget hi.ir för niisla budgetår tas upp med 1.5 milj. kr. 

.lag hem;.tiillcr alt regeringen föreslår riksdagen att 

I. mcdgc all for budgetåret 1980/81 statlig kreditgaranti liimnas för 

1:1n till ylln: rationalisering. !!111 till inre ratiunalisering. jnrdfor

vi1rvsl<"in. driftslån och maskinliln med sammanlagt högst 

71.HlOO 000 kr.. fi:ir lfm till triidgärd.~niiringen-, rati,inalisering 

m. 111. med hiigst 35 000000 kr.. for län till rcnn;·iringcns rationali

sering m. m. med htlgst ~ 500 00(1 kr. samt fiir 1;111 till inköp av 

avdshiistar 1ich ridhiistar med sammanlagt hilgst .~00(100 kr. . 

., till Tiichundc 111· .fi'ir/11.111·r f'<l gmnd m· .11111/ig krl'iiitguranti för 

buJgeU1ret I 1)80/X I anvisa ett förslagsanslag av I 'iOO 000 kr. 
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B 8. Bidrag till trädgårdsnäringcns rationalisering, m. m. 

I 97lJ/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 000 ()()() 

2 ()(I() 000 

Fr{1n anslaget utbetalas biJrag till 1r:idgi1rdsn:iringens ratiun;tlisering en

ligt fi.irtmlningen ( 1'179: 427) 0111 statligt stiid till tr~idg:·mbn~iringens ra1io

nalisering. Diirutii\er anv;inJs anslaget fiir bidrag till Svenska fruktfr:im

Jandet. Svenska g.ri.in,aksfr~imjandet th.:h Svenska bltHnsterfr:imjandet. 

Uidrng till triidgt1rd1111lri11gn1.1 ratiu11<1lisl'ri11g 

l:luJget:ir Ram 
----------- ---------
1979IXO 
19X0/81 1Fi.1r,Jagl 

/ .<111 t hr11 /.:s.1·1_1·ri-l.1 en 

~ IKWlOOO 
~ IKKlOOO 

Förnrdningen t)lll statligt stöd till tr~idgitrdsn~iringen har tr:itt i kraft föl"\I 

fr. (>. m. budgebrel 1'179/80. I avvaktan pt\ crfarenhel av ifrägavarande 

sti)J hi1r sf1v~d anslaget st•m hidragsramen fi.1ras upp mcJ ofiir~indrat be

lopp. 

Fiiredraga11d1·11 

Ansl<igel och hidr;.igsrarm:n hör fi.ir niisla budgeti1r tas upp med ofi.iriind

rat 2 milj. kr. vardera. 

Jag hemst;iller att regcringcn föresli1r riksdagen att 

I. medge att under budget{1rcl llJ80/81 statsbidrag. beviljas till u·;iJ

g;'1rdsnfaingens rationaliscring mcd sammanlagt högst 2 000 000 

kr.. 
1 till Bidrag 1ill triitfg,/rdrniiri11g1·11.1 ratio1111/i.1·cri11g. 111. fil. fiir huJ

geti1ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 

B 9. Restitution a\ bensinskatt till trädgärdsnäringl'n 

1978/7'> Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

527 215 
762 ()()() 

I 042 000 

Ansl;1gcl avser kollektiv iiterb~iring a\' -.katt pt1 hensin. s1im förbruka:- till 

_iorJfriisar inom yrkcsmiissig triidg~U"dSl•dling. Medlen skall anviindas för 

bidrag till vissa för triidgtmlsnäringen allm~innyltiga iimlamäl och dispone

ras av lanthruksslyrelsen eftcr sanir[iJ med styrelsens triidgi'1rdsniimnd. 

Medel snm inlc urbetal<ts S(llll liidr:1g fors vid u1g~1ngen av pi·1f(iljande 

hudge1;1r iiver till triidgardsniiringcns bensinskatlt'fonJ. som fönaltas av 
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kammarkolkgiet och far di~p11nnas av lanthruksstyrdsen for s;1mma iu1-

dami·t1 .'>11111 an-.laget. 

/.11111/>nd.1.1/_\'1'1'/.1,·11 

Under hudgt:tarct l'l7W7'J har fi.ir bidr;1g till 11lib iindam<il dispont::rah 

921 '25 kr. r..leddstillg.:ingen p:1 hcnsinskatlt:fomkn hu-, kammarkollc::giet 

11ppgid. vid utg{1ngl'n av hudgetitrl'l till 862 -127 kr. Kvar p;1 an'>lagt:l hos 

lantl'n1bstyrl'isen fanns 234 7'/1.5 kr. lkviljade men inte utbetalade bidrag 

utgj,1rde I O-l-tn45 1-.r. 

I .:1nthr11bstyrl'isL'il fi.in:sl;ir ;1tt an-,lag..:t fiirs upp med 7ti2 000 1-.r. 

Fi1r, ·drug11111/c11 

:\n>lag1:t hör nwt hakgrnnd av den hl'slutack hi.i_iningcn av hL·nsin-,kat ten 

riikna.., upp mnl 2Kll 000 kr. till I 042 000 kr. 

.lag hcrn-,1iilkr att regL-ringen fi.ircsl;ir rik'>Lh1gl'n 

att till R1'.1/i/l/1io11 111" /J1·11.1i11.1/;11// 1il/ 1riidgard.1111iringo1 för buJget

;1ret 1980/XI anvisa L'll anslag av I ll4200tl kr. 

R JO. Stiid till inneha\'arc a\' (jällägcnhetcr m. m. 

1978/7') l 'tgift '2 3<J3 ')(}2 

I '179/80 Anslag '2 )()() 000 

l'IXO/X I hirs lag 812000 

' .-\n,lagc·I OJ!ings- "'h hyggn;1Jsh_i;itp a1 innL·havan: av vis,a knin1)1;igcnhL'lcr 
lll.lll. 

Ansl;1gd anviinds i huvudsak för bidrag till i1nöteringar i hyggnadl'r 

tlL'h andra fasta anliiggningar p{i hl'sti1ende krn11llliigenhc1er. till flyttnings

hidrag 11L·h avtriidöcrsiillning i1t innehavan:: av krllnolägcnhcter samt fiir 

att heo;trida vissa andra utgifter fi.ir J;igcnheterna. 

La 111 hm" .1 .1 t_Wl' /.1, · /1 

Den a\ regcringL'll tilbatta ut1edningcn om forv<tltningen av fj;ilbgen

hl'tcr m. m. inom rcnskiitsclomr;'idct ha1 urnh:r {1r J<J7(J avgivit ett dclbet:in

bnde ( Ds Jo 1979: I). som bl. a. behandlar vissa principiella frf1gor om 

fi.in·:tltningl'n av (j;dliigenhl'll'L Lanthn1bs1yrelsen har i yttrande till regc

ringL'n i all! viiscn1lig1 tilbtyrkl utredningens fi.irslag. 

l It redningen forölar en kraftig reducering av antalet lj:ilhigenheter. Den 

fiirc-.lagna minskningen heriikna-, pft sikt medföra minskade anspri'ik pit 

medel l"ii1 undnhnll av uch investeringar i byggnader p;'1 (iiilliigenhetnna. 

Anslagen fi.ir Lkssa :indamfd har L'lllellertiJ under senare ar inte anpassat; 

till de undn 1970-talet kraftigt likade byggn;1dskllstn;1derna. HiirigL'lllllll 

har uppkommit ett uppd;imt behov av underh:dls- l1ch investeringst11-
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g:1rder. A ven fiir de ljiilliigenhcter s1im p~t ~ikt skall upphi.\ra som tj:ilbgen

heter k1Hrnner i vissa fall umkr de n;irmaste :·irL·n att kriivas hegriinsade 

hyggnadsätgiirder med h:insyn till giillande arrendeavtal. arrend:1torns fa

miljdiirh~tllanden 1ich önskemitl. Utredningen har f. n. inte ansett sig kun

na bediinw det :irliga rTlL'delsbehuvct fiir upprustuing och underh:'tll av 

l_jiilliigenhcterna utan avser att i ett sc·narc bl'liinkandc - niir ljiill:igenhc

terna i samtliga bcriirda bn invcnterah - niirmare rednvisa k\lstnadcrna 

hiirfiir. Lanthruksstyrelsen har i avvaktan p:i utrL~dningens slutliga stiill

ningstagand(· i denn:1 fd1ga hediirnt att flir upprustning uch undcrh;dl av 

byggnaderna erfordras ..:n rncdebi.ikning for hudg<.:t:Het I 'JXO/X I med 

400 000 kr. 

Utr<.:dning<.:n fiiresl:ir en iikad crS:ittning f1ir giistgiverib<.:styr. Hiirfiir 

hcriiknar utredningen en tllgifhiikning av 150000 kr. 

Fiir avtriidescrsiittningar 1ich avvecklingsbidrag heriiknar utredning<.:n 

en ökad kostnad av i.:a 40 000 kr. 

De i.ikade kostnaderna fiir budget{1rct I 9H0/8 I skulle alltsit sammanlagt 

uprgt\ till ca 0.6 milj. kr. Fiir budgetrtret 1979/XO uppg~tr anslagL't till 0.7 

milj. kr.. varav ::!00000 kr. i eng:'rngsanvisning. Dessutom bcriiknas in

k\lmsterna till 100000 kr. Dösa disponeras fi.ir utgifter under anslaget. 

Kostnaderna under anslaget hiinfi.ir sig huvudsakligast till investeringar i 

byggnader. I mimga fall fördelar sig investeringskostnaderna för den en

skilda investeringen iiVL'r lkra f1r. Fiir att iistadk11111ma en smidigare dispn

sition av medlen fiiresli"ir styrelsen att under anslaget en ram stiills till 

styrebens förfogande att disponeras fi.ir beslut om inv.:-steringar m. m. 

Av de tjiilliigcnheter som utredningen bedömer som besti1ende iiger i 

vissa fall arrenda!tirn byggnaderna och i andra fall iigs dessa av statl'n. I de 

fall byggnaderna iigs av arrendat1irn kan det i samband med att ny arrenda

tor tilltriider ..:rft1rdras att staten liiser in byggnaderna. Det totala behovet 

av medel för inlösc·n av byggnader beriiknar lantbruksstyrdsen till ca ) 

milj. kr. Med hLinsyn till sv<"irighcten att bediima den :·1rliga utgiften fön:sl{1r 

lantbruksstyrels.:-n att utgifterna för inlösen av byggnader bestrids från 

anslaget men tas utanför den för resr. budgetf1r bststiillda ramen. 

Lantbruksstyreben föreslt1r för budget~irct 1980/81 att anslagl'l fors upp 

med I .. ~ milj. kr. och att en rama\· I-~ milj. kr. for beslut om investeringar 

sliills till qyrelsL'ns förfligande. 

Vid herjkningen ;i\· anslagsbelorre1 har hiinsyn tagits till s:tviil bcriikna

de utgifter fiir inliisen a\· byggnader p;i best<"1cnde tj;illiigenhelcr spm de 

inkomster om ca 100000 kr. r:1 arremkavgifter m. m. snm redovisas under 

anslaget. 

[), 1111,·i111·l'fk1' I 

Med ofi.iriindrade regler fiir bestiimmande av av1r;idesersiittningens st1ll"

lck och forlsatt iltstrarnning p:1irl\esteringar11ch underh[dl a\ liigL'nhL'terna 

har domiinverkeh lokalfiirvaltningar fiir budget:"1rct 1980/H I bL'g;ir1 m.:-del 
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fr:·in anslaget nK·d "ammanlagt 2.4 milj. kr. Di1 fiiruhiith att ett antal avtal 

iiv~·n r,insiittning,vis förhing" p;·1 kl•rl tid i avvaktan pt1 resultatet av utred

ningi.:n um k1onuhirpen. 

Domiinvnkc.:t h~·giir en uppriikning av anslaget fran nuvarande I .X milj. 

hr. till 4.4 milj. kr. för budgi.:t~m.:t 1980/81. 

Fiirl'llru.t:t1//(/,·11 

Utredningen <Jo 1976: 09) om (jiillägenheter har avgett delbetänkandet 

(Ds Jo 1979: Il Förvaltningen av (jiillägenheter m. m. inom renskötselom-

1:idet. Hetiinkandet har remisshehandlats. Jag avser att ta stiillning till 

utredningens flirslag niir den har -;lut flirt sill arbete. hir niista hudgctt1r bör 

700 000 kr. "1iillas till lantbrubstyrt'lsens förfligande under anslaget. 

Regeringen har i proposition 1979/80: 74 efter utredning av domänverket 

lagt fram fiir~lag rörande kronotorpens disposition. För domiinvcrkets 

forvaltning av kronotorp hiir fr. o. m. budgetåret 1980/81 medel anvisas 

under tjortonde huvudtiteln. Chefen för industridepartementet återkom

mer senare till denna fråga. Tills vidare bör kostnaderna för domiinverkets 

förvaltning av tjälfagenheter som är belägna ovan odlingsgränsen bestridas 

från förevarande anslag. Kostnaderna hiirför beriiknar jag till 112 000 kr. 

Totalt beriiknar jag s11ledes meddsbehovet till 812 000 kr. under ansla

get. Sl•m forhiittningsvis hör beniimnas Stöd till innehavare av (jiilliigcn

heter 111. m. 

Jag hemstiilll'.r att regeringen fiireslilr riksdagen 

att till S1iid 1il/ i1111l'lwrnre 111· jjiil/iigl'11h1·1cr 111.111. för hudgct:'lret 

1980/XI anvisa ett forslagsanslag av 812000 kr. 

B I I. Befrämjande 3\' husdjursa,·eln m. m. 

1978/79 Utgift 

J 979/XO Anslag 

1980/X I for, lag 

I 444653 

I 020000 

I 020000 

Reservation 28486 

Fr{111 an.,,laget hestrids bidrag till avdsfi.ircningar och liknande organisa

tiPnl·r. Vidare utg[tr frttn anslaget stöd fil hästaveln. Detta famnas i huvud

sak till hibtpremiering. hingsth<'tllning och hidrag till vissa andra kvalitets

hefriimjandc i'ltgiirder. 

I. Bidrag till avclsfiircningar och 
liknande organi~ationer 

2. Stöd ilt h~istaveln 

1979/80 

210000 
810000 

I 020000 

Beräknad ändring 1980/81 

Lanthruk;
'tyn:lsen 

Fiirc
dragandcn 
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Lant hru kss ty rc /se 11 

Styrelsen föreslär att anslaget ta~ upp med oföriindrat belopp. 

Fiiredrngandt'll 

Anslaget bör föras upp med oforiindrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslt1r riksdagen 

att till B1'.friimjandl' 111· h11.l'l!i11r.1ai"t'l11 111. m. för budgettlrct 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av I 020000 kr. 

B 12. Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Statens hingstdepä och stuteri har till uppgift att friimja aveln av varm

blodiga hästar inom landet genom att tillhandah:.\.lla goda beskällarc. Deptm 

star under överinseende av lantbruksstyrelscn. 

Lant bruksstyrclscn 

Anslaget bör föras upp med ofödndrat belopp. 

Resultatutvecklingen har de senaste åren inte varit tillfredsställande. 

Vid bokslutet budgetåret 1978/79 har utestående fordringar om tillhopa ca 

I milj. kr. upptagits i redovisningen. För budgetåret 1978/79 har därför 

kunnat redovisas ett överskott på 400 000 kr. Den balanserade förlusten 

har härigenom kunnat minskas med motsvarande belopp. Vid utgången av 

budgetåret 1979/80 beräknas den balanserade förlusten uppg[1 till ca 

830000 kr. 

Hingstdepåns likviditetssituation har dock inte förbättrats. Underskottet 

för budgetåret 1979/80. driftsbidraget medräknat. bcriiknas uppgå till 

150 000 kr. För att utjämna likviditetsunderskottet kommer för budgetaret 

1980/81 att erfordras ett bidrag av 1.2 milj. kr. 

De åtgärder och förändringar av driften vid depån som den av lantbruks

styrelsen tillsatta arbetsgruppen ar 1978 föreslog har tills vidare uppskjutits 

i väntan på resultat och förslag frfm den parlamentariska utredning som 

tillsatts för att se över statens stöd till hiistaveln. 

För att täcka tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsbehov disponeras 

en checkräkningskredit hos riksgäldskontorel. Efter s~irskild framsl~illning 

har den rörliga krediten höjts från 200 000 kr. till 1.2 milj. kr. und.:r 

budgetåret 1978/79. 

Under förutsättning att ett driftsbidrag om 1.2 milj. kr. erhålls budget

året 1980/81 för att tiicka det baäknadc undersknttct p[t 350000 kr. samt 
3. Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 13 
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den balanserade fiirlusren !ordc den rörliga krediten kunna minskas med 

400000 kr. rill 0.8 milj. kr. 

Pä grund av de dritbundcrskn!! som fiirekommil under senare ;lr har inre 

möjligheter funni!s ätt förnya maskinparkcn i den omfat!ning som vari! 

behövlig. Pit grund av del s!egrade energipriset upphör ocksil den konst

torkning äv grönmassa som ske!! vid Sockerbolagets anläggningar i ()r

rofla. diir depiins översko!! frän he!esvallarna !orkats. De!!a rrn:dfi.ir all en 

urökad l)dling av spannm!tl mäs!c ske. varför behov finns av maskiner för 

upptagning av vallar och beredning av si1b;idd för spannmål. 

De investeringar som fa niidviindiga medför e!! behov av e!! engängsbi

drag pt1 205 000 kr. 

F'.-irn/raga11Je11 

Anslager biir fi.iras upp med ofiiriindrat belopp. 

Jag hemsr;illcr au regeringen föreslitr riksdagen 

att till Stal1'11s hi11gstde1i1/ och .1·1111ai: Uppdrag.l'l"ak.rnmhet för 

hudgeti1re1 1980/81 anvisa c!t förslagsanslag av I 000 kr. 

B 13. Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

250 000 

200 000 

200 000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för alt täcka beriiknat undersko!l vid 

s!atens hings!dep;\ och srukri. 

L11111 hmksstyre/s,·11 

Med hiinvisning till vad som framförts i detaljmotiveringen till punkten B 

12 bör anslaget fiiras upp med I 405 000 kr., varav 205 000 kr. för investe

ring i maskiner m. m. 

Fiiredragu11de11 

Anslaget bör föras upp med oförändrar belopp. 

Jag hems!äller a!! regeringen föreslär riksdagen 

att rill Bidra/!. till .1/ate11s hi111!,sidep1i och stutai för budgetäre! 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 200000 kr. 
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B 14. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

216570 

215000 

215000 

Reservation 64 780 

Frt1n anslaget utgår hiurag till främjanue av biskötsel och viixtoJling. 

Lant bruks.1·tyrelsc11 

Anslagsposten till foimjanJe av biskötsel används till utbildning av 

bitillsynsmiin samt till bidrag till Sveriges bioulares riksförbund. Posten 

bör tas upp med oföränurat belopp. 200000 kr. 

Anslagsposten till främjande av växtodling har de senaste Men använts 

for sv;irtmst- och berberisundersökningar. Posten bör tas upp med oför

iindrat belopp. 15000 kr. 

F1)n·JraKa11Je11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till .forskilt sti>d 1/t hiskiif.l"el och 1·iixt0Jli11,; för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 215 000 kr. 

B IS. Främjande av rennäringen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 336967 

I 080000 

l 200 000 

Reservation 2224560 

Anslaget anviinds för upr:ilysning. rftdgivning och kontaktåtgärder pä 

rennäringen~ område samt för bidrag till konsulent verksamhet vid Svenska 

samernas riksförbund. Vidare används anslaget for att främja avsiittningen 

av renkött och för minJre undersökningar av betydelse för renskötseln 

samt till bidrag avseende rcnniiringens katastrofskadeskydd. Anslaget an

viinds ocksä till ätgiirder till följd av 1972 års svensk-norska renbeteskon

vcntion samt till kostnader för bctesinventering. 

/ ,u 11thmksstyn·lsl'11 

Lantbruksstyrclsen föreslår att anslaget förs upp med I 738 000 kr. 

I. Styrelsen heräknar medclsbehovet för rådgivningsverksamheten 

m. m. till 300000 kr. 

Program för upplysnings- och rådgivningsverksamheten pti kort och lång 

sikt har utarbetats. Huvudinriktningen av verksamheten kommer under i 

vart fall de första tiren på 1980-talet att avse produktionsfrägor. 

Rädgivningen hedrivs företrädesvis genom kursverksamhet och genom 
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utgivning av tiJningen Renniiringsnytt. Vidare kommer arbelet inom sam

arbetsorganet for friimjanJe av renköttch avsiiltning. RenkiittsfriimjanJet. 

att fl>ns:itta. 

För planering av rensktllsclJriften. betesgängen m. m. iir uppgifter om 

bt:testillgängarna inom samebyarna av grundlägganJe betydelse. Pf1 grund 

härav är det av viirde att medel stär till förfogande för mindre unJersök

ningar som kan anses nödvändiga och som inte kan finansieras pti annat 

siitt. Det kan förviintas att säd ana unJersökningar kan bli aktuella bl. a. för 

planering av insatser av förebyggande ätgärder i anledning av katastrof

skadeskydJet för rennäringen samt vid justeringar lK'h bestämningar av 

samebyarnas griinscr. Vidare kan bl. a. svensk-norska renbetesk1mvcn

tinnen göra det nöJv~indigt mt:d vissa undersökningar av berön slag. 

~- l:khovet av medel fiir rennLiringens katastrofskadeskydd iir svan att 

uppskatta. Styrelsen beriiknar medelsbehovet oförändrat till 330 000 kr. 

Om större katastrofer inträffar under budgetäret får lantbruksstyrclsen 

återkomma med framställning om ytti::rligare medel. 

3. För fortsatt konsulent verksamhet vid Svenska samernas riksförbund 

föreslas I 00 000 kr. 

4. Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge 

om renbetning m. m. anslutande stängselprotokoll skall Sverige uppföra. 

bekosta och underhålla vissa stängsel till en fangd av ca 300 km. Större 

delen av dessa stängsel är nu byggda. Vidare ankommer det pi't Sverige att 

underhnlla riksgränsstiingscl i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan 

Sverige och Norge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. Stäng

sel mot Finland finns också uppförda på en sammanlagd sträcka av 187 

km. Riksgriinsstiingslen uppgi\r nu till en sammanlagd längd av 630 km och 

nuvärdet är beräknat till 16209000 kr. Underhållskostnaderna ligger f. n. 

pft 4- 5 '·'f: av nuvärdet. Eftersom vissa underhållsarbeten i Norrhottens län 

1ordc kunna utföras som beredskapsarbeten stannar behovet av budgetmc-

1.kl för ändamålet vid 500000 kr. för budgetåret 1980/81. 

5. Enligt reglcringsbrev den 18 december 1975 har anvisats ett reserva

tionsanslag av I 850 000 kr. till främjande av rennäringen. Regeringen har 

därvid bl. a. föreskrivit att medlen t:''ir disponeras för åtgärder i samband 

med ändrade renbelesförhällanden enligt beslut av regeringen i var:ie sär

skilt fall. Ifrågavarande medel har tagits upp till redovisning under föreva

rande rcservationsanslag. Enligt regleringsbrev den 21 december 1978 och 

den 31 maj 1979 har pi\ tilläggsbudget I resp. Il anslaget utökats med 

tillhopa 720 000 kr. 

6. Den siirskilda arbetsgrupp. Förhandlingsgruppen för renskötselan

läggningar ( FFR l. som haft alt förhandla med samebyarna om det framtida 

huvudmannaskapel för renskötsclanläggningar. har avslutat sill arbete 

under år 1978. 

FFR:s uppgörelse med samebyarna innebär alt huvudmannaskapet för 

el! antal anläggningar. bl. a. vissa stugor. stigar och broar. kvarligger hos 
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lantbruksnämndcrna. Särskilda medel har hittills inte anvisats för iindamit

lct i avvaktan på att FFR:s arbete skulie slutfÖras. Medel för underh~1ll av 

anliiggningarna har dock t. o. m. budgelfiret 1979/80 erh[illils ur same

fonden. 

FFR beräknade i sin slutrapport del ärliga underhället av dessa anliigg

ningar till inom Jämtlands liin 34 210 kr.. inom Viistcrbnttens bn 41 360 kr. 

samt inom Norrbottens län 41 610 kr. Medelsbehovet for underhtill av 

dessa anläggningar beriiknas till 129000 kr. för budgetäret 1980/81. 

Av de sk:il ffR pekat pti iir det enligt lantbrubstyrelscns mening 

naturligt att huvudmannaskapet för jiirnviigsstiingslen överförs pil SJ. Intill 

dess t1vilar underhålbansvaret vederbörande lantbruksnämnd. Siirskilda 

budgetmedel för underh~ill av dessa anliiggningar har inll: anvisats utan 

iiven här har medel erhrillits ur samefonden. 

Medclsbehovet för underhäll av järnvägsstiingsel uppg{1r till av FFR 

beräknat belopp av 279 000 kr. fiir budgetäret 1980/81. 

F<JY1'drt1Rlllld1• Il 

Förhandlingsgruppen för renskötsclanläggningar (prop. 1973: I bil. 11 s. 

40. JolJ l 973: I. rskr 1973: 86) har numera slutfört sitt förhandlingsuppdrag 

och träffat avtal med samebyarna om överlåtelse av vissa renskötsclan

läggningar utan vederlag. Regeringen har godkänt avtalen. För de anlägg

ningar till vilka äganderätten övergfltt till samebyarna svarar dessa för 

underhallskostnaderna. För de anliiggningar vilka kvarsttir i statens ägo 

beräknar jag kostnaderna för underhållet för niista budgetår till 120 000 kr. 

För tillsynen och underh{tllet av renstängsel utmed järnvägslinjcrna bör i 

fortsättningen statens jiirnviigar svara. medan lantbruksnämnderna i de tre 

nordliga länen bör ha det ekonomiska ansvaret för alt järnv~igsstiingslcn i 

man av behllv förnyas. Jag har i denna frflga samratt med chefen for 

kommun ikationsdepartementet. 

För övriga ändamål beräknar jag ett oförändrat medels behov. Anslaget 

bör således föras upp med I 200000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Friimjandl' m· renniiringen för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av I 200 000 kr. 

B 16. Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

443 000 

443 000 

()06 000 

Anslaget avser kollektiv äterbiiring av skatt rä bensin. som förbrukas 

vid användning av snöskotrar inom rennäringen. Anslaget står till lant-
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bruksslyrdsens förfogande och medlen helalas u1 eflcr rekvisilion lill 

Svenska samernas riksförbund. som disponerar anslaget enlig! landsmii

lels beslut för ändamäl som gagnar renskötande samer. 

Lanlbrubstyrelsen föreslär all anslaget förs upp med ell oför~indrat 

belopp av 443 000 kr. 

Fiir<'dra1-:a11dl' 11 

Anslaget bör mol bakgrund av den beslutade höjningen av bensinskallen 

räknas upp med 163 000 kr. till 606 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresli:\r riksdagen 

att till Kotnp<'11suti1111 .fiir h<'11si11ska11 till r<'1111iiri111-:e11 för budgctäret 

1980/81 anvisa ett anslag av 606000 kr. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C I. Statens jordbruksnämnd 

I 97X/79 lJ tgift 

1979/XO Anslag 

1980/X I Förslag 

I8477XIO 

20 342000 

2 I 340 000 

Statens jorubruksn;imml ;ir central förvaltningsmynuighet flir ;irenuen 

röranue pris- och marknausreglering pa jordbrukets och fiskets omrtlden. 

N;imnden ansvarar vidare för den ekonomiska flirsvarsberedskapen p[i 

Iivsmedelsomriidct och iir huvudman fi.ir skördeskadeskyddet. 

Ledamöter i jordbruksnämnden ;ir en generaldirektör och de i.ivriga 

ledamöter som regeringen utser särskilt. Vid handläggning av liskeärendcn 

ing~ir i n;imnden ytterligare en ledamot. Chcfför nlimnden iir gem:raldirek

tört.:n. Inom nämnden finns tvä avdelningar. niimligen adrninistrativ:1 av

delningen och produktavdelningen. samt en beredskapsbyrt1. en internatili

ncll byrt1 och en utredningsbyrå. 

Till jordbruksniimnden lir knutna nämndens konsumentdelegation och 

bcredskapsräd. 

Personal 

Hamlliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

U1i:ifier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 

/11J.:om.1·11•r 

Ersällning från fonden 
för bcrcdskapslagring 

Nt.:lloutgift 

1979/80 

75 
70 

145 

16817000 
48000 

12%000 
( 15000) 

1844000 
862000 

(-) 

20867000 

525 ()()() 

20342000 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens jurd
bruksnämnd 

+4 
+I 

+5 

+ 1975000 

+ 180000 
<+ 15 000) 
+ 99000 
+ 108000 

(+ 40000) 

+2362000 

-t-2362000 

Före
draganden 

+766000 

+ 104000 
(+ 80()()) 
+ 60000 
+ 68000 

(-) 

+998000 

-t-998000 

Avgifter vid statens jordbruksnämnd. som redovisas pä statsbudgetens 

inkomstsida under Inkomster av statens verksamhet. beräknas till 

2015 O<Kl kr. ( 1979/80 2 591 000 kr.). 
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Stllll'ns }< 1rJhmk.rniim11d 

I. Pris- och löneomräkning I 585 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en personalinskränkning med tvä handlägga

re och ett biträde. Då nämndens nuvarande arbetsuppgifter till alldeles 

övervägande del iir bestämda av statsmakterna säviil vad g;iller mål som 

medel, fordrar en inskränkning beslut av statsmakterna om lindrade upp

gifter eller sänkt ambitionsnivå(+ I 136000 kr.). 

Fiir att kunna ti.stadkomma den besparing som krävs i huvudförslaget 

fi.)reslttr jlirdbruksntimnden en viss ytterligare finansiering av n;imndens 

verksamhet genom avgifter. 

3. För att uppr:itthålla en oför;indrad ambitionsniv~L behöver medel 

anvisas motsvarande det pris- l)(;h löneomräknade bcleppet t + 449 000 kr.). 

4. Resor inom Nl>rden föresläs bli betraktade som inrikes resor. 

5. Vid animaliebyrån behövs en byrådirektör och en assistent för upp

gifter rörande prisstödet till jordbruket i norra Sverige och styrningen av 

animalieproduktionens utbyggnad ( + 227 000 kr.). 

6. För uppgifter med anledning av ett nytt prisregleringssystem för fisk 

behövs en byrädirektör vid fisksektiom:n ( + 131 000 kr.). 

7. På grun<l av ökad arbetsbelastning behövs en tjänst som förste byrå

sekreterare vid restitutionssektionen ( + 123 000 kr.). 

8. Vid utredningsbyrän behövs en byrådirektör för bl. a. frågor om 

prisstatistik på traktorer och maskiner ( + 131 000 kr.). 

9. För praklikantverksamhet behövs 165000 kr. 

FiireJraga11d1•11 

För nästa budgetår bör anslaget beräknas me<l utgångspunkt i huvud

fi.irslaget. 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Swtens jorJhmksniimnJ för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förs lagsanslag av 21 340 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1661 926 

1802000 

1930000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kal

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbru

ket. 

Samarbetsnämnden bestär av en ordförande. cheferna för lantbrukssty

rclsen. statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra 
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ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföranden leds 

arhetet av en byråchef. Arbetet bedrivs främst genom särskilda expert

grupper. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Expenser 
Särskilda utredningar 

Därav engängsutgifter 

2 

3 

fi3f>OOO 
I 000 

73000 
17000 

I 075000 
(45000) 

1802000 

Lant hruksekonomi ska sa marhetsnämnde11 

Lantbruks- Före-
ekonomiska draganden 
samarbets-
nämnden 

+ 52000 + 52!Xl0 

+ 9000 
+ 2000 + I 000 
+ 183000 + 75 !XX) 

(-) (-) 

+246000 +128000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 288000 kr., varav 184000 kr. för 

delvis återställd utredningskapacitet. 
2. Huvudförslaget har beräknats som en minskning av anslaget med 2 % 

sedan pris- och löneomräkning skett och uppräkning gjorts för att delvis 

återställa utredningskapal:itcten ( + 246 000 kr.). 

Fiiredra~anden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1 930 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 930 000 kr. 

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att fagga fram särskild 
proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter. m. m. J pro

positionen ·avses även en översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige 

att behandlas. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisreglerande 

ätgiirder på jordbrukets område för budgetåret 1980/81 beräkna 

ett förs lagsanslag av 3 837 000 000 kr. 
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(~ 4. Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fi.irslag 

I ) 9 0()() ()()() 

I 2 4 ()()0 0(1() 

15 000000 

Bchttllning 

1 Kapitalbudgetens investeringsanslag Lagring av jonlhruksproduktcr m. m. för hc
rcdskapsändami\l. 

Mot bakgrund av 1977 års totalförsvarsbeslut (prup. 1976/77: 74. FölJ 

1976/77: 13. rskr 1976/77: 311) och statsmakternas s@lningstagamk till 

programplanerna för perioden 1979/80- 1983/84 (prop. 1978/79: 100 bil. 14. 

FölJ 1978/79: 21. rskr 1978/79: 237) samt anvisningar frfm regeringen har 

programplanering genomförts för det ekonomiska försvaret. Enligt anvis

ningarna skall denna programplanering syfta till att ta fram handlingspro

gram för det ekonomiska försvaret för perioden 1980/81-1984/85. Pro

gramplaneringen skall dokumenteras i programplaner. Pnigram I. Livsme

dd omfattar delprogrammen 1.1 Livsmedel. fodermedel m. m .. 1.2 Gi.illsel

och bekämpningsmedel samt 1.3 Livsmcdelskontrnll m. m. Statens jord

bruksniinmd har ett samordningsansvar inom programmet Livsmedel och 

är dessutom programmyndighet för delprogrammen I. I och 1.2. För del

programmet 1.3 iir lantbruksstyrelscn och statens livsmedels verk program

myndigheter. 

Målet för uthf11lighcten för programmet Livsmedel är att livsmedelspm

duktionen skall kunna stiillas om till i huvudsak självförsörjning. Genom 

främst beredskapslagring skall säkcrstiillas tillgtmg pft sådana produktions

resurser som inte finns att tillgå inom landet och som erfordras dels under 

omställningsperioden. dels för att nä nödvändig uthällighet i övrigt. 

Medel för investeringar i beredskapslager har tidigare anvisats under 

anslaget Lagring av jordbruksprodukter m. m. för beredskapsiindamftl un

der kapitalbudgeten. För beredskapslagringen har anvisats för budget~iret 

1970/71 ett investeringsanslag av 271 250 000 kr.. för hudgetäret 1974/75 30 

milj. kr., för budgetåret 1977/78 10 milj. kr.. för budgetåret 1978/79 14 milj. 

kr. och för budgetäret 1979/80 24 milj. kr. Av det anvisude beloppet för 

budgetåret 1977/78 fördes 5 milj. kr. till budgetutjämningsfonden. 

Statens jord hruksniimnd 

Regeringen har den 22 mars 1979 utfärdat anvisningar för programpla

nering för perioden 1980/81- 1984/85 och anslagsframställningar för bud

getåret 1980/81. I anvisningarna anges bl. a. att för perioden 1980/81- 1982/ 

83 skall för hela det ekonomiska försvaret planeras investeringar över 

statsbudgeten inom en ram av 425 milj. kr. i prisläget juli 1978. Överstyrel

sen för ekonomiskt försvar har i samråd med övrigu plancringsmyndig

hetcr fördelat medlen inom denna investeringsram på olika program. Till 

program I. Livsmedel har sälunda fördelats 84.8 milj. kr. Jordbruksnämn

dens programplan. överlämnad till chefen för jordbruksdepartementet den 
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16 augusti 1979, liksom anslagsfrarnstiillningcn anges i enlighet med anvis

ningarna i prisfaget juli 1979. Dei till program I. Livsme~kl fi.irdclade 

beloppet för investeringar utgör 90,3 milj. kr. 

I avvaktan pä resultaten av fortsatta studi..:r har nämnden friimst n:d,ivi

sat de t1tgärder som kriivs för att Sverige skall kunna klara de pi'tfrestningar 

pt1 livsmedelsförsö1jningen som en ca ettarig avspiirrnings- eller krigssillla

tion kan medföra. 

Delprogram I. l har di:irviJ tilldelats 32.2 milj. kr. <ll:h delprogram 1.2 

58.1 milj. kr. Den tilldelade invcsteringsramen for peri,iden 1980/81- 1982/ 

83 medför att ca 60':; av behoven för delprogram I. I ryms inom ramen 

medan ca 40 -::.;.måste framliiggas som siirskilda yrkanden. Fiirutsafl att full 

priskompensation erhälls sä att det reella innchi"illct i planen kan hihehällas 

medger ramen att vid utgången av hudget~1ret 1982/83 mtiluppfyllelsen kan 

ntls för alla beredskapsatgiirdcr utom för lagring av vissa prndukter. För 

dessa prndukter måste mi\luppfyllelsen senareliiggas till utgängcn av bud

gctr1ret 1984/85. För budgetttrct 1980/81 framfl.irs dnck inga siirskilda yr

kanden. 

Enligt programplanen beriiknat medelsbehov för de olika delprogram

men under perioden 1980/8 l - 1984/85 framgar av följande sammanställ

ning tmilj. kr. l. 

Inom p/1111eri11i:srame11 
I.I Livsmedel. foder-

medel m.m. 
Heredskapslagring 
Andra beredskaps-
åtgärder 

1.2 Gödsel- o.:h bekiimp-
ningsmedel 
Beredskapslagring 
Andra beredskaps-
tugiirJer 

u I .ivsmedelskontroll 
m.m. 
Beredskapslagring 
Andra beredskaps-
iltgärdcr 

Delsumma 

Särskilda vrka11d1•11 

I. I Livsmt:!dcl. foder-
medel m. m. 
Bcredskapslagring 

Totalsumma 

Investeringar Räntor 

32.2 159.0 

58. I 46.2 

90,3 205,2 

55.6 1().2 

145,9 215.4 

Övriga drift- Totalt 
kostnader 

176.I 367.3 

28.7 28.7 

45,2 14'1.5 

2.0 2.0 

13.0 13.0 

265,0 560,5 

2.7 68.5 

267,7 629,0 

De i anslagsframställningen för budgetåret 1980/8 l redovisade förslagen 

och behoven överensstämmer med dem som i programplanen redovisas för 

planens första år. 
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Jonlbruksn~imnden hemställer att 29.8 milj. kr. anvisas för investeringar 

under anslaget Lagring av jordbruksprodukter m. m. för beredskapsända

mäl for budgetåret 1980/81. Beloppet fördelar sig med I0,5 milj. kr. till 
delprogrammet I. I Livsmedel. fodcrmedcl m. m. nch med 19,3 milj. kr. till 

delprogrammet 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel. För delprogrammet 

1.3 Livsmedelskontroll m. m. begärs inga medel för investeringar. 

Inom delprogrammet I. I föreslår jordbruksnämndcn en fortsatt minsk

ning av brödsädslagringen och en ökning av oljekraftfoderlagringen. Vad 

gäller övriga livsmedel föreslår nämnden en lagerökning av främst importe

rade livsmedel och livsmcdelsravaror samt en hegriinsad lagerminskning 

av vissa livsmedel som produceras inom landet. 

Nämnden föreslar under delprogram 1.2 en utökad lagring av kalkam

monsalpeter och bekämpningsmedel samt en minskad lagring av chilesal

petcr och kaliumklorid. 

Förl'drtJRUlld1'fl 

I enlighet med riksdagens totalförsvarsbeslut år 1977 är målet för uthål

ligheten for pwgrammct Livsmedel att livsmedelsproduktionen skall kun
na ställas om till i huvudsak självförsörjning. Genom främst beredskaps

lagring skall tillgång säkerställas på sådana produktionsresurser som inte 

finns att tillgå inom landet och som erfordras dels under omställningsperio

den, dels för att nå nödvändig uthållighet i övrigt. Målet för uthålligheten 

avseende hl. a. livsmedel bör enligt beslutet sättas högre än inom övriga 

områden med hiinsyn till befolkningens överlevnad även efter ett krig. 

Chefen för handclsdepartementet anmäler denna dag bl. a. program

planer för det ekonomiska försvaret och redovisar därvid sin syn på den 

programplan för pwgrammet Livsmedel somjordbruksnämnden lagt fram. 

Jag ansluter mig till hans ställningstaganden och vill för egen del anföra 
följande. 

Jag anser i likhet med statens jordbruksnämnd att en viss uppbyggnad 

och omstrukturering av beredskapslagren bör ske. Under delprogram I. I. 

bör en fortsatt ökning av lagringen av oljekraftfoder komma till stånd. En 
samtidig minskning av brödsädslagringen under budgetåret 1980/81 är ac

ceptabel från beredskapssynpunkt. Frtlgan om brödsädslagrens storlek 
under återstående delen av programplaneperioden bör slutligt kunna prö

vas efter det att resultatet av vissa studier har utvärderats. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om de pågående diskussionerna inom FAO och WFC 

om en förbättrad livsmedelsförsörjning genom bl. a. utökad nationell lager

hållning. Förhandlingarna rörande ett internationellt veteavtal kan också 

resultera i att nationella lager kommer att byggas upp. 

Jag anser även att de övriga förändringar som föreslås av jordbruks
nämnden under delprogram I. I bör fullföljas. Dock bör de föreslagna 

ökningarna av kaffelagren inte genomföras. En viss begränsning av lager

uppbyggnaden av fiskmjöl bör ske. Vad gäller delprogram 1.2 bör lagring-
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en genomföras enligt nämndens förslag. Utökningen av lagringen av kalk

ammonsalpeter bör dock begränsas. 

För budgetåret 1980/81 bör I .'i milj. kr. anvisas for en ökning av lagren av 

gödsel- och bekämpningsmedel. Beträffande driftkostnader för bered

skapslagringcn och kostnader för andra beredskarsfilgärdcr iin lagring 

återkommer jag under punkten C .'i. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Jnki>p m· /i1•.unede/ m. m. fiir h1·rcdskaps/agri11g för hudgel

äret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 15000000 kr. 

C 5. Kostnader för beredskapslagring a\' livsmedel m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

161063704 
170905000 
77 534 ()()() 

1 Anslagcl Kostnader för heredskapslagring av jordbruksprodukler m. m. 

För innevarande budgetår bestrids driftkostnaderna för bcrcdskapslag

ring av livsmedel m. m. från anslaget Kostnader för beredskapslagring av 

jordbruksprodukter m. m. Från samma anslag bestrids även kostnaderna 

för andra beredskapsätgärder än lagring i form av rlanering m. m. Från 

anslaget Statens jordbruksnämnd anvisas ·medel för lönekostnader m. m. 

för viss personal sysselsatt med verksamhet hänförlig till delrrogrammen 

I. I och 1.2 inom programmet Livsmedel. 

Anslag 

Beredskapslagring av livs
medel, fodermedel m. m. 
räntor 
övriga driftkostnader 

Beredskapslagring av gödscl
och bekämpningsmedel 
räntor 
övriga driftkostnader 

Övergripande planering m. m. 

Statens jordbruksniimnd 

1979/80 

27147000 
29894000 

4 375 000 
8046000 
1443000 

70905000 

Bt:räknad ändring 1980/81 

Statens jord
bruksnämnd 

+2893000 
+3664000 

+ 1638000 
-1723000 
+2442000 

+8914000 

Förc
dragamlen 

+2 893 000 
+ 3 579000 

+1638000 
-1723000 
+ 2421Kl0 

+6629000 

Beredskaps/agring UI' lil'smedd, fodermedl'i. m. m. 

Räntan på disponerat kapital har beräknats efter en riintesats av 9.25 i;; ... 

Räntekostnaden för vid utgången av budgetåret 1979/80 disponerat kapi

tal för brödsäd och oljekraftfoder. 138 milj. kr.. och för övriga livsmedel. 

186 750000 kr.. beräknas sammanlagt till 30040 000 kr. ( + 2 893 000 kr.J. 
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Lagringen av brödsäd och oljt.:kraftfoder lllnbesö1:js av rcgleringsfiir

eningcn Svensk spannmtilshandcl enligt ett avtal mellan nämnden och 

föreningen. Drift Kl)Stnaderna för denna lagring berilknas till 14 540 000 kr. 

1-160000 kr.). Fiir lagring av övriga livsmedel. vilken sker i niinmJens 

regi. beräknas driftko~tnadnna till 19018 000 kr. ( + 3 824 000 kr.). De sam

manlagda driftkostnaderna exkl. riintckostnaJer beriiknas s~tledes till 

33 558 000 kr. ( + 3 664 ()()() kr.). 

8t'r<'d1kaps/agri11g m· giid.1el- t1ch bekiimp11i11g.1meJd 

Riintckostnaden for vid utgängcn av hudgetäret 1979/80 disponerat kapi

tal for gödsd- och bckiimpningsmedel. 65 milj. kr., beriiknas till 6013 000 

kr. l+ 1638000 kr.). 

Övriga driftkostnader har av iiverstyrclsen för ekonomiskt fiirsvar be

riiknats till <d23 000 kr. ( - I 723 0(10 kr.). 

()1·agripa11d,, planering 111. 111. 

Anslagsposten för övergripande planering m. m. behövs för studier av 

produktionsomställningar inom j1H"dbruket ( 100 000 kr.). utredningar och 

uppföljningar beträffande planliiggningen av ersättningsprnduktion inom 

livsmcJelsomrädct (90 000 kr.). planliiggning av livsmcdclsbcredskapen 

med LI BE-modellen (40000 kr.) l1ch ADB-system (240000 kr.), planlägg

ning av jordbrukets blncknrganisation och utbildning av blockledare 

(I 150 000 kr.). ransoneringsförbereJclser avseende gödsel- och bekiimp

ningsmedcl (30 000 kr.). förberedd ser för undanförsel av boskap 125 000 

kr.) samt information och uthildning av personal ( 10000 kr.). 

Jordbruksnämnden har vidare beräknat ett belopp av 2.2 milj. kr. för 

vidareul veckling av ett förslag till ett modernt system för ransonering av 

dagligvaror som nämnden och överstyrelsen för ekonomiskt försvar pä 

regeringens uppdrag l~imnat. 

De totala kostnaderna for andra beredskapsåtgärder lin beredskapslag

ring uppgf1r s<'1lcdes sammanlagt till 3 885 000 kr. ( + 2 442 000 kr.). 

Fiiredraga ndc 11 

Det förslag till ett modernt system för ransonering av dagligvaror som 

jL1nlhruksnämnden och iivcrstyrelsen för ekonomiskt försvar Himnat har 

remisshehandlats och bereds f. n. i jordbruksdepartementet. 

Med hänvisning till sammansttillningen och vad jag tidigare har anfört 

under punkten C 4 heriiknar jag anslaget till 77 534000 kr. Jag har därvid 

beräknat I 685 000 kr. till övergripande planering m. m. Dessutom har jag 

under punkten C 1 beriiknat 1918000 kr. for vissa uppgifter inom det 

ekonomiska fors varet . 

.lag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all till K,1st11uder _fi"ir he/"l'd.1-kap.1-tawi11g m· /il•.rn1cdl'i m. m. för 

budgctärct 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 77 534 000 kr. 
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C 6. Stiid till jordllruket i norra Sverige 

Med hiinvisning rill vad jag har w1fii11 under runkten C 3 hemsr:iller jag 

al\ regeringen förc~lär ribdagen 

att. i avvakian r;·, siirskild rrorositi1ll1 i iimne1. till StiiJ tilljordhru

kl't i norra Sl'l'riJ.:<' for blll..lgettiret 1980/8 I heriikna el! förslagsan

slag av 141 000000 kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1978/79 lltgift 

I 979/80 Anslag 

l 98\l/8 l För~lag 

30 000 000 

30 000 ()()() 

30000000 

Under anslaget anvi\as statens bidrag till ~kördeskadefonden. Medlen 

anviinds för alt bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statens j1mlhruks11ii11111d 

Efter samrttd med statistiska centralbyn'rn beräknas statsbidraget till 

skördeskadefonden för budgetftret 1980/81 till oforiindrat helopp. 

Fiiredrng1111d1'11 

Anslaget bör föras upr med oförändrat belorp. 

Jag hemst:iller all regeringen föreslår riksdagen 

all till Bidrng till p1'rma11e111 skiinfrskuJeskydd för budgetäret 1980/ 

81 anvisa ett anslag av 30 000 000 kr. 

C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

29271000 

28551000 

28 942 O(Kl 

Statens jordbruksniimnd iir huvudmyndighet för det permanenta skör

deskadeskyddet. Skördcskadeskyddets kansli är knutet till statistiska 

centralhyrfln. Under anslaget anvisas medel som disponeras av statistiska 

i:cntralbyrftn för att hekosta de objektiva skördeuprskattningarna. skör

deskadeskyddets tekniska administration. lanthrukcts företagsregistcr och 

därmed samordnad statistikproduktion samt jordhruksekonomiska under

sökningen. 
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1979/RO Beriiknad ändring 1980/81 

Anslag 

Objektiva skördeuppskatt
nmgar 

Skördeskadeskyddcts tek
niska administration 

Lantbruksregistret och 
därmed samordnad statistik
produktion 

Jordbruksekonomiska 
undersökningen 

Statistiska ce11tralbyrå11 

15830000 

2 881000 

6981000 

2 859000 

28551000 

Stati~tiska 
ccntralbyriln 

+ 566()()() 

+ 13()()() 

+ 693000 

+ 79000 

+ 1351000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 046 000 kr. 

Före
draganden 

+309000 

+ 5 ()()() 

+ 19000 

+ 58000 

+391000 

2. Huvudförslaget innebär en nedskärning av kostnaderna med 592 000 

kr. Detta beräknas kunna ske med hjälp av rationaliseringar och överföring 

till uppdragsverksamhet. I viss mån får smärre kvalitetssänkningar tillgri

pas (+454000 kr.). 
3. För intermittenta utvidgningar av lantbruksräkningen år 1981 och 

trädgårdsräkningen l'lr 1982 beräknas kostnaderna till 5250000 kr.. varav 

650 000 kr. under budgetåret 1980/81 ( + 650 000 kr.). 

4. En ny intermittent undersökning av förhållanden beträffande växt

följder i jordbruket (+247000 kr.). 

Fiiredraganden 

För budgetåret 1980/81 har centralhyrån begärt medel för förberedelser 

inför lantbruks- och trädgardsräkningarna som planeras hli genomförda 

under ären 1981 och 1982. 

Jag är inte nu beredd att ta ställning till kostnaderna för förberedelserna. 

Jag har för avsikt att föreslå regeringen att ge centralbyrån i uppdrag att 

snarast se över de möjligheter till åtgärder som kan minska kostnaderna för 

räkningarna. 

För nästa budgetår bör medel för statistiska centralbyråns verksamhet i 

övrigt beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Administration al' permanent skördcskadeskydd m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett fors lagsanslag av :!'i\ 1}42 000 kr. 

Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö 

För att finansiera inlösen av inhemskt oljeväxtfrö anvisades for budget

året 1953/54 ett investcringsanslag av 50 milj. kr. För utlånade medel 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 49 

erläggs ränta som motsvarar gällande diskonto med tillägg av en halv 

procent. 

Statens jordbruk.rnämnd 

Även för regleringsåret 1980/81 beräknas rörelsemedel av hetydande 

storlek komma att erfordras för inlösen genom regleringsföreningen Sveri

ges oljeväxtintressenters (SOi) försorg av svenskt oljeväxtfrö (frö av 1980 

års skörd). Medelsbehovet kan vid normalskörd uppskattas till omkring 

500 milj. kr. För detta ändamål beräknas sålunda anslaget Inlösen av 

inhemskt oljeväxtfrö fortfarande behöva tas helt i anspråk. 

Nämnden förutsätter att även under budgetåret 1980/81 ränta motsva

rande gällande diskonto med tillägg av en halv procent skall erläggas på de 

rörelsemedel som ställs till SOI:s förfogande frän anslaget. 

Jordbruksnämnden föreslår att det för budgetåret 1953/54 anvisade in

vesteringsanslaget Inlösen av inhemskt oljcväxtfrö under budgetåret 1980/ 

81 med oförändrat belopp, 50 milj. kr., skall fä användas för det med 

anslaget avsedda ändamålet. 

Föredraganden 

Enligt min mening bör rörelsemedel för inlösen av inhemskt oljeväxtfrö i 

fortsättningen ställas till förfogande genom en rörlig kredit i riksgäldskon

toret. Krediten bör fastställas till 50 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Genom att ställa medel till förfogande genom rörlig kredit ökar räntekost

naderna för regleringsföreningen. Frågan om hur dessa skall täckas kan tas 

upp vid kommande jordbruksprisöverläggningar. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om medel för inlösen av inhemskt 

oljcväxtfrö, 

2. medge att statens jordbruksnämnd för inlösen av inhemskt olje

växtfrö under !-Judgctåret 1980/81 får disponera en rörlig kredit i 

riksgäldskontoret av högst 50000000 kr. 

4 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 13 
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I>. SKOGSBRUK 

D I. Skogsstyrelsen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

19052 181 

19 989000 

21 259 000 

Skogsstyrclsen är central förvaltningsmyndight!l för ärenden om skogs

hruket. Det ~lligger skogsstyrelsen särskilt att leda de statliga åtgärderna 

fiir att friimja skogshruket och att verka för skogsn~iringens ut veckling. 

Styrelsen är ledande, samordnande och radgivande organ för skogsvtirds

styrelscrnas verksamhet och central myndighet för rådgivnings- och fört

hildningsverksamhet rörande det enskilda skogshrukets rationalisering 

samt för virkesmätning och skogsstatistik. Styrelsen hedriver den skogliga 

prognos verksamhet som hchövs som underlag bl. a. för utformning och 

tillämpning av skogspolitikcn. 

Skogsstyrclsen leds av en styrelse. Chef för skogsstyrelsen är en gene

raldirektör. Inom styrelsen finns fyra huvudenheter, en för skogsfrågor, en 

för prognosverksamhet, en för rtlllgivning och en för administrativa frägor. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

Handläggande personal n +3 1 I 
Övrig pernmal 49 

121 +3 +l 

Anslag 
UtRifia 

Lönckost nadcr 14 748000 + 90ti000 + 948000 
Sjukvård 40000 + I 000 
Rcsccrsättningar 927000 + 97000 + 70000 

Därav utrikes resor C5lllllll t-l (-) 

Lokalkostnader I 536000 ... 45000 + 45000 
Expenser 2 745 000 .,- 941000 + 205000 

Därav engångsutgifter (-) (+ 2.'il ()()()) (+ 14000) 
Provmätningar 28000 + 2000 + 2000 

20024000 ..- I 99201Hl +1270000 

Inkomster 

Inkomst av fotogrammetrisk 
uppdragsverksamhct 35 000 

Nettoutgift 199119000 +1992000 + 1270000 
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Skug.1·sn·relsc11 

I. Pris- och löneomriikning I 222 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebf1r i huvudsak att fem kontorsbitrlidestj~inster 

mfiste dras in och erslittas i första hand med arkivarbetare eller ungdomar 

som anvisas beredskapsarbete ( + 798 000 kr.). 

3. För alt göra det möjligt alt utveckla och bättre samordna skogsstyrel

sens och skogsvt1rdsstyrehernas interna information llCh för att f1stadkom

ma en mera systematisk och regelbunden ut;'itriktad information bör 

huvudenheten för rflllgivning förstiirkas med en byr{1direktör (+ l'il !H)O 

kr.). 

4. Huvudenheten för rfldgivning behöver förstärkas med en hyrfalirektiir 

med uprgift att svara för läromedelsprod11ktinnen (-t 151 ()()()kr.). 

5. En handläggare pft styrelsens ekonomienhet har ansvar för bokfri

rings- och redovisningsfrf1gnr imim skogsvfirdsorganisationen. redovis

ningstekniskt utvecklingsarbete och administration av vissa datarutiner. 

Det finns inte längre möjlighet att bekosta tjiinsten med medel som dispo

neras genom tillfälliga vakanser. Enheten behöver alltsä förstärkas med en 

byrf1direktör ( + 152 000 kr.). 

6. En uthyggnad av ADB-verksamheten planeras ske sft att samtliga 

skogsvfm.lsstyrelser kommer att ha egen terminalutrustning. Under bud

getäret 1980/81 bör bl. a. tolv dataterminaler köpas in (+710000 kr.). 

7. Nämnden för skoglig flygbildteknik planerar all väsentligt utöka sin 

skriftliga informations verksamhet till skogsbruket ( + 20000 kr.). 

I december 1978 avlämnade genbankutreJningen JclbetlinkanJet ( Ds Jo 

1978: 12) Skogliga genresurser - bevarande. utnyttjande och förnyelse. 

Utredningen föresltir bl. a. att en skoglig genbank inriittäs med huv11dupp

gift att säkerställa och bevara den ärftliga variat ioncn hos våra skogsträd 

och göra dem tillgängliga för forskning och praktisk. skogsbruk. Till hu

vudman för genbanken föres Iris skogsstyrelsen. Som hcredande och r;'idgi

vande organ till genbanken föreslår utredningen en siirskild niimnd. Kost

naderna för själva genhanken beräknas till 590000 kr. 

Efter remiss har yttranden över bctiinkandet avgetts av statskontoret, 

riksrevisionsverket, universitets- och högskoleämbetet, skogsstyrelsen. 

statens naturvårdsverk, styrelsen för Sveriges lantbniksunivt:rsitet. do

mänverket. länsstyrelserna i Blekinge, Kronobergs, Skaraborgs. Viirm

lands. Gävleborgs· och Västerbottens län. Nordiska genbanken för jord

bruks- och trädgårds väx ter. statens rf1d för skogs- och jordbruksforskning, 

Institutet för skogsförbättring, Svenska naturskyddsföreningen. Sveriges 

skogsägareföreningars riksförbund och Skogsindustriernas samarbetsut

skott. Remissinstanserna tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag. 
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Fi.ir1•ilrai:1111i/1•11 

Jag förcsltir all uppbyggnaden av en skoglig genbank nu påbörjas. Orga

nisatoriskt bör genbanken knytas till skogsstyrclsen. Jag har för ändamålet 

beriiknat medel för en ny handläggare. Skogsstyrelsen bör för verksamhe

ten med genbanken utse en rådgivande grupp med representanter för 

berörda intressen. Jag har för avsikt att senare lata ta upp förhandlingar 

med företrädare for skogsägarna om medverkan i finansieringen av gen

banken. 

För nästa budgetär bör medel för skogsstyrelsens verksamhet i övrigt 

ber;iknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslär ril\sdagen 

att till Skoi:.1·s1yrl'lsc11 för budgetåret 1980/8 I anvisa ett förslagsan

slag av 21 259 000 kr. 

D 2. Bidrag till skogsvårdsstyrelserna 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

88521599 

87 284 000 

86681000 

Skogsvi"trdsstyrelserna har till uppgift att främja och stödja skogshushåll

ningen samt att verka för att skogsvårdsarbetet inom de enskilda skogarna 

bedrivs pt1 ett planmässigt sätt. Styrelserna skall också utöva den uppsikt 

och vidta de i"ttgänlcr som enligt gällande skogsvårds-, naturvårds- och 

andra författningar ankommer på dem. 

Personal 

Förvaltningspersonal 
Teknisk personal 

Anslag 

Avlöningar 
Lönekostnadspålägg 
Skogsvårdsstyrdsernas 

allmänna verksamhet 
Skogsvårdsgårdar, er

sättning till domän
verkets fond 

Skof!sstyrelse11 

1979/80 

244 
450 

694 

54094000 
26314000 

(loloOOO 

200000 

!17 2114000 

Beräknad ändring 1980/81 

Skogs
styrelsen 

+ 1477000 
+ 739000 

+ 19481000 

+ 40000 

+21737000 

Före
draganden 

+I 065000 
+ 517000 

-2125000 

+ 40000 

- . 603000 

Under budgetåret 1978/79 uppgick skogsvä.rdsstyrelsernas förrättnings

vcrksamhct till drygt 372 000 tjänstgöringsdagar. Härav svarade uppdrags-
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verksamheten för 63 c:'·~· varav 44 procentenheter hänförde sig till verksam

het med beredskapsarbeten. 

Skogsstyrelscn har under de senaste flren. efter samrtid med skogsvårds

styrelserna. utarbetat planer för styrelsernas myndighetsuppgifter inom 

detta anslags ram. Beräkningarna har gjorts separat för etl antal urskiljbarn 

grenar av verksamheten. Resurserna har beräknats i form av tjänstgörings

dagar. Verksamheten för budgetäret 1978/79 planerades till totalt 119600 

dagar. Utfallet blev 137 100 dagar. I stort kan dock konstateras att planen 

följts av skogsviirdsstyrclserna. Verksamhetens omfattning under budget

aret 1979/80 är planerad till 120 700 dagar. Ca 40 '«·av myndighetsverksam

heten är tillsyn enligt skogsvärdslagstiftningen och ca 20 '-~~ radgivning. 

information och förmedling av statsbidrag. 

Med hänsyn till den tyngd som har getts skogsvänlslagstiftningen och 

den skogliga radgivningen i statsmaktens beslut vären 1979 om skogspoliti

ken bör skogsvänisstyrelsernas resurser för tillsyn enligt skogsvårdslagen 

och för rådgivning och information förstärkas. 

I. Pris- och löneomräkning 4473000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär att skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med 

myndighelsuppgifler måste minska ( +2 613 000 kr.). 

3. Sammanlagt behövs under budgetåret 1980/81 resurser för 124000 

tjänstgöringsdagar motsvarande 77 000 förrättningsdagar. Det utgör en ök

ning av antalet förrättningsdagar med 6 800. Den genomsninliga kostnaden 

per förrättningsdag beräknas stiga till I 300 kr. för budgetåret 1980/!<J. Det 

statliga bidraget till skogsvårdsstyrelsernas offentliga verksamhet under 

budgetåret 1980/81 bör med utgångspunkt häri uppgå till 100.1 milj. kr. 

Vissa utgifter av offentlig natur som inte ingår i förrättningsdagskostnaden 

beräknas till 971 000 kr. 
Om den del av statens inkomst av skogsvardsavgifter söm tillförs skogs

vårdsstyrelserna via detta anslag kommer att uppgå till oförändrat 9.2 milj. 

kr. blir för budgetåret 1980/81 det totala statsbidraget till skogsvMdsstyrel

semas verksamhet I JO 271 000 kr. Beloppet bör fördelas på olika anslag 

enligt följande. Tjänstebrevskostnader bör bestridas från anslaget Ersätt

ning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser. Utgifterna för 

reseersättningar till personal för viss kursverksamhet bör belasta anslaget 

Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. Beloppen under 

nyssnämnda anslag bör tas upp med resp. I 050 000 kr. och 200000 kr. eller 

med sammanlagt I 250 000 kr. Resterande I 09 021 000 kr. bör anvisas under 

anslaget Bidrag till skogsvårdsstyrelserna. 

Skogsstyrelsen bör bemyndigas att fördela anslaget på skogsvärdsstyrel

scma. 

Fi>r('draganden 

För nästa budgetår bör medel för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet 

beräknas med utg:'mgspunkt i huvudförslaget. 
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Antalet förr;ittningsdagar i skogsdrdsstyrelsernas offrntliga verksam

het för budget:iret 1980/8 I heräknar jag till 65 000. Medclstilldelningen per 

förriillningsdag bör höjas frän ca I 118 kr. till ca 1235 kr. Utgiftsramen för 

skogsvimJsstyrclsernas ej taxebelagda verksamhet hlir med utgi111gspunkt i 

delta hclopp 80260000 kr. För vissa andra kostnader av offentlig natur bör 

beräknas 971000 kr. Av de mcuel som flyter in i form av skogsv:irusav

giftt:r hör skogsv:·irdsstyrclserna över dc.:lla anslag tillföras 6.7 milj. kr., 

dvs. en minskning i förhi1llande till innevarande budgc.:t;\r med 2.5 milj. kr. 

Motiven härför rc.:dovisades i sambanu med förslagen om riktlinjer för 

skogspolitiken. m. m. (prop. 1978/79: 110 s. 237). 

Jag förordar all den totala kostnadsramen för den med stats medel finan

sieraue delen av skogsvärdsstyrelscrnas verksamhet för hudgetttret 1980/ 

81 bcst;ims till 87 931 000 kr. Fördelningen pä olika anslag bör ske enligt 

följanue. ljänstchrevskostnaderna bör bestridas från anslaget Ers;ittning 

till postverket för befordran av tjiinsteförsiindclser under sjiille huvuuti

tcln. Vidare bör utgifter för reseersiittningar till personal för kurs verksam

heten belasta anslaget Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering 

m. m. Dessa utgifter hör nästa budgeli'H" beräknas till resp. I 050 000 kr. och 

200 000 kr. eller sammanlagt I 250 000 kr. Atcrståendc 86 681 000 kr. bör 

anvisas under förevarande anslag. 

Liksom hittills bör regeringen faststiilla stat för den av statsmedcl finan

sierade delen av skogsvårdsstyrclsernas omkostnader samt bemyndiga 

skogsstyrclscn att i övrigt fördela anslaget mellan skogsvfirdsstyrclserna. 

Jag hemställer att regeringen fön:sltir riksdagen 

all till Bidrag ti/l skogsr1/rdsstvrl'iscma för budgeU1ret 1980/81 anvi

sa ett förslagsanslag av 80 681 000 kr. 

D 3. Kursverksamhct för skogsbrukets rationalisering m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2457 294 

3 385 000 

3 620000 

Från anslaget bestrids kostnader för rådgivnings- och kursverksamhct 

riktad till skogsägare och skogsarbetare med syfte att främja skogsbrukets 

rationalisering samt för viss personalutbildning och information. 

SkoR.1·styrelsen 

Antalet skogsägare som ni'ltts av skogsvånlsstyrelsernas radgivning har 

ökat avsevärt utan att resursinsatsen har behövt öka i samma takt. Efter

frtigan pft information frän skogsstyrelsen och skogsvärdsstyrelserna har 

varit avsevärt större än det utbud som personal- och medelsresurserna har 

medgett. Särskilt skolornas informationsbehov har inte kunnat tillgodoses. 
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Ut värdering av personaluthilJningen sker kontinuerligt i samhanJ meJ 

genomförandet av de olika kurserna. Hilrigenom har utbilJningen succes

sivt kunnat förbättra~. 

I. Pris- och löneomräkning 410000 kr. 

2. HuvuJförslaget innebiir bl. a. att produktionen av tryckt informations

material för rädgivningsverksamheten mäste minska samt att informatio

nen till skolor och allmiinhet far mindre omfattning ( + 334 000 kr.). 

3. Skogsvi'trdsstyrel~cmas rädgivningsvcrksamhet hedrivs dels i direkt 

kombination med styrelsernas uppdrags verksamhet. biJragsgivning och 

tillsyn enligt skogsvårJslagen. dels som ren utbildning för skogsägare och 

ans@lda i privatskogsbruket. Skogsstyrclsen planerar en fortsättning av 

studiekampanjen Skog för framtid även under hudge!ttret 1980/81. Kam

panjen. som startade under hösten 1979 nch som hehandlar Jen nya skogs

Pl>litiken. kommer att ta en stor del av r:'lJgivningsresurserna i anspräk 

under de tvt1 rir den pftgil.r. Därutöver behövs ytterligare resurser för 

enskild och gruppvis rådgivning till skogsiigarna om de skärpta kraven i 

skogsv<'trdslagen och pä områden där det förekommer eftersläpningar. 

Förändringar i skogsvtirdslag och bidragsbestämmclser fr. o. m. är 1980 

gör Jet nödvändigt att under budgetäret 1980/81 fortsätta den omarbetning 

av befintliga foldrar. handböcker m. m .. som har påbörjats. Viss nypro

duktion av trycksaker m. m. fordras även. 

Efterfri'1gan på information om skogsbruket har ökat under det senaste 

~\ret. En särskild undersökning har pekat pft att vissa brister i skogsvårds

organisationens in1erna och externa information hör avhjälpas. 

Personaluthildningen under budgeti\ret 1980/81 planeras uppgt1 till ca 

I 5 000 elevdagar vilket innebär en ungefär oförändrad volym i förhållande 

till Je niirmast förcgäenJe åren. Även under de närmaste Men beräknas Jet 

ske förändringar i verksamheten som motiverar en relativt hög uthildnings

volym. Bl. a. planeras ett nytt system för vcrksamhetsplanering bli introdu

cerat budgetaret 1980/81. Den väntade omorganisationen av skogsvards

styrelserna kommer ocksfl att medföra behov av personalutbildning. Räd

givarutbildningen behöver reformeras. 

Sveriges skogsvärdsförbund bör liksom hittills tilldelas ett bidrag från 

detta anslag om 50 000 kr. 

Mot denna bakgrund ökar medelsbehovet för budgetåret 1980/81 med 

I IOOOOO kr. Anslaget hör tas urp med 4485000 kr. 

Fiiredraga11Jen 

Anslaget bör höjas med 235 000 kr. till 3 620 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kur.n-erkrnmhet .f('ir .1·kogsbmket.1· rationalisering m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 3 620000 kr. 
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[) 4. Bidrag till skogsvard m. m. 

1978/79 LI tgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'92 513 934 

85 O(K) 000 

120000000 

' Anslagen Bidrag till skogsförbältringar och Åtgärder för intensifierad skogsvård i 
norra Sverige. m. m. 

Fr;rn anslaget bekostas bidrag till skogsodling pft nedlagd jordbruks

mark. särskilda skogsvftrdsåtgärder inom det skogliga stödområdet, skogs

odling efter avverkning av lftgproducerande bestånd, dikning, skogshruks

planer och t1tgärder mot skadegörelse av skogsinsekter. Vidare bekostas 

översiktliga skogsinventeringar frftn anslaget. Bidragsbestämmelsema 

finns i förordningen ( 1979: 7921 om statligt stöd till skogsbruket och kungö

relsen ( 1974: 4721 om statsbidrag till skogsvård i norra Sverige (omtryckt 

1979: 7931. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Rambelopp 

I. Skogsodlingsåtgärder 
på nedlagd jordbruks-
mark 4500000 + 500000 

2. Övriga åtgärder för 
skogsförbättringar 1500000 I 500 000 - 1500000 

3. Särskilda skogsvårds-
åtgärder inom det skog-
liga stödområdet 69000000 + 81 OOO(KlO + 161KIOIKKl 

4. Skogsodling efter av-
verkning av lågpro-
ducerandc bestånd 15000000 + 15000!KKl +15000000 

5. Dikning 4000000 + 12000000 + 4!KKHKKI 
6. Skogsbruksplaner I !KKlOOO + 4250000 + 500000 
7. Översiktliga skogsin-

venteringar 5 (K)()()()() + 13500000 + 5!KIOOOO 
8. Tillvaratagande av 

klen virke + 90000000 

100000000 +214750000 +39000000 

Anslag 85000000 +177000000 +35000000 

Skogsstyrelsen 

Efterfrågan på bidrag har under det gfmgna budgetåret inte kunnat 

tillgodoses. Hos skogsvårdsstyrelsema finns många ansökningar om bi

drag som på grund av brist på medel inte har kunnat bifallas. Stödet till 

intensifierad skogsvård i norra Sverige kan beräknas ha gett en sysselsätt

ningseffekt av närmare 200000 dagsverken budgetåret 1978/79. 

I. Med hänsyn till den kraftigt ökade arbetsbelastningen för framför allt 

skogsvårdsstyrelsernas fältpersonal föreslår skogsstyrelsen ytterligare nå-
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got [irs fördröjning med ökningen av verksamheten med plantering av de 

nedlagdajordhruksmarkerna. Skogsstyrelsen föreslår att bidnigsramen till 

skogsodling på nedlagd jordbruksmark höjs med endast 0.5 milj. kr. till 5,0 

milj. kr. 

2. Bidrag till övriga !ltgärdcr för skogsförbättringar utgär inte efter den I 

januari 1980. 

3. Skogsstyrelsen anser det rimligt att medel ställs till förfogande för 

fullständiga i\terväxtåtgärder efter all slutavverkning inom det skogliga 

stödomrädet. Härför behövs en hidragsram av 90 milj. kr. under budget

äret 1980/81. 

I prop. 1978/79: 110 föreslog regeringen att 1974 ärs program för intensi

fierad skogsvärd i norra Sverige i första hand bör fullföljas. Jordbruksut

skottet ställde sig bakom detta uttalande. Ifragavarande atgärder utgörs av 

försenade äterväxtåtgärder. kompletterande !\terväxtåtgärder. eftersatt 

röjning, skogsvärdande gallring i bestånd med lttga virkesförråd eller klena 

dimensioner samt skogsdikning. Skogsvårdsstyrelscrna har bedömt beho

vet av rambelopp under budgetåret 1980/81 till 58.5 milj. kr. exkl. skogs

dikning. 

Skogsstyrelsen bedömer behovet av hjälpplantering under budgetåret 

1980/81 till följd av sork- och kaninskador inom stödområdet som något 

större än genomsnittet under de senaste åren. Detta beror framför allt på 

visst kvardröjande planteringshehov till följd av 1979 i'lrs stora skador. 

Behovet av bidrag under budgetåret uppgår till 1.5 milj. kr. 

Sammanlagt föreslår styrelsen st\lunda en bidragsram för särskilda 

skogsvårdsåtgärder i det skogliga stödområdet av 150 milj. kr. för nästa 

budgetår. 
4. Skogsstyrelsen anser att avverkning och beskogning av sämre skogar 

är viktiga åtgärder för att snabbt fä en högre produktion. Det gäller särskilt 

utförande av f1terväxtt\tgärder på igenslyade eller med olämpligt trädslag 

bevuxna hag- och betesmarker. Som skogsmarker med lämpligt trädslag 

kan de bli mycket produktiva. Det är därför angeläget att bidragsramen 

vidgas. Skogsstyrelsen föreslår att rambeloppet tas upp med 30 milj. kr. 

5. Skogsstyrelsen bedömer att en rimlig målsättning för tillgodogöran

det av skogsproduktionen på de skogliga våtmarkerna är att 15 .:;-;, av 

arealerna impediment och produktiv torvmark dikas inom en 40-årsperiod 

och 40 % av arealen försumpad fastmark inom en 20-1\rsperiod. Detta 

innebär en ärlig dikningsareal motsvarande 53 800 ha. Skogsstyrelsen be

räknar den erforderliga bidragsramen för skogsdikning på denna areal till 

16 milj. kr. 

6. Varje fastighet bör p:'.l sikt ha en skogsbruksplan om fastigheten är så 

stor att skogsvårdslagens ransoneringsbestämmelser gäller. Det är från 

kostnadssynpunkt mest rationellt att upprätta skogsbrnksp!an samtidigt 

med den översiktliga skogsinventeringen. För bidrag till fastighetsvisa 

skogsbruksplaner beräknar skogsstyrelsen att det behövs 5 250 000 kr. om 

översiktliga skogsinventeringar utförs på 800000 ha årligen. 
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7. En tillfreJsstlillanJe ambitionsnivä när det gliller översiktliga skogs

invenleringar bedömer skogsstyrelsen vara 800000 ha per år. Kostnaderna 

hlirför uppgår till 18,5 milj. kr. 

8. Det tillfälliga stimulanshidraget till ökad gallring som giiller under flr 

1979 kan inte ersätta ett särskilt klenvirkesstöd. Det är skogsstyrelsens 

uppfattning att ett stöd till tillvaratagande av klen virke hör införas och ges 

karaktären av ett permanent stöd. Klen virke bör kunna användas b~1de 

som rävannillskoll i skogsindustrin och för energiproduktion. Kostna

derna för avverkning och tillvaratagande av klen virke är avsevlirt st\irre än 

virkesvänlct. Priset pä den industrirt1vara alternativt energirävara som kan 

erh!1llas varierar kraftigt heroende pä användningssätt. Ännu större varia

tioner föreligger heträffande drivningskostnaderna för klenvirke. Även fiir 

oskadliggörande av klent virke frhn skogsskyddssynpunkt varierar kostna

derna inom villa gränser. Med hänsyn till strlivan att uppn~1 enkelhet i 

administrationen föreslår skogsstyrclsen att ett schablonmlissigt heräknat 

standardhidrag per m'lsk skall utgi. Lokalt kan tänkas förekomma svarig

heter att skapa avsättning för det tillvaratagna klcnvirket. Skogsstyrelsen 

fiiresbr diirför att stiid skall kunna utgä även för att oskadliggöra klent 

barrvirke pf1 platsen. Styrelsen föreslttr ett hidrag om 30 kr. per tillvarata

gen m'lsk resp. 20 kr. per oskadliggjord mask. Styrelsen föreslar en bidrags

ram av 90 milj. kr. 

Sammanlagt föreslär styrelsen att ifrägavarande rambelopp höjs med 

21475001\0kr. till 314750000 kr. 

Uthetalningarna frtin anslaget beräknas till 262 milj. kr. 

Färedraganden 

Med hänvi~ning till sammanställningen föreslår jag att för budgetåret 

1980/81 tas upp en sammanlagd ram av 139 milj. kr. för bidrag till skogs

vård m. m. mirmed fullföljs de beslut i förevarande frågor som fattades av 

riksdagen våren 1979. Av ramen för översiktliga skogsinventeringar bör 

högst 200 000 kr. fä disponeras för förbättrad kart- och tlygbildför~örjning 

åt skogsbruket. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de olika 

ändamålen. för utbetalning under anslaget beräknar jag 120 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. medge att under budgetåret 1980/81 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 139000000 kr. till skogsvård m. m., 

, till Bidrag till skog.1Tård m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

flirslagsanslag av 120000000 kr. 
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[) 5. Stöd till h)·ggande 3\' skogsl'ägar 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

'27 855 025 
3 () ()()() ()()() 

35 000 000 

' Anslaget Vägbyggnader pä skogar i enskild ägo. 

Frfrn anslaget bekostas statsbidrag 1ill byggande av skogsviigar cnligl 

förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket. 

1979/80 Beräknad ändring 19X0/8 I 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Rambelopp 

I. Skogsvägbyggnadsföre-
tag i det skogliga 
stödomrädcts inre zon 18 500000 + I 500000 -3 500(K)O 

' Skugsvägbyggnadsföre-
lag utanför det skog-
liga stödumradets 
inre zon 14000000 +26000000 +6000000 

3251HIOOO +27500000 +2500000 

Anslag 301HHIOOO +150001HIO +50001HJO 

Sk11gssn·re/se11 

Skogsväghyggandet har under el! flertal år varit väsentlig( lägre än 

behovel enligt de av skogsvi\.rdsorganisationen utarbetade och av länssly

relserna fastställda långtidsrlanerna. Sedan budgetåret 1973/74 har verk

samheten dessutom visat en starkt negativ utveckling. 

Tillgången till ett rationellt skogsvägnät är en grundläggande förutsäll

ning för att ett aktivt skogsbruk skall kunna bedrivas. Skogsvägbyggandet 

p.:\verkar direkt aktivitetsnivän i skogsbruket. Stödet till skogsvägarna är 

därför ett mycket effektivt stimulansmedel. Skogsvägbyggandet bör ökas 

sä mycket att långlidsplancn kan följas. Med hänsyn till planering och 

andra omstiindigheter av praktisk art förordar skogsstyrelsen att ökningen 

delas upp rå två å tre budgetår. För att nå detta mål föreslär styrelsen att 

ramen för bidrag till skogsvägar i stödområdets inre zon ökas med 1,5 milj. 

kr. till 20 milj. kr. Styrelsen hemställer att 100000 kr. av ifrågavarande 

rambelopp även under budgetåret 1980/81 får disponeras för verksamheten 

med vägtekniska försök. Ramen för bidrag till skogs vägar utanför stödom

räclets inre zon föresläs ökad med 26 milj. kr. till 40 milj. kr. Sammanlagt 

föreslås således ett rambelopr av 60 milj. kr. Slyrelsen föreslår vidare att 

statlig länegaranti till skogsvägbyggnadsföretag för beviljas med 6 milj. kr. 

Utbetalningarna under anslaget beräknas till 45 milj. kr. 
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Föredraga11de11 

l'vfcd hiinvisning till sammanställningen föreslår jag alt för budgetåret 

1980/81 tas upp en sammanlagd ram av 35 milj. kr. för bidrag till byggande 
av skogsvägar. Därmed fullföljs de beslut i förevarande frågor som fattades 

av riksdagen vnren 1979. Jag har tagit hänsyn till behovet av medel för 

vissa vägtekniska försök. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mel

lan de bäda ändamfllen. För utbetalning under anslaget beräknar jag 35 

milj. kr. 

Jag föreslnr vidare alt under budgethrct 1980/81 statlig garanti för lt\n till 

skogsvägbyggnadsföretag fär lämnas intill ett belopp av 6 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslti.r riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1980/81 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 35 000 000 kr. till byggande av skogsvägar . 

., medge att under budgetåret 1980/81 statlig garanti lämnas för lån 

till byggande av skogsvägar med sammanlagt högst 6000000 kr.. 
3. till Stöd till hy{?ga11de m· skogs1·iigar för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 35 000 000 kr. 

D 6. Främjande av skogsvård m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7 503 867 

4 250000 

I 000000 

Reservation 3 024 196 

Anslaget används för särskilda utredningar och undersökningar i syfte 

att främja bl. a. skogsv:'.trden och arbetsmiljön inom skogsbruket. 

Skogsstyrelse11 

Under budgetåret 1978/79 har anslaget enligt de äldre reglerna använts 

huvudsakligen för rådgivningsinsatser inom områdena beståndsanläggning 

samt arbetsteknik och arbetsmiljö. Anslaget har även använts för att 
finansiera frötäktsinventering och allmän information om skogsbruket. 

Fr. o. m. den I januari 1980 disponeras anslaget endast för särskilda 

utredningar och undersökningar i syfte att främja bl. a. skogsvården och 

arbetsmiljön inom skogsbruket. Exempel på aktiviteter som kan bli ak

tuella att bekosta med medel frän detta anslag är utredningar och praktiska 

undersökningar rörande frötäkter. plantbehamlling. planteringsmetoder 

samt röjning och gallring. Styrelsen föreslår att anslaget tas upp med I milj. 

kr. för budgetåret 1980/81. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med I milj. kr. Därmed fullföljs riksda

gens beslut våren 1979 i förevarande fråga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande al' skogsvärd m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett reservationsanslag av I 000 000 kr. 
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E. FISKE 

E I. Fiskeristyrelsen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17270647 

17477000 

19051000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden angående 

fiskerinäringen. fritidsfiskct och fiskevården. i den mån sådana ärenden 

inte ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för 

statens lokala fiskeriadministration. 

Fiskeristyrelsen leds av en styrelse. Chef för fiskeristyrelsen är en 

överdirektör. Inom styrelsen finns en administrativ byra. en fiskebyrå. en 

fiskevårdsbyrå samt ett havsfiskclaboratorium, ett sötvattenslaboratorium 

och ett hydrografiskt laboratorium. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader för tjänstemän 
Lönekostnader för annan per-

sona! än tjänstemän 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Fiskeriundersökningsfar-

tygens omkostnader 
Övriga utgifter 

Fiskeristyre/sen 

1979/80 

44 
65 

109 

8 990 000 

3153000 
22000 

377000 
(19000) 

2227000 
785000 

1513000 
410000 

17477000 

I. Pris- och löneomräkning I 904 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Fiskeri
styrelsen 

+ 9 
+ 6 

+15 

+2547000 

+ 284000 

+ 194000 
(+ 8000) 
+ 367000 
+ 790000 

+ 440000 
+ 41000 

+4663000 

Före
draganden 

+2 

+2 

+ 583000 

+ 284000 

(+ 6000) 
+ 359000 
+ 128000 

+ 200000 
+ 20000 

+ 1574000 

2. Huvudförslaget innebär minskad insats av extra personal och vissa 

besparingar på fiskeriundersökningsfartygen (+I 516000 kr.). 

3. Vid administrativa byrån behövs på grund av inrättandet av fiske

nämnderna två assistenter för bl. a. ekonomiadministrativa uppgifter, 

skrivgöromål och biträde på expeditionen(+ 166000 kr.). 

4. Vid fiskcbyrån behövs för automatisk databehandling av fä.ngststati

stik i samband med kontroll av internationella fä.ngstkvotcr m. m. en byrå-
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Jirektiir lH.:h tv~1 assislL'nll:r. Dessutom behövs ell hitriide för skrivgönimäl 

I+ .:0 I 000 kr. l. 

:'. Verbamhell:n viJ fiskodlings- lH.:h försöksanstalterna i .Ä.lvkarlehy 

och K;ilarne bi.ir organi~aloriskt inordnas i fiskcv{1rdsbyrän. Personalen 

viJ anstalterna. 1v~1 fiskerik,111sulenter och tvä fiskoJlingsbitriitkn som f. n. 

bekostas med vattenavgiftsmeJel. bör i foris;ittningen finansieras mcJ 

budgetmedel 1-"- >':10000 kr.). 

6. Vid havsfiskclab11ratoriet hehiivs tvt1 assislL'nter (+220000 kr.). 

7. Vid hydwgrafiska laboratoriet behövs en kvalificerad instrumenllck

niker 1~ 110000 kr.l. 

8. Vid sötvallenslab11ratorict behövs en assistent fiir fiskodlingsfr{1gor 

samt cn telcf<.1nist ( + t 93 000 kr.). 

lJ. Om styrclsen tilldclas medel finns plats for tio praktikanter ( +432 000 

kr. i. 

10. Postcn Resccrs:ittningar behöver ökas bl. a. for rt1dgivning i sam

band med sliid till fisket.., rati1inalisering (+ 156000 kr.). 

l l. För infr,rmation till allm;inhetcn om utvecklingen pä fiskets omrftdc 

och nm nya fiskcbestiimmclser finm f. n. inga medel (+200000 kr.). 

12. Anslags posterna Expenser och Övriga utgifter behöver ökas bl. a. 

pf1 grund av ökade kostnader för automatisk databehandling och inköp av 

inventarier I+ 461 000 kr.). 

Fiiredra1:andcn 

rör niista budgetår bör medel för fiskeristyrelsens verksamhet beräknas 

med utgangspunkt i huvudförslaget. Jag beriiknar därutöver medel for två 

biträden för automatisk databehandling. Med hänvisning till sammanställ

ningen hcriikn:.ir jag anslaget till 19 051 000 kr. Tjänstebenämningen för 

styrelsens chef bör fr. o. m. den I juli 1980 vara generaldirektör. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid fiskeristyrelsen inriitta en ordinarie 

tjiinst som generaldirektör med beteckningen p. 

2. till Fiskl'ristyrd.H'll för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 19051000kr. 

E 2. Statens lokala fiskeriadministration 

1978/79 lJ tgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8140182 

7 78X 000 

8 348 000 

Statens lokala fiskeriadministration omfattar fiskeniimnderna. fiskeriin

tcndentorganisationen. statens fiskeriingenjör. statens fokodlingsanstalt i 

Älvkarleby och statens fiskeriförsöksanstalt i Kälarne. Driften av anstal

terna bekostas av vattenavgiftsmcdel och visst bidrag av statens vattcn

fallsverk. Vissa utgifter för liskeniimnderna redovisas under anslaget 

8 2. Lantbruksnämnderna. 
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Personal 

Handläggande pcr,l111al 
Ovrig pcr\lmal 

Anslag 

Ur~(fier 

l .iinckoslnadcr 
Därav eng6ngsutgiftcr 

Sjuk värd 
Rescersättningar 

Diira\' engångsu1gif1cr 
l .okalkPslnadcr 
Expenser 

Därav cngäng,utgifter 

lnlwm.1·1,·r 

Vissa liskc- 111.:h 
arrcndeavgift,mcdcl 

Ersättningar för umkr
sökningar 

Nettoutgift 

Fisk 1•ristyrelse 11 

1'179/80 

.'i4 
3 

57 

7517000 
I 130000) 

10000 
187000 
180001 

324000 
60000 
120001 

8098000 

210000 

100000 

7788000 

I. Pris- och liineomräkning 760 000 kr. 

Beräknad ~indring 1980/81 

Fiskcri
>lyrelscn 

+4 
+I 

15 

+1016000 
(- 130000) 

+ 18000 
{ - 8000) 
+ 64()()() 
1- 4000 

(- 20001 

t-1102000 

- 21()()()() 

+1312000 

Fiin.:
Jragandcn 

+542000 
1-130000) 

(- 8000) 
+ 64000 
+ 4000 

(· 2000) 

-r6JOOOO 

+ 50000 

+ 560 000 

2. Huvudförslaget innebär indragning av arvodestjiinst som statens fis

keriingenjör. vakantsiittning av en fiskerikonsulentt_iänst vid fiskeniimn

derna samt minskad reseverksamhet I+ 583 000 kr.). 

3. Fiskeniimnderna hehöver förstiirkas med tre assistenter för bl. a. 

licensärenden I+ 281 000 kr.). 

4. Till fiskeriintendenten i västra distriktet behiivs på grund av utökade 

arhcbuppgifter en a~sistcnt I+ 118000 kr.). 

5. Till fiskeriintcn<lcntdistrikten i övre norra och nedre norra distrikten 

hehövs vardera en halv hitr~idcstjiinst ( + 83 000 kr.). 

6. Inkomstposten Vissa fiske- och arrcn<leavgiftsmedcl hör utgå och 

ersättas me<l bu<lgetmc<lcl 1+210000 kr.). 

Fiir<'Jragu11J1•11 

Den nuvarande organisationen av statens lokala fiskeriadministration 

beslutades av 1976 års riksdag som ett provisorium i avvaktan på fiskeri

kommitlens och 1973 års tiskevatlensutrednings arbete. Då nu även fiskc

vatlensutredningens arbete är avslutat finns det anledning att hl. a. pröva 

de hit1ills vunna erfarenheterna av organisationen. Jag har för avsikt all 

senare återkomma till regeringen i denna fråga. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

8 348 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen foreslär riksdagen 

att till S1a11·11s lokala f/skeriadministralion för budgetärct 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 8 348 000 kr. 

E 3. Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 742453 

500000 

500000 

Reservation 1681 317 

Fran anslaget bestrids kostnader för utvecklingsarbcte och försöks verk

samhet pli fiskets omrade. 

Fiskeristyre/sen 

För att möjliggöra utveckling av nya typer av fiskrcdskap och nya 

fiske metoder behöver anslaget ökas med 200 000 kr. 

Fijred ra ga nd l''~ 

Jag beräknar anslaget till 500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande i allmänhel a1• flsk.eriniirinxen för budgetåret 

1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 500 000 kr. 

E 4. Kursverksamhet på fiskets område 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

412699 

430000 

430 000 

Reservation 482 283 

Anslaget används huvudsakligen for yrkesutbildning av fiskare. för viss 

fortbildning av fiskeritjänstemän samt för kurser och studieresor som är till 

nytta for verksamheten i sammanslutningar av stöne hetydelse för fritids

fisket. 

Till fiskeristyrelsens 
disposition for yrkcsut
bildning av fiskare m. m. 

Fortbildning av fiskeri-
1jiinstemän 

Statsbidrag till Sveriges 
fiskares riksförbund för 
studieverksamhct 

1979/80 

380000 

.'iOOOO 

430000 

Beräknad ändring 1980/81 

Fiskeri
styrelsen 

+ 150000 

+ 25000 

+175000 

Före
draganden 
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Fi.1k1'ri.11_1.,-1·ls1·11 

I. Pris- lich lönt:llmriikning avseende posten uthildning av fiskare 50000 

kr. 

, för all 1illgl1dose del ökade hehovet av kurser i ekLmomiska och 

1ckniska iimnen och härigenom främja rationaliseringen inom fisket bör 

posten yrkesuthildning av fiskare höjas ytterligare IOO{K)O kr. 

3. Posten fortbildning av fiskeritjänstemän bör föras upp med oföränd

rat 50 000 kr. 

4. Stabbidrag bör utgä med 25 000 kr. till Sveriges fiskares riksförhund 

fi.ir dess studicverksamhet. 

/·'i'irt'Jrt1gu11d1·11 

Med hiinsyn till reservationen beräknar jag anslaget till oförändrat 

.noooo kr. 

Jag hemstiiller alt regeringen föreslår riksdagen 

alt till }\ 11r.,·1·1·rksa111hl'T p1) .fiskl'l.1 områdl' för hudgetf1rel 1980/l-\ I 

anvisa ett reservationsanslag av 430000 kr. 

E 5. Bidrag till liskchamnar m. m. 

1978/79 u lgi ft 

1979/80 Anslag 

1980/l-\ I Förslag 

7 432 756 
7 5830<XI 

9 433 000 

Reservation I 701938 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen ( 1971: 384) om statsbidrag 

till fiskehamnar. Från anslaget tiicks ockst1 underskoll vid driften av stat

liga fiskehamnar och kostnader for underht\11 och drift av fiskefyrar samt 

för utmiirkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostnaderna för fiskets 

andel i sjöfarts verkets kostnader för farledsverksamhcten. sjöräddningsvii

so.:ndel. fyrar och andra s~ikerho.:tsanonlningar m. m. 

Bidrag till fiskehamnar 
Driften av statliga 

fiske hamnar 
Underhåll lich drift 

av liskcfyrar m. ni. 
Fisket!> andel i sjö

fansverkets kostnader 

.~jiifarl SI 'l'rk l' I 

1979/80 

3712000 

300000 

150000 

3 421000 

7583000 

I. Pris- och löneomräkning 503 000 kr. 

Beräknad iindring 1980/81 

Fiskeri
styrelsen 

+6688<Kl0 

+ 200000 

+ 503000 

+7391000 

Förc
dragamlcn 

+ I 555 000 

- 150000 

+ 445000 

+I 850000 

2. Huvudförslaget innebär en ökning av anslagsposten Fiskets andel i 

sjöfortsverkets kostnader med 423000 kr. (+423000 kr.). 

5 Rik.1·1Jage11 /979/flO. I sam/. Nr 100. Bi/agÖ 13 
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1;·i.1Å1'rist_,.,.,,/s1'1! 

I. Medc:lshehun:l fiir statsbidrag till liskehamnar beräknas till 10.4 milj. 

kr. Posten 13idrag till fiskehamn<tr bör ökas med 6688000 kr. 

2. Fiir att 1:i.:·k;1 underskott i Jriflen av kvarvarande statliga fiskehamnar 

hchiivs 0.5 milj. kr. l\istcn Driften av siatliga lisk.:hamnar hör d:lrfiir höjas 

med 200 000 kr . 

.\. hir unJcrh[ill 11·;h drift av liskefyrar samt utm:irkning av tiskegr:!nser 

be rit~ na.s medelsh.:h,wct till oföriindrat 150 000 kr. 

Jag vill i J<:tta sammanhang ta urp vissa fr~1gor rörande förbiittringar av 

fiske hamnar. Fiskeristyrelsen har ra regeringens urpdrag utrett det framti

Ja hehnve1 av iindam;\lsenliga och liimrligt lokaliserade hamnar för fisket. 

Fiir fullgörande av uppJraget tillsatte styrelsen en arbetsgrupp meJ rerre

sent<rnter för -· förutom fiskeristyrelsen - sjöfarts verket. statens jord

bruksniimnJ. Svensk fisk ekonomisk förening, Sveriges fiskares riksför

hund och Svenska kommunförbundet. Styrelsen överlämnade i maj 1979 

förslag till regeringen om förbättringar av fiskehamnar. 

Efter remis•; h<ir yttranden iiver fiskeristyrelsens förslag avgetts av sta

tens viigverk. \iiifartwcrket. ribrevisionsverket. statens jordbruks

niimnd, statens naturv;·1rJsverk. fansstyrelserna i Stockh11l111s. Urrsala. 

SöJermanlamls. Östergötlands. Kalmar. Gotlands. Blekinge. Kristian

stads. Malmöhus, Hallands, Göteh1Hgs l'Ch Bohus. Gävleh1Hgs. v;istcr

lll\rrland~. \'ästcrbLlttens o.:h l'<LllTbottens Hin. Sveriges fiskares riksför

bund samt Svenska kommunförbundet. 

N111·11r11111il' .fi"irlu//la11de11. F. n. finns 14 statliga och ett stort antal kom

munala och privata tiskehamnar. Utredningen berör ca ~00 hamnar. 

Nuvarande grunder för bidrag till tiskehamnar beslöts av riksdagen tlr 

19711rror. 1971: I hil. 11 s. 57-63. JoU 1971: I. rskr 1971: 86). Riktlinjer

na innL·hiir i huvudsak att statshidrag kan utgä till anlliggning eller förbätt

ring av hamn som bchiivs för yrkesfisket. Bidraget kan utg[1 till kommun 

eller om siirskilda skiil föreligger till aktiebolag och ekon111nisk förening. 

Bidraget utg[1r med belorr som motsvarar högst 9lV; av anlhggnings- eller 

fi.irbiittringsk11stnaden. Ansiikningar om bidrag pröva\ av regeringen. An

sökan giirs hos fiskeristyrelsen som. efter att ha hört länsstyrelsen. med 

eget! ttn111de skall överHimna ärendet till regeringen. 

FisÅai.m·;1·/sc11. F. n. finns ansökningar om statsbidrag avseende ca 30 

tiskehamnar. Fiskeristyrelsen har urpskattat kostnaderna för de iitgiirder 

som dessa an~iikningar giiller till ca 45 milj. kr. i 1979 ärs kostnadsHige. Fiir 

;1tta av de inneliggande ansökningarna gäller att regeringen har givit sökan

dens. k. förhandsmedgivande all p:lbö1ja forbiittringsarbetet utan att förlo

ra mö.1ligh..::ti:11 till s1.atsbidrag. 

Fiskeristyrelsen har med utgångspunkt i inneliggande ansökningar före

slagit f1tgiirder under en femårsperiod till en sammanlagd kostnad av 52.6 

milj. kr. 
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De p1-.1jckt till vilka statsbidrag föreslås utgå har delats in i tre kategori

er. niimligen reparationshidrag, st~ilshidrag lill hemmahainnar 1H.:h siatshi

drag till lundningshamnar. för reparationshidrag har överslagsvis heriik

nats I milj. kr. per [ir. Bidragen till hemmahamnar och landningshamnar 

hör enligt förslaget spridas över fernärsperioJen sfi att de 1>lika projekten 

f{1r minJre. ärliga biJrag. 

Fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader bestrids över anslagl~t Bidrag 

till fiskehumnar. Fiskeristyrelsen fi.iresl!1r att kostnaderna tas upp av sjii

fartsverket eller redovisas pi't siirskilt anslag under jl1rdbrukshuv11dtiteln. 

I fråga om förvaltningen av statliga fiskehamnar anmiiler fiskeristyrelsen 

att den åsyftade avvecklingen gått långsammare iin beräknat. Underskottet 

i driften av de statliga tiskehamnarna. som f. n. tiicks meJ 300000 kr. per :ir 

från anslaget Bidrag till fiskehamnar. kommer sannolikt att öka. Det iir inte 

sannolikt att 300000 kr. kommer att förslå i framtiden. Fiskeristyrelsen 

redovisar Jock inga förslag i Jena del. 

Remissyttrandena. De flesta remissinstanserna hekriiftar behovet av 

åtgärder i fråga om tiskehamnar. JorJbruk.rniimnJen förutsätter att utreJ

ningens förslag om förbättringar under femårsperioden betraktas som en 

rullande planering som skall kunna modifieras om förhållandena motiverar 

detta. Enligt rik.1-re1·isio11.1·1·crkct innebär bidragsprogrammet att statsbidra

gen under planeringsperioden tredubblas jämfört med nuvarande nivå. 

Verket anser att utredningen mot den bakgrunden behöver kompletteras 

med en prioritering av de föreslagna objekten. Verket pekar ocksf1 på att 

bidragen enligt nuvarande riktlinjer skall kunna differentieras och anser att 

det bör övervägas att differentiera statsbidragen i stö1Te utsträckning iin 

vad ~om föreslås av fiskeristyrelsen för att fä till stflml ett snabbare 

genomförande av de prioriterade åtgärderna inom ramen för de anslag som 

står till förfogande. 

F<>ri·dru~c111Je11 

Ändamålsenliga od1 lämpligt lokaliserade hamnar iir av viisentlig bety

delse för yrkesfisket. Fiskeristyrelsens utredning visar att antalet fiske

hamnar är tillräckligt. Diiremot behöver flera fiskehamnar byggas ut eller 

på annat siitt fi.irbiittras. Det är diirför enligt min mening angeliigct all 

statsbidrag iiven i fortsättningen kan utgå till förbiittringar av de fiskcham

nar som enligt utredningen hör åtgärdas. 

Investeringar i liskehamnar iir ofta långsiktiga. Det är diirför angeliiget 

att de investeringar snm kommer till stånd med statliga bidrag står i 

överensstiimmelse med den långsiktiga utvecklingen inom fiskeriniiringen. 

Mot bakgrund hiirav bör fiskeristyrelsen årligen uppriitta en plan för stats

bidragsprövningen under de nfömaste fem åren. Planer bör inte vara 

bindande utan endast utgöra ett beslutsunderlag. I lLnra planering bör 

styrelsen samråda med berörda myndigheter samt m-.d Sveriges fiskares 

riksförbund. Inom ramen för planeringen bör medel kul'na reserveras iiven 

för bidrag till brådskande reparationer av fiskeharrnar. 
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Statsbidrag till fiskehamnar far f. n. lämnas med högst 9()<;; av anliigg

nings- eller fiirbi1ttringskostnaden. Hittills har i flcr1alet fall bidrag utgått 

med 90';. 

Enligt min mening bör bidragsgivningen differentieras i större utstrikk

ning iin vad som nu iir fallet. På sti siitt kan medlen utnyttjas mer effektivt. 

Jag flirordar att bidrag i fortsiittningen normalt utgär med 50 <,;; av anlägg

nings- eller fiirbiittringskostnaden. Högre bidrag iin 50<;'( .. dvs. högst 9W.:~. 

b1)r utg[i endast n;ir siirskilda sbl föreligger. Sådant särskilt skäl kant. ex. 

vara att en hamn iir angclhgen från regionalpolitisk synpunkt samtidigt som 

vcrksamheten i hamnen ink kan bedömas bli tillriickligt stor för att bära de 

anliiggningskostnader som inte kan t;ickas av ett 50';{ statsbidrag. 

Oen av fokeristyrelsen föreslagna ordningen med mindre artiga belopp 

till mr1nga hamnar kan jag inte bitriida. eftersom den synes svår att frirena 

med kravet p~1 ett ratilmcllt byggande. Varje ärende bör i stället prövas i ett 

sammanhang. Nuvarande regler för utbetalning hör g;illa även i fortsätt-

111ngen. 

I iivrigt anser jag att giillandc riktlinjer för statsbidrag till fiskehamnar är 

iindamålsenliga. 

Jag anser inte att skiil föreligger att iindra nu gällande grunder för 

finansieringen av fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader. 

De statliga fiskehamnarna bör i princip vara kostnadsmässigt själv

biirande Diir sä bedi.ims llimpligt hör hamnarna också kunna utnyttjas för 

andra iindamttl. I mån av utrymme bör t. ex. platser kunna uppltltas i 

statliga liskchamnar för fritidsbätar. Marknadsmiissiga avgifter hör härvid 

tas ut. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört beräknar jag att posten 

Driften av statliga fiskehamnar kan minskas. 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

beriiknar jag anslaget till 9 433 000 kr. Anslagspo:,,ten Bidrag till fiske ham

nar hör (farmed riiknas upp med I 555 000 kr. till 5 267 000 kr. Jag har vidare 

efter ~amråd med chefen for klimmtmikationsdepartementet beräknat 

3 866 000 kr. för fiskets andel i sji.ifartsvcrkets kostnader för farlcdsverk

samheten m. m. 

Jag hems@ler att regeringen förcslär riksdagen att 

I. godkiinna de grunder för statsbidrag till fiskehamnar som jag har 

förordat i det föregflende. 

2. till Bidrag til/ .fiskC'lwmnar m. m. för hudgeti\.ret 1980/81 anvisa 

ett reservationsanslag av 9 433 000 kr. 

E 6. lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

281 050 

20000 

20 ()()() 
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Friln anslaget utgar biJrag 1lch L'rsiittning i samband ml'd i~brytning for 

tiskels och fiskarbl'folkningens hl'hov. 

f'i.1 /.:.<'ris tyre/sc 11 

Anslaget blir föras upp med oför;indrat bl'lopp. 

Fi.ircdragat1dl'11 

.lag hiträder fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemst;iller att regeringen fi.in;slär rik~Jagen 

att till lshrytarl(iiilp tlt Jis/.:.arh<'.f;1//..11i11g1'11 för budgetfaet I 9XO/X I 

anvisa ett förslagsanslag av 20 000 kr. 

E 7. Restitution a\' bensinskatt till fiskerinäringen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2405 800 

I 606000 

2 058 000 

Reservation 335 735 

Anslaget avser kollektiv äterbäring av skatt pil bensin som förbrukas i 

yrkesmiissigt fiske. Medlen fördelas ;1v fiskeristyrelsen 1.Kh tiskeniimn

derna efter ansökan av fiskarorganisationer. Anslaget beriiknas p{1 grund

val av kalkyler över hcnsinätgängen som utförs med tre års mellanrum. 

f-"isk1·ristyre/s c 11 

Bensinåtgången i yrkesmässigt fiske h<1r är 1976 beräknats till 1574000 

liter ärligen för perioden 1979/80- 1981/82. Efter nya ber~ikningar i januari 

1979 har bensintltgången i stället beräknats till I 620 000 lit<.:r arligcn för 

niimnda period. Anslaget bör for b11Jgetflre1 I 'JXO/X I tas upp med I 653 000 
kr. 

Fiirl'Jrugunden 

Anslaget bör mot bakgrund av den beslutade höjningen av bcn~insbttcn 

räkn<1~ upp med 452000 kr. till 2058000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen 

att till Restitution a1· be11si11skutt till.fiskai11iiri11gc11 for budgl'ti'1ret 

1980/81 anvisa ett rcscrvationsanslag av 2 058 000 kr. 

E 8. Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 

1978/79 Utgift 

J 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5334519 

6 000()()() 

6000000 

Frrrn anslaget utgår bidrag till fiskets rationalisering och till sf1kerhehut

rustning för fiskefartyg enligt förordningen ( 1978: 516) um statligt stii<l till 
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fiskets ra1i,ir1alisl':'ring. ni. m. Frr\n anslaget utg!1r oekst1 f:"i.ngstht:griins

ningsbiJrag enligt foronlningen i l97n: 4481 ,1111 statligt stliJ till fiskd"öretag 

vid fr111ptbegriinsning I omtryckt I 'J77: 412. iindrad 1978: 518). Vidare utgM 

fr:m anslaget bidrag t:nligt flirordningen I I 'J79: 436) om statligt stöJ vid 

skada r;·i liskicdsk<ir. lnflytanJt: avgifter enligt sistniirnnda förordning 

tillfi.irs anslaget. Dessutom bt:strids fdm anslaget vissa kostnader fi'ir stöd

fortyg fi.ir dt't svenska sillfisket i :-.;,1rdsjön och nsiittning till samerna fiir 

visst avgiftsfritt liskt: rf1 statens V<lllt:n inom NorrbL1ttens liin. 

Fis/..,. risl_1T1·/.11' /1 

l\kdd ;iv anslaget biir fri tas i ansrrt1k för att bestrida kostnader för 

siirskilda besiktningsmiin i samband med rrövning av statligt stöd vid 

skada pit fiskredskar. Ramen flir statsbidrag till fiskets rationalisering bör 

foras urr llll.'d ett Of(ir:indrat belopp <JV 5 milj. kr. ,Ä_ven ansJaget bör foras 

upp med <lföriindrat belopp. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen har uttalat att 

mlijlighekrna att ge statligt stöd till s. k. wireskydd bör övervägas (prop. 

1978/79: 100 bil. 13. JoU 1978/7(): 20, rskr 1978/79: 253). Fiskeristyrelsen 

har haft i uppdrag att göra dessa överväganden och har med anledning av 

uppdraget överliimnat förslag till regaingen om stöd i detta avseende. 

N111·ara11dC' Firhillland<'n. Statshidrag till siikerhetsutrustning för fiske

fartyg utghr L n. för anskaffning av livräddningsflottc, ekolod oeh brand

skyddsutrustning med 80';,;, av den godkända anskaffnings- och installa

tionsk1_istnaden. För anskaffning av radar och radiotclefon utgår bidrag 

med upp till 80'; av den godkiinda kostnaden. 

Fisfrri.11yrd1<·11. Fiskeristyrcls..:n föreslt1r att 80':{ av styrkta knstnadcr 

för anskaffning och in-,1~dlation av wireskydd skall täckas av statsbidrag. 

Bidraget skall uppgi1 till liigst 1 000 kr. oeh högst 12 000 kr. Sjöfarts verket 

och Svcrigt:'> fiskares riksförhund tillstyrker fiirslagd. 

Fiir1·dmgu 11cf 1· 11 

Jag bitr~id..:r fiskeristyrdsen'> förslag och fi.irordar att bidrag till wire

skydd skall kunna 111g;1 i enligh..:t med förslaget. 

Jag hitriider likas~1 fiski:ristyrelsens förslag att medel frän anslaget bör fri 

tas i an.~prf1k for att he-.trida kostnader för särskilda bcsiktningsmiin i 

samband mt:d prövning av s\alligl stöd vid skada p:i fasta fiskredskap. 

För statsbidrag till fiskets rati(•nalisering heräknar jag en ram av oför

iindrat 5 milj. kr. Anslaget bör i t'nlighet med tiskeristyrelsens förslag föras 

upp med ,ifiiriindral hl'h1pp. 

Jag hemst~iller att regeringen fori:slrtr riksdagi:n att 

I. godkiinna dt: av mig förordade grundl'rna för statsbidrag till 

wireskydd. 

") medge att under budgetiirl'l I l)80/8 I statsbidrag beviljas till fo

kets rationalisering mt:d sammanlagt hiigst 5 000 000 kr., 
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3. till Bidrug 1i//.fi.,J..,·1.1ra1io11ali.1cri11g111.111. för buJgct:1r.:t 1980/8 I 

anvisa ett förslagsanslag av 6 000 000 kr. 

E 9. Fiskerilän 

1978/7') Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

17 000000 

I I 7 000 000 

2 5 000 000 

lkh~1llning 

1 KapitalhuJgctens invcsteringsanslag Fiskeril<'mcfonden. 

I J 2 8) 9 t)l)(I 

1-'rnn anslaget beviljas fiskerilän. lkst;immelst:r (llll tiskerilt111 linns i 

fiirordningt:n ( 1478: 516> 1im statligt stiiJ till liskcb rationalisering. m. m. 

Fi.1k,.ris1yr<'i.1e11 

Till Fiskerilånt:fonJen har for hudgt:tåret 1979/80 anvisats ett inwste

ringsunslag av 17 milj. kr. 

Enligt regleringshrev fär fiskcristyrelsen under budgetfl!"et 1979/80 l~im

na fiskerilån med sammanlagt hiigst 25 milj. kr. 

Fiir budgetåret 1980/81 fön:slt1s en l~111eram av oföriindrat 25 milj. kr. 

Anslaget hiir till följJ J;irav föras upp med 25 milj. kr. 

Fiiredragani/1·11 

För fiskeribn ber:iknar jag i enlighet med iiskeristyrelsens förslag en 

utlttning av oförändrat 25 milj. kr. Anslaget hör foras upp med detta 

belopp. Den t:ventuella medelsbehällning som kan finnas i fonden och 

under anslaget den 30 juni 1980 blir i sin hclhct föras över till det reser\'a

tionsanslag som tillskapas genom hudgctoml~iggningcn. Återbetalningar av 

utlånad!:! medel hör inte tillföras anslaget. 

Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fi.1/..erilt/11 för budgctf1ret 1980/81 anvisa ett reservationsan

slag av 25000000 kr. 

E JO. Fiskheredningslån 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Flirslag 

1300000 
16 7000lK) 

)()000000 

Bchttllning 18 100000 

1 KapitalbuJgctcns investcringsanslag Lånefonden till främjanJe av her,~dning 1>eh 
avsättning av fisk m. m. 

Frfm anslaget beviljas liskberedning~län. Best;immelser om tiskhered

ningslån finns i förordningen ( 1978: 'i I ol om statligt stöd till fiskets rationa

lisering. m. m. 
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f 'isk,·ri.1ryr1•ls<' 11 

Till Lanefonden till fr;imjande av hen:dning m:h avsättning av fisk m. m. 
har fi.ir hudgetåret 1979/80 anvisats ett investeringsanslag av 6.7 milj. kr. 

Fi.ir buJgetaret 1980/81 föreslås en oföriindrad utltming av högst 10 milj. 

kr. Anslaget bör sttlcdö föras upp meJ 10 milj. kr. 

f"ijr<'dra;.:a11d1•11 

För fiskberedningslån heriiknar jag i enlighet med fiskeristyrelsens för

slag en utlåning av oförändrat 10 milj. kr. Anslaget bör föras upp med detta 

belopp. Den eventuella medclsbehållning som kan finnas i fonden och 

under anslaget den 30 juni 1980 hör i sin helhet föras över till det reserva

tionsanslag som till skapas genom budgetomläggningen. Aterbetalningar av 

utlånade medel hör inte tillföras anslaget. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskhered11i11gs/ä11 för hudgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 10000000 kr. 

E 11. Fiskredskapslån 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1500000 

500000 

Behållning 

' Kapitalbudgetens invesleringsanslag Statens fiskredskapslå.nefond. 

'1104000 

Fri'tn anslaget beviljas fiskredskapslån. Bestämmelser om fiskredskaps

län finns i förordningen t 1979: 436) om statligt stöd vid skada på fisk red

skap. 

Fiskeristyrc/s1•n 

Till Statens fiskredskapslånefond har för budgetåret 1979/80 anvisats ett 

investeringsanslag av 0.5 milj. kr. 
1 avvaktan pil närmare erfarenheter av de nya bestämmelser om statligt 

stöd vid skada på fiskredskap som gäller fr. o. m. hudgeti'lret 1979/80 före

slås anslaget föras upp med 0.5 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Fiiredraga11de11 

Anslaget bör för nästa budgetår foras upp med 0,5 milj. kr. Den eventu

ella medelsbehållning som kan finnas i fonden och under anslaget den 30 

juni 1980 bör i sin helhet foras över till det reservationsanslag som tillska

pas genom budgetomläggningen. Återbetalningar av utlånade medel hör 

inte tillföras anslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskredskapslån for budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 500 000 kr. 
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E 12. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

IY78/79 Nettoinkomst 5W<i 

J 979/80 Anslag I 000 

1980/81 Förslag I 000 

!'rim an;,Jagct hestrid~ bl. a. utgifter for att tiii:ka förluster pii grund av 

statlig garanti for !~in till tiskeforetag. fiir län till fiskheredningsfi.iretag samt 

for l~in till vissa åtglinlcr snm friimjar fritidsfiskel. Bestämmcl;.cr hiirom 

finns i fönirdningcn t 1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering. 

m. m. ,1ch i rcglcringsbrt'v för budgd[1ret I 97<J/80. Vidare utgar frän ansla

gt'I bl. a. l"rslittning fiir forlust pf1 försökstiskc l"tir vilket statsgaranti liim

nats enligt kungörelsen ( 1953: 2421 ang{1t'ndc statsgaranti for fiirsöbfiske 

liindrad sen<1St 1976: 49). 

FisA 1'ri.\'/.1T1'/.1·l' 11 

Garantiramarna för lim till fiskeforetag och liskberedningsfön:tag samt 

för [itgiirder sPm främjar fritidstisket hör föras upp med oförändrade be

lopp av 20 milj. kr.. 10 milj. kr. resp. 2 milj. kr. Garantiramen for friim

jande av för;.öksfiske hör liksom innevarande hudgelilr vara 400 000 kr. 

Anslaget hi.ir foras upp med ofi.iriindrat belopp. 

/-"iirn/rag" 11<11' 11 

Jag hitrlider fiskeristyrelsen;, förslag . 

.lag hermUiller all regeringen föreslår ribdagen att 

I. medge all under budgetf1ret 1980/81 statlig garanti beviljas for län 

till liskeföretag med sammanlagt högst 20000000 kr.. för lån till 

fiskheredningsföretag med sammanlagt högst 10000000 kr. och 

fiir län till åtgiirder som lhimjar fritidsfisket med sammanlagt 

högst 2 000000 kr .. 
1 till Tiic/.:.andl' a1· .fi"ir/uster 1·id statlig /.:.reditgurallli rill .fis/..e for 

budgeti'iret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 13. Kostnader för fiskcutredningar i vaUcnmål m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

570057 

I 000 

I 000 

Fran anslaget hestrids kostnaderna för de fiskeutredningar i vattenmål 

Sl>m utförs inom statens lokala fiskeriadministration. Kostnaderna finansi

era~ med ersättningar som tas till uppbörd under anslaget. Ersättningarna 

hetalas av sökandena i de vattenmål i vilka särskilda utredningar utförs. 

Regeringen meddelar ihligcn hestämmeber och faststiillcr stat för verk

samheten. 
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l:kräkn;1d iindring I 'll\0i8 I 

Personal 

Handl~iggande per~onal 
Övrig per\orlal 

Fi.1f..c·ri.11.1·re/.11·11 

19 
7 

26 

h">keri
styrebt:n 

An-.lagt:t hör föras upp med oforiimlrat 1 000 kr. 

Fiir,.Jru ga /I(/ 1· 11 

Före
draganden 

Anslaget hör i enlighet mcJ tisl-;eristyrelscn ... förslag fi.iras upp mcJ 

ofi..iriinJrat belopp. 

fag hcmstiiller att n:gcringcn förcsbr ribJagcn 

att till Kost1wder.fi"ir.fi.1f..l'ulrl'd11i11!,:llr i 1·a11e11111iil m.111. for buJgct

i'irct 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 14. Ersättning till strandägare för mistad tiskerätt m. m. 

1978/79 Utgift 

1974/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

100000 

100000 

f"rfln anslagd bestrids huvudsakligen ersättningar till strarn.fagan: enligt 

lagrn ( 19:10: 5991 om ersiittning for mistaJ fisl-;eriitt m. m. (iindraJ senast 

1%9: 80)). 

Fiskeristyrl'i.11'11 

Anslaget bör föras upp med oföriindrat belopp. 

Fiirnlragll 11d1•11 

Jag hitriider fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hcmstiiller att regeringen förcsl!ir riksdagen 

att till Ersii1111i11g ril/ srrandiigarc fi'ir misrad .fisf..aiill 111.111. for 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 

E 15. Bidrag till tiskllre med anledning av avlysning a\· liskevattcn 

1978/79 Utgift 

l 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1000 

I 000 

Reservation 713017 
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Frt111 anslaget utg[1r bidrag till utiivare av yrkesmiissigt fiske inllm vat

lenomrt1de diir möjligheterna till ut korn st av liske fiirsiimrats ge1wm av

lysning p[i grund av att fisk frfö1 ornrf1det genom förorening far anses 

otjänlig till 111iinniskofiida. Ikstiimmelser har meddelats i regkringsbrev fi.ir 

budget{1ret 1978/79. 

Fisk< ·ris1yrcls1·11 

Anslaget bör föras upp med oföriindrat belopp. 

Fi>ri•drnga m/1· 11 

Jag bitrlider fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl[ir riksdagen 

att till Bidrng rill.fiskare n:l'il 1111ll'il11i11g 111" m·/y.rning m•.fi.l'ke1·a111•11 

för budgdäret 1911.0/81 anvisa dl reservatinnsanslag av I 000 kr. 

E 16. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

Jag avser att senare föreslt1 regeringen att Higga fram slirskild proplisition 

om prisregleringen på fisk under budget<'trct 1980/81. 

Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 

all. i avvaktan pfl siirskild proposition i iimnet. till Pri.l'l"1',~l<'l"a11d1· 

åtgiirJl'r /)(L fiskt't.I' omn/Je för budgetåret 1980/81 beräkna etl 

förslagsanslag av I 000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F I. SU.tcns lil'smt'Clt-lsverk 

1'178/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

l9Xl\/X l Förslag 

41 411 J57 

4J ."i4 I 000 

4h )1)9()00 

St;ilens livsmi:ddsverk iir central förvaltningsmyndighct för livsmedds

fr;'igor. Till verkets förvaltningsomr{1de hiir iiven hi:,iktningsvcteriniiror

ganisati,rnen. 

l.ivsmcJcbverket leds av en styrdse. Chef for verket ~ir en generaldi

rd.tiir. Inom ver!..el finns tre aHklningar. niimligen hygienavdelningen. 

undersiik11ingsavdelningen och administrativa avdelningen. 

Personal 

1-!andliiggamk personal 
Övrig pers,>nal 

Anslag 

Liinek<>stnader 
Sjukvård 
Re"~c:rsiittningar 

D:irav ut rih·s rt·sor 
L,11\alk<•stnadl.'r 
Exrc:nsc:r 
l.'trt•Jning,- o.:h umkrsiik-

ningskostnaJcr 
Uppdrags vc:rksamhcr 
Kurwcrksamht·t 
lnformali<)nsvc:rksamhc:t 
Kostnader för urfiirsc:l-

kontroll av livsm.:Jcl 
K,>stnaJcr för införsel· 

kontn>ll av vegetabilier 

1979/XO 

% 
149 

245 

24 807000 
5.'i 000 

535 000 
1l150001 

9 50t1000 
2 971000 

4.'ilJOOO 
60000 

587 000 
50'iOOO 

I 000 

1000 

43541000 

Ber~iknaJ ~inJring 1980/81 

Statens livs
medclsverk 

+I 

+1 

-t- I 558300 
+ 11000 
+ 45 ()(H) 

(-) 

+I 259700 
+ 348()()() 

+ 860000 

+ 130\)()0 
+ 50000 

+4262000 

Förc:
JraganJc:n 

+1274000 
+ Il ()(lO 

(-) 

+ 12600\)() 
-t- 148000 

+ 220000 

+ 3\)\)()\) 

+ ~5000 

-'-2968000 

Inkomster vid staten;. livsmeJelsverk. som redovisas rh statsbudgetens 

inkomo.tsida under Inkpmster av statens verksamhet. bcr~iknas till 1.5 milj. 

kr. ( 1979/XO U milj. kr.I. 

S!i1le11.1 /i1·.\111n/1·/s1·1.,./,. 

I. Pris- 1xh lön.:-ornriikning 36100!10 kr. 

2. Huvul.lforslaget inneb~ir indragning av fem tj~inster. förre vikarier 

m. 111. ( + 2 XoO 000 kr. l. 
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3. T,1xikologiska laboratoriet bd1iiver genom egna experiment skapa en 

s_i:ilvst;indig uppfattning <>m riskerna med vissa ;imnen. t. ex. tungmetaller 

llch vissa klorl'I"<1de kolv:iten. Fiirst;irkning ml'd en t_i;inst sllm labt1ratorie

assistent anses ni.idv:indig (+89000 kr.). Dl'I :ir <H.:ks[1 av vikt att förstiirka 

arbehledningl'n vid bbor;.itoriet genom utbyte av en assistentt.iiinst i Fe 14 

mol en hi.igre tjiinst ( ; 18 000 kr.). 

4. Enligt J8 ~ livsmedelskungörelsen skall livsmedt'lsverket gl>dbnna 

lokaler i vissa sti.irrt' anliiggningar för produktiLlll av livsmedel. Produk

tionsbyrfin behöver fiirstiirkas med en !Jiinst som byr!1direktör fiir att 

gudkiinnande skall kunn;1 utfärdas inom rimlig tidsintervall t + 128 000 kr.) . 

.'i. Fiir att utveckla bit•logiska melt>der fi.ir knntrnll oeh foststiilla riktvär

den for hiigsta ae<.:eptahla bakterieantal i t'tt ytterligare ant:d livsmedl'I 

behiiwr biologiska lahuratoriet förstiirkas mt.:d en tjiinst Sllill laboratorie

assistl'nl 1+89000 kr.). 

6. hir att utveckla liimpliga analysmettider rörande fört'komst av tung

metaller i livsmedel behöver livsmedelslaboratoriets kemiska sektilln Il 

fi.irstiirkas med en tjiinst som laboratorieassistent I+ XY 000 kr.). 

7. Livsmedelslaboratoriets kemiska sektion I ansvarar bl. a. för större 

delen av pesticidkontwllen i landet. Totalt omfattar kontrollen ca 5 000 

prov om :iret. varav flertalet analyseras med avseenue på ett stort antal 

pesticider. För räkm:- och skrivarbeten på laboratoriet behövs en tjiinst 

som kontorsbitriide/kontorist i befordringsgrmg ( -r 79 000 kr.). 

8. Livsmedelsverkets tidskrift Vår Fi.ida heriiknas under år 1979 utkom

ma med ca I 000 sidor. Tiuskriftens volym har under sc:nare år mer Lin 

fördubblats. För redigering av V{1r Föda och dess supplementserie behö

ver in format ionsenheten förstiirkas med en tjiinst snm redaktör ( + I O.~ ()()() 
kr.). 

9. En tjiinst pi\ verkets expedition har st.:dan år l'J75 betalah av statens 

pnsonalnämnd. Df1 personalniimnuen utgår frän att tjiinsten i forts~iltning

en hl'lal;1s av verket bör en pt.:rsonlig t_j;inst för Ulla Hauffe som assi~tent i 

r 2- r 5 inr~ittas ( t- 87 ()()() kr.). 

I 0. I enlighet meu miljöuataniimndt.:ns förslag bör ansvaret för Ml-07 

föras i.iver fr~111 niimnuen till livsmedels verket t + 500 000 kr.). 

Fiil'l·clr11glln<fr 11 

Fi.ir nåsta budgetår hör medel för ~latens livsmedelsverks vt.:rksamhct 

bcr;ikna~ med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hLinvisning till sammanstiillningen hemstiillt'r jag att regenngen 

föresltir riksdagt'n 

att till Sll;trn.1 /i1·.1·mcdd.n•1•rk för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 46 509000 kr. 
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F 2. Täckande a\· vissa kostnader för köttbesiktning \'id kontrollslakterier 

1978/79 Utgift 18 977 817 

1979/1'1) An-, Jag HiO'\l llOO 

l'J~0/81 hir.,lag 22 321000 

Fr{in detta an'>lag avllinas pcrstn1al s<1m utfllr hitthesiktning vid kon

tl"<llhlakterierna. Statl'llS utgifter for ;i11dam~1let 1;icb enligt s;irskild taxa 

av slakfl'.riföretagcn. 

Personal 

V ctcriniinjiin...io.:r 
A ssi't cnt tjiinstcr 

Anslag 

Lönckoslnauo.:r 
Sjukvi'mt 
Ro.:so.:o.:rsiitlningar 
Expo.:nso.:r 

1'179/80 

'7l) 
67 

146 

17 131 OllO 
7000 

858000 
55 000 

18051 000 

HcriiknaJ iinJring 1980/81 

S1atcns livs
llll'Lkbvo.:rk 

+ 15 

1-15 

+3 940000 
+ 8000 
+ 100000 
+ 7000 

-t-4055000 

Fiin:
dragamkn 

-;- 15 

f 15 

+4155000 
~ 8000 
+ 100000 
+ 7000 

+4270000 

1 H;irtill kommer t.:<.1 20 vo.:tcriniin:r s11m utför ho.:siktning vid renkont1«'llslaktcricr 
under slaktsasnngcn. 

A vgiflcr för kötthcsiktning. som redovisas pi) statsbudgetens inkomst

sida under Inkomster av statens verksamhet. ber;iknas till 21.2 milj. kr. 

( 1979/80 20.2 milj. kr.). 

St" 1, · 11.1· /i 1 ·.1 ml'lfri.1·1 't'rk 

I. Pris- och li.ineornriikning 843 000 kr. 

2. Utvidgad vcrksamhct innch~irnndc bl. <t. lönckllstnader för 34 be

siktningsassistcnter för all klara den aktuella slaktvolymen ( + 3 212 000 

kr.). 

Fiireilrugu ndc 11 

Mi:d hänvisning till sammanst:illningcn hcmstiiller jag all rcgcrmgcn 

fi'lresh'tr riksdag.:n 

att till Tiic/..andl' lll' 1·i.1.1l/ ku.1/tllld<'r .f('ir kiillhl'sikt11i11g i·id kn11troll

.l'/11/;,1cria för budgetåret 1980/81 anvisa ett fi.irslagsanslag av 

22 J2 I 000 kr. 
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F 3. Statens ntcrinärmcdkinska anstalt 

197X/79 Utgift 30 87'.! 32'\ 

1979/80 Anslag 45 197 ()()() 

1980/81 Förslag 49 348 ()()() 

Statens vetcriniirmedicinska anstalt utft>r rraktiskt -\'ctenskapliga umk:r-

si.ikningar. vetenskaplig forskning och ~mura djrmed s<11nmanhiingamk 

arheten in(1111 vetcriniirmedicinens och livsmeut'lshygiem:ns t11nri-1dcn. An

stalten framstiillcr sera. vacciner och anura nakteriolllgiska preparat for 

dj11rsjt1k\':1rd. Anstalten bedriver upplysnings- och forskningsverksamhet 

bl. a. i fdga om bcbmpning av kreaturssjukdomar. 

Statens veteriniirmedicinska anstalt lcus av styn:bcn fi.ir S\'crigcs lant

hruk.~univer.\ild. Chef fi.ir anstalten iir en förcs1~'1mbn.:. Inom ansraltL'n 

finns ätta avdelningar. niimligcn hakt.:riologiska avddningen. virologiska 

avu..:Iningen. patologisk-anatomish.a avdelningen. krn1iska avdelningen. 

parasitologiska avdelningen. epizoPtologiska avd.:lningen. pl\ldukt ionsav

dclningL'n lh:h lwnsukntavdelningL'n. samt c·n ekonnmisektion. 

Huvuddekn av anstalten omlokaliserades undl'r i1r 1979 till Uppsala. 

1979/80 lkriikna<l iindring 1980/l< l 

Styrelsen for hin:-
Svcrigcs lant- dr:1ganden 
hruksunivcrsitet 

r~rsonal 

Handliiggande pcrsl>nal :'2 + ~ -I 
Övrig pc·r"mal 1-17 - -I -6 

199 - 2 -7 

Anslag 

Uinekostnader ~I <14'1000 ~I 302000 +- J-16000 
Sjukvf1rd 45000 + 5<Kl0 -+ ~000 

Rcs.:ers~ittningar 16)000 + 26000 
l.hrav utrikes resm 136000) (-t 40001 (-·) 

l.ukalk<>stna<ler 17 5-15 000 +4550000 -+ 3-167000 
Expenser 677000 + 2480()() + 114000 
S<irskilda under.,i\kningar 196000 + 20tKKl t 6000 
Övriga utgifter 55201\1)1\ + ,,)8()()(\ + 2 \~\\I)() 

45197000 +6809000 +4151000 

lnkllmstcr \'id statens veterin~irmedicinska anstalt. som rcdllvisas pä 

-,tatsnudgetens inkomstsida under I nkomstn av statens verksamhet. be

riiknas till 10. ! milj. kr. ( 1979/l\0 9.4 milj. h.J. 

I. Pris- nch liinL'omr~ikning 5012000 kr. 

2. Huvudförslag t+4008000 kr.i. 

( lrn huvudförslaget tillämpas kommer anstaltens omlokalisering och den 
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ddadt• fiirl;iggningen under en iiverg~mgsperiod att meJföra svårigheter alt 

hiheh[dla verksamheten i normal omfattning ;i\'en inom ramen för oföriind

rad n:,urstilldclning. 

Huvudförslaget medför iiven vi~,a veterin;irmedieinska effekter. SVA 

kan inte med bibch<)llen verksamhet i frt1ga om smittsamma Jjursjukdo

mar. som kriiver t'n integn.:rad insab av specialist:rade enheter. minska 

,in<t utgifter meJ 2 r;. En nedskärning med 2 r:; kommer liven att begriinsa 

S\'A:s mi.ijligheter att bekämpa sjukdomarna paralilarios hos nötkreatur. 

h;istintluensa. salmonella htis nötkreatur. akuta virusinfektioner hos nöt

kreatur nch ljiidt:rfä samt plasmat:yll1s hos mink. 

Huv11dför-.laget inneh;ir även min~kade intlikter med minst 200 000 kr. 

:1. Cienom omlt>k<1liseri11gen till Uppsala fnr parasitologiska avdelningen 

fiir forsla gangcn sedan dess tillkomst för verksamheten lämpliga lokakr. 

D:irvid hcr;ih.nas ;1vcn vcrbamhetcn öka. varför en forst;irkning av basre

'urscrna m.:d en institutionstekniker bchiivs ( + 82 000 kr.). 

4. Lokalerna för ett livsmedelshygieniskt undersöknings- och utvcck

lingslaboratorium ~ir nu färdiga \lCh verksamheten i laboratoriet pähö1jades 

den I juli 1979. Rutinverk~amheten har karaktiir av uppdragsverksamhet. 

Med den vl>lym av under~ökningar. som redan nu föreligger. kommer 

verksmnheten att ge intäkter på .:a 200 000 kr. För laboratoriet erfordras en 

först~irkning med en laboratorieveterinär ( + 132 000 kr.) och en laboratorie

as,istent ( + H7 000 kr.) jämte nmkostnader för laboratoriet ( + 113 000 kr.). 

5. Antibintikascktionen inom bakteriok1gin behöver en kraftig förstärk

ning ptt SVA. alldenstund SVA har refcrensfunktillll inom veterinärbakte

ritilogin. Resurser motsvarande till' vidare minst en laburatorieassistent 

maste stiillas till förfogande (+H6000 kr.). 

6. Den otillfredsstiillande arbet3situationen. som räder vid SV A:s pato

logisk-anatomiska avdelning. har gjort arbetsbördan mycket betungande. 

Personalförsliirkning med en laboratorieassistent iir oundgängligen niid

v;indig tim avdelningen skall kunna fullfölja de uppgifter som ålagts den 

<_,_ U:!OOO kr.l. 

F1irnlr11g<111ti1• 11 

För nästa hudgetär bör medel for statens veteriniirmedicinska anstalts 

verksamhet heriiknas med utgtmgspunkt i huvudförslaget. Härutöver har 

jag räknat medel for vis~a kostnader for nya lokaler m. m. som samman

hänger med anstaltens omlokalisering till Uppsala ( + I 182 000 kr.). Av 

samma anledning har jag räknat med minskade kostnader för maskintjiinst 

och parkskötsel samt för bevakning och stiidning av anstaltens lokaler. 

Oiirvid i_iverförs även en tjiinst från anstalten till det för Sveriges lantbruks

universitet geml;;'nsamma biblioteket. Sju tj;inster kan s[1kdes utgå ur an

staltens pc:rsonalfiirteckning. 

Jag hemstiiller att regeringen flircslår riksdagen 

all till Statens 1·eterinärmedici11ska anstalt för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 49 348 000 kr. 
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F 4. Veterinärstaten 

1978/7'J LI tgi ft 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

42 843 446 

41988000 

47 929000 

Frän anslaget avlönas personal i distriktsvetcrinärorganisationcn. Vi

dare bek1htas hl. a. vi~s kursverksamhet för wtcrin~lrpcrsonal m. fl. Från 

anslaget hestriJs iiven kostnaderna för viss verksamhet på försöksJjurs

omradet. bl. a. för att främja alternativa rn.:h kompletterande metoder till 

djurförsök. 

Personal 

Di st riktsvetcrinärcr 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvftrd 
Re seersäl t ningar 
Expenser 
Kursverksamhet 
Er~ättning till avlägset 

boende Jjurägarc 
Anskaffning av vis~ labora

tori.:utrustning 
Djurskyddsbefrämjande ät

gärJcr 
Centrala försöksdjursnämnJcn 
Rt:gionala djurförsöksetiska 

niimnJc:r 
Bidrag till djursjuk värd i 

vissa fall 

Lan r hrukssryrelscn 

1979/80 

310 

35468000 
11000 

3707000 
183000 
252000 

992000 

75000 

100000 
I 000000 

::!00000 

41988000 

I. Pris- och löneomräkning I 277 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Lantbruks
styrelsen 

+4%9000 
+ 9000 
+ 830000 
+ 3000 
+ 25000 

+ 50000 

+ ::!5000 

+ 100000 

+ 1000 

+6012000 

Före
draganden 

+4969000 
+ 9000 
+ 830000 
+ 3000 
+ 14000 

+ 50000 

+ 65000 

+ I 000 

+5941000 

2. Ökad ledighet har medfört större behov av vikariattjänster än heräk

nat. Anslagsposterna för lönekostnader. sjuk vård och reseersättningar 

hehöver därför anpassas till verkligt utfall och uppräknas med 4 609000 kr. 

3. En nedsk~irning av anslaget innebär en minskning av antalet distrikts

veterinärtjänster. Behovet av djursjukvård kvarstår dock och en dylik 

resursminskning måste därför kompenseras med arvoderade tjänster vilket 

stälkr sig dyrare för statsverket. Mot den bakgrunden bedömer styrelsen 

en nedskärning som orealistisk. 

4. Styrelsen hemställer om 25 000 kr. för lagerhållning av lahoratorie

preparat för ett heredskapslaboratorium. Lagerhållningen avses ske i sam

arhete med Svensk lahoratorictjänst AB (Svel:.ib). 

6 Rik.l"dage1; 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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5. Bidrag utgår enligt förordningen ( 1975: 540) om statsbiJrag till Jjur

sjuk vård i vissa fall för kostnader för vetcrinärvard enligt 3 ~ 

veterinärtaxeförordningen ( 1975: 539) till djurägare med begränsad pro

duktion och låg inkomst. De senaste budgetfiren har bidragsmöjligheten 

utnyttjats i allt mindre utsträckning. Anslagspostt.:n blir foras upp med 

I 000 kr. 

C1·n tra/a .fi"irsiiksdjursnii m ndcn 

Pris- och löneomr~ikning 100000 kr. 

Fiirn/ ra RU ncl <' 11 

Med hänvisning till sammanställningen heriiknar Jag anslaget till 

47929000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Veteriniirstatcn for budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 47929000 kr. 

F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

15 154552 

10000000 

15000000 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekäm

pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från ansla

get utbetalas också ersiittning för kostnader som uppkommit genom beslut 

om förintande av bisamhiillen. for bitillsynsmännens arvoden m. m. 

Lont hruh.1·tyff lscn 

Styrelsen föreslår att anslaget ökas med 5 milj. kr. med hänsyn till 

medelsförbrukningen under anslaget. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp vissa frägor om karantäns verksamhe

ten i landet. 

N111'llra11dc fiirhäl/andcn. Bestämmelser som syftar till att förhindra att 

smittsamma djursjukdl)mar fors in i Sverige finns i veterinära införselkun

görelsen ( 1958: 551. ändrad senast 1978: 640). Lantbruksstyrclsen. som är 

tillsynsmyndighet. kan i samband med att införseltillständ meddelas före

skriva <le villkor som styrelsen finner nödviindiga. I ett stort antal fall 

föreskrivs att djur skall förvaras i karantän under viss tid. 

I korthet innebär nuvarande tilHimpning av införselbestämmelserna att 

nötkreatur, svin, pälsdjur, fjäderfä och burfåglar niistan alltid mäste förva

ras i karantän. Djur av hiir nämnda slag som införs från Norge eller Finland 

behöver dock i regel inte siittas i karantän. Hiistar från europeiska länder 
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behi)ver i regel inte förvaras i karantiin. ej heller hundar och katter från 

rabiesfria liindcr. Karnntiinstidcn f'ör hundar och katter från andra liinder 

iir fyra månader. 

Djur kan förvaras antingen i l•ffentliga elkr enskilda karantänt:r. Nöt

kreatur förvaras i de offentliga karantänerna främst vid import av enstaka 

djur. Vid större slindningar iir det i regel omöjligt för en offentlig karan

tänsanstalt all ta emot samtligu djur. Vården av Jet många g:'rnger värde

fulla djurmaterialet kan också innebära svårigheter mcJ hänsyn till de 

personella resurserna pti de offentliga karantänerna. Utrymmesbrist kan 

hindra Je offentliga karantiincrna att ta emot stora sändningar av svin. får. 

fjiidcrfli och hurfäglar. Hiir sker karantiinsförvaringen niistan uteslutande i 

enskilda karantiincr. vilka iir särskilt inriittade för iindamälet. 

Offentliga karant~iner för djur finns i Göteborg. Helsingborg. Malmö, 

Sala och Sollcftcft. De tre förstniimnda har resp. kommun som huvudman. 

Karantlincn i Sala lir privatligd och karanhinsavdelningen vid hundskulan i 

Sollefteå iir statlig. Karantiinernas utrustning och standard bestämmer 

vilka slags djur sl>m kan tas emot. 

Samtliga kostnader för veteriniirhesiktning. provtagning och undersök

ning. karantänsförvaring, desinfektion. eventuell avlivning och destruk

tion eller annan åtgärd i iirende som avses i införselkungörelsen skall 

betalas av importören. F. n. uppgår karantiinskostnaJerna för en hund till 

ca 4000 kr. och fö1 en katt till ca 2400 kr. 

KMt11lliin.1·111red11i11gcn. Genom beslut den 23 juni 1976 bemyndigade 

regeringen dåvaramk chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla en 

siirskild utredare med uppgift att utreda frågan om karantänsverksamheten 

för djur. Utredningen. som antog benämningen utredningen (Jo 1976: 08) 

om karantlinsverksamheten för djur. avlämnade i december 1977 betän

kandet ( Ds .Jo 1977: 14) Karantiinsverksamhetcn för djur. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av statskontoret, 

riksrevisionsverket, statens hundskola, socialstyrelsen. luftfartsverket. 

generaltullstyrelsen. lantbruksstyrelsen. statens naturvi'trdsverk. statens 

bakteriologiska laboratorium. Sveriges lantbruksuniversitet. länsstyrelser

na i Stockholms. Uppsala. Malmöhus. Göteborgs och Bohus samt Väster

norrlands Hin. Svenska kommunförbundet. Göteborgs kommun. Helsing

borgs kommun. Malmö kommun. Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges 

veterinärförbund. Scandinavian Airlines System (SAS), Svenska ridspor

tens centralförbund. Svenska travsportens centralförbund. Svenska ken

nelklubben. Svenska sällskapshundklubben. Zoobranschens riksförbund 

samt styrelsen för statens hundskola. 

Sammanfattningsvis föreslår utredningen bl. a. att staten övertar huvud

mannaskapet för karantänerna i Göteborg och Helsingborg den I juli 1979 

samt att lantbruksstyrclsen övertar administrationen av dessa och bestäm

mer hur administrationen i övrigt skall byggas upp. 

Utredningen föreslt\.r vidare att verksamheten vid karantänen i Malmö 
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liiggs ner snarast möjligt och att huvudmannaskapet for den privata hund

karantiinen i Sala och karant~insavdclningen vid försvareb hund~kola i 

Sollcfteti ink iindra:-.. Nägra nya privata karantiiner för hundar och katter 

hiir inte inrättas. 

Utredningen föreslår även att veterinära införselkungörelsen ändras sä 

att det av kungörelsen klart framgär att iiven införselns angelägenhetsgrad, 

främst djurets avclskvalitet och det allmänna behovet av införseln. kan 

ingä vid prövning av ansökan om införseltillstånd. 

En mer detaljerad redovisning av utredningsförslag och remissutfall ges i 

anslutning till mina ställningstaganden till utredningens förslag. 

Fiin·draga11de11 

Uiget vad giiller utbredningen av smittsamma djursjukdomar i Sverige är 

mycket gott i jämförelse med flertalet länder. Förklaringen till detta torde 

vara all Sverige i mycket stor utsträckning har havet som gräns mot andra 

liinder och att statsmakterna vidtagit effektiva tltgärder för att skydda 

landet mot smittsamma sjukdomar. 

Jag vill ocksä erinra om de omfattande åtgärder som satts in för att 

utrota de mest förlustbringande smittsamma sjukdomarna här i landet. 

Detta har kostat samhället stora summor. Bl. a. däiför är det viktigt att 

erforderliga ansträngningar görs for att förhindra att sjukdomar som utro

tats etablerar sig igen. För att nå detta mäl behöver vi därför möjligheter 

all upprätthålla en effektiv gränskontroll och vidta andra ätgiirder. Det bör 

i detta sammanhang framhållas att bl. a. den moderna samfärdseln i viss 

mån ökat riskerna för spridning av smittsamma sjukdomar. 

Införsel från ett land med en mindre gynnsam situation än vär egen i 

fråga om smittsamma sjukdomar innebär alltid ett risktagande. Sådan 

införsel bör alltså tolereras endast om det finns särskilda skäl. Jag delar 

karantänsutredningens uppfattning att villkoren för införsel av djur bör 

skärpas. För riksdagens information får jag därför anmäla att jag ämnar 

föreslå regeringen en ändring i veterinära införselkungörelsen ( 1958: 551, 

ändrad senast 1978: 640) som bl. a. har till syfte att förebygga att smitt

samma djursjukdomar sprids genom införsel av djur och vissa varor. 

Ändringen tar sikte på att av hänsyn till skyddet mot djursjukdomar 

begränsa sådan införsel som inte framstår som angelägen frän allmän eller 

enskild synpunkt. 

En viktig skyddsi\.tgärd vid införsel av djur är karantänsförvaring. I det 

följande kommer jag att redogöra för hur jag bedömer att karantänsverk

samheten bör anordnas. 

För nötkreatur. hiistar. fjäderfä och burfåglar används huvudsakligen 

enskilda karantäner. Om nuvarande införselbestämmelser kan bibehållas 

för dessa djurslag behövs enligt karantänsutredningen ingen ökning av 

antalet platser för större djur i de offentliga karantänerna. Tvärtom anser 

utredningen att man utan påtagliga olägenheter kan minska antalet platser 

för större djur. 
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Enligt karantänsutr1::dningens uppfattning bör karantänsverksamheten 

vid de offentliga karantiinerna alltmer inriktas på karantiinsförvaring av 

mindre siillskapsdjur. främst hundar och katter. 

Jag delar karantiinsutredningcns och remissinstanscmas uppfattning att 

nuvarande ordning med enskilda karantiiner för animalieproduktionens 

djur och burfåglar bör bibehi'lllas. Vid införsel av enstaka sädana djur bör 

det dock föreligga möjlighet till förvaring i offentlig karantiln. Jag förordar 

därför att vid en av landds offentliga karantäner av beredskapsskiil anord

nas ett begränsat antal platser for dessa djurslag. Verksamheten vid de 

offentliga karantänerna bör i övrigt inriktas på karantänsförvaring av 

främst hundar och katter. Som framgår av det föregående har situationen 

när det gäller karantänsförvaring av dessa sällskapsdjur varit besvärande 

beroende på att antalet karantänsplatser är otillräckligt. 

Från många håll har framförts att det alltid bör finnas ett så stort antal 

platser för karantänsförvaring av hundar och katter att några väntetider 

inte behöver uppstå. För vissa personer. bl. a. sådana som avser att varak

tigt bosätta sig här i landet, kan en väntetid på flera månader innebära 

svåra olägenheter. En sådan dimensionering av karantänerna skulle emel

lertid bli mycket kostnadskrävande. Efterfrågan på platser är inte heller 

konstant och påverkas av en mängd faktorer. t. ex. smittläget i olika 

exportländer. avgifterna för karantänsförvaringen. konjunkturerna. antalet 

personer som vid flyttning till Sverige medför sällskapsdjur m. m. 

Nuvarande djurkarantiincr i Göteborg. Malmö och Helsingborg ägs och 

drivs av vederbörande kommuner. Karantänen i Sala är privatägd och 

karantänsavdelningen i Sollefteå tillhör statens hundskola. 

Enligt gällande bestämmelser föreligger inte någon skyldighet för kom

muner att hålla karantiin. Anledningen till att vissa stora hamnstäder trots 

detta tagit pft sig uppgiften torde vara viljan att ge allmän service i anslut

ning till import och annan handel. Vcrksamhett:n vid de tre karantänerna i 

kommunal regi har under ganska läng tid gått med förlust. Kommunsty

relserna i Göteborg, Malmö och Helsingborg har i en gemensam skrivelse 

hemställt att staten snarast tar över huvudmannaskapet för karantiinsverk

samhcten. 

Enligt karantänsutredningens uppfattning ligger karantäns verksamheten 

utanför kommunernas hälsovårdande uppgifter och dessutom är de djur

ägare som anlitar de offentliga djurkarantänerna ofta bosatta utanför den 

kommun där karantiinen är belägen. 

Privata karantäner är enligt karantänsutredningens mening förenade 

med flera nackdelar. Sålunda anförs att staten inte kan erhålla några 

garantier att verksamheten skall fortgå pil lång sikt. Av olika skäl kan 

driften vid privata karantäner upphöra och hot om nedläggning kan använ

das som argument vid förhandlingar om statliga bidrag. Vidare anför 

utredningen att privata vinstintressen kan medföra risk för att anvisningar 

för skötseln inte följs till fullo i de fall anvisningarna medför extra arbete 

eller på annat sätt är kostsamma. 
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Karantänsutredningen föreslär därför all staten den l juli \ 979 tar över 

huvudmannaskapet för karanllinsverksamheten vid de offentliga djurka

rantiinerna i Göteborg och Helsingborg samt all staten omeddhart vidtar 

nödvändiga ätgärder så att en ny brantiin kan uppföra~ i niirheten av 

Arlanda. Karantänen i Malmö bör enligt utredningen läggas ner. Kar~in

tänen i Sala föreslås kunna drivas i privat regi även i fortslittningen. 

Genom statens hundskola är staten redan huvudman för karantiinen i 

Solleftd'1 och nägon förändring föreslås inte. 

Flera remissinstanser tillstyrker utredningens förslag all huvudmanna

skapet för djurkarantänsverksamheten övertas av staten. Bl. a. anförs som 

skiil häifor att insynen och kontrolkn underHittas. Vissa remissinstanscr är 

emellertid kritiska mot statligt huvudmannaskap. 

För egen del fär jag anföra följande. 

Karantlinsverksamheten kan uppdelas i två principiellt skilda om räden 

- det som rör sällskapsdjuren och det som omfattar de animaliepHlduce

rande djuren inom lantbruket. Karantänsutredningen har föreslagit att 

staten övertar huvudmannaskapel för de karantäner som drivs av vissa 

kommuner. Detta innebär i huvudsak att staten skulle driva karantäner för 

sällskapsdjuren. medan däremot övrig karanliinsverksamhel liven fortsiill

ningsvis skulle bedrivas i enskilda karantiinslokalcr som godkiinls av lant

bruksstyrelsen. Att man här har olika synsätt på olika djurslag kan förkla

ras av att riskbedömningcn måste göras från delvis olika utgfmgspunkter. 

Karantänsförvaring av sällskapsdjur sker sålunda framför allt för att skyd

da landet mot sjukdomar som kan överföras till människan samt svårbe

kämpade farsoter för den vilda faunan. Detta är slirskilt fallet med rabies. 

Niir det gäller animalieproduktionen syftar karantänen nästan uteslutande 

till att skydda djurslag inom denna. 

Bedömningen av de totala riskerna för samhiillel i samband med införsel 

av djur är enligt min mening en faktor som skall ha ett avgörande inflytan

de p?t uppbyggnaden av karantänsvlisendel. Niir det gäller animalieproduk

tionens djur fungerar del till synes hra med Je av lanthruksslyreben 

tillfälligt godkända karantäner som anordnas av enskilda personer eller 

organisationer inom jordbruksnäringen. Jag har tidigare också framhållit 

att verksamheten vid de offentliga karantänerna därför i huvudsak bör 

inriktas på karantänsförvaring av hundar och katter. 

De offentliga karantänerna är permanenta och speciellt byggda och 

inredda för ändamålet. En fördel med de offenlliga karantiinerna är ocksä 

att de förfogar över personal som är insatt i de speciella rutiner som iir 

förbundna med karantänsverksamhet. Det forhällandel all karantiiner iir 

offentliga behöver emellertid enligt min mening inte utesluta kommunalt 

eller privat ägande. Statens primära uppgift är att ansvara för att karan

tänsverksamheten får en ändamålsenlig inriktning. Vidare skall staten 

gc;:nom tillsyn övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämrndse med 

gällande föreskrifter. Enligt hittills vunna erfarenheter har erforderlig in

svn och kontroll kunnat uppehållas vid de icke-statliga. offentliga karan-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 87 

tiinerna. Frän kon1rolbynpunk1 tinhs det 1.färfiir ingen anledning all !Jlcslu

ta kommunalt L'lkr privat huvudmannaskap. 

Forlsall kommunalt huvudmannaskap har den fördelen all redan vunnen 

e11"arcnhe1 av verksamheten tillvaratas rn:h att administrationen ligger niir

man:: verksamheten. Offentliga karantiincr i prival regi iir ocksi'i ctl <llterna

tiv som förtjänar all beaktas. Karantiinsverksamheten tllrde ofta med 

fördel kunna drivas st1som familjeföretag. Risken för pliitsliga nedliigg

ningar av priva1a karantiiner bör kunna bemiislras. t. ex. genom l{t11gsiktiga 

avtal. Enligt vad jag erfarit finns !lera privatpersoner s1.'m h1.1s lanlbruks

styrelsen anmält intresse för alt inrätta offentliga karantiiner. Med hänvis

ning till vad jag nyss har anfört iirjag inte beredd fiin,rda all stalt:n tar iiver 

huvudmannaskapet för de offentliga karantiinerna som nu drivs i kommu

nal eller privat regi. Jag kan allts{1 inte heller bitriida förslaget om inriittan

Je av statliga karantiiner utöver den som finns vid statens hundsk1.1la i 

Solleftdt. Lantbruksslyrelsen bör enligt min mening [1faggas ell planerings

ansvar fi.ir karantiinsverksamheten. 

Enligt veterinära införselkungörelsen skall kostnaderna för karantäns

förvaring betalas av importören. Av olika skiil har taxorna vid Je kommu

nala offentliga karantänerna inte kunnat hällas pä en si'ldan nivä att full 

kostnadstiickning erhällits. 

Karantiinsutredningcn har beriiknat att om karantiinsavgifterna skall ge 

full kostnadstiickning mt1slc taxan för hund höjas frnn nuvarande C•t 30 kr./ 

dag till ca 45 kr./dag. Detta skulle innebära en total kostnad för karantäns

förvaringen under fyra månader av ca 5 800 kr. Utredningen bedömer det 

inte möjligt att höja taxan si'! kraftigt eftersom risken för okwlig införsel 

därmed skulle öka. Taxan bör dock enligt utredningen kunna justeras med 

hänsyn till förändringarna i penningviirdet. Eftersom utredningen förordat 

statligt huvudmannaskap förutsälter den att staten i framtiden skall ikliida 

sig Je driftsförluster som uppkommer. Utredningen beräknar all dessa 

under 1980-talet kommer att ärligen uppgå till ca 350000 kr. Till detta 

kommer investcring!>kostnadi:r för nya karantiiner. 

Flertalet remissinstanser delar utredningens bedömning att en alltför 

kostsam karantänsbehandling ökar riskerna för smuggling. Andra remiss

instanser finner inte att utredningens argumentering är övertygande när det 

gäller sambandet mellan taxesättning och ökad smuggling samt diirmed 

sammanhängande risk för införande av djursjukdomar. 

För egen del vill jag framhålla all kostnaderna for karantänsförvaring av 

djur i princip bör bestridas av vederbörande djurägare. Risken för olovlig 

införsel vid taxchöjning till full kostnadstäckning torde vara marginell. 

Principiella skäl talar också emot en subventionerad karantiinsverksam

het. En sådan subvention skulle bl. a. gynna import av djur fr:'tn Hinder med 

sämre hälsofäge. Jag anser Jäifor att karantäns verksamheten för djur bör 

finansieras genom avgifter som ger full kostnadstiickning. 

Det finn~ emellertid ett behov av att inom landet ha en karantän som har 

ett antal reservplatser för alla aktuella djurslag. Den nuvarande karantänen 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 88 

i Hebingborg skulk exempelvis kunna fylla denna funktion. Beredskapen 

innebiir emellertid att vissa karanfansplatser stt1r outnyttjade under Hingre 

eller kortare tid vilket försämrar driftsresultatet. Eftersl>m det far anses 

vara i hela landeb intresse att Jet finns en karant~in meLI viss reservkapa\:i

tet och beredskap anser jag det motiverat att staten ikläder sig visst ansvar 

for de ökade driftskostnaderna. Regeringen bör därför begära riksuagens 

bemynuiganue att frän anslaget Bekämpande av smittsamma husdjurssjuk

Llomar. m. m. utbetala bidrag till fämplig karantänsanstalt för täckande av 

ökade kostnader för beredskap. 

Som jag tidigare har framhållit finns Jet intresse att anordna offentliga 

karantäner i privat regi. Enligt min mening bör man ta fasta på Jetta och 

från samhällets sida medverka till att sådana kan komma till stånd. Sålunda 

bör ett statligt finansieringsstöd lämnas i fonn av garanti för lån till investe

ringar i sådana anläggningar som behövs för verksamheten. Stöuets storlek 

bör bestämmas efter utredning av behovet. Som villkor bör vidare gälla att 

verksamheten har förutsättningar att bestå på sikt. Det bör i övrigt ankom

ma på regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. lantbruksstyrel

scn att närmare utforma villkoren för stödet. För verksamheten beräknar 

jag att statlig garanti bör få lämnas med sammanlagt högst I milj. kr. Det 

totala garantibeloppet bör rymmas inom den totala ram om 751 milj. kr. 

som jag nyss har förordat under anslaget B 7. Täckande av förluster på 

grund av statlig kreditgaranti. Det bör ankomma på lanthruksstyrelsen att 

besluta om vilken delram som lämnad garanti skall belasta. 

Slutligen vill jag ta upp statens utgifter för att bekämpa salmonella hos 

husdjur. Dessa utgifter har under senare år ökat kraftigt och jag anser det 

därför vara angeläget att försöka begränsa dessa utgifter. För att analysera 

möjligheterna härtill och i övrigt få en belysning av aktuella problem inom 
området har jag tillsatt en arbetsgrupp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår rik~dagen att 

l. godkänna de riktlinjer för karantäns verksamheten som jag nu har 

reuovisat . 
., godkänna vad jag har förordat om statligt stöd till offentliga 

karantäner. 
3. till Bekämpande m· smittsamma h11sdj11r.1·.1j11kdomar, m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 15 000 000 kr. 

F 6. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av I()()() kr. till uppJrags

verksamhet vid statens utsiiJeskontroll. 

Statens utsädeskontroll är centralt organ för den statliga utsädeskon

trollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analy

sering. provtagning och plombering m. m. av utsädesvaror samt att bedriv~ 
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forskning och försöksverksamhcl i syfte att främja att fullgott utsäde 

lillhandahälls. Utsädeskontrollen bedriver vidare rådgivning och upplys

ning, utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar samt arbetar 

för samordning av kontrollvcrksamhcten. Utsädeskontrollen har hand om 

uppbörden av v;ixtförädlingsavgifter. 

Statens uts;idcskontroll leds av en styrelse. Chef för utsädeskontrollen 

iir en föreståndare. Utsiideskontrollen omfattar enheter i Umeå, Solna och 

Lund sam! en siirskild enhet vid W. Weibull AB. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Statens utsädes- Före-
kontroll draganden 

Personal 

Handläggande personal 42 
Övrig personal 100 -2 2 

142 -2 -2 

Plan 
Kostnudl'r 
Allmännyttig verksamhet 3033000 + 800000 + 773000 
Uppdragsverksamhet 14070000 + 1815000 +1677000 

17103000 +2615000 +2450000 

Intäkter 
Uppdrags verk sam het 12800000 +2485000 +2344000 
Driftbidrag för täckande 

av underskott vid enheten 
i Umeå samt vid köksväxt-
sektionen 1270000 - 663000 - 667000 

Driftbidrag för allmän-
nyttig verksamhet 3033000 + 793000 + 773000 

17103000 +2615000 +2450000 

Statens 11tsiidesko11troll 

I. Huvudförslaget innebär att två tjänster dras in och ersätts med prov
tagarc (+6000 kr.). 

2. För utrustning behövs utöver nu utgående anslag av 80000 kr. ytterli

gare 185 000 kr. 

Fiiredrai;unde n 

För nästa budgetår bör medel för utsädeskontrollens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. Vad gäller anslaget Statens utsä

deskontroll: Utrustning föreslår jag att detta upphör. Jag har därvid räknat 

med att utsädeskontrollen får ett eget ansvar för att finansiera de reinves
teringar som är nödvändiga. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Stutens utsiideskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 7. Bidrag till statens utsädeskontroll 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

14 383 000 

4409000 

' Anslagen Bidrag till staten~ utsädeskontroll och Statens utsädcskontroll: Utrust
ning. 

Under anslaget anvisas medel för den allm:innyttiga verbamheten vid 

statens uts~idcskontrnll m:h för att tiic:ka underskotten för vcrksarnhi:tcn i 

Umeå och för köksv:ixtsektioncn i Lund. 

Sta/1•11.1· 11t.1iiJnk11ntroll 

Anslaget bör föras upp med 4409000 kr. 

Fiircdraga11J1•11 

Med hiinvisning till vad jag har anfört under punkten F h beräknar jag 

anslaget till 4 409 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen fi.ircsl{ir riksdagen 

att till Bidrag Jil/ slatens 111siiJe.1ko111rull för budgctf1rct 1980/81 

anvisa ett resi::rvationsanslag av 4 409 000 kr. 

F 8. Bekämpande av ,·äxtsjukdomar 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1511820 

200000 

200000 

Fdtn anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 

mot växtskadegörare enligt växtskyddslagcn ( 1972: 318. ändrad senast 

1977: 351) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader 

för beredskapsätgärder mot karantänsskadegörare bestrids också från det

ta anslag. liksom kostnader för undersökningar av växtprover som av 

växtinspektionen överlämnas till Sveriges lantbruksunivcrsitet för labora

toriemässig diagnostisering. 

Lantbruksstyrelsen 

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 200 000 kr. och att styrelsen 

bemyndigas att använda högst 150000 kr. för brådskande undersökningar i 

~amband med växtinspektion samt högst 30 000 kr. for täckande av kostna

der för växtskyddsförsök vid lantbruksnämnderna i Östergötlands. Kalmar 

och Skaraborgs län. 
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Fiirniru!:a 11de11 

Jag biträder lantbruksstyrelscns förslag. 

Jag hemst~iller att regeringen fön~sltir riksdagen 

att till Bekii111pa11Je a1· 1•iix1.~i11/.:.Jo111ar för budgetåret 1980/81 an visa 

ett förslagsanslag av 200 000 kr. 

F 9. Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

77 ()()(} 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratmium är centralt organ för kemisk 

analysverksamhet i frf1ga om pn1dukter från jordbruk. skogsbruk rn.:h 

trädgårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Laborato

riet utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndigheter eller 

enskilda och fungerar som servicelaboratorium för forskning llCh försöks

institutioner på jordbrukets. skogsbrukets och triidgånlsnäringens omrä

den. Laborawriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse 

för den lantbrukskemiska analysverksamheten samt lämnar råd lKh upp

lysningar i ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsomrf1de. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium leds av en styrelse. Chef för 

laboratoriet lir en föreständarc. Inom laboratoriet finns tvf1 avdelningar. en 

uppJragsavJelning och en avJclning för metoJutvcckling samt en ekono

misektion. Dessutom finns en norrlanJsfilial i RöbäcksJalcn. 

Verksamheten finansieras med avgifter och biJrag. Avgifterna skall i 

princip täcb kostnaJerna för uppJragsverksamheten. Tiickning av even

tuellt underskott för denna verksamhet och för metodutveckling m. m. 

sker genom att bidrag lämnas till verksamheten frfrn rcscrvationsanslaget 

Bidrag till swtens lantbrukskemiska laboratorium. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

I 97'J/80 

13 
54 

67 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens lant
brukskemiska 
laboratorium 

+2 

+2 

Före
draganden 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Statens lant- Före-
hrukskemiska draganden 
lahoratorium 

Plan 
Kostnader 
Centrallaboratorie-

uppgifter 485000 + 306000 + 118000 
Metodutveckling [ 879000 + 845000 + 693000 
Uppdrags verk-

sam het 84081)()() + 1869000 +I 128000 

10772000 +3020000 +1939000 

/111ä/.:1er 
Uppdrags verk-

sam het 6125000 + 919000 + 868000 
Forskningsbidrag 215000 + 68 IX)() + 68 ()()() 
Driftbidrag 4 432 000 + 2 033 000 +I 003000 

10772000 +3020000 +1939000 

Statens lunthrukskemiska lahvratorium 

I. Pris- och löneomräkning I 384 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär personalinskränkningar(+ 1268000 kr.). 

3. För personalutbildning hegärs medel(+ 125 000 kr.). 

4. För utveckling av analysarbetet behövs medel för I 1/2 tjänst 

( + 172 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har räknat med en i förhållande till budgetåret 1979/80 oförändrad 

verksamhetsnivä. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Statens lanthrukskemiska laboratorium: Uppdrag.1·i•erksam
hf't för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

F 10. Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4 168000 

4432000 

5 435 000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för metodutveckling m. m. och för att 

täcka eventuellt underskott i uppdragsverksamhetcn vid statens lantbruks

kemiska laboratorium. 

Statens lanthrukskemiska laboratorium 

Anslaget bör föras upp med 6 465 000 kr. 
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FörcJrai:anden 

Med hänvisning till sammanställningen under punkten F 9 beräknar jag 

anslaget till 5 435 000 kr. .lag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens lantbrukskl'miska laboratorium för budget
året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 5435000 kr. 

F 11. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

70000 

1000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags verk

samhet vid statens maskinprovningar. 
Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna handeln 

förekommande maskiner för jordbruk. skogsbruk och trädgårdsnäring 

samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet genom att ge ut tryckta 

meddelanden rörande verkställda provningar. Bland maskinprovningarnas 

uppgifter i övrigt ingår att lämna allmänheten råd och upplysningar samt 

att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning. Maskinprovningarna är 

riksprovplats för grävmaskiner och lastbilshytter. 
Maskinprovningarna leds av en styrelse. Chef för maskinprovningarna 

är en föreståndare. Inom maskinprovningarna finns en huvudcxpedition 

och tre allmänna avdelningar. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Plan 
Kostnudt'r 
Myndighetsuppgifter, prov-

ningsverksamhct, m. m. 
Riksprovplatsverksamhet 

Intäkter 
Uppdragsvcrksamhet, m. m. 
Driftbidrag 
Intäkter från riksprov

platsen 

1979/80 

Il 
IH 

29 

5668000 
6500000 

12168000 

1600000 
4068000 

6500000 

12168000 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens maskin- Före-
provningar dragandcn 

+I 
+:! 

+3 

+ 1998000 
+ 500000 

+2498000 

+ 100000 
+ 1898000 

+ 500000 

+2498000 

+ 600000 
+ 500000 

+ 1100000 

+ 100000 
+ 500000 

+ 500000 

+ 1100000 
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St lll l'llS 11wski 1111ri 11 ·11 i11,i.:ar 

I. Pris- oi.:h li•neomr;ikning 643 000 kr. 

2. HuvuJfiirslaget innebär all en tj;inst far dras in. Alternativet ;ir inte 

förenligt mcJ ribdagens mäl för maskinprovningarnas verksamhet 

(+551 ooo kr.L 

3. hir att uppr;itthälla 11fiiränJrad omfattning av verksamheten begiirs 

full pri'- och lön..:omrLikning ( + 92 000 kr.). 

4. Fiir att inrätta en sd.tion fi_ir provning av trädg~1rdsbrukds maskiner 

beg;lrs 645 000 kr. 

5. För serieprovning av traktorer hcg:irs 800000 kr. 

1974 ~ll"s tr:idgilrdsn;iringsutrcdning liimnad..: i oktober 1979 promcr10-

rian Provning av u·;idg~1rdsmaskiner. Utredningen förcsfar en väsentligt 

utökau provning för fulbthnuig egrnskapsredovisning av trädgi\.rdsnäring

ens maskiner vill maskinprnvningarna. Enligt utreuningens mening är ma

skinprovning en väsentlig del av samh;illets insatser för att främja niiring

ens kllnkurrenskraft m. m. Gcnllm att provningen även omfattar sädana 

egenskaper som rör arbetarskydd och arbetsmiljö kan ;ivcn olycksrisker 

och Jälig arbetsmiljö i övrigt undvikas. Utredningen föreslår all provning

en till i\verviigande del sker pä maskin provningarnas egna initiativ. Utred

ningen föresl~1r att maskinprovningarna for hudgetäret 19~0/~ I tillförs nya 

resurser motsvarande 500 000 kr.. varav 175 000 kr. avser engftngskost

nad..:r. 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av statskontoret. 

riksrevisionsverket. lantbruksstyrelsen. statens maskinprnvningar. arbe

tarskyddsstyrelsen. statens provningsanstalt. Lantbrukarnas riksförbund. 

Trädgårdsnäringens riksförbund. Svenska kommunförbundet, Föreningen 

för kommuni.11 park- och naturvård och Landsorganisationen i Sverige som 

iivcn hilagt yttrande från Svenska kommunalarbetareförbundet. Skrivelse 

har dessutom inkommit frhn Föreningen Sveriges Kyrkogftrdschefcr. 

Remissinstanserna tillstyrker i huvudsak förslaget. 

Fiircdru~u11d1•11 

För niista buJgctfa bör medcl för maskinprnvningarnas verksamhet 

beriiknas med utg{ingspunkt i huvudförslaget. Jag har dock beräknat medel 

för viss provning av trLidgärdsmaskiner. Jag förcslttr vidare att anslaget 

Statens maskinprnvningar: Utrustning upphör. Jag har sftlunda räknat med 

att myndigheten i fortsiittningen för ett eget ansvar för att finansiera de 

reinvcstcrin!!ar som ilr nödv;indiga. Fi.ir riksdagens kiinnedom vill jag 

meddela att ansvaret för den officiella provningen av maskiner inom livs

medelsindustrins omrt1dc har förts över till statens livsmedels verk fr. o. m. 

den I juli 1979. 

Jag hemstiiller att regcringcn föreslhr riksdagcn 

att till Stute11.1 11ws/.;i11pro\'lli11f,f1ir: Uppdra~.11·1·rksa111he1 för budget

~iret J 9X0/8 I anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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•' 12. Bidrag till statens maskinprovningar 

1978/79 u lgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

4014000 
14 568000 

4 568 ()()() 

Reservation 

1 Anslagen Bidrag till statens maskinpwvningar och Statens maskinprovningar: Ut
rustning. 

Unucr anslaget anvisas meucl för att täcka vissa kostnader för mynuig

hctsuppgiftcr m. m. vid maskinprovningarna. 

Swtens n1uski11prov11i11~ar 

Anslagcl bör föras upp med 5 %6000 kr. 

F ärl'd rugu nd t' 11 

Meu h~1nvisning till vad jag har anfört under punkten F 11 beräknar jag 

anslaget till 4 568 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen förcsl~1r riksdagen 

all till Bidrag till .1·rare11.1· maski11pT<m1i11gar för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservatinnsanslag av 4 568 000 kr. 

F 13. Statens växtsortnämnd 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

223 673 

185000 

302 ()()() 

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt viixtförädlarrättslagcn 

( 1971: 392. andrad senast 1977: 703) samt utsädeslagen (1979: 298). Nämn

den fullgör de skyldigheter som åligger myndighet i unionsstat enligt kon

ventionen den 2 december 1961 för skydd av växtförä<llingsprodukter. 

Niimnden består av ordföranut.: samt 13 anura ledamöter. Inom nämnden 

finns en ;1vuclning för viixtföriidlarrtittsfrägor och en avdelning för odlings

värdesprövning, den sistniimndu mecl en sektion för Jantbruksväxter och 

en sektion för köksväxtt:r. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en 

chef. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1979/80 

l 
l 

2 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens växt
sonnämnd 

Före
draganden 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Anslag 
Vr1:ifter 
Lönekostnader 319000 
Sjuk.värd 100 
Rcseersättningar 60000 

Därav utrikes resor (34000) 
Lokalkostnader 27000 
Expenser 24000 
Övriga utgifter 17900 

448000 

Jnkomstl'r 

Avgifter 263000 

Nettoutgift 185000 

State11s växtsort11äm11d 

I. Pris- och löneomräkning 123 000 kr. 

2. Huvudförslag ( + 117 000 kr.). 

Statens växt
sortnämnd 

+ 76000 

+ 25000 
(+ 24000) 
+ 3000 

+164000 

- 19000 

+123000 

3. Full pris- och löneomräkning begärs (+6000). 

Föredraga11den 

rörc
draganden 

+ 70000 

+ 25000 
(+ 24000) 
+ 3000 

+ 98000 

- 19000 

+117000 

För nästa budgetår bör medel för växtsortnämndcns verksamhet beriik
nas med utgångspunkt i växtsortnämndcns huvudförslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 1•äxtsortnämnd för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 302 000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges lantbruksuniversitet bedriver utbildning. forskning och rfillgiv

ning m. m. inom jordbrukets. trädgårdsnäringens. skogsbrukets och vete

rinärmedicinens omrttden. 

Lanthruksuniversitetet leds av en styrelse, vilken är styrelse även för 

statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Ben:dam.le organ ät styrelsen iir 

en planeringsberedning. en utbildningsberedning. en forskarutbildnings

nämnd samt en lokalnämnd. 

Vid lantbruksuniversitetet finns en lantbruksvetenskaplig. en skogs

vetenskaplig och en veteriniirmedicinsk fakultet. Vid varje fakultet finns 

en dekanus. en kollegienämnd, ett fakultetskollegium, en tjänsteför

slagsnämnd samt planerings- och ledningsorgan för den programhundna 

forskningen och försöksverksamheten. Vid den lantbruksvetenskapliga 

fakulteten sker liksom tidigare planeringen av försöksverksamheten i för

sökskollcgiet med dess sektioner samt lokalt i distriktsförsöksnämndema. 

Vid de skogsvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulteterna har forsk

ningsnämnder inrättats. 

För planering och ledning av den grundläggande utbildningen vid lant

bruksuniversitetet har införts en linjenämndsorganisation. Styrelsen har 

inriittat sju linjenämnder för de nio utbildningslinjerna vid universitetet, 

nämligen för agronom- och hortonomlinjerna, landskapsarkitektlinjen. 

lantmästar- och trädgårdsteknikerlinjerna, jägmästarlinjen, skogsmästar

linjen. skogsteknikerlinjen och veterinärlinjen. 

S1·eri~es la11thruks1111ivcrsitN 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81 sammanfattar lant

bruksuniversitetet huvudlinjerna i verksamheten vid lantbruksuniversite

tet och ger en översikt över de delar av verksamheten som kommer till 

uttryck i budgetförslaget. 

Anslagen till verksamheten vid lantbruksuniversitetet uppgår innevaran

de budget:'\.r till drygt 338 milj. kr. Antalet anställda är totalt ca 3 000. 

Av de sammanlagda resurserna vid lantbruksuniversitetet beräknas ca 

25 i;;, disponeras för utbildning. Arligen antas till grunduthildning vid 

lanthruksuniversitetet sammanlagt ca 570 studerande. Antalet studerande, 

inberäknat bl. a. forskarstuderande och specialstuderande, uppgår till 

drygt 2 100. 

Anslagsökningar begärs för fortsatt upprustning av utbildningsresur

serna för veterinärutbildningen med utg:'tngspunkt i riksdagens heslut om 

ökad antagning till veterinärlinjen. Förstärkning begärs för utbyggnad av 

7 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilat:a 13 
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forskning och försöksverksamhel angf1enJe ökad anviindning av växlnii

ring m. m .. skogsföryngring samt problem kring djurhiilsa. 

De tre fakulteternas driftkostnaJsanslag och anslaget till bokinköp bör 

liiggas samman till elt för fakulteterna och biblintekct gemensamt driftkost

nadsanslag. Vidare föresbs alt medel för viss verksamhet vid institutionen 

för skogstaxcringen skall anvisas frän ett siirskilt anslag. 

Utvecklingslendenserna inom skogsbruket har bedömts peka p[1 ett ökat 

behov av utbildad personal. vi I kel motiverar en ökning av utbilJningskapa

citeten pä bl. a. skogsmiistarlinjen. Mot denna bakgrunJ föreslär lant

bruksunivcrsitctet att antalet studeranJc pf1 skogsmästarlinjen ökas frän 30 

till 4.~ per [1r. 

Den med medel ur arbetarskyddsfonJen försöksvis anordnade uthilJ

ningen av skyJdsingenjörcr för jorJhruk och träJgärdsodling hör enligt 

lanthruksunivcrsitetet permanentas. Utbildningen bör ske gemensamt med 

utbildningen av skogliga ingenjörer och förläggas till Skinnskalleberg. 

Lantbruksuniversitetet har utrett behovet av en utökad antagning av 

antalet studerande på agronomlinjen. Trots en ökning är 1970 frän 80 till 

105 studerande per är finns alltjämt en betydande brist på agronomer. 

särskilt med ekonomisk och teknisk inriktning. En ökad efterfrågan på 

agronomer kan förväntas i framtiden inom bl. a. livsmedelsindustrin, miljö

vård, rådgivning och service till jordbruket. 

Mot denna bakgrunJ föreslår lantbruksuniversitetet att antagningen till 

agronomlinjen ökas frtin 105 till 130 studerande per är fr. o. m. liisäret 1980/ 

81 och att crforJcrliga resurser anvisas lantbruksuniversitelet budgetåret 

därpf1. 

Re111issy11ra11de11a. Efter remiss har yttranden avgetts av lantbrukssty

relscn, styrelsen för internationell utveckling (SIDA), Landstingsförbun

det, Lantbrukarnas riksförbunJ CLRF), Cenlralorganisationen SACO/SR 

och lantbrukshögskolans stuJenlkar. 

f,a111hmksstyrl'fsc11 framh{1ller att fortsatl stor brist p~1 ekonomiinriktade 

agronomer kommer att ri\da under de närmaste åren. Brist torde även 

komma att föreligga pä agronomer med byggnaJs- eller maskinteknisk 

inriktning. För att så snart som möjligt komma till rätta med obalansen i 

tillgång/efterfrägan pä agronomer med olika inriktningar vill lantbrukssty

relsen föreslå att Sveriges lantbruksuniversitet överväger olika möjligheter 

till styrning mellan inriktningar. t. ex. ökad information och kvoterad in

lagning av agronomie studerande pä de olika inriktningarna med hänsyn till 

förväntat framtida behov. Lantbruksstyrelsen anser att en styrning av 

stuJieinriktningen pf1 kort sikt är mer angelägen än en ökad antagning för 

att komma till rätta med den hristsituation som råJer för angivna inrikt

ningar. För att tillgodose behovet av agronomer på längre sikt tillstyrker 

lanthruksstyrelsen vidare lantbruksuniversitetets framställning om för

stärkning av utbildningsresurserna som medger ökad antagning meJ 25 

agronomie studerande fr. o. m. höstterminen 1980. 
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SIDA framhi\llcr bl. a. att de agronomer som kan anviindas i bistånds

verksamhet mtl.ste vara väl erfarna inom sitt resp. omra<lc. Det är sällsynt 

att nyutexaminerade agronomer kan cr~ju<las arbete inom bisti\ndssek

torn. En ökad tillgång på agronomer kan emellertid innebära att fler befatt

ningar inom biståndssektorn kan besiittas med svensk personal. 

La11dsti11g.1:fiirh11ndet linm:r att överviigande skäl talar för en utökning av 

antalet utbil<lningsplatscr pa agronomlinjen. Lantbruksskolornas syn

punkter på behovet av lärare har härvid varit vägledande för förbundets 

ställningstagande. 

LRF framhåller bl. a. att efterfrågan på agronomer, speciellt sådana med 

ekonomisk och teknisk inriktning. iir uppenbar och tillstyrker att antag

ningen till agronomlinjen ökas frän 105 till 130 studerande per är. 

Centralorgani.rntionen SACOISR anser bl. a. att snedfördelningen mel

lan <le olika inriktningarna pä agronomlinjen måste hävas för att undvika 

arbetsmarknadsproblem. Detta bör ske genom en riktad information till 

presumtiva agronomic studerande med såväl intresse för biologiska studier 

som teknik och ekonomi. På de senare specialinriktningarna råder f. n. en 

viss brist även om arbetsmarknaden för agronomer totalt sett balanserar. 

Organisationen understryker riktigheten av att det ur samhällets synpunkt 

bör satsas ökade resurser för utbildning av fler agronomer. 

Lanthrukshögskolan.1· studentkår framhåller bl. a. att den av lantbruks

universitetet verkställda utredningen endast ger en nulägesbeskrivning och 

några prognoser för det framtida behovet av agronomer har inte gjorts. 

Utredningens statistiska bakgrundsmaterial beträffande det framtida beho

vet av högskoleutbildade personer inom jordbruksutbildningen visar att 

utexamination och behov är i jämvikt åren 1985-1990. just när effekterna 

av en ökad antagning vinner kraft. En ökad information till presumtiva 

studenter och till de antagna studenter som genomgår det propedeutiska 
utbildningsårct bör genomföras för att få balans mellan de olika inriktning

arna på agronomlinjen. Studentkåren framhåller även att ökad antagning 

utan ri;:sursförstärkning medför stora kvalitetsförsämringar. Lantbruks

högskolans studentkår kan således inte tillstyrka en ökad antagning av 

antalet studerande på agronomlinjen förrän arbetsmarknadens framtida 

behov genom en kompletterande utredning klarlagts. 

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet och statens veterinärmedi

cinska anstalt (SV Al har i särskild framställning föreslagit vissa organisa

toriska åtgärder i syfte att öka samverkan mellan universitetet och anstal

ten. Förslagen. som medför ändringar i den av riksdagen (prop. 1976/ 

77: 67) godkända organisationen för universitetet och SVA, innebär bl. a. 

att en för veterinärmedicinska fakulteten och anstalten gemensam forsk

ningsnämnd inrättas i stället för fakultetens nuvarande forskningsnämnd. I 

nämnden skall ingå bl. a. representunter för näringsliv och samhällsorgan. 

Förslagen innebär vidare att vissa av ledamöterna i tjänsteförslagsnämn

dema vid veterinärmedicinska fakulteten respektive SV A skall vara ge-
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mensamma för häda nämnderna samt att den rådgivande nämnden vid 

SV A skall ersättas med en ny nämnd med i huvudsak samma uppgift som 

kollegieniimnd vid fakultet. I övrigt föreslås att en omprövning av iimnes
innehället skall göras för vissa tjänster vid SV A. när dessa blir lediga, i 

likhet med vad som gäller för universitetet. 

Veterinärutbildningen samt frågor om behörighet att utöva veterinäryrket, 

m. m. har riksdagen tidigare behandlat (prop. 1976/77: 119. JoU 1976/ 

77: 32. rskr 1976/77: 335). I propositionen angavs riktlinjerna för den fram

tida veterinlirutbildningen och förordades att utbildningen skall leda fram 

till veterinärexamen efter elva terminer med en linjeuppdelning under det 

sista studieåret. Emellertid beslöts att frägan om utformningen av utbild

ningen under det sista studieåret borde utredas ytterligare liksom frågan 

om behörighet att utöva veterinäryrket. En särskild utredare med uppdrag 

att se över bl. a. dessa frågor skulle även behandla frågan om fortbildning 

och vidareutbildning liksom de frågor som rör särskild praktiktjänstgöring 

som förutsättning för behörighet att utöva veteriniiryrket samt frågan om 

utbildning av djurvårdare och djursjukvårdare. 

N111·ara11dc F>rlul/landcn. Veteriniirutbildningen omfattar i dag elva ter

miner och är lika för alla studerande. Undervisningen under de tre första 

åren är huvudsakligen av grundläggande karaktär. Fr. o. m. den sjunde 

terminen börjar den egentliga kliniska undervisningen. 

Den som avlagt svensk veterinärexamen skall efter ansökan erhålla 

legitimation. Enligt lagen ( 1965: 61) om behörighet att utöva veterinäryrket 
iir den behörig att utöva veterinäryrket som innehar legitimation som 

veterinlir. Legitimation meddelas av lantbruksstyrelsen. Även den som 

avlagt veterinlirexamen utomlands och sedan genomgått föreskriven efter
utbildning i Sverige skall efter ansökan erhålla legitimation. 

Inom gymnasieskolan bedrivs i dag utbildning i djurvärd på studieviigar 

inom jordbruksomrftdet. i tvåårig kurs inom rennäring. i tvåårig kurs för 

utbildning av djurskötare till djurparker och i kurs för grundutbildning av 

personal för för:söksdjursavdclning. Vid den kommunala vuxenutbildning

en finns inom området djurskötsel/djurvärd f. n. två läroplaner fastställda 

för dels kurs för grundutbildning av personal för försöksdjursavdelning. 

dels kurs i hästskötsel. Viss utbildning i djurvård anordnas också av 

statens hundskola och i enskild form av organisationerna Svenska Blå 

Stjärnan, Ridfrämjandet och Svenska Kennelklubben. 

Fiirsla{;:ct. Utredningen om vissa utbildningsfrågor på veterinärmedici
nens område (V U 77) har avgett ett betänkande om veterinärmedicinsk 

utbildning. Enligt förslaget skall veteriniirutbildningen anordnas så att sista 

studieåret. efter nio terminers gemensamma studier. delas upp på två 

grenar - en gren med klinisk inriktning (K-gren) och en livsmedels-/ 

laboratorieinriktad gren (L-gren). Utredningen föreslår att den studerande 

skall välja gren redan vid ansökan till veterinärutbildningen. 
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Enligt utredningen bör en större del lin i dag av den kliniska undervis

ningen, särskilt vad glillcr de animalieproducerande djuren. ske i form av 

resor till djurbesättningar med samlade sjukdomsfall eller stor sjukdoms

frek vens. Veterinärutbildningen bör anknytas fastare till rutinmässig djur

hälsovård eller konsulcntvcrksamhet. VU 77 föreslår kurser vilka bör 

omfatta information om avel. utfodring. ekonomi och allmiinna betingelser 

fi.ir djurhällningen i fråga. Innehållet i L-grenens utbildning domineras av 

två större ämnes block, nämligen livsmedels- och mikrobiologibkicket. Av 

L-grenens kurser är 2/3 till sitt innehåll ämnen som f. n. inte ingår i 

veterinärutbildningen, bl. a. kurser i miljövård. ekonomi. toxikologi och 

djurexperimentell metodik samt kurser som syftar till fördjupade kunska

per inom livsmedclshygien och mikrobiologi. 

VU 77 framhåller att den framtida veterinärutbildningen bör inriktas mot 

en examination av två huvudtyper av veterinärer - en för arbete med 

djurens hälso- och sjukvård och en för kvalificerat livsmedclshygieniskt 

och laboratoriediagnostiskt arbete. Veterinärerna får sålunda olika grund

utbildning i för behörighetsfrågan väsentliga avseenden. 

Enligt VU 77 bör legitimationsbegreppet även i framtiden vara enhetligt 

och samtliga utexaminerade veterinärer bör beredas möjlighet att fä legiti

mation. För att möjliggöra detta föreslår utredningen en vidareutbildning i 

form av allmäntjänstgöring (AT) som till viss del skall kunna fullgöras 

under somma1ferien före sista terminens utbildning. 

AT har utformats något olika för K- resp. L-veterinärcn, iiven om 

huvuddelen av tjänstgöringen ligger inom det kliniska området. 

Syftet med AT är att veterinär utan yrkeserfarenhet under en e1faren 

veterinärs ledning skall få praktisk-klinisk färdighetsträning och annan 

kännedom om olika slag av veterinär verksamhet. Utredningen föreslår att 

AT för K-veterinären skall vara sex månader och för L-veterinären tolv 

månader. 

Enligt utredningens uppfattning utgör AT-verksamheten en framtida 

förstärkning för bl. a. distrikts- och besiktningsveterinärorganisationen. 

AT-veterinären fullgör således ett arbete och skall därför under fem måna

der uppbära särskild lön. Resterande del av tiden skall AT-veterinären 

fullgöra som vikarie på tjänster inom distrikts- och besiktnings veterinäror

ganisationen men också vid olika institutioner. Under denna tid skall 

sedvanlig vikarielön utgå. 

Utredningen anser att lantbruksstyrelsen skall vara huvudman för före

slagen AT-verksamhet. Kostnaderna för AT-verksamheten har beräknats 

till ca 4 milj. kr. per år. De bör finansieras av budgetmedel och belasta 

veterinärstaten. 

Slutligen föreslår utredningen vissa ändringar i lagen 1.1965: 61) om behö

righet att utöva veterinäryrket. Dessa innebär att det som villkor för 

legitimation som veterinär förutom avlagd veterinärexamen införs krav på 

fullgjord AT av viss längd. 
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Utredningen föreslår vidare att en 40 veckor lång uthildning i djursjuk

vård anordnas for 20 elever årligen som en allmiin utbiklningslinje vid 

Sveriges lantbruksunivcrsitet. Utbildningen i djursjukvärd bör bli en vida

n:utbildning för den som har grundutbildning för djursjuk vårdande arbets

uppgifter och yrkes verksamhet fran sädant område. Utbildningen indelas i 

tre skeden. Det första skedet skall ge grundläggande kunskaper och färdig

heter i för djursjuk vården viktiga områden. Undervisningen skall omfatta 

både teoretiska och praktiska moment. Skede tvt1 utgörs av handledd 

klinisk praktik. Skede tre skall ge hl. a. fördjupade kunskarer i djurhiilso

och djursjukvård. 

Utredningen föreslår iiven t.>n tvåärig studicviig i allmiin djurvtird i gym

nasieskolan. Uthildningen bör fä kommunalt huvudmannaskar. 

Rcmissy11ra11dc11a. Efter remiss har yttranden avgetts av styrelsen for 

internationell utveckling. socialstyreben. statskontoret. riksrevisionsvcr

ket, universitets- och högskoleämbetet ( U HÄ), skolöverstyrelsen (SÖI. 

lantbruksstyrelsen, statens livsmeddsverk, statens invandrarvcrk. styrel

sen för Sveriges lantbruksuniversitet. länsstyrelserna i Stockholms, Öster

götlands, Malmöhus och Skaraborgs län, Svenska kommunförbundet, 

Landstingsförbundet, Lantbrukarnas riksförbund ( LRF), AH Svensk La

boratorietjänst (SVELAH). Landsorganisationen i Sverige. Tjän'.'>temän

nens Centralorganisation. Centralorganisationen SACO/SR. Veterin;irme

dicinska föreningen. AH Trav och Galopr och Sveriges Förenade Student

kårer. 

De flesta remissinstanserna tillstyrker i huvudsak utredningens förslag 

rörande grendelning och utbildningens innehall under de avslutande termi

nerna. 

Flera remissinstanser tar upr frtigan om iimnesinnehtillet i de blida 

grenarna. Lii11sstyrelse11 i Östergiitlu11ds liin finner att del hade varit önsk

vä11 att de som studerar pi't L-gren i stället för vissa kursmoment som mer 

herör den kliniska sidan kunnat välja fördjupningskurser i t. ex. livsme
ddsteknologi. LRF förutsätter att omfattningen av kursmomentens ekono

mi och lantbrukets byggnadstcknik ägnas särskild uppmiirksamhct i sam

hand med att utbildningsplanen fastställs. Den lösning som valts med en 

klinisk gren i stället för två får enligt LRF inte lt:da till att de framtida 

veterinärerna inte nöjaktigt kan behandla animalieproduktionens djur. 

SVELAB anser att en kurs i någon form av tillämpad patologi bör inrym

mas i L-grenen. Centra/organisationen SACO/SR framför liknande syn

punkter. Veterinärmedicinska föreningen och Sveriges Fiirenade Studem

kåra anser att L-grenen bör innehålla de på K-grenen motsvarande kur

serna i bl. a. besättningsproblematik samt förutsiitter att linjenämnden för 

veteriniirlinjen ges uppdraget att utforma resr. grens kurser. 

Statskontoret påpekar att utredningen inte redovisat någon analys av 

vilka konsekvenser dess förslag om en linjeuppdelning kan innehiira för en 

sökande som anmäler intresse för hl. a. de tvä <föreslagna) linjerna. Innan 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 103 

beslut fattas om en uppdelning av vetc:rinärutbildningen pt1 tva skilda linjer 

med urval o.:h antagning var for sig bör en fördjupad analys av härmed 

sammanhängande problem genomföras. Riksre1·isio11.1·1·erket ifrägasiitter 

om inte en ny linje med element från det veterinärmcdieinska l>mrådet men 

prim~ir1 avpassad efter livsmedelssektorns behov p~1 ett mer iindamtilscn

ligt sätt än den föreslagna L-grencn på sikt skulle kunna tillgodose efterfrä

gan som hittills riktats mot veterinärutbildningen och föreslår att denna 

fråga utreds ytterligare. Enligt VC'rket bör lantbruksuniversitctet ytterligare 

utreda behovet av lärarresurser. 

Nagra remissinstanser anför bet~inkligheter mot förslaget om tidpunkt 

för grenval. En del n:missinstanser tillstyrker utredningens förslag men 

framhåller att möjligheter till byte av gren bör så långt det praktiskt är 

möjligt finnas även senare. 

Remissinstanserna tillstyrker i huvudsak utredningens förslag om AT

vcrksamhct. Lanthmks.1·tyrei.H'11 framhåller att om utredningens förslag till 

veteriniirutbildning genomförs är AT ett krav för legitimation. Li1·smedels-

1wk<·t instiimmer i utredningens uppfattning att det föreslagna AT-syste

met är en nödvändig förutsättning för att den föreslagna grendelningen 

skall kunna a.:.:epteras. S1·crige.1· /a111hruk.m11it·t'r.1·i1et tillstyrker förslaget 

om AT och framhåller bl. a. att det föreligger ett starkt behov av AT för att 

hj~ilpa de nyutexaminerade veterin~irerna ut i arbetslivet. Det betonas 

c>1.:kså att AT inte enbart innebiir en kostnad för samhiillet. utan utgör ett 

värdt:fullt tillskott på den vete1inära arbetsmarknaden i ett läge när det 

råder stor brist pä utbildade veterinärer på flera områden. LRF hälsar 

förslaget om AT med tillfredsställelse. Som skäl hiirför framha.llcs grundut

bildningens förändring oeh de veterinärstuderandes ändrade bakgrund 

samt behovet av fardighetsträning. Vcteriniirmedicinskaji'ireningcn under

stryker vikten av ett genomfi.irande av AT oeh framhåller att AT-systemet 

är en nödvändig förutsättning för att den föreslagna grendelningen skall 

kunna accepteras. 

Remissinstanserna tillstyrker eller lämnar utan erinran utredningens för

slag om djursjuk vårdarutbildning. UHÄ och SÖ framför vissa synpunkter 

beträffande behörighetskraven för tilltr;ide till utbildningen. 

Föredra1:anden 

Lantbruksuniversitetets forskning oeh forsöksverksamhet har haft stor 

betydelse för produktivitetsökningen och framåtskridandet i berörda nä

ringar. Till en del har utvecklingen emellertid också inneburit vissa nega

tiva sidoeffekter. Samhällets krav har skärpts i fråga om god miljö oeh 

högkvalitativa produkter. Ett framgli.ngsrikt jord- och skogsbruk ~ir enligt 

min mening nödvändigt för en god samhällsutvcekling. men samtidigt 

måste gälla att utvecklingen inom dessa näringar sker i harmoni med de 

lagar som naturen uppställer och med beaktande av miinniskans rätt till en 
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sund kost och en god livsmiljö. F. n. saknas emellertid grundkunskaper 

inom flera viktiga mnräden liks11m kunskap om konsekvenser för miljön av 

olika ätgärder. Det är därför angeläget att lantbruksuniversitctct beaktar 

1.ktta i sin fortsatta verksamhet. 

För att nå en hclhebsyn krävs i uag i hi.igre grad än tidigare samarbete 

mellan olika forskare. Mcllän universitetets olika ärnnesomräden har ett 

sådant samarbete undernittats genom den organisatoriska samordning som 

skett. Det ~ir viisentligt att universitetets forskare och ledning bygger 

vidare på de samarbetsformer. som successivt utvecklats och genom om

disponeringar söker frigöra resurser. För att möjliggöra för universitetet 

att si.ika na lösningar pa mer djupgående problem krävs dessutom nya 

resur~er. Jag f"öreslär d~irför att universitetet tillförs ytterligare medel för 

forskning om möjligheterna att genom anviindning av ny teknik astadkom

ma ett ekologiskt biittn: balanserat jord- och skogsbruk. 

De senaste årtiondenas snabba utveckling inom animalieproduktionen 

har bl. a. medfört större påfrestningar på våra husdjur och därmed en ökad 

sjukdomsfrekvens. De direkta och indirekta förlusterna orsakade av sjuk

dom har blivit större. En omfattande forskning inom djurhälsoområdet är 

dä1för nödvändig. 

Enligt min mening visar såväl antalet sökande till utbildningslinjerna vid 

lantbruksuniversitetet som utvecklingen i samhället att behovet av utbild

ning inom universitetets sektor är betydligt större än vad som f. n. kan 

tillgodoses. Det är min uppfattning att yttt:rligare kvalificerad arbetskraft 

behövs på olika områden inom jord- och skogsbruk bi'tde inom näringarna i 
Sverige och - inte minst vad gäller agronomer - för utvecklingsarbete i u

hinderna. 

I föregående <'irs budgetproposition redovisades en inom lantbruksuni

versitetet genomförd utredning i fråga om behovet av skogligt utbildad 

personal. Av universitetets utredning framgick att skäl talade för en ökning 

av utbildningskapaciteten. Med anledning h~irav godkände riksdagen för

slag om ökad antagning till jägmästarlinjen. Jag förordar nu att antalet 

studerande till skogsmästarlinjen ökas från 30 till 45 studerande per år 

fr. o. m. höstterminen 1980. 

Lantbruksuniversitetet har i en utredning om ökad antagning av stude

rande till agronomlinjen angett att dagens utbildningsvolym är för liten för 

att tillgodose behovet av agronomer. Antagningen bör därför öka med 25 

studerande per läsår. De flesta remissinstanserna har tillstyrkt förslaget. 

Även jag delar denna uppfattning och föreslår att antalet studerande på 

agronomlinjen ökas frän 105 till 130 per år fr. o. m. höstterminen 1980. 

Jag går nu över till att behandla vissa frågor som rör veterinärutbildning

en. Riksdagen har tidigare beslutat om en ökad antagning till veterinärlin

jen till 75 studerande per år (prop. 1976/77: 100 bil. 13 s. 95. Joll 1976/ 

77: 13. rskr 1976/77: 182). Vidare har riksdagen godkänt riktlinjer i fråga 

om veterinärutbildningens utformning lprop. 1976/77: 119, JoU 1976/ 
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77: 32. rskr. 1976/77: D5). Därvid behandlades bl. a. iiven fragan om lin

jeuppdelning i utbildningens avslutande skede. Fragan om utformningen 

av utbildningen under det sista studieäret ansags emellertid höra utredas 
ytterligare. 

Utredningen om vissa utbildningsfn:igor p{1 veterinärmedicinens område 

(VU 77) har avgett ett hetiinkande angående veterinärmedicinsk utbild

ning. Jag vill för riksdagens kännedom här anmiila att Yl.I 77 föreslår att 

veterinärutbildningen skall vara gemensam i nio terminer varefter den 

under sista studieåret delas upp på två grenar. en gren med klinisk inrikt

ning (K-gren) och en livsmcdels-/lahor::itorieinriktad gren ( L-gren). När det 

giiller uppfaggning och innehåll av sista studieåret har förslaget i stort sett 

tillstyrkts av remissinstansema. Äwn jag finner detta väl avvägt. Det 

ankommer på styrelsen för Svt•riges lantbruksuniversitet att fastställa ut

hildningsplan för veterinärlinjen. I likhet med utredningen och flertalet 

remissinstanser finner jag att starka skäl talar för att grenval bör ske då 

studierna påbörjas. För de studerande som redan nu genomgår utbildning 

är det angeläget att man inom Sveriges lantbruksuniversitet i så stor 

utstriickning som de praktiska förutsättningarna medger söker tillgodose 

de studerandes önskemål beträffande linjeval. 

Härutöver har VU 77 enligt direktiven även haft att utreda frågan om 

behörighet att utöva veterinäryrket och praktiktjänstgöring som förutsätt

ning för behörigheten. Jag vill i denna del anföra följande. 

Hittills har veterinärexamen utgjort grunden för legitimation. Som jag 

tidigare förordat bör veteriniiruthildningen uppdelas på olika linjer. Vete

rinärexamen blir härigenom inte längre ett entydigt begrepp sett från 

utbildningssynpunkt. Det är emellertid enligt min mening önskvärt med ett 

enhetligt legitimationsbegrepp som medför allmän behörighet att självstän

digt utöva veterinäryrket. Veterinärlegitimation innebär att samhället gent

emot allmänheten garanterar en viss kompetens. Receptförskrivningsrät

ten är också knuten till innehavet av legitimation. 

För att möjliggöra ett enhetligt legitimationsbegrepp föreslår VU 77 en 

vidareutbildning i form av allmäntjänstgöring (ATl. AT-verksamheten fö

reslås utformad något olika för K- resp. L-veterinären. Huvuddelen av 

tjänstgöringen ligger inom det kliniska området. V U 77 föreslår att AT för 

K-veterinären skall vara sex månader och för L-veterinären tolv månader. 

Remissinstanserna har i huvudsak tillstyrkt förslaget. 

Starka skäl talar även enligt min mening för att AT bör införas. Genom 

AT får de examinerade veterinärerna praktisk färdighetsträning. vilken gör 

att deras möjligheter till en fullgod arbetsinsats förbättras. En fördel med 

AT är också att de nyutexaminerade veterinärerna på ett ändamålsenligt 

sätt slussas ut i arbetslivet. Detta är viktigt inte minst därför att dagens 

veterinärstuderande ofta saknar erfarenhet av djurhållning inom jord

bruksnäringen. Jag förordar med hänvisning till det anförda att en s. k. 

allmäntjänstgöring för veterinärer införs som ett led i utbildningen. 
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För att ett AT-system skall kunna fungera tillfredsställande iir det emd
le11id viktigt att det fär en si'tdan utformning all triiningen blir meningsf'ull. 

antingen den iir handledd eller fullgörs som vikarialljiinstgöring. Frågan 

om AT-systemds ir;passning i f:.iltorganisationen kriiver diirfi.ir stiillnings

taganden av såväl organisatorisk som finansiell art. Det finns ett klart 

samband mellan dessa frågor och arbetet inom den kommitte som tillsatts 

för att utreda organisation och finansiering av djurens häbo- och sjuk värd, 

djurhiilsoutredningen. Jag avser därför att uppdra t1t kommitten all liimna 

närmare förslag om ett sttdant systems omfattning. organisation och finan

siering. 

Som jag redan tidigare angett bi.ir samtliga studerande som genomgått 

veterinärutbildning ges möjlighet att erhttlla legitimation. De krav som 

ställs upp för legitimation bör vara likviirdiga oberoende av studielinje. 

Mot bakgrund av förslagen om veterinärutbildningens differentiering och 

all ett AT-system införs är det angeläget att också de behörighetsreglcr 

som gäller för utövandet av olika typer av veteriniirtjänster ses över av 

djurhälsoutredningen. Behandlingen av kvarstående, med den nya veteri

närutbildningen sammanhängande frågor bör anstå i avvaktan på djurhäl

soutredningens överväganden. Mot bakgrund härav kan jag f. n. inte biträ

da förslaget om vissa ändringar i lagen ( 1965: 61) om behörighet att utöva 

veteriniiryrket. 

Utredningen har vidare föreslagit att en 40 veckor lång utbildning i 

djursjuk vi'trd anordnas för 20 elever ärligen som en allmiin utbildningslinje 

vid Sveriges lantbruksuniversitet. Remissinstanserna har tillstyrkt försla

get eller lämnat det utan erinran. Liksom i fråga om AT-verbamhden lir 

det emellertid viisentligt att utbildningen av djursjukvårdare anpassas till 

en kommande vcteriniirorganisation. Jag har därför för avsikt all över
lämna utredningens förslag i denna del till djurhiilsoutredningen för vidare 

överviiganden. 
Slutligen har utredningen föreslagit en tvåårig studieväg i allmän djur

vård i gymnasieskolan. Även i denna del har remissinstanserna tillstyrkt 

förslaget eller famnat det utan erinran. Efter samråd med statsradet Mo
gård avser jag att överlämna förslaget i denna del till skolöverstyrelsen för 

de åtgfö·der styrelsen finner lämpliga. 

Jag tar i det följande upp de övriga frågor jag vill anmäla i den inledande 

översikten. 

Den nya organisationen för Sveriges lantbruksuniversitet som riksdagen 

tidigare beslutat om innebär att antalet anslag inom lantbruksuniversitetds 

område ytterligare kan reduceras. 

Jag kan i huvudsak biträda de av styrelsen fört:slagna åtglirdt:ma för 

ökad samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet och statens veteri

närmedicinska anstalt. 

Jag har iiven biträtt styrelsens förslag att till Sveriges lanthruksuniversi

tet övert"öra en bibliotekarie/dokumentalist från statens räd för skogs- och 
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jordhruksforskning . .lag iir f. n. dock inte beredd att bitriida förslaget om 

att medd for viss verksamhet vid ihstiiutionen för skogstaxering skall 

anvi~as frän ett siirskilt anslag. 

De förslag Sl)m liimnas i det följande avseende anslag till Sveriges 

lanrhrubuniversitct innehär en uppriikning för niista budgetar med sam

manlagt ca 43 milj. kr. till ca 380 milj. kr. 

Jag hems@ler att n:geringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna vad jag har förordat om ökad antagning till skogsmlis

tarlinjen. 

2. gl)dkiinna vad jag har förordat om ökad antagning till agrnnom-

linjcn. 

3. godkänna de riktlinjer för :1llmäntjänstgi.iring for veterin~irer som 

jag har angett i Jet föregående. 

4. bemyndiga regeringen atl vidta i'ltgtirdcr för ökad samverkan 

mellan Sveriges lanthruksuniversitet och staten~ veteriniirmedi

cin!-.ka anstalt. 

G I. Sveriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'215249688 

221846000 

255 018 000 

' Anslagen Sveriges lantoruksuniversitet: Förvaltningskostnadcr och Ersällning till 
ledamöter i tjiinsteförslagsnämnder m. m. 

Fril.n anslaget bestrids lönekostnader. lokalkostnader m. m. for den cen

trala förvaltningen. biblioteksorganisationen nch konsulentavdelningen 

samt för de lantbruksvetenskapliga. veterintirmedicinska och skogsveten

skapliga fakulteterna. 

Biblioteksorganisationen är uppdelad på ett huvudbibliotek i Ultuna och 

filialbibliotck i Alnarp. Skara, Garpenberg och Umeå. Filialbiblioteket i 

Umefi har ställning som skogsbibliotek av rikskaraktär. Vid lantbruksuni

versitetet finns en konsulentavdelning för forskningsinformation. 

Vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning, försöks

verksamhet och rådgivning pä jordbrukets och triidgftrdsniiringens områ

den. Försöksverksamheten omfattar även renskötseln. Den till fakulteten 

knutna grundläggande högskoleutbildningen utgörs av agronom-. ho110-

nom- och landskapsarkitektlinjerna. Utbildningen av agronomer. horto

nomer och landskapsarkitckter iir femårig. Var:ie il.ranta~ 150 studerande. 

varav 105 till agronomlinjen. 15 till hortonomlinjen och 30 till landskaps

arkitektlinjen. Vid institutionen för lantmiistar- och triidgån.ls

teknikerutbildning antas årligen 140 studerande till lantmästarlinjen och 38 

studerande till trädgärdsteknikerlinjen. Försöksverksamheten. som följer 
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ett program som faststiills av universitetets styrelse ( riksfiirsöksprogram

met), bedrivs inom institutionernas försöksavdelningar och vid försökssta

tioner i skilda delar av landet. 

Vid den veterinärmedicinska fakulteten bedrivs utbildning, forskning 

och försöks verksamhet på det veteriniirmedicinska området samt djursjuk

vård. Utbildningen på veteriniirlinjen iir femärig. Varje :\r antas 75 stude

rande. 

Vid den skogsvetenskapliga fakulteten bt:driv~ programbunden forsk

ning på skogsbrukets område. Den till fakulteten knutna grundliiggande 

högskoleutbildningen utgörs av jiigmiistar-. skogsmiistar- och skogstekni

kerlinjema. Utbildningen på jägmästarlinjen iir fcmb.rig. Undervisningen iir 

under första läsåret förlagd till Garpenberg. Varje år antas 40 studerande 

till jägmästarlinjen m:h 30 till skogsm~istarlinjt:n. 

Verksamheten inom lantbruksuniversitctet bedrivs vid 50 institutioner. 

elva försöksdistrikt. en till Skara förlagd forsöksgti.rd, fem försöksparker 

samt ett antal jordbnrksegendomar och fältstationer. 

Personal 

Central fiin·altninf! 
Handläggande personal 
övrig personal 

Bibliot<'k 
Handläggande personal 
övrig personal 

Lantbruksl'etenskapliga 
fakulteten 
Utbildning. forskning och 
fiirsiiks•·erksamlzet 
Lärare, försöksledande 

personalm. fl. 

Konsu/enta•·delnin!(en 
Handläggande personal 
övrig personal 

Veterinärmt•dicinska 
fakulteten 
Utbildning och j(Jrskning 
Lärare m. fl. 

Skogsi·etenskaplii.:a 
fakulfl'tl•n 

Utbildnini.: och forskning 
Lärare, försöksledande 

personal m. fl. 
Övrig personal 

1979/80 

43 
117 

12 
24 

296 

19 
12 

116 

162 
10 

811 

Beräknad ändring 1980/81 

Sveriges 
lantbruks
universitct 

+ I 
+ 4 

+ 
+ 

+ 5 

+ 2 

+ 7 

+ 8 

+29 

Före
draganden 

+ 
+ 

+ I 

+ I 

+ 3 

+ 7 
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Anslag 

lhgificr 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav akademiska hög
tidligheter 

Utbildningsbidrag för 
doktorander 

Ridr.ig till tryckning 
av doktorsavhandlingar 

Bidrng till driften av 
Norrvikens trädgårdar 

Utgifter för djursjukvården 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 
Pedagogiskt utvecklings

arbetc och internationa
lisering av utbildning 

Ersättning till ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder m. m. 

Vissa kostnader för data
maskintid 

Vidareutbildning 

Upphiirdsmedi•l 
Avgifter för bränsle och 

elektriskt ljus 
Försäljning av publikationer 
Hyrcsinkomster 

1979/80 

107966000 
344000 
827000 
(37000) 

105 872 000 
3 622 000 

(26000) 

942000 

168000 

150000 
I 000 

140000 

257000 

3%000 

I 281000 

221966000 

120000 

Nettoutgift 221846000 

S 1 ·l!ri~c.1· Ian I hruk.rn 11i1·crsi1 l!I 

I. Pris- och löneomräkning 34016000 kr. 

2. Huvudförslag (+29300000 kr.). 

Beräknad ;indring 1980/81 

Sveriges 
lantbruks
universitct 

+ 16420000 

+ 91000 
(+ 4000) 
+21296000 
+ 399000 

(+ 30001 

+ 1x1 oon 

+ 2000 

+ 29000 

+ 4000 

+ 269000 
+ 250000 

+38941000 

+311941000 

Före
draganden 

+12841000 

(-) 

+ 19927000 
+ 213000 

(+ 3000) 

+ 83000 

+ I80(XI 

+ 90()(X) 

+33172000 

+33172000 

Huvudförslaget innebär en allmän stagnation av forskning och utveck

lingsarhete inom jord- och skogsbrukets områden. Universitetets verksam

hctsfält mäste fortfarande betraktas som ett reformomri\.de där ytterligare 

stimulans erfordras för att bidra till samhällets utveckling. 

Med huvudförslaget kan de senaste årens beslutade eller planerade 

ökningar av antalet studerande inte realiseras. nya arbetstillfällen och 

praktikplatser kommer att utebli under lång tid framöver, en aktuell och 

effektiv rådgivningsvcrksamhet för det praktiska näringslivet försvåras 

samt innebär dflligt kapacitetsutnyttjande av de dyrbara fasta resurser 

lanthruksunivcrsitetet fält under senare är. m. m. 
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3. Styrelsen anser att i.ika<le utbil<lnings- och forskningsresurser iir av 

s\l)rs\a hety<lelsc för samhilllets fortsatta utveckling. Inom lanthruksuni

versitetets verksamhetsomrt1<le pägrtr forskning inom i mänga avseen<len 

myL·ket kiinsliga omri·iden. t. ex. röran<le effekter av anviindning av ke

miska medel i jord- nch skogsbruket. Under värens riksdagsbehandling 

skars anslaget ned med I ''.i. vilket hl. a. innebär att forskningsinsatserna 

pt1 niimnda forskningsomr{tden minskats. Styrelsens högst prioriterade 

iiskande fa tHirfiir att anslaget räknas upp med I'.+(+ 2214000 kr.J. 

4. Vid lanthruksuniversitetet finns flera personliga tjiinster som profes

sor och en prnfcssur pfl övergängsstat. Vissa delar av universitetets verk

samhet iir helt avhiingiga av att de!isa tjiinster finns. Främst giiller Jet den 

pä övergfu1gsstat for<la biträdande professuren i prydna<lsviixtodling för 

Hiirje Lövkvist. Professuren fiiresbs omvandlas till fast tjiinst i viixtmate

rialfara och lantbkapsvärd (-- ) . 

.'i. Transplantationen av befruktade iigg har under senare år fått en ökad 

tillämpning ho~ husdjur som ett medel till genetisk förbättring av husdjurs

stammen. En förstärkning av forskningsresurserna inom detta omräde är 

angelägen. En tjänst som farare i artificiell insemination föreslås diirför 

omvandlad till professur i Lo 20 eller Lo 22 I+ 6 000 kr. J. 

6. Dokumentationsverksamheten vid Ultunabihliotekets informations

service har nu passerat försökssta<liet rn:h måste ses som en del av den 

reguljära biblioteksverksamheten. Den bör därför bekostas över den ordi

narie personalbudgeten. En bibliotekarie/dokumentalist i Fe 10- Fe 15, 

som f. n. avlönas med anslagsmedd till statens rad för skogs- och jord

bruksforskning. bör överföras från punkten G 7 ( + I I .5 000 kr.). 

7. Den beslutade ökningen av antalet studerande till veteriniirlinjen 

kriiver fem universitetsadjunkter i Le 13 t+.'i49000 kr.l. 

8. Den beslutade ökningen av antalet studerande till jiigmästarlinjen. 

som statsmakterna har beslutat skall genomföras fr. o. m. bu<lgetåret 1980/ 

81, kriiver resursförstiirkning på lärarsidan med en universitetsadjunkt i Le 

13 (+ 110000 kr.). 

9. Ändringen av utbildningsplaner för jiigmiistarlinjen. som regeringen 

medgett, innel-liir hl. a. att uthildningsuthudet breddas. För att klara det 

bredare utbudet erfordras en universitetslektor i Lo 20 ( + 146 000 kr.). 

10. För att. i enlighet med lantbruksuniversitetets förslag. fr. o. m. läs

året 1980/81 kunna öka intagningen på skogsmästarlinjen från 30 till 45 

studerande per år e1fordras en resursförstärkning med en lektor och en 

adjunkt (+246000 kr.J. 

11. Medel för vidareutbildning av lantmästare, skogsmästarc. skog\'.tck

niker och trädghrdstekniker inom omrädena arbetsmiljö, växt- och skogs

skydd, rådgivning och ekonomi hör ställas till universitetets förfogande 

direkt över budgeten (+250000 kr.L 

I 2. För den tekniska forskningen m. m. hegiirs omvandling av vissa 

förtecknade tjänster (- ). 
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13. Program för skogsforyngringsforskningen har antagits av statsmak

terna. Universitetet har tilldelats ök;ide i'esurser för att i·ealisera den första 

delen av programmet. För den andra delen av programmet hcgiirs medel 

för tvfl försöksledare i F 15- F 19 ( + 256 000 kr.). 

14. Fi.ir utökad forskning inom mykotoxinområdet föreslås en forskare i 

Fe 15--Fe 19(+123000kr.). 

15. Medel begärs för en statskonsulent i Fe 16-· Fe 23 i regionalekonomi 

inom arbetsgruppen lantbruk och samhiille ( + 153 000 kr.). 

16. Med hänsyn till riksdagens principbeslut av år 1959 angäende tilldel

ningen av assistenttimmar hegärs 5 000 assistenttimmar ( +483 000 kr.). 

17. för att bl. a. siikerstiilla kvalificerad undervisning i iimnet byggnads

planering 1Kh husdjurens niirmiljö bör ett universitctslektorat i Lo 20 

inriittas (+ 146000 kr.). 

18. För att uppfylla avtalet rörande lanthruksuniversitetets del i det 

ekonomiska ansvaret för datorcentralen i Uppsala utan att utvecklingen av 

datoranvändningen vid lantbruksuniversitetets institutioner i andra delar 

av landet hindras blir anslagsposten för datamaskintid uppräknas ( -r 128 000 

kr.). 

Fijredraganden 

I min inledande översikt av verksamheten vid Sveriges lantbruksuniver

sitct har jag förordat en ökad antagning av studerande till skogsmästarlin

jen. Jag har till följd härav räknat medel för en lektor ( + 150 000 kr.). Jag har 

även förordat en ökad antagning av studerande till agronomlinjen. Jag 

förutsätter att lantbruksuniversitetet genom omdisponeringar kan tillgodo

se resursbehovet för agronomutbildningen. 

Jag har även beaktat behovet av resurser med anledning av den ökade 

antagningen av studerande till veterinärlinjen och räknat medel for en 
universitetsadjunkt 1+ 110()()0 kr.). 

I sin anslagsframställning framhåller styrelsen för lantbruksuniversitetet 

behovet av ökad forskning inom området artificiell insemination. Jag föror

dar att en tjänst som professor i artificiell insemination inrättas med samti

dig indragning av tjänsten som förste liirare i ämnet. De merkostnader som 

härigenom uppstär föruts~itter jag kan täckas genom omdisponeringar. 

I sammanställningen har jag räknat medel för överföring av tjänst till 

förevarande anslag från statens råd flir skogs- och jordbruksforskning 

under punkten G 7. Vidare har jag under förevarande anslag räknat medel 

för överföring av dels en statskonsulent och två försöksledare från skogs

vetenskapliga fakulteten under punkten G 2. dels en tjiinst från statens 

veterinärmedicinska anstalt under punkten F 3 till det för Sveriges 

lantbruksuniversitet och anstalten gemensamma biblioteket. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

255018 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid Sveriges lantbruksuniversitet inrät

ta en tjänst för professor i Lo 20 i ämnet artificiell insemination i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. till Sl'cri[.:es lantbruksunil'crsitl't: FiirraltningskostnaJer för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 255018 000 kr. 

G 2. Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I J03 049 118 
1 117372000 

127251000 

Reservation I _'i 302 998 

1 Anslagen Sveriges lantbruksuniversitet: Bokinköp m. m .. Sveriges lantbruksuni
versitet: Lantbruksvetenskapliga fakultetens driftkostnader. Sveriges lantbruksuni
versitet: Veterinärmedicinska fakultetens driftkostnader. Sveriges lantbruksuniver
sitet: Skogsvetenskapliga fakultetens driftkostnader. 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för institutionernas verksam

het samt lönekostnader för teknisk och administrativ personal vid institu

tionerna. Vidare bestrids från anslaget omkostnaderna för hiblioteksverk

samheten vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Driftkostnader 
Ersättning till domän

verkets fond för upp
lätcn mark 

Sl'crigc.1· lantbruksunivcrsitct 

Allmänt 

1979/80 

115875000 

1497000 

117372000 

I. Pris- och löneomräkning 9 927 000 kr. 

2. Huvudförslag ( + 7 023 000 kr.). 

Beräknad ändring 1980/81 

Sveriges 
lantbruks
universitet 

+ 13948000 

+ 150000 

+14098000 

Före
draganden 

+9879000 

+9879000 

Effekten av en tillämpning av huvudförslaget blir framför allt att verk

samhet med djurhållning. jordbruksförsök. övriga säsongberoende verk

samheter. assistentledd undervisning samt allmänt forskningsarbete måste 

begränsas. Befintlig fast personal kan i ett fåtal fall utbildas för nya arbets

uppgifter och omplaceras till andra verksamhetsfä.lt. Nya arbetstillfällen 

och praktikplatser kommer att utebli under lång tid framöver. Beslutad 

ökning av antalet studerande kan inte genomföras. 

3. För att hålla en oförändrad ambitionsnivå behöver medel motsvaran

de det pris- och löneomräknade beloppet anvisas. 
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Biblioteksw•rksamheten l'id Sl'erige.1· lantbruksu11i1·ersitet 

4. Budgetåret 1980/81 kommer LIBRIS att läggas över på en ny dator. 

vilket medger ett betydligt större antal terminaler än tidigare. Terminaler

na inköps ;1v datamaskinfonden. medan kostnaderna för den årliga av

skrivningen läggs på de deltagande biblioteken. Avskrivningskostnadcrna 

uppgår sammanlagt till över 200 000 kr. ( + 125 000 kr.). 

lanthruk.n•ctenskapliga fakulteten 

5. Anslagsposten Ersättning till domänverkets fond för upplåten mark 

föreslås uppräknad med 150000 kr. Uppräkningen motiveras dels av att 

statens normallåncränta har justerats. dels av att det bokförda värdet på 

egendomar tillhörande Sveriges lantbruksuniversitet har höjts till följd av 

ökat egendomsinnehav (+ 150000 kr.). 

6. Medel bör anvisas för anordnande av skyddsingcnjörskurs för jord

bruk och trädgårdsodling (+50000 kr.). 

7. Medel begärs för teknisk forskning inom lantbrukets byggnadsteknik. 

byggnadspl:rnering m. m. ( + 350000 kr.). 

8. Medel begärs för forskning och kartläggning av mykotoxinernas 

egenskaper och skadeverkningar ( + 127 000 kr.). 

9. Medel begärs för viss programbunden forskning såsom minimerad 

användning av kemiska bekämpningsmedel, utveckling av kvävegödslings

prognoser, grovfodcrodling, näringsförsörjningen hos våra husdjur 

(+I 000000 kr.). 

10. Medel begärs för verksamheten inom arbetsgruppen lantbruk och 

samhälle ( + 30 000 kr.). 

Veterinärmedicinska fakulteten 

11. Den beslutade ökningen av studerandeantalet med 50 % motsvarar 

för veterinärmedicinens del en ökning av kostnaderna för utbildningen. 

främst i form av materiel, djur. kemikalier, etc. med minst 25%. Detta 

innebär att driftkostnadsanslaget måste räknas upp. Härtill kommer vissa 
kvarstående behov. (+I 055 000 kr.) 

12. Medel begärs för forskning inom områdena mastiter och svinsjukdo
mar(+ I 000000 kr.). 

Skogs1•etenskapliga fakulteten 

13. En statskonsulent i F 16-F 23 och tvfl försöksledare i F 15-F 19. 

skogsföryngring, föreslås överföras till punkten G I ( - 366 000 kr.). 

14. Ökat elevantal vid jägmästarlinjen medför ökat medelsbchov 

(+ 150000 kr.). 

15. Ökat elevantal vid skogsmästarlinjen medför ökat medelsbchov 

(+ 150000 kr.). 

16. För utbildningen av skogliga skyddsingenjörer erfordras medel 

(+50000 kr.). 
8 Riksdagefl 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 13 
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17. Handlingsprogrammet riiran<le skogsföryngring erfor<lrar hitrii<les

hjälp och övriga driftkostnadsme<lel ( + 300 000 kr.). 

Fi>redraganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört i mm inledande översikt över 

verksamheten vid lantbruksuniversitetel hör anslagen Sveriges lantbruks

universitet: Bokinköp IJ1. m .. Sveriges lanthruksuniversitet: Lantbruks ve

tenskapliga fakultetens driftkostnader, Sveriges lantbruksuniversitet: Ve

terinärmedicinska fakultetens driftkostnader och Sveriges lanthruksuni

versitet: Skogsvetenskapliga fakultetens driftkostnader fr. o. m. n~ista bud

getår sammanföras till ett gemensamt anslag. Den behi'i.llning som vid 

utgången av budgetåret 1979/80 finns kvar på de iildre anslagen bör föras 

över till förevarande anslag Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader. 

I min inledande översikt berörde jag frågan om användning av ny teknik 

för att åstadkomma ett ekologiskt b~ittre balanserat jor<l- och skogsbruk. 

Det gäller bl. a. minskad användning av handclsgödsel och bekämpnings

medel. Vidare berörde jag frågan om forskning kring djurhälsovhrd. Jag 

har i min beräkning av anslaget räknat medel för forskning inom dessa 

områden(+ 1500000 kr.). 

Jag har vidare i min anslagsberäkning även räknat medel för den tidigare 

ökade antagningen av studerande till veterinärlinjen ( + 240 000 kr.) samt för 

det ökade medclsbehovet som sammanhänger med inköp av datautrust

ning(+ 125000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·eriges lw1thruks11nii·ersitet: Dr(likostnader för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 127 251 000 kr. 

G 3. Sveriges lantbruksuniversitet: Lantbruksdriften 

1978/79 Ncttoi11ko111st '485 

1979/80 Anslag I 000 

1980/81 Förslag I 000 
1 Anslagen Sveriges lantbruksuniversitet: Lantbruksuriften och Sveriges lanthruks
universitet: Försöksgaruen i Skara. 

Anslaget avser de jordbruksegendomar som Sveriges lantbruksuniversi

tet disponerar för sin försöksverksamhet samt Alnarps trädgårdar. Rege

ringen fastställer ilrligcn en stat för jordbruks- och trädgårdsdriften vid 

dessa enheter. 

S1·erige s lant hruk.1·1111h ·ersitet 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Föredraganden 

Enligt min mening bör det ekonomiska resultatet av verksamheten med-
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ge att ett visst överskott från lantbruksdriften kan bidra till att täcka 

skäliga kostnader för arrenden m. m. Anslaget bör för nästa budgetår föras 

upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·eriges /a111hruk.rn11i1·ersi1e1: La111hruksdrifien för b11dget

i1ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr'. 

G 4. Sveriges lantbruksuniversitet: Djursjukhuset i Skara 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

t 980/8 I Förslag 

795 014 

652 000 

639000 

Djursjukhuset i Skara är sjukvärdsanstalr för husdjur och utövar djur

sjukvfird mot ersättning. Vid djursjukhuset för även bedrivas vetenskapli

ga undersökningar rörande husdjurens sjukdomar. 

Djursjukhuset i Skara ingår som arbetsenhet i Sveriges lantbruksuniver

sitcl. Föreståndare för djursjukhuset är en chefveterinär. 

Personal 

Veteri n~ir personal 
övrig personal 

Anslag 

Utgifier 
I .önekostnader 
Omkostnader 

Inkomster 

Nettoutgift 

S1·aiges la111hruks1111ii·ersit<'I 

1979/80 

8 
~I 

29 

I 4~8000 
2 34~ 000 

3770000 

3 118000 

652000 

I. Pris- och löncomräkning m. m. 374000 kr. 

F."ireclraga11de11 

Beräknad ändring 1980/81 

Sveriges 
lanthruks
universitet 

+ 124000 
+250000 

+374000 

+374000 

Före
draganden 

~ 124000 
+250000 

+374000 

+387000 

- 13000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslftr riksdagen 
att 1ill .'frcriges /a111hrukrn11i1·ersi1l'I: Dj11rsj11klt11se1 i Skara !'ör bud

getåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 639 000 kr. 

Kartong: S. 125. sista textraden i först:i 1~hdle.n 11111!'\r. 
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G 5. Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksunivcrsitct m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

190305096 

'90000000 

17000000 

Behållning '11669479 

1 Kapitalbudgetens investcringsanslag Byggnadsarbcten vid Sveriges lantbruksuni
vcrsitet m. m. 

Fri'm detta anslag anvisas medel till byggnadsarbeten för Sveriges lant

bruk~universitet och andra institutioner. som har anknytning till forsk

nings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verksam

hetsområde. 

Byggnadsstyrelsen 

Samtliga investeringsprojekt som finns uppförda i investeringsplanen 

har tidigare redovisats för riksdagen. 

För de nya projekt för vilka redogörelse lämnas iir byggnadsstyrelsen 

ännu inte beredd att redovisa förslag till kostnadsramar. utan avser att 

återkomma i denna del. Byggnadsstyrelsen räknar emellertid med att bygg

nadsarbetena skall påbörjas under budgetåret 1980/81. varför en beräknad 

medelsförbrukning för projekten tagits upp i investeringsplanen under 

rubriken Tillkommande projekt. 

S1·eriges lantbruks11ni1•ersitet 

Tillkommande pr<~iekt 

I byggnadsstyrclsens projektplan ing:\r ett antal projekt där byggnads

program redovisats för regeringen eller där hyggnadsstyrelscn riiknar med 

att redovisa program under varen 1980. eller där byggnadsstyrelsen erhållit 

projekteringsuppdrag men systemhandlingar och begäran om kostnadsram 

inte kan redovisas förrän tidigast kring ttrsskiftct 1979/80. För några av 

dessa projekt riiknar byggnadsstyrelsen med att projekteringen skall kunna 

bedrivas så att byggstart kan äga rum under budgeti\.ret 1980/81. Byggnads

styrelsen har redovisat byggnadsprogram för fiskeriförsöksanstalt i Kä

lame. för plantförsöksstation i Garpenberg, för kraftfoderfabrik i Lövs ta 

samt för kalvstall i Ultuna. 

Vidare har byggnadsstyrelsen i oktober 1979 redovisat byggnadspro

gram för bl. a. om- rn:h tillbyggnad av djurförsöksanliiggningcn i Lövsta. 

Ö1·rii.:1 

Dil·cr.H' pr<~ickt. I gällande invcstcringsplan har en kostnadsram av 24 

milj. kr. förts upp. Regeringen har i regleringsbrcv den 14 juni 1979 ställt 15 

milj. kr. till byggnadsstyrelscns förfogande for utförande av sådana smärre 

byggnadsä.tgiirdcr som byggnadsstyrelscn själv har all besluta om. Totalt 

har 9516000 kr. disponerats. Under året har tre projekt med en samman

lagd kostnadsram av I 315 000 kr. slutredovisats. 
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Byggnadsstyrelsen räknar med en ökad belastning av ramen varför ra

men för budgetåret 1980/81 bör ökas med 6 milj. kr. till 30 milj. kr. Av 

ramen bör 18 milj. kr. ställas till byggnadsstyrelsens förfogande. 

Projektering. Under förevarande anslag föreslår byggnadsstyrelsen alt 

för budgetåret 1980/81 i likhet med vad som gäller för innevarande budget

år 6 milj. kr. beräknas som medelsförbrukning för projektering. 

Fiiredruganden 

I investeringsplanen har jag under Diverse objekt beräknat medel inom 

en till '27 milj. kr. förhöjd ram för sådana ny- och ombyggnadsobjckt m. m. 

för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. Jag har 

biträtt byggnadsstyrelsens förslag om medel för projekteringskostnader. 

Samtliga i investeringsplanen för nästa budgetår redovisade byggnads

objekt har tidigare redovisats för riksdagen. 

Den eventuella mcdelsbehållning som kan finnas under anslaget den 30 

juni 1980 bör i sin helhet föras över till det reservationsanslag som tillska

pas genom budgetomläggningen. Anslagsbehovet för nästa budgetår be

räknar jag till 17 milj. kr. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas 

enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. 

/nvesteringsp/an (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 

1978- 1979- 1979-

Bygg- Färdig-
start stäl-

lande 

04-01 04-01 06-30 1979/80 1980/81 är/mån är/mån 

Slutredovisat 1979-06-30 
Färdigställda. ej slutredovisade 

objekt 

Sveriges lantbruksuniversitet 

U/tuna 
Ny- och ombyggnader, 

skogsvetenskapliga 
fakulteten 

Ökad antagning till 
veterinärlinjen, om
och tillbyggnad, HVC 

Ökad antagning till 
veterinärlinjen, om
och tillbyggnad, KC 

Kliniskt centrum 
Växtskyddscentrum, nybyggnad } 

Alnarp 
Växtskyddscentrum, nybyggnad 
Panncentral, om- och tillbyggnad 

95820 95381 

77 455 78 205 69 788 6 300 

51000 51100 48787 2000 

9000 9800 5 058 3000 

4600 5100 800 
!08000 !08000 100297 4000 

30464 

88000 93000 33000 
23 523 

3900 4300 938 3000 

75-10 77-09 

1500 78-09 80-06 

3200 80-03 81-08 
3000 73-08 76-06 

77-IO 79-12 

6000 
78-03 79-11 

300 79-03 79-09 
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Byggnadsobjckt Kostnads ram Mcdelsförbrukning Bygg- Färdig-
stan stäl-

Faktisk Beräknad för lande 
t. o. m. 

1978- 1979- 1979-
04-01 04-01 06-30 1979/80 1980/81 år/mån år/mån 

Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

Ulturiu 

Centralblock. nybyggnad 

Statens lantbrukskemiska 
l11boratorium 
Ombyggnad av ventilationsanläggning 

Diverse objekt 

Projekteringskostnader 

Tillkommande projekt 

Reducering av mcdelsbehovet 

Beräknat medelshehov 

An~lagsberäknini; ( 1 000-tal kr. l 

Meddstillgång 

Behållning 1979-07-01 (avrunda!) 
Anslag för 1979/80 
Anslag för 1980/81 (förslag) 

12000 
90000 
17000 

119000 

114000 117 500 86324 23000 6000 

4610 4610 3 749 500 

24000 27000 7694 8000 8000 

6000 6000 

3800 

580385 498615 472003 89600 37800 

4600 3800 

85000 34000 

Beräknad medclsförhrukning 

1979/80 
1980/81 

85000 
34000 

119000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid Sveri

ges lantbruksuniversitct m. m. inom de kostnadsramar som jag 

har förordat i det föregående, 

2. till Bygxnadsarbeten l'id .'frcrixcs lantbruksunii·ersitct m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 17 000 000 

kr. 

G 6. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet 

m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

33873 708 

26000000 

25 000 000 

Reservation 6222 174 

Frfm detta anslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av 

lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet och andra institutioner som har 

anknytning till forsknings- och försöks verksamhet inom jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde. 

76-11 79-06 

78-05 79-05 
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Lokal- o..:h utrustningsrrogramkommittcn (LUP-kommitten) för jord

brukl!ls högskolor har t. o. m. den 30 juni 1979 haft till uprgift hl. a. att 

utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för institutio

ner inom lantbruksuniversitctet. Det aligger nu styrelsen för Sveriges 

lantbruksuniversitet och statens vcteriniirmedicinska anstalt (SVA) bl. a. 

alt uppriilta förslag till utrustningsprogram med förslag 1ill kostnadsramar 

för lantbruksuniversitetet och SV A. Programmen överlämnas till utrust

ningsnämnden för universitet och högskolor rUUH) som fastställer rro

grammen och i anslagsfrnmställning föreslår kostnadsramar for aktuella 

utrustningsohjekt. 

Inför hudgetaret 1980/81 har 1idigare gällande handfaggningsordning till

Wmpals vilket inne här alt utrustningsprogram med förslag till kostnadsra

mar har utarbetats av den förutvarande kommitten. 

UUH har genom skilda beslut fått uprdrag att planera och upphandla 

utrustning för statens naturvårdsverk. statens strålskyddsinstitut och sta

tens lantbrukskemiska laboratorium. 

UUH har att efter statsmakternas beslut i anledning av nämndens för

slag vidta de åtgärder som behövs för att godtagna program skall förverkli

gas. Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. 

Inredning 

BygRnadsstyrelstn 

I det följande redovisas de inrednings projekt för vilka byggnadsstyrclsen 

föreslår nya eller höjda ramar. 

S1·1•ri1:es /a111bruksu11i1·crsitet 

Ultuna 

Kliniskt ce11trum, 11y/Jyi,:!j1wcl m. m. I gällande inredningsplan finns upp

förd en kostnadsram av 9 350000 kr. för rubricerade projekt. Byggnadssty

relsen redovisade den 15 februari 1978 byggnadsprogram för om- och 

tillbyggnad av kliniskt centrum till följd av ökad intagning till veterinärlin

jen. Sammanlagt berörs ca I 700 m2 • varav ca 700 mi avser tillbyggnad av 

lokaler för omklädnings-. seminarie- och tjänsterum samt laboratorium 

m. m. Baserat pä lokalprogrammet har inredningskostnaden för projektet 

beräknats till 750000 kr. vid leverans av inredning under andra kvartalet 

1981. 

Inom den befintliga ramen för nybyggnad för kliniskt centrum kan 

3()()()()() kr. disponeras för detta projekt. Således erfordras en ramhöjning 

av 450000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att den nuvarande ramen 

höjs med 450000 kr. till 9,8 milj. kr. 

Dii'erse objekt 

I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 5,2 milj. kr. Av 

beloppet far byggnadsstyrclsen ta i anspråk 3 750000 kr. för oförutsedda 
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mindre inredningsprojekt samt för sådana projekt för vilka byggnadsstyrel

sen beslutar om byggnadsåtgärdcr. Kostnadsramcn i övrigt far tas i an

språk endast efter beslut av regeringen. Kostnadsramen är avsedd för 

inredning av lokaler i samband med funktionella förändringar vid ombygg

nader och omdispositioner. 

Fr. o. m. budgetåret 1978/79 bekostas från kostnadsramen Till bygg

nadsstyrelsens disposition inom anslaget Inredning och utrustning av lo

kaler för högskoleenheterna m. m. även planmässig återanskaffning av 

inredning för universitet och högskolor. (Prop. 1977/78: 106 s. 27. UbU 

1977/78: 23. rskr 1977/78: 288). Byggnadsstyrelsen föreslär att planm~issig 

återanskaffning av inredning för Sveriges lantbruksuniversitet och SY A 

från budgetåret 1980/81 får finansieras frän kostnadsramcn Diverse objekt 

under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruks

universitet m. m. Byggnadsstyrelesen har tills vidare beräknat 300000 kr. 

inom den föreslagna ramen för planmässig återanskaffning. 

Som framgår av byggnadsstyrelsens redovisning har delprojekt till en 

kostnad av 380 000 kr. slutredovisats varför avrundat 4 820 000 kr. återstår. 

Beloppet bör höjas med 1980000 kr. till 6,8 milj. kr. Av beloppet bör 

5 250 000 kr. ställas till byggnadsstyrelsens förfogande för oförutsedda 

mindre inredningsprojekt, för planmässig återanskaffning av inredning 

samt för inredning till projekt för vilka byggnadsstyrelsen beslutar om 

byggnadsåtgärder. 

Utrustning 

Utr11.1·1ningsniim11de11 för universitet och högskolor 

I det följande lämnas redogörelse för föreslagna nya och ändrade kost
nadsramar i utrustningsplanen. 

Sl'criges lambruksunil'crsitet 

Telejiml'iixlar i Ultuna. I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram 

av 2 655 000 kr. för telefonväxlar i Ultuna. Av kostnadsramen avser 785 000 

kr. utrustning för direktval och individuell samtalsmätning. 

Enligt LUP-kommittens bedömning bör växeln nu byggas ut för ytterli

gare 300 anknytningar. Kostnaden har beräknats till 775 000 kr. Vidare har 

kostnad sökningar medfört att ytterligare 2 IO 000 kr. erfordras för anskaff

ning av utrustning för direktval och samtalsmätning. Kommitten föreslår 

att kos!nadsramen höjs till 3.64 milj. kr. 

Ökad antagning ti/11,eterinärlinjen. Fr. o. m. höstte1minen 1978 har an

tagningen till veterinärlinjen ökats med 25 till sammanlagt 75 studerande 

per år. 

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 1.6 milj. kr. Delramen avser 

utrustning för utbildning som bedrivs inom husdjursvetcnskapligt centrum 

(prop. 1978/79: 100 bil. 13 s. 97). 
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Regeringen uppdrog den 22 februari 1979 ät byggnadsstyrelsen att pro

jektera om- och tillbyggnad av klinikcentrum (KC) i Ultuna. LUP-kommit

ten redovisar utrustningsbehov som föranleds av om- och tillbyggnaden 

och föreslår att delramen höjs till 2 350000 kr. 

Centrala .l'en·injimktioner m. m. i Ultuna. Inom centrala förvaltningen 

vid lantbruksuniversitetet skall finnas en central serviceenhet. Regeringen 

uppdrog den 14 september 1978 1H byggnadsstyrelsen att projektera en 

nybyggnad för serviceenheten. LUP-kornmittcn har upprättat utrustnings

prograrn för centrala verkstäder, lokalvård. parksektion. transport- och 

budservice. reproavdclning m. m. och föreslår att en definitiv kostnadsram 

av 1.8 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen. 

fvtotronan/äggning i Alnarp. Regeringen uppdrog den 14 september 

1978 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnad för fytotronanläggning i 

Alnarp. Anliiggningen skall sambrukas av växtskyddsavdelningama och 

institutionen för trädgårds vetenskap. 

LUP-kommittcn förcsWr en definitiv kostnadsram av 1,5 milj. kr. Av 

ramen avser ca I ,2 milj. kr. specialtillverkade vagnar för fytotronkam-

rama. 

H11sdj1m:fi'irsöksstation i Alnarp. Regeringen uppdrog den 23 februari 

1978 ät hyggnadsstyrclsen att projektera nybyggnad av djurstallar rn. m. 

för en husdjursförsöksstation i Alnarp. LU P-kommittcn föreslår att en 

definitiv kostnadsram av I I milj. kr. förs upp i utrustningsplanen. Av 

beloppet avser ca 8 milj. kr. byggnadsknuten utrustning i djurstallar och ca 

650 000 kr. projekteringskostnader m. m. 

J:.:rsii11ni11gsanskaffningar m. m. budgetåret 1980/81. För budgetåret 

1979/80 är uppförd en kostnadsram för ersättningsanskaffningar m. m. av 

6,8 milj. kr. 

LUP-kommitten föreslår för budgetåret 1980/81 en kostnadsram av 

12950000 kr .. varav 3950000 kr. som en engångsanvisning för utrust

ningsanskaffningar till försöksstationen i Lövsta. 

Statens natun·lird.n-erk 

t:rsiillningsanska,f.fningar m. m. budgetåret 1980/81. För budgetåret 

1979/80 är uppförd en kostnadsram av 3.2 milj. kr. för ersättningsanskaff

ningar m. m. Av ramen utgör 1,0 milj. kr. en engångsanvisning för anskaff

ning av bl. a. utrustning för avgasuppsamling för lätta bensin- och diesel

drivna fordon (prop. 1978/79: 100 bil. 13 s. 97-98, 101). 

Naturvårdsverkets olika avdelningar har anmält utrustnings- och inred

ningsbehov till en sammanlagd beräknad kostnad av ca 5,9 milj. kr. för 

budgetåret 1980/81. Av beloppet avser ca 2.3 milj. kr. högprioriterade 

nyanskaffningar. 

U U H och naturvårdsverket har enats om att söka fördela anskaffning

arna över flera budgetår. 

UUH föreslår för budgetåret 1980/81 att i utrustningsplanen uppförs en 
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ddinitiv kostnadsram Statens naturvärdswrk: Ers~illningsanskaffningar 

m. m. budgetaret 1980/81 av 3.5 milj. kr. 

Sra tens si rtl lskyddsinst illl I 

t:rsiit111i11K.\'llllskafji1i11Kar m. m. hudKt:liirl'I 1980/81. Institutet har fram

hållit att den genomsnittliga avskrivningstiden för institutets utrustning -

som i stor utsträt:kning anviinds for forskningsiindamål - hör minskas till 

tio ar. För ersättningsanskaffningar erfordras med denna utgi\ngspunkt rn 

0.9 milj. kr. Institutet har anmält behov även av nyanskaffningar till en 

sammanlagd kostnad av 670000 kr. 

U UH föreslår - i samråd med strålskyddsinstitutet - en kostnadsram 

för ersiittningsanskaffningar m. m. av 1,2 milj. kr. 

Statens 111siide.1ko11trull 

I beslut den 11 januari 1979 medgav regeringen att U U H tit:k disponera 

högst 98000 kr. av kostnadsramen Vissa utredningskostnader för inköp av 

två groningsskåp för statens utsädeskontroll. 

Kostnadsramen Vissa utredningskostnader är avsedd att belastas endast 

interimistiskt i avvaktan på att siirskilda kostnadsramar för de enskilda 

objekten hinner fastställas (ifr prop. 1968: I bil. 11 s. 74). 

UUH föreslår nu att en särskild kostnadsram av 98000 kr.. benämnd 

Statens utsädeskontroll. förs upp i utrustning~planen. Härigenom möjlig

görs en flterföring av 98 000 kr. till kostnadsramen Vissa utredningskost

nader. 

Swtens lanthrukskemiska laboratorium 

Statens lantbrukskemiska laboratorium hemsUiller att delramen Ersätt

ningsanskaffningar m. m. av 2 milj. kr. ersätts med en definitiv kostnads

ram av 3 milj. kr. 

Di1·erse ohjekt 

UUH föreslår att en kostnadsram benämnd Diverse objekt förs upp med 

2 milj. kr. i utrustningsplanen. Ramen. som skall fä tas i anspråk först efter 

beslut av regeringen. bör utnyttjas för oförutsedda utrustningsobjekt under 

löpande budgetår, t. ex. för projektering. 

Fijredragunden 

Med utgångspunkt i de förslag som byggnadsstyrelsen redovisat föror

dar jag att följande inredningsplan läggs till grund för medclsberäkningen 

för nästa budgetår. Jag har därvid inom kostnadsramen Diverse objekt 

beräknat medel till byggnadsstyrelsens disposition för oförutsedda mindre 

inredningsobjekt m. m. samt medel till regeringens disposition för inred

ning av investeringsobjekt för vilka investeringskostnaderna i varje särskilt 

fall inte överstiger 2 milj. kr. Jag har tidigare vid min anmälan av byggnads-
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<.irbelcn inom jordbruksdcparlemenlets verksamhetsomrädc under punk

ten G 5 berört denna fråga. Det ankommer p{1 regeringen alt heslu1a om det 

belopp som skall slå till hyggnadsstyrclsens disposition. Jag fa f. n. inte 

hcredd att ta ställning till frågan om mcdel för planmässig <'llcranskaffning 

av inredning vid Sveriges lantbrubuniversitct och staten-. vctcriniirmedi

c:inska anstalt. 

Regeringen har hos riksdagcn hemställt om bcmyndigandc att bcslula 

om om- och tillbyggnad av kliniskt centrum i anledning av ökad antagning 

till veteriniirlinjen. Kostnaden för inredningen bcriiknas till 750000 kr. Jag 

förordar att den i inredningsplam:n uppförda kostnadsramcn Svcriges lant

bruksuniversitet: Kliniskt centrum. nybyggnad höjs med 450000 kr. 

De kostnader som förts upp i inredningsplanen blir godt<as. 

lnrl'clrzingsplarz (I 000-tal kr.) 

lnredningsobjekt Kostnadsram 

dcfi- di.: I ram 
nitiv t. o. m. 
ram 1980-

06-30 

Slutrcdovisade projekt 
1979-06-30 3 156 

Projekt färdigställda 
före 1978-07-01 men 
ännu ej slutrcdovisade 15 825 

Sveriges lantbruksuniversitet 

U/tuna 
Husdjurs vetenskapligt 

centrum 7600 
Kliniskt centrum, nybyggnad 9800 
Ny- och ombyggnader. skogs-

vetenskapliga fakulteten 5 200 
Växtskyddscentrum 

} Alnarp 8500 
Växtskyddscentrum 

Umeå 
Nybyggnad 7600 

Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

Ultuna 
Centralblock 11 ()()() 

Diverse objekt 4820 

73501 

' Art av kostnadsram för resp. o[>jekt. 

art 1 

:!a 

2a 

Mi.:delsförhrukning 

l. o. m. Berliknad for 
1979-
06-30 1979/HO 1980/81 

1666 

14409 

6609 
8732 

4918 

1627 

6939 

4135 

1226 

51261 14000 3000 

68261 

I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. j\ndrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2b. Andrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 
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Anslagsbehovet för nästa budgetår för inredning beriiknar jag till 3 milj. 

kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagsheriikning m·seende inredning (I (){)()-tal kr.) 

Medelstillgimg 

Medelsreservation 1979-07-01 (avrundat) 
Anslag för 1979/80 
Anslag för 1980/81 (förslag) 

2000 
12000 
3000 

17000 

Beräknad medclsförbrulrning 

1979/80 
1980/81 

14000 
3000 

17000 

De kostnader som tas upp i följande 11tmstningsplun bör godtas. Jag har 

under kostnadsramen Ersättningsanskaffningar 1980/81 räknat medel för 

utrustning till fytotronanläggningcn i Alnarp samt beräknat 3.95 milj. kr. i 

engångsanvisning för anskaffningar till försöksstationcn i Lövsta. 

Utmstningsplan (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekl Kostnadsram Medclsförbrukning 

dcli- delram art' t.o.m. Beräknad för 
nitiv t.o. m. 1979-
ram 1980- 06-30 1979/80 1980/81 

06-30 

Sveriges lantbruksuniversitet 

V/runa 
Telcfonviixlar 3640 2b 2026 
Ny- och ombyggnader, skogs-

vetenskapliga fakulteten 9700 7647 
Ökad antagning till 3000 3000 

veterinärlinjen 2350 2b 324 
Växtskyddsccntrum 5000 I 646 
Centrala service-

funktioner m. m. 900 3 

Alnarp 1700 2500 

Växtskyddscentrum 6000 1370 

GarpenberR 243 144 
Ny- och ombyggnader 3500 2924 
Telefonväxel 390 336 

Umeå 1800 1000 

Nybyggnad 11500 6613 

Statens veterinär-
medicinska anstalt 4 700 2800 

Centralblock 17000 4918 
Telefonväxel 650 169 

Ersättningsanskaffningar 
m.m. 3 100 7278 

Budgetåret 1978/79 4500 I 3 122 
Budgetåret 1979/80 6800 I 
Budgetåret 1980/81 11950 3 
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Utrustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram art I t. o. m. 
nitiv t.o. m. 1979-
ram 1980- 06-30 

06-30 

Statens natun·årdsverk 

ErsättningsanskalTningar 
m. m. budgetåret 1978/79 3 570 1242 

Ersäuningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1979/80 3200 

ErsättningsanskalTningar 
m. m. budgetåret 1980/81 3450 3 

Statens strål~kydds-
institut 

Ersättningsan skalTn i ngar 
m. rn. budgetåret 1978/79 350 

Ersättningsanskaffningar 
rn. rn. budgetåret 1979/80 700 

ErsättningsanskalTningar 
m. m. budgetåret 1980/81 800 3 

Statens lantbrukskemiska 
laboratorium 

Ersättningsanskaffningar 
m.m. 2000 2b 

ErsättningsanskalTningar 
m. m. budgetåret 1980/81 1000 3 

Statens utsiideskontroll 98 3 

Vissa utredningskostnader 300 

91418 7930 31337 

99348 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

Beräknad för 

1979/80 1980/81 

2 ()()() 3 328 

500 750 

800 I 102 

98 

17843 22000 

71180 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 22 

milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Ans/agsberäkning <ll"seende utrustning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgäng 

Mcdelsrcservation 1979-07-0 I (avrundat) 
Anslag för 1979/80 
Anslag för 1980/81 (förslag) 

3 800 
14000 
22000 

39800 

Beriiknad rnedelsförbrukning 

1979/80 
1980/81 

17800 
22 ()()() 

39800 

Byggnadsstyrclsen och utrustningsnämnden för för varje i inrednings

resp. utrustningsplanen upptaget objekt liigga ut bestiillningar intill högst 
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det belopp. som angetts som kostnadsram för objektet, med avdrag för de 

medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa budgetår 

innebär detta att medgivande får lämnas att beställa inredning och utrust

ning av lokaler vid Sveriges lanthruksuniversitet m. m. dels för byggnads

styrelsen till ett sammanlagt belopp av (73 50 I 000-68 261 000=) avrundat 

5.2 milj. kr.. dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av 

(99 348 000- 71 180 000 =) avrundat 28.2 milj. kr.. allt att betalas tidigast 

under budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet 

m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregå

ende, 

, till Inredning och utmstning w· lokaler 1·id S1·erigcs lanthmks-

1111i1·ersitet m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 25 000 000 kr. 

G 7. Jordbruksforskning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

15 990732 

15 485 000 

17 082 000 

Reservation 489280 

Anslaget disponeras av statens r::id för skogs- ochjordbruksforskning för 

bidrag till forskning inom jordbrukets och triidgärdsnäringens omrt1den. 

State11.1· rtldfi"ir s/..ogs- och jordhmk.\fl1rsk11i11g 

Jordbruket iindras snabht genom rationalisering. omläggning i växt- och 

djurproduktion samt genom livsmeddsindustrins utveckling. Våra kultur

v1ixter och husdjur mt1ste omsorgsfullt anpassas till dessa förändringar i 

prnduktionsmiljön för att produktiviteten skall kunna ökas. Sjukdomar och 

rubbningar i livsfunktioner måste stt långt möjligt undvikas. Delta kräver 

fördjupad forskning om den biologiska produktionsprocessen. Kortfattat 

framförs nedan exempel pf1 angelägen forskning. 

- Samspelet jordbruk-miljövärd, innefattande ::ikermarkens ekologi. 

hydmlogi. biologisk parasitkontroll med därav följande minskad an

vändning av bekämpningsmedel 

- De komplicerade kvävefrågorna. viixtnäring, fotosyntes. alternativa 

grödor. foderprotein- och oljeväxtforskning. agrarmeteorologi 

- Energisparande {1tgiinler i främst djurstallar och växthus. rationell bygg

nadsplanering och god närmiljö för husdjuren. resurssn;'1la jordbruks

transporter, resurshevarandc och energibesparande teknik 

- A vfallsutnyttjande. industriell användning av jon.lbruksri'lvaror 

- Arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrägor bl. a. vid hantering av allt mer 
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avancerade maskiner, :'lretruntsyssclsättning. t. ex. inom triiJgtirdsnä

ringen 

- Livsmedclsforskning. r;'ivarornas kvalitetsegenskaper. sarnarhete meJ 

näri ngsforskningen 

- Mykotoxin/mögelforskning. ökad veterinärmedicinsk forskning 

- Ekonomiska undersökningar (iiven med internationell anknytning), till-

växtprohlem. risker och osäkerhet i produktionen 

- Fiskodling !inbegripet även genetisk förbättring av fiskpopulationen) 

som exempel pti alternativ sysselsättning. en proteinproduktion som 

kräver liten energiinsats. 

Kraftigt utökade forskningsinsatser behövs sålunda och anslaget bör 

därför räknas upp med 29 r;.;, pä innevarande buJgettirs anslag eller med 

4 515 000 kr. till totalt 20 milj. kr. 

Fiiredrt1Rll llile11 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med I 597 000 kr. till 

17082 000 kr. Den forskning som bedrivs inom miljöområdet bör enligt min 

mening särskilt uppmärksammas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jurdhruk.1j(1rskning för hudgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 17 082 000 kr. 

G 8. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 823 000 

I 823 000 

I 823 000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras 

i ett mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning träffat 

avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet 

pi'! det jordbrukstekniska området. Avtalet avser tiden den I juli 1978-Jen 

30 juni 198 J. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksam

heten genom ett ärligt bidrag av I 823 000 kr., medan stiftelsen åtar sig att 

under hela avtalsperioden tillskjuta sammanlagt lägst 2 468 000 kr. Ansva

ret för genomförandet av det avtalaJe programmet åvilar Jordbruksteknis

ka institutet. 

FöreJragamlen 

Anslaget hör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Svensk 

jordbruksteknisk forskning föras upp med I 823 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 1823000 kr. 
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G 9. Bidrag till växtförädling 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 
1 Halvt år. 

I)() 85{) 000 

23 200000 

Den gemensamma finansieringen av växtförädlingen regleras i avtal 

mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den I 

januari 1980-den 31 december 1989. Ansvaret för genomförandet av avta

let ~1vilar växtförädlingsnämnden. 

\/1ix~fi:iriiJ/ings11äm11Je11 

Räknat för helår är statens bidrag 21. 7 milj. kr. och jordbruksnäringens 

bidrag 6 milj. kr. Viixtförädlingsnämnden hemställer att statens bidrag 

räknas upp med ca 10'/i eller 2.2 milj. kr. till sammanlagt 23.9 milj. kr. 

Nämnden har första halvåret 1980 fullföljt statens tidigare engagemang 

och därvid också lämnat bidrag till kostnaderna för den ärtgenbank som 

finns vid Weibullsholms växtförädlingsanstalt. Nämnden anser dock att på 

sikt är ett sädant bidrag knappast förenligt med syftet med anslaget. 

Föredraga11den 

Jag beräknar anslaget till 23 200 000 kr. Jag har därvid räknat med att 

nämnden övergångsvis ger bidrag till ärtgenbanken vid Weibullsholm. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1•iixtföriid/ing för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 23 200 000 kr. 

G 10. Skoglig forskning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7078311 

8039000 

9150000 

Reservation 544640 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning för 
bidrag till forskning, ägnad att gagna skogsbrukets utveckling och stärka 

skogsnäringens bärkraft. 

Statens råd j(")r skogs- och jordbruksforskning 

Den av riksdagen beslutade skogspolitiska målsättningen innebär att 

stora krav kommer att ställas på forskarna och de skogliga forskningsinsti

tutionerna. Skall dessa kunna tillmötesgå skogsbrukets krav på ökad forsk

ning. måste det ske en kraftig förstärkning av de personella och ekonomis

ka resurserna. Den för skogsbruket viktiga biologiska grundforskningen 

har tyvärr blivit eftersatt. Forskningsuppgiftema är ofta tvärvetenskapliga 

och kan bäst lösas genom att bilda för projekten lämpliga forskargrupper. 
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Förutsiittningen för att kunna bilda flera sädana projektgruppt•r ~ir att ri:tdet 

kan qiilla erforderliga medel till förfogande under minst en treiirsreriod. 

Tyviirr saknar rtidct i dag denna möjlighet. då sädana projekt skulle ta i 

anspråk alltför stor del av r:1det~ arliga anslag, iiven lllll projekten kunde 

samfinansicras med andra medclsbeviljande organ. 

Prnjektgrupper borde hildas för exempelvis följande mycket angeHigna 

forskningsuppgifter: 

- Skogsindustrins konkurrensliige och framtidsmöjligheter 

- Miljömiissigt acceptabla metoder för reglering av triidslagsblandning i 

plant- lll'h ungskog 

- Skogsmarkens förmodade försurning och hur den kan p[iverka mikrn-

!lnran llCh tr~idens tillviixt 

-- Miljömiissigt acceptabla metoder för kontroll av skadeinsekter 

- Möjligheten att öka utnyttjandegraden av tillförd viixtnäring 

- Tilliimpningsmöjlighet inom skogsbruket av biologisk kviivdixering och 

mobilisering av organiskt bundet markkväve. 

Rtidet finner ocksfl angeläget att projektet "Arbetsmiljön i mL)rgPnda

gen!> skogsbruk" kan genomföras i planerad omfauning. Projektet kommer 

att samfinansieras med Arhetarskyddsfonden men kriiver ett betydande 

anslag från rådet. om det skall kunna slutföras inom planerad tidsrymd. 

Rfldet vill ånyo framhfllla behovet av ökade resurser till ett förbiittrat 

informationsflöde - både till det praktiska skogsbruket och till olika fors

kande organ - beträffande si\väl pi\gt1cnde som uppnädda resultat i1wm 

den skogliga forskningsverksamheten. 

Efter bedömning av den aktuella behovssituationen har r~tdet beslutat 

äska en resursförstärkning med 24 i;;,, Ställningstagandet innebiir sfilunda 

all reservationsanslaget hör höjas med I 961000 kr. till 10000000 kr. 

Fiil't'dragt111tle n 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med I 111 000 kr. till 

9150000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skoglig }i1rskning för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 9 150000 kr. 

G 11. Stöd till kollekth· forskning rörande skogsträdsförädling och skogs

gödsling m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 743 000 

3 350000 

4000000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogstriidsför

ädling och skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftelsen 

9 Riksdagen 1979/80. I rnm/. Nr 100. Bila11a 13 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 130 

Skogsförh;ittring träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings

och utvecklingsverksamhet rörande skogsträdsför~idling och skogsgöds

ling m. m. Avtalet avser tiden den I juli 1979-den 30 juni 1982. Enligt 

avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamht:ten genom all 

tillskjuta 11. 7 milj. kr. varav 3 350 000 kr. under hudget{tret 1979/80, 4 milj. 

J..r. under t111dget;'trct 1980/81 och 4350000 kr. under budgetåret 1981/82. 

Stiftelsen föar sig att tillskjuta liigst 11.7 milj. kr. Ansvaret för den avtalade 

verbamhetens bedri\'andc i)vilar Institutet for skogsförbLittring. 

Fiirc,/ragc; 11d e11 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftdsen Skogs

förb~\ttring föras upp med 4 000 000 kr. 

Ja!! hemstiiller att r.:geringen föreslär riksdagen 

att till Stiid till kol/ckti1· .fi1rsk11i11g riira11de skog.11riid.1:fiiriidling och 

.1·ho.i:sglids/i11g 111. 111. för budget:'lret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslaf! av 4000000 kr. 

G 12. Stiicl till kollekth· skogsteknisk forskning 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/i\ I Fiirslag 

5 040 000 

7 800 000 

7 350 000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i ell 

mdlan .'1:tlen och Stiftelsen Skogsteknisk FolJ triiffat avtal om gemensam 

finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet pn det skogstek

niska nmri1dl:t. Avtalet avser tiden den I juli 1979-den 30juni 1982. Enligt 

avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom att 

tillskjuta 22, I milj. kr. varav h.8 milj. kr. under budgetåret 1979/80, 

7350 000 kr. under hudgetllret 1980/81 och 7 950 000 kr. under budget<1ret 

1981 /82. Stiftelsen ;'!tar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst 22.1 

milj. kr. Staten ntar sig enligt avtalet att därutöver tillskjuta I milj. kr. 

under budget{tret 1979/80. Ansvaret för den avtalade verksamhetens ge

nomförande itvil<tr Nämnden för skogsteknisk forskning. 

/·'iirc,/raga 11dc11 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

tekni~k FoU föra~ upp med 7350000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till kollekt il' skogsteknisk f(>rskninx för budgetåret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av 7 350000 kr. 
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G 13. Bidrag till Skogs- och lantbruksakadcmicn 

1978/79 U1gif! 

197'>/80 Anslag 

1980/81 förslag 

4o I ::!74 

444 (\()() 

46_~ 000 

Sk1>gs- llch lanthruksakadcmil·n har till uppgift att mcJ stiid a\' \'l'll'n

skap och praktisk erfarenhet verka fiir de! svenska jnrdhrnkets 1>ch sk11gs

hrukl'ls samt angriinsandc niiringars utveckling och förkovran. Fr{m ansla

gl'l bestrid~ kllstnader for akademiens ordinarie tjiinstl'miin. crsiillning t11 

sk11glig expertis. hiJrag till bibliotek m. m. ~aml viss<1 k\ls\nader fi.ir 111-

liindskt forskarutbyte l>Ch utliinJska forskarkoniakter. 

SAt1g.1- 0.-!1 lu11thr11Å.1·u/..adl'111il'11 

I. Pris- och lönel>mr:ikning 28000 kr. 

2. HuvuJförslaget innebär inskränkning av bibliotekwerksamhctcn och 

Jet utliinJska forskarutbylet I+ 19000 kr.J. 

3. McJel begärs för en tjiim-t som sknglig sckrett:rare t+ 106000 kr.). 

4. Ökad meJclsanvisning begiirs för biblioteksverksamhet ( + 29 000 kr.). 

5. Bidrag hcgiirs till akademiens allmti1111a verksamhet t+ 100000 kr.I. 

T-"iircdrng1111d1· 11 

:\nslagt'I biir för niisla budget<'ir r~iknas upp meJ 19 000 kr. till 463 000 kr. 

Jag hemsliiller att regeringen fiireslår riksJagcn 

att till Bidrag till SÅog.1- och la111bmÅ.1akade111ie11 för hudge\;'1ret 

1980/81 anvisa ell förslagsanslag av 463 000 kr. 
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H. MIL.JÖV ÅRD 

H I. Statens natun·ärdsverk 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

'619)4364 

'73 224000 

68330000 

' Inkl. omgivningshygieniska avdelningen. 

Statens naturvfmlsverk iir <.:L'ntral förvaltningsmymlighct for ärenden om 

naturvanL lfäri inbt:gripet vattt:nv;inL luftvärd och renht1llning utomhus. 

samt om rörligt friluftsliv. jakt lH.:h viltvtin.L allt i den mfm siidana ärenden 

ej ankommer pt1 annan statlig myndighet. Till verkets förvaltningsomriilk 

hör iiven iirl'nden enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387) i den m<'ln dessa ej 

ankommer pt1 koncession~niimnden fiir miljöskydd eller annan myndighet. 

Verket har tillsyn över efterlevnaden av lagen ( 1973: 329) om hälso- och 

miljöfarliga varor och i anslutning därtill meddelade föreskrifter. i den mtin 

tillsynen ej ankommer pti annan myndighet. Verket har vidare till uppgift 

att leda och friimja företrädesvis målinriktad naturvMdsforskning och un

dersökningsverksamhet i mim naturvärdsomrtidet. 

Till verket iir produktklmtrollniimnden knuten. Nämnden prövar frågor 

som avses i lagen om hiilso- och miljöfarliga varor. i den män prövningcn ej 

ankommer på annan myndighet. 

Naturvr1rdsverket led~ av en styrelse. Chef för verket iir en generaldirek

tör. lnlHll wrkct finns fyra avdelningar. niirnligcn administrativa avdel

ningen. naturn:sursanlelningen. tekni~ka avdelningen o..:h forsknings- llCh 

undcrsökningsavdelningen samt ett planering~sekretariat. 

Omgivningshygit·niska avddningen vid förutvarande statens institut for 

folkhälsan är pnwisoriskt inordnad i verket. 

Vidare finns inom verket en forskningsniirnnd och tre ritd, naturvtmlsr<'l

det. vattenvt1rdsradet och luftv:irdsrtidet, samt tv{1 delegationer. en för 

markfn'igor och en for anliiggningsstöd till idrotten. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig per~onal 

1979/80 

371 
161 

532 

Beräknad ändring 1980/81 

Statens natur
värdsvcrk 

Före
draganden 

-55' 
-~9' 

-K4' 
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1979/80 

Anslag 

Utxificr 
Lönekostnader 46344000 
Sjukvård 114000 
Rcseersättningar 181lHXl0 

Därav utomnordiska resor ( 130000) 
Lokalkostnader 6645000 

Därav engtrngsutgifter (-) 

Expenser 6308()()() 
Därav 

representation (9000) 
engångsutgifter (-) 
ADB-kostnader 12 700()()()) 

Laboratoriekostnader 
Vidareutbildning 180000 
Särskilda undersökningar 10000 

61419000 

Omgivningshygieniska 
avdelningen (0HA) 11815000 

frikoms ta 

Ersättning för särskilda under-
sökningar 10()()() 

]\;ettoutgift 73224000 

Nettoutgift exkl. OHA 61409()()() 

1 Personal vid OHA. 

Statens 1wt11n-1ird.1T1'rk 

I. Pris- och löneomriikning 5 008 000 kr. 

Bcriiknad iindring 1980/81 

Statens natur
vårdsverk 

+ 5449()()() 
+ 30000 
+ 520000 

(+ 435400i 
+ I 779 ()()() 

(+ 1300001 
+ 4540()()0 

(-+ 11000) 
(+ 50000) 
(+ 4234000) 
+ 1180()()() 
+ 445 ()()() 

+13943000 

-t I 078000 

+15021000 

+ 13943000 

Före
draganden 

+ 'i 140000 
+ 30000 

(-) 

+ I 185 ()()() 
(-) 

+ 556000 

(-) 

(-I 
(+ 400000) 

+ I 0 ()()() 

+ 6921000 

-11815000 

4894000 

+ t> 921 ()()() 

2. HuvLJalternativet skulle innebära att niirmare hiilften av de 2 

milj. kr. verket erhällit fr. o. m. budgetåret 1979/80 för att täcka kostnaden 

för tidigare inrättade tjänster fråntogs verket. Detta skulle viiscntligen 

försvåra ansträngningarna att genom interna omprioriteringar tillgodose 

pt:rsonalbchovet inom angelägna omräden ( + 3 680000 kr.). 

3. Trots stora personalbehov begärs inga nya tjiinsta. Det bi.ir för nästa 

budgetår vara möjligt att inom en oförändrad real resursram göra konsoli

deringar och omdispositioner. Bedömning av resursbehovet innefattar inte 

nya uppgifter pä grund av kommande propositioner lh.:h utredningsförslag. 

För sädana uppgifter förutsätts att resurser tillförs verket. lnformationscn

heten som f. n. ingM i den administrativa avdelningen hör tillsammans med 

plant?ringssekretariatet ombildas till en planerings- och informationsavdel

mng. 

4. Reseersättningarna behöver ökas ( + 520 000 kr.), speciellt medlen för 

utrikes resor till följd av verkets ökade internationella engagemang. 

5. Lokalkostnaderna ökar genom att bl. a. vissa forskningslahoratorier 

nu fast inordnats i verket (+I 779 000 kr. l. 
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6. Totalt berlikna:; ku~tnaderna för expenser under budgetåret uppgä till 

I 0 X4X 000 kr. ( + 4 ."40 000 kr. l. diirav fi.ir ADB fl 934 000 kr. I+ 4 234 000 kr.). 

Kostnaderna för upphyggnaden och driften av ADB-baserade informa

tionssystcm kommer att i.ika viiscntligt. Detta giiller friimst produktregist

ret. M 1-0 I och riksrcgistret iiver naturreservat. Laboratoriekostnadcrna 

beräknas uppgå till I 180000 kr. 

7. För att till viss del nslilla behnvet av nya tjiinster måste en viisentligt 

iikad satsning ske p{1 vidareuthildning för all därigenom möjliggöra interna 

omflyttningar av personal. tindra tjiinsteinriktningar och utveckla kompe

tensen hus hefintlig personal 1+445000 kr.J. 

/-·,)rnlraga nJe n 

Medclsheriikningen for naturv[\rdwerket har skett med utghngspunkt i 

hurndför-,lagel. Med hiinsyn till vad som anfördes vid behandlingen av 

detta anslag i fiin:gfu:ndc ärs budgetproposition bör också för budgetåret 

1980/81 medel heriiknas under anslaget för att täcka kostnaderna för tidi

gare inri\t tade tjiinster. Jag har vidare räknat medel för att täcka kostna

derna for de arbetsuppgifter inom bilavgasområdet som under år 1979 

iivcrtlyttats till naturvärdsverket efter beslut av riksdagen tJoU 1978/ 

79: 22. rskr 1978/79: 2flfll. lnfom1ationscnheten hör. säsom verket angivit. 

kunna foras över till planeringssekretariatet. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

68 :noooo kr. vilket innebiir en anslagsökning med 6921 000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om riksdagens beslut i december 1979 

med anledning av propositil)n 1978/79: 120 med förslag om inr~ittande av 

statens miljömedicinska lahnratorium. Genom riksdagens beslut kommer 

omgivningshygieniska avdelningen vid statens naturvårds verk att fr. o. m. 

den I juli 1980 omvandl<:s till ett fristående miljömedicinskt laboratorium 

med socialstyrelsen som chefsmyndighet. 

Jag hemstliller att regeringen föreslar riksdagen 

att till Statens 11a/111TurJsl'erk för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

fi.irslagsanslag av 68 330 000 kr. 

H 2. Statens strålskyddsinstitut 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

12 234916 

12 444000 

12 063 000 

Stat.:ns stri1bkyddsinstit11t iir strälskyddsmyndighet enligt strtliskyddsla

gcn ( 1958: 11 OJ och har diirjiimte bl. a. till uppgift att vara sanlllrdnande 

organ for lilika str[dskyddsintressen i landet. Institutet har vidare ett 1:en

tralt sanlllrdnande ansvar för den m:'tlinriktade strålskyddsforskningcn och 
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skall iiven sjiilvt heJriva rni·11inriktat forsknings- och utvelklingsarhete 

inom strrilskyJJs1rn1rllJet. 

Institutet kJs av en styrdse. Chef for in-,tit11tet iir L'n iiverdirektör. Inom 

institutet finns tre enheter. niimligcn administrativa enheten. tilbynscnhL·

tcn samt forsknings- och utvccklingsenhcten. Vid institutet finns en rädgi

vande forskningsniimnd 1Jl.:h en hcredskapsniimnd mot atnmolyck1H. 

Personal 

Handliiggande pers.mal 
Ovrig personal 

Anslag 

U1g(fia 

I ,iinekostnadcr 
Sjukvllrd 
Rcscersät tn i ngar 
Dära~ utomnordiska 
resor 

Lokalkostnader 
Expenser 

lnkrm1stl'r 
Inkomst av strål

skvddsverksamhct 
Ersiiitning för knst

nadcr för beredskaps
funktioner inom atom
rcaktoromrädet 

Avgift för knnL'essinn för 
uppförande eller innehav 
av energiproducerande 
reaktor 

Ersättning för kostnader 
för insamling och ana
lvs av luftburen radio
,;ktivitet 

Nettoutgift 

Statens str1llskyddsi11sri1111 

1974/80 

51 
63 

114 

12 804000 
11000 

506000 

( 118000) 
2 131 ()()() 
1408000 

16860000 

561000 

303000 

2642000 

9!0000 

12444000 

I. Pris- och löneomräkning I 108000 kr. 

Bcriil-.nad iindring 1980/81 

Statens strtil
skyddsinstitut 

+'! 

+I IN90ll0 
+ I OllO 
+ 149000 

t+ 37()()()) 
+ 439000 
+ 292000 

+2 780000 

.,. 707000 

+ 284000 

-'-I 195 ()()() 

52()()() 

+ 646000 

Före
draganden 

+ 942000 
+ I 000 

t+ 38 000) 
+ 302000 
+ 53000 

+ 1298000 

+572()()() 

+284000 

t 875000 

- 52000 

-381000 

.., Huvudalternativet innebär en ökning med 837 ()()() kr. 

3. Vid miljölahoratoriet hehövs en fysiker för f1.)rskning om strrilning i 

byggnader ( + 110 000 kr.). 

4. Administrativa byrtm hehiiver tillföra~ en byrfalirektör för ekono

miadministrativa göromål ( + 110 000 kr.). 

5. Den kLirnfysikaliska avdelningens kemilahnratnrium hehöver en 

strälskyddsin~pektör ( + 110000 kr.). 
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6. Till en specialiserad avdelning för icke-joniserande strålning inom 

tillsynshyrån behöv;. en avdelnmgsdirektiir. Dessutom hehövs en assistent 

inom tillsynshyriln I+ 253 000 kr.). 

7. Vidare behöver institutet tillföras en ingenjör samt tre strålskyddsin

spektörer 1+440000 kr.). 

FiirC'dru~1111d1·11 

Med hänvisning till sammanst~illningen heräknar jag anslaget till 

12 063 000 kr. Jag har d;irvid rliknat med en ökad kostnadstäckning för de 

delar av institutets verksamhet som avgiftsfinansieras. Tjiinstebenäm

ningen för institutets chef bör fr. o. m. den I juli 1980 vara generaldirektör. 

Jag hemstiillcr att regeringen fiireslflr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid statens strtilskyddsinstitut inr;itta 

en ordinarie tjiinst som generaldirektör med beteckningen p. 

"' till Sla/('fl.\ srrä/skyddsi11sti1111 för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

fi.ir;.lagsanslag av 12 063 000 kr. 

H 3. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1978/79 Utgiti 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4911805 

4 6290()() 

5 342000 

Koncessionsnlimnden för miljöskydd handfagger ärenden rörande till

stfö1d till eller förbud nllit miljöfarlig verksamhet. Nämnden består av 

on.lförande nch tre andra ledamöter. I nämnden linns fyra avdelningar. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1979/80 

14 
12 

26 

3 577000 
I 0 llOO 

319000 
250000 
473000 

4629000 

l\11m·1·.1siiin.rnii11111dC'11 .fi"ir mi(iiiskydd 

I. Pris- m:h löneomräkning 421 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/81 

Kom:cssions
nämnden för 
miljöskydd 

+ 7 
+ 3 

+JO 

+I 450000 
+ 4000 
+ 274000 
+ 357000 
+ 1391X)() 

+2224000 

Före
draganden 

+284000 
+ 1000 
+ 33 000 
+357000 
+ 38000 

+713000 

2. Huvudalternativet innebär en ökning av anslaget med 313 000 kr. 

3. Niimnden behöver tillföras en förste byråsekreterare. en teknisk sek

reterare samt en assistent l + 312 000 kr.). 
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4. ViJarc behövs ytterligare en avJelning (+600000 kr.) . 

.'i. 1\nslaget fiir reseers;ittningar hör ökas meJ 274 000 kr. 

o. Fiir ökaJe lokalkostnader efter n;imndens flyttning till anJra lokaler 

c1fordras ytterligare 3.'i7 000 kr. 

7. Anslaget för cxpcnscr behöver ökas meJ 139(Kl0 kr. 

Fiiredn1i.:u11d1·11 

MeJ h;invisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

förc\lår riksJagcn 

att till Ko11cessio11.111iim11de11 .fi"ir mi/jiiskydd för budget{tret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av .'i 342 000 kr. 

H 4. Miljih·årdsinformation 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 179052 

3 700000 

3 900000 

Reservation 463 522 

Anslaget används för information inom miljövärdsområdet. Från ansla

get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 

Srare11s 1w111n·ilrdsverk 

Informations verksamheten syftar till att skapa förståelse och medverkan 

från olika parter i arbetet med att förbättra den yttre miljön. Detta sker 

bl. a. genom utgivande av olika publikationer. broschyrer och foldrar samt 

utarbetanJc av film- och bildband. Verksamheten innefattar även utställ

ningar och besi>kscentraler. s. k. naturum. Vidare utges tidningen Miljöak

tuellt till ca 14000 prenumeranter. Massmedia betjänas genom verkets 

presstjänst. Utöver denna del av verksamheten som kan betecknas som 

löpanJe finns under budgetåret behov av större informationsinsatser av 

extraordinär karaktär, typ kampanjer, med hög angelägenhetsgrad. I stor 

utsträckning har informationen hittills varit inriktad på begränsade mål

grupper för att bäst utnyttja tillgängliga resurser. Det återstår ett stort 

behov av ökad information till andra och bredare grupper i samhället då 

miljövården griper in på många områden och berör medborgarna i olika 

situationer. 

För att kt:nna uppnå miljövårdens mål är den externa utbildningen ett av 

de mest verkningsfulla styrmedlen. Flera utredningsförslag har kommit på 

senare tid, som kräver direkta utbildningsinsatser av verket. Ett program 

för Jenna utbildning håller på att utarbetas. 

Verkets publikationsverksamhet utgör en omfattande kunskapsbank. 

Publik;ltionerna är inte utformade i syfte att användas som utbildnings

materi;ll. Med tanke på de stora resurser som läggs ned på publikationerna 

borde Je med begränsade insatser kunna utnyttjas i undervisningen. Till-
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giingliga medel har hittills inte riickt till d:'t nya verksamheter successivt har 

tillförts verket. 

För tiudget{1ret 1980/81 kriivs dessutom extra insatser för introduktion 

av ett nytt miirkningssystem för kemiska rniduktcr. för informatilm om 

produktregistrets fortsatta uppbyggnad och om Washingtonkonventionen 

ang:'lende utrotningshotade djur. De tvh förstnämnda kampanjerna kom

mer trliligen att p:'lhör:jas under hudgeti:lret 1979/80. Även naturv;\rdskom

mittens förslag om inventering av landets grustillg;111gar kommer att inne

biira extra informationsinsatscr redan detta tir. 

De ideella naturvt1rdsorganisationerna har ocks~1 stor hetyJebe när det 

giillcr att skapa intresse för naturen och miljövärdsarhetet. Deras verksam

het bör Jiirfor fa ett fortsatt statligt stiid. Naturvå.rdsverket anser emeller

tid att stödet bör utgöra ell siirskilt anslag som utghr direkt till organisatio

nerna. Viigningen av organisationernas behov mot verkets inforrnationsbe

hov bör rimligen inte göra~ av verket. Förslaget till bidrag är alltsä inget 

stiillningstagande till behovet utan enJast uppriikning av bidraget för pris

och löneökning. Med den nuvaranJe formen föresli:lr verket att bidragen 

till Svenska naturskyddsförcningen höjs med 70000 kr.till 770000 kr.. att 

bidraget till Riksförbundet for hembygdsvard höjs med 40 000 kr. till 

420 000 kr. och att bidraget till Svenska förbundet för koloniträdgfirdar och 

fritiJsbyar höjs med 5 000 kr. till 55 000 kr. För övriga informationsinsatser 

fi.ireslfts ett oförändrat belopp av 100000 kr. 

Naturvttrdsverkets förslag för budgetaret 1980/81 innebär en anslagsök

ning med sammanlagt 2.3 milj. kr. till 6 milj. kr. Av ökningen avser 

2 185 000 kr. naturvhrdsverkets informationsverksamhet och 115 000 kr. 

naturvt1rdsorganisationerna. 

Ft"ircdraga ndc 11 

Anslaget bör fi\r nästa budgetär höjas med 200 000 kr. till 3.9 milj. kr. 

Det ankommer pt1 regeringen eller efter regeringens bemyndigande statens 

naturv:\rdsverk att besluta om anslagets fördelning på olika ändamål. 

Jag hemställer att regeringen förcsli'lr riksdagen 

att t il! A-lilj1h"årdsi11fim1111tio11 för budgetäret 1980/81 anvisa ett re

servationsanslag av 3 900000 kr. 

H 5. Mark för naturvård 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'20642441 
125000000 

20000000 

Reservation 1769008 

1 Anslag<:! Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. uch kapitalbudgt!tens 
investcringsanslag Markförvärv för naturvårdsändamål. m. m. 

Från an~lagct bestrids kostnader fiir förvärv för statens riikning av 

värdefulla naturområden. De naturvårdsohjekt som förv~irvas med anli-
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tanJe av mcJcl fr[rn anslaget och \'issa anJra naturviirdsobjckt i statens 

iigo redovisas pti en siirskild kapitalfond. naturvf1rJsfonden. som förvaltas 

av statens naturvtH"dsvc:rk. 

Frfrn anslaget bestrids viJarc ersiittningar enligt naturv:irdslagc:n 

( 1964: lC2. nmtryckt 1974: 10251. 86 eller 122 ~ byggnadslagen 11947: 385\ i 

dess lydelse intill den 1 januari 1965 samt lagen ( 1974: 434) om bevaralllk 

av bokskog. Frfrn anslaget kan utgf1 statsbidrag till knmmun eller kommu

nal stiftelse fiir forv;irv av mark för naturvf1rdsiindam:il. Dessutum för 

anslaget disponeras för förhandlings- och viirderingskustnadtT i sambanJ 

meJ siikerstLillande av mark fiir naturvi1rds;indamfd. 

Stlll<'ll.I l/l//l//"\'lll"i!Sl'<'l"k 

Syftet med anslaget ;ir att skydda representativa nmrf1dcn nch unika 

förekomster av sven~k natur. Detta sker deb genom flirviirv som främst 

inriktas p[1 omri1den av vetenskapligt-kulturellt intresse. dels gcnl>m övriga 

stikerstiillandef\tgiinkr. Den intensifierade siikerstiillandeverksamheten. 

enligt riktlinjerna för hushttllning med mark och vatten. föranlc:Jer bl. a. en 

ökad bidragsgivning till kommunerna. För avveckling av övergflngsiiren

Jen och utbc:talningar med anledning av lagakraftvunna domar åtgår bety

dande belopp. 

VL·rket har dc:tta <'ir inte inhiimtat uppgifter frf111 Hinsstyrclserna om 

rnedclsbehovet fi.ir siikerstiillandd1tgiirder. men vid besök hos länsstyrel

serna har verket informerats om säkerställandeläget. Pfl basis hiirav upp

skattar verket ett nägot likat behov av medel för säkerst;illandc:arbetet. 

fritn anslaget har under budget;)ret 1978/79 anvisats ca I milj. kr. fi.ir 

liinsstyrelsernas utredning och planering av vissa vetenskapligt riksintres

santa ,1mrfakn och naturtyper. Linsslyrelserna har förklarat sig sakna 

ekonomiska resurser fl.>r genomförande av dylika nödviinJiga utredningar. 

Naturvtirdsverket anser att sådana undersökningar behiiver utföras i minst 

samma omfattning som tidigare och riiknar därför med ett oföriindrat 

belopp h;irfiir. 

Ett betydande: bellipp iir även ni.idviinJigt att beriikna för ;innu icke 

avgjorda ersiittningsiirenden enligt iildre lagstiftning. Naturvf1rdsverket an

sc:r det angc:ILiget att alla ännu icke avgjorda ersättningsiirenden enligt 

övergfmgsbestiimmelser till utförda lagiindringar snarast kan avslutas. Den 

sammanlagda kostnaden för denna typ av iirenden beräknas fortfaranJe 

uppga till ca 25 milj. kr. 

Det totala mcdelsbehovet beräknas till 27 milj. kr.. vilket innebär en 

ökning med 2 milj. kr. med hänsyn till pris- och kostnadsutvec:klingen. Av 

anslaget beräknas 10 rnilj. kr. åtgå till köp av mark i enskild ägo och 6 milj. 

kr. åtgä till fondöverföringar. Bidrag till kommunala markförvärv m. m. 

beriiknas uppgå till ca 4 milj. kr. 
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Fiir, ·drugu 11d1• 11 

De nuvarande anslagen Ersiittningar vid hildande av naturreservat m. m. 

~amt f'vlarkforviir\' fiir naturvärdsiindamttl. m. m. hör föras samman till ett 

nytt anslag Mark fiir naturvt1rJ. l.kn ev.::ntuella meddsbehf1llning som kan 

finnas under de nuvarande anslagen bör föras över till det nya afölaget. 

För niista budget!1r har jag beräknat anslaget till 20 milj. kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslar riksdagen 

att till :\for/...fi"ir 11at11n·ilrJ för hudgetftret 1980/81 anvisa ett reserva

tiPnsanslag av 20000000 kr. 

H 6. Värd av naturreservat m. m. 

1978/79 Utgift 

I 97'1i80 Anslag 

1980/81 Förslag 

24493 315 

24000000 

26000000 

Reservation 1053179 

Fr~111 anslaget bestrids kostnader for värd m:h förvaltning av naturvärds

,1bjekt avsatta enligt naturvän.I slagen ( 1964: 822) och ännu ej avsatta objekt 

redovisade p~ naturvtlrdsfonden. Vidare bekostas från anslaget bl. a. vissa 

landskapsvärdande ätgänkr inom odlingslandskapet. värd och föryngring 

av h<1kskog. uppr~ittande av skötselplaner för ej avsatta naturvårdsobjekt 

llCh delar av verksamheten med särskild tillsynspersonal i Norrbottens 

t_jiillviirld. 

Slll/1•11.1 11at11n·<ird.n·1•r/.. 

Y~1rdcn l>ch förvaltningen av naturvårdsobjekt är tillsammans med själva 

avsiittandct av objekten en viktig del i arbetet med att uppnä den allmänna 

naturvärdens mäl. Verksamheten syftar dels till att genom restaureringsåt

giirdcr och fortlöpande vårdinsatser bevara vetenskapligt värdefulla områ

den. dels till att förbiittra möjligheterna för allmiinhet.:n att utnyttja områ

den liimpade bärfi.ir. Oftast är vtl.rd- och förvaltningsarhetet inriktat på att 

inom ett och samma omradc tillgodose såviil vetenskapliga intressen som 

friluftslivsintressen. 

Inom naturvårds verket sker f. n. en översyn av naturvårdsförvaltningen. 

Översynen syftar dels till att ge ett bättre underlag för bedömningar av 

nuvarande och framtida resursbehov for vården av objekten. dels till att 

effektivisera naturvårdsförvaltningens administration och mcdelsanvänd

n111g. 

Den areal irwm vilken vårdatgärder kan bestridas frän anslaget har 

under senare tir i.ikat kraftigt beroende dels på att ramarna för anslagets 

anviindning vidgats. dels på att antalet naturvärdsobjekt fortsatt att öka. 

Niigon motsvarande uppräkning av anslaget har dock inte sk.ett. Räknat 

per ha har anslaget i stiillet successivt sänkts de senaste aren. Detta 
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innebär att den n.:Jan tidigare pft grund av bristande resurser eftersatta 

vardcn av naturviirdsobjekten ytterligare försiimrats. Ui1der de niirrnastc 

km {iren beräknas den areal till vilken den överviigande delen av anslaget 

L n. anv;inds mer än fördubblas. Deua beriiknas medföra alt det totala 

anslagsbehovet ökar frän nuvarande knappt 40 milj. kr. till ca 70 milj. kr. 

hudgetaret l 984/8:'. 

Naturvt1rdsvcrkeh ber~ikning av medcbbehovet för budgetitret 1980/8 I 

sammanfattas i följande tabell. Budgetförslaget grundas dels p<'t de budget

förslag s11m länsstyrelserna upprättat i samräd med de lokala naturvärds

förvaltarna. dels pä narnrvi"trdsverkets egna överviiganden . 

.i\mlamtil 

I. Narnrv[1rdsförvaltning 
, Investeringar 
J. Landskapsvän.J i Pdlings

landskapet 
4. Vård och föryngring av bokskog 
5. Yis'a gemensamma kost

nader för naturvårds
forvaltningcn 

6. Central förvaltning 
7. Tillsynsverksamhet 
8. Markränta 

Summa 

Ansl:ig 
1979/80 

14 548 000 
800000 

200000 
500000 

I 18!HKlO 
I 013 <XlO 
I 010000 
4 741 \)(){) 

24000000 

Statens naturvan.Jsverks 
förslag 1980/81 

T1llalt Fiirämlring 

30475 ()()() + l'i9'27000 
'2000000 + I '200 000 

500000 + 300000 
92000(1 + 420000 

I 6<Xl000 + 412000 
I 100000 + 87000 
I 5\){)(l\)(l + 490()()() 
61'251)()() + 1384000 

44220000 +20220000 

I. För delposten naturvi\rdsförvaltning avses anslaget i första hand an

viindas till: 

- grundläggande värdåtg~irder dels för redan siikerstiillda na!urv<irdsllb

.iekt. deb för tillkommande objekt, 

- att minska den eftersläpning av värdMgfö·derna som uppkommit gc

n1n11 alt tillriickliga medel inte tidigare anvisats. Under de senaste tre ån:n 

har mcdcbbchovet fiir nawrv<'irdsförvaltningen cm.last kunnat tillgodllscs 

till i genomsnitt ca)()'~;. vilket medfört allvarliga negativa konsekvenser. 

- övriga äcgiirdcr som bl. a. föranleds av det st:indigt ökande antalet 

besökare i såviil de i första hand frå.n friluftslivssynpunkt som de fr[1n 

t:koil1gisk synpunkt avsalta naturvi\.rdsohjekten. 

Av det anmälda medelshehovet under anslagsposten naturvärdsförvalt

ning avs.:r ca 90 ~:;. atgärder inom stl.dana objekt till vilka utgitr full kost

nadst~ickning. lfriigavarande objekt, som förvaltas av dom;lnverket eller 

skogwårdsstyrelserna. utgörs av nationalparker. övriga objekt p~I natur

v[1rdsfondcn samt objekt säkerställda genom inträngsersättning. Fi.ir dessa 

ohjekt har ansvariga myndigheter ett siirskilt tungt ansvar. Förutom ansvar 

for naturvän.lsförvaltningen tillkommer bl. a. ansvar for allt som samman

hänger m.:d giingse fastighetsförvaltning. Kostnadc:rna för naturvftrdsför

valtningen fördelas pa olika typer av f1tgärder. Det hör dock framhi\llas att 
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kustnaJerna till övcrviiganJe del utgörs av löneklistnaJer för personal 

ans1:illd vid Jomiinvcrkct och skogsvftrJsstyrelserna. Med hiinsyn härtill 

har va1:ic miirkbar flirhndring av anslagspostens storlek en direkt p:1verkan 

p<'t .sy~~elslittningen. vilket för iivrigt även giiller anslaget som helhet. 

DL' övriga 10'-; av anslagspostcn avser bidrag till i första hand kommu

nala naturvltrdsohjekt. objekt förvaltade av stiftelser och naturvärdsobjekt 

bokl"iinla p;'1 domiinfondcn. Beträffande dessa objekt bör särskilt beaktas 

dL· vidgade ramar fiir anslagets användning som g:iller fr. o. m. hudgetaret 

I 97h/77. Lk mi-•.iliggiir hl. a. bidrag till kostnader inom kommunala objekt 

llCh objekt iigda av stiftelser för naturvitrd och friluftsliv. Rädande resurs

knapphd medför att bidrag endast kan ges till stiftelseobjekt och kommu

nala objekt av riksintresse <)Ch inllffi dessa enbart till speciella typer av 

i1tgiirder. Vidare mi1ste - håde vad g;iJJer objekt med full kostnadstiickning 

uch biuragsobjekt -- speciell uppmiirksamhet iignas tit den eftersl:ipning 

som giiller ;1rhetct med skötselplaner. 

Tl>lalt hcriiknar verket medclshch<.lvet for naturv:'lrdsförvaltning under 

hudg..:titrt:t 1980/81 till 30 47'i 000 kr.. vilket innebiir en ökning med 

I 'i 1J2 7 000 kr. 

2. för investeringar avseende objekt bokförda p<i naturvärdsfonden 

utgörs de största kostnaderna av investeringar i byggnader och anläggning

ar for jordbruksdrift. För hudget:irct 1980/8 I beriiknas ett belopp av 2 milj. 

kr. för investningar m. m .. vilk.::t innebär en iikning med 1.2 milj. kr. 

>. Naturvärdsvcrket anser att det fa betydelsefullt att vissa delar av 

tidigare nedlagda i1ker- och betesmarker restaureras nch vanlas. För land

skapsY{1rd i odlingslandskapet beräknas medelsbehovet för budgetåret 

1980/81 1ill 0 . .'i milj. kr. 

4. Fiir v[trd och föryngring av hnkskog beräknar naturvitrdsverket ett 

medelsbehlw för budgetaret I 980/81 av 920 000 kr. 

'i. Yis\a gemensamma kostnader för naturvardsförvaltning omfattar 

thimst information om naturvttrdsobjckt. objektens utnyttjande för stu

Jieiindamitl samt centralupphandling av materiel. Totala medelshehovet 

för hudgct:'1ret 1980/81 uppgitr till 1.6 milj. kr. 

(L M.::ddsbehovct för centr<il förvaltning unucr huJget{1ret I 980/8 I be

riiknas till I. I milj. kr.. vilket inncbiir en ökning med 87 000 kr. 

7. Antakt hcsiikare och Jeras krav p!i naturv;\rd och friluftsliv har ökat 

kraftigt. Detta giiller särskilt ljiillen nch sbrgardsomrädena. men även 

andra hetydandc turistomrihlen. såsom t. ex. Sk!ine. Btihuslän. Värmland. 

Dalsland. Öland och Gotland. Naturvf\rJsverket och berörda liinsstyrelser 

har hiirigcnom erhållit ett ökat ansvar för dessa områdens natur och 

friluftsutnyttjande i sin helhet. För att myndigheterna skall kunn<i leva upp 

till detta ansvar kr~ivs resurser för en utvidgad tillsynsverksamhet. För 

tilbynsverksamheten heräknas ett meuelsbehov för budgetaret 1980/81 av 

I .5 milj. kr .. varav 990000 kr. avser verksamheten med slirskild fältper

snnal inom N orrhottens fjäll värld. Beloppet innebiir en ökning med 490 000 

kr. 
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8. Ersiiltningen till staten för uppläten mark - s. k. markriinta - mot

svarande normalriintan för fan frhn statens utlhningsfonder pa hokfö

ringsvärdet av fastigheter som redovisas under naturvård.~fonden beriiknas 

för hudget!lrct 1980/X I uppgt1 till 6 125 000 kr. Naturvt1rdsvcrket yrkar 

emellertid att statsmakterna i samhaml med budgetreformen tar bort av

kastningskravet på naturvärdstimdens fastigheter och diirmed att de ärliga 

räntebetalningarna helt upphör. 

Naturvf1rdsverket uppskattar således det sammanlagda medebbehuvet 

under anslaget för budgetåret 1980/81 till 44 220 000 kr.. \·ilket innebiir en 

ökning av anslaget med 20 220 000 kr. 

An~laget hör för niista budgettir höjas med 2 milj. kr. till 2h milj. kr. 

Utöver de medel som anvisas i.iver detta ~lll!-.lag görs betydamle in~atser 

niir det g~lllcr ~kötsel av naturrcsl.':rvat m. m. i form av bcrcdskapsarhctcn. 

Jag utg;ir ifrfrn alt man iivcn fortsiittningsvis utnyttjar de möjligheter som 

kan finnas till samarbete med fansarbetsniimnderna. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslär riksdagen 

att till V1lrt! a1· 1w111rres1'n·a1111.111. för hudget!lret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 26000000 kr. 

H 7. '\-liljövärdsforskning 

197!'1/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 Förslag 

34 117 290 

3 4 800 000 

3 8 000 ()()() 

Reservatiun 7 707 80(1 

fr!lll anslaget bestrids utgifter for ti!Himpad forskning inom miljiiv~·irds

omr:·1uet. En siirskild forskningsniimnJ med företriidare för siiviil forskare 

~om avniimare besfi1tar om anslagets niirmare anviindning. 

St11t1'11s 11a111n·ärds1·er/... 

Forskningen ~kall bidra med elt vetenskapligt grundat faktaunderlag för 

plano:ring. initiativ m:h beslut i olika miljövi1rd~fdgor. En utg;u1gspunkt i 

for~kningsplaneringcn ilr diirför informationsbehoven hos berörda avnii

mare. i första hand de administrativa organ som ansvarar för miljöv:irdcn 

p;·1 central. regional m:h lokal nivti. Forskningens kvalitet siikcrställs ge

nom att alla projekt granskas i vetenskapliga knrnmittt:er. 

Fnrskningsvcrksarnhcten bedrivs dels i form av enskilda projekt. deb i 

form av sammanhållna projekt inom större prioriterade ornräden. s. k. 

prujcktomrt1den. där en samlad satsning sker efter särskilt program o.:h 

under ledning av en projektgrupp. Satsningen p;'1 projektomr:lden iir ett 

resultat av en målmedveten planerings- och initiativverksamhcl frnn niimn

Jen~ sida. 
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Planering ri1g:tr för alt starta yllcrligare Cl! rrojektomri\Je '"Teslsystem 

för J.;emiska substanser - vattenmiljii". En samlad satsning r:1 omri1Jena 

· · Nat urrcsursriikenskaper' · och .. Kommunen och friluftslivet .. sker inom 

ramen for verJ.;samheten i forskningsniimndens vetenskapliga kommittc for 

naturvi1rd. Forskningsnämnden har även beslutat att under hudgett1ret 

1979/Xll med O,.'i milj. kr. stödja forskning inom det av forskningsr~1ds

nämnden initierade problemomraJet .. Kemiska hälsorisker i v:ir totala 

miljö'". 

Insatser görs under b11dgetftret för att förbättra rapporteringen av forsk

ningsresultat. Forskningsrapporter kommer att bearbetas med inriktning 

p:1 uliJ.;a anviindare och den skriftliga rapporteringen sJ.;all komrlelleras 

med seminarier inom olika forskningsfalt. 

Behovet av forskning iir stort inom hela miljöv[irdsomr:1det. Genom att 

forskningsarhe1et alll mera accepteras som en naturlig och nödvändig del i 

hesl11tsproccssen pi1 olika niväer kommer behovet av tillämpade forsk

ningsinsatscr att ytterligare öka. Medan den tilliimpade forskningen under 

1970-talet fatt ökade resurs.:r. har någon förstärkning av grundforsknings

resurserna inte skett. Detta är ett hot mot kvaliteten hos den tillämpade 

forskningen eftersom denna maste ha en rekryteringsbas i grundläggande 

forskning. Bristen på kompetensuppbyggnad inom flera för miljövärds

forskningen kritiska omräden har observerats av forskningsnämnden och 

ett samarhete har under iiret skett med naturvetenskapliga forskningsrädet 

och Jess ekologikornmitte samt med naturresursdelegationen vid forsk

n ingsr[1dsnäm11den. 

Anslaget för miljövf1rdsforskning bör för budgetäret 1980/81 räknas upp 

med 4.3 milj. kr. till totalt 39.1 milj. kr. Den föreslagna anslagsuppräkning

en hiinför sig till följande poster: 

- 2.8 milj. kr. pris- och löneomriikning. 

- O.:" mil.i. kr. för start av ett nytt projektomräde med inriktning pri 

miljöeklinomi. Omrädet motiveras av ett behov av förbättrat underlag för 

samhälls.::konumiskt grundade beslut om miljöpolitikens inriktning. I om

r;·1det ingår fri1gnr om ekomimiska styrmedel i miljöpolitiken. Behovet av 

forskning inllm området har starkt framh:'lllits i betänkandet !SOU 

1978: 4.~) Miljökostnader. avgivet av utredningen om kostnaderna for mil

jiivi1rden. 

- I .Il milj. kr. för ökad satsning pf1 projektområdet "Luftföroreningar i 

tiitortsmiljiin"'. Medlen avses användas för epidemiologiska undersökning

ar om sambandet mellan luftföroreningar och ohälsa (cancer-, hjärt-kärl

sjukdomar). Omrftdet är mycket angeläget. Det saknas emellertid inom 

nuvarande budgetram ekon11111iska möjligheter till en satsning på detta. 

Fiire1/rag1111de11 

An~laget hör för nibta budgetftr räknas upp med 3.2 milj. kr. till 38 milj. 

kr. Denna ökning bör möjliggöra viss satsning p[1 bl. a. det av naturv;\rds-
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verket föreslagna nya projektomrf1det med inriktning p{1 111iljiick11111Hni 

samt r~1 en iibd forskning ri:iranJe luftfiiroreningar i tiitnrtsmiljiin. 

Jag hemstiiller att regeringen föresh'tr riksJagen 

att till Mi(iii1·tlrclsfi1rsk11i11g fi.ir buJgetåret 1980/81 anvisa ett rescr

vati1111sanslag av 38 000000 kr. 

H 8. Strålskyddsforskning 

1978/79 :Vc11oi11ko111st I 560 901:1 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

87) 000 

I 300 000 

Ri:servation fl 482 572 

Statens str{dskyddsinstilllt har ansvaret för den m<\linriktaJe strfd

skyddsforskningen. Till denna forskning hör si\viil stri·ilskyddsfnrskning 

med anknytning till kiirnkraftproduktionen som annan stralskyddsforsk

ning diiri inbegripet forskning om icke-joniserande strrilning. Den strltl

skyddsforskning som har anknytning till kärnkraftproduktinnen finansi

eras gen11m avgifter som inbetalas av kiirnkraftföretagen enligt förordning

en ( 1976: ~47) 11m vissa avgifter till statens strt1lskyddsinstitut. För övrig 

strälskyddsforskning anvisas medel under fiirevarande anslag. 

Stat l'll.I" st rtif.,kyddsi11.11i I 11 I 

I. Pris- och löneomräkning 70 000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär all verksamheten fortsiiller i enlighet med 

det längsiktiga forskningsprogrammet vad gäller kärnkraftanknuten forsk

ning. I fråga om övrig stråbkyddsforskning innehiir det all den allmänna 

m<'tlsiittningcn vaJ gäller forskning håJc avseende jnniserande 1H:h icke

jnniserandc strålning måste sättas väsentligt lägre iin vad som giiller kiirn

kraftanknutcn forskning. För delta alternativ heriiknas en anslagshiijning 

med 55 000 kr. 

3. En sun:cssivt ökad insats jämfört med nuläget spec:iellt avseende de 

angeliigrw omrädena medicinskt paticntsträlskydd och ultraviolell strtil

ning iir angelägen. Stri\lskyddsinstitutet finner diirfi.ir en uppriikning av 

anslaget med sammanlagt .'i.'i.'i 000 kr. nod viindig. 

4. Som ett knmplcment till de fasta resurserna llircslä~ ett reservatillns

anslag fiir tre år pt1 3 milj. kr. fördelat pi\. I milj. kr. per ;ir för forsknings-

1i..:h utredningsarbete om strälning i byggnader. 

f'iir(·JraRa11dc11 

Det :ir ~mgehiget att iikade forsl..ningsinsatser kan göras bl. ~1. irwm de av 

institutet angivna omrädena medicinskt patientsträlskydd Lleh ultraviolcll 

stralning. An~laget bör därför för niista budgetär hi.ijas med 425000 kr. till 

I ,3 milj. h.r. 

10 Riksd11ge11 l'll'J/80. I mm/. Nr /()Il. Bilaga 13 
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.lag \'ill i ddta sammanhang anmiila att jag avsn all senare foresl;1 

regningen all i enlighet med insti!llleh förslag hiija de avgifter scllll ta~ ut 

fiir s;"1dan f1nsk11ing som har betydelse för bcdiimningen av str~d~kyddsfr:1-

gPr med anknytning till l\:irnkr;1ftpr!ldukti1H1e11. Fiir b11dget{1rct l'JH0/81 

kllllllllCI' d~irmed sammanlagt .'i 020000 kr. alt st~1 till institutets förfogandc 

for st r;tlsk ydd sf Prskning. 

Fr;·1gor riir;111dc st r;t!ning i byggnader kllmmt.:r alt behandlas i siirskild 

prop1lsition till v;1rriksdagen . 

.lag hemst:ilkr all regeringen t"iircsl;'tr riksdagen 

att till S1r1il.1kvdils/i1r.1k11i11g fi.ir bti-lgetfiret 19HO/HI anvisa ett rcscr

vatio11sansl;1g av I ~00000 kr. 

H 9. Stiid till kollektiv forskning inom 1niljcivårdsområdct 

1978/79 Utgift .'i 500000 Reservation 

1979/80 An,;lag h 000 000 

1980/H I h'•rslag "200 000 

Statens stiid till kolkktiv forskning ir.11111 miljöv;\rdsomr:'1dct rcgkras i 

L'lt mellan stakn och Stiftelsen Industrins vatten- och luftvårdsforskning 

triiffat avtal 1lrn gt.:mcn~am finansiering av for~kning~- och utvecklings

v1:rksarnhct på vatten- och luftv:1rdsomri1dct. Avtalet avser tiden den I juli 

llJ7'J-dcn .~Il juni 1982. Enligt avtakt s1'.all vardera parten medverka i 

finansieringen av vcrk-.amhcten genom ett grundbidrag av .'i milj. kr. under 

budgetMet 11179/80 . . ~.2 milj. kr. under budget{1ret IYX0/81 samt 5.4 milj. kr. 

under budge1i·iret 1981/82. För budgetåret 1979/80 har utöver gnmdbidra

g1:1 t'll tiföggsbidrag av hiigst I milj. kr. utgi"itt. Verksamheten skall bedri

vas i enlighi:t med ett till avtalet fogat ramprogram. Ansvaret för program

meh genomförande ;\vilar Institutet for vatt.::n- ni:h luftvi"1rdsforskning. 

Förctr:idare fiir ~lakn har den 4 december 1979 under fiirbehäll av rege

ringen-. godbnnande tr:iffat tiföggsavtal med förctradare för Stiftelsen 

Industrins vatten- 1)(.:h luftvtinlsforskning om bidrag utöver grundbidragct 

med I milj. kr. för budgct{1rct 1980/81. Härigenom kan för budgetåret I 980/ 

XI sammanlagt 12.-1 milj. kr. sti\ till förfogande for den avtalade verksam

heten. 

Athl~1gl'l bör i enlighet med föreliggande avtal föras upp med ett belopp 

av t-..2 1nilj. kr. 

Jag hcmst:illcr all regeringen föresl{1r riksdagen 

att till Stiid 1il/ /..olldril'j(1rsk11i11~ inom 111i/jii1•1ird.1.>mrilt!l'I för bud

g~'li"iret 1980/81 anvisa L'lt r.::servati1msanslag av 6200000 kr. 
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H 10. l!ndcrsökningar a,· hälso- och miljöfarliga varor 

1'17X/7'1 Utgift I 774X3 I Re-..ervati<l!1 l 77 l 7(,() 

1Ll79/XO An-, lag ::' 760000 

I lJXll/X I Fön.lag 3 700000 

Fr:m anslaget bestrids efter beslut i va1je siirskilt fall av pnid11k1kll11trnll

niimnden knstnader för undersl.ikningar riirande h:iJs,1- <'L·h 111il.iiiL1rliga 

S111tt·11.1· 1111111n·1ird11"al.. 

hir att kunna ligga till grund fiir beslut i prnduktknntwlhdmnden t-.r:i,., 

,1fta att hdintliga forskningsresultat kompletteras od1 hearhctas. l\kdels

fiinklningen under budget!1ret 1978/79 har inriktats bl. a. r<• pn1.iektnmr:1-

Jet metaller J~ir dels fortsatta undersökningar gjnrh betr~·1ffande llllltor

briinsk men med andra aspekter iin hly. deb har uppfi.ilJning ~kett :1v 

kadmiumprujektet. Det senare har lett till en framstiillning till rL·gningen 

<ll11 fiirhud mot anv;indning av kadmium för vissa iindam!tl. 

Fiir det kommande budgetäret beriiknas pägaende eller under 197X/79 

ig~mgsatla prnjekt komma att fortsiittas och följas upp. H;iri ing!1r bl. a. 

projekt rörande kontroll av olika produkters miljöfarlighet inllm ramen for 

klassificeringsarbetet av hiilsofarliga produkter som fortli.ipande p:1gi1r. 

Vidare planeras projekt ang:1ende fi.irhriinning och destrukti•'n :'.amt t..:-.t

ning av cancerogena och mutagena effekter <lL"h riskv;irdering. 

Sammanlagt hemst;i!kr pnxluktkontrolln;imnden om 4 milj. kr. for hud

get:'trct 1980/X I för dessa unckrsökningar. en ökning med I 240 000 kr. 

Naturv:trdsverket ddar bedömningen att anslaget bör höjas till dL"Lta be

lopp med hiinsyn till dess Utl1m,1nlcntligt st,1ra betydelse i miljövi1rdsarbe

tct. 

Fiiredragand1•11 

För att produktkontrollen skall kunna effektiviseras iir det hl. a. nödviin

digt att ökade resurser ställs till produktkontrolln~imndens förfogande för 

undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor. Anslaget hiir för nästu 

hudgetär höja5 med 940000 kr. till 3,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Undersiikni11gar m· hälso- och mi(jö_fi1rliga rnror fi.ir budget

äret 1980/81 anvisa ett reservatiomanslag av 3 700 000 kr. 

H 11. Särskilda undersökningar inom miljci,·ärdsomrädct, m. m. 

1978/79 Utgift 8 lllh395 Reservat il1n 460h637 

1979/80 Anslag 8 500000 

1980/81 Förslag 9 000 ()()() 

Anslaget an viinds fi.ir all bekosta utn:dningar och llllLkrsiik ningar irwm 
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miljöv{mlsnmriidet. i första hand rörande miljihkydd inom industrin och 

innm kommunerna samt nalurvfirdsutredningar. inventering av naturre

surscr. sjörcstaurering m. m. 

Srarens 11ar11n·tlrd.l'l·er/.. 

Ett viktigt medel i naturvilrdsverkels arhelc mcd undcrsökningsanslagct 

har under de senaste fö"cn varit en fast rlancring och administration. 

Verket ser detta som hclt nödviindigt di·1 ansrri'1ken r[i medel till angcliigna 

utredningar och undersökningar vida överstiger medelstillgt111gen. 

En genomgäng inom verket visar ett hehov av nya utredningar och 

undersökningar för ca 16 milj. kr. under hudgct~1ret 1980/81. Hiirtill kom

mer de ackumulerade ansrräkcn fr:\n innevarande hudget:1r som urpgar till 

ca 7 milj. kr. De :-.ammanlagda anspräken fördelar sig pt1 följande säll. 

MiljövarJ i sa111hiillsplancringcn 111. 111. 
Tekniskt 111iliösk vJJ 
ProJuktknniroll · 
Naturvind 
Rekreation och friluftsliv 
Inventering av naturresurser lnatursk<'gar. v{1t111arkcr. grus 111. 111.) 

Tnlalt 

5450000 
6900000 

300000 
2700000 

350000 
7 300000 

23000000 

I omrtu.Jct naturresursinventeringar ing{1r hl. a. fortsatt inventering av 

vatmarker tca 2.1 milj. kr.) och naturskogar tca (U milj. kr.). Vidare har 

medel hcräknals för ett inventeringsprogram för grusfyndigheter enligt 

naturvi)rd~kommitkns hetiinkandc (SOU 1979: 14. l.'i) Naturvard och täkt

verbamhet samt för inventering av iidelli.ivskogar inom ramen för rege

ringens urpdrag den 28 juni 1979 nm skydd av siirskilt viirdefulla ädellöv

skogar. 

Med hiinsyn till kraven pä re:-.triktivitct i anslagsyrkandena har verket 

undersökt möjligheterna alt hegriinsa medcbhehovel utan all effektivite

ten i rniljövärdsarhctet minskar alltför mycket. Efter en prioritering av de 

mest angelägna urpgifterna och en samordning av olika aktiviteter har 

verket kommit fram till all med en anslagsram av 18 milj. kr. bör målsätt

ningen med verksamheten pf1 anslaget kunna uppriitthi11las. Verket har då 

r~iknal in kostnaderna för hilavgasverksamhetcn i Studsvik. 

Flir1·Jraga11d,· 11 

För nästa hudgetär bör anslaget höjas med 0 . .'i milj. kr. till 9 milj. kr. Det 

ankommer pä regeringen eller efter regeringens hemyndigande statens 

naturvärdsverk att heslula llm anslagets fördelning rf1 Plika ändamål. 

Jag hcmstiiller att regeringen forcsl!1r riksdagen 

att till Siirskilda 1111iiersii/..11i11g11r inom 111i(iiil'1ird.111111rtlder. m. m. for 

budgetåret 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 9000000 kr. 
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H 12. Program för övenakning av iniljiikvalitct 

1978/79 Utgift 

J 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

J 787990 

5 200000 

6 700000 

Reservation 212010 

Frän anslaget bestrids kostnader för programmet för övervakning av 

miljökvalitc:t. Inom ramen för programmet skall kontinuerliga provtagning

ar och undersökningar genomföras vid m;itstatinner och inom obscrva

tionsomraden över hela landet. Undersökningarna skall belysa hur förore

ningarna påverkar miljön och hur de transporteras i luft. mark och vatten. 

Statens 11ilfttrr1/rd.1Tak 

Programmet byggs upp successivt men uppbyggnaden bar försenats i 

förhållande till de ursprungliga planerna. Stora resurstillskott lir niidvlin

diga de närmaste budgett1ren för att inte ätcrstäende delar av ett komplett 

övervakningssystem skall bli orimligt försenade. 

Det första verksamhetsåret 1978/79 kan betraktas som ett program

skede. varvid en kritisk granskning har utförts av de programdelar Sllm 

bygger ph äldre projekt. Samtidigt har detaljerade programförslag utarbe

tats för luft och marin miljö. Det senare programmet möjliggör för första 

gängen en dimensionering av ett samlat övervakningsprogram under hän

synstagande till internationell havsövervakning. Pnigramarbctct avseende 

mark går vidare under hudgett1ret 1979/80 med sikte pä ett samlat förslag är 

1980. 

Den fortsatta uppbyggnaden av program för övervakning av miljökvali

tet inriktas främst på en etablering av det marina programmet. Underlag 

för detta har tagits fram under nr 1979. Uppbyggnden av Jet nationella 

marina programmet sker under koordinering med kontrollen inom kustvat

tenrecipienterna och de internationella programmen. Under budgetåret 

1979/80 görs en utvärdering av pågående kustvattenkontroll varefter sta

tioner och mätprogram kan fastställas. Uppbyggnaden av en mera omfat

tande övervakning inom fyra till sex intensivområden drar betydande 

kostnader liksom vissa regionala kustprogram i övrigt. 

En begränsad försöksverksamhet med etablering av ett antal observa

tionsområdcn avseende mark inleds under hudgetåret 1979/80. En succes

siv uppbyggnad bör inledas budgetåret 1980/81. bl. a. i nordiskt samarbete. 

övervakningen i observationsomrfldcn inriktas på integrerade mätprngram 

för luft, mark och vatten. 

En breddning av vattenkvalitetsprogrammct för smä och medelstora 

sjöar planeras. delvis integrerat med markprogrammet. Pågående pro

gramarbete under budgetåret 1979/80 väntas ge underlag för en etablering 

under budgetåret 1980/81. Betydande investerings- och driftskostnader är 

förknippade med observationsomrädena. varför endast ett mindre antal 
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lllllri·1dcn med ett hrL'll pn1gram kan etableras. Flera ytur mL'd ett mera 

hcgriinsat prngram far kllmplcttaa. 

LuftkvalitL'tsn:itet kriivL'r vissa kompletteringar. En till tv;1 avanccradL· 

atmosforskemi-,ka statiPner som a\·scs uppriitth~db L'n intL'nsivhcvakning 

<I\' f(iJ'llrL'ningst l'allSpllrlL'I' t il! S\·crigl' fr:tn UtlandL't her[iknas tas i drift 

umkr budget:1rL't I 9XO/X I. 

Programmet for övervakning av milji.ik valitL'l (l'M K) heriiknas fullt 11t

hyggt klista L·a 11 milj. kr. per :1r. Pn1grammet hör vara f11llt 11thyggt under 

:1r 19XI. För hudgct~1ret l9XO/XI innchiir detla ett nwdelshehlw av X.2 milj. 

kr. 

/·'iirnlr11g1111d1' 11 

Det iir angcliigl.'t att upphyggnadL'n av programmL't for övervakning av 

miljök valitct kan fort siitt<1. För n:ista hudgL'ti1r hör anslagL'l htijas mL'd 1.5 
milj. kr. till r..7 milj. kr. 

Jag hemstiiller <1tt regeringen föresl:ir riksdagen 

att till Progrn111 .fi'ir ii1·e1T1i/..11i11g 111· mi(iii/.:l'lilitet for budget<frL't 

I ll8tl/8 J anvisa ett reservations<.inslag av 6 700 000 kr. 

H 13. Bidra~ till kommunala avloppsreningsverk m. m. 

1978/79 ll t i,:i .. i 

1979/80 i\ n~lag 

1980/81 Fiirslag 

130 055 O<i2 

100000000 

80 000 000 

Fr<'lll anslaget utgi·1r bidrag för ny-. till- eller ombyggnad av avloppsre

ningsverk m. m. Hidragsbestlimmelserna finns i kungörelsen ( 1968: 308. 

omtryckt 1974: 551. lindrad 1979: 354) om statsbidrag till avloppsrenings

verk. E111igt övergt\ngsbestämrnelserna till kungörelsen för statsbidrag en

ligt kungörelsen (1959: 251, lindrad 1967: 374) om statsbidrag till vatten

och avloppsanliiggningar heviljas si\dana vatten- och avloppsforctag som 

efter särskilt tillst~ind höi:iat utföras före den I juli 1968. Från anslaget far 

ocks;) utgt1 de medel m erfordras för slut reglering av förhi.~jda statsbidrag 

enligt kungörelsen (1971:914) samt Kungl. Maj:ts bemyndiganden den 8 

septemher 1972 l.lch den 12 oktober 1973. 

Förhöjt bidrag kan enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 juni 1973 med viss 

ändring i rL'gleringsbrev den I :"i juni 1978 beviljas till anläggningar i Vindel

iilvsomrt1der. Vidare kan förhöjt bidrag beviljas till avloppsreningsverk i 

mindre orter med omfattande turism samt inom omräden for vilka siirskilt 

förordnande meddelats med stöd av 8 ~ miljöskyddslagen ( 1969: 387) för att 

skydda vattenomri·1det mot utsfapp av avloppsvatten. 
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S111f<'ll.\' 11<1111n"<ir1/s1"<'rk 

Fr:·111 ansla!,!et hart. o. m. budgettiret l':l'l8/79 statsbidrag med samlllan

lagt 1718 milj. kr. delat'- ut. diirav 647 milj. kr. som förhöjda hidrag. lk 

atg;irder S<ll11 \idtagits har medfört en avsev;inl förh~i\\ring av forh{1llan

dena i vailenmiljön. 

Naturviwdsverket bedömer i sin utredning. daterad den 22 juni I 'J78, 

ang;·1ende den framtida bidragsgivningen att investeringarna i kommunala 

avloppsreningsverh under Jen niirmaste tioiirsperimkn knmmer alt uppg:i 

till ea 2900 milj. kr. Verket utg~tr ,b frirn nuvarande krav pi·i rening. Av 

niirnnda helopp avser 200 milj. kr. <lterinvesteringar för vilka statsbidrag 

inte liiir tllgi·i. 

Under de '>enasle budgeti'1ren har behovet av statsbidrag enligt in!-;,ir1rna 

ansiikningar överskridit de ramar som anvisats av ~latsmakterna. Det 

inneh;ir att en kibituati1rn har uppstätt. Den 30 juni 1979 hade bidrag till 

projel-;t motsvarande 410 milj. kr. inte kunnat famnas. Viintetiden l'ör 

bidrag till projekt som p{ihi.ir:jas vid halvi1rsskiftet 1979 uppg:'ir till 4 1/2 {ir. 

Denna situati~)l\ medför dels att den avsedda stim11lanseffekten med bi

dragssystemel urholkas, dels att v~intetiden medför en J.;raftig belastning p{1 

den kolllmunala ekonomin. 

Naturv·~irdsverket föreslog i den ovanniimnda utredningen vi~sa iindring

ar i inriktningen av bidragsgivningen. Verket st[1r fortfarande fast vid dessa 

förslag. 

Naturv;'1rdsverket anser att bidragsramen bör höjas till en nivii som i 

stort svarar mot det viintade behovet. Verket föresl:ir diirför att bidrag f<'tr 

beviljas med sammanlagt !80 milj. hr. samt att 150 milj. kr. anvisas for 

utbetalning av beviljade bidrag. 

Fiirc1/rng1111d1·11 

Bidragsramen hör for nästa !mdgetär lllinskas med 20 milj. kr. till 70 milj. 

kr. Utbetalningarna av bidrag frän anslaget under nästa hudgct{1r h..:räknar 

jag till 80 milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen foresmr riksdagen att 

I. medge att för budgetåret 1980/81 statsbidrag till kommunala av

loprsreningsverk för beviljas med sammanlagt högst 70000(Ml0 

kr.. 

, till Bidrag till ko1111111111a/11 tll"loppsrc11i11g.\·1·erk 111. 111. för budget

~iret 198ll/81 anvisa ett forslagsanslag av 80000000 kr. 

H 14. Stikl till a~fallsbehandling m. m. 

1978/79 LI tgift 

1979/80 Anslag 

1980/X I Förslag 

82 300958 

59()()() 000 

'\9000000 

Reservation 1:13 8'i437o 

Fr;rn anslaget u1g;1r bidrag till anläggning för titervinning eller annat 
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nyttiggörandc av hushitllsavfall samt försöksanliiggning för sauant ända

m:'1l. Ridrag 111g;·1r od..:st1 1ill anliiggning for konventionell hehandling av 

hush;11lsavfall ~amt till anliiggning för behandling av annat avfall än hus

htdf-;avfoll. Garanti kan vidare famnas för förluster vid förvaring av annat 

avfall iin hush!illsavfall. Slutligcn utgi·1r bidrag till försöksanläggning i full 

storlek. liom minskar vatten- eller luftförorening eller buller. Bidragsbe

sliimmclscrna finns i fiiwrdningcn ( 1975: 495. ändrad 1979: 355) om slatligt 

stöd till avfalbhchandling m. m. Anslaget för uessu\om disponeras för 

handrikkningskostnad ~om enligt 35 ~ miljöskyddskungörclsen ( 1969: 388. 

iindrad senast 1977: 894) rnr förskjutas av allmänna medcl. Fr{rn anslaget 

för hiirjiimtc hestridas uthetalningar i anh;dning av före den I juli 1975 

fattadc hcslut cnligt tidigare giillande bestiimmclser om statsbidrag till 

miljöv;irdande ~tlgiirder inom industrin m. m. Anslaget kan dessutom enligt 

dc besliimmelser som meddelats av regeringen i beslut den 3 mars 1977 

anviindas for bidrag till vissa anordningar för mottagning och behandling 

av olja och oljd"örorenat vatten fr{rn fartyg m. rn. 

Statens 1111111r1·1'rcl.1·1·crk 

I den av riksdagen antagna propositionen ( 1975: 32) om Mervinning och 

omhändertagande av avfall framhrtlls att de metoder för omhändertagande 

av hush;Hlsavfalf som tillämpa~ i dag i allmiinhet inte är tillfredsställande. 

Avfallet hör i ökad omfattning u\nylljas som en tillgtrng och resurs för 

{1tervi1111ing. För att stimulera till en snabh utbyggnad i detta avseende har 

statsmakterna st~illt hidragsmcdel till förfogande. Nu gällande regler ger 

mi.ljlighet till hidrag for i princip alla anHiggningar tHir en Hingre gående 

behandling än enhart depnnering vidtas. 

Regeringen har i olika sammanhang framh[11lit att det numera som regel 

erfordras 1;·1ngtg~1ende htgänler somt. ex. malning, separering och kompos

tering för all hegriinsa de miljömässiga olägenheter som uppstär vid om

händertagande av avfall. Genom sädana i'1tg~inler skapas dessutom förut

sättningar alt hel! eller delvis ;'1tervinna eller pft annat sätt nyltiggöra 

avfallet. Vid bedömningen i det enskilda fallet av lämplig behandlingsfö

gärd mt1ste hänsyn ias till behovet av och kostnaden för åtgärden. 

När det gäller stöd till hchandling eller längtidsförvaring av annat avfall 

än husht'lllsavfall kommer särskilt stora anspr~1k på bidrag att ställas för 

ornhiindertagamle av avfall frän mewllurgisk industri, r;.iffinering av !\ler

vunnet material samt för behandling av miljöfarligt avfall. Beträffande 

miljöfarligt avfall vill naturvärdsverket framhftfla att investeringen i en 

central hchandlingsanfaggning i SAKt\B:s regi blir av sadan storleksord

ning. 100-~00 milj. kr .. att finansieringen rnåste ske i särskild ordning. För 

hidrag till försöksanläggningar i full storlek som minskar vatten- eller 

luftförorening eller huller förv~tnta~ hidragsanspd1k fr~1mst Mm den ke

miska industrin och skogsindustrin. Likaså planeras betydande insatser i 

form av försöksanläggningar pi'1 avfallsbehandlingsomrt1det. 
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r-.at11rv:'1nlsverket vill understryka att det iir viiscntligt att tillriickligt 

med medel stiills till fiirfogam.le för att stimulanseffrkten skall hli den 

avsedda samt fiir att fiirhindra all en kii av bidragssökande urpklimmer 

efto:rs11m en S[tdan kii motverkar syftet. 

För budgei;lrd 1980/81 beriiknar nat urv<'trdsverket medelsbehovet för 

11lika hehl!vsomr;'1den enligt följande: 

-- regionala anliiggningar för behandling av hushållsavfall 92 milj. kr. 

- regilJnala anliiggningar för behandling av miljöfarligt avfall 20 milj. kr. 

- anliiggningar för behandling av spc..:ialavfall inom industrin K'i milj. 

kr. 

- försi:ik~anliiggningar inom avfallsbehandlingsomri·idet 10 milj. kr. 

- försöksanfaggningar som minskar vatten- eller luftförorening eller 

huller 20 milj. kr. 

i\·led hiinvisning till avfallsfriigornas ökande rrioritet har verket fört urp 

sammanlagt 227 milj. kr. för stöd till avfallsanläggningar. 

1-·iin·dro 1-:a llll1· 11 

Naturvårdsverket har i sin anslagsframställning redovisat ett mycket 

stort medelsbehov under anslaget. Det är emellertid enligt min uppfattning 

inte möjligt att nu höja anslaget. Jag vill framhålla att en sträng prioritering 

från miljövårdssynpunkt av anslagets användning är nödvändig. I första 

haml bi.ir bidrag utgå till anliiggningar diir nya eller förbiittrade tekniska 

metoder att lösa viktiga problem inom miljöskyddsområdet utprovas. Ock

så niir det giiller anläggningar for behandling av hushållsavfall måste bi

dragsgivningen ha karaktiiren av ett stimulansbidrag för att fä fram bättre 

tekniska lösningar och öka atervinningen eller för att eljest lösa särskilda 

miljöproblem. Detta innebiir bl. a. att bidrag inte generellt kan päriiknas för 

anliiggningar för I. ex. viss separering och kompostering av avfallet där den 

anviinda tekniken nu kan anses vara etablerad. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid 1ill 111:fi1/lsbeha11dli11g m. m. för budgetåret 1980/81 anvi

sa ett rescrvatinnsanslag av 59000000 kr. 

H 15. Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 

197'/!./79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6719180 

10000000 

15 000000 

Reservation 18841319 

Frt111 anslaget utgrir bidrag till kalkning som kan mot verka försurning av 

sjöar och vattendrag. Bidrag bestäms med hiinsyn till vattenomri1denas 

viirde frän fiske-. naturvhrds- och rekreationssynpunkter och utg<\r nor

malt med högst 75 ~>i· av godkänd kostnad. Fråga om bidrag prövas av 

fiskeristyrelsen. 
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/· i.1k1·ristYrelsc11 

Flir budgeHiret 1980/81 fiiresläs att anslaget förs upp med 20 milj. kr. 

Regeringen uppdrog den 22 mars I 979 fil fiskeristyrelsen uch statens 

n;1turvt1rdsverk att i samarbete sammanstiilla o..:h utviirJera erfarenheterna 

av den p[igäende försöksverksamheten meJ kalkning av sjöar tH.:h vatten

drag f'lir att mot verka försurning samt iiverviiga behovet av fortsatta atgiir

dcr. Verken har rednvisat uppdraget i rapporten K<.tlkning <.tV sjöar o..:h 

v;1tlt'ndrag. erfarenheter av vidtagna ätgiirder samt behov av fortsatta 

insatser. 

:\v rapportcn framgär att stahbidrag hittills beviljats till 193 projekt 

omfattande ..:a 450 sjl.iar och vatlenJrag. En rad olika metoder såsom 

spridning av kalk pä skogs- n..:h åkermark. kalkning i sjöar och vattendrag 

s;imt kontinuerlig kalkning via olika typer av dnseringsapparatur t. ex. 

kalkhrunnar har pwvats. Vidare har betydelsen frän forsurningssynpunkl 

av en i.ivergäng till anv~indning av kalk som fiillningsmedel i kommunala 

reningsverk utviirderats. L!tviirderingen visar enligt verken all det inte 

finns skit! all generellt kriiva kalkfällning i reningsverk. 

Kostnaderna fiir inköp av kalk samt transport och spridning uppg~tr 

enligt Je beräkningar som redovisas i rapporten i allmiinhet till mellan 

200- 300 kr. per ton kalksten. Stora variationer förekommer emellertid 

hewende hl. a. pa kalkningsohjektens tillgiinglighet. Den totala kostnaden 

fi.ir att neutralisera det sura nedfallet i Sverige beriiknas i rapporten uppgä 

till 200-· 300 milj. kr. per år motsvarande ca l milj. ton kalksten. 

Resultaten av de hittills utförda kalkningsprojekten betecknas i rappor

ten som goda framför allt från fiskesynpunkt. Några negativa effekter som 

skulle kunna medfi.ira en omprövning av den nuvarande inställningen till 

kalkning har inte konstaterats. Verken framhttller emellertid att den korta 

försiiksperioden inte medgett några Jf111gtgaende slutsatser rörande de eko

logiska effekterna av kalkningen. 

Rappurten innchi'!ller vidare en sammanstiillning av försurningens om

fattning 11ch en prognos över den framtida utvecklingen om nedfallet av 

sura iimnen fortsiitter i nuvarande omfattning. Sammanstiillningen visar att 

antalet sjöar som iir drabbade av försurning i.ikar snabbt. Ca 20 000 sjöar 

med ett avrinningsområde på ca 110000 km~. dvs. en fjärdedel av Sveriges 

yta. kan i s:tmhand med snösmiiltning fä sn läga pH-viirden att skador kan 

uppstå p;i bnsl iga fiskarter, kriiftor, insekter och plankton. N Lir det giiller 

den framtida ut vecklingen konstateras att om inte utsläppen minskas kom

mer Svcrige att i\r 2000 ha mycket stora försurningsproblem. Även manga 

stora sjii:1rs formäga att neutralisera surt nedfall kommer vid den tiden att 

vara förbrukad. 

Betriiffamle behovet av fortsatta ätgiirder föresltir verken att den nuva

rande fi..irsöksverbamheten fullföljs i huvudsak enligt tidigare planer och 

m.:d hittillsvarande organisation. Mot bakgrund bl. a. av de positiva erfa

renheterna av de utförda kalkningarn;1 och det stora ackumulerade heho-
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vet a\' :'1q;;inkr hediimer verken att ;1nslagd Bidrag till kalkning av sjiiar 

och vattendrag bd1i·1ver hiijas till 20 mil.i. kr. för budgeti11-et 1980/XI lll'h till 

30 milj. kr. för budgi:t{m:t 19Xl/X2. Verken f\.iresl;ir vidare att bidragsbe

st;immebern;1 ;indras s{1 att mt'dcl skall kunna st;lllas till förfogande för 

äters1;illning<1tgiirder - i forsla hand inplantering av fisk - efter att 

kalkning genomfiirh. 

Rapporten har rt·missbehandl<1ts. Yttranden iiver rapporten har avliim

nah av lantbrnksstyrelsen. skogsstyrcben. Sveriges lantbruksuniversitet. 

l;insstyreist'rna i Östergötlands. Kalmar. Jiinköpings. Blekinge. Hallands. 

Ciiitebnrgs Lll.:h H1ihus. Alvsbnrgs. Skarablll"gs. Örebro. V;irmlands. Y;ist

manlands och Kopparberg-, hin. Sveriges fiskares rikstlirbunJ. Sverigt'S 

l'ritidstiskarö riksförbund. Svenska naturskyddsföreningen. in~titull't för 

vallen- och luflv~1rdsforskning neh limnlllllgiska institutiunen vid Uppsala 

universitet. 

Allmiint betonar rcrnissinstanscrna all försurningen utgiir ett mycket 

allvarligt miljöproblem. Atgiirder för att motverka miljöskador betecknas 

d;irfiir som mycket angeHigna. Det framllfills cmclkrtiu att kalkning endast 

f;\r ses som en tillfallig liisning i avvaktan p<'i all utsfappcn av luftförore

ningar kan minskas. Remissinstanserna tillstyrker i allmänhet fiskeristyrel

sens uch naturv{1rdsverkels förslag rörande fullföljande av försöksverk

samheten. Flera remissinstanser t. ex. liinsst_wdsen i Örehro liin anser alt 

en .\nabbare höjning av anslagen iir motiverad. 

När det giiller vnkens förslag till disposition av anslaget betonar flera 

instanser I. ex. Si·criges /1111thrn1'.rn11ii·ersitct. /ii11.1-.1·1_1·rd.1·c11 i BIC'ki11g1· /iin 

och i11sti1111c1.f('ir1·1111e11- och h1(11'tlrclsf(1rs1'11i11g det angelägna i att tillräck

liga resurser avsiirrs för vercnskaplig uppföljning av projekren och forsk

ning kring kalkningens ekologiska effekter. 

Flera liinsstyrelser t. ex. liinsstrrdsen i Skamhorg.1· lii11 framh;'dler del 

angeliigna i att en viss del av det anslag som föresläs disponeras av 

nat11rvi1rdwerket för regionala försurningsunuersökningar m. m. anviinds 

fiir att förstiirka resurserna pä regional niv;i. 

Viss kritik riktas mor verkens förslag till fortsall verksamhet. Flera 

instanser t. ex. lii11s.1·1_1·rdsa11a i llal/ancls, Bldinge, Ka/111<1r, Fiisr11w11-

/1111ds t><.:h S/..11mhorg.1· /ii11 anser att en översyn av statsbidragssystemel bör 

ske. Detta giiller siirskill i ett längre perspektiv vid en permanenlning av 

vcrksamheren. Det nuvarande systemet har enligt remissinstanserna allt

för mycket varit inrikt::it p{1 fiskcintresscna. En anpassning av organisatio

nen s:-1 att allmänna nalurv{1rds- och miljöintressen kan ges ökad betydelse 

bör ske i framtiden. I konsekvens härmed föresliis att ansvaret för verk

samheten p{i central niv{1 förs över fr:m fiskeri!->tyrclsen 1ill nat11rvi1rdwcr

ket. Ptt regilrnal niv~1 foresl{1s att Hinsstyrelsen skall svara fiir prioritering 

av ansökningar. 
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Tiirc1 irru;1111d1•11 

Dc.:n trn1f:.1tta11de p~1g:.\..:mk försurningen av sjöar och vattc.:ndrag och 

riskt:rna p;·, Hingrt: sikt för pt1verkan ocksft pi:1 bl. a. skogstillviixten gör att 

nc.:dfalkt ;1v fi.irsuradc.: iimncn fr[111 atrnoslliren rnäste bt:tecknas som ett av 

vt1ra ;dlvarfigastc.: miljöprohlem. I princip hör denna typ av miljöprohkm 

lösa~ gc.:nl)tn ;1tt utsfappen minskas till en frt111 miljösynpunkt acccptahel 

niv;1 gc.:nrnn minskad användning av fossila briinslen. övergf111g till lagsvav

lig olja •>ch c.:flcktivarc rökgasrening. I Sverige har l~111gtg;'1ende hegriins-

11ingar a\· ll\sbppc.:n föreskrivits. När det gäller luftföroreningar och da 

s;irskilt svavelfon:ningar som svarar för en stor del av det försurade 

nedL1llc.:t ;ir probh:n11:n och lösningarna emellertid komplicerade. Under

sökningar visar all en övervägande del av det svavel som faller ned iiver 

Sverige kommer fr:111 källor utanför landets griinser. Regeringen arhetar 

sedan flera M intensivt fiir att fa till stt111d internationella överenskom

mdsc.:r nm en minskning av svavelutsllippen. En konvention om li"ir1gviiga 

griinsiiverskridandc luftföroreningar undertecknades i november 1979 vid 

ett miljömi11is1ermi\te innrn ramen för FN:s ekonomiska kommission för 

Europa (f-:CEl. Del ;ir emellertid uppenbart att det kommer att ta lt"ing tid 

innan konventionen kan resultera i <'ttgärder som minskar utsläppen i sådan 

omfattning an det avsevlirt ptiverkar försurningssituationen i Sverige. 

Vid sidan av arbetet pt1 att söka minska utsläppen är det därför nödvän

digt att vi ocksit vidtar tttgärder för att i möjligaste mån förhindra att 

obotliga skad,1r uppstftr i miljön. Kalkning av sjöar och vattendrag har 

sasllm framg~ir av rapporten frfrn fiskeristyrelsen och naturviirdsverket 

visat sig vara en verksam metod för att hterskapa livsbetingelser som bl. a. 

kan rädda hotade fiskbest:lnd. Några allvarliga negativa efft:kter i miljön av 

kalkningen har enligt verken och remissinstanserna inte heller kunnat 

konstateras. 

Den päbii1jadc försöks verksamheten med kalkning hör därför fullföljas i 

enlighet med de riktlinjer som lades fa:-t i prop. 1976/77: 3 om i:ttgärder för 

att minska de negativa effekterna av svavelutsläpp. Mot bakgrund av de 

po!\itiva erfarenheterna av hittills utförda kalkningar och för att bibehålla 

den fa~tlagda ambitionsnivfin bör anslaget för bidrag till kalkning av sjöar 

och vattendrag för budgetåret 1980/81 höjas till 15 milj.kr. Vid prioritering

en av anslagets användning bör så.som framhålls av flera remissinstanser 

allm~inna naturvårds- och miljöintressen ges ökad tyngd. Jag vill vidare 

framhålla att jag delar den uppfattning som framförts av remissinstanserna 

att det är angeliiget att tillräckliga resurser anvisas för uppföljning av 

kalkningsprojckt och för studier av kalkningens ekologiska effekter. Sndan 

uppföljning är ett av huvudsyftena med försöksverksamhcten och av avgö

ran<le betydelse for att en utvärdering skall kunna ske rn.:h för att man skall 

kunna la ställning till fortsatt verksamhet efter det att forsöksvcrksamhe

ten avslutab. Undersökningar bör även kunna göras rörande andra meto

der iin kalkning for att minska försurningen av sjöar och vattendrag. Jag är 
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däremot inte hereJd all hiträJa förslaget att detta anslag skall anviindas l\_ir 

sadana t11giirder som inplantering av fisk: 

Flera remissinstanser tar upr fritgor om anslagshehovct pti sikt och 

lirganisationen av bidragsgivningen m. m. Verken framhi1ller i sin rapport 

att dl· avser att senast den I juni 19X I äterkomma med en samlad redovis

ning av försiiksverksamheten och förslag till fonsall verksamhet. Jag anser 

det vara angeläget att de fr;'1gor rernissinstanserna pekat p{1 diirvid hehand

las . 

.lag hcmstiiller att regeringen föresJ;·ir riksdagen 

~1ll till Ridrag fil/ /..al/..11i11g a1· sjii11r och 1·111te11dmg för hudgetim::t 

19XO/XI anvis<1 ett reservationsanslag av 15000000 kr. 

H 16. Ersättning för vissa skador av ro~·djur, m. m. 

197X/7lJ Utgift 

1979/XO Anslag 

I 9XO/X I Förslag 

I X.59 702 

3 200 ()()() 

3 200 000 

Fr[1n anslaget uthetalas ersättning fiir förluster som uppkommer till följd 

av angrepp av vissa rovdjur pf1 renar, far och andra tamdjur. Bestiimmelser 

om ersättning finns i 16 ~ jaktstadgan ( J93X: 279) och förordningen 

( 1976: 4301 om ersällning vid vissa skador av rovdjur. Frirn anslaget utgär 

vidare ersättning enligt kungörelsen ( 1970: X90l om ersättning för skada av 

kronhjort m. m. Dessutom hekost<J~ fr!in anslaget vissa ~1tgärder för att 

förehygga skadlir av rovdjur. 

S111/1'/IS 110//11T1/rd.1T1'rl.. 

I. Den ersiittning för rovdjursdödade tamdjur som utgick under budget

;1ret 197X/7lJ innehar en v~isentlig minskningjtimfiin med budgetäret 1977/ 

78. Minskningen härrör i huvudsak fn'rn en minskning av uthetalda ersiitt

ningar i Norrbottens liin. Detta torde till stor del bero p;·1 den för rensköt

seln mycket gynnsamma vintern med lälla snöförhällanden i omr[1det. 

Systemct för uthetalning av ersättningar för rnvdjursdödade tamdjur bör 

kunna förbättras liksom uppföljning av anslagets funktion. Sannolikt kom

mer emellertid systemet med utbetalning av ers[ittning inte att föriindras i 

p;1taglig grad under de allra niirmaste aren. [1ven om ersiillningshelorren 

siikert kommer att stiga. Möjligen kan nu insatta forskningsresurser m. m. 

leda till vissa förändringar av ersättningssystemet mot slutet av den niir

masre t rd1rsperioden. Till ersättning för rovdjursdiidade tamdjur uppskat

tas medclsbehovet under hudgetaret I 9XO/X I till 3 X20 000 kr. 

2. Ersiittning fiir skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i Sk:\ne 

har under budgeU"tret 1978/79 förekommit i mindre omfattning iin 1mJer 

närmast föreg:1ende h11dget~1r. Sammanlagt har ca X9 000 kr. (inkl. v~irde-
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ringskListnadc:r1 ulhl:talah med anledning av skador pti griida. N~igra er

s;i11ningar fiir •.kadLir p:1 skllg har inte heg;irts. Fiir budgetaret 1980/81 

beriiknas ett ofor;rndrat medebbeh1w av 120000 kr. 

:1. Fiir att vc:rksamhet<.:n i syfte att förebygga skador av rovdjur skall 

kunna fortsiitla ht:hiivs siirskilda medel iivcn för niista budgctrtr. Insatser 

;1v detta slag leder till en minskning av de olägenheter som förekomsten av 

rovdjur mc:dfiir. Medd-;hehovet behiknas till 60 000 kr. 

4. För budget;'tret 1980/81 fi.ir.:sltts att ett nytt anslag, Faunavänl. inriit

l<is. An-;laget skall anviindas rör vtird av utrotningshotade djurarter. för 

\·iltinvenlcrin)!ar u.::h viltskadefr~tgor, för inventeringar av reptiler och 

insekter. f1i1 undersökningar om friluftslivets inverkan på faunan samt till 

utfodring av r11\f{1gd lll.:h annat vilt. Medelshehovet beriiknas till 2050000 

kL 

F"ir('dr<1ga11d1·11 

,.\nshlgl'l hiir fi1ras upp med oföriindrat belopp. Jag iir f. n. ini.: beredd att 

bitriida för,laget 1•m att föra upp ett nytt anslag. Faunav:'1rd. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Enii1111i11g jiir 1·i.1su skador a1· rc11·cfj11r. 111. 111. för hudgetåret 

1980/Xl anvisa ett förslagsanslag av 3 200000 kr. 

H 17. Bidrag till Fiircnta Nationernas miljöfond 

I '178/79 Utgift 8 203 132 

llJ7lJ/80 Anslag 9000000 

1980/81 Fi.irslag 9 000 ()()() 

Fiirenta Natillnt:rnas miljöfond inriittades genom bcslut av 1972 [1rs 

gcneralfiirsamling för att inom ramen för FN :s miljöprogram helt ellcr 

tidvis linansicra knstnaderna för nya miljöv~irdsinitiativ inom FN :s olika 

1>rgan. Fllndens anviindning st~1r under iiverinseende av FN:s miljösty

relse. U ndc1 fcmi1rspcrioden 1973- 1977 uppgi.:k fondhidragen till totalt 

1Hnkring 100 milj. d1illar. varav Sverige bidrog med 5 milj. d1illar. Miljö

s! yrcl~en od1 gcneralfi.'>rsamlingcn har accepterat en ram för verksamheten 

pii l.:'(l milj. dollar under fyraitrsperinden 1978-1981. Sverige förklarade 

sig diirvid bcrl'lt <1tt svara för samma andel av bidragen till fonden som 

1 idigarc. Del ta ~ttagande innehär ett hidrag på 7 .5 mil.i. dollar under fyra år. 

hir hudgct;1ret I LJ80/8 I beräknar jag ett rnedelshehov av 9 milj. kr. för 

detta ;ind;un;d. 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslitr ribdagen 

att till Bidrai.: till Fiire11ta Nati1111ema.1· 111i(iifoml för budget:1rct 

I 980i8 I anvisa ctt förslagsanslag av 9 000 000 kr. 
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I. IDROTT 

I I. Stiid till idrotten: Organisationsstöd m. m. 

1978/7') u tgifl 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirsl<1g 

113 770fitiJ 

I J0 850 000 

1-IJ 850000 

Reservation 111 754 

Anslaget anviinds for bidrag till S\'erigcs riksidronsfiirbund for den 

verksamhet som bedrivs av förb11ndet l)Ch till fi.)rbundet anslutna organisa

tioner. l'rän anslaget utgtir ncks;'i av regeringen siirskilt faststlillda bidr~1g 

till vissa utanför riksidrottsfiirbundet st[1ende organisationer. För anslagets 

anvlindning giiller de av 1970 ~irs riksdag beslutade riktlinjerna för organi

sationsstödct till idrotten tprop. !970: 79. SU 1970: !22. rskr 1970: 291 ). 

S i·aigcs riksidro11.1:fiirh1111J 

Riksidrottsstyrdsens anslagsframs1;illning omfattar 151 100 000 kr. ~om 

organisationsstöd för budgetiirct 1980/X l. Dena inne blir en i\kning med 

20 250 000 kr. eller drygt 15 ';; i förhållande till afölaget for b11dgetäret 

1979/80. Riksidrottsstyrelsen har vid prövningen av medelsbehoven haft 

som mäl att bibehi'llla idrottsverksamhetcn i nuvarande omfattning. Riks

idrnttsstyrelsen konstaterar att verksamhetsexpansionen inom idrotkn 

skulle medföra en anslagsupprlikning i sådan storleksordning att realism 

och rimlighet i äskandet skulle ifnigasätta~. Riksidrottsstyrelsen har stde

des funnit det nödviindigt att i sin anslagsframstiillning ta upp ett ca 30 milj. 

kr. liigre bcloflp iin organisationernas samlade iiskanden. Större dekn av 

den hegiirda ökningen m{1ste tas i anspri1k som kompensation för tidigare 

intriitfade och förvlintade k11stnad,ökningar och prishöjningar. 

I riksidn)thstyrelscns anslagsframstiillning fiir budgettiret 1980/8 I har 

hidragspustcrna fatt en annan indelning iin hillills. Kostnader grupperas 

efter titta olika program for al! Jiittare äskådliggöra bidragens användnings

omritdcn för idrottsaktivitekrna t1 ena sidan samt administrativ eller annan 

service till medlcmsorganisationerna i'l andra sidan. 

Riksidrottsförbundct har genom skilda rationaliseringsf1tgiirder sökt 

diimpa den allmänna kostnadsutvecklingens effekter inom sitt verksam

hetsområde med speciell inriktning mol det administrativa arhetsomr~1dct. 

S;·iledes har utbyggnaden av serviccverksamheten imHn Idrottens hus full

gjorts och heriiknas framöver ge hetydanue rationaliseringsfördelar. Vi

dare bör det samarbetsavtal om idrottens reseverksamhet som tecknats 

med RESO fö positiva återverkningar p:'1 kostnadsutvecklingcn. Trots 

detta förutses kostnadsfördyringar mellan 8- 10 1
·;. HI. a. mt1sk riksidrotts-
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flirh11nJe1 såsom varanJL' i mynJighch slälle i motsats till de egentliga 

statsrnynJighcterna - bcg~ira medel f"iir ökningar i anstiillningsknstnader 

som kan föranledas av centrala avtal. Höjda priser p~1 energi flirv~inta~ 

också fa menliga ;ltcrverkningar på kostnadsutvecklingcn inom idrottsom

radet. Ur organisationsanslaget finansieras helt eller delvis anst~illnings

kostnad.:rna för c1 650 persl'ner inom riksidrottsförhundct, specialförh1m

den och distriktsforhunden. Inom den centrala förvaltningen av idrotten -

numera inrymd i ldrnttens hus i Farst<i - behövs fyra nya tj~inskr. Vidare 

anger förhund.:t att behovet av betei:ndi:vetenskaplig idrottsforskning har 

i.ikat. varför grunden fiir en forskningsinstitution biir l~iggas inom idrottens 

forskningsriiJ I I FR). lm.titutionen hör lcJas av cn for!>1'arc: n11:d hiig vi:1en

sl\aplig ktimpcten-; - dvs. en professur bör inr~itlas. 

Riksidrottsforhundet hcgär vidare medel för en invandrarkonsulent. som 

skall ägna sig at upplysnings- nch knntaktarbete för att i_ika förstäelsen 

rndlan idrott;rnde invandrare och svi:nskar. Förslaget har remitterat> till 

skoliiverstyn:lsen, s1a1ens ungJomsräd, statens invandrarverk jämle in

vandrarorga11isa1 ioncrna. Samtliga remissinstanser ansluter sig till riks

idrottsfi.irhundet s förslag. RiksiJrottsförbun<leb finska förenmgar har där

till i skrivelse till regeringen föreslagit att en motsvaranJc konsulentt.1iinst 

inom idrottcn inrättas for de finska invandrarna. 

/-'ii!"l'd raga 11d1·11 

Ett statligt stöd till idrotten vilket medger en fortsatt satsning pä hrcdd

idrotten st;illcr jag mig helt bakom. Vidare delar jag riksidrottsförbunJets 

uppfattning att ~atsningen på kvinnoidrott bör fullföljas. 

Anslaget Sti.iJ till idrotten: Organisationsstöd m. m. bör riiknas upp mcJ 

13 milj. kr. till 143 850000 kr. l.;"ndcr anslaget Stöd till idrotten: Anliigg

ningsstiiJ m. m. har jag ber:iknat mcdel för en friidrottshall pä Bosön. 

Under forcv~1randc anslag har jag beräknat medel för en invandrarkonsu

lent inom idrotten. En sf1dan konsulent motiveras väl av det numera stora 

antakt invandrare - inte minst finska - som aktivt deltar i svensk! 

idrottsliv. Jag har vidare beräknat 300 000 kr. för särskilda insatser av 

tillfollig karaktiir inom idrotten. Dessa medel hör ställas till regeringens 

disposition. 

Idrot1'rörcben ;'\tnjuter statligt s1öd även frän andra anslag pa statens 

hudgcl iin frf111 anslagen Stöd till iJnllten. Under nionde huvudtiteln utgår 

anslag till idrottsorganisationernas lokala ungdomsverksamhet och till ut

bildning vid idrottsskolnr av olika slag. Inom ramen för arhetsmarknaJspo

litikl'n hyggs anl:iggningar för idflltt såsom beredskapsarbeten. 

För riksdagens kiinncJom vill _jag anmiila att regeringen tillsatt en utn:J

ning ang~1cndc hoxningens skadeverkningar i enlighet med vad riksdagen 

förordat. Detta har varit möjligt sedan Riksidrottsforbundet och Svenska 
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boxningsförbundet i det niirmaste fänligst~illt kartläggningen av dels box

ningens allrniinna villkor. Jels innin idrottsrörelsen befintlig kunskap be

triiffande 1111:dicinska konsekvenser. 

Jag hemstLiller att regeringen fiiresl:ir riksdagen 

all till Sriid ril/ idro1re11: Orga11i.rn1io11.1'.1·1iid 111.11!. för budget:tret 

19~0/81 anvisa ett reservationsanslag av 143 850000 kr. 

I 2. Stiid till idrolll'n: Anläggningsstiicl 111. 111. 

l97'ri/79 l rtrifl 3h 524 4 lli Reservat i lin 11542582 

1974/811 An.;lag :w 100000 

198ll/81 1:örslag 44 000 00() 

Fr:·1n anshiget Himnas bidrag till idrotts- och friluftsanHiggningar enligt de 

riktlinjer sorn fastställts av 1970 [1rs riksdag (prop. 1970: 79. JnlJ 1970: :n. 
rskr 1970: 2)91 samt vissa pa dessa riktlinjer grundade av regeringen an

givna normer. Bidrag utgttr ocksli tills. k. riksanläggningar för den samlade 

idrottsriirelsens behov. För utvecklingsarbetet rörande idrotts- och fri

luftsanläggningar finns vissa riktlinjer angivna i prop. 1970: 79. Frän ansla

ger utg~1r vidare bidrag för arbetet med 11tvecklingsprngram i de primära 

rekreatilrnsomr[tdena i enlighet med beshll av 197'/l./79 Ms riksmöte tprop. 

1978/79: 100 bil. 13. KrU 1978/79: 22. rskr 1978/79: 2291 samt till informa

tions- och utredningskostnader för beredningen för turism och rekreation. 

Vidare u1g~'1r fr~'m anslaget ersiittningar för vissa organisationer för service

verksamhet inom rekreations- och friluftslivet samt för underh~1ll och 

skötsel av vandringsleder i fjällvärlden. Anslaget disponeras iiven för 

bidrag enligt kungörelsen ( 1%9: 3231 om statsbidrag till hamn. brygga eller 

farled för fritidsbätar samt för vissa servicditgiirder för fritidsbt1tstrafiken 

ni. m. 

S1are11s 11111111Ttird.l'l'1'r/.. 111._fl. 

De samlaJe fram~tällningarna om medel eller utökllde statliga ekonomis

ka ätaganden under detta anslag hiirriir frf1n naturv~irdsvcrkct. fr{m myn

digheter eller organisationer som framför äskanden till verket. frr111 statliga 

utredningar och myndigheter i övrigt samt fr~in organisationer som direkt 

till regeringen framstiillt önskcmjl om medel. 

Naturvanlsverket anst:r det vara mycket angeläget att staten för all 

[istadkomma en ökad idrotts-. friluftslivs- och turistverksamhet ökar de 

medel som ansl{1s via anläggningsstödet. 

Trycket pli anliiggningsstödets medel ökar allteftersom anslaget anviinds 

för nya iindarntil utan att det hiijs i motsvarande grad. Kön av inneliggande 

ej behandlade bidragsansiikningar var vid utgängcn av budgettiret 1978/79 

störTe iin ett {1r tidigare. 

11 Riksclage/1 /9N/8fl. I sam/. Nr /00. /li/agt1 13 
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l\aturvfirdsvcrkets beräkning av meddsbehovct för budget;'iret 1980/XI 

sammanfrtttas i följande lahell. Verket vill siirskih framh~tlla atL mot bak

grund av hidragsanspr;1kcn. synnerligen stor i11crh~tllsamht:1 har iakttagits 

vid heriikningen. Beloppen anges i milj. kr. 

Statens n~11tir-
Ändami:il Anslag Anslag v?trdwerks förslag 

197!1./79 1979/XO 19XO/XI 

Totalt Ökning 
-------··-

I. Atgärder rör fritids-
bl1tstratiken lti.4 ln.4 IX • .'i' + 2.1 

1 Bidrag I il! riksanHigg-
ningar for den sa111ladc 
idrot1srörclsens behov 
lll.111. .'i.5 .'i.3 10.9 .'i.h 

3. Bidrag till n:kreations-
anläggningar av riksin-
tresse. niiranläggningar 
for friluftsliv och rc-
kreation samr mindre 
idrottsanläggningar 9.15 h.ti5 lh,5 + 9.K5 

4. Bidrag till vi . .,s tjiill-
verksamhet m. rn. 2.35 3.55 5,4 + l.85 

5. L!tvecklingsarbete röran-
de anläggningar 1.45 1.5 2,7 + 1.2 

Il. Utvc<.:ldingsarbetc m. m. 
rörande primära rckrea-
tionsomraden 0.55 5.70 h,0 + 0,3 

Summa 35,40 39,10 60,00 +20,90 

'Därutöver begärs 2 990000 kr. för all täcka de likviditetsbehov som finns under 
denna anslagspost. Vidare tillkonrnwr ytterligare kustnadi'r enligt sjöfartsverkcts 
anslagsframställning om 971 000 kr. för vissa servicef1tgärder för fritidsbålstr;1fikcn. 

N aturv~1nlsverkel uppskattar det sammanlagda medelshehtwet under 

anslaget för hudgetf1ret 1980/81 till 60 milj. kr. Verkets förslag innehiir en 

ökning av an~laget med ca ~I milj. kr. En srön-e del av medclshchovet 

hänför sig till redan fattade neslut s~lsnm: 

- stödet till riksanläggningar för idrnttsrörelsens behov 

- rekreationsberedningens verksamhet 

- stiidet till sjöfartsverket och sjiisiikerhctsrf1det 

- anslaget till det statliga ledsystemet 

-- stödet I ill fjällsäkerhetsverksamheten. 

Rekrcalionshcredningcn har till regeringen överHimnat en rarport r Ds Jo 

1978: 2) Statliga insatser för turism och rekreation. Rekreatinnsbercdning

ens rappnrt har remissbehandlats. Beredningens förslag innebar i korthet 

att vissa förändringar i befintliga sfödformer - bl. a. vad giiller lokali

seringsstöd och beredskapsarbete hLJnlc vidtas, att nya stödformer -

bl. a. investeringsstöd oi.:h en markfiirviirvslänefond - skulle inriittas samt 

att åtgärder horde vidtas för att stimulera uthyrning av stugorm. m. Vidare 

föronl<idc b.:rcdningcn ytterligare utredning vad avser bl. a. miinniskors 

vanor och önskem{1!, turisthranschen och dess problem, turismens sam-
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hLillsekonomiska hetydclse samt transp(>rtfrågor i anslutning till turism och 

rekreation. Dessutom föreslogs ytterligare satsning pä forskning och ut

veckling samt att utvecklingsprogram skulle upprättas för de prim~ira re

krcationsomradena. Flera av dessa förslag har redan varit fi.iro:m[ii for 

riksdagens heslut. 

Riksdagen har också tKrU 1978/79: 15. rskr 1978/79:48) fiirordat vissa 

kompletterande utredningar inom det fritidspolitiska området fiir att skapa 

underlag för en samlad p1,litisk hediimning. Mot denna hakgrnnd och med 

tanke på de förslag beträffande administrativa förhi1llanden inllm omrt1det 

som framförts i skilda sammanhang har regeringen tillsatt en siirskild 

utredning ptt det rekreations- och turistpolitiska omrtukt ( Dir 1979: 81). 

Ang:'tende .fritid.1hc'11str1d'ike11 anför naturvårdsverket att di:nna varit 

fiirem:il för statliga utredningar. I avvaktan pt1 regeringens hehandling av 

utredningarnas förslag nöjer sig verket med att framföra förslag om att 

hidrag till ti:"1thamnar skall utgit med ca:! milj. kr. De sammanlagda kostna

derna för fritidshf1tstrafiken inkl. kostnaderna för sjöfartsverket. sjiis~iker

hctsr;·idet. Falsterhokanalcn. Svenska turistföreningens (STFl gästhamns

verksamhet m. m. uppgi1r enligt verket till 18.h milj. kr. Härtill kommer 

ytterligare kl1stnader för vissa sjiisäkerhetsi1tagandcn orn knappt I milj kr. 

I Hinniiver föresl;'is Jessutnm att :! 990 000 kr. anvisas för att avhjiilpa 

bristen på lik vida medel. 

Naturv:!rdsverket har i skrivelse till regeringen den 17 april 1979 föresla

git att Falsterhllkanalens drift överförs till sjöfartsverket. Vidare att rege

ringen i samhand med överförandet av kanalen beslutar om hur kanalens 

underskott skall tiick;ts. I avvaktan pi1 regeringens stiillningstagande röran

de Falsterhokanalen bör underskott för kanalens drift enligt naturvilflls

vcrket tills vidare tiickas fri1n detta anslag. Strömsholms kanalaktiebolag 

har i skrivelse den 16 maj 1979 hemstiillt om statsbidrag för tiickande av 

11nderskott i driften av kanalen. 

Naturv<'trdsverket hade den I juli 1979 sit milllga inneliggande ej behand

lade hidragsansökningar avseende fritidshi1tsha111nar att bidrag~kiin med 

nuvarande medelstilldelning uppg~tr till ca IOtl i1r. vilket motsvarar ett 

rnedelshehov av ca 1(10 milj. kr. 

Fiir ri/...rn11/iigg11i11garf(·;,. de11 samladl' idroffsriirelse11s hchoi· hegiir ver

kel 10.9 milj. kr. för trndgetäret 1980/81. De hegiirda medlen motsvarar de 

av riksidrottsförhundet heriiknadc kostnaderna för uthyggnad av Bosön 

samt för k11mplettera11de lokaler i Idrottens hus i Farsta. För 11thyggnad av 

det s. k. Areprojcktet föreslr1s i detta sammanhapg inte några siirskilda 

medel eftersom en särskild utredning nyligen redovisat förslag rörande 

projektet. 

Rekreationsheredningen har mot bakgrund av regeringens tidigare upp

drag iiverfamnat vissa utredningsrapporter angi1ende Areprojektet. 1 en 

rapport fritn Statskonsult redovisas en utvärdering av planerings- och 

heslutsprocessen i projektet samt förslag till organisation. planering m. m. 
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uv framtida turistprojekt. I en annan rapport från Sveriges Turistr~id fam

nas marknadsforingsm:issiga synpunkter pil en förtsatc utliyggnad av Åre

projektet. 

För .r1,)J till mindre u11/ägg11i11g11r .fi)r rc/.:reation.1- och idro11sii11Janull 

begär verket ökade medel. Motivet är främst den bidragskö S(im uppstått 

under senare år. Det iir enligt verket angeHiget all en uppräkning av dennä 

anslagspost nu sker. En höjning av denna anslagspost är enligt verkets 

mening en förutsättning för att den av regering och riksdag fastlagda 

rekreationspolitiken skall kunna genomföras på t:tt framgangsrikt sätt. 

I detta sammanhang framhåller rn.:ksa verket särskilt .11iide1 till rekrrn

tio11.1anlii,::gni11gar a1· ri/..sintrl's.1·c. Eftersom de prim;ira rekreati,msomrf1-

dena ofta inte sammanfaller med områden d;ir statliga medel för sysselsätt

ningsfrämjande ittg:irder kan disponeras är det enligt verket helt nödvän

digt att särskilda medel från anläggningsstödet avsätt~ för att fä till stånd 

nya rekreationsanfaggningar. 

Naturvårdsverket hade den I juli 1979 inneliggande obehandlade bi

dragsansökningar rörande frilufts- och rekreatinnsanläggningar motsva

rande ett bidragsbehov av ca 14 milj. kr. 

Från anslagsposten skall även anvisas medel för bidrag till föreningsägda 

mindre idrottsanläggningar. Bidragskön för dessa mindre idrottsanlägg

ningar uppgår f. n. till tre-fyra år varför det iir angeläget att medel avsiitts 

för även denna bidrags verksamhet. 

För budgetåret 1980/81 föreslår verket att sammanlagt 16.5 milj. kr. 

anvisas under anslagsposten. varav 5.5 milj. kr. till mindre föreningsägda 

id rott sa n läggningar. 

Regeringen föreslog i prop. 1978/79: 95 om den kommunala ekonomin att 

statsbidragen till kommunala mindre idrotts- och friluftsanläggningar skul

le slopas fr. o. m. är 1980. Förslagen utgick frän 1976 flrs kommunalekono

miska utredning <KEU 761. Stödet till kommunernas investeringar i sadana 

anläggningar skulle enligt regeringens förslag överföras till skatteutjäm

ningsbidraget. 

Regeringens förslag om den kommunala ekonomin innebar bl. a. att 

bidragen till föreningar ocksfi fortsättningsvis skulle utgå. förutsatt att 

anläggningen i fråga inte kunde anses vara ett kommunalt titagande. För

slagen innebar s?tledes att kommunerna helt skulle överta det finansiella 

ansvaret för investeringar i anläggningar för idrott. friluftsliv. studerande

motion eller sådan anläggning som inte är avsedd för den samlade idrotts

rörelsens hehov eller är av riksintresse för rekreationsändamt1l. Tidigare 

av naturvärdsverket lämnade förslag till förändringar i stödet till anlägg

ningar och omräden för idrott. friluftsliv och turism skulle därmed beaktats 

vad gäller stödet till mindre idrottsanläggningar och stödet till kommuner 

med ett stort antal studerande. 

Riksdagen beslutade emellertid <KrU 1978/79: 4y, FiU 1978/79: 35, rskr 

1978/79: 335) att bidragen till kommunala mindre iJrnttsanläggningar inte 
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skulle avvecklas samt att en översyn bllrde giiras bl. a. betriilfonde nor

merna för statsbidrag till föreningsdri\'na Idrotts- och friluftsanl~iggningar. 

Angående den expanderandejjii//1·a/.:.rnm/ic11·11 ber;iknar naturvårdsver

kct att behovet av medel för drift uch under11;111, 11tredningsarbete rörande 

det statliga ledsystemet i fjiillvärlden och Svenska turistföreningens fjäll

verksamhet under budgetäret 1980/81 uppgår till 4.3 milj. kr. 

Till detta kommer ett behov av medel for övrigt tjiillsiikerhctsarbete 

(fjäll säkerhetsrådet). Verket ber~iknar detta behov till I. I milj. kr. För 

anslagsposten föreslår således naturvtlrdsverket att for budgetåret 1980/81 

anvisas sammanlagt 5.4 milj. kr. för fjällvcrksamheten. 

UtFec/.:linRsarhetet rörande anläggningar för idrott och friluftsliv fram

hålls av naturvårdsverket som en mycket viktig del av dess arbete vad 

gäller planering för idrott. friluftsliv och turism. Verksamheten bör på sikt 

utvidgas betydligt. Särskilt kan behovet av försöksanläggningar understry

kas tillika med behovet av erfarenhetsåtcrföring och breddat allmänt kun

skapsunderlag. Verket begär därför för utvecklingsarbete 2.7 milj. kr. för 

budgetåret 1980/8 I. 

Rekreationsberedningen har för innevarande budgetår anvisat medel för 

dels planerinusinsatser inom de primära rekreationsområdena. dels för 

informations- och utredningsver/.:sumhet. För budgetåret 1980/81 har re

kreationsberedningen i särskild skrivelse anmält ett medelsbehov av 6 milj. 

kr., varav för planeringsinsatser i de primära rekreationsomrädena 5 milj. 

kr. Inom ramen för detta äskande begär beredningen att fä inrätta den 

återstående av de två tjänster som föreslogs i beredningens rapport (Os Jo 

1978: 2). 

Föredrugunden 

Regeringen beslöt i juni 1979 att en ytterligare utbyggnad av idrottsan

läggningarna vid idrottsinstitutet på Bosön skall genomföras. Kostnaderna 

för fullföljande av detta beslut. som inbegriper nya träningslokaler m. m .. 

har jag beaktat vid min medelsberäkning. Jag förordar nu att en andra 

etapp i denna utbyggnad, omfattande en friidrottshall m. m .. byggs i ome

delbar anslutning till den första etappen. Kostnaderna för idrottshallen 

under budgetåret 1980/81 har jag beaktat vid min medelsberäkning. 

Förvaltningen av Falsterbokanalen överförs fr. o. m. den I juli 1980 till 

sjöfartsverket såsom föreslagits av naturvärdsverket och tillstyrkts av 

remissinstanserna. Jag har i denna fråga samrått med chefen för kommuni

kationsdepartementet. Kostnaderna för underskottet i driften av kanalen. 

vilket jag beräknar till ca I milj. kr.. liksom ett belopp av I 5 094 000 kr. för 

täckande av fritidsbåtstratikens andel i sjöfartsverkets kostnader för far

ledsverksamhet m. m. beräknas dock tills vidare under detta anslag. Jag 

har vid min medelsberäkning även förutsatt att naturvårdsverket kan ge 

bidrag till driften av Strömsholms kanal. 

Den nyligen tillsatta utredningen om statens rekreations- och turistpoli-
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tik har i uppurag att i en första skynusamt genomförd etapp behandla den 

\tatliga administrationen. Vidare skall utredningen. i första hanu genom all 

sammanstillla befintligt material. ta upp de rekreationspolitiska frågorna i 

ett bredare perspektiv. 

I avvaktan pä utredningens förslag ;ir dt:! angel;igel att rckreationsbered

ningens uppdrag att samordna uppriittandct av utvecklingsprogram for de 

primiira rekreationsomr~1Jena kvarstär. Jag har i min meuelsbedikning 

utgatt ifr!in att iiven n;iqa budgetår 'i milj. kr. avsiitts för detta iindamål. 

liksom att rekreationsberedningen kan fullfölja utvecklingsprogramarbe

tet. Jag har likasii vid min meddsbcriikning räknat med all naturvårdsver

ket sk;tll kunna öka sin bidragsgivning till mindre rekreatillnsanfaggningar 

av riksintresse. 

Rekreatil•nsberedningens förslag rörande Åreprojektet bereds f. n. inom 

regeringskansliet efter en nyligen slutförd remissbehandling. Regeringen 

kommer senare i prllposition till riksdagen att lämna förslag om hur statens 

engagemang i Areprojektel bör slutföras. 

För riksdagens bnnedllm vill jag anmiila att fjällsäkerhetsrådet tills 

vidare. i avvaktan pfi utredning av frf1gan om lämplig lokaliseringsort, 

administrativt knutits till jordbruksdepartementet. 

Vid riksdagens behandling av propositionen om den kommunala ekono

min (pnlp. 1978/79: 9'i. KrU 1978/79: 4y, FiU 1978/79: 35, rskr 1978/ 

79: 33'i) avslog riksdagen vad som d~ir föreslogs om slopande av det särskil

da statshidraget till kommunala mindre idrottsanfaggningar. Riksdagen 

anförde bl. a. att den i prlipo~itionen föreslagna ordningen med ett bibehål

let stöd till föreningsiigda anliiggningar och ett slopat stöd till kommunala 

anliiggningar skulle kunna ge upphllv cill vissa gränsdragnings- och tolk

ningssvårighcter. Med anledning av riksdagens beslut har en översyn av 

hid1-.1g~sysleme1 gj(H°b in,1m jordbruhdepartemenlcl. Jag vill nu åler

kumma till denna frt1ga. 

Jag föron.Jar all bidragen cill kommunala mindre idrnttsanfäggningar 

sl,1pas fr. o. m. den I juli 1980. Kommunerna bör då i stället fä möjlighet att 

liksom fi.ir andra iindamäl i\lnjuta skatlt.'utjiimning~medel till sin idrottsan

liiggningsverksamhet enligt de prim.:iper som riksdagen beslutat i samband 

med sin behandling av prupPsitionen om Jen kommunala ekonomin (rskr 

1978/79: 33.'il. Bidrag till kommun for anliiggning som iir av betydelse för 

tjiirrekreation skall dock kunna lämna~ även i fortsättningen. 

För uppförande, tillbyggnad eller upprustning av mindre idrottsanlägg

ning som iigs av idrnttsförening eller diirmed jiimfiirbar sammanslutning 

skall diircmlll hidrag kunna liimnas. Tidigare villkor att berörd kommun 

skall Himna ekonomiska bidrag eller garantier skall ej längre ställas. I 

övrigt bör bidragen till flireningar utgå efter de principer som statens 

naturvf1rdsverk hittills tilhimpal. Detta innebär bl. a. att bidraget skall vara 

av hetydclse for anliiggningens tillkomst. Vidare skall varje beslut om 

hidrag prövas utifrtm sökanden~. investerings- och driftkalkyl. 
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Biurag skall stih:des kunna utgii till sttdan mindre iunitbanliiggning av 

trauitionell typ. motions-. rekreatilins- e.lkr friluftsanfaggning. som iigs 

eller fiirvaltas av förening. Som mindre anliiggning hiir betraktas investe

rings1.ibjekt vars totala k1>stnau ;1r l;igre iin O . ." milj. kr. i 1979 [trs prisliigc. 

Anläggningar som inte kan rymmas irwm di.:nna k11stnausram till följd av 

sin storlek bör betraktas som en kommunal angelägenhet. Detta giiller 

I. ex. stiirre idrntts- och friluftsanbggningar sitsom idrottshallar. idrotts

platser. frilufts- och ba>siingbad. friluftsgill"dar. ridanfaggningar m. m .. 

vilka i huvudsak iir avsedda för allmiinna iindamttl och rlllrmalt finansieras 

och förvaltas av kommun utan statsbidrag. 

Med de regler för bidrag till föreningsiigda idrottsanliiggningar -;nm jag 

nu har reunvisat skall inga griinsdragnings- eller tolkningsprobkm behöva 

uppstä vid prövningen av kommande bidragsansökningar. Slopande av 

hidragen till kommunala anhiggningar far inte heller nagra negativa effekter 

vau giiller möjligheterna att fa hidrag till de fiircningsiigda anliiggningarna. 

Hiurag till anHiggningar utg:'.\r i män av tillgfl.ng pä medel. Naturv{hdsvcr

ket hiir beredas möjlighet att vid ett och samma tillfälle pröva samtliga 

under ett hudget:'.\r inkomna hidragsansiikningar nch diirvid fördela de 

tillgiingliga medlen. Diirmed bör man kunna uppnf1 att en kö av ansökning

ar inte förs över från ett budgetår till niista. 

Med hiinsyn till att anslagen till mindre anliiggningar enligt riksdagens 

beslut våren 1979 minskades med ~.5 milj. kr. for hudgetäret 1979/80. utan 

att den förutsatta föriindringcn av bidragsprincipema genomfördes. före

slits senare denna dag att dösa medel nu Meri"iirs till anslaget för anfagg

ningsstöd i form av tiföggshudget till innevarande års anslag. 

Ansl<igct bi.ir för niista budgeltll" fliras upp med 44 milj. kr. 

Jag hemst;illt:r att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godldinna de riktlinjer fi.ir stiid till mindre idrottsanläggningar 

som jag har förordat. 

, till StiiJ till idrotten: A11/iigg11ingsstiid m.111. for budgetåret 1980/ 

81 anvisa dl rcservationsanslag av 44 000 000 kr. 
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J. DIVERSE 

J 1. Servitutsnämnder, m. m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

26695 

80 000 

80000 

Frtin anslaget bestrids kllstnaderna för servitutsnämndernas verksamhet 

och för utbildning av synemän enligt jordabalken. 

Lan thmk sstyre/scn 

Medelshehovet för servitutsnämndernas verksamhet beräknas till oför

ändrat 5 000 kr. 

För utbildning av synemän har hitintills 62 kurser genomförts med 

omkring 1650 deltagare. Under budgetåret 1979/80 planeras sex en- eller 

tvådagarskurser för fortbildning av synemän med sammanlagt 200 deltaga

re för en kostnad av 75000 kr. Under budgetåret 1980/81 behövs en lika 

stor satsning på kursverksamhet. Styrelsen föreslb.r att anslaget tas upp 

med oförändrat belopp 80000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 80 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sen·itutsniimnder. m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 80000 kr. 

J 2. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1333 699 

I 000000 

1 O<Kl 000 

Reservation 3 116708 

Från anslaget utbetalas bidrag såsom ersättning för förluster på grund av 

naturkatastrof m. m. i enlighet med föreskrifter som regeringen meddelar i 

varje särskilt fall. 

Föredruganden 

Anslaget bör föras upp med I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1·id jör/11st f"i grund 111· naturkatastrof m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 
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.I 3. Bidra~ till ,·issa internationella organisationcr m. m. 

l97X/79 l itgift 

197'1iXll An~lag 

l9XO/Xl Förslag 

l) 49'i 356 

10 'i~~ 000 

11 '-'-~ 0()(1 

Fr;1n anslaget hestrids utgifter för Sverigt:s deltagande i vissa internatio

nella urganisat illner llC:h för internationellt samarbete rä jonlbrukets. 

skogsbrukets. fisket~ och miljövt1rdc.ns omriiden. Fr~in anslaget ulgfir ock

s;\ bidrag till vis~a organi~ationer for deltagandt· i internationella konferen

ser ni. m. 

1-'AU 
V iirldslivsmcdc lsrt1dct 
FN: s milji.htyrclsc 
t lnil)nen for skydd av 

,·iixtforiidl ingspnid 11 k ter 
Europeiska växtskyddsorganisat ionen 
lntcrnatillnclla vcternd.::t 
Internat iL>nella fry~inst1tut.;t 

i Paris 
Internationella so.:kcrorganisationcn 
Internationella r[1dct för havs

forskning 
Finsk-svc·nska gr~insiil vsku111111issioncn 
lnternatinnclla bvrtm i Paris för 

hckiimpandc a~ sminsamma husdjurs
sjukdomar 

Europeisl..a 1-.ommissionen för he
kiimpandc av mul- o.:h klöv>juka 

NLinliska mdc•dikkommitten for 
livsm.:del 

Fiskcrikommissionen för Östersjön 
l\.(>flllni,sinncn enligt k(>nvcnt ;,,;1en 

om skvdd av Ostersjiiomr[1dcts 
marin:-, miljii · 

l\.orrnnissinn,·n enligt konventionen 
0111 förhindrande av havsfiirorcningar 
ge1111111 dumpning frän fartyg och l11ft
fartyg 

Nordiskt organ for renfor~kning 
Bilateralt samarbek 
Diverse internationella organi"1-

l inner '": h kongresser 

1979/!<(I 

!< 200000 
750\Hl 

150000 

170000 
58lHlO 
60000 

30000 
!<5 lHlO 

200000 
111 O\Hl 

70000 

30000 

3..J(l()(l 

50000 

I IOCHHl 

IOOlKlO 

..iooooo 

6()(1()()() 

10533000 

Bcriiknadändring 191<0/81 

Föredraganden 

+ 201MJ() 

+ 1\)\)()\)\) 

+ 20(k)(J 

+ 10\Ml() 

+ 30CHIO 
+ HHlfMlO 
- 80l)(J() 

+400\MMI 

+600000 
-------------·-----

1-.n utredning med sakkunniga fr;m FinlamL Norge m:h Sverige har 

famnat fiirslag om inr;ittanJe av ett norJiskt organ för rcnforskning. Df1 

hehov.:t av ett effektivt g.emt:nsamt forskningsarbete är mycket stort bitrii

der jag förslaget att inriitta ett norJiskt organ för renforskning. MeJel för 

denna verksamhet bi.ir redovisas r:1 en särskild post under anslaget. 

l'vkJ hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regenngen 

fiiresli'ir riksdagen 

att till Bidrag 1i!I 1·is.rn i111emati1111el/11 orgu11isa1io11er 111. 111. for 

budgetäret 19~0/8 I anvisa ett förslagsanslag av 11 133 000 kr. 
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J 4. Ersäflntn~ar För vissa beslktnfngar och !iynerörräUnfnpr 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7428 

5000 

5 000 

Prfm an~laget bestrids kostnaderna för dels syner och be~iktningar på 

statens hus och byggnader, dels syneförrältningar enligt IO kap. vattenla

gen (1918: 523), dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst 

flottled. 

Anslaget hfu föras upp med ofi.kändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdageri 

att till Ersiillningarfi'ir 1·i.1·sa h1'.~ikrningar och .l'yll1'.fi'irriit1ningar för 

budgct:'.iret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 
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R.cgi~ter 

SiJ. 
1 Översikt 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 
13 JorJhruksJcpartementet 
14 L.anthruksrcprcsentanter 
14 Kommit!Cer m. m. 
l.'i Extra utgifter 

R. Jordbrukets ratiorialisering m. m. 
16 Lanthruksstyrdscn 
1 K Lant bruks nämnderna 
20 Kursverksamhet för jordbrukeh rationalisering m. m. 
21 Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. 111. 

2J Markförvärv for ,iordbrukets rationalisering 
25 Lfö1 med uppskjuten ränta 
26 Täckande av förluster p:'I grund av statlig kreditgaranti 
29 Bidrag till triidg[lrdsniiringens rationalisering. m. m. 
29 Restitution av bensinskatt till trädg:'lrdsniiringen 
30 Stöd till innehavare av tjällägenheter m. m. 
32 Befrämjande av husdjursaveln m. m. 
33 Statens hingstdep[1 och stuteri: Uppdragsverksamhct 
34 Bidrag till statem hingstdepå l•Ch stuteri 
3.'i Siirskilt stöd tlt biskötsel och viixtodling 
35 Friimj~mde av renniiringen 
37 Kompensation för bensinskatt till renniiringen 

C. Jordbruksprisreglcring 
.19 Slatem jordtnubniimnd 
40 Lantbruksekonomiska samarhetsniimnden 
41 Prisreglerandc å1gärder p:'ljordbrukets omri\de 
42 lnki.ip av livsmedel m. m. för hcredskapslagring 
4'i Kostnader för heredskapslagring av livsmedel m. m. 
47 Sti"'1d till jordbruket i norra Sverige 
47 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
47 AJministratiun av permanent skörtleskadeskydd m. m. 
48 Inlösen av inhl·mskt oljeväxlfrii 

D. Skogsbruk 
50 Skogsstyrelsen 
52 Bidrag till skogsvi\rdsstyrelst•rna 
54 Kursverksamhet for skogsbrukets ratinnaliscring m. m. 
.'i6 Bidrag till skogsvård m. m. 
59 Sliid till byggande av ~kug.wiigar 
60 främjande av skogsv:'lrd m. m. 

Hcriiknat hdopp 

1492.rnoo 
2078000 

16300000 
_'iUUOUO 

J.~801000 

.1'i 742 000 
IKl 204UUO 

4 733000 
.'i'HJOO 000 
25 000000 

1 OUU 
1500000 
2000000 
I 042000 

81:!000 
I 020000 

1000 
200000 
215000 

1200000 
b06000 

314276000 

21340000 
1930000 

*3 837000000 
15000000 
77534000 

'141 000000 
30000000 
28 942 000 

4132746000 

212~9000 
86 6K 1 000 

3 620000 
120000000 
3 5 000 ()()() 

I 000000 

267 560000 
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E. l'iskl· 
ti I I· i,kcfistyrcbcn 
(,~ Staten' lokala liskeriaJministration 
114 FriimjanJc i allmänhet av tiskcrin:iringen 
64 Kursvcrbamhet p:1 fiskets omrtiJe 
6:'i BiJrag till tiskehamnar m. m. 
6X Isbn tarh.iiilp ilt fiskarbefolkningen 
fil l{cstitution av hcn,,inskatt till fo,kerini1ringen 
h'I Hit..lrag till fiskets rationalisering m. m. 
71 Fiskl·ril<'tn 
71 Fiskhcrct..lmngslitn 
7~ Fiskredskapslan 
7i Täd;.anJc: av fL•rluster vit..! ,,tatlig kreditgaranti 

till fi,ke 
7) Ku,tnaJ..:r for fo,kcutret..lningar i vallenmfil m. m. 
74 hsiil!ning till ,;tramfagan: för mistad tiskcriitl m. m. 
74 BiJr.ig till fiskare: med anledning av avlysning 

a\· fiskcvalten 
7.<. Pnsrq;lcrant..lc atgärJer på tisi-ets omrtiJe 

F. Servke och kontroll 
7t> Statens livsmedelsverk 
71:\ T<idi.anJe av vissa kostnader for köttbesiktning vid 

kont rollslakterier 
79 Statens veteriniirmedicinska anstalt 
K I V cterinärstati:n 
K~ BckiirnpanJe av smittsamma husdjurssjukt..lomar. m. m. 
Klo\ Staten~ utsiiJeskontroll: Uppdragsverksamhet 
IJ(l Bidrag till statens utsädeskontroll 
lJ() Bckiimpande av växtsjukdomar 
91 Statens lanthrukskemiska lahoratorium: 

UppJragsverksamhet 
Y2 Bidrag till statens lantbrukskemiska lahoratorium 
9.1 Statens maskinprovningar: UppJragsvcrksamhet 
95 Bidrag till statens maskinprovningar 
95 Statens viixtsortniimnd 

107 
112 
114 
115 
116 
I IK 

126 
127 
128 
12K 
129 

130 
131 

G. Uthildning od1 forskning 
Sveriges lantbruksunivcrsitct: 

Förval! ningskostnader 
DriftkostnaJcr 
La11thruksdriftcn 
Djursjukhuset i Skara 

Byggnad~arbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. 
Inredning Ol"h utrustning av lokaler vid Sveriges 

lantnrnks11niversitct m: m. 
Jordbrubf1irskning 
Stiid till kollektiv jordbruksteknisk forskning 
Bidrag till viixtförädling 
Skoglig for,kning 
Stöd till kollektiv forskning rörande skogs

trädsforiidling och skogsgöJsling m. m. 
Stöd till kollektiv skogstelrnisk forskning 
Bidrag till Skogs- och lantbruksakadcmien 

* lkriiknat belopp 

19051000 
8 348 000 

500 000 
430000 

9433000 
20000 

2 058 000 
6 ()()()()()() 

25 ()()() ()()() 
10()()0()()() 

5()()()()() 

I 000 
I 000 

I 00 0()() 

I 000 
* I 000 

81444000 

46509000 

22321000 
49 3480()() 
47 929000 
15 000000 

I 000 
4409000 

200 (){)() 

I 000 
5 435 000 

I 000 
4568000 

302000 

196 024 ()()() 

255018000 
127 251 {){){) 

I 000 
639000 

17000000 

25000000 
17082000 
I 823 000 

23 200000 
9150000 

4000000 
7 350000 

463000 

487 977 ()()() 
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H. Miljövård 
132 Stat<:ns naturv[irJsverk 
i:q Statens strähkyddsinstitut 
13ti Konccssionsnamndcn för miljöskydd 
137 Miljtivårdsinformation 
138 Mark för naturvärd 
140 Värd av naturreservat m. m. 
143 Miljiivardsforskning 
145 Strahkyddsfor,kning 
146 Stöd till kollektiv forskning in,1m miljövärd~omrädct 
147 Undersökningar av hlilsn- och miljöfarliga varor 
147 Slirskilda undersökningar inom miljiivånf<.nmr{idet. m. m. 
149 Program fiir övervakning av miljök valitct 
l'\O Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 
151 Stöd till avfallshehan<lling m. m. 
I .'i.' Bidrag till kalkning av sjöar ud1 va11endrag 
157 Ersättning för vissa skadnr av rovdjur. m. m. 
I .'il< Bidrag till Fiirenta Nationernas miljiift>nd 

159 
161 

I. ldrotl 
Stöd till idrottcn: 

Organi.s;itionssti>d m. m. 
Anläggningsstöd m. m. 

J. Diverse 
168 Servillltsniimnder. m. m. 
lti8 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 
169 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
170 Ersiittningar för vissa hesiktningar och syneförrättningar 

Totalt för jordbruksdepartementet 

Norstedts T1ycket1, Stockholm rnso 

6H3301l00 
12063000 
'\ 34~ 000 
J'JOOOOO 

200000<.M) 
26000000 
JXOOOOOO 

I .~OOt)()(l 
6200000 
3 700()(H.l 
IJOOOOOO 
h 70(1()()() 

XOlH.lOOOO 
'\9()()()000 
J.'it)()()(H.)(l 
3 21Hll)(H.l 
') t)()()()()() 

366735000 

143 K'i()OOO 
44()()0000 

1871150000 

80000 
!()()()()()() 

Il 133 000 
5000 

12218000 

6100631000 
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Han delsdepartementet 

ÖVERSIKT 
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Bilaga 14 

Handelsdepartementets verksamhet omfattar utrikes- och inrikeshandel, 

turism, ekonomiskt försvar. patent- och registreringsväsemkt samt tullar och 

tullviisendet. 

På utrikeshandelns område handliigger tre för handels- och utrikesdepar

tementen gemensamma enheter hilaterala frågor samt multilaterala frågor 

med anknytning till internationella organisationer såsom Europeiska frihan

delssammanslutningen (EITA). de Europeiska gemenskaperna (EG). det 

allmänna tull- och handelsavtalet (GA IT), Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD) samt Förenta Nationernas konferens för 

handel och utveckling (UNCT AD). Den kommersiella representationen i 

utlandet, exportfrämjande åtgiirder och exportkreditgarantier hör till 

handelsdcpartementets arhetsomri1de. Departementet ansvarar vidare för 

pris-, konkurrens- och konsumentfrågor. frågor om den inrikes handelns 

struktur och verksamhetsförhållanden, tillämpning av viss associationsrätts

lig lagstiftning samt lotterifrågor. 

Krigsmaterielinspektionen inom departementet kontrollerar tillverkning 

och utförsel av krigsmateriel. 

Till departementet hör de statsägda företagen Aktiebolaget Tipstjänst. 

Svenska penninglotteriet aktiebolag och Aktiebolaget Oljetransit. 

Departementets budget för budgetåret 1980/81 föreslås öka med 76 milj. 
kr. från 1 352,3 milj. kr. till 1 428,3 milj. kr. 

Under loppet av år 1979 har utsikterna för den imema1iom:lla ekonomiska 

wvecklmgen försämrats. Orsaken härtill har främst varit oljeprishöjningar 

och den i Förenta staterna inledda konjunkturnedgången. Mellan december 

1978 och juli 1979 steg OPEC-ländernas genomsnittliga oljepris med 60 %. 

De höjda oljepriserna beräknas ha påverkat såväl produktion som prisut

veckling och förstärkt de underliggande inflationstendenserna. Den genom

snittliga prisnivån i OECD-området beräknas ha stigit med ca 11 % under 

tolv månader t.o.m. september 1979. I december 1979 genomförde flera av 

OPEC-ländema ytterligare kraftiga oljeprishöjningar. 

År 1978 uppgick den totala produktionstillväxten för OECD-omr{1det som 

grupp till ca 4 % , dvs tili i stort sett samma tal som år 1977. Arbetslösheten 

kom därmed att förbli på en fortsatt hög nivå. Industrin hade överlag åtskillig 

ledig kapacitet, och investeringsaktiviteten var ringa. Den relativt svaga 

konjunkturutvecklingen speglades i en långsam tillväxt i världshandeln. som 

l Riksdagen 1979180. I sam/. Nr /00. Bil 14 
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ökade med endast 5 ~:,(., Vidare diimpades prisutvecklingcn pii varor 

internationell handel. men högre ökningstakt noterades för industrivaror än 

för riivaror. Härigenom förhättrades OECD-ländernas hytesförhMlande 

gentemot omvärlden, BL a, av denna orsak kunde, efter underskott i den 

samlade hytesbalansen år 1977, ett överskott på ca 9 miljarder dollar 

registreras för år 1978. De externa obalanserna mellan OECD-länderna 
kvarstod dock, 

Mot slutet av år 1978 men framför allt under år 1979 har en utjämning skett 

av över- och underskotten i de stora industriländernas bytesbalanser. De 

tidigare betydande överskotten i Japan och Förhundsrepubliken Tyskland 

har viints till underskott respektive balans. OECD-Hindernas samlade 

externa position har emellertid försvagats, 1978 års överskott väntas bli 

förvandlat till ett underskott på ca 30 miljarder dollar för år 1979. En 

motsvarande ökning av de oljeexporterande ländernas överskott beräknas 

resultera i ett samlat överskott för deras del på drygt 60 miljarder dollar. 

Gruppen u-länder utan oljeproduktion har fått vidkännas en ytterligare 

försämrad extern position. Underskottet i bytesbalansen för gruppen som 

helhet väntas stiga med ca 10 miljarder dollar till bortåt 45 miljarder. 

Totalproduktionen inom OECD-området beräknas under år 1979 öka 

med ca 3 %, den lägsta tillväxttakten på tre år, Det är främst den mer 

dämpade konjunkturen i Förenta staterna som reflekteras i den totala bilden. 

I Japan och i Viisteuropa har totalproduktionen hållits jiimförelsevis viil 

uppe. Världshandeln beräknas ha ökat i ungefär samma takt som år 1978. 

OECD-ländernas importtillväxt var mer expansiv. men den samlade 

importen drogs ned av främst OPEC-länderna, där importen hara ökade 
marginellt, 

Sverii:es handel och handelshalans 1976-80 

Värden i milj. kr. Löpande priser. 

1976 1977 1978 \979 \980 
prognos prognos 

Exportvärde 80 195 85 624 98205 117 048 131200 
Proccmuell 

volymförändring 5,5 0,4 7,8 7,3 3.3 
Importvärde 85 300 90222 92 718 120000 135 500 
Procentuell 

volymförändring 7,2 -4,8 - 7,0 12.5 5.6 
Handelshalans -5 105 -4 598 5 487 - 2 952 -4 300 

Den svenska exporten har visat en förhållandevis gynnsam utveckling 

under den senaste tvåårsperioden, Frånräknas den fallande fartygsexporten 

växte exportvolymen med ca 8,25 % i årstakt från första halvåret 1977 till 

första halvåret 1979. Inkluderas fartygsexporten blir motsvarande siffra 

6%. 
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Uppgången fr.o.m. senare delen av år 1977 torde framför allt bero på dels 

den kraftiga sänkning av exportens relativpris som blev en följd av de båda 

devalveringarna år 1977. dels den avseviirda efterfrågeförsvagning i Sverige 

som inträffade åren 1975-77. Utvecklingen på olika marknader och för olika 

varugrupper har emellertid varit mycket olikartad. 

Under första halviiret 1979 ökade exporten till EG-länderna värdemässigt 

med 20 r;; och uppgår nu till 49 % av den totala exporten. Motsvarande 

ökning till EFT A-ländcrna var endast 10 % . Efterfrågan i Norge var 

fortfarande svag. Detta land har fallit tillbaka ytterligare från sin tidigare 

tätposition som största mottagarland för svensk export och ligger nu på tredje 

plats efter Storbritannien och Västtyskland. EFf A:s andel av vår export har 

minskat friin ca 21 %·under år 1978 till ca 20 % för närvarande. USA och 

Canada tar emot ca 8 0(. av den svenska exporten, medan ca 5 % går till 

statshandelsländerna och lika mycket till OPEC-staterna. De icke oljepro

ducerande u-länderna svarar för ca 8 % . 

Volymmässigt beräknas den totala exporten, exkl. fartyg, under år 1979 

öka med drygt 7,8 %. Under år 1980 räknar man med en svagare ökning, ca 

3,3 '](.Om fartygsexporten inkluderas blir den väntade exportökningen för 

är 1979 ca 6,2 % och knappt 2,3 % för år 1980. 

Sveriges export av hearhetade varor (exkl fartyg> till olika länderområden 1974-1980 

Export till Procentuell volymförändring 

1974-- 1975- 1976-- 1977- 1978-
1975 1976 1977 1978 1979 

prognos 

OECD-länderna • - 13,3 2.2 1.7 8,1 10 
Ö\'riga fonder I. 7 - 8,0 - 4,3 <J,l 9 
diirav: Östeuwpa och Kina 12,4 -18.2 - 12,7 4,5 3 

OPEC-länder •• 60.2 21,2 - 9,5 23.6 6 
Andra länder - 11.6 -12,I 1,3 5,4 12 

Summa - 9.5 - 0.7 0,1 8,3 9,6 

1979-
1980 
prognos 

3.5 
7,5 
5,5 

13 
6 

4,6 

*Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland. Irland, Island, Portugal, Spanien och Turkiet. 

Andel av 
total-
summan 
1978, 
% 

75 
25 
5 
6 

14 

100 

••Qatar, Förenade Arahemiraten, Saudiarabien, Kuwait, Irak, Iran. Indonesien, Venezuela, Libyen. Algeriet 
och Nigeria. 

Källor: Statistiska centralbyrån samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

Av Sveriges totala export svarar bearbetade varor för närvarande för ca 81 

% . Härav går 80 % till OECD-länderna och J 8 % till statshandelsländerna, 

OPEC-staterna och de icke oljeproducerande u-länderna. Den volymmäs

siga ökningen av exporten av bearbetade varor uppskattas under helåret 1979 

till 9,5 %. Under år 1980 väntas emellertid denna höjning stanna vid drygt 

4.5 %. Nedgången i tillväxttakten har beräknats bli betydligt större på 

OECD-marknaden - där utvecklingen under senare tid varit relativt svag -
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iin p[1 de övriga exportmarknaderna, diir ökningen av exporten av 

bearbetade varor under iir I 980 väntas sjunka med halvannan procentenhet 

till 7,5 71". 

R[waruexportcn bedöms bara uppvisa en blygsam iikning under år I 979 -

ca 1 ~'~·. Prognosen för {1r 1980 iir hiir en minskning med drygt 1,5 <;(., Detta 

sammanhiingcr dels med ett begränsat utbud, dels med risken för ökad 

konkurrens frim den nordamerikanska skogsindustrin på den europeiska 

marknaden. 

Under senare delen av år 1978 började den svenska importen [1ter stiga 

efter att ha sjunkit kraftigt sedan biirjan av år 1977. Första hal varet 1979 var 

importvolymen hela 11 ';'!,, högre jiimfört med motsvarande period föregå

ende är. Importökningen var särskilt stark frän EG-länderna. Importen av 

petroleumproduktcr ökade med hela 86 c.7ci i viirde jiimfört med första 

halvåret 1978. Under år 1979 kan denna import pi\ grund av prishöjningar 

beriiknas kosta {1tminstone 8 miljarder kr. mer iin året dessförinnan. 

Importtillväxten under helåret 1979 beräknas ligga pii ca 11 % i volym. 

Exkluderas införseln av fartygen, där en fortsatt minskning väntas, antas 

importen stiga med närmare 11,5 CJf .. Importen av olja ökade under detta år 

med 5 %. 

För [1r 1980 förutses efterfrågetrycket i den svenska ekonomin fortsätta att 

iika i relation till omvärlden. En volymmässig ökning av importen med 5 % 

(exkl. fartyg 5,5 <)(;)är prognosen för detta år. 

Även om svensk industri under de senaste åren har förmiitt öka sin export 

kan den internationella konjunkturutvecklingcn väntas medföra problem 

under den närmaste framtiden. Den svenska exportens marknadsandelar i 

OECD-området, som är vår viktigaste avniimare, väntas bli i stort sett 

oförändrade under år 1980 efter en mindre ökning år 1979. Svensk 

exportindustri har emellertid trots förbättrat försäljningsresultat under år 

1979 inte kunnat öka sin totala marknadsandel med mer iin någon procent 

sedan år 1978. Detta innebär att vi befinner oss långt friin den ställning på 

världsmarknaden som Sverige hade på sextiotalet. För att inte försämra vårt 

konkurrensläge är det därför av vikt att kostnadsutvecklingen inte blir 

snabbare än i de länder med vilka vi i första hand måste konkurrera. Det finns 

risk för att världsekonomin under lång tid kommer att präglas av ett 

otillfredsställande kapacitetsutnyttjande, med korta cykliska uppgångar, 

vilka snart hejdas av ökad inflation och följs av längre och djupare 

nedgångsperioder än vi tidigare har varit vana vid. Låg tillväxt i de olika 

ländernas ekonomier och hög arbetslöshet kommer fortfarande att innebära 

strukturella påfrestningar för många industribranscher. 

I ett sådant läge inträffar det lätt att olika länder vill skydda sina av 

konjunkturnedgång drabbade branscher genom såväl handels- som valuta

och näringspolitiska åtgärder. Strukturella anpassningsproblem tas ofta till 

intäkt för krav på restriktioner, medan det faktum att de senaste årtiondenas 
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ekonomiska uppsving inte hade kunnat ske utan en omfattande liberalisering 

av världshandeln och ett avlägsnande av skilda handelshinder faller i 

glömska. 
För ett land som i likhet med Sverige exporterar halva sin industriproduk

tion stiiller det sig naturligt att aktivt verka för en friare handel bäde regionalt 

och globalt och att inskränka våra egna skyddsåtgärdcr till ett minimum. I 

den mån sådana upprätthålls sker det inom de ramar som utstakas av våra 

internationella Maganden. 

Mot denna bakgrund har slutförandet av de multilaterala handelsförhand

lingarna inom ramen för GA 1T hälsats med tillfredsställelse från svensk 

sida. s[1som ett viktigt bidrag till en fortsatt fri världshandcl. 

Under senare år har pil sina hilll märkts tendenser till en ökad 

bilateralisering av handeln och närliggande områden. På svensk sida har vi i 

första hand eftersträvat ekonomisk samverkan med omvärlden inom ramen 

för multilaterala ramavtal, vare sig det rört sig om viirldsvida regelsystem 

som GA 1T eller regionalt samarbete som vart medlemskap i EFf A eller 

frihandelsavtalet med EG. Sverige har dock i en rad fall - och antalet kan bli 

större - ingått bilaterala överenskommelser med t.ex. oljeproducerande 

länder och även med andra stater. Det har huvudsakligen rört sig om länder 

som ej iir anslutna till GA 1T och vilkas handelsförbindelser med Sverige inte 

regleras på annat sätt. I detta sammanhang kan noteras att en utredning f.n. 

pågår om ingående av samarbetsavtal med u-länder m.m. 

Frihandeln mellan de sexton länder som utgör EF1A och EG måste 

ständigt befästas. För att förhindra att frihandelns fördelar urholkas måste 

EFf A-liinderna och EG utveckla sitt samarbete i fråga om både ekonomi 

och handel. Den dialog om utvidgade förbindelser, som inleddes genom 

EFf A-ländernas initiativ vid regeringschcfsmötet i Wien år 1977, har fortsatt 

under år 1979. En inventering av önskvärda och möjliga samarbetsfält har 

piigått på ömse håll. Därigenom har en informell process inletts för att 

kontinuerligt fastställa aktuella och framtida omrf1den för samverkan. 

Under år 1979 har också frågan om EG:s utvidgning förts framåt. I maj slöt 

Grekland avtal om att den I januari 1981 inträda som medlem i gemenskapen. 

Medlcmskapsförhandlingar med Portugal och Spanien fortsätter. Mellan 

EFf A-länderna och Spanien har slutits ett multilateralt frihandelsavtal som 

har förelagts riksdagen. Avsikten är att avtalet skall träda ikraft den I januari 

1980. för att vid ett spanskt inträde i EG ersättas av EFf A-ländernas 

frihandelsavtal med gemenskapen. Särskilda övergångsbestämmelser kom

mer då att erfordras. Sverige bevakar noga EG:s utvidgning med hänsyn till 

de förändringar i EFf A:s förhållande till gemenskapen, som den kan komma 

att medföra. I synnerhet söker vi säkerställa att den ytterligare handelslibc

ralisering i Europa som utvidgningen bl.a. innebär även kommer vår handel 

till del. I detta syfte har Sverige inlett förhandlingar med EG om att anpassa 

det övergångsarrangemang. som kommer att gälla för Grekland under det 

inledande skedet av dess EG-mcdlemskap, till Sveriges frihandelsavtal med 
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gemenskapen. Motsvarande förhandlingar kommer att föras också ifräga om 

Portugal och Spanien så snart beslut har fattats om dessa länders 

medlemskap i EG. 

Genom EFT A har tullar och andra handclsrestriktioner mellan bl. a. de 

nordiska länderna avvecklats på industrivaruområdet. Den nordiska sam

handeln är idag av stor betydelse. Incm Nordiska ministerrådet vidareutveck

las och fördjupas det nordiska samarbetet. Det omfattar idag nästan alla 

samhällsområden. Till 1979 års session med Nordiska rådet har överlämnats 

en rapport om de nordiska ländernas ekonomiska samheroende. 

På svenskt initiativ studeras möjligheterna till ett ökat nordiskt samarbete 

på forskningens område. Projektet genomförs i de två nordiska minister

rådssekretariatens gemensamma regi. 

Det ökade ömsesidiga beroendet mellan länderna leder till ett ökat behov 

av internationellt ekonomiskt samarbete. Det är mot denna bakgrund man 

skall se det program för en samordnad aktion på ekonomins område som 

OECD:s ministerråd enades om år 1978, och som 1979 års ministerrådsmöte 

förlängde i något reviderad form. Programmet. som syftar till en vidmakt

hållen och bättre balanserad tillväxt i världsekonomin, visar en ökad 

medvetenhet och vilja hos medlemsländerna att samarbeta på ekonomins 

område. 

På handelns område har OECD-ländcrna slagit vakt om det öppna 

internationella handelssystemet dels genom att aktivt medverka i de 

multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för GA TI, dels genom att 

förlänga den handelspolitiska deklarationen, den s. k. "trade pledge". I 

denna uttalar medlemsländerna sin vilja att undvika ensidiga skyddsåtgärder 

för att begränsa importen eller på konstlad väg stimulera exporten. 

På det multilaterala handelspolitiska området har under det gångna året 
intresset i hög grad varit inriktat på avslutningen av de multilaterala 

handelsförhandlingarna inom ramen för GA TI samt på den femte sessionen 
med Förenta Nationernas konferens för handel och utveckling (UNCT AD 

V) i Manila, och dess uppföljning. 

Med tanke på de ekonomiska svårigheter som har satt sin prägel på 
världsekonomin under de år de multilaterala handelsförhandlingarna inom 

ramen för GATT pågått måste resultatet för alla deltagande parter framstå 

som uppmuntrande. Det innefattar väsentliga tullsänkningar och medför 

framför allt att det internationella handelspolitiska regelsystemet byggs ut. 

Genom en rad multilaterala överenskommelser kommer användningen av 

olika icke-tariffära handelshinder att övervakas och granskas. U-ländcrna 

har i de olika överenskommelserna givits en särskild och mer gynnsam 

behandling. Resultatet av förhandlingarna har dock kritiserats från u

Iandshåll, vilket är förståeligt mot bakgrund av de högt ställda förhandlings

mål till förmån för u-länderna som fanns med i Tokyodeklarationen år 
1973. 

Av största vikt är nu att överenskommelserna sätts i kraft och börjar 
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tillämpas på ett effektivt sätt. Samtidigt har GA TI:s framtida arbetsprogram 

fastställts. GA TI måste nu gå vidare och angripa även andra problem i det 

internationella handelsutbytet än de som reglerats i de nu avslutade 

förhandlingarna. 

Framstegen i den s. k. nord/syddialogen har under senare år varit 

begränsade. Detta, samt det bekymmersamma ekonomiska läget med 

åtföljande snäva förhandlingsmarginaler för de stora i-länderna, kunde ge 

skäl att befara att UNCT AD V skulle sluta i konfrontation. 

Den ramöverenskommelse som träffades i mars 1979 om en gemensam 

fond på råvaruområdet (ett instrument för bl. a. råvarulagring i prisutjäm

nande syfte inom ramen för UNCTAD:s s. k. integrerade råvaruprogram) 

samt framsteg på kakao- och naturgummiområdena var dock positiva inslag i 

den internationella förhandlingsbilden. En slutlig uppgörelse om den 

gemensamma fonden kan väntas under våren 1980. För svensk del innebär 

detta att lån för lagring av råvaror kan aktualiseras under budgetåret 

1980/81. 

UNCT AD V kunde genomföras utan att den spänning mellan i- och 

u-länder som tidvis präglade arbetet övergick i konfrontation. Bland de 

positiva resultaten kan nämnas ett gemensamt uttalande mot protektionis

tiska åtgärder och i-ländernas accepterande av att inom UNCT AD årligen 

granska produktions- och handelsmönster. Frågan om strukturanpassning 

kan därmed förväntas spela en framträdande roll i nord/syddialogen under de 

närmaste åren. Vidare bör nämnas det omfattande nya aktionsprogrammet 

för de minst utvecklade länderna med bl. a. en särskild FN-konferens. 

Däremot lyckades man inte vid UNCT AD V nå enighet i de valutapoli

tiska frågorna och inte heller om riktlinjer när det gäller förberedelser för 

strukturreformer i nord/sydarbetet. Det visade sig inte heller möjligt att få till 
stånd ett gemensamt omdöme om resultatet av GA IT-förhandlingarna. 

Ett antal oljeimporterande länder inom den latinamerikanska gruppen 

ville ta upp energifrågan och oljeprishöjningarnas effekt på u-ländernas 

utvecklingsprocess. Reaktionerna från OPEC-staterna blev kraftiga. Det

samma gällde försök från i-länderna att föra in energifrågan i en gemensam 

bedömning av det världsekonomiska läget. 

Motsättningarna har sedan legat latenta. U-länderna har i FN föreslagit att 

en ny nord/sydförhandling skulle förberedas, i vilken energifrågorna skulle 

ingå. Det skedde efter en kompromiss i Havanna - vid ett möte i september 

med de alliansfria staterna - mellan oljeimporterande u-länder, som hellre 

ville föra in energin som en del av ett samarbete mellan u-länder (syd/syd). 

och dem som ville lägga större vikt vid nord/sydförhandlingar. Förslaget vann 

principiell om än motvillig ans~utning från i-länderna vid höstens general

församling. Efter förberedelser i FN:s s. k. plenarkommitte skall slutligt 

beslut fattas vid FN:s extra generalförsamling år 1980. Man torde kunna 

räkna med att frågan om en ny förhandlingsomgång kommer att dominera 

nord/syddiskussionerna under åtskillig tid. 
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Genom avtalet om svenskt medlemskap i lnteramerikanska uti•erklings

hanken (IDB ). vilket undertecknades hösten 1977, har svenska företag fött 

möjlighet att konkurrera om upphandling vid de av banken finansierade 

projekten i Latinamerika. En kapitalp:"ifyllnad i banken, i vilken Sverige 

deltar, äger rum åren 1979-1982. Regeringen har på riksdagens begäran 

varen 1979 tillsatt en parlamentarisk utredning med uppgift att ta fram 

underlag för en bedömning av bankens lånepolitik och inriktning i övrigt. 

Stå/industrin i världen har under iir 1979 i någon mån börjat återhämta sig 

från den mycket svära kris som ri1tt sedan mitten av 1970-talct. USA har för 

sin del beslutat att frän februari 1980 avskaffa sina importkvoter för 

specialstål. EG:s importreglering, införd för att säkerställa genomförandet 

av det interna krisprogrammet, kvarstår även under år 1980. Det blir därför 

nödvändigt att också för år 1980 förlänga det särskilda arrangemang för 

samhandeln med stålprodukter, som ursprungligen träffades mellan Sverige 

och gemenskapen i mars 1978. För svensk del behålls vidare den särskilda 

övervakning av st[1limportcn, som i beredskapssyfte infördes i början av år 

1978. Licenskrav för export av tackjärn till EG infördes i juli 1979. 

Textilier är ett område där man genom ett internationellt avtal, det s. k. 

multifiberavtalet, har erkänt behovet av avsteg från en strikt tillämpad 

frihandelsprincip. Sverige är anslutet till detta avtal och har inom ramen för 

det slutit begränsningsavtal, omfattande så gott som samtliga känsliga varor 

av bomull. ull och konstfiber, med ett antal lågprisländer. 

Sveriges inställning till samarbetsal'{a/ har varit restriktiv. Det har 

emellertid under senare tid ifrågasatts om inte sådana avtal borde utnyttjas 
mer i vårt samarbete med u-länderna. Förslag i denna riktning har förts fram i 

riksdagen. En interdepartemental utredning om samarbetsal'fal med u-lä11der 

m. m. har tillsatts. Syftet med utredningen är att utvärdera den hittillsva

rande svenska linjen och att lägga fram förslag till framtida agerande i detta 

avseende. 

Under varen 1979 har riksdagen beslutat om nya riktlinjer för cxportkre

ditnämndens (EKN) verksamhet. Såsom ett komplement till garantier för 

krediter på särskilt gynnsamma villkor vid export av betydelse för 

u-ländernas ekonomiska utveckling (u-garantier) har införts garantier vid 

särskilt samhällsintresse ( s-garantier). Denna form av garantier kan utfärdas 

om angelägenheten av en affär ur samhiillsekonomisk synpunkt är särskilt 

betydande. Garantigivningen skall även fortsättningsvis bedrivas affärsmiis

sigt. EKN har genom vårriksdagens beslut även möjlighet att ställa s. k. 

motgarantier, vilket stärker företagens förutsättningar att vid finansiellt 

betungande exportkrediter åta sig ytterligare exportprojekt. Ramarna för 

garantigivningar har ökats. 

En utredning har tillsatts för att kartlägga behovet av och utreda 

förutsättningarna för införande av ett svenskt system för blandade krediter. 

Proposition härom beräknas föreläggas riksdagen under år 1980. Medel för 
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ett sådant system har reserverats under Il I :e huvudtiteln. 

Liksom frihandel är av grundläggande hetydelse för vår utrikeshandel iir 

näring.1friheten och den fria km1k11rren.1·<'n viktiga utg{mgspunkter för vår 

näringspolitik. Hiirigenom skapas de bästa förutsättningarna för ett effektivt 

näringsliv och för ett optimalt utnyttjande av våra resurser. Ett fortsatt 

utvecklat välstånd i vårt land måste bygga på ett fullföljande av denna 

politik. 

Regeringen eftersträvar en socialt styrd marknadsekonomi, där alla 

gruppers intressen tas till vara. Inom konsumentpolitiken kommer fortsatta 

ansträngningar att göras för att förhättra konsumenternas stiillning på 

marknaden. 

Konsumentprisindex har från december 1978 till december 1979 ökat med 

ca 10 % . Den svenska ekonomins balansproblem rymmer i sig risker för en 

stigande inflation. En fortsatt intensiv prisövervakning är därför ett viktigt 

inslag i regeringens ekonomiska politik. Oljepriserna kommer att ägnas 

särskild uppmärksamhet. Prisregleringar måste kunna tillämpas även i 

fortsiittningen. Ingripandena bör dock i princip vara kortvariga. Ökad 

uppmärksamhet kommer att ägnas åt de risker som prisregleringar kan föra 

med sig. 

Svensk export är av avgörande hetydelse för en fortsatt utveckling av vart 

välstånd. Under året har gjorts amträngningar att främja svemk export. 

Under budgetåret 1980/81 fortsätter dessa ansträngningar genom priorite

ring av de exportfrämjande insatserna. Våren 1979 fattade riksdagen beslut 

om stöd för att främja export av systemleveranser till stora industri- och 

anläggningsprojekt. Med uppgift att besluta om stöd till denna prnjektcxport 

har regeringen tillsatt en särskild nämnd med stark näringslivsförankring. 

Genom Sveriges exportråd, handelssekreterarorganisationen och utrikes

representationen lämnas hiirutöver statligt stöd till exportservice och olika 

exportfrämjande projekt. Stöd till exportfrämjande åtgärder lämnas även 

genom statens industriverk och de regionala utvecklingsfonderna. 

Sverige har en betydande exportpotential såväl i de större som de mindre 

och medelstora företagen. För att stimulera de mindre och medelstora 

företagen att öka sin export lämnas särskilt stöd till dessa i form av 

exportträffar, företagskonsultationer. subventionerade marknadsundersök

ningar och projektet ''exportchefer att hyra'" m. m. 

För att bl. a. öka samordningen av olika exportfr~imjandc åtgiirder inom 

utrikesrepresentationen och handclssekretarorganisationcn triider ett nytt 

avtal mellan staten och Sveriges allmänna exportförening om Sveriges 

exportråd i kraft den 1 januari 1980. Ökade resurser föresl<ls för denna 

samordning av exportservice till mindre och medelstora företag samt till olika 

exportfrämjande projekt. Härutöver kommer verksamheten i Sydostasien 

att förstärkas. 

Turismen har under senare år fött en ökande hetydelse för Sveriges 

ekonomi och sysselsättning. Under år 1979 beräknas turistande svenskar 
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utomlands förbruka drygt 4 miljarder kr. mer än utländska turister i Sverige. 

Detta skall jämföras med det tidigare redovisade samlad.: undcrskottcc i 

handelsbalansen på 1 84'.l milj. kr. De senaste årens ekonomiska politik 

liksom turistindustrins egna åtgärder för att bl. a. stimulera resandet inom 

landet har emellertid skapat gynnsamma förutsättningar för en ökning av 

turismen i Sverige. Trots det ansträngda ekonomiska läget kan dessutom en 

fortsatt expansion av turismen i Västeuropa förväntas. Ytterligare medel 

föreslås därför till olika turistfrämjande åtgärder för att främst öka 

utlänningars resande i Sverige men också för att förbättra svenskarnas 

möjligheter till turism och rekreation inom landet. De regionala produk

tions- och bokningsenheter som har bildats dlcr är under hildamlc. liksom ett 

planerat rikstäckande datoriserat bokningssystcm. är viktiga förutsättningar 

för att stimulera och rationalisera försäljningen av semester- och rekrea

tionsresor i och till Sverige. Dessa olika åtgärder medverkar bl.a. till att 

skapa ökade valutaintäkter och bättre utnyttjande av ledig kapacitet vid våra 

turistanläggningar. samtidigt som sysselsättningen. inte minst i de regional

politiska stödområdena. gynnas. 

Den ekonomiska utvecklingen har också fått återverkningar på Sveriges 

ekonomiska försvar. Strukturella förändringar inom näringslivet och en ökad 

import har inneburit problem för försörjningsberedskapen. Särskilt har den 

svenska produktionen av skor och tekovaror minskat i omfattning. Riksda

gen har mot denna bakgrund under år 1978 beslutat om åtgärder för att söka 

trygga försörjningsberedskapen på dessa områden. Våren 1979 beslutade 

riksdagen vidare att en långsiktig planering skall ske av de statliga insatserna 

på teko-området. 
I samband med riksdagens totalförsvarsbeslut våren 1977 fastlades 

riktlinjer för det ekonomiska försvarets fortsatta utveckling under perioden 

1978--1982 samt riktlinjer för ett nytt program för bcredskapslagring av olja 

m. m. för perioden 1978-1984. 

På grund av ett begränsat statsfinansiellt utrymme har resursbehoven för 

det ekonomiska försvaret hittills under försvarsbes\utsperioden inte helt 

kunnat tillgodoses. Med hänsyn härtill bedöms att det inte är möjligt att nå 

uthållighetsmålen för avspärrning och krig vid utgången av budgetåret 

1982/83. Det torde vara nödvändigt att med avseende på främst beredskaps

lagringen utgå från en lägre ambition i uppbyggnadstakten än vad som 

tidigare förutsatts. 

I det följande redovisas mer i detalj utvecklingen inom olika delar av 

departementets verksamhetsområde. 

Europeiska gemenskaperna (EG) 

Sedan den 1 juli 1977, då den sista etappen av tullavtrappningen 

genomfördes, råder tullfrihet för de flesta industrivaror inom det västeuro

peiska frihandelsområde som omfattar EG- och EFf A-staterna. Till följd av 
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särregler i Sveriges frihandelsavtal med EG avvecklas tullarna för vissa stål

och pappersprodukter i långsammare takt. Full tullfrihet uppnås här först 

den 1 juli 1980 respektiv~ år 1984. 

Särreglerna för dessas. k. känsliga varor ger EG bl. a. möjligheter att. så 

länge tullavvecklingen pågår, fatta beslut om att ta ut en högre tredjelands

tull i stället för preferenstull på den import som under visst år överstiger i 

avtalet fastställda kvantitetsramar, s. k. plafonder. Den högre tullen 

tillämpas efter ett sådant beslut fram till varje års slut. Under åren 1975-1978 

beslöt kommissionen att tredjelandstull skulle tas ut för vissa överskridna 

plafonder. Även under år 1979 har ett antal plafonder överskridits, men 

gemenskapen har under året inte låtit utlösa den högre tullen för någon av de 

överskridna plafonderna. 

Avtalet förutsiitter att plafonderna skall ökas med 5 % varje [1r. EG har 

emellertid möjlighet att hålla inne denna ökning om konjunkturella 

svårigheter kan åberopas. Åren 1976--1978 beslöt EG om sådana s.k. 

frysningar för ett antal pappersplafonder. Mot bakgrund av den förbättrade 

konjunktursituationen lät EG år 1979 plafonderna öka med de i avtalet 

förutsedda fem procentenheterna. Även för år 1980 höjs plafonderna med 

5%. 
De blandade kommitteerna för EEC- och CECA-avtalen - frihandelsav

talens förvaltningsorgan - har under år 1979 sammanträtt i maj och i 

december. Tull kommitten. som har att behandla frågor som sammanhänger 

med den praktiska tillämpningen av avtalets ursprungsregler. har också 

sammanträtt i maj samt i november. 

Vid mötena med den blandade kommitten framhölls från svensk sida att 

regeringen förutsatte att de reguljära höjningarna av plafonderna med fem 

procent skulle fortsätta kontinuerligt fram till år 1984 och att de höjningar 

som frusit inne åren 1976--1978 skulle kompenseras. 

Mot bakgrund av ett tidigare förslag från Efl'A-länderna om förenklade 

och förbättrade ursprungsregler hälsades ett motsvarande, om än mindre 

långtgående. förslag från EG-kommissionen med tillfredsställelse. Vikten av 

att i en nära framtid uppnå positiva resultat beträffande ursprungsreglerna 

betonades. I samma syfte genomfördes också under hösten 1979 uppvakt

ningar i EG-huvudstäderna. Vidare upprepades vid mötena de svenska 

önskemålen om utvidgning av varuomfattningen i protokoll 2 till frihandels

avtalet, vilket omfattar livsmedelsindustriprodukter. Önskemål om samar

bete beträffande vissa skattefrågor, varumärkeslagstiftning, icke-tariff ära 

handelshinder och industripolitik i vid mening framfördes. Andra områden 

som berördes vid mötena var tekniskt-vetenskapligt samarbete. transport

frågor. datakommunikation. miljövårdsfrågor samt förutsättningarna för 

ökat samarbete mellan EG- och EFT A-länderna. 

Liksom föregående år hölls under hösten 1979 ett möte mellan Sverige och 

EG-kommissionen för informellt åsiktsutbyte om papperssektorn. 

Inom flera av områdena utanför frihandelsavtalets ram har samarbetet 
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fortsatt och utvecklats under det gilngna iiret. En överenskommelse har 

träffats mellan Sverige och EG-kommissionen om att, under förutsiittning av 

riidets godkännande, inleda samarbete för utbyte av upplysningar i 

skatteärenden. Exrertmöten Sverige-EG har hiillits om miljödrd, trans

portfrilgor. bistiindsfrågor och ekonomisk politik. Gemenskapens datanät 

Euronet togs i bruk senhösten 1979. Förhandlingar om en sammankoppling 

med det svenska televerkets datanät för tekniskt-vetenskaplig information 

och dokumentation. som togs i bruk i september 1979. har pågått och väntas 

bli slutförda inom en nära framtid. 

Sveriges deltagande i fusionsforskningssamarhctet inom Euratom~ ram 

och det tekniskt-vetenskapliga samarbetet inom ramen för det s. k. COST 

( European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) har 

fortsatt. 

Samarbetet mellan EFT A och EG har förts ytterligare fram{1t genom EG:s 

s. k. COREPER*-rapporter från december 1978 respektive maj 1979 samt 

EFT A-ländernas förnyade uttalande om ett utvidgat EFT A/EG-samarhete 

friin ministermiitet i Bodö i maj 1979. En inventering av önskvärda och 

möjliga samarbetsområden har därmed inletts. I sitt svar p{1 den första 

COREPER-rapporten har Sverige för sin del uttryckt principiellt intresse för 

samarbete inom alla de i rapporten uppräknande områdena. Bland dessa 

framhölls dock siirskilt - förutom ursprungsregler och v:mromfattningcn i 

Sveriges frihandelsavtal - icke-tariffära handelshinder. i synnerhet de 

tekniska handelshindren. Därutöver föreslogs att även industripolitiskt 

samarbete skulle övervägas, eftersom Sverige utgör en integrerad del av den 

europeiska industristrukturen. 
För närvarande överväger regeringen vilka konkreta och avgriinsade 

frågor inom niimnda områden som lämpligen bör kunna föreslås EG för 

informellt och icke-institutionaliserat samarbete. 

Europeiska kol- och stålgemenskapen 1CECA) 

Handeln med stål mellan Sverige och EG har även under år 1979 varit 

underkastad ett siirskilt arrangemang. som innebär att parterna åtar sig att 

vidta atgärder för att vissa priser vid export skall respekteras. Arrangemang

et ansluter sig till Sveriges frihandelsavtal med Europeiska kol- och 

sti!lgcmcnskapcn frfm iir 1972 och inncb;ir en temporiir tolkning av avtalets 

prisregkr. EG har ingått arrangemang av liknande slag med alla sina 

viktigare handelspartners på st[1lomrf1det som ett komplement till interna 

ätgiirder för att lösa krisprohlem inom stålindustrin. 

Arrangemanget mellan Sverige och EG infördes genom en skriftviixling 

den 8 mars 1978 och gällde efter förlängning den 2 februari l 979 intill 

*Comite dcs rcprcSl'ntants permanents - EG-ländernas ständigil representanter i 
Bryssel 
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utgiingen av liret. Vissa tolkningstvister rörande dess tillämpning har under 

ar 1979 föranlett konsultationer mellan parterna. För att förbättra miijlig

heterna att övervaka att de svenska ataganden enligt arrangemanget uppfylls 

införde Sverige den 16 juli 1979 licenskr;n· för export av tackjiirn till 

gemenskapen. Fran gemenskapens sida önskar man förlänga stiilarrange

manget även under iir 1980. 

Europeiska frihandelssammanslutningcn (EFTAl 

EFf A :s nkl har under ar 1979 h;illit tva möten p<"1 ministerniv[1. 

Vid dessa möten konstaterade ministrarna att det ekonomiska l~igct hade 

förbättrats under senare tid och att utsikterna pii kort sikt tedde sig relativt 

gynnsamma trots den fortsatta höga arbetslösheten. Förväntade fortsatta 

oljeprishöjningar och den därmed sammanhfogandc faran för en ökad 

inflation har föranlett rildet att studera hur sm[1 utrikeshandclsberocnde 

länders ekonomi och handel påverkas av olika slags energipolitik. 

Ministrarna uttryckte vidare sin tillfredsställt:lsc över den europeiska 

gemenskapens positiva och konstruktiva reaktioner pii EFT A-regcringarnas 

deklaration om önskvärdheten av att utveckla samarbetet mellan EFT A

länderna och EG, Detta kunde ges formen av ett ökat informationsutbyte 

och tätare konsultationer rörande handel och ekonomiska fragor. Där s<l 
befanns lämpligt borde ocksf1 samordnade ansträngningar äga rum för att 

säkra frihandel och samarbete pt1 ekonomiska omrt1den som kompletterar 

frihandeln, i syfte att förbättra det allmänna ekonomiska läget. Det framhölls 

att EFT A-liinderna önskar fortsätta och utveckla sina kontakter med EG vad 

gäller ekonomiskpolitiska och monetära frågor och därför avser utforska 

möjligheter att utveckla himp!iga konsu\tationsproce.durer med EG. 
Ministrarna välkomnade Europar{1dets initiativ att sammankalla en 

trepartskonferens om sysselsättningen hösten 1980 i Oslo. 

Den granskning som påbörjades år 1978 av icke-tariffära handelshinder 

som skapar problem i handeln inom EFTA och mellan EFTA-länderna och 

EG har fortsatt. En sammanställning av de handelshinder som hittills 

redovisats har gjorts. De fortsatta striivandena att avlägsna sådana hinder 

skall till att börja med koncentreras på tekniska handelshinder. I sistnämnda 

avseende finns redan ett visst samarbete mellan EFr A- och EG-ländcr inom 

ramen för överenskommelser om ömsesidigt godkännande av provningsre

sultat. Arbetet härmed har fortsatt. Västtyskland har inbjudits att delta i 

konventionen om inspektion och kontroll av framställningen av läkemedel. 

En ny överenskommelse rörande ömsesidigt erkännande av rapporter om 

utvärdering av läkemedel har slutits i syfte att underliitta registrering av 

dessa. 

EFTA:s industriella utvecklingsfond till förmån för Portugal. vars syfte iir 

att bidra till invcsteringstillvlixten i Portugal. har varit verksam sedan ar 
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1977. Det årliga svenska bidraget till fondens upphyggnad har varit JO milj. 
kr. 

EFT A-länderna har ytterligare intensifierat sitt sarnarhetc med Jugosla

vien. Under våren 1979 genomfördes en marknadsföringskonfrrcns i 

Belgrad i syfte att ge jugoslaviska affärs- och industrirepresentanter en 

konkret bild av marknadsliiget för specificerade produkter i de ur jugoslavisk 

handelssynpunkt fem viktigaste EFT A-länderna. 

Under det andra mötet med den blandade kommitten mellan EFT A

länderna och Jugoslavien diskuterades främst frågan om ökat industriellt 

samarbete. 

Vid EFT A:s rådgivande kommittcs möte våren 1979. i vilket även 

ministrarna deltog. diskuterades ett antal förslag om att stärka frihandels

organisationen och att intensifiera samarhetet med den europeiska gemen

skapen. 

Första halvåret 1980 är Sverige ordförande i EFT A. och ministermötet 

10-13 juni kommer att förläggas till Saltsjöbaden. där EFT A tillkom för 20 år 

sedan. 

Nordiskt samarbete 

Det nordiska sarnar\:letet omfattar idag nästan alla samhällsområden. 

Sedan länge äger ett samarbete rum vad gäller lagstiftning och kultur samt i 

fråga om transport-, social- och arbetsmarknadspolitiken. Nya områden är 

energi-. bygg-, konsument-, regional- och miljöpolitik. jämställdhets- och 

ar\:letsmiljöfrågor samt turism. Under ministerrådet leds rn.:h samordnas 
arbetet i särskilda ärnbetsmannakommitter för varje sakområde. 

Under år 1979 har detta samarhcte utvecklats ytterligare. Inom de 

nordiska finans/ekonomidepartementen undersöks möjligheterna att stärka 

nordisk samverkan i frågor som berör ekonomisk politik för att därmed 

internationellt söka öka det nordiska inflytandet. Den första fasen av arhetet 

presenterades vid ett möte mellan de nordiska stats- och finansministrarna i 

februari 1979. Rapporten "De nordiska ländernas ekonomiska samberoen

de" överlämnades därefter till 1979 års session med Nordiska rådet. En 

slutlig rapport rörande bl. a. friigan om i vad mån de nordiska ländernas 

ekonomier är konkurrerande eller kompletterande förelåg till nordiska 

finansministermötet den 29 november 1979. Ministrarna beslöt att överläm

na rapporten till Nordiska rådet. 

De nordiska stats- och finansministrarna tillkännagav redan i fe\:lruari 1979 

sin avsikt att under år 1980 inrätta ett nordiskt ekonomiskt forskningsråd 

med uppgift att ge stöd till analyser och utredningar om det ömsesidiga 

ekonomiska beroendet länderna emellan och förutsättningarna för ett 

närmare samarbete när det gäller stabiliseringspolitiken och de långsiktiga 

tillväxtfrågorna. 

År 1978 tillsattes en utredning för att undersöka behovet av och intresset 
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för ett nordiskt samarbete ifråga om projektexport till utvecklingsländcr och 

statshandelsländer. Den beräknas avsluta sitt arbete i början av år I 980. 

De nordiska stats- och samarbetsministrarna möttes i Reykjavik den 31 

oktober 1979. Frågan om det nordiska samarbetet på 80-talct. dess framtida 

uppläggning, inriktning och prioritering diskuterades. På dagordningen stod 

även energipolitik, ekonomi och forskningssamarhcte. 

Ministerrådets allmiinna budget för år 1980 fastställdes i mars l 979 under 

förutsättning av de nordiska parlamentens godkännande. Den omfattar 

totalt 93,4 milj. norska kr. (1979:79,8 milj. norska kr.) varav 15,I milj. 

norska kr. avser utgifter för ministerrådets sekretariat i Oslo ( l 979: 11,6 milj. 

norska kr.). 33,3 milj. norska kr. avser medel till projekt (1979: 29.0 milj. 

norska kr.) och 45,0 milj. norska kr. medel till institutioner ( 1979: 39,2 milj. 

norska kr.). 

Över den allmänna budgeten finansieras projekt och institutioner på alla 

samarbetsområden med undantag av kultur- och uthildningssektorerna. för 

vilka ministerrådet har en särskild budget, där medel för Sveriges del anvisas 

under utbildningsdepartementets huvudtitel. Sveriges andel av den nordiska 

budgeten uppgår för år 1980 till 41,4 %. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

Arbetet inom OECD har huvudsakligen varit inriktat på att genomföra det 

år 1978 antagna programmet om en samordnad aktion för ekonomisk tillväxt 

och strukturell anpassning. Vid ett ministerrådsmöte i juni 1979 konstaterade 

ministrarna att detta program lett till vissa värdefulla resultat, t. ex. en mer 

balanserad ekonomisk tillväxt, förbättrade betalningsbalanser och stabilare 

växelkurser. De konstaterade samtidigt att nya hot mot en självgenererande 

tillväxt hade dykt upp i form av förnyad inflation och en osäker energiför

sörjning. Den samordnade aktionen fick därför en inriktning som anpassats 

till det nya läget. Målet för den totala tillväxten år 1979 har också gradvis 

reviderats ned från förra årets 4,5 till 3 a 3.5 %. Ett program för den 

medelfristiga ekonomiska politiken antogs. Man betonade nödvändigheten 

av att förbättra förhållandena på utbudssidan genom att dra nytta av lägre 

importpriser, uppmuntra investeringar samt underlätta nödvändig struktur

anpassning. Ministrarna bedömde förutsättningarna att på kort sikt minska 

arbetslösheten som små och ansåg att riskerna för ökad protektionism var 

uppenbara. Därför förlängde man 1974 års handelspolitiska deklaration, den 

s. k. trade pledge. I denna utfäster sig medlemsländerna att undvika 

unilaterala åtgärder i handelsbegränsande syfte. I beslutet ingår också att 

göra en studie om handelsproblemen inom jordbruksområdet. Samtidigt 

antogs riktlinjer för det fortsatta arbetet med positiv strukturanpassnings

politik. 

Ministerrådsmötet konstaterade vidare att 1976 års överenskommelse om 

internationella investeringar och multinationella företag visat sig effektiv och 
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stärkt det internationella samarbetet i dessa fr<lgor. Överenskommelsen 

förlängdes därför i nägot reviderad form för ytterligare en period. 

Liksom tidigare är har OECD under det g1rngna iiret i olika kommitteer 

förberett m[mga av de frågor som behandlas inom andra internationella 

organ. Detta har i synnerhet skett inför UNCI AD V. Ministerrådet har 

understrukit vikten av fortsatt konstruktivt samarbete med u-länderna i 

lämpliga fora. OECD har ocksi1 etablerat en särskild grupp för behandling av 

nord-sydfrågor. Under året har en rapport publicerats om OECD-ländernas 

handelsrclationer med de nya industriländerna. de s. k. NIC-länderna. 

Medlemsliimkrna i OECD enades år 1978 om vissa allmänna riktlinjer för 

statliga stöd[itgärder. Enligt dessa skall stöd<ltgärdcr, dä de vidtas. bl. a. vara 

temporära. syfta till att successivt reducera överskottkapacitet och leda till 

uppkomsten av ekonomiskt bärkraftiga företag. Olika OECD-kommitteer 

har under det gtlngna året behandlat dessa fr:lgor, och en rapport om s. k. 

positiv strukturanpassning (PAP) har publicerats. En andra fas i detta arbete 

har nu inletts i och med att 1979 års ministerrildsmötc dels har antagit ett 

tvåårsprogram för PAP-arbctct, dels godkänt tillsättandet av en särskild 

arbetsgrupp bestående av högre regeringstjänstemän för att fortsätta 

behandlingen av dessa frågor. 

Inom OECD har industriländerna enats om vissa regler för exportkredit

givningen, de s. k. conscnsus-villkoren fran är 1976 i syfte att begränsa 

exportkreditkonkurrcnsen. Den svenska delegationens ordförande fick år 

1979 i uppdrag att utreda vilka konsekvenser den ekonomiska utvecklingen i 

medlemsländerna haft pii. consensus-överenskommelsens funktionssätt samt 
att granska olika tänkbara alternativ till de nuvarande reglerna. Utredningen 

skall presenteras i början av år 1980. 

Arbetet inom den år 1978 bildade stålkommittcn har fortsatt i syfte att följa 

och söka bemästra krisen inom stålindustrin. 

Internationella energiorganet (I EA) 

Inom IEA har den till följd av händelserna i Iran oroande utvecklingen på 

oljemarknaden nära följts genom bl. a. en utökad rapporteringsskyldighet 

för medlemsländerna och de i dessa länder verksamma oljebolagen. 

Bortfallet i den globala oljeförsörjningen uppskattades under första kvarta

let 1979 av energiorganet till ca 2 milj. fat per dag, motsvarande 5 % av 

IEA-ländernas oljeimport. Vid ett styrelsemöte i mars 1979 beslöt medlems

länderna att minska sin import av olja med 5 %, och detta beslut bekräftades 

vid ett ministermöte i slutet av maj. 

Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten på oljemarknaden och den 

väntade minskningen av OPEC-ländernas produktion år 1980 beslöt 

IEA-länderna vid ett ministermöte i december att vidta effektiva energibe

sparingsMgärder för att minska efterfrågan på olja under ;'\retsamt att antaga 

individuella tak för oljeimporten år 1980. För Sverige fastställdes ett 
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i111pnrttak uppgiienJe till 29.9 milj. ton. vilket motsvarar den hniiknade 

importen av olja under {1r 1979. Striivan hör vara att siin ka importen under de 

antagna importtaken. Samtidigt uppsattes individuella m:il för oljeimporten 

ar 1985, varvid emellertid för Sveriges del konstaterades att ett slutligt mfil 

kommer att anges p{1 grundval av de energipolitiska beslut som knmmer att 

fattas efter folkomröstningen om brnkraft. 

Vid ministermiitct överenskoms vidan: om en procedur för att följa 

utvecklingen av medlemsländernas oljeimport och övervaka att tillriickliga 

åtgiirder vidtas för att importlaken ej överskrids. 

Ett nytt ministermöte avses hiillas i slutet av mars för att ta stiill11ing till 

fdgan om ytterligare [1tgiirder för att minska medlemsliindernas oljeimport 

är nödviindiga. 

IEA-ministrarna besli>t dessutom att IEA:s informationssystem niir det 

g~ller lagerhållning av olja snarast skall utvidgas för att ge underlag för en 

mera flexibel lagerpolitik. samt att iika insynen i den s. k. spotmarknaden. 

hl. a. genom ett registreringssystem för transaktioner avseende sf1viil råolja 

som produkter. 

Allmänna tull- och handelsavtalct (GATT) 

I april 1979 ni\ddes slutlig överenskommelse i Genevc i de multilaterala 

h<mdelsförhandlingar inom ramen för GA Tf som har p<lgföt sedan år 1973. 

Förhandlingspakctet som omfattar dels en uppgörelse om generella tullsänk

ningar - inklusive tullfrihet på flygindustriområdet - dels ett antal 

multilaterala överenskommelser pf1 det ickc-tariffära området samt på 

jordhruksomrildet, godkändes av riksdagen i december 1979. Tullprotokol

let undertecknades av flertalet i tullförhandlingarna deltagande länder i juli 

1979, medan de olika multilaterala överenskommelserna undertecknades i 

december 1979. I de flesta fall träder de i kraft den I januari 1980. Inom det 

viisteuropeiska frihandclsomr[1det råder tullfrihet, varför det är på andra 

marknader. främst Nordamerika och Japan. som tullsänkningarna har 

betydelse för Sverige. På industrivaruomri1det uppskattas tullsänkningarna 

till 32 % i USA. 38 %: i Canada och 49 0;,. i Japan. Sveriges medgivanden i 

förhandlingarna inncbiir en sänkning av tullskyddet med i genomsnitt 28 'io. I 

tullprotokollet anges att tullarna enligt huvudregeln skall sänkas stegvis 

under åren 1980-1987. För flnindustriprodukter införs tullfrih~t redan år 

1980. För vissa känsliga varuslag. bl. a. inom kemi- och textilsektorerna, har 

olika former av undantag gjorts från huvudregeln för att uppskjuta eller 

begränsa tullsänkningarna. 

De multilaterala överenskommelserna på det icke-tariffära området utgör 

i en del fall tolkningar och kodifieringar av olika bestiimmelser i GA Tf
avtalet och i andra fall helt nya internationella handelspolitiska regler. De 

ornräden som tiicks i överenskommelserna är subventioner och utjämnings

tullar. antidurnping. statlig upphandling, tullvärde, tekniska handelshindcr, 

2 Riksdagen 1979/RO. I samt. Nr 100. Bil l4 
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flygindustri och importlicensiering. '.'-Ji1gon Ö\'ercnskommelse om skyddsi1t

g:irder vid marknadsstörning har inte uppn;itts. Pt1 .iordhruksomriidet har 

avtal triiffats om mejerivaror och niitkiitt. 

Enighet har ocksit niitts nm vissa :indringar i och tilliigg till GA lT:s 

regdverk som syftar till att bl. a. anpassa detta hiittre till u-liindernas 

särskilda handels- och utvecklingshehov. I iiverL·nskommelsen ingtir si1lunda 

en klausul som ger en riittslig grund för särbehandling av u-liinder i 

GA n·-avtalct. Detta baserar sig ju annars p{1 den s. k. mcst-gynnad

natinnsklausukn. dvs. icke-diskriminering av alla till GATT amlutna 

parter. 

FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAOl 

FN:s femte konferens för handel och utveckling (UNCTAD Vl iigde rum i 

Manila den 7 maj-3 juni 1979. 

Konferensen hade en ytterst omfattande dagordning. s11m tog upp flertalet 

av de ekonomiska fr:tgor som är aktuella i de förhandlingar som fortlöpande 

pi1går mellan u- och i-Under. P:i dagordningen stod handel med s[1viil 

färdigvaror som riiv:uor. finansiella och monet:ira fr:1gor inklusive bistfmd. 

teknologi. sjöfart. ekonomiskt samarbete mellan u-liinder samt de minst 

utvecklade hindcrnas problem. Vidare diskuterades viirldsekonomins och 

världshandelns utveckling och behovet av strukturella förändringar. Till 

skillnad fr[m UNCT AD IV år 1976. som dominerades av råvarufrågorna. 

hade UNCTAD V ingen egentlig huvudfr{1ga. Det största politiska intresset 

tilldrog sig dock behovet av strukturella föriindringar i världsekonomin 

( "interdependens"). handclsfrtigorna - särskilt tendenserna till ökad protek

tionism - samt de finansiella och valutapolitiska fri\gorna. 

Sk:ilet till att rilvarufrägorna inte spelade samma betydelsefulla roll vid 

UNCTAD V som vid UNCTAD IV var främst att man redan före 

konferensen. i mars 1979. lyckats nt1 en ramiivercnskommelse om den s. k. 

gemensamma fonden för buffertlagerfinansiering. 

Konferensen resulterade på sedvanligt siitt i ett antal resolutioner och 

rekommendationer. Bland de viktigaste kan nämnas: 

- ett program för de minst utvecklade länderna rörande handelspolitik. 

bistånd. sjiifart och teknologifrågor samt en rekommendation att kalla in en 

siirskild FN-konferens för att behandla dessa länders problem. 

- ett program för samarbete mellan u-liindcr och en lösning pft den 

kontroversiella frågan om i vilka former UNCTAD-sekretariatet kan stödja 

detta samarbete. 

- ett politiskt erkännande av begreppet massiva resursöverföringar och 

klartecken för vissa studier pii detta område. 

- en resolution om protektionism och strukturanpassning med ett 

uttalande mot protektionism och en överenskommelse om en ärlig gransk

ning av handels- och produktionsmönster i viirldsekonomin. 
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Konfrrensen antog ~·tterligare ett antal resolutioner pii riivaruomri1dct 

samt hctr:iffandc teknologi och sjöfartsfdgor. Ett antal I:indcr, d:irihland 

Sverige. anmiikk sin avsikt att ratificera F'J:s linjekonfcrenskod. som 

förhandlats fram inom UNCTAD, eller överväga detta. 

Konfereföen kunde inte enas i ett antal fdgor. som därför fördes vidare till 

UNCTAD:s permanenta organ. I3land dessa fr{1gor märks friimst den 

dagordningspunkt som behandlade utvecklingen i världsekonomin och 

,·;irldshandcln och behovet av strukturella föriindringar. U- och i-Hinder står 

här långt fri\n varandra. Andra problem som fick liimnas till fortsatt 

behandling var u-ländernas skuldproblem och ett antal handelsfriigor. 

Vid UNCTAD:s styrelsemöte i oktober 1979 fördes arbetet i anledning av 

n~sL1lutionerna inte niimnviirt vidare. 

Förhandlingarna i UNCTAD inom ramen för ett s. k. integrer;1t ri1varu

program, som inleddes år 1976. kommer att fortsiitta även under år 1980. 

Sverige deltar aktivt i detta arhete. Det iir ett svenskt intresse att stabilare 

förhållanden på ri1varumarknaderna kan ästadkommas och att överenskom

melser om handeln med rfivaror kan nt1s inom vidast möjliga länderkrets. Att 

kraven på internationella lösningar pä ri1varuprnblem i första hand härrör 

från u-länder är ytterligare ett skäl friin svensk sida att delta i detta 

r{1varuarbete. En gemensam råvarufond. som föreslagits av u-länderna och 

om vilken enighet nåddes vt1ren 1979. avses underlätta finansiering av 

internationella buffertlager och utgöra en sammanhi11lande faktor i UNC

TAD:s integrerade ri\varuprogram. Medlemsländerna skall till fonden 

himna siiväl obligatoriska bidrag i form av lån som ikliida sig särskilda 

garantier och göra utfästelser om framtida utläning. Genom ett s. k. andra 

konto skall fonden stödja andra åtgiirder på r[1varuområdet i u-länderna, 

siisom forskning. utvecklingsarbete. marknadsföring och produktivitetsför

hättringar. Sverige deltar aktivt i arbetet med att utforma reglerna för 

fondens verksamhet och har därvid sökt verka för att man genom dess andra 

konto skall särskilt kunna beakta de minst utvecklade u-liindernas behov. 

Inom UNCTAD:s integrerade program undersöker man förutsättningar

na för att pii drygt tiotalet varuområden i skilda formt:r stahilisera 

marknadsförhållandena. Ett naturgummiavtal överenskoms år J 979. 

Den FN-konferens inom UNCTAD:s ram som hösten I 978 förhandlade 

om en uppförandekod för teknologiöverföring fortsatte sitt arbete under år 

1979. Särskilt under konferensens session hösten 1979 nåddes framsteg. 

Enighet synes nu r[1da om att koden skall bestf1 av rekommendationer riktade 

till regeringar och företag om villkoren for internationell överföring av 

teknologi. Ett organ inom UNCT AD skall följa upp kodens tillämpning samt 

genomföra en iivcrsyn av koden i dess helhet. Det finns vissa miijlig:hetcr att 

koden skall kunna slutförhandlas under i\r 1980. 

Ytterligare en FN-konferens inom UNCTAD:s ram har ägt rum under 

hösten 1979 för att behandla principer och regler för kontroll av konkur

rensbegränsningar ( restrictive business practices). Även denna konferens 
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kommer att :iterupptas är 1 ll8ll. 

De s:irskilda tullförmi\ner (s. k. tullprderenser) för u-liinderna. som 

Sverige införde är 1972. omfattade under :lr 1978 en handel nm totalt I. I 

miljan.lcr kr. jfo1fiirt med lJ8J milj. kr. för år 1977. Detta utgi.ir 11 1.:;. av 

importen (HU miljarder kr. 3r 1978) frän de 78 lfindt:r och lllllr<iden som 

t. o. m. är 1978 har beviljats tullprcferenser. Huvuddelen av importl'n fdm 

dessa (7,5 miljarder kr.) iir tullfri enligt mest gynnad nationsprincipen. Fr[m 

den l februari 1980 beviljas Folkrepubliken Kina tullpreferenser enligt 

riksdagens beslut. 

lmportkontoret för u-landsprodukter (Import Prnmotion Office for 

Products from Dcveloping Countries, IMPODJ inriittades försöksvis den l 

januari 1975. Kontord har till uppgift att fr:imja import till Sverige frfo 

u-länderna och därmed bidra till dessa Hinders utveckling. Under år 1978 

genomfördes den av riksdagen beslutade översynen av verksamheten. som 

bl. a. lett till att IMPOD sedan den I juli 1979 hlivit ett permanent organ med 

klar::ire riktlinjer fin tidigare och med en styrelse. 

l<'N:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

Arbetet inom ECE har under år 1979 i hög grad präglats av förhcredel

scrna för hög.nivåmötet om miljöv[1rd. Dett;i iigde rum 13-16 novemhcr och 

därvid undertecknades bl. a. en konvention om l[mgväga luftföroreningar. 

På handclsområdet har ECE fortsatt aktiviteter som syftar till att undersöka 

möjligheterna att avveckla hinder för handeln inom regionen, framför allt 

varuutbytet mellan statshandelsländerna i öst och marknadsekonomierna i 

viist. Bland annat avser ECE under ar 1981! att hi1lla ;id hocmötcn om s. k. 

motköpsproblem, spridande av information samt industriellt samarbete. 

Bilaterala frågor 

Sveriges bilaterala kontakter pii det ekonomiska och kommersiella 

området ökar successivt. Det gäller s{iv~il i- som u-Hinder. I de flesta fall 

upprätthålls dessa kontakter utan medverkan frän statens sida. Under senare 

år har dock statlig medverkan i olika former fött en allt viktigare roll i de 

bilaterala förbindelserna. Det sammanhänger med att det i många hinder 

finns en politisk önskan att handel och ekonomiskt uthytc skall behandlas 

inom en mellanstatlig ram. Officiella kontakter i form av delegationsresor 

och besök har ocksii biide av Sverige och andra länder i allt högre grad 

kommit att användas i handclsfrämjandc syfte. 

Vid sidan av de multilaterala avtal som reglerar Sveriges handelsförbin

delser med flertalet länder har Sverige ingätt bilaterala avtal eller upprättat 

gemensamma kommissioner med ett antal länder. friimst statshandelsländcr 

i öst och u-länder med centraliserat beslutsfattande. Omförhandlingar av 

utlöpande avtal utgör en icke oväsentlig del i Sveriges officiella kontakter 
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med dessa Hinder. Enligt flertalet av dessa avtal skall iirliga miitcn iiga rum 

mdlan avtalspartcrna. 

Med Kina har överenskommelse om nytt limgtidshandclsavtal träffats 

under är 1979. Förhandlingar om nya l[mgtidshandelsavtal p{1gar f. n. med 

Hulgaricn och Rumiinien. St1dana förhandlingar har iiven inletts med Tyska 

demokratiska republiken (DDR). Tjeckoslovakien och Ungern. 

I förhandlingarna om dessa nya avtal har en svensk strävan varit att. som 

en uppföljning <tv den europeiska siikerhcts- och samarbetskonferensen i 

Helsingfor~. i överenskommelserna föra in avsnitt om bl. a. underbttamk av 

affärskontakter. ömsesidig information och upprättande av företags

representation. I hittills ing[mgna avtal har de svenska önskcmiilen i stort sett 

tillmöksgMts. Inom ramen för giillande handelsavtal med statshandelsliin

derna har sedvanliga i1rsförhandlingar iigt rum med Sovjetunionen. DDR. 

Tjeckoslovakien. Polen. Ungern och Kina. 

Under äret har en s~irskild överenskommelse om samarbete med Mexico 

undertecknats. Det första mötet med den svensk-mexikanska blandade 

regeringskommissionen för industri och handel samt ekonomiskt och 

tekniskt-vetenskapligt samarbete iigde rum i Stockholm i juni 1979. 

Kommissionsmötcn inom ramen för andra samarbetsavtal med u-ländcr har 

under år 1979 ägt rum med Irak. Egypten. Libyen och Indien. Ett sjunde 

möte med den svensk-japanska blandade kommissionen har likas<'\ hållits. 

De siirskilda amerikanska restriktionerna för specialsthlimporten som 

skulle utlöpa i juni 1979 har förlängts till 13 februari l 980. Därefter skall de 

avskaffas. Systemet med s. k. referenspriser. som infördes ar 1978. gäller 

fortfarande. Systemet syftar till att förhindra 1{1gprisimport av stål. 

Riksdagen beslutade den I juni 1979 att förbjuda investeringar i Sydafrika 

och Namibia. Genom lagen begriinsas den svenska näringsverksamheten där 

i avsikt att öka det internationella trycket pft den ~ydafrikanska regimen och 

pävcrka dess raspolitik. Lagen trädde i kraft den I juli I 979. 

Som en följd av riksdagens beslut år 1978 om en mer effektiv reglering av 

lågprisimporten av tekovaror har nu samtliga svenska bilaterala textilbe

griinsningsavtal omförhandlats. Det har i tillämpliga fall skett inom ramen 

för det förlängda multifiheravtalct, ett mellanstatligt avtal som reg,lcrar 

begränsningar av handeln med textilvaror av bomull. ull och konstfiber. 

Dessa nya s. k. heltäckande avtal omfattar alla känsliga varor i kap. 6(Hi2 i 

tulltaxan. för vilka iivervakningsliccnsiering infördes den 1 januari 1976. 

Under {1r 1979 har 11 av Sveriges I 4 textilavt<il omförhandlats. De flesta av 

dessa löper nu pil två är. I ett antal fall föreligger en ömsesidig riitl till 

uppsägning efter ett iir. Avtalen har inneburit fortsatta nedskärningar av 

tekoimporten frfm de största exportörliinderna. medan exporten friln övriga 

lf1gprisWnder bibehilllits på en i slort sett oföriindrad nivi1. Tekoimporten 

frfm statshandelsliinderna hegriinsas liksom tidigare i särskild ordning. För 

att ytterligare effektivisera övervakningen av lt1gprisimport utvidgades den 1 

juli l 979 listan över licenspliktiga tckovaror. 
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Importen av gummistövlar och gummik;ingor har sedan november 1975. 

varit reglerad genom ens. k. glohalkontingenL som sedan <ir 1977 omfattar 

länder utanför EG och EFTA. Ny begränsningsniv;:I for {tr 1980 har faststiillts 

av regeringen. 

Exportkreditfrågor 

I Exportkreditniimndens (EKN) verksamhet ingar förutom normal 

affärsmässig garantigivning (n-garantier) även garantigivning på särskilt 

gynnsamma villkor vid export av betydelse för u-ländernas ekonomiska 

utveckling ( u-garantier) samt sedan den I juli 1979 garantier vid export med 

särskilt samhällsintresse (s-g.arantier). Sedan samma datum har EKN ocks{1 

fått bemyndigande att lämna motgarantier till utstiillare av siikerhet. Den 

tänderkrets. inom vilken de svenska företagen har möjlighet erhMla 

investeringsgaranti har vidgats. 

Riksdagen beslutade den 8 juni 1979 att höja ramarna för nämndens 

verksamhet till 52 miljarder kr.. varav 13 miljarder kr. reserverades för u

och s-garantigivningen. Den rörliga kredit i riksgäldskontoret om 400 milj. 

kr. som står till EKN :s förfogande för att täcka eventuella påfrestningar på 

nämndens likviditet i samband med skuldregleringar har under det gångna 

budgetiiret inte behövt utnyttjas. 

Vid slutet av budgetåret 1978179 uppgick EKN :s totala utestående 

garantiengagemang till 59.l miljarder kr., varav 51.7 miljarder kr. för 

n-garantier och 7 .4 miljarder kr. för u-garantier. Engagemanget för 

n-garantier bestod av 13.4 miljarder kr. i ingånga garantiförbindelser och 

38.3 miljarder kr. i form av utfästelser om garanti, dvs. löften om framtida 

garantiförbindelser. För. u-garantier var engagemanget 1.9 miljarder kr. i 

förbindelser och 5,5 miljarder kr. i utfästelser. Regeringen hade pcr den 3() 

juni 1979 bemyndigat EKN att lämna garantier till ett högsta belopp av 29 

miljarder kr. för n-garanticr och 6 miljarder kr. för u-garantier. Mängden 

ukstående utfästelser ökade markant från den 30 juni 1978 till den 30 juni 

1979. Utfästelser om n-garanti ökade med 76 %0 och utfästelser om u-garanti 

med nästan 13 %. Drygt 59 %· av utest{1ende utfästelser avser nu export till 

u-länder, jämfört med inte fullt 71 % ett år tidigare. Stora affärer, med 

garantibelopp överstigande 200 milj. kr., svarar för ungefär en tredjedel av 

utestående förbindelser. 
EKN har under verksamhetsåret betalat ut skadeersättning med 240 milj. 

kr. medan 33,8 milj. kr. har iitervunnits. Under {tret har internationella 

överenskommelser niitts om att medges. k. skuldkonsolidering för Turkiet. 

Peru och Togo. För EKN :s åel innebär detta en stor piifrestning på nämndens 

reserver, då återvinning av utbetalade belopp kommer att ske successivt 

under ett antal är. De berörda ländernas ekonomiska situation har emellertid 

varit sådan att en skuldkonsolidering har visat sig oundviklig som ett led i 

nationella ekonomiska sancringsprogram. Åtskilliga tecken tyder pä att fler 
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länder kan komma i samma situation under de närmaste {1ren. med yttcrligre 

hclastning p~t EKN :s reserver som följd. 

Exportfrämjande åt~ärder 

Sveriges exportrhd (SE) inriittades <tr 1972 genom dt avtal mellan svenska 

staten och Sveriges allm;inna exportförening. Den l januari J l)t\0 träder ett 

nytt och inte tidshegränsat avtal i kraft. SE:' uppgift ;ir att som centralt organ 

planera. samllrdna. marknaJsföra och genomföra ätg;mler för att främja 

Sveriges export. 

SE leder och planerar handelssekreterarverksamheten. Därutöver har SE 

enligt riksdagens nyligen fattade beslut tilldelats viss funkti<lllell direktivrätt 

gentemot beskickningar och konsulat. 

Handelssekreterarnas uppgift är att genom specialiserad kommersiell 

service särskilt i fräga om marknadsföring bidra till att öka den svenska 

exporten. Samma uppgift ankommer pä beskickningarna i ett antal 

statshandels- och utvecklingsländer. Exportfrämjandets fältorganisation 

hesthr av 28 handclskontor. varav fyra vid beskickningar. samt sex 

hande lskontorsfi lialer. 

Sverige har en betydande exportpotential i sina mindre och medelstora 

företag. För stöd till dessa företag görs insatser i form av uppsökande 

verksamhet. såsom exportträffar och företagskonsultationcr. undersökande 

verksamhet. exempelvis subventionerade marknadsundasökningar vid 

hamlelskontorcn. och övrig exportfriimjande verksamhet som säljresor och 

projektet "exportchefer att hyra ... 

Svensk industri har i ökad utstriickning engagerats i leveranser av 

kompletta anliiggningar eller delar till stora anläggningar. Sådana leveranser 

utgör en betydande del av viir cxpt•rt. För att förbättra balansen i 

utrikeshandeln är det av vikt att ocksii denna export ökar. I enlighet med 

riksdagens beslut har en särskild nämnd med stark niiringslivsanknytning 

inrättats inom SE. Nämnden har till uppgift att fatta beslut om stöd till svensk 

projektexport i syfte att främja den svenska utlandsförs;iljningen av 

systemleveranser. 

Turism 

Sveriges turistråd är en stiftelse inrättad av staten. svenska kommunför

hundet och landstingsförbundet. Turistrådet har till uppgift att som centralt 

organ planera, samordna och genomföra atgiirdcr för att friimja marknads

föring av turism i Sverige. Härvid skall behovet av semester- och 

rekreatinnsmöjligheter för en bred allmänhet i Sverige och i de övriga 

nordiska länJcrna tillgodoses. Turistrådet skall vidare söka ta till vara 

möjligheterna att öka valutainflödet till Sverige genom utländsk turism. 

För att undcrliitta resandet i och till Sverige medverkar r{1det hl. a. i 
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utveckling av regionala produktions- och bokningsorgan och ett rikstäckandc 

datoriserat bokningssystem. Detta arbete ges fortsatt prioritet. 

För att förbättra möjligheterna för utländsk turism i Sverige görs ökade 

insatser för produktutveckling. marknadsföring och distribution av svenska 

turistproduktcr utomlands. 

Oljcförsörjning 

Konflikten i Iran medförde stora förfodringar pa den internationella 

oljemarknaden dels strukturellt. dels tillförsel- och prismiissigt. 

Med hänsyn till de prisstegringar som ägde rum pil marknden för 

överskottskvantiteter av oljeprodukter. den s. k. spotmarknaden i Rotter

dam. infördes i november I 97H prisstopp i Sverige p<'i bensin. diesclhrännolja 

och eldningsol_ja. Vissa prishöjningar medgavs p~t eldningsolja i anslutning 

till prisstoppets införande. Ytterligare höjningar medgavs i januari 1979. 

I februari 1979 ersattes prisstoppet med högstpriser med då giillande 

listpriser som utgångspunkt. För eldningsolja 1 medgavs dock viss höjning. 

eftersom störningarna på oljemarknaden bedömdes bli bngvariga. 

Det svenska försörjningsläget nödvändiggjorde ytterligare prishiijningar 

på eldningsolja och bensin under arets första s.iu månader. Med beaktande av 

försörjningsintressena försökte regeringen därvid så långt som mii,iligt 

begränsa genomslaget på konsumentpriserna i Sverige av de internationellt 

högt uppdrivna priserna p[1 oljeprodukter. 

Regeringen tillkallade van~n 1979 en delegation för oljeförsörjningsbered

skap som fick till uppgift att bl. a. efter överfaggningar med oljebolagen 

föresl[1 lösningar på problemet med oljeförsörjningen och prisstahilisering

en. 
Tillförseln till Sverige låg i början av år 1979 under' normal niv{1. Den 

stränga vintern 1978179 ökade konsumtionen med ca 20 ':'r jämfört med 

normaHir. Av dessa skäl tömdes i stort sett de kommersiella lagren av 

eldningsolja 1 och dicselbrännolja. 

Med regeringens medgivande utnyttjade flera oljebolag under ~1rets första 

sex månader sina beredskapslager utöver vad som medgavs genom den s. k. 

vinterdispensen. Motsvarande medgivanden gavs under de kalla vintrarna 

1963/64 och 1966/6 7. För att kompensera dessa brister i heredskapslagren har 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). med utnyttjande av den rörliga 

kredit som står till regeringens förfogande. under år 1979 upphandlat ca 

225 000 m' eldningsolja 1. Regeringen avser atcrkomma till riksdagen under 

år 1980 med förslag till hur den rörliga krediten bör aterställas. 

Under året har bilaterala överenskommelser ingåtts mellan Sverige och 

vissa oljeproducerande länder om leveranser av olja. Delvis inom ramen för 

sådana överenskommelser har kommersiella avtal träffats mellan svenska 

oljeföretag och de nationella oljebolagen i Irak. Iran, Nigeria och 

Saudiarabien. Avtalen har givit ett betydande bidrag till Sveriges oljeför-
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sörjning under i1r 1979. 

Under iir I 979 har myndighctei-n:1s rahsoneringsheredskap förbättrats. 

Personal har uttagits att inga i planerade ransoncringsorgan och utbildning 

har skett. Regi:ringen har infört exportlicensiering för oljeproduktn i syfte 

att snahhare crhtilla tillförlitlig information om utförsel av olja friin 

Sverige. 

Ekonomiskt försvar 

Det ekonomiska försvaret hygger i allt vii~entligt pi1 det frcdstida 

samhällets resurser. Planering. planläggning. heredskapslagring. frcdskris

Jagring och övri!,!a beredskapsf1tgiirder i fred inriktas pi1 att göra det möjligt 

att vid krig. avspärrning eller annan kris tillhandahiilla de varor och tjiinstcr 

som behövs for landds försörjning och försvar. Det ekonomiska försvaret 

innefattar alla de personella och materiella resurser samt den verksamhet i 

övrigt som krävs för att uppnä en tillfredsstiillande försörjningsheredskap. 

Sfilunda ingitr b.:redskaps<'itgiirder som herör riivaruproduktion. industriell 

förädling. handel. försörjning med energi och arbetskraft, transportverk

samhet, viighiillning. post-. bank- och försiikringsväsendc m. m. 

En viigkdande princip i heredskapsplaneringen iir att ansvar för en viss för 

det ekonomiska försvaret betydelsefull verksamhet i fred ocksä bör förenas 

med ansvar för d.:nna verksamhet i krissituationer. Hiirigenom möjliggörs en 

smidig övergiing fr[rn freds- till krissamhiille. 

I planeringssammanhang indelas det ekonomiska försvarets verksamhet i 

ett antal försörjningsområden som ocksi1 beniimns program. Ansvaret för 

dessa program är uppdelat pi\ olika centrala myndight:ter. Överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar ( ÖEF) svarar för erforderlig samordning och för säd ana 

;'\tg:iirdt·r som inte faller inom annan myndighets ansvarsomddc. 

Verksamheten inom det ekonomiska försvaret inriktas friimst p<I att 

genom investeringar i beredskapslager och fredskrislager. genom uppr:itt

hallande av inhemsk produktionskapacitct samt genom olika slag av 

produktionsförberedelser uppni1 de uthällighetsm<'il som riksdagen har 

faststiillt. 

Riksdagen har fastlagt riktlinjer for det ekonomiska försvarets fortsatta 

utveckling under perioden 1978- I 982 samt riktlinjer för ett nytt program för 

beredskapslagring av ol.ia m. m. för perioden 1978-1984. 

Riksdagen har vidare beslutat att huvuddelen av det ekonomiska försvaret 

skall kunna klara de pilfrestningar pt1 vår försiirjning som en cirka cttitrig 

m·spiirrnings- eller krigssitu11timz kan medföra. 

För frcdskriser skall det ekorwmi~ka försvaret ha en uth;illighet motsva

rande tre manadcrs normal förbrukning av olja. petrokemiska produkter och 

vissa syntctgarncr samt en till tvä mitnaders förbrukning av vissa kgerings

metallcr. 

RiksdagL'll beslutade viiren 1979 om ;itgiirder för tekoindustrin. Beslutet 
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innebar bl. a. att en långsiktig planering skall ske av de statliga insatserna för 

branschen. Med anledning av riksdagens beslut liimnade regeringen uppdrag 

åt ÖEF. arbetsmarknadsstyrclscn och statens industriverk att för sina 

respektive ansvarsområden utreda och Wmna underlag till regeringen för den 

fortsatta planeringen av de statliga iitgärdcrna för tckoindustrin. Tekodelc

gationen fick i uppdrag att samordna denna verksamhet. 

Patent- och registreringsfrågor 

Sverige deltar i det internationella samarbetet på patent-. varumärkes- och 

mönsteromr{1det inom bl. a. världsorganisationen för den intellektuella 

äganderätten (WIPO) och Europarådet. WlPO är sedan år 1974 ett 

fackorgan till FN. Inom ramen för den s. k. konventionen om patentsamar

bete (PCT) har patent- och registrcringsverket (PRV) fått ställning som 

internationell myndighet för nyhetsgranskning och prcliminiir patenterbar

hetsprövning för de nordiska länderna och vissa u-länder. 

År J 973 antogs den s. k. europeiska patentkonventionen (EPC). som 

Sverige har undertecknat tillsammans med 15 andra stater. Ett europeiskt 

patentverk med säte i Miinchen meddelar patent som blir gällande i alla eller 

vissa av de anslutna staterna. 

Avsikten med PCT och EPC är att minska det dubbelarbete som 

förekommer vid behandling av patentansökningar. Konventionerna beräk

nas successivt medföra praktiska konsekvenser för Sverige. Genom PCT 

väntas ett större antal utländska ansökningar än tidigare. PRV kan 

emellertid under 1980-talet totalt sett räkna med en minskning av antalet 

ansökningar pa grund av inverkan av EPC. 

Sedan år 1975 har inom W IPO på gatt ett arbete pa en re1•isio11 av den s. k. 

l'aris-kom•cmionen. En diplomatkonferens för denna revision kommer att 

hällas under början av ar 1980. Revisionen är främst föranledd av 

u-ländernas intresse av att fä bättre tillg[mg till patenterad teknik samt att 

allmänt göra patentsystemet mer överskiidligt och tillgängligt. Sverige har i 

detta arbete aktivt bidragit till att främja u-landsintressena. 

Eftcrfd1gan pa varumärkes- och mönstcrskydd visar en stigande trend. 

medan godkännande av namn ligger pil en relativt stabil nivå. Antalet 

bolagsbildningar ligger på en låg nivå jiimfört med början av 1970-talet och 

väntas öka endast i ltmgsam takt. Under en övergångsperiod fram till den I 

januari 1982 väntas dock en kraftig ökning av antalet rcgistcrändringsärcn

den till följd av höjningen av minimikapitalet för aktiebolag. 

PRV:s bolagshyrå inledde under hösten 1978 en etappvis omlokalisering 

till Sundsvall. Flyttningen beräknas vara avslutad under juni månad 1980. 
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Pris·, konkurrens· och konsumentfrågor 

Allm:inna prisn:glcringslagen (1956:236) har tillämpats under hela år 

1979. En redogörelse för prisreglerande t1tgärder fram till den 25 oktober 

l 979 Wmnades i prop. l 979iR0:27 om förlängd tilliimpning av allmiinna 

prisregleringslagen. Prisstopp infördes den 18 december pii godsbefordran 

med inrikes fjiirrtrafik. 

Den J 9 maj 1979 upphävdes den generella skyldigheten för statlig 

myndighet att samråda med statens pris- och kartellnämnd (SPK) före 

höjning av vissa taxor och avgifter. För vissa myndigheter gäller emellertid 

att samriid skall ske även i fortsättningen. 

Vid utgången av år 1979 gällde prisstopp för viktigare livsmedel, köksskåp 

och garderohsskåp av trä. kaffe samt vissa godstransporter. llögstpris gäller 

för motorbensin. dieselbrännolja. lättdicsel samt eldningsolja. En redogö

relse för åtgärder med anledning av J 979 ärs oljesituation ätcrfinns under 

avsnitlet Oljeförsörjning. 

Skyldighet att till SPK förhandsanmiila prishöjningar gällde för övriga 

livsmedel och dagligvaror, byggnadsmaterial samt vissa övriga varor och 

tjänster. 

SPK administrerar prisreglering och svarar diirutöver för en aktiv 

prisövervakning. 

Konsumentverket har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra 

deras ställning på marknaden. Ett viktigt medel i detta arbete är de riktlinjer 

för företagens marknadsföring och produktutformning som verket tar 

fram. 

Konsumentverket har i augusti 1979 fätt tvt1 uppdrag. nämligen dels att i 

olika avseenden söka förbättra konsumentskyddet vid köp av begagnad 

personbil och vid bilreparationer, dels att pröva utformningen av konsu

mentinformationen på siiljstället. 

Regeringen godkände under vi1ren 1979 att konsumentverket och försäk

ringsinspektionen tillsammans med försäkringsbranschen inrättade en stif

telse kallad Konsumenternas försäkringsbyrä. Byråns uppgift är bl. a. att 

vägleda och hjälpa enskilda konsumenter i försäkringsfrågor. 

Reklamationsutredningen slutförde sitt arhcte i maj 1978. Utredningen har 

lämnat betänkandet (SOV 1978:40) Tvistlösning på konsumentområdet. 

Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n. i handelsdepartementet. 

Regeringen avser att i en proposition till våren 1980 !1tcrkomma till denna 

frttga. 

Det nordiska samarbetet pii konsumentomrädet bedrivs inom Nordiska 

ämhctsmannakommitten för konsumentfriigor, vilken sorterar under Nor

diska ministerradet. Prioriterade områden är bl. a. produktsäkerhct och 

gemensamma provningar. Undn [IT 1979 sammanträdde ministerrådet för 

första gången i dess sammansättning för konsumentpolitiska frågor. Minis

tcrriidd fann det angeläget att system för inrapportcring av olycksfall inrättas 

i de nordiska länderna och att dessa system samordnas. 
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Sverige deltar i det internationella samarbetet i konsumentpolitiska frågor 

som bedrivs inom bl. a. OECD och Europariidet. Därvid har särskild tonvikt 

lagts pi1 arbetet med marknadsförings- och produktsäkerhetsfri\gor. 

Pt1 konkurrensomrt1det iiger det internationella samarbetet rum friimst 

inom OECD och UNCTAD. Samarhetd gäller i första hand iitgärder mot 

konkurrensbegränsningar med internationell räckvidd. Arbetet inom UNC

TAD syftar även till att hj;ilpa utvccklingsliinderna att utforma nationella 

konkurrensbcgränsning:slagar. Här kan nämnas att OECD bl. a. har antagit 

en rekommendation om samarbete mellan mcdlcmsstaterna i fraga om 

konkurrensbegriinsningar som påverkar den internationella handeln. En 

FN-konferens inom UNCTAD:s ram har under hösten behandlat liknande 

fragor. 

Lotterier och tips 

Svenska penninglotteriet aktiebolag och Aktiebolnget Tipstjänst ökade sin 

omsättning det senaste verksamhetsåret. 

Penninglotteriets intäkter av lottförsäljningen under ;ir 1979 beräknas ha 

uppgått till 810.1 milj. kr. (772.1 ). I de 24 (23) penninglotterierna såldes 33,S 

milj. lotter (31.1). 12 nummerlottt.:rier anordnadt.:s och 5.7 milj. lotter (6.0) 

siildes. Liksom under tidigare år anordnades ett siirskilt lotteri för kulturella 

iindamål. Av bolagets intäkter beräknas 368 milj. kr. (394.5) tillfalla 

statsverkct. Härav utgörs 68,l milj. kr. (66.1) av lottcrivinstskatt. En ny typ 

av lotteri har fran och med decemberdragningen 1979 ersatt nummerlotte

riet. Den nya lotten besti1r av två delar. en för direktvinster och en för 

efterhandsdragning. Det nya lotteriet kallas 13ellmanlotteriet. 

Omsiittningen hos Tipstjänst heriiknas under 1979 ha uppgatt till l 180 

milj. kr. ( 1 078). Till statsverkct beräknas 540 milj. kr. ( 495) ha in levererats, 

därav 150 milj. kr. (120) i form av lottcrivinstskatt. Regeringen medgav att 

hehilllningcn av tipsomgängcn den JO- Il november 1979, som kom att uppgå 

till I0.8 milj. kr.. i lika delar tillföll Svenska fotboll förbundet för stöd till 

ungdomsfotholl, i synnerhet fotboll för flickor, och Sveriges riksidrottsför

bund för utbildningsstöd till elitidrottsmiin och -kvinnor för deras yrkesut

bi\dning. Regeringen har givit Tipstjlinst tillstånd att starta en ny form av 

tippning. s. k. lotto. Starten beriiknas ske under hösten 1980. I samband med 

att lotto införs kommer Tipstjänst att öppna en filial i Skellefteå. 

Lotterinämnden. som inrättades i juni 1974 i avvaktan p:i resultatet av 

lotteriutredningens arbete, fortsätter sin verksamhet. Niimnden iir fr. o. m. 

den 1 januari 1979 tillståndsmyndighet ~iven för faendcn rörande spel 

ombord pä fartyg p{1 utbetalningsautomater ( s. k. enarmade banditer) och 

för ärenden rörande tillstftnd att inneha siidana automater. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 14 Handelsdepartcmentct 29 

Tulh·erket 

Tullverket har till uppgift att debitera. uppbiira och rclk1visa tull samt 

skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare cftcrlcvnaden av 

särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor (1ch utövar i övrigt 

uppsikt över trafiken till och friin utlandet samt fullgör kontrolluppgifter. 

som sammanhänger därmed. liksom vissa andra övervakningsuppgiftcr. 

Verket svarar även för ~itgärder till havs och i kustvattnen. Viincrn och 

Mälaren för att avviirja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller 

annat. som kan medföra skada. 

Tullverket deltar i det internationella samarbetet pil tullomri1dct. främst 

inom ramen för Tullsamarbetsrädct (Customs Coopcration Council - CCC) i 

Bryssel. Riidet har till uppgift att studera frågor av tullteknisk och 

tulladministrativ natur och att utarbeta konventioner och rekommendatio

ner i syftc att harmonisera medlemsHindcrnas tullprocedurer. 

Ett omfattande samarbete äger sedan länge rum mellan de nordiska 

liindernas tullmyndigheter. bl. a. inom ramen för Nordiska tulladministrati

va rädet (NTR). 

Smugglingsbekiimpning av narkotika och havsfiskdivcrv:ikning iir verk

samheter som även i fortsättningen bör ges hög prioritet av tullverket. De 

ökade krav som ställs pii. tullverkets insatser pii. dessa omrfiden får i stort sett 

mötas inom ramen för befintliga resurser. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmateriel i 

landet omfattar vid årsskiftet 1979/80 124 enskilda tillverkare. Tillverknings

värdctför år 1978 var 2 873 milj.kr .. en ökning med 545 milj. kr. j;imfört med 

är 1977. 

Under år 1979 har ca 1 500 utförselansökningar behandlats. Beviljade 

utförseltillstånd under 1979 uppgär till ett viirdc av ca 1 675 milj. kr. 

Medelvärdet av krigsmaterielexporten under perioden 1974-78 var ca O. 7 11;. 
av den totala exporten. 

En parlamentariskt sammansatt utredning (H 1979:01) har tillsatts för att 

se över riktlinjerna för krigsmaterielexporten. 
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Sammanfattning 

Anslagsförändringar inom handelsdepartementcts verksamhetsområde i 

förhållande till statsbudgeten 1979/80 framgitr av följande sammanställning 

(milj.kr.). 

----·· 
Anvisat Förslag För;indring 
1979180 1980i81 

Handelsdcpartementet m. m. 49,0 51.5 + 2.5 
Främjande av utrikes-

handeln m. m. 149.0 166A + 17,4 
Kornmerskollegium m. m. 28.2 29.6 + IA 
Pris-, konkurrens- och konsument-

frågor 74A 76.6 + 2.2 
Patent- och registrerings-

verket m. m. 93.3 94,I + 0,8 
Ekonomsiskt försvar -Hl.ll 474.0 + 33,0 
Tullverket 517.4 536.I + 18.7 

Summa I 352.:' I 428.3 + 76,0 
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HANDELSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträdc 

1979-12-21 

Föredragande: statsrådet Burcnstam Lindcr såvitt avser fr;°1gorna under 

littera A punkterna 1-1. B. C. D. E. F. G: statsddet Söder siivitt avser 

frågorna under littera A punkterna 5-6. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 så,·itt a\'Ser 
handelsdepartementets verksamhetsområde. 

Elfte huvudtiteln 

A. HANDELSDEPARTEMENTET 

A I. Handelsdepartcmcntct 

1978179 Utgift 13 006 947 

1979/80 Anslag 13 110 000 

1980/81 Förslag 13 727 000 

Personal 

J Iandläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Rcsccrsiittningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1979/80 

49 
33 

112 

11 852 000 
253 0(1() 

1005000 

13110000 

Beriiknad 
iindring 
19KO!KI 

+ I 
of 

+ I 

+ 576 oon 
of 

+ -H 000 

+ 617 000 

Den besparing som handelsdepartementet enligt regeringens huvudfiirslag 

har redovisat innebär en minskning av afölagspostcn för lönekostnader med 

97 000 kronor. 
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Med hiin\'isning till sammansUillningcn hcrfiknar jag anslaget till 

13 727 000 kr. Jaµ har diirvid beriiknat medel för ytterligare en tjiinst som 

handWggarc. 

Jag hemstiillcr att regeringen f\.ireslar riksdagen 

att till Handdsdepartcmcntct för hudgetiirct 1980/81 am·isa ett 

förslagsanslag av B T27 OllO kr. 

A 2. Kommitteer m.m. 

1978179 Utgift 

1979180 Anslag 

5 108 312 

3 160 000 

J 98U/8 \ Förslag 5 000 000 

Reservation 677 530 

Fiir n:ista budgetiir beräknar jag kostnaderna för kommitteverksamhcll'n 

till 5 000 000 kr. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslär riksd<•gcn 

att till Kommiuccr m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 5 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1978179 Utgitt 

1979/80 Anslag 

1980/8 \ Förslag 

194 535 
165 ()()() 

165 000 

Reservation 22419 

Anslaget bör för nästa budgetiir föras upp med oföriindrat bclt•pp. 

Jag hemställer att regeringen föres!Ctr riksdagen 

att till Extra wgifter för budgetåret 1980/81 anvisa t:tt rcservations

ans\ag av lh5 llOO kr. 

A 4. Krigsmaterielinspektionen 

1978179 Utgift 332 296 

1979/80 Anslag 404 000 

1980/81 Förslag 427 000 

Krigsmaterielinspektionen inom handelsdepartementct utövar kontroll 

över tillverkningen av krigsmateriel och handliigger iirt:nclen rörande 

tillstand till export av sadan materiel. 

Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamht:t skall 

hcstridas genom avgifter från tillwrkarc av krigsmateriel. 
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1979180 

Anslag 

l.önckostnadcr :152 ()()() 
Sjukvård 2 ()()0 

Rcsccrsiittningar 6000 
Lnkalkostnackr 32 000 
Expenser 12 000 

404 000 

Bcr(iknad 
iindring 
1980/81 

+ 18 00() 
of 
of 

+ 4 ()(){) 

+ I 000 

+ 23000 

33 

Med hiinvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Krigsmaterielinspektionen för budgett1ret 1980181 anvisa ett 

förslagsanslag av 427 000 kr. 

A S. Kostnader för nordiskt samarbete 

1978179 utgift 517 370 

1979/80 Anslag 350 000 

1980/81 Förslag 425 000 

Från anslaget hestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet 

inom ramen för nordiska ministerrådet och nordiska ministerrådets ställfö

reträdarkornmittc samt för deltagande i andra former av nordiskt samarhete. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 425 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kosmader för nordiskt samarbete för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 425 000 kr. 

A 6. Nordiska ministerrådets allmänna budget 

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådets allmänna 

budget anvisats ett förslagsanslag av 31 775 000 kr. Nordiska ministerrådets 

allmänna budget omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. 

Nordiska ministerrådet fastställde den 12 mars 1979 ministerrådets allmänna 

budget för år 1980. I statsbudgeten för budgetåret 1979/80 har medel anvisats 

för att hestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna 

budget under år 1980 (prop. 1978179:206, UU 1978179:32, rskr 1978179:349). 

Budgeten för år 1981 kommer att behandlas under våren 1980 inom Nordiska 

ministerrt1det. Jag avser senare att föreslå regeringen att vid 1979/80 års 

riksmöte lägga fram en särskild proposition om anslag för att bestrida 

Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna budget under år 

1981. I avvaktan härpil hör anslaget foras upp med oförändrat belopp. 

3 Riksdagen 1979180. 1 sam/. Nr 100. Bil J.I 
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Jag hemställer diirför att regeringen föreslär riksdagen 

att i avvaktan på särskild proposition i iimnet, till Nordiska 

ministerrådets allmänna hudget för budgettiret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 31 775 000 kr. 
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B. FRÄMJANDE AV UTRIKESHANDELN M. M. 

Inledning 

I prop. 1979/80: 16 om riktlinjer för den statliga exportfrämjande 

organisationen föreslås att rambudgetering införs för de exportfrämjande 

medlen under tredje och elfte huvudtitlarna fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

Riksdagen har uttalat detta som sin mening (NU 1979/80:20, rskr 1979/ 

80:95). 

För att få en samlad överblick över statens satsningar på exportfrämjande 

åtgärder kan nämnas att medel för detta ändamål även anslås under den 

fjortonde huvudtiteln. För budgetaret 1979/80 har totalt inemot 30 milj. kr. 

beräknats för exportfrämjande åtgärder under anslaget till Branschfrämjan

de åtgärder för tckoindustrin, triibearbctande industrin och manuella 

glasindustrin. Statens industriverk har ansvar för de samlade branschinsat

serna medan Sveriges exportråd verkställer de beslutade insatserna med 

undantag för tekostödet som industriverket svarar för. Vidare har under 

anslaget till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk 

Exportkredit 15 milj. kr. anvisats för budgetåret 1979/80. 

Följande myndigheter/organ och anslag omfattas av exportfrämjande 

verksamhet. 

Departement 

Utrikesdepartementet 
Handclsdepartcmentet 

Industridepartementet 

Anslag Mymlighct/organ/verksamhet 

Al 
B 1 
82 
B3 
B4 
B7 
C4 

B7 
B 19 

Utrikesförvaltningen (del av anslaget) 
Sveriges exportråd 
Handelssekreterare 
Exportfriimjande åtgärder 
Stöd till svensk projektexport m. m. 
Jntcrnmerikanska utvecklingshanken 
Exportkrcditnämnden, tiickande av vissa förlus
ter 
Branschfrämjande åtgärder (del av anslaget) 
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 
genom AB Svensk Exportkredit 

För budgetåret 1980/81 har utgiftsramen för exportfrämjande verksamhet 

beräknats till ca 145 milj. kr. Härav har beräknats ca 11 milj. kr. under tredje 

huvudtiteln och 133,6 milj. kr. på anslag under elfte huvudtiteln. 

Vidare har under fjortonde huvutltiteln för exportfrämjande verksamhet 

beräknas dels medel under anslaget till Branschfrämjande åtgärder, dels 25 

milj. kr. under anslaget till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 

genom AB Svensk Exportkredit. 

De på detta sätt beräknade samlade utgifterna för exportfrämjande 

åtgärder över statsbudgeten för budgetåret 1980/81 uppgår till storleksord

ningen 200 milj. kr. 
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Under denna littera tas dessutom upp vissa anslag för främjande av 

utrikeshandeln m. m. som inte har direkt exportfriimjanck syfte rn.:h som hör 

till handelsdepartementets verksamhetsomrade. Dessa anslag har för 

budgetaret 1980/81 tagits upp med 32 772 000 kr. 

Anslag Organ 

B 5 Importkontoret för u-landsprodukter 
B 6 Sveriges turistråd 

För att möta en ökad efterfrågan på svenskt tekniskt och administrativt 

kunnande från utveck\ing.s\änder har i enlighet med riksdagens beslut (prop. 

1976177:83, NU 1976177:47, rskr 1976/77:332 och prop. 1977/78: 101. NU 

1977178:44, rskr 1977178:212) ett aktiebolag bildats, som på kommersiella 

villkor skall ställa svensk kompetens och kapacitet inom hela tjänstesektorn 

till förfogande för dessa länder. Bolaget ägs gemensamt av staten och 

näringslivet och har antagit namnet Swedec International Aktiebolag. 

Verksamheten har startat den 1 januari 1979. 

Föredraganden 

För att på ett rationellt och ekonomiskt sätt utnyttja den kompetens som 

finns inom Swedec International Aktiebolag är det angeläget att kunna ta 

tillvara hela den marknad som är intresserad av bolagets tjänster. Hittills 

vunna erfarenheter har visat att det finns ett intresse även hos andra länder än 

utvecklingsländer att upphandla bolagets tjänster. Det villkor som f. n. 
reglerar bolagets verksamhetsområde hindrar emellertid bolaget frän att 

kunna möta en efterfrågan från andra länder än utvecklingsländer. Enligt 

min mening bör såväl utvecklingsländer som andra länder vilka så önskar 

kunna komma i åtnjutande av bolagets tjänster. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om upphandling av tjänster frän 

Swedec International Aktiebolag. 

B I. Sveriges exportråd 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 410 000 

3 619 000 

11 600 000 

Reservation () 

Sveriges exportråd inrättades den l juli 1972 genom avtal mellan svenska 

staten och Sveriges allmänna exportförening. 

Den 1 januari 1980 träder ett nytt avtal mellan staten och Sveriges 

allmänna exportförening i kraft (prop. 1979/80: 16, NU 1979/80:20, rskr 
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1979/80:95 ). Exportrt1det leds av en styrelse. Denna skall bestå av iitta 

ledamöter med åtta suppleanter. Hälften utses av regeringen och hälften av 

Sveriges allmänna exportförening. Styrelsen utser inom sig ordförande och 

vice ordförande. Exportrådets uppgift är att som centralt organ planera, 

samordna. marknadsföra och genomföra fögärdcr för att främja Sveriges 

export. För att lösa denna uppgift planerar och leder Sveriges exportr{1d 

exportfrämjande verksamhet dels vid den specialiserade kommersiella 

utlandsrepresentationcn, dvs. handelskontoren och de handelskammare i 

utlandet som slutit samarbetsavtal med rådet. dels inom utrikesrepresenta

tionen. 

Enligt 5 §i avtalet om Sveriges exportråd (bilaga till prop. 1979/80:16) 

skall exportradet planera och leda handclssekrcterarnas verksamhet och 

exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen med medel som 

staten stiiller till förfogande. Vidare skall enligt 11 * i samma avtal staten 

bidra till exportrådets finansiering med ett belopp, som motsvarar beriiknad 

skillnad mellan rådets kostnader för exportservice till företag med export av 

mindre omfattning och exportradets abonnemangsavgifter från dessa före

tag. 

Näringslivets bidrag till finansieringen av Sveriges exportråd utgörs av 

abonnemangsavgifter från företagen till rådet. Sveriges exportrad bedriver 

därutöver uppdragsverksamhct för sina abonnenter mot särskild avgift. 

Abonnemang ger. enligt avtalet mellan staten och Sveriges allmänna 

exportförening, tillgång till exportrådets och handelssekreterarnas tjänster 

samt tjänster av exportfrämjande art från utrikesrepresentationen. Vidare är 

abonnemang en förutsättning för rätt att delta i statsfinansierade export

främjande åtgärder som exportrådet och utlandsmyndigheterna genomför. 

Abonnemang iir också en förutsättning för att erhålla tjiinster från 
statsstödda handelskamrar i utlandet som slutit samarbetsavtal med riidet. 

Avtalet innebär dock att exportrådet kan liimna tjänster till annan än 

abonnent då syftet är att uppmuntra exportfrämjande verksamhet eller till att 

exportrådet knyta nya abonnenter. 

Sveriges exportråd 

Enligt avtal mellan huvudmännen, 5 *· skall Sveriges exportråd planera 

och leda handelssekreterarnas verksamhet. För budgetåret 1980/81 begär 

exportrådet att anslaget för denna verksamhet räknas upp med 3 951 000 

kr. 

Sveriges exportråd beräknar kostnaderna för utökade uppgifter avseende 

exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen till 1 049 000 

kr. 

För budgetåret 1980/81 begär Sveriges exportråd att statsbidraget för 

exportservice till den mindre industrin räknas upp med 3 243 000 kr. För att 

anpassa bidragets storlek till den ökade efterfrågan på icke avgiftsbelagda 
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tjänster föreslar exportradet att nuvarande bidrag förduhblas. Härutöver 

hegärs medel för utökad uppsökande verksamhet och samordning m. m. av 

exportfrämjande tjänster för mindre företag. Exporträdets förslag innebär 

att finansieringen av denna senare verksamhet delas mellan staten och 

företagen i proportion hälften var. 

Sveriges exporttåd föreslår att anslaget ökas med 8 243 000 kr. till 

11862000 kr. 

Föredraganden 

Sveriges exportråd skall planera och leda handelssckreterarnas verksam

het. Exportrt1dets kostnader för denna verksamhet har under senare år stigit. 

Enligt vad riksdagen nyligen har beslutat (prop. 1979/80: 16, NU 1979/80:20, 

rskr 1979/80:95) skall exportrf1det från den 1 januari 1980 även planera och 

leda exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen, vilket 

leder till ytterligare kostnader. Genom att exportrådet haft en stor ökning av 

antalet abonnenter från kategorien mindre företag under senare är har också 

kostnaderna för service till denna företagskategori stigit. I enlighet med 5 och 

11 §§ i statens avtal med Sveriges allmänna exportförening (SAE) om 

Sveriges exportråd skall staten täcka dessa kostnader. Vad gäller kostnader

na för exportservice till företag med export av mindre omfattning skall staten 

dock enbart svara för ett belopp som motsvarar skillnaden mellan rådets 

kostnader för exportservice och abonnemangsavgifterna för dessa företag. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag kostnaderna för planering och ledning 

av handelssekreterarnas verksamhet till 5.5 milj. kr. och av exportfräm_jande 

verksamhet inom utrikesrepresentationen till 900 000 kr. Jag beräknar en 

ökning av statens stöd till rådets kostnader för exportservice till företag med 

export av mindre omfattning från nuvarande 2 milj. kr. till 4,2 milj. kr. 

I prop. 1979/80:16 understryks betydelsen av att Sveriges exportråd 

marknadsför exportfrämjandet så att tänkbara kunder till exportrådet och 

fältorganisationen får kännedom om de tjänster som erhjuds. Vidare 

framhålls att Sveriges exportråd som centralt organ på det exportfrämjande 

området skall ägna stor uppmärksamhet åt samarbetet med handclskam

mare, regionala utvecklingsfonder och andra organ med exportfrämjande 

uppgifter på regional nivå så att de begränsade resurserna utnyttjas på bästa 

sätt. Jag delar denna uppfattning. I likhet med exportrådet anser jag att 

finansieringen av denna verksamhet skall delas mellan staten och näringslivet 

i proportion hälften var. Kostnaderna för staten för denna marknadsföring 

och samordning m. m. beräknar jag till 1 milj. kr. Genom denna och den i 

föregående stycke angivna ökningen av anslaget görs en väsentlig förstärk

ning av stödet till mindre och medelstora företags exportansträngningar. 

Jag övergår nu till att behandla de s. k. Argentina-medlen. 

Under aren 1951-1955 tillämpades efter beslut av Kungl. Maj:t ett 

prisutjämningssystem för Sveriges handel med Argentina. Systemet admi-
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nistrerades av AB Sukab. AB Sukab tog ut avgifter vid export och lämnade 

utjiimningsbidrag vid import. Beslutet att inrätta ett prisutjämningssystem 

innehar att man fastställde att vissa avgifter skulle utgå. Medlen kan därför 

betraktas som statliga. De redovisas dock utanför statsbudgeten. 

När prisutjämningssystemet upphörde år 1955 fanns ett överskott om 

3 246 O!lO kr. Kungl. Maj:t beslöt samma år att hälften av medlen skulle 

utbetalas till den s. k. handels- och sjöfartsfonden. Återstoden skulle lämnas 

över till SAE för att anviindas till exportfrämjande åtgärder enligt Kungl. 

Maj:ts godkiinnande. SAE lade ar 1964 fram ett förslag till disposition av 

dessa aterstående s. k. Argentina-medel, som inklusive avkastning uppgick 

till 2 319 908 kr. den 1januari1964. Enligt förslaget skulle beloppet tas upp i 

föreningens balansräkning som en särskild fond. Fonden skulle placeras i den 

fastighet, i vilken föreningens kansli avsågs bli inrymt. Avkastningen av 

fonden skulle användas för att täcka delar av kostnaderna för det 

handclskammarkansli, som då fanns inom föreningens organisation och som 

avsågs föras över till den förening av svenska handelskamrar i utlandet som 

bildades år 1964. Vidare föreslog SAE att om förutsättningarna för 

handelskammarkansliet väsentligen skulle ändras, SAE skulle äga att för 

Kungl. Maj:ts godkännande framlägga förslag till användning av fondens 

avkastning för annat exportfrämjande ändamål inom ramen för SAE:s 

verksamhet. Kungl. Maj:t godkände år 1964 förslaget, under förutsättning 

att frågan om disposition av medlen ånyo skulle anmälas för Kungl. Maj:t om 

ändrade förhållanden påkallade det. 

SAE har den 29 juni 1979 till regeringen anmält att utlandshandelskam

rarnas förenings kansli :'lr 197'2 förts över till Sveriges exportråd. Föreningen 

var öppen endast för statsunderstödda utlandshandelskamrar. Föreningen 

upplöstes är 1978. då endast en medlem återstod. Något behov av en 

kanslifunktion fanns ej längre. Vid sidan av de statsbidragsberättigade 

handelskamrarna finns emellertid ett antal helt privata handelskammare 

kvar. Dessutom har det på vissa håll istället för de handelskammare, som 

ombildats till handelskontor, vuxit upp ett antal fria sammanslutningar av 

företag eller personer med intresse av att främja de kommersiella förbindel

serna mellan Sverige och utlandet. I maj 1979 bildades bl. a. på SAE:s 

initiativ därför en ny utlandshandelskamrarnas förening med uppgift att 

utgörn dds ett samarbetsorgan för dessa sammanslutningar, dels en bas för 

deras verksamhet i Sverige. 

SAE har till regeringen förklarat sig villig att ta på sig uppgiften att verka 

som samarbetsorgan och bas i Sverige för dessa sammanslutningar. 

Uppgiften är resurskrävande och SAE föreslår därför att Argentina-medlen. 

framför allt deras avkastning, får användas för detta ändamål. SAE föreslår 

också att medlen i sin helhet förs över till SAE med äganderätt samt uttalar 

att föreningen avser att använda dem för ovan angivet ändamål, eller, om det 

sålunda angivna ändamålet förfaller. annat exportfrämjande ändamål. SAE 

nämner vidare att den nya föreningen inte skall stödja s[1dan exportfräm-
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jandc verksamhet från handelskammrarnas sida som skulle kunna konkur

rera med den verksamhet som redan hcdrivs av exportd1det. handclssekre

h:rama eller be~kickningarna. 

I likhet med SAE finner jag det värdefullt att utveckla de svenska 

kommersiella förhindclserna med utlandet pf1 det siitt SAE har beskrivit. 

Enligt min mening bör därför SAE:s förslag bifallas att gälla fr. o. m. 

hudget~tret 1980/81. Enligt 9 kap. 2 !i regeringsformen fordras riksdagens 

medgivande till ett avhändande av statliga medel. 

SAE har föreslagit att avkastningen från Argentina-medlen under tiden 

den 1 juli 1975 till den 30 juni 1980 tillförs Sveriges exportrild. Jag tillstyrker 

SAE:s förslag och heräknar denna avkastning till ca 1 milj. kr. Jag avser att 

senare liimna förslag till regeringen i denna fräga. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att de s. k. Argentina-medlen per den 1 juli 1980 

överlämnas till Sveriges allmiinna exportförening att användas 

för utlandsh<mdelskamrarnas förening eller annat exportfräm

,.., 
jande ändamål av liknande natur. 

till S1·eriges exportråd för budgetåret 

reservationsanslag av 11 600 000 kr. 

B 2. Handelssekrctcrare 

1980/81 anvisa ett 

1978179 Utgift 23444 107 Rt!scrvation 604 000 

1979/80 Anslag 25 169 000 1 

1980/81 Förslag 24 400 000 

I landelssekreterarnas uppgift iir att öka den svenska exporten genom 

specialiserad kommersiell service särskilt i frilga om marknadsföring. 

Handdssekreterarna rekryteras vanligen från tjänster i ellt!r nära företags

ledningen i svenska företag med exportinriktning. 

F. n. är 28 fristilcndc handclskontor inrättade. Av kontoren är sju 

placerade i Nordamerika - Toronto. Vancouver. Chicago, New York, Los 

Angeles, Detroit och Hemston. I Europa finns 16 kontor, nämligen i Ziirich. 

Diisscldorf. Stuttgart. Hamburg, Milano, Prag. Budapest. Wien, London, 

Paris, J laag. Bryssel. Madrid. Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. 

På övriga industrimarknadcr finns kontor i Tokyo och Melhournc. Tre 

handelskontor arbetar i utvecklingsliinder, nämligen kontoren i Mexico City, 

Jeddah och Teheran. Den exportfrämjande verksamheten vid det frist[1endc 

handelskontoret i Teheran överförs den I januari 1980 till amhassaden. 

1 Hiirulöver har 1253000 kr. tillförts anslaget enligt prop. 1979/80:25 bil. 8 (NU 
1979/80: 16. rskr 1979/80: 114). Vidare rc:dovisas 756 000 kr. av förevarande belopp i 
prop. 1978179:100 bil. 14 (NU 1978179:27. rskr 1978179:217) under ansla!!et B 4. 
Utbildning i internationell marknadsföring m. m. . ' 
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Utilvcr niimnda fristi1cndc handelskontor finns dessutom handclsknntor 

inriittade vid ambassaderna i Caracas. Moskva och Peking. Handelskonton:t 

i Caracas har en handdssel-;rctcrare som chef medan övriga tv~1 kontor har 

chefer friin utrikesförvaltningen. 

I landclsknntnren, förutom de i Moskva och Peking, syssclsiitter f. n. niira 

330 personer. Förutom handel'isckreterare utgörs personalen av marknads

sekreterare. assistenter och bitriidespcrsnnal. Diirutiiver finns praktikanter 

med statsstipendier S(llll delas ut av Sveriges exportriid. 

IIandclskontorcns \'erksamhet indelas i följande verksamhetsgrenar eller 

program. niimligen exportserviee. projektverksamhet och uppdragsverk

samhet. Dessutom finns ett internprogram för administrativ verksamhet. 

I exportservice ingilf de tjiinster som handelskontoren avgiftsfritt utför. 

t. ex. riidgivning till besökande affarsmiin. enklare varuförfr{1gningar och 

rutinkorresponckm. Denna verksamhet finansiera<; av staten och för 

budgetåret 1979180 har anslagits ca 18.6 milj. kr. 

Projektverksamheten omfattar de tjiinster som handelskontoren ut for pt1 

uppdrag av Sveriges exportråd och som helt eller delvis finansieras a\· staten 

med siirskilt anslagna medel för exportfrämjande ändam[ll. 

Uppdragsverksamheten omfattar de tjänster som handelskontoren utför 

p{i särskild beställning och mot särskild avgift för enskild abonnent eller 

myndighet. 

Över anslaget finansieras iiven externa utgifter, s. k. gemensamma utgifter 

i handclssekrcterarverksamhetcn såsom för rekrytering. vissa resor. flyttning 

m. m .. liksom utgifter för lokala rådgivande organ vid vissa handclskontor 

(prop. 1977178:40, NU 1977178:34, rskr 1977178:110). 

Sveriges exportråd 

Exportrådet framhåller att en fortlöpande behovs- och marknadsanpassad 

serviceverksamhct utgör ett grundelcment i de exportfr;imjande insatserna. 

Exportrådet eftersträvar en höjd ambition i serviceverksamhcten och 

förcsliir att 22 363 000 kr. anvisas för hudgetiiret 1980/81. 

Sveriges exportråd anmäler att under anslaget upptagna gemensamma 

utgifter f. n. inte ingår i taxorna för utfi.irda tjiinster. Exportdidet föreslår 

vidare att anslagsposten anvisas förslagsvis då rådets egna möjligheter att 

pi1verka dessa kostnader är små. 

För pris- och löneomräkning hcgär exportr{1det 3 629 000 kr. 

Sveriges cxporträd hemställer att anslaget B 2. Handclssckreterare ökas 

med 5 128 000 kr. friin 25 666 000 kr. till sammanlagt 30 794 000 kr. 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 14 Handelsdepartcmentet 42 

Mcdelshehov (1 000-tal kr.) 

Vcrksamhcl 

l. Exporlscrvicc 
Projeklwrksarn het 

3. Uppdragsvcrksamhc.:1 
4. Gemensamma utgifter 
5. Svenska handclskamrar i u\

landet m. m.2 
ö. Siirskilda exportfr;imjande 

uppdrag·' 
Meddshehov 

1979i8t} 

18 623l 

I 
l 

7 041 

382 
26422 1 

Beräknad ändring 1980/81 

Exportr[1det 

+ 3 740 
of 
of 

+ l 288 

+ 24 

+ 46 
+ 5 lfJ8 

Föredraganden 

+ 5 381 
of 
of 

- 7 041 

-t 20 

382 
- 2 022 

1 Varav l 253 0011 kr. tillkom enlig1 prop. l 'J79/80:25 bil. 8 (NU 1979/80: 16, rskr 
j <J79/80: 114) 
2 Anslagsposterna redovisas budgetåret ! 97Y/80 under anslaget B 4. Utbildning i 
internalionell marknadsföring m. m. 

Föredraganden 

Av nuvarande fristående handclskontor avses kontoren i Vancouver, 

Stuttgart och Hamburg att organiseras om till filialkontor under handelssek

rctcrarna i Toronto re!\p. Dusseldorf den 1 juli 1980. 

Under senare år har det framstått som alltmer nödvändigt att handelssek

retcrarc även iignar sig åt initiativtagande och uppsökande verksamhet i syfte 

att iika den svenska exporten. Som exempel kan nämnas bevakning av för 

svenskt näringsliv intressanta internationella projekt, i den miln detta inte 

sker i form av uppdrag. Enligt min uppfattning utgör exportscrviceverksam

hekn, siiväl den av företagen eftnfrågade som den av handelssekreteraren 

initierade. hasen och förutsättningen för företagens vidare engagemang i 

exportfrämjande aktiviteter ~om projekt och uppdrag. Mot denna bakgrund 

beräknar jag ytterligare ca 1.8 milj. kr. för exportservice. 

Det statliga stödet till svenska handclskamrar i utlandet och praktikant

vcrksamhet vid svenska handelskamrar i utlandet förs innevarande budgetår 

upp under anslaget B 4. Utbildning i internationell marknadsföring m. m. 

Den verksamhet som omfattas av detta statliga stöd har emellertid nära 

anknytning med sådan verksamhet som finansieras med medel från anslaget 

B 2. Handelssekreterarc och det statliga stödet bör därför föras över till 

förevarande anslag fr. o. m. budgetåret 1980/81. För detta stöd till svenska 

handelskamrar i utlandet och där bedrivc.n praktikantverksamhet beräknar 

jag 394 000 kr. 

Samtliga kostnader fiir handclssekreterarorganisationen. utom för export

service. bör enligt min mening ing[1 i taxorna för utförda tjänster. Undantag 

från denna r<.!gel bör endast göras för kostnader som följer av de 

myndighetsuppgifter staten [1lagt Sveriges exportd1d. Dessa senare kostna-
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der beräknas under anslaget B 1. Sveriges exportråd. Vid min beräkning av 

anslagsbeloppet har jag med anledning härav inte räknat med några siirskilda 

medel för gemensamma utgifter. Jag har vid min beräkning av medel för 

exportservice räknat upp anslaget bl. a. för exportscrviceprogrammets andel 

av dessa utgifter. Av samma anledning har jag under anslaget B 3. 

Exportfrämjande åtgärder räknat upp medlen för projektverksamhet. 

Slutligen har jag fört över medlen för särskilda exportfrämjande uppdrag 

från det tidigare anslaget B 4. Utbildning i internationell marknadsföring 

m. m. till anslagsposten exportservice. 

Som förarbete till prop 1979/80:16 om riktlinjer för den statliga export

främjande organisationen utarbetades inom utrikes- och handelsdeparte

menten en promemoria (Os H 1979:1) om exportfrämjandets organisation. I 

promemorian förs bl. a. fram behovet av en översyn av anställningsvillkoren 

för personal inom handclssekrctcrarorganisationen. En sådan översyn pågar 

f.n. inom regeringskansliet. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag ett med 2 022 000 kr. minskat 

medelsbchov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelssekreterare för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 24 400 000 kr. 

B 3. Exportfrämjande åtgärder 

1978179 Utgift 27 762 805 Reservation 5 393 195 

1979/80 Anslag 34 783 000 1 

1980/81 Förslag 39 200 000 

Medlen under detta anslag är främst avsedda för bransch- eller temabund

na aktitiveter som stödjer företagens exportansträngningar. Det är därvid 

fråga om kollektiva insatser som syftar till ökad exportintäkt. Medlen 

disponeras av Sveriges exportråd i samråd och samarbete med den 

exportfrämjande utlandsorganisationen. Verksamheten bedrivs under fort

löpande kontakt med svensk exportindustri. Medlen går vanligtvis under 

benämningen projektmedel och verksamheten betecknas som projektverk

samhet. Projektverksamheten är i hög grad knuten till de svenska 

exportföretagens egna marknadsföringsåtgärder. Flertalet exportfrämjande 

projekt finansieras av staten och näringslivet gemensamt. 

Under anslaget disponeras även medel för åtgärder som stödjer mindre 

och medelstora företags exportansträngningar. 

1 I prop. 1978179:100 bil. 14 (NU 1978179:27, rskr 1978179:217) redovisas härav 
1019000 kr. under anslaget B 4. Utbildning i internationell marknadsföring m. m. Av 
det i prop. 1978179:100 bil. 14 upptagna beloppet för anslaget B 3. Exportfrämjande 
åtgärder redovisas i förevarande proposition 2 376 000 kr. under anslagc::t B 4. Stöd till 
svensk projektexport m. m. 
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Sri:rigcs c.tportrtld 

En jiimförclse mellan Sverige och andra industriländer visar enligt 

exportrt1det att omfattningen av det statliga stödet till exportindustrierna för 

att delta i olika exportfriimjande projekt är hetydligt mindre i Sverige. 

Exportrt1d<.:t anser det angeläget att svenska exportföretag i detta avseende 

inte ställs i ett siimre läge än sina konkurrenter i andra länder. För att det 

statliga bidraget för den cxportfriimjande projcktverksamheten skall komma 

upp i nivå med Sveriges viktigaste konkurrentländer hör det under några år 

gradvis höjas fr{Jn nuvarande nivil pa ca 24 milj. kr. till ca 150 milj. kr. För 

hudgetäret 1980/81 föreslår exportrådet att 50 milj. kr. anslås. 

Nu gällande krav pii att flera fiiretag medverkar gemensamt för att bidrag 

skall utgii fiireslar exportritdet ändras sä att en exportsatsning ocksii från ett 

enstaka företag kan stödjas. 

Det finns enligt exportrådets mening en betydande potential i de mindre 

och medelstora företagens möjligheter att öka sin export. De exportfräm

jande {1tgärder som stöder mindre o<.:h medelstora företags exportanstriing

ningar bör utökas och göras mer långsiktiga. Exportriidet föreslår att medel 

för utökad verksamhet ansl~is redan innevarande budgetår. För budgetåret 

1980/81 hör enligt Sveriges exportrt1d det statliga stödet öka med drygt 5,1 

milj. kr. till ca 9...l milj. kr. 

Statsbidraget för att finansiera tidskriften Sweden Now föresliis öka 

något. 

Sveriges exportråd föresU1r en ökning av anslaget med 32 112 000 kr. till 68 

252 000 kr. för budget[iret 198()/81 . 

Föredraganden 

Jag ser det som angeläget att svenska exportföretag kan få del av statligt 

stöd till exportfrämjande projekt. Jag föreslär en ökning. av anslaget med ca 

4, I milj. kr. för detta iindamiH. I min beriikning av behovet av medel för 

stödet till den exportfriimjande projektverksamheten har jag tagit hiinsyn till 

vad jag tidigare under anslaget B 2. llandelssekreterare anfört hetriiffandc 

full kostnadstäckning av handelssekreterarnas verksamhet. 

I olika sammanhang har fdgan aktualiserats om sambandet mellan 

exportfrämjande och importfrämjande {1tgärder, senast i regeringens propo

sition (1979/80: 16) om riktlinjer for den statliga exportfrämjande organisa

tionen. I propositionen hänvisas till riksdagens uttalande att när så bedöms 

vara av värde för svensk export svenska importföretag borde få delta i 

statsfinansierade exportfrämjande Mgiirder som Sveriges exportråd och 

utlandsmymligheterna utför (NU l 97R/79:27, rskr 1978179:217 ). Enligt min 

mening ankommer det pi1 Sveriges exportråd att göra denna bedömning. 

Statligt stiid till sådana insatser skall belasta anslaget. 

Fr. o. m. budgetåret 1976177 beräknas under anslaget B 4. Utbildning i 
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internationell marknadsföring m. m. medel för vidarcuthildning i internatio

nell marknadsföring (prop. 1975176: 100 hil. 12. NU 1975176:36. rskr 

1975176:99). Medlen utgör stöd till utveckling. rcgionalisering och moderni

sering m. m. av kurser inom detta utbildningsomriidc. Stöd liimnas iivc.:n till 

åtgärder som vidtas för att förbättra spräkkunskapc.:n i smäföretagen (prnp. 

1977178:40. NU 1977/78:34, rskr 1977178:110). Jag hcdömer att det statliga 

stödet till vidareutbildning i internationell marknadsföring nu i huvudsak har 

fyllt sitt ändamål och att något särskilt anslag för denna verksamhd fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 inte behövs. Det bör cliirför ankomma pi1 Sveriges 

exportr[1d att inom ramen för tilldelade medel för projcktverksamhct tiicka 

eventudlt vidare.: behov av stöd till utbildning i internationdl marknadsfii

ring. Jag har dessutom under förevarande anslag hcriiknat medel för 

cxporträdets administratinn av en av regeringen inriittad fond för att 

stimulera företagens kunskaper i det frnnska spriiket. 

Jag är inte beredd att nu öka statsstödet till tidskriften Sweden Now. I detta 

sammanhang kan nämnas att frägan om kommersiell information till 

utlandet ses över (H 1979/80:07). 

Jag anser att det finns möjlighet att öka de mindre och medelstora 

företagens export. Jag är dock enbart beredd att förorda en ökning av det 

statliga stöd som riktas direkt till dessa företags cxportanstriingningar med 

296 000 kr. Härutöver kommer även det statliga stödet till den cxportfriim

jande projektverksamheten de mindre od1 medelstora företagen tillgodo. 

Som jag har nämnt i det föregående föreslås även det statliga stödet till denna 

verksamhet öka. 

För särskilda exportfrämjande insatser av olika slag beriiknar jag i samrftd 

med chefen för utrikesdepartementet I I 02 000 kr. i ökade medel till 

regeringens disposition. Dessa insatser kan inte nu redovisas i detalj. Som 

exempel på åtgärder kan niimnas projektvcrksamhct. information, intensi

fierad kommersiell representation i utlandet. t. ex. den av chefen för 

utrikesdepartementet tidigare nämnda förstärkningen av resurserna för 

exportfrämjande verksamhet vid ambassaden i Manila och konsultinsat

ser. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag ett medelshehov av totalt ytterligare 

4 417 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresWr riksdagen 

att till Exportfrämjande åtgärder för budget[1ret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 39 200 000 kr. 
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B 4. Stöd till svensk projektexport m. m. 

J 979180 Anslag 

1980/81 Förslag 

49 376 000 1 

47 000 000 

46 

Medlen under detta anslag är i huvudsak avsedda för att främja den 

svenska exporten av systemleveranser till stora industri- och anläggningspro

jekt (prop. 1978/79:123 bil. 2, NU 1978/79:59, rskr 1978/79:415). Medlen 

disponeras av Sveriges exportråd som skall verka för att svenska leverantörer 

ingår som huvudleverantörer eller som leverantörer med delat huvudansvar 

vid systemleveranser. Med uppgift att besluta om stöd till svensk projekt

export har en särskild nämnd med stark näringslivsförankring tillsatts inom 

Sveriges exportråd. 

Stöd kan utgå till förprojekterings-, seminarie- och utbildningsverksamhet 

samt för att ta fram anbud. Stöd får ges om kontraktsvärdet för de svenska 

leverantörerna tillsammans uppgår till lägst 15 milj. kr. Utan hinder härav får 

stöd ges om projektet är av speciellt nyskapande karaktär eller kan antas vara 

av långsiktigt intresse för svensk industris utveckling. 

För samtliga typer av insatser gäller att stöd får ges till att täcka högst 

hälften av redovisade kostnader. Stöd till att bedriva förprojekterings-, 

seminarie- och utbildningsverksamhet utgår som bidrag utan återbetalnings

plikt medan stöd till att ta fram anbud betalas åter i de fall kontrakt erhålls. 

Återbetalade medel disponeras av Sveriges exportråd för att efter beslut av 

nämnden för svensk projektexport utnyttjas för stöd till att ta fram nya 

anbud. 
Abonnemang i Sveriges exportråd påverkar inte prövningen om stöd till 

svensk projektexport. 

Kostnader för administration av stöd till svensk projektexport täcks av 

medel under anslaget. 

Medlen under förevarande anslag är vidare avsedda för statligt stöd till 

förinvestcrings- och förprojekteringsstudier för särskilda exportfrämjande 

projekt avseende konsultföretag vilka arbetar med förstudier eller anbud 

som omfattar vissa utvecklingsprojekt i u-länder. 

Sveriges exportråd 

Konkret erfarenhet av stöd till svensk projektexport saknas ännu. På 

grundval av hittills inkomna ansökningar om stöd till projektexport liksom 

andra markeringar om intresse från näringslivet bedömer dock exportrådet 

att verksamheten bör expandera redan under budgetåret 1980/81. Export

rådet föreslår 13 milj. kr. för ökade insatser. 

Sveriges exportråd föreslår, med hänsyn till osäkerheten om omfattningen 

I Härav redovisades 2 376 000 kr. i prop. 1978179:)()() hil. 14 (NU 1978179:27, rskr 
1978179:217) under anslaget B 3. Exportfrämjande åtgärder. 
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av stödet till anslagspostcrna förprojekterings-. seminarie- och uthildnings

verksamhet resp. anbudskostnader. att medel rnr disponeras om mellan 

dessa två anslagsposter efter framstiillning till regeringen. 

Föredraganden 

Sveriges exportråd föresli1r att stöd till svensk projektexport skall öka 

redan under budgetåret 1980/81. Jag anser emellertid att ytterligare 

erfarenhet bör vinnas innan beslut fattas om utvidgning av verksamheten. 

För det kommande budgetåret beriiknar jag 44 milj. kr. i statligt stöd vilket är 

en minskning med 3 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Exportrådets kostnader för administration av det statliga stödet har 

beräknats under anslaget. 

Sveriges exportråd har på regeringens uppdrag utvärderat det statliga 

stödet till förinvesterings- och förprojekteringsstudier avseende konsultex

port. Exportrådet framhåller i sina kommentarer till utviirderingen att 

företagen som en följd av stödet sannolikt har satsat dels mer på varje anbud. 

dels på fler anbud. Detta bör ha haft en positiv effekt i anbudsknnkurrensen. 

Allteftersom jämförelsematerial kommer fram kan en grundligare utvärde

ring göras. Stödet bör enligt min mening utgå även under budgetåret 1980/81 

i avvaktan p<I att en närmare utvärdering kan göras. Jag beräknar 3 milj. kr. 

för detta ändamål, vilket är en ökning med 624 000 kr. i förhållande till 

budgetåret 1979/80. 

Jag hemställer att regeringen föresli'ir riksdagen 

att till Stöd till svensk projektexport m. m. för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservations:rnslag av 4 7 000 000 kr. 

B 5. Importkontoret för u-landsprodukter 

1978179 Utgift 1 000 

1979/80 Anslag 1 000 

1980/81 Förslag 1 000 

Importkontoret för u-landsprodukter har efter en försökspcriod (prop. 

1974:57, UU 1974:7, rskr 1974:206) inriittats från den I juli 1979 (prop. 

1978179:100 bil. 14, NU 1978179:27, rskr 1978/79:217). Kontoret har till 

uppgift att främja import till Sverige från u-ländcrna och därigenom bidra till 

dessa länders utveckling. Verksamheten finansieras fran tredje huvudtitelns 

reservationsanslag C I. Bidrag till internationella biståndsprogram, posten 

5. Övriga organisationer. 

Kontoret leds av en direktör. Den tidigare r{1dgivande nämnden har sedan 

den I juli 1979 ersatts av en styrelse. Importkontoret har antagit benäm

ningen Import Promotion Office for Products from Developing Countries 

(IMPOD). Den 1 juli 1979 fanns vid kontoret nio anställda. varav ätta 
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utgjorde handliiggandc personal. 

Den verksamhet som bedrivs av kontoret ligger inom handclsdc

partcmcntets verksamhetsomd1de men finansieras enligt riksdagens beslut 

med bistiindsmcdcl. Kontoret har möjlighet att bedriva viss uppdragsvcrk

samhet. 

/111por1ko111ore1 fiir 11-/andsprodukter 

Importkontoret konstaterar i sin anslagsframstiillning för budgctäret 

1980/81 att det är sviirt att siirskilja och utviirdcra resultatet av kontorets 

verksamhet. l\fon hiinvisar bl. a. till att det iir svärt att fastställa sambandet 

mellan cxportfiiriindringar i u-ländcrna och kontorets insatser och att 

kontoret genom sin litenhet och sina i sammanhanget begränsade resurser 

cndasl kan [1stadkomma marginella effekter. Dessa kan dock siirskilt för de 

mindre och minst utvecklade u-ländcrna vara av stor belydelse. Vidare 

framhi'tlls att m[rnga av kontorets insatser har eller kan förväntas fä effrkter 

först pti liingrc sikt. Den stora eftcrfrägan pii kontorets tjänster innebär dock 

enligt importkontoret att kontoret har en viktig uppgift att fylla. Fran 

u-hinclernas sida har också i olika sammanhang framhållits vikten av att 

statliga organ inriittas i industriländer dit u-ländcr kan vända sig. 

Vid ingi\ngcn av budgctiirct 1979/80 delades verksamheten in i tvi'! 

program. för marknadsinformation och för marknadsföring. Fördelningen 

av medlen mellan programmen framg<lr av tahcllen. Importknntoret 

beriiknar för budgetåret 1980/81 en ökning av medlen med 837 000 kr. Diirav 

utgör 279 000 kr. pris- och löneomriikning. För ökat personalbehov beräknas 

198 ()()() kr. 

Personal 

Handl(iggande personal 
Övrig pc.:rsonal 

Ansla~ 

U1gifier 
lv1arknadsi nformation 
Marknadsfiiring 

lnkomsta 
Friin anslag under trc.:dje huvudti
teln 
lJppdrags\'erksamhet 
Nettoutgift 

\lJ791XO 

8 

9 

I 627 000 
I 873 000 

3 500 000 

- .1 49X 000 
I 0110 
I 000 

13criiknad ändring 191:\0!K l 

Mynd 

+ 1.5 
of 

+ J,5 

+ 453 000 
+ 38.f l)l)() 

+ 837 000 

Föredraganden 

of 
or 
of 

+ 194 000 
+ 144000 

+ 338 000 

- 336 000 
of 
of 
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fi)rt!draganden 

Importkontoret har en viktig uppgift att fylla genom att bist[1 u-liinderna i 

syfte att öka deras exportinkomster och bidra till deras utveckling. Mot 

bakgrund av den ökade cftcrfr<'1gan pil kontorets tjänster anser jag att medlen 

biir iika med 338 000 kr. för budgetåret 1980/81. Av det totala beloppet 

beräknar jag 194 000 kr. för programmet marknadsinformation och 144 000 

kr. for programmet marknadsföring. 

Den liinderkrt.:ts som biir komma i åtnjutanck av importkontorets tjiinster 

faststiilldcs i samband med kontorets inriittande. N:igon föriindring av 

!,!rundcrna för val av länder bör inte göras. Diircmot har utvecklingen lett till 

och kan komma att leda till att föriindringar behöver giiras i den förteckning 

över liinder som var aktuell vid tidpunkten för kontorets inrättande. Det 

torde fa ankomma pil regeringen att vidtaga siidana föriindringar. 

Regeringen har tidigare räknat liinemedel för fem tjänster vid importkon

toret. Diirutiiver har myndigheten inriittat ytterligare fyra tjänster. Dessa 

bör enligt min mening från budgctiiret 1980/81 fa samma stiillning som övriga 

arvodestjänster vid kontoret. 

I likhet med vad som gäller inom flertalet andra myndigheter bör för 

chefen fiir importkontoret inriittas en ordinarie tjänst som tillsätts med 

förordnande för viss tid. 

Kontoret har möjlighet att avgiftsbcliigga sina tjänster vilket bl. a. kan 

underlätta prioriteringen mellan olika insatser. Denna möjlighet bör i ökad 

utstriickning beaktas. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, efter samräd med 

chefen för utrikesdepartementet, att 1 000 kr. tas upp under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en ordinarie tjiinst med 

beteckningen p för chef för Importkontoret för u-landsproduk

ter. 

2. till Importkontoret för u-landsprodukter för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 6. Sveriges turistråd 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

24 759 000 

26 771 000 

32 771 000 

Reservation () 

Sveriges turistråd är en stiftelse inrättad av staten. Svenska kommunför

bundet och Landstingsförbundet. Turistrådet leds av en styrelse. Denna 

bcstitr av 17 ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsen tillsätts av 

regeringen. Ledamöter och suppleanter representerar stiftarna samt för 

närvarande Landsorganisationen i Sverige. Tjänstemännens centralorgani

sation. Svenska resebyråföreningen. Sveriges campingvärdars riksförbund. 

4 Riksdagen 1979180. 1 sam/. Nr 100. Bil 14 
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Sveriges hotell- och rcstaurangförhund, Svenska turistföreningcn. Scandina

vian airlincs system och Linjeflyg. statens jiirnviigar. Lantbrukarnas 

riksförbund. Sveriges redareförening och Kooperativa förbundet. 

Turistriidcts huvudkontor ligger i Stockholm. Sveriges turistriid har f. n. 

llcssutom kontor i Köpenhamn. Oslo. Helsingfors. London, Haag. Ham

burg. Paris. Zi.irich. New York och Los Angeles. Kontoren i Haag och Zi.irich 

drivs i samverkan med handelskontoren på respektive ort. medan kontoren i 

USA drivs i viss samverkan med turistrådets motsvarigheter i Danmark. 

Finland, Island och Norge. 

Turistrådets uppgift är att som centralt organ planera. samordna och 

genomföra åtgärder för att främja marknadsföring av turism i Sverige. 

Turistrådet skall därvid söka tillgodose behovet av semester- och rekrca

tionsmöjlighctcr hos en bred allmänhet i Sverige och de övriga nordiska 

länderna. 

Turistrådet skall vidare ta tillvara möjligheterna till ett växande valutain

flöde från utländska turister i Sverige, varvid särskilt marknadsföring av ledig 

kapacitet inom hotell- och turistanläggningar skall ht:aktas. 

Inriktning för perioden 1980/81-1984/85 

Si·eriges turistråd påpekar att turismen ·är en näring av stor ekonomisk 

betydelse för Sverige. Turismen är därtill en exportnäring med stor potentiell 

kapacitet. Utvecklingsmöjligheterna är goda bl. a. genom en väntad allmän 

expansion av turismen i Västeuropa. genom att semestrarna blir längre. 

genom att det finns ledig kapacitet inom inkvarteringsscktorn och genom att 

det svenska kostnadsläget blivit fördelaktigare i förhållande till andra 

länder. 

Turistrådet betonar vidare turismens samhällsekonomiska och regional

politiska betydelse. 

Sveriges turistriid konstaterar dock att det finns strukturella utvecklings

hinder för svensk turism. Utbudet är splittrat och produktutvecklingen låg. 

Det föreligger även brister i det siffermaterial som skall beskriva svensk 

turism. 

Sveriges turistråd har i sin långsiktiga verksamhetsplanering prioriterat en 

lösning av nuvarande strukturella problem. De aktiviteter som för närva

rande bedrivs och de som turistrådet föreslår för budgetåret 1980/81 är 

anpassade till turistrådets långsiktiga program för de strukturella åtgärder

na. 

Turistrådets program för de strukturella åtgärderna omfattar fortsatt 

arbete med att etablera regionala produktions- och bokningsorgan och 

vidareutveckling av organisationsutformning och systemutveckling avseende 

ett rikstäckandc datoriserat boknings- och informationssystem liksom 

åtgärder för att lösa nuvarande problem med distribution av turistproduktcr 

utomlands. Vidare omfattar arbetet produktutveckling, marknadsföring och 
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exportfrämjande i samverkan med regionala bokningsorganisationer. regio

nala och lokala turistorganisationer samt turistnäringen i övrigt. 

Enligt turistrådet har marknadsföringen i Sverige uppnått en i huvudsak 

acceptabel nivå. Med hänsyn till att de stora möjligheterna att sälja svenska 

turistprodukter bedöms finnas på de utliindska marknaderna föreslår 

turistrf1det en kraftigt ökad satsning pä dessa marknader. Denna satsning är 

främst inriktad mot deb stöd av en mer aktiv marknadsföring frän de 

regionala boknings- och marknadsföringsorganisationerna, dels åtgärder för 

att förbättra kunskaperna hos svensk turistindustri vad avser internationell 

marknadsföring. Satsningen avser dessutom åtgärder för att bättre anpassa 

svenska turistprodukter till utländska konsumenters krav och behov. 

Turistrådet framför att man kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt 

att utveckla och tillhandahålla basinformation om turism bl. a. som underlag 

för prognoser och l[mgsiktiga handlingsprogram. 

Budgetåret 1978/79 

Sveriges turistråd anger i sin anslagsframställning att den verksamhet som 

var planerad för budgetåret 1978179 i allt väsentligt har genomförts. 

Utvecklingen av bl. a. bokningsorganisationerna har gått snabbare än 

planerat. 

Turistrådet konstaterar att ett flertal genomförda projekt avseende 

produktutveckling och marknadsföring visar på positiva resultat. Bl. a. 

omfattar ökningen av turister från utlandsmarknaderna i första hand de 

länder där marknadsinsatser har prioriterats. 

Budgetåret 1979/80 

Inriktningen av verksamheten som framgår av prop. 1978179: 100 bil. 14 

(NU 1978179:27, rskr 1978179:217) och prop. 1978179:127 bil. 6 (NU 

1978179:45, rskr 1978179:322) bedöms kunna fullföljas. 

Budgetåret 1980/81 

Sveriges turistråd 

I förhållande till budgetåret 1979/80 föreslår turistrådet främst ökade 

resurser för produktutveckling, marknadsföring. distribution och andra 

exportfrämjande åtgärder. Ökade resurser begärs också för information 

såväl utomlands som inom landet om Sverige som turistland. 

För utveckling av ett rikstäckande datoriserat hokningssystem hegärs 

totalt 6.5 milj. kr. varav 5 milj. kr. för budgetåret 1980/!:ll. 

Turistrådet begär vidare ökade resurser för utbildning, statistik- och 
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prognosverksamhet m. m. för att öka marknadsvetandet inom turismområ

dct. 

Förslaget innebär avseende kostnader för huvudkontor och utlandskontor 

endast en pris- och löncuppräkning av anslaget för budgetåret I 979/80. 

Turistrådet föreslår en ökning av anslaget med 14 834 000 kr. till 

41 605 000 kr. 

Föredraganden 

I sin långsiktiga verksamhctsplanering har Sveriges turistråd prioriterat 

verksamhet som syftar till en lösning av nuvarande strukturella problem 

inom svensk turism. Jag tillstyrker turistrådets prioritering. 

Turistrådets uppgift är att som centralt organ planera, samordna och 

genomföra åtgärder för att främja marknadsföring av turism i Sverige. Av 

detta följer att verksamheten bör inriktas på att stimulera och rationalisera 

försäljningen av semester- och rekreationsresor i och till Sverige. De 

regionala produktions- och bokningscentraler som har bildats eller är under 

bildande är exempel på betydelsefulla åtgärder i detta avseende. Det är 

viktigt att dessa centraler blir så stora att de får en tillräcklig bas för att driva 

rationell marknadsföring inom och utom landet. 

Det är dock angeläget att stryka under att turistbranschens livskraft och 

konkurrensförmåga främst är en följd av näringens möjligheter att själv 

utveckla sig. Turistrådets roll är att stimulera denna utveckling. Det 

ankommer därför på företagen själva att bära de samlade kostnaderna för sin 
verksamhet. 

Turismen har under senare år fött en ökande betydelse för Sveriges 

ekonomi och sysselsättning. Enligt min mening är det angeläget att skapa 

gynnsamma förutsättningar för såväl svenskar som utlänningar att turista i 

Sverige i en större utsträckning än för närvarade. Härigenom torde 

bytesbalansen förbättras samtidigt som positiva sysselsättningseffektcr 

skapas. Det senare förhållandet gynnar särskilt de regionalpolitiska stödom

rådena. 

Sveriges turistråd föreslår för budgetåret 1980/81 främst ökade resurser för 

olika insatser på utländska marknader. Jag delar turistrådets uppfattning att 

en satsning bör göras för att öka även utlänningars turistande i Sverige. 

Jag har inte beräknat medel för information om Sverige i länder som 

turistrådet f. n. ej bearbetar. I detta sammanhang kan nämnas att en 

utredning (Dir H 1979/80:07) om kommersiell information till utlandet 

nyligen påbörjat sitt arbete. 

Sveriges turistråd har f.n. tio utlandskontor varav det gemensamma 

nordiska kontoret i Los Angeles läggs ned under år 1980. Kontoren i Haag 

och Ziirich drivs i samverkan med handelskontorcn på respektive ort. I likhet 

med min företrädare (prop. 1979/80: 16 sid. 9) vill jag stryka under betydelsen 

av nära samarbete mellan Sveriges turistråd och dess utlandskontor och bl. a. 
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exportfrämjandets fältorganisation. Enligt min mening bör därför ökad 

uppmärksamhet ägnas åt olika möjligheter att reducera de administrativa 

kostnaderna för turistrådets utlandskontor. 

En ökande del av turistrådets tjänster omfattar rådgivning och annan 

serviceverksamhet. Denna verksamhet bör successivt bli självfinansierad 

t. ex. genom att från rådet bryta ut ett delvis fristående organ som helt 

avgiftsfinansieras. Denna fråga bör utredas närmare av turistrådet och 

redovisas i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1981/82. 

' Turistrådet begär medel för utveckling av ett rikstäckande datoriserat 

bokningssystem. Jag anser att ett sådant bokningssystem är väsentligt för att 

göra utbudet av turistprodukter mer lättillgängligt än f. n. Som jag nyss har . 

anfört bör det emellertid ankomma på näringen själv att bära de samlade 

kostnaderna för sin verksamhet. Jag förordar därför att Sveriges turistråd 

eller ett för ändamålet tillskapat organ för att täcka kostnaderna för 

utveckling av ett rikstäckande bokningssystem får ta upp län om högst 6.5 

milj. kr. med statlig lånegaranti. Det bör få ankomma på regeringen att ta 

slutlig ställning till lånegarantins storlek. 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag ett medelsbehov av totalt ytterligare 6 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. uppdra åt fullmäktige i riksgäldskontoret att efter hemställan 

från regeringen ikläda staten garanti för lån till Sveriges 

turistråd eller ett för utveckling och drift av ett rikstäckande 

bokningssystem särskilt tillskapat organ med sammanlagt högst 

6 500 000 kr. 

2. till S1wiges turistråd för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 32 771 000 kr. 

8 7. Intcramcrikanska utvccklingsbankcn 

1978179 Utgift 4 800 000 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

9 300000 
11400000 

lntcramerikanska utvecklingsbankcn (IDB) inrättades år 1959. Banken 

har till uppgift att bidra till en ökad ekonomisk och social utveckling i de 

latinamerikanska medlemsländerna. Härför skall banken bl. a. utnyttja egna 

resurser och upplånat kapital för finansiering av utvecklingsprojekt samt i 

övrigt främja investeringar av offentligt och privat kapital för utvecklings

ändamål. 

F. n. är 24 latinamerikanska u-länder. USA och Canada samt 15 

icke-regionala länder medlemmar i banken. Resolutioner om Surinams och 

Portugals inträde har godkänts av medlemsländerna men dessa två länder har 

ännu inte blivit medlemmar. 

Nya regler för upphandling, som antagits av IDB:s direktion, trädde i kraft 
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den 9 juli 1976 i samband med de första icke-regionala ländernas inträde i 

banken. Enligt dessa regler är all upphandling som finansieras med 

IDB-medel begränsad till bankens medlemsländer. Vid s;idan upphandling 

erhåller företag- på samma sätt som vid leverans till projekt finansierade av 

Världsbanken och andra multilaterala biståndsinstitutioner - kontant 

betalning. 

IDB-projekten har en dominerande ställning inom mänga sektorer i 

åtskilliga latinamerikanska länder. Detta kan fä till följd att utrustning som 

köps till IDB-finansierade projekt. såsom kraftverk eller teleanläggningar. 

bildar standard så att utrustning av samma fabrikat också köps in till icke 

IDE-finansierade projekt. Många av de projekt som finansieras av IDB 

ligger inom sektorer där svenska företag har goda möjligheter att göra sig 

gällande. Detta gäller särskilt industrier, gruvor, elkraft. transporter och 

kommunikationer (inkl. teleområd.et). Mot denna bakgrund beslöt riksda

gen våren 1977 i enlighet med regeringens proposition 1976/77:83 om 

exportfrämjande åtgärder med avseende på u-länder att regeringen skulle 

förhandla med IDB och sluta avtal om svenskt medlemskap (NU 1976177:47, 

rskr 1976177:332). I september 1977 undertecknades en överenskommelse 

om svenskt medlemskap i IDB. 

Bankens kapital och Sveriges andel 

Bankens eget kapital består av dels aktiekapital, s. k. ordinarie kapital och 

interregionalt kapital, dels en fond för särskild verksamhet. Vid utgången av 
år 1978 uppgick det ordinarie kapitalet till 9 658 milj. dollar, det interregio
nala kapitalet till I 960 milj. dollar och fonden för särskild verksamhet till 

5 906 milj. dollar. Det ordinarie kapitalet och det interregionala kapitalet 

består av dels en inbetald del. dels en del som skall inbetalas vid anfordran. 

s. k. garantikapital. Den senare delen ärden största, ungefär 85 %·.Kapitalet 

i fonden för särskild verksamhet betalas in till fullo av medlemsländerna. 

Bankens kapital har ökats i omgångar genom större insatser från 

medlemsländerna. Den s. k. fjärde kapitalpåfyllnaden innebar för perioden 

1976--1978 att bankens aktiekapital ökades med 4 000 milj. dollar och fonden 

för särskild verksamhet med 1 045 milj. dollar. Därutöver har aktiekapitalet 

ökats med ytterligare 1 300 milj. dollar, vilket i sin helhet är garantikapital. 

Banken har inte föreslagit någon insats från Sverige med anledning av dessa 

kapitalökningar utöver vad Sverige skulle erlägga genom överensk0mmelsen 

om inträde i banken. Kapitalpåfyllnaden har genomförts sånär som ett 

mindre belopp från USA till fonden för särskild verksamhet. 

Banken har för avsikt att även i framtiden öka sin utlåning. Av den 

anledningen har banken i december år 1978 fattat beslut om en ytterligare 

ökning av bankens kapital under perioden 1979-1982, den s. k. femte 

kapitalpåfyllnaden. Resolutionen avseende denna kapitalpåfyllnad är öppen 

för medlemsländernas godkännande fram till början <1v år 1980. Det 
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ordinarie och det interregionala kapitalet skall ökas med 8 000 milj dollar 

varav 600 milj. dollar skall betalas in av medlemsländerna och resten utgöra 

garantikapital. fonden för särskild verksamhet skall ökas med 1 750 milj. 

dollar, vilket belopp skall betalas in i sin helhet. Länder som blivit 

medlemmar efter år 1976 (däribland Sverige) har rätt att göra inbetalningar 

under perioden 1980-1983. Inbetalningarna till såväl aktiekapitalet som 

fonden kan efter förhandling med bankens direktion ske i form av skuldbevis 

som löses in av IDB under ett antal år. 

Vid sidan av aktiekapitalet och fonden för särskild verksamhet adminis

trerar banken en rad andra fonder varav den svenska utvecklingsfonden för 

Latinamerika utgör en av de mindre. Denna fond, som är 1966 upprättades 

genom ett avtal mellan IDB och svenska regeringen, har tillförts 5 milj. dollar 

av statliga anslag för finansiellt utvecklingshistånd. Fondmedlen har använts 

för ett vattenförsörjningsprojekt i Sao Paulo i Brasilien. 

Enligt överenskommelsen om svenskt medlemskap i IDB har Sverige 

tecknat sig för en insats om sammanlagt 21,9 milj. dollar. Av Sveriges insats i 

IDB utgörs den ena hälften, 10,9 milj. dollar, av aktier i det interregionala 

kapitalet. Av detta belopp har 1.8 milj. dollar erlagts under treårsperioden 

1977-1979 i tre lika delar ,medan resten, 9,1 milj. dollar, utgör garantikapital. 

Ena hälften av de tre inbetalningarna har erlagts kontant, medan den andra 

har erlagts i form av icke räntebärande skuldbevis i svenska kronor. vilka 

löses in av IDB i lika delar under de följande fyra åren. Detta medför 

sammantaget att Sverige enligt överenskommelsen vid inträdet i IDB har att 

göra kontanta betalningar under åren 1977-1983. 

Den andra hälften av Sveriges insats, 10,9 milj. dollar, består av en andel i 

fonden för särskild verksamhet. Det totala beloppet har erlagts under 

treårsperioden 1977-1979 i tre lika delar. Inbetalningarna sker genom 

skuldbevis vilka löses in i lika delar under de följande fyra åren. En del av det 

skuldbevis som utställts år 1977 löstes omedelbart in. Den totala period 

under vilken Sverige gör kontanta inbetalningar till fonden är således 

1977-1983. 

Fram till och med hösten 1979 har Sverige erlagt ca 21 milj. kr. till IDB. 

Under perioden 1980-1983 skall tidigare utställda skuldbevis lösas in i 

svenska kronor. År 1980 skall Sverige betala in ca 11,4 milj. kr. till IDB 

avseende inlösen av skuldbevis som utställts åren 1977, 1978 och 1979. 

Sverige har i enlighet med riksdagens beslut tecknat sig för ett deltag~nde i 
den femte kapitalpåfyllnaden (prop. 1978179: 100 bil. 14, NU 1978179:37, rskr 

1978179:337). Sverige har därvid tecknat sig för en insats om 22,2 milj. dollar. 

Av denna insats utgörs 9,4 milj. dollar av aktier i det interregionala kapitalet. 

Av detta belopp skall 0,7 milj. dollar betalas in under perioden 1980--1983 i 

fyra lika delar medan resten, 8,7 milj. dollar, utgör garantikapital. 

Inbetalning kan efter förhandling med bankens direktion ske genom 

skuldbevis i svenska kronor vilka löses in av IDB i lika delar under de 

följande fyra åren. Kontanta betalningar görs då aren 1981-1987 (budget-
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åren 1981182 t. o. m. 1987/88). 

Den resterande delen av Sveriges insats. 12,8 milj. dollar, hestiir av en 

andd i fonden för särskild verksamhet att hetalas in under perioden 

1980--1983 i lika delar. Betalning kan ~iven här efter förhandling med bankens 

direktion ske genom skuldhevis vilka inliises unckr påföljande fyraårsperiod. 

varvid den totala k:-intantbetalnin!!sperioden blir 1981--1987. 

I samband med att Sverige tecknade sig för att delta i kapitalp[1fyllnadcn 

utbad sig Sverige om möjlighet att före den 31 oktober 1983 teckna 

ytterligare aktier i det interregionala kapitalet i enlighet med bankens 

resolution. Aktieteckning kan. om Sverige önskar utnyttja denna möjlighet. 

ske med ytterligare upp till 11,8 milj. dollar. varav 0,9 milj. dollar som 

inbetalt kapital och resten som garantikapital. Detta innebär att Sveriges 

insats totalt i det interregionala kapitalet kan komma att uppgå till 21,3 milj. 

dollar. varav 1,6 milj. dollar som inbi:talt kapital och resten som garantika

pital. 

I enlighet med avtalet om upprätlimde av banken är Sveriges, liksom 

iivriga medlemsländers. insatser i form av aktier och andelar uttryckta i fasta 

dollarvärden. Samtidigt är dessa värdesäkrade enligt en s.k. värdesäkrings

klausul, vilket innebär att medlemsländerna vid kursförändringar mellan 

dollar och den egna valutan antingen fttr göra fyllnadsinbctalningar eller 

erhäller återbetalningar från banken. I samband med Sveriges tredje 

inbetalning år 1979 har denna värdesäkringsklausul tillämpats, vilket 

medfört att IDB till svenska staten har återbetalat drygt 2 milj. kr. Vidare har 

utställda skuldbevis skrivits ner med totalt 1.7 milj. kr. 

Sveriges rösretal och representation i hankcn 

Sverige har genom överenskommelsen om intriide i IDB erhållit rätt till ett 

visst antal röster i banken. Sveri!!e har i och med den tredje inbetalningen 

hösten 1979 fullgjort sina ;itagandcn enligt denna överenskommelse. 

Därmed uppgår röstetalet till 1 041. vilket motsvarar 0, 11 '}(, av det totala 

röstetalet i banken. Efter fullgjord inbetalning vid femte kapitalpilfyllnaden 

kommer Sveriges röstetal att uppgå till l 825, vilket utgiir samma andel som 

f.n. under förutsättning att alla andra l~inder går med i kapitalpiifyllnadcn och 

sedan fullgör sina åtaganden. Om Sverige utnyttjar den tidigare nämnda 

möjligheten att teckna sig för fler aktier kan röstetalet öka upp till 2 805 eller 

0.l 7S·o. 

Medlemsländerna repn:senteras i bankens styrelse av var sin ledamot och 

en suppleant för denne. I bankens direktion finns tolv exckutivdirektörer 

varav två representerar de icke-regionala medlemsländerna. Sverige före

träds tillsammans med Belgien. Danmark. Finland. Italien. Nederländerna. 

Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland sedan den 1 juli 1979 av en 

brittisk exekutivdirektör. Tidigare kom exekutivdirektören från Förbunds

republiken Tyskland. Sedan hösten 1978 har exekutivdirektören en svensk 
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assistent for en tv{1årspcriod. 

Övriga icke-regionala medlemsländer dvs. Frankrike. Israel, Japan. 

Jugoslavien. Portugal. Spanien. Schweiz och ÖsterrikL· representeras sedan 

den I juli 1979 av en spansk exckutivdirektör. 

Sverige har genom den tyske och sedermera den hrittiske exekutivdirek

tören fatt en god insyn i banken. Bankens utli!ningsverksamhet fril.js noga och 

Svnige har vid olika tillfällen, bl.a. vid bankL·ns iirsmiiten. framfört 

synpunkter pi1 liineinriktningen. 

Svenska företag har hittills enligt uppgift friin Sveriges lndustriförbund 

erhiillit order pil 260 milj. kr. till I DU-finansierade projekt. Den samlade 

effekten for svensk export av Sveriges medlemskap l!iter sig inte hediimas 

lika liitt. Detta gäller i synnerhet ~om företagen ofta rn;lste följa ett projekt 

anda fr{111 planeringsstadiet för att komma i fri1ga som leverantörer. I si1dana 

fall hlir det allt~f1 niirmast friiga om en exportsatsning pii längre sikt. 

Vid riksdagens behandling av prop. 1978179: 100 bil. J4 uttaladL' riksdagen 

(NU 1978179:37. rskr 1978/79:337) att en parlamentarisk kommitte borde 

tillsiittas för att utvärdera IDB:s utlåningspolitik och ge riksdagen erforder

ligt beslutsunderlag. Regeringen har under hösten 1979 tillsatt en s{1dan 

kommitte med uppgift att ta fram underlag för en bedömning av IDB:s 

utliiningspolitik och inriktning i övrigt (Dir. H 1979:06). Tonvikten i 

kommittens arbete skall läggas vid en bedömning av effekterna för svenskt 

vidkommande av medlemskapet i IDB samt följderna av ett svenskt uttriicle 

fr<'in handels- och utrikespolitisk synpunkt och för sysselsättningen i 

landet. 

Bankens urlåning.n·crksamilet år 1978. plan för år 1979 och 11tfi11/ förs/11 

lwlnlrct 1979 

Bankens utlf111ingsverksamhct kan sägas ha genomgiltt tre faser. Den 

första fasen (1959-1965) kännetecknades av att banken lade stor vikt \'id 

projekt med en social inriktning som vattcnfiirsörjning. avlopp. bostiider 

m. m. Erfarenheterna från denna fas visade att projekten di1 inte kom de 

fattigaste befolkningsgrupperna till del. Som en följd hära\' sjönk andelen lim 

till social infrastruktur under den andra fasen ( 1960- 1 'J72). Då ökade i stiillet 

andelen Ian till ekonomisk infrastruktur (elektrisk kraft. kommunikatio

ner). 

Fr[111 början av 1970-talet lade banken ökad tonvikt p[1 att skapa en 

balanserad ut\'eckling mellan olika sektorer och länder. Av denna anledning 

har banken under den tredje fasen delat in länderna i fyra kategorier. A-D. I 

grupp A ingår de större och relativt sett mer utvecklade länderna och grupp B 

omfattar en mellangrupp liinder. Länder som inkomstmiissigt inte kan 

klassificeras som minst utvecklade länder men som har ekonomiska 

svarigheter pga. begränsade hemmamarknader hänförs till grupp C:. Grupp 

D slutligen omfattar de Wndcr som anses vara minst utvccklack mL·d hiinsyn 
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till inkomst och andra kriterier. 

Banken har i sin utlåningsverksamhet under denna fas i ökad utsträckning 

orienterat sig mot de minst utvecklade liindcrna och regionerna i Latiname

rika och mot de fattigaste samhällsskikten. Denna inriktning har kommit till 

uttryck i den prioritering som banken visar gentemot den grupp länder som 

banken har klassificerat som de minst utvecklade i regionen eller som de med 

en begränsad marknadspotential. Inriktningen uttrycks även i den speciella 

vikt banken lägger vid att stödja de underutvecklade regionerna eller den 

fattigare befolkningen i de länder som är mer utvecklade. Banken har för 

avsikt att under perioden för den femte kapitalpåfyllnaden fortsätta denna 

inriktning. Nära hälften av resurserna avse~ gå till projekt av denna kategori. 

Detta är en inriktning som Sverige medverkar till att främja. 

Banken beviljar lån till projekt i de latinamerikanska medlemsländerna 

dels på kommersiella villkor fran de ordinarie och interregionala kapitalen, 

dels på särskilt gynnsamma. s. k. mjuka, villkor fran fonden för särskild 

verksamhet. År 1978 uppgick den totala beviljade utlåningen till 1 871 milj. 

dollar vilket innebar en ökning med drygt 3 % mot föregående år. Det 

ordinarie och det interregionala kapitalet svarade för 59 o/,,. fonden för 

särskild verksamhet för 37 % och övriga finansieringskällor för 4 % . År 1978 

utgör det sista året i perioden 1975-1978 under vilken den fjärde kapitalpå

fyllnaden ägt rum. Den totala beviljade lånesumman för perioden översteg 

något den uppsatta målsättningen iiven om målet för år 1978 inte helt 

uppfylldes. 

Banken understryker att är 1979 för ses som ett övergångsår inför perioden 

1979- 1982 för den femte kapitalpåfyllnaden. För år 1979 har banken planerat 

bevilja en utlåning om totalt 2 030 milj. dollar varav 56 '/(;avses finansieras 

från de ordinarie och interregionala kapitalen med viss kompletterande 

finansiering och 38 % från fonden för särskild verksamhet. Lånen frän 

fonden planeras öka med 92 milj dollar från 683 milj. dollar till 775 milj. 

dollar. 



Tabell I 

Lån från IDB 

Procentuell fördelning på ländergrupper och finansieringskälla 

Ordinarie och 
interregionalt 
kapital 

-
utfall 

1975 1976 1977 1978 

Grupp A 74 74 72 65 
Grupp B 14 12 Il 18 
Grupp C 6 6 12 3 
Grupp D 6 8 5 12 
Regionala 
projekt - - 2 
Totalt 100 100 100 100 

Grupp A: Argentina, Brasilien. Mexico 
Grupp B: Chile. Colombia. Peru 

Fonden för 
särskild 
verksamhet 

plan utfall 

1979 1975 1976 1977 1978 

74 25 8 21 7 
15 9 35 7 Il 
10 17 8 16 9 
I 44 48 56 69 

- 5 I - 4 
100 100 100 100 100 

Övriga 
finansierings-
källor 

plan utfall 

1979 1975 1976 

8 - 16 
Il 16 4 
13 3 23 
68 72 41 

9 16 
100 !()() 100 

Grupp C: Bahamas, Barbados. Costa Rica, Jamaica, Panama, Trinidad och Tobago, Uruguay 

Totalt 

plan utfall 

1977 1978 1979 1975 1976 

Il 20 4 46 41 
- 10 34 12 21 

24 39 8 11 8 
65 28 54 28 28 

- 3 3 2 
100 1()0 100 100 100 

Grupp D: Bolivia. Dominikanska republiken, Ecuador. El Salvador, Guatemala. Guyana. Haiti. Honduras, Nicaragua. Paraguay 
Regionala projekt: Karibiska staterna, Centralamerikanska staterna. Andinska gruppen 

1977 1978 

~, _,_ 42 
9 15 

14 7 
25 33 

- 3 
100 100 

plan 

1979 

44 
15 
Il 
30 

100 

~ 
:::' -'.e 
-...I 

~ 
:? -= = 
~ 
iii"' 

(1Q 
Dl -"" 
::i:: 
Dl 
::I 
c. 
t!> 
;;; 
c. 
t!> 

"C 
Dl ., -t!> 

3 
t!> 
::I -~ 

V\ 

'° 
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I tabt'll 1 iiterfinns bankens utliining respcktivt' planerad utlåning fördelad 

mellan olika grupper av länder för åren l1J75-1978 och {ir 1979. Av denna 

framgi1r att andelen liin till de tio fattigaste länderna som endast har ungefär 

13 %, av befolkningen i de regionala mcdlcm~ländcrna har ökat fr[m 28 % till 

33 C:( .• Vad g:iller dessa Hinders andd av limen pä mjuka villkor. dvs. från 

fonden för siirskild verksamhet. förutses denna uppgå till 68 r,:;;. {ir 1979 mot 

44 c;;,. år 1975. 

Utläningen under iir 1978 till länderna i grupp A har iitergiitt till samma 

niv{i som i!r 1976. Det iir framför allt l;inen till Brasilien men även till 

Argentina som minskat år 1978 jiimfört med {ir 1977. För är 1979 förutses en 

mindre uppgimg. Denna kan hiinföras till en ökning av andelen lån på h{irda 

villkor medan !{men pi1 mjuka villkor kommer att ligga pt1 en liig nivå. 

Banken uppskattar lfmeprogrammct för perioden 1979-1982 till 8 170 milj. 

dollar varav 7 400 milj. dollar skall vara i konvertibla valutor. Av detta 

llmcprngram skall 5 670 eller 69 1.:~. finansieras med det ordinarie och det 

interregionala kapitalet och 2 500 mil.i. dollar med fonden för särskild 

verksamhet. Genom detta låneprogram möjliggörs en ökning i utlåningen 

om 5-7 % per iir i reala termer. 

Uinderna i grupp A kommer att under perioden fä låna 3 000 milj. dollar 

ur det ordinarie och det interregionala kapitalet. vilket innebär att nuvarande 

nivå bibeh{11ls. Lin till övriga liinder avses lika i reala termer under perioden 

och uppg{1 till 4 400 milj. dollar i konvertibla valutor. Denna inriktning 

inneMr att en ökat tonvikt läggs p~1 de fattigare liinderna. Vad speciellt gäller 

lån i konvertibla valutor fdm fonden för särskild verksamhet skall under 

periodens två första iir [1tminstone 75 '}(· gf1 till de minst utvecklade länderna 

(grupp 0). Andelen skall under de diirp{1 två följande {uen höjas till minst 

80 ''(,. Länderna i grupp B och C skall bara kunna Iana konvertibla valutor ur 

fonden för projekt som kommer de fattigaste befolkningskategorierna till 

godo. 

Under det första halvåret 1979 har bankens styrelse beviljat 20 lån till ett 

viirck av 515 milj. dollar. De beviljade lånen motsvarar 25 %0 av mtilsätt

ningen för {ir J 979. Motsvarande uppgift för iir 197t' var 24 % .. Fram till slutet 

av september har lån till ett värde av 816 milj. dollar beviljats. En större del 

av limeansökningarna kommer i ill" liksom tidigan' ar att behandlas under det 

fj;irde kvartalet. Av denna anledning är det inte möjligt att dra några 

definitiva slutsatser bc:trätfande itrets utlåning pä grundval av hittills 

tillgängliga uppgifter. 

Trots att verksamheten under de tre första kvartalen legat på en låg nivå 

kommer banken sannolikt att under ar 1979 fatta beslut om utliming mellan 

92 och 11.UJ (;'( av den för ~lret planerade utl;'iningen. 

IDB liigger i sin utliming stor vikt vid projekt som är inriktade på 

landsbygdsutveckling och jordbruk. särskilt i fattigare delar av Latinameri

ka. Banken stödjer inte bara ökad jordbruksproduktion utan strävar även 

efter att förbättra levnadsnivän för den fattigare befolkningen i regionen 
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genom projekt för landsbygdselektrifiering. hiittre viigar till marknadsplat

ser, dricksvattensystem, bättre kommunikationer, biittre sjuk- och hälsov[1rd 

och större utbildningsmöjligheter. För rerioden 1975-1978 har banken 

planerat följande utlåning fördelad rå olika sektorer; jordbruk inkl. fiske 

20--30 %, transporter och kommunikationer 10-15 %, social infrastruktur 

15--25 <;'!<> samt industri och turism 10--20 'k. 

Av bankens utlåning år 1978 gick 13 '/(. till jordbrukssektorn inkl. fiskt:. 

13 % till social infrastruktur, 41 % till elektrisk energi och 10 c;;, till 

transporter och kommunikationer. Vid en jämförelse mellan utfallet och 

målsättningen för perioden 1975--1978 framkommer att andelen lån till social 

infrastruktur och jordbruk ligger kring den nedre delen av det intervall som 

planerats för perioden, 16 resp. 21 'f'<,. Andelen lån till transporter och 

kommunikationer samt energi ligger i mitten av dessa st:ktorers intervall. 12 

resp. 28 %. 

Under perioden 1979--1982 planerar banken att satsa merparten av 

resurserna på fyra st:ktorer. För landshygdsutveckling (livsmedelsproduk

tion, hälsovård, vatten, utbildning m. m.) uppgår planen till 30--35 % av 

utlåningen och för stadsutveckling (utbildning, hälsovård. arbetstillfällen 

m. m.) till 10--15 %. Till energiprojt:kt planeras 25--:lO % och till projekt för 

att stärka den externa sektorn (öka exporten eller minska importen) planeras 

W-25 % av utlåningen. En jämförelse mellan utfallt:t för perioden 

1976--1978 och målsättningen för perioden 1979--1982 visar att insatserna pf1 

sektorerna landsbygdsutveckling och stadsutveckling ökas medan sektorn 

energi och den externa sektorn i framtiden kan ges minskade insatser. I 

sammanhanget bör framhållas att banken endast i viss utsträckning genom 

t. ex. bistånd till tekniskt samarbete (se nedan) kan påverka låneinriktning

en. Avgörande för denna inriktning är i första hand de lånesökande 

ländernas egna önskemål om lån. 

Som exempel på projt:kt fö~ vilka lån beviljats under är 1979 kan niimnas 

bevattning i Brasilien (40 milj. dollar från det ordinarit: kapitalet och 17 milj. 

dollar från fonden för särskild verksamhet), industrikreditprogram i Ecuador 

(30 milj. dollar från det interregionala kapitalet och 15 milj. dollar i form av 

komplementär finansiering), vattenkraft i Argentina (155 milj. dollar från 

det interregionala kapitalet). högre utbildning i Panama (l3,9 milj. dollar 

från fonden för särskild verksamhet), bevattning i Bolivia ( 12.2 milj. dollar 

från fonden för särskild verksamhet} och 8L5 milj. dollar för stöd till 

återuppbyggnad av jordbruks- och industrisektorerna i Nicaragua (36,5 milj. 

dollar från fonden för särskild verksamhet och 45 milj. dollar fri\n övriga 

finansieringskällor). 

Vid sidan om låneverksamheten Himnar IDB visst bistånd i form av bidrag 

till tekniskt samarbete, projektering och dylikt. Totalt liimnade IDB 56,6 

milj. dollar i sådant stöd år 1978. Principerna för inriktningen av denna 

stödverksamhet är i stort desamma som för låneverksamht:ten. 

IDB finansierar i princip endast en del, 25 % , av de utvecklingsprojekt 
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som bedrivs av de latinamerikanska medlemsländerna och som banken 

deltar i. Fram till utgången av är 1978 har banken finansierat ca 14 000 milj. 

dollar i projekt som totalt kostar 57 000 milj. dollar. 

Under år 1978 samarbetade banken liksom tidigare nära med andra 

internationella och intcramcrikanska institutioner i syfte att öka resursflödet 

till regionen och då främst till de minst utvecklade områdena. Exempel på 

sådana institutioner är EG, OPEC Special Fund och Intcrnational Fund for 

Agricultural Development. Banken samarbetar också med övriga regionala 

banker i Latinamerika. Vidare förekommer samarbete med Världsban

ken. 

Vid jämförelse av utlåningen från IDB och Världsbanken till ID!J:s 

medlemsländer i Latinamerika under treårsperioden 1976-1978 kan noteras 

att 56 % av Världsbankens lån gick till de mer utvecklade länderna i regionen 

medan motsvarande procenttal för IDB var 45 %. IDB hade en förhällan

devis högre andel lån till de fattigaste länderna, 30 % mot 17 % för 

Världsbanken. Om länder i grupp C medräknas är procenttalen 39 för IDB 

och 22 för Världsbanken. Totalt var utlåningen från IDB något lägre, 5 200 

milj. dollar, än från Världsbanken. 5 400 milj. dollar. 

Med hänvisning till min redogörelse hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till lnteramerikanska utvecklingshanken för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag om 11 400 000 kr. 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 63 

C. KOMMERSKOLLEGIUM M.M. 

C I. Kommerskollegium 

1978179 Utgift 20 878 355 

1979/80 Anslag 22 584 000 

1980/81 Förslag 23 941 000 

Kornrnerskollegium iir central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa fdgor i 

samband med niiringsriittsliga regleringar och inrikeshandel. 

Kommcrskollegium leds av en styrelse. Chef för kollegiet är en general

direktör. som är styrelsens ordförande. Inom verket finns en planeringssek

tilm, fyra utrikeshandelsbyråcr samt en byrå för inrikeshandel och adminis

trativa fr;igor. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt rt1d och en CECA *-niimnd samt 

rådgivande nämnder för frågor rörande auktorisation och godkännande av 

revisorer samt för frågor rörande godkännande av tolkar och auktorisation 

av översättare. 

Personal 

1 landliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjuk.värd 
Rescersättningar 

(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 
Automatisk databehandling 

(därav engångsutgifter) 
Stipendier till svenska praktikan-
ter vid internationella organisa-
tioner 
Till regeringens disposition 

1979/80 

89 
65 

154** 

18 203 000 
35 000 

200 000 

1591 000 
730000 
239 000 
(30 000) 

20000 
I 566 000 

22 584 000 

*CECA = Europeiska kol- och stålgemenskapen 

Beräknad ändring 198(1!81 

Kornmers
kollcgium 

+ 

+ 
+ 

of 
of 

of 

987 000 
of 
of 

525 000 
2!0000 
28 000 

of 
of 

+I 694 000 

Föredragan
den 

+ I 

+ I 

+ 755 ono 
2 000 
5 000 

+ 509 000 
+ 164000 

30000 

of 
34 000 

+I 357 000 

•*Därav två tjänster för redovisningsfunktionen som återförts frtrn statens industri
verk <len I juli 1979. 
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f.... 0111111crskcillcgi11m 

Fiir hudgc.:titret 1978.'79 har komim:rskolkgium rc.:dovisat en resultatanalys. 

Av denna framgår att knmmcrskolkgicts resurser i friiga om utrikeshandels

verksamhcten i stor utstriickning har fatt tas i anspräk för förhandlingarna 

inom ramen för MTN. TEKO-frågor och frttgor som sammanhiinger med det 

krisartade liiget pii viirldsmarknaden för jiirn och stål. Arbetsuppgifterna 

riirande icke-tarifföra handclshinder har successivt ökat. Detta har medfört 

att angelägna arbc.:tsuppgifter. somt. ex. övervakningen av st{1limporten, ej 

kunnat fullgiiras p{t ett tillfredsstiillande sätt. 

I-Iandliiggningen av de l0pande iirendcna p[1 inrikeshandelns område har -

med undantag av tillsynsiirendcna pa revisorsområdct - kunnat fullgöras i 

stort sett enligt planerna. Utvecklingsarbete har diiremot kunnat ske endast i 

ringa omfattning. 

Angelägna admi11istratii·a insatser har ej kunnat genomföras. P[i plw1e

ri11gssida11 har pel-sonal i stor utstriickning varit engagerad i KORG

projektet . 1 Vissa andra arbetsuppgifter har därför måst eftersättas. 

I. Pris- och löneomräkning m.m. I 582 000 kr. 

2. De besparingar som kollegiet enligt huvudförslaget har redovisat i sin 

efft:ktiviseringsplan innebär en reducering av anslaget Lönekostnader. Den 

erforderliga reduceringen genomförs genom minskning av medel till konsult

och expertarvoden. 

3. Knmmerskollegiets organisation iir för niirvarande under utredning. 

Den bcriiknas vara klar i april lWill. Av denna anledning begiirs ej några 

resursförstiirkningar utöver en generell uppriikning av expensanslaget med 

150 ()()() kr. 

h'ircdraga11de11 

Med utgi·ingspunkt friin besparingsalternativet beriiknar jag anslaget till 

23 94 l ()()()kr. Jag har därvid räknat med att medlen till avlöningar kan skiiras 

ned i enlighet med kollegiets besparingsalternativ. 

Kummerskollegiets nya organisation tillkom iir 1973. Pa framställning av 

kommerskollegium uppdrog regeringen åt statskontoret att i samarbete med 

kollegiet utreda organisationen av kollegiets planeringsfunktion. Kommers

kollegiet har i samråd med statskontoret med en skrivelse till regeringen 

begärt att statskontorets uppdrag utvidgas till att i samverkan med kollegiet 

avse en 0versyn av kollegiets organisation i dess helhet. Regeringen har 

beslutat i enlighet med verkets framställning. Översynen beriiknas vara 

slutförd i april l9XO. 
I proposition l 979/R0:24 om de multilaterala handelsförhandlingarna inom 

I Den av statskontoret i samråd med kommerskollegict företagna översynen av 
kommerskollcgiets organisation. 
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ramen for allmiinna tull- och handelsavtalet ( GA TTi m.m. föresl~ts all 

Sverige anslutt:r sig till övcn:nskl'llllllclsen lllll tt:kniska hamklshindt:r i 

GAIT. som skall triida i kraft år 1980. Ö\'crcnskommelsl'n komml'r att 

irrnl'biira vissa iitagandcn för svensk del. Sttluncla skall publicering ske av alla 

antagna tekniska förskrifter. standarder och Cl:rtificringssystL'lll liksom a\· 

förslag till sitllana bestämmelser. vilka bL·döms fä dscntlig inverkan p<i andra 

parters handel. Vidare skall niimnda förslag notifieras andra parter via 

GA IT-sL·kretariatet. Slutligen skall en eller flera upplysningscL·ntraler 

uppriittas. som kan besvara fiirfr<'igningar frim andra parter bctriiffande 

föreslagna och antagna tekniska föreskrifter. standarder och certificringssys

tcm. fienom arbetet i El·TA p;i delta omr~ide har Sverige en viss beredskap 

att ta p<i sig dessa nya uppgifter. Kommerskolkgium som idag ansvarar för 

notifiering i EfTA knmmer att ges ansvaret för de nya uppgifterna som 

GA Tr-liverenskommclsen medför. Kollegiet kommer att tillsammans med 

Standardiseringskornmissionen i Sverige ( SJS) anmiilas som upplysningscen

tra\er. För att p[\ ett rationellt sätt kunna genomföra de nya åHiggandena 

kommer kommerskollegium i samarbete med SIS att bygga upp ett 

dataregister c:iVer standarder och tekniska föreskrifter i Sverige. Kornmcrs

kollegium undersöker närmare förutsättningarna och kostnaderna för ett 

siidant dataregister. Omfattningen av de nya uppgifterna kan bedömas först 

niir tillämpningen av den nya överenskommelsen kommit igång. Jag föreslår 

att kommcrskollegium för budgetiirct 1980/81 tillförs ytterligare en tjänst 

som handläggare samt ökade medel för expenser. 

Det handelspolitiska läget i världen iir fortfarande osäkert. Jag finner det 

diirför nödviindigt att om utvecklingen av kommerskollegiets allmiinna 

handelspolitiska verksamhet skulle kräva tillskott av resurser detta skall 

kunna ges efter prövning av regeringen. 

Jag hemst~illcr att regering.en föres\iir riksdagen 

att till Kommerskollegium för budgetiiret 1980/X I anvisa ett 

förslagsanslag av 23 941 000 kr. 

5 Riksdagen !979i80. I sam/. Nr 100. Bil/../ 
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C 2. Bidrag till \'issa internationella b)Tåcr m. m. 

197R'7lJ Utgift 4176282 

1979/80 Anslag 4 .'il)l) ()()() 

1980/8 I Förslag 4 568 nno 

Fr{1n anslaget hötrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organ. För hudgei:lret 1980/81 tordL' medel ber~iknas enligt följan

de. 

···-----------------------
llJ7l)/80 

I. Internationella hvriin i Paris för utstiillningar 
(prop. l'J47: I hil. 12 s. 150) 2') 000 

1 Organisationen för intellektuell ;iganderiitt. 
intcrnationdla hyrän (Wll'O!BIRl'I)' (prop. 
19S6:1 bil. 12 s. 161. ll)li3: I. bil. 12 s. 152) I 132 000 

3. Irllernationclla rådgivande homullskommit-
tcn (ICACl (prop. 1951 :47) 25 llllll 

4. Internationella studiegruppen för bly- och 
zinkfriigor(prop. 196ll:l. bil. 12 s. 284) 4tJOOO 

5. Internationella kaffeorganisationen (prop. 
1962:1. bil. 12s. 281) 195000 

6. Internationella gummistudicgruppcn (prop. 
1%6:1. bil. 12 s. 168) 25 000 

7. Internationella kakaoorganisationen (prop. 
197:Uli l 32 OOll 

8. Organisationen för de järnmalrnsexporteran-
dc l;indcrna ( prop. 1975/76:24) 300 000 

9. Internationella rådet för samarbete pi'! tullom-
r[1det. 383 000 

10. Internationella tulltariffbyrän 82 OOU 
11. GATT-organisationen 2 346 000 
12. Ovrigt 10 ooo 

Totalt 4 599 000 

* A i-gifter 

Parisunionen. skvdd av industriell ;igamkriitt 
Niccunionen, varnm;irkesklassificcring 
1.ocarnounionL'll. rni\nsterklassificering 

Frii·illiga bidrag 

Konventionen angftenJe internationellt patentsamarbete ( PCT) 

1980/81 
Andring 

+ :i 000 

of 

+ -' 000 

+ 7 ()()() 

of 

of 

+ ]6il00 

of 

+ 112 000 
6000 

- 178 000 
of 

J] 000 

Kornmitten flir int.:rnati<'nellt samarbete för informations;'1tervinning mellan patent
verk (ICIREPA T) 
Konventionen angitcnJc internati1>nell patentklassificering (IPCl 
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Fiirt'draganden 

\1ed hänvisning till sammanstiillningen hemstiilkr jag att regeringen 

föresl<'tr ribdagen 

att till Bidrag till i·issa imern111ionclla hyriier 111. m. för budgeti'1ret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 4 561-i 000 kr. 

C 3. Kostnader för ''issa nämnder m. m. 

1978179 Utgift 999 129 

1979/80 Anslag 997 ()()() 

1980/81 Förslag l 122 000 

Fran anslaget bestrids utgifter för arvoden. expenser m.m. för gransk

ningsnämnden för försvarsuppfinningar. resegarantiniimnden, lotterinämn

den. handelsprocedurri1det och oljekrisniimnden. 

Lotterinämnden är central myndighet för friigor om tillämpningen av 

lotteriförordningen (1939:207. omtryckt 1974:221. iindrad 1977:295 och 

1978:759). Det åligger nämnden särskilt att fullgöra de uppgifter som anges i 

lotterikungörelsen (1974:222, fodrad 1978:760) dvs. att liimna närmare 

föreskrifter för tilliimpningcn av lotteriförordningen och i anslutning härtill 

meddela r;'\d och anvisningar samt att vara sista instans för besvär över 

polismyndighets och länsstyrelses beslut enligt lotteriförordningen. Nämn

den skall ocksa verka för änclamillsenlig kontroll av lotterier bl.a. genom 

utbildning av kontrollanter och i övrigt verka för enhetlig tillämpning av 

lotteriförordningen. Nämnden prövar frågor om tillstfmd till spel p<
0

l 

utbetalningsautomat ombord p<l vissa fartyg i internationt'll trafik nch om 

tillständ att inneha utbc:talningsautomat. Lotteriniimnclen och dess uppgifter 

beskrivs i prop. 1974:51 samt i instruktiont:n ( 1974:223, :indrad 1977: 121) för 

lotte1inämnden. Till nämnden är knutet ett kansli. 

Handelsproeedurriidet är ett organ som drivs gemensamt av svenska staten 

och av näringslivet. representerat av Sveriges industriförbund. Rådet skall 

som centralt organ utarbeta och befordra utarbetande av lösningar. som 

innebiir förenkling av handclsprocedurer. Med handelsprocedurer förstås de 

åtgiirder. rutiner och formaliteter som iir förknippade med insamling. 

presentation. överföring och behandling av information som iir nödvändig i 

nationell och internntionell handel. R<idet skall verka för att sådana lösningar 

kommer till användning inom den offentliga förvaltningen och inom 

näringslivet. Riiclcts verksamhet regleras av ett avtal som godkändes av 1975 

~irs riksdag (prop. 1975:41 ). Avtalet trädde i kraft den 1juli1975 och gäller 

t.o.m. den 30 juni 1980. 

Verksamheten finansieras av staten och Sveriges industriförbuncl till lika 

delar. Enligt nuvarande avtal kan statens sammanlagda bidrag uppgä till 

h\igst 250 000 kr. per budgctär. under förutsiittning att niiringslivcts kontanta 
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hidrag urpgiir till 150 000 kr. D:irtill kommer n:iringslivets kostnadsfria 

expcrtinsatser. som i avtalet viirclcrats till !()() 0(10 kr. pcr budgetar. 

l\1edelsförbrukningen fiir nämnda institutioner har fi'r budgetiiret I lJK0/81 

heräknab enligt följande. 

I. (i ranskningsniim nJen för fiirsvarsuppfinnin-
gar fprop.1971: DS) 

2. Rcsegarantin;imnckn (prnp. 1972:92) 
3. L<llll'ri11i1mnckn (prop.1974:5 I) 
4. I lanJclsprocedurri1dct (prop. ]lJ/):41) 
5. Ol_ickrisniimndcn (prop. 1975A2) 

Summa 

Lorreri11clm11de11 

J97ll!SO Bcr<iknaJ 
ändring 
1'181J/81 

-------------

50 OIM) of 
2111)()1) nf 

(182 ()(I() + (>(l()(J{) 

2."15 (Il)() + h) (I()() 

lll t 100 llf 

997 000 + 125 000 

Lotterinämnden har under verksamhetsarct h{1llit 16 sammantriiden. 

Antalet inkommna iircnden var 266 varav 229 avgjorts. Niimnckn har 

utfärdat Regler för polismyndighL'lernas tillst[mdsgivning för roulettspel 

(kommerskollcgiums författningssamling KFS 1978: 17. LN: I). Vidare har 

nämnden sammanställt en praxissamling kallad Lottt:riniimndcns praxis. 

Undc::rvisning för berörd länsstyrelsepersonal och i några rc::gioner polisper

sonal har anordnats. Arbetsuppgifrer som inte till fullo hunnits med iir 

framförallt övervakning av kontrollen samt uthiltlning av kontrollanter inom 

bingo. mulettspel och lotterier. Niimnden begiir en halvtidstjänst som 

assistent. 

Harulclsprocedurrådcr 

Handclsprocedurri'1det har i skrivelse den 31 <iugusti 1979 överlämnat 

förslag hetr. verksamheten under perioden 1980-1985. Rådet föreslår att 

förhandlingar skall tas upp om den fortsatta verksamheten och att ett nytt 

avtal hör avse femårsperioden 1980-1985. Rådet utgår från att verksamheten 

hör bygga på samma principer som under innevarande avtalsperiod. Rådet 

anser att verksamheten hör tillföras ytterligare resurser och föreslår därför 

att förhandlingarna som utgångspunkt hör ta en höjning av de kontanta 

bidragen till sammanlagt 950 000 kr. per år. 

Föredraganden 

Lotteriniimnden är tillståndsmyndighet för innehav av spelautomater. 

Nämndt:n har i sin anslagsframställning förutsatt att nämnden äger rätt att för 
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kontroll av sådant innehav ta ut vissa avgifö:r. För egen del har jag funnit att 

nämnden inte utan särskilt bemyndigande från riksdagen torde ha rätt att ta 

ut sådana avgifter. Förslag om avgifter för kontroll pi1 lotteri- och 

spclomr{1det i stort har lämnats av lottcriutn.:dningen, vars betänkande f.n. 

remissbehandlas. Den aktuella fr:J.gan bör enligt min mening tas upp i 

samband med dessa förslag. 

Vid överliiggningar mellan staten och Sveriges imlustriförbund har enighet 

nåtts om ett förslag till nytt avtal om handelsprocedurrådcts verksamhet. 

Avtalsförslaget torde fo fogas som bilaga 14: 1 till detta protokoll. 

Det nya avtakt skall c.:nligt förslaget gälla fr. o. m. den 1juli1980 t. o. m. 

den 30 juni 1985. Senast ett år före utgangen av avtalet förutses parterna 

inleda överläggningar om förbngning av avtakt. 

Handelsprocedurrädcts verksamhet förutsiitts drivas i stort sett efter 

samma riktlinjer som tidigare. Enligt avtalsförslagct skall staten bidra med 

300 000 kr. per år. Industriförbundet svarar i samverkan med övriga 

niiringslivsorganisationer för ett kontanthidrag med lägst 260 000 kr. per 

år. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovct till 

1 122 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att i huvudsaklig överensstämmelse med 

vad jag förordat sluta nytt avtal med Sveriges industriförbund 

om handelsprocedurrådet, 

2. till Kostnader för l'issa nämnder m.m. för budgetåret 1980/81 

anvis<t ett förslagsanslag av l 122 000 kr. 

C 4. Exportkreditnämndcn, täckande aY Yissa förluster 

1980/81 Förslag 1 000 

Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att inom de av statsmakterna 

angivna riktlinjerna mot premie ikliida staten ansvar för att tiicka vissa risker 

för utebliven betalning. som kan uppstå vid export. 

EKN :s styrelse består av 12 ordinarie ledamöter - varav en ordförande och 

en vice ordförande - för behandling av ärenden rörande garantier vid affärer 

på kommersiella villkor ( n-garantier) och av 9 ordinarie ledamöter, förutom 

tidigare nämnd ordförande och vice ordförande. för behandling av ärenden 

rörande garantier på särskilt gynnsamma villkor vid export av betydelse för 

u-ländernas ekonomiska utveckling (u-garantier), ärenden rörande investc

ringsgarantier och ärenden rörande garantier vid export med ett särskilt 

samhällsintresse (s-garantier). Chef för EKN och verkställande ledamot av 

nämnden är en generaldirektör. Nämndens kansli består av en garantiavdel

ning med fem enheter och en allmän avdelning med fyra enheter. 
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Riksdagen beslöt under 1978179 års riksmöte att EKN årligen bör 

underställa regering och riksdag sin verksamhet för prövning (prop. 

1978179:201, NU 1978179:51, rskr 1978179:444). EKN har till regeringen 

inkommit med en skrivelse den 5 oktober 1979 i vilken lämnas en redogörelse 

för utvecklingen av nämndens engagemang och skadereglcringar samt en 

prognos för verksamhetens utveckling under de närmaste åren. 

Nul'11rande ordning 

Riksdagen beslöt senast vid 1978179 års riksmöte om beloppen för statens 

betalningsansvar (prop. 1978179:201. NU 1978179:51, rskr 1978/79:444 ). 

Genom beslut den 21 december 1978 har regeringen bemyndigat EKN att 

bevilja statsgarantier för exportkredit intill ett belopp av 35 000 milj. kr. 

varav 6 000 milj. kr. har reserverats för u-garantier. 

Riksdagen godkände vid riksmötet 1976/77 att en rörlig kredit om 400 milj. 

kr. ställdes till regeringens förfogande (prop. 1976177:26, NU 1976/77:12, 

rskr 1976/77:53). Regeringen har genom beslut den 15 december 1976 hos 

fullmäktige i riksgäldskontoret hemställt om att tillhandahålla exportkredit

nämnden den rörliga kredit riksdagen ställt till förfogande. 

Efter remiss har yttrande över EKN :s skrivelse den 5 oktober 1979 avgivits 

av fullmäktige i Sveriges riksbank och fullmäktige i riksgäldskontoret. 

EKN har i skrivelse den 1 oktober 1979 till regeringen hemställt om 

utanordning av medel för täckande av skaderegleringshelopp för förluster 

som inte täcks av premier för garantigivning för export till Turkiet. EKN 

hänvisar till regeringens beslut den 21 september 1978 i vilken EKN fick i 

uppdrag att under vissa förutsättningar meddela garanti för export till 

Turkiet till ett sammanlagt garantibelopp av högst 150 milj. kr. 

EKN:s skrii·e/se om verksamheten m.m. 

EKN lämnar i skrivelsen den 5 oktober 1979 om verksamheten m.m. 

redogörelse för nämndens risktagande och reserver. Utvecklingen har 

präglats av snabbt stigande totala åtaganden med en hög och något ökande 

koncentration till ett fåtal länder. Vidare kännetecknas utvecklingen av en 

allt större andel åtaganden inom svaga ländergrupper och en sjunkande 

premiereserv. 
Under budgetäret 1978/79 ökade totalengagemanget med ungefär 20 000 

milj. kr. till ungefär 59 000 milj. kr. Av denna ökning utgör garantiförbin

delserna en mindre del. 

EKN understryker att verksamhetens reslutat har försvagats så att 

framtida utbetalningar över statsbudgeten inte kan uteslutas. EKN:s 

reservfonder, som byggts upp av försäkringspremierna och som i första hand 

skall täcka uppkommande skadefall, har de senaste åren minskat i absoluta 

tal. Samtidigt har åtagandena ökat kraftigt. De minskande reserverna har 
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l!tncklingcn a,· EK~:s engagemang - uppdelat pit förhindclser och utfästelser 1mkr1 

Totalt N-garanticr 

Fiirb. Utf. Totalt Förb. Utf. Totalt Fiirb. 

1973-06-30 2 4ti9.2 5 587 .3 8 056.5 2 227 .9 4 806.4 7 144.4 191.3 

1977-06-30 10mu 16 162.8 26 951.5 9 165.U 13657.ll 22 822.(1 I (1L\.7 
l'J78-0li-.10 12 601.4 26 045.5 3'J 307.0 10 893.8 21 776.9 32 070.ll I 767.7 
1979-0ti-3!1 15 231 .:1 43 823.3 5'J O.'i4J1 13 361.1 38 327.4 51 688.5 I 870.2 

----·-----

orsakats företrädesvis av ett flertal. större skadefall, avseende bl.a. Turkiet 

och Nordkorea. Budgetåret 1978179 gav trots relativt goda prcmicintiikter ett 

underskott pä ungefär 106 milj. kr. Nämndens reserver minskade därigenom 

till ungefär 220 milj. kr. Reservernas andd av förbindelserna har und<:r året 

därför fortsatt att försämras. Dessa utgör nu ungefär 1,5 %· heräknat p<'i hela 

nämndens verksamhet. Vad g~iller n-garantiverksamh<:ten är andelen ännu 

mindre eller ungefär 0.9 % . Dessa siffror är internationellt sett mycket 

låga. 

Rescnerna i procent a\' förhindclserna \'id hudgctårsslut (mkrl 

fotalt N-garantier 

Förb. Reserv l}( Förb. Reserv ';'.·(. Förb. 

1973-06-30 2 669.2 200,4 8.1 2277.9 179.4 7.9 19U 

1977-0o-30 10 77fU 34~(5 3,2 9165.0 254.2 2.8 I 613.7 
1978-06-30 12 661,4 329.5 2.6 10 893.8 217.8 2.l.1 1 767.7 
1979-0ti-30 15 23U 222.8 1.5 13 361 ,1 116.0 0.4 1 870,2 

För att möta den oförmånliga utvecklingen i affärsrcsultatct och höja 

intäkterna har nämnden under året vidtagit en premiejustering. EKN har i 

samma syfte övervägt i vad mån garantigivningen bör ske med större 

försiktighet. Nämnden konstaterar emellertid att det vid införandet av 

restriktioner vid garantigivningen samtidigt varit nödvändigt att beakta att 

syftet med det statliga garantistödet inte förringas. 

EKN påpekar vidare att skadcutbetalningarna under år 1978 varit hela tre 

gånger större än premieintäkterna. Det måste. menar nämnden. trots att 

även utländska kreditförsäkrare tvingats till stora utbetalningar_ iiven 

internationellt sett betraktas som anmärkningsvärt. 

EKN framhåller i sin skrivelse att vad gäller ramhehovet för hudgctåret 

J 980/81 hänsyn bör tas till de under senare år snahba svängningarna 

framförallt ifråga om volymen av utestäende garantiutfästelser. Dessa 

utfästelsers förvandling till förbindelser är naturligtvis heroende av huruvida 

en affär slutligen kommer till stiind eller inte. EKN understryker att 

Li-garantier 

Utf. Totalt 

7~0.lJ 'Jl2.I 

2 5115.8 4 129.5 
48MU () 636.4 
5 . .i<J."\.6 7 365.8 

U-garantit:r 

Reserv ~-;C 

20.<J Hl.9 

90.'J 5,6 
107.'J 6.1 
104.ll 5.6 
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ovissheten om vilka större affärer svenska företag kommer att göra skapar 

behov av att riksdag och regering till niimndens förfogande ställer relativt 

stora ramutrymmen. EKN menar diirför att för n-garantigivningcn förefaller 

en ökning med 8 UOU milj. kr. till 47 000 milj. kr. motiverat. Vad giillcr 

s/u-g<.r<mtigivningen är ökningen av denna svär att förutse. Med hiinsyn till 

att de tillgängliga r;~rnarna anses relativt höga föreslås en begränsad ökning 

med 111111) milj. kr. till 1-1000 milj. kr. 

Den riirliga kredit hos riksgiildskontoret. som till marknadsmässig ränta 

stiir till exportkn:ditniimndens förfogande, iir avsedd att utnyttjas vid 

tillfälliga belastningar. Dess storlek biir anpassas till tänkbara variationer i 

skadeutbdalningarna. Därigenom begriinsas risken för skaderegleringar 

över anslaget för oförutsedda utgifter i fall där återvinning senare kan väntas. 

Nämnden menar att storleken på den rörliga krediten beräknas så att den 

täcker dels en viss koncentration av utbetalningar i samband med skuldkon

solideringar och dels större regleringar vilka inte är förutsebara. Såsom 

exempel på den sistnämnda kategorin nämner EKN garantier för '"bonds'", 

motgarantier. garantier som förfaller vid plötslig avbeställning av större 

projekt före skeppning eller garantier som förfaller p.g.a. avbrott av en affär 

med stora kontantbetalningar. 

EKN anger att premiereserverna under budget;het 1980/81 kan vara 

förbrukade. Ett underskott p{1 mellan 200 och 300 milj. kr. är dessutom 

tänkbart. Med hiinsyn till detta och mot bakgrund av risken för ytterligare 

skadefall av ovan nämnda slag hemstiiller EKN om att den rörliga krediten 

hos riksgiildskontoret ökas med 200 milj. kr. till 600 milj. kr. 

EKN:s skrivelse om ersättning fi.ir skadcreglering på Turkiet. 

EKN redogör i skrivelsen den I oktober 1979 om ersiittning för 

skadereglering pii Turkiet för vissa garantier vilka medfört fi.irluster. 

Regeringen uppdrog den 21 september 1978 lit EKN att utöver dittills 

gjorda åtaganden meddela garanti för export till Turkiet under vissa 

förutsättningar till ett sammanlagt garantibelopp av högst 150 milj. kr. 

Regeringsbeslutet förutser att ersättning av förluster inom denna ram, som 

inte täcks av premier. skall regeringen efter anmiilan fdm niimnden fatta 

särskilt beslut om. 

EKN redovisar i sin skrivelse de åtaganden som gjorts med hänvisning till 

nämnda regeringsbeslut. Nämnden har utfärdat garantiförbindelser med (i I 

milj. kr. och garantiutfästelser med 83 milj. kr. För garantiförbindelser har 

premier erlagts med 240 316 kr. Två ansökningar om skadereglering med ett 

sammanlagt crsättningsbelopp på ungefär 3 280 000 kr. har nämnden bifallit. 

Detta belopp täcks alltså inte av den för ändamålet disponibla premiereser

ven. 

EKN har hemställt om medel för täckande av det aktuella skaderegle-
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ringsl1eloppet. EKN har ocks<i hemstiillt om heslut om formen för crhiillancle 

av medel för täckande av ev. kommande skaderegleringar inom ramen för 

sådana regcringsbeslut. 

Föredraganden 

Den statliga garantigivningen for exportkrediter får en allt större hetydelse 

för den svenska exporten. Det gäller siirskilt för större projekt och 

systemleveranser vilka utgiir en viixandc del av svenska företags export. 

EKN har ocksi1 redogjort för niimndens allt sti>rrc åtaganden och de 

sviuigheter som kan uppst[1 de niirmaste <
0

iren. Det iir möjligt att skadefallen 

ökar i omfattning samtidigt som nämndens resurser i form av fonder 

uppbyggda med premiemedel minskar. EKN utesluter inte att framtida 

utbewlningar för skadefall kan komma att helasta statsbudgeten. 

EKN anser att statens betalningsansvar för exportkreditgarantier m{1ste 

ökas mot bakgrund av den viixande betydelsen för svensk industri av att 

erh~11la garantier för export. EKN föreslår att maximibeloppet för statens 

betalningsansvar ökas till 61 000 milj. kr. varav 14 000 milj. kr. för 

s/u-garantier. Detta skulle betyda en ökning med ett totalt belopp av 9 000 

milj. kr. varav 8 000 milj. kr. för n-garantier och l 000 milj. kr. för 

s/u-garantier. 

De allt större ersättningarna för skadefall har medfört minskande reserver 

för EKN. Större oförutsedda skadefall kräver tillgång pä likvida medel. 

Nämnden föreslår därför en ökning av den rörliga krediten från 400 milj. kr. 

til 600 milj. kr. 

EKN:s förslag har tillstyrkts av fullm:iktige i rikshanken och fullm:iktige i 

riksgäldskontoret. 

EKN har ocksä vänt sig till regeringen med anledning av vissa skadefall ptt 

Turkiet. Regeringen har fattat ett särskilt heslut om att garantier må ge~ inom 

en ram om 150 milj. kr. I beslutet angavs att regeringen vid skaderegleringar 

skulle utöver vad som täcktes av premieinbetalningar. efter anmälan från 

EKN fatta siirskilt beslut om ersättning. EKN har vidare begärt att 

regeringen skall besluta om hur ersättning för eventuellt ytterligare skadefall 

skall regleras. Ett likartat beslut med en ram ri1 JO() milj. kr. har regeringen 

fattat vad gäller Zambia. 

l förordning ( l 965 :660) med instruktion för cxportkrcditniimnden stad

gades att nämnden iiger att från riksgäldsknntoret rekvirera medel som 

fordras för nämndens verksamhet ( 4~ ). Denna möjlighet har även givits i 

senare instruktioner och iir formellt fortfarande gällande. 

Jag delar urpfattningen att den statliga garantigivningen ökat i betydelse 

för den svenska exporten. Konkurrensen på exportmarknaderna har 

härdnat. För särskilt den tyngre kapitalvaruexporten och entreprenadverk

samheten anses kreditgarantierna vara av stor betydelse i den internationella 

konkurrensen. p{1 i första hand öststats- och u-landsmarknaderna. 
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Jag instämmer därför i EKN :s förslag om större ramar och vill föresl:l en 

höjning med 8 OUU milj. kr. till 47 000 milj. kr. för n-garanticr och med l 000 

milj. kr. till 14 OUO milj. kr fi)r siu-garantier. 

Som EKN visar i sin prognos av verksamhetens utveckling kommer 

riskerna för framtida förluster att vara betydande. Den internationella 

ekonomiska utvecklingen kan medföra större skadcregleringar på vissa 

länder. Dessa skall av EKN täckas i första hand av tillgängliga premiefonder. 

När dessa är förbrukade kan den rörliga krediten användas. Mot denna 

bakgrund anser jag det nödvändigt att EKN :s rörliga kredit hos riksgälds

kontoret ökas med 200 milj. kr. till 600 milj. kr. 

Om den situation skulle uppsti1 att de tidigare möjligheterna är uttömda 

föreslår jag att regeringen fitr möjlighet att till EKN över anslaget 

oförutsedda utgifter förskottera de medel som behövs. Om stora definitiva 

förluster faststiills, kommer de ocksa att i sista hand belasta detta anslag. I 

några fall har regeringen beslutat att bemyndiga EKN att inom särskilda 

ramar lämna garantier, varvid angavs att beslut om ersättning för förluster i 

dessa fall skulle tas av regeringen efter anmälan från EKN. För sådana 

förluster som inte täcks av premieinbetalningar. förcsliir jag täckning genom 

att ett I 000-kronorsanslag införs. Skadcrcgleringar med Turkiet inom 

ramen för tidigare regeringsheslut skall alltså belasta detta anslag. 

Meu dessa möjligheter till reglering a\' eventuella skadefall finner jag att 

vad som anges i förordningen (1965:660) med instruktion för exportkredit

niimnden att niimnden vid behov kan rekvirera erforderliga medel frim 

riksgäldskontoret kan upphiivas. 

Jag hemställer att regeringen föresbr riksdagen att fr[in l>Ch med 

budgct[m~t I 980i8 J 

J. medge att staten ?itar sig hetalningsansvar i form av statsgaranti 

för exportkredit till ett belopp av högst 61 000 milj. kr., vara\' 

14 UOO milj. kr. reserveras för garantigivning pa siirskilt 

gynsamma villkor vid export av betydelse fiir u-Iiindernas 

ekonomiska utveckling och för garantigivning vid särskilt 

samhiillsintresse. 

godkiinna att den rörliga krediten i riksgiildskontoret. som 

stiillts till regeringens förfogande för att vid beho\' anviindas för 

utbetalning av er<ittningar för förluster frlin garantivcrksam

hc!L'n. o:nligt de riktlinjer jag tidig;ire har förordat. ökas med 

200 milj. kr. till 600 milj. kr.. 

3. anvisa ett förslagsanslag av J 000 kr. i statsbudgeten för att 

tiicka dt· förluster som kan uppstit vid garantigiving vid särskilt 

regeringsbeslut. 
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D. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR 

D 1. Marknadsdomstolen 

1978179 Utgift 1555044 

1979/80 Anslag I 568 000 

1980/81 Förslag 1 827 000 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt lagen (1953:603, ändrad 

senast 1972:733) om motverkandc i vissa fall av konkurrensbegränsning inom 

näringslivet (konkurrcnshegränsningslagen). marknadsföringslagen ( 1975: 

1418, ändrad 1976:55) och lagen (1971:112, ändrad senast 1977:452) om 

förbud mot oskäliga avtalsvillkor (avtalsvillkorslagen) samt fr. o. m. den l 

juli 1979 vissa ärenden enligt konsumentkrcditlagen ( 1977:981, ändrad 

senast 1978:867), lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsfö

ring av alkoholdrycker och lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om 

marknadsföring av tobaksvaror. 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt åtta 

andra ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter. en för ärenden om 

konkurrensbegränsning och en för övriga ärenden. Av övriga ledamöter 

utses tre bland företrädare för företagarintressen och tre bland företrädare 

för konsument- och löntagarintressen. Till domstolen är knutet ett kansli. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

(därav engångsutgifter) 

Marknadsdomstolen 

1979/80 

4 
5 

9 

I 120000 
1 ()()() 

38 500 

300 500 
108 000 

(38 000) 

I 568 000 

Beräknad ändring 1980/81 

Marknads- Föredraganden 
domstolen 

+2 of. 
+ J of. 

+3 of. 

+ 598 500 + 178 000 
of. of. 

+ 1 son of. 

+ 111 000 + 108 ()()() 
+ 17 000 - 27 000 

(38 000) 0 000) 

+ 728 000 + 259 000 

Under verksamhets;het 1978179 har 27 ärenden inkommit till marknads

domstolen och 26 ärenden har avgjorts. Domstolen hade den :iu juni 1979 

en balans pil '27 ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla 
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typer av ärenden har ökat fr{m att år 1974 ha varit ca nio mimader till att tir 
1978 ha varit ca 13 m{madcr. Domstolens målsättning är en förkortning av 

handliiggningstidcrna s<t mycket som möjligt, vilket inte kunnat genomföras 

hcrocnde bl. a. pit mer komplicerade ärenden och begränsade personalre

surser. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 219 300 kr. 

2. Den hesparing som marknadsdomstolcn enligt huvudförslaget har 

redovisat inneMr en nedskrivning av anslagsposten för lönekostnader med 

35 000 kr. och nödvändiggör diirmed en minskning av medlen för en 

sekreterare hos domstolens kansli. Konsekvenserna skulle bli ökade 

handläggningstidcr och växande ärendebalanser. 

3. För att ncdhringa ärendenas handläggningstid och p[1 grund av iikad 

administrativ belastning erfordras ytterligare en sekreterartjänst 

( + 136 (100 kr.). Dessutom yrkas medel för höjning av lönen för en av 

domstolens sekreterare ( + 5 000 kr.). 

4. P<'1 grund av väntad utvidgning av domstolens kompetensområde bör 

dels en tjänst som kanslichef ( + 167 000 kr.). dels en tjänst som byråassis

tent ( + 100 000 kr.) inrättas. 

5. Medel för att tillskapa nödvändiga biblioteksresurser ( + 28 ()()()kr.) 

och för att inrätta samtalsrum för parterna ( + 15 000 kr.) yrkas. Vidare yrkas 

ökade resurser för extern personaluthildning ( + 4 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Marknadsdomsto/en för budgetiiret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 827 000 kr. 

D 2. Näringsfrihctsomhudsmannen 

1978i79 Utgift 3 101 937 

1979/80 Afölag 3 081 000 

1980/81 Förslag 3 405 000 

Niiringsfrihctsombudsmannen (NO) handhar uppgifter som tillkommer 

honom enligt lagen ( 1953:603) om motverkandc i vissa fall av konkurrens

begränsning inom näringslivet. 

NO bitriids i sin tjiinsteutövning närmast av en ställföretriidare. Verksam

heten iir uppdelad pii rotlar. 
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- ·------·----

197lJ/80 Beriik11au fiiriindring i 'lSW8 l 

NO Fiiredragamkn 

Personal 

Handliiggande pcrsLlnal 14 +2 of. 
Övrig personal fi + I of. 

20 ·t 3 of. 
Anslag 

Lönekostnader 2 750 (}()() + .J92S% + 166 000 

Sjukviird lt)()tl(I of. of. 
Resecrsiittningar 3.J ()()() + 7 (J()() of. 

(iivcn utrikes resor) 
l.okalko<.tnader 217 ()(J(J + l.J7 {JtJ(J + I X~ 000 
Expenser 71l Ollll 9.> 60(1 + 2t> ()I){) 

( diirav engångsutgifter) H IK3 500) ( 12000) 

3 081 000 + 740 000 + 324 000 

Nä ring5f ri h etsom huds mun 11e11 

Under budgetåret 1978/79 har 445 nya ärenden registrerats. 626 ärenden 

behandlats och 429 ärenden avslutats. NO hade den 30 juni 1979 en halans p{i 

197 ärenden. Med de begränsade resurser NO har till sitt förfogande har en 

besvärande fördröjning av viktiga och komplicerade ärenden inte kunnat 

undvikas. Omprioritering av resurser mellan ärenden torde ha skett så långt 

som möjligt utan att eftersärta behovet av konsekventa och vägledande 

stiillningstaganden. Efterfrågan pil NO:s tjänster visar en uppiitgåendc 

tendens. 

l. Pris- och löneomriikning m. m. 342 000 kr. 

2. Den besparing som NO enligt huvudalternativet har redovisat 

(- 68 000 kr.) skulle innebära en reduktion av handläggarresurserna. Detta 

skulle innebära längre handläggningstider. färre initiativärenden och ökad 

ärendebalans. 

3. NO yrkar personalförstärkningar till följd av att antalet ärenden ökar, 

att ärendena blir mer komplicerade samt att det administrativa arbetet blivit 

mer omfattande. Två tjänster begärs(+ 185 000 kr.). Vidare yrkas att en 

f. n. vakanthållcn handläggartjänst skall få disponeras ( + 123 OUO kr.). 

Därtill kommer 3 000 kr. i följdkostnadcr. 

4. På grund av ökad cfterfri\gan av NO:s tjiinstcr. nödvändigheten av 

kontakt med utlokaliserade myndigheter. bl. a. stakns jordbruksniimnd. 

yrkas medel för utökad reseverksamhet ( + 4 000 kr.). Engi"mgsanslag pfi 

sammanlagt 84 000 kr. yrkas väsentligen för att ersätta slitna inventarier. 
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Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Näring5frihetsombwlsmannen för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förs lagsanslag av 3 405 000 kr. 

D 3. Statens pris- och kartellnämnd 

1978179 Utgift 30 842 000 

1979/80 Anslag 25 498 000 

1980/81 Förslag 27 300 000 

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) är central förvaltningsmyndighet för 

frågor rörande prisövcrvakning och har till uppgift att följa utvecklingen av 

och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom 

näringslivet med undantag av bank- och försäkringsväscndet. Nämnden skall 

föra kartellregister samt utföra sådana utredningar som behövs för den 

löpande pris- och marginalövervakningen och för tillämpning av lagen 

(195'.\:603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom 

näringslivet (ändrad senast 1972:733) och lagen (1971:112) om förbud mot 

oskäliga avtalsvillkor (ändrad senast 1977:452). 

Nämnden leds av en styrelse. Denna består av generaldirektören, åtta 

andra ledamöter, som regeringen utser särskilt, samt två personalföreträda

re. 
Inom nämnden finns en avdelning för pris- och konkurrensövervakning 

samt utredande verksamhet och en avdelning för administration, statistik och 

information. Vidare finns ett plancringssekretariat. 

Pcrsona1 1 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsccrsättningar 

(även för utrikesresor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

(därav engångsanvisningar) 
Allmän upplysningsverksamhet 

1979/80 

140 
76 

216 

19 603 000 
47000 

157 ()()() 

3 798 000 
I 768 000 

(-) 
\25 000 

25 498 000 

Beräknad ändring 1980/81 

SPK 

+I 
of. 
+ I 

+ 1749000 
of. 

+ 51 000 

+ 745 000 
+ 587 000 

(121 000) 
+ 9000 
+ 3 141 000 

För<.:dragandc 

of. 
of. 
of. 

+ 981 000 
or. 
of. 

+ 740 000 
+ 75 000 

(-) 

+ 6000 
+ I 802 000 

1 Inkl. extra anstiilld personal för bl. a. handläggning av prisstoppsärenden den I juli 
1979 (30 tjänster). 
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Resultatanslys 

För att tillgodose kravet på en efkktiv prisö1•erl'l1kning ti!Himpar nämnden 

bl. a. ett anmälningsförfarande som för närvarande omfattar ca c100 

tillverkande och importerande företag och 1 600 företag inom tjiinstesek

torn. Anmälningsförfarandet täcker i princip all produktion och handel i 

landet på konsumentvaruomrt1det. 

Vid ingången av budget[1ret 1978179 föll ca 78 % av den totala privata 

konsumtionen under någon form av prisrcglering. l lärav avs{1g ca 71 

procentenheter obligatorisk förhandsanmiilan av planerade prishöjningar 

och ca 7 procentenheter prisstopp. 

Förändringar i prisregleringen under budgct;°Jret innebar att andelen 

prisreglerade varor och tjänster sjönk från ca 78 till ca 63 ~~;;.. Prisstoppade 

och högstprisreglerade varor och tjänster ökade till ca 13 % medan andelen 

varor och tjänster som omfattas av obligatorisk förhandsanmälningsplikt 

sjönk till ca 50 %. 

Vid ingången av budgetåret 1978179 fanns vid nämnden 27 icke avgjorda 

dispensansökningar avseende prisstoppade varor och tjiinster. Under 

budgetåret inkom 717 dispensansökningar. 656 ärenden avgjordes under 

budgetåret varför ärendebalansen vid utgången av budgetåret uppgick till 88 

icke färdigbehandlade dispensansökningar. 

Inom ramen för den obligatoriska förhandsanmälningsskyldigheten har 

nämnden under budgetåret 1978179 mottagit 12 213 anmälningar om prishöj

ningar. Antalet ärenden under behandling vid ingången av budget[1ret var 

747. 12 777 ärenden har färdigbehandlats. Antalet ärenden under behand

ling vid utgången av budgetåret var således 183. 

Totalt färdigställdes under budget;het 1978179 29 lllredningsrapporter, 

varav åtta för NO:s och två för statliga utredningars riikning samt tio 

planeringspromemorior. Vid utgången av budgetåret var 27 utredningar 

pågående. 13 under planering och tio under övervägande. 

I kartellregistret har under budgetåret 1978179 införts 120 kartellavtal och 

andra konkurrensbegränsande överenskommelser. 153 tidigare registrerade 

överenskommelser har upphävts. Ändringar i och tillägg till tidigare 

registrerade avtal har gjorts i 22 fall. Totalt har under budgetåret ca 600 

företag eller organisationer anmodats att lämna uppgifter om konkurrens

begränsande överenskommelser. 

Information om prisutvecklingen ges genom månatliga prisrapporter. 

Upplagan har under budgetåret varit ca 5 000 exemplar. Kvartalsvis" 

rapporter över förhållanden p{1 den svenska och internationella olje markna

den har utgått i ca 2 000 exemplar. Totalt har under budget<'iret utsänts 49 

pressmeddelanden. varav 24 har avsett information om genomförda utred

ningar. Nämndens tidskrift Pris- och kartellfrågor (PKF) har utgivits med 

åtta nummer. Statens pris- och kartellnämnds författningssamling (SPKFS), 

som återger meddelanden och föreskrifter i samband med tillämpningen av 
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allmiinna prisregleringslagen, har utgivits med 13 nummer. 

Niimndcn anför att man under året inom ramen för sin prisövervakning 

genom överliiggningar med prissiittarc kunnat påverka prissättningen i en för 

konsumenterna gynnsam riktning. De begriinsadc personella resurser som 

s!t1tt till niimndens förfogande har dock inneburit att en effektiv övervakning 

inte har kunnat upprätthi'tllas på alla för konsumenten viktiga varu- och 

tjiinsteomr(1den. Resursbrist har siilunda förekommit pil omd1dcn som 

bostäder, olja, transporter. kommunala taxor och avgifter. frukt och 

grönsaker samt niir det gäller statistiskt metodarbete och företagsekonomis

ka analyser. 

St<Ut!ns pris- och kartelt11iim11J 

J. Pris- och löncomräkning + 2 482 000 kr. 

2. Besparingsalternativet innebär för nämndens del minskad ins3ts för 

den pris- och konkurrensövervakande samt utredande verksamheten. Fem 

tjänster skulle ej återbesättas. Detta medför en minskning av lönekostnader 

och övriga kostnader (- 560 000 kr.). 

'.\. I reformalternativet hänvisar SPK till tidigare yrkande på boendeom

rådet och förutsätter att detta leder till den äskade resursförsttirkningen. I 

övrigt yrkas personalförstärkning vid avdelningen för pris- och konkurrens

övervakning med en tjänst ( + 110 000 kr.). 

4. Ökade medel begärs för resor ( + 51 000 kr.). 

5. Ökade expensmedel begärs bl. a. för ökat utnyttjande av ADB inom 

utrcdningsvcrksamhden och för inventarier ( + 498 000 kr.). 

Föredraganden 

För statens pris- och kartellnämnd gäller att medlen har beriiknats med 

utgångspunkt i nämndens huvudförslag. Prisövervakning och därmed 

sammanhiingandc uppgifter är viktiga led i ansträngningarna för att hålla 

tillbaka prisökningarna i ekonomin. Det närmare behovet framöver av 

sådana t1tgärder blir delvis beroende av utvecklingen i ekonomin i stort och 

av omfattningen av de prisreglcrande ingreppen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiillcr jag 

att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 27 '.\00 000 kr. 

Konsumentverket 

l\:onsumcntverkct är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor 

och har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på 

marknaden. I anslutning hiirtill fullgörs de uppgifter, som enligt marknads

föringslagen (I 975: 1418, ändrad senast 1976:292) och lagen (1971: 112) om 
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förbud mot oskiiliga avtalsvillkor (ändrad senast 1977:452) ankommer på 

konsumentomhudsmannen. Verket fullgör vidare uppgifter enligt konsu

mentkreditlagen ( 1977:981. iindrad 1978:598). 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Denne är 

tillika konsumentombudsman. Inom verket finns ett KO-sekretariat. tva 

avdelningar för olika sakomrii.den, en allmän byri'1, en informationsbyrå, en 

teknisk byrå och en administrativ byrä. Till verket är knuten en rådgivande 

nämnd för glcsbygdsfrågor, gleshygdsnämnden. 

Konsumentverket är huvudman för försöksverksamheten med allmänna 

reklamationsnämnden. 

Medel för verksamheten anvisas under följandi: anslag. 

D 4. Konsumentverket: Förvaltningskostnadcr 

D 5. Konsumentverket: Undersökningsverksamhet m. m. 

D 6. Konsumentverket: Allmänna reklamationsnämndcn. 

Anslaget D 4 är ett förslagsanslag. Mi:dlen där anvisas i programtermer. 

Följande programindelning gäller tills vidare. 

l. Marknadsinriktadc aktiviteter. 

2. Systeminriktade aktiviteter. 

3. Allmän information. 

4. Varuprovningar m. m. på uppdrag. 

Programmet Varuprovningar m. m. på uppdrag redovisas under en 

förslagsvis betecknad anslagspost med ett formellt belopp på I 000 kr. Under 

denna post redovisas kostnader och intäkter för verkets uppdragsvcrk

samhet. Anslagsposten för inte helastas. För att lösa tillfälliga likviditetspro

blcm för uppdragsverksamheten disponerar konsumentverket en rörlig 

kredit hos riksgäldskontoret på högst 200 000 kr. 

Anslaget D 5 är ett reservationsanslag, frän vilket verkets bidrag till 
externa undersökningar och studieverksamhet utgår. Anslaget D 6 är ett 

förslagsanslag, som finansierar försöksverksamheten med allmänna rekla

mationsnämnden. 

D 4. Konsumentverket: Förvaltningskostnader 

1978179 Utgift 37 595 

1979/80 Anslag 37 662 

1980/81 Förslag 38 241 

6 Riksdagen 1979/RO. I sam/. Nr J(JO. Rit J.J 
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Programsammanställnin~ 

I llllli-tal krnnor 
----·-------------
1979/80 I 98Ui8 I beräknar 

Anslag Konsument- F\ircdraganclc:n 
verket 

Marknadsinriktade aktiviteter 22 367 25 534 23 331 , 
Systcminrikwdc aktiviteter 8 879 l) 223 9 561 ~. 

3. Allmän information I() 145 12 433 10 828 
4. Varuprovningar m.m. på 

uppdrag 

Summa kostnader 41392 47 191 43 721 

Avgår intäkter under anslagi:-t J 730 5 480 5 480 

Summa anslag 37 662 ·U 711 38 241 

K onsumentl'erket 

Det primära målet för verksamheten är att stödja konsumenterna och 

förbättra deras ställning på marknaden. Arhetet inriktas härvid i första hand 

på problem som berör människors liv, hälsa och säkerhet, på mer betydande 

ekonomiska risksituationer, p{1 svaga konsumentgrupper samt p[1 frågor som 

hänger samman med möjligheterna att rationalisera hushållens arbete och 

minska hushållens energikonsumtion. 

Programmet Marknadsinriktadc aktiviteter 

Målet för verksamheten inom programmet är att påverka producenter, 

distributörer och marknadsförarc att anpassa sin verksamhet efter konsu

menternas behov och att för konsumenterna ange möjligheter till ett 

resursnyttjande som tillgodoser deras behov. 
Verksamheten inom programmet består i huvudsak av projekt av mer 

långsiktig och övergripande natur, handläggning av ärenden enligt mark

nadsförings-. avtalsvillkors- och konsumentkreditlagarna samt rådgivning 

och annan information till den kommunala och regionala konsumentverk

samheten och till allmänheten. Det viktigaste medlet för programmet är 

producentpåverkan genom sådana riktlinjer för företagens marknadsföring 

och produktutformning som verket enligt sin instruktion har att utfärda. 

Hittills har ca 30 riktlinjer utfärdats. Riktlinjerna har berört främst 

säkcrhetsfriigor och frågor som är av stor ekonomisk hctydclse för den 

enskilde. Strävan att förbättra förutsättningarna för konsumenterna att spara 

energi har också föranlett vissa riktlinjer. Riktlinjer har under 1978179 bl. a. 

utfärdats för brandvarnare för bostäder. vissa reflexer som används i 

trafiken, vissa hobbylim vad gäller säkerhet. flytutrustning for fritidshruk, 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 14 Handclsdepartcmentet 83 

redovisning av produktions-, boende- och finansieringskostnaderna vid köp 

av småhus, textila golvbeläggningar. marknadsföring av sällskapsresor samt 

skötselråd för textilier. 

Alla hittills utfärdade riktlinjer har föregåtts av ingäende överläggningar 

med näringslivet, främst representanter för berörda branschorganisationer. 

Dessa överläggningar har i regel förts i en positiv anda från ömse håll och i så 

gott som samtliga fall har enighet kunnat nås om riktlinjernas innehåll och 

utformning. 
Pris- och löneomräkningen för programmet uppgår till 1 641 000 kr. 

Avtalsvillkorslagen vidgades den 1 juli 1977 till att gälla också fast 

egendom. Verket begär en personalförstärkning för de uppgifter som följt 

utvidgningen av lagstiftningen ( + 131 000 kr.). En omfördelning av personal 

anses inte möjlig med anledning av att tillräcklig kompetens saknas inom 

myndigheten. Enligt statsmakternas beslut (prop. 1978179:99) skall konsu

mentverket få till uppgift att följa utvecklingen av bränsleförbrukningen hos 

nya personbilar. Verket beräknar att för de nya uppgifter som följer härav 

erfordras förstärkning med en tjänst ( + 131 000 kr.). Verket beräknar vidare 

att regeringens proposition med förslag till konsumentförsäkringslag kom

mer att ställa krav på ytterligare resurser ( + 131 000 kr.). Verket begär också 

medel för arbete rörande skadliga ämnen i bostäder samt för utgivning av 

folder om bilars bränsleförbrukning ( + 250 000 kr.). 

Programmet Systeminriktade aktiviteter 

Målet för programmet är att verka för en från konsumentsynpunkt 

önskvärd utveckling när det gäller distributionssystemets utformning, 

hushållens ekonomi, undervisning och utbildning i konsumentfragor samt 

den kommunala och regionala konsumentpolitiska verksamheten. 

Verksamheten inom programmet riktar sig till näringsliv, myndigheter, 

folkrörelser och enskilda konsumenter. Under första delen av år 1978179 har 

flera ~tgärder vidtagits för att få det per den I juli 1978 utvidgade 

glesbygdsstödet att fungera tillfredsställande. Under senare hälften av 

budgetåret har denna verksamhet inriktats på de betydande förändringar av 

verksamheten som beslutats och som bl.a. innebär att länsstyrelserna skall 

fördela de anslag som disponeras för verksamheten. En rapport har 

färdigställts angående tidningsdistribution i glesbygd. Vidare har regeringens 

uppdrag till verket att undersöka möjligheterna att tillföra glesbygdshandeln 

vidgade servicefunktioner slutförts. Verket har samarbetat med skolmyndig

heterna för att stärka konsumentfrågornas ställning på olika nivåer inom 

skolan. Kurser för lärare har genomförts och läromedel utarbetats. Vidare 

har kurser för tjänstemän i den kommunala och regionala konsumentverk

samheten genomförts. Under verksamhetsåret har antalet kommuner med 

konsumentpolitisk verksamhet ökat från 171 till 178. Verket har på olika sätt 

lämnat stöd till den kommunala konsumentverksamheten. Samarbetet med 
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den regionala konsumentvcrksamheten har hyggts ut. 

Pris- och liineomriikningen for programmet uppgar till 634 000 kr. 

Verket anser att en förstärkning med en handHiggarc erfordras om man 

skall kunna utveckla arbetet inom det hushallsekonomiska omr<1det 

( + 131 000 kr.). För att fullfölja den inledda satsningen pii utbildningsom

rådet anser verkt:t att ytterligare en tjänst m;1ste tillföras organisationen 

(+ 131 000 kr.). 

Programmet Allmiin information 

Mfilet för verksamheten inom programmet är att sprida kännedom om 

förhållanden av konsumentpolitiskt intresse. Det kan vara fraga om 

kampanjverksamhct i hushållsekonomiska fr{1gor och prisfr[1gor eller infor

mation om ny lagstiftning på det konsumenträttsliga området. Hit hör också 

information i olika former om den egna verksamheten. 

Under hösten 1978 genomförde verket i samarbete med den regionala och 

kommunala konsumentverksamhcten en kampanj om jämförpriser inom 

dagligvaruhandeln. Upplagan för tidningen Råd och Rön har ökat från 

190 000 till 210 000 prenumererade exemplar. 

Pris- och löneomräkningen för programmet uppg<lr till 799 000 kr. 

Verket anser att medel måste tillföras för informationsmaterial till särskilt 

resurssvaga konsumentgrupper ( + 350 000 kr.). 

Programmet Varuprovningar m. rn. pil uppdrag 

Programmet omfattar varuprovningar m. m. som verket mot betalning 

åtar sig att utföra. Verksamheten smn bedrivs med full kostnadstäckning 

syftar till att främja en för konsumenterna gynnsam produktutveckling. 

Verksamheten beräknas få samma omfattning för 1979/80 som under 

1978179. Detta innebär att den ekonomiska omslutningen beriiknas bli drygt 

500 000 kr. 

Gemensamt 

Utökad service till kommunerna erfordras ( + 500 000 kr). Verket behöver 

vidare för att kunna bereda praktikanter anställning ytterligare medel 

( + 260 000 kr). 

Intäkter under anslaget 

Under anslaget redovisas intäkter huvudsakligen från försäljning av 

publikationer. 

I jämförelse med verkets internbudget för 1979/80 beräknas intäkterna öka 

med 850 000 kr., vilket innebär totala intäkter på 5 480 000 kr. 
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Llesparingsaltcrnativct 

Verket har i sin anslagsframstiillning utgått friin ett hesparingsalternativ 

som innebiir att anslaget reduceras med 2 (.~.Verket anser inte att det finns 

någon del av verksamheten som utan vidare kan läggas ned eller diir man kan 

göra en besparing av denna storleksordning. En nedsk:irning päverkar p{1 

kort sikt avseviirt möjligheterna att anlita konsulter och experter utanför 

verket. Verkets informationsinsatser miiste också begränsas. Den fast 

anstiillda personalen måste vidare minskas. 

Nytt anslag 

Stöd till kollektiv forskning som bedrivs vid vissa hranschanknutna 

forskningsinstitut utgiir huvudsakligen via styrelsen för teknisk utveckling. 

Stödet ges på så sätt att avtal träffa~ om innehåll i och finansiering av ett 

frmkningsprogram som en bransch eller företagsgrupp har lagt upp. Verket 

har som sektoransvarig myndighet pi1 konsumentomradet till uppgift att 

planera och ta fram underlag för beslut om hur de konsumentpolitiska målen 

skall nås. Det är da angeläget att verket genom att bl a. stiilla medel till 

förfogande för branschforskningsinstituten kan påverka innehållet i forsk

ningen. Mot bakgrund av det anförda har verket hemstiillt att ett nytt 

rcscrvationsanslag av 2 milj. kr. ställs till verkets disposition. 

FörNlmga11dcn 

Medlen under detta anslag anvisas i programtermer. Som framgår av 

sammanställning iir programmet Marknadsinriktade aktiviteter det största 

vad gäller resurser. Konsumentverket har i sin anslagsframställning redovisat 

hchov av ökade insatser inom bl. a. programmen Systeminriktade aktiviteter 

och Information. Det gäller främst insatser i fråga om hushållsckonomi, 

utbildning och information. Jag anser att dessa uppgifter är angeliigna och att 

wrkets resurser i större omfattning än hittills bör inriktas p;I niimnda frågor. 

Den förstärkning verket har äskat rörande hushållsekonomi, uthildning och 

information bör åstadkommas genom att verket omfördelar medel inom den 

ekonomiska ram som gäller för den totala verksamheten. I övrigt ansluter jag 

mig till de prioriteringar som konsumentverket har föreslagit. 

När det gäller de närmare resursförändringarna för nästa hudgetår har 

medel för konsumentverket beriiknats med utgångspunkt i verkets huvud

förslag. Därutöver bör medel tillföras för konsumentskydd på bilområdet 

samt för stöd till kommunal konsumentpolitisk verksamhet. Jag delar vidare 

verkets bedömning angående storleken av de intäkter som bör kunna tillföras 

verksamheten genom försäljning av publikationer. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 38 241 000 kr. 
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[) 5. Konsumentverket: Undersökningsn•rksamhet m. m. 

1978179 Utgift 3 431 870 Reservation 1 387 4311 

1979/8(1 Anslag I 802 000 

1980/81 Förslag 1 046 onn 

Fdm anslaget hestrids utgifter för hidrag till externa projekt och 

studieverksamhct inom konsumentpolitiska problemområden. Dr~'gt hälften 

av de medel som är tillgängliga under anslaget används för finansiering av 

externa undersökningar och viss forskning som direkt knyter an till verkets 

löpande arbete. Resterande del. ca 45 Sic, används för bidrag till studieför

bunden, för uthildning av studieorganisatörer, cirkelledare. informatörer 

och förtroendevalda. Dessutom beviljas anslag för uppsökande verksamhet 

och viss materielproduktion. 

Konsume11t1•crkct 

1. Pris- och löneomräkning 180 000 kr. 

2. Verket redovisar ett hesparingsalternativ som innebär att anslaget 

reduceras med 2 % . Åtgärden skulle innebära att bidraget till studie förbun

dens verksamhet skulle minska med motsvarande belopp. 

3. Verket anser att rörliga forskningsresurser mäste disponeras om den 

konsumentpolitiska forskningen skall kunna hallas pä en godtagbar nivå. En 

resursförstärkning anses nödvändig ( + 508 orm kr.). 

Föredraganden 

Medlen under anslaget avser delvis bidrag till studieförbundcns stöd till 

den lokala konsument verksamheten. Detta har varit särskilt angeläget under 

de år då huvuddelen av kommunerna byggde upp sin konsumcntverksamhet. 

Numera har 178 kommuner inrättat sådan verksamhet och utbyggnadstakten 

har avtagit. 

Motiven för den i det här sammanhanget ovanliga principen att en 

sektormyndighet fördelar medel till studieförhunden är därför inte längre 

lika starka. En konsekvens av utvecklingen är vidare att andra former för 

stöd till den kommunala konsumentverksamheten kommit mer i förgrunden. 

Det har gällt materielservice etc. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 

jag har beräknat ökad resurstilldelning för stöd till elen kommunala 

konsumentverksamheten under konsumentverkets forvaltningskostnadsan

slag. 

De samlade statliga insatserna för stöd till studieförbunden har byggts ut. 

Dessa medel fördelas till studieförbunden av skolöverstyrelsen. 

Jag anser att tiden nu är mogen för att inte längre fördela medel till 

studieförbundens verksamhet pii konsumentområdet frän ett speciellt anslag 

hos konsumentverket. Bidrag hör i princip utgå frän ett anslag. 
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I konsekvens med vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föresl:'\r 

riksdagen 

att till Konsumentverket: Undersiikningsverksamhet m. m. för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av I 046 000 

kr. 

D 6. Konsumentverket: Allmänna reklamationsnämndcn 

Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att på hegäran av enskild 

konsument pröva tvist mellan konsumenten och näringsidkare rörande vara 

eller tjänst samt rekommendera hur tvisten hör lösas. Nämnden avger 

därjämte på begäran av domstol yttrande jämlikt lagen om rättegång i 
tvistemål om mindre värden. 

Verksamheten hos nämnden drivs f. n. på försök med konsumentverket 

som huvudman. 

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag av 4 810 000 kr. anvisats 

för allmänna reklamationsnämnden. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 3 maj 1976 en 

utredning för översyn av reklamationsförfarandet i konsumenttvister m. m. 

Utredningen har i maj 1978 avlämnat betänkandet (SOU 1978:40) Tvistlös

ning på konsumentområdet. Betänkandet har remissbehandlats. I avvaktan 

på att beredningen av de frågor som hänger samman med utredningens 

förslag slutförs föreslår jag att berört anslag förs upp med oförändrat 

belopp. 
Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Konsumenn·erket: 

Allmänna rek/amarionsnämnden för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 810 000 kr. 
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E. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET M. M. 

Patent- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverkct (PRV) handHigger iirenden ang<icnde 

patent, varumärken. mönster. utgivningshevis för periodiskt skrift. namn. 

kommunala vapen och aktiebolag. PR V leds av en styrelse mt:d sju 

ledamöter och tvii pcrsonalföretriidart:. Chef för PRV är en generaldirektör. 

tillika styrelsens ordförande. Inom PRV finns en patentavdelning. ett 

bibliotek. en varumärkesbyrå, en mönstersektion. en namnsektion. en 

bolagsbyri\ samt en administrativ byrå. Frt111 och med den I januari 1978 har 

verkets tidigare besvärsavdelning fatt ställning som förvaltningsdomstol och 

kallas patentliesvärsrätten. Den har sitt kansli i PRV. 

Patentavdelningen består av nio hyraer. varav en hyrå är inriittad tills 

vidare dock hingst till och med den 30 juni 1980. ett patentkansli och en 

informationsccntral. Chefen för patentavdelningen. som iir generaldirektö

rens stiillförcträdare. har tillsyn över hiblioteket. Chefen för varumärkeshy

rån har tillsyn över mönster- och namnsektionerna. 

Patentbesvärsrättcn upptar hesviir mot heslut av PRV angående patent. 

varumärken. mönster. namn och utgivningshevis. 

Den l januari 1977 trädde en ny aktieholagslag i kraft ( 1975: 1385, ändrad 

senast 1978:272). Den innebär vissa förenklingar men inte ni\gon mera 

genomgripande ändring av den ordning som tidigare tillämpades vid 

handläggningen av akticholagsärenden. En del nya arhetsuppgiftcr har 

tillförts bolagshyrån med den nya lagen. 

Enligt övergångsbestämmelserna för höjning av minimikapitalgränsen 

som trädde i kraft den 1 januari 1974 (SFS 1973: 1081) skulle alla aktieholag 

före utg:'tngen av t1r 1978 ha ett aktiekapital pi1 minst 50 000 kr. Övcrgi\ngs

tiden för de äldre bolag som måste höja sitt aktiekapital till minst 50 000 kr. 

har förlängts till utgången av är 1981. 

Enligt beslut av riksdagen år 1973 skall bolagsbyrån omlokaliseras till 

Sundsvall i etapp två av utflyttningen av statliga myndigheter. Planeringen av 

omlokaliseringen skulle enligt regcringsbeslut den 4 september 1975 inriktas 

mot utflyttning under juni månad 1980. Regeringen har dock genom beslut 

den 11 maj 1978 medgivit etappvis omlokalisering med sikte pä att en första 

etapp av utflyttningen skulle ske under september månad 1978 och en andra 

etapp under mars miinad 1979. Den slutliga flyttningen skall ske oförändrat 

under juni månad 1980. 

Den I juli 1979 fanns vid PRV 668 anställda, varav 276 utgjorde 

handläggande personal. Inom patcntbesviirsrätten fanns vid samma tidpunkt 

16 patentriittsråd. 

Följande programindelning gäller för PRV. 
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I. Patent~ircnden 

2. Varumiirkcs- och miinsteriircnden 

3. Namniircndcn 

4. Bolagsiirendcn 

5. Patcntbesviirsrättcn 

6. Uppdragsverksamhet 

PRV redovisar vidare ett internprogram. Central administration. som iir 

gemensamt för verkets övriga program. 

PRY:s v...:rksamhct under programmen J-(1 finansieras frim ett förslagsan

slag benämnt Patent- och registreringsvcrket. Programmet Uppdragsverk

samhct redovisas förslagsvis iivcr en anslagspost med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under denna post redovisas kostnader och int~ikter för PRV:s 

uppdragsverksamhct. Anslagsposten ftir inte belastas. För att lösa tillfiilliga 

eller säsongsmiissiga likviditetsproblem för uppdragsverksamh.:ten samt för 

att tillgodose behov av riirelsekapital disponerar PRV en riirlig kredit i 

riksgäldskontorct om 100 000 kr. 

E I. Patent- och rcgistreringsvcrket 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

76 729 633 

80 069 (I()() 

86 540 ()()(1 

Intresset för patent, varumiirken och mönster samt frekvensen i frilga om 

bolagsbildning beror p[1 aktiviteten i niiringslivct. För PRV har efterfdgan 

varit ständigt stigande fram till början av 19711-talet i fråga om patent och 

varumärken. Under 1970-talct synes konjunkturförsämring.en i de v~btcr

ländska industristaterna ha äterverkat på efterfrägan för patentansökningar. 

För holagsbildningar har efterfr;lgan ständigt stigit fram till iindringen av 

1944 års akticbolagslag år 1973 d{i antalet holagsbildningar sjönk kraftigt 

bl. a. till följd av höjningen av det minimikapital som erfordras för 

aktieholagshildning. Höjningen medför dock ökad eftcrfrii.gan på verkets 

tjänster fram till år 1982 i fråga om registcr:indringar i och med att 

kvarvarande bolag med lägre kapital iin 50 000 kr. är tvingade att öka detta 

eller gil i likvidation. 

PRY anser att verket pil vissa omriiden har inga eller små möjligheter att 

styra efterfrägan. Avgiftspolitiken utgör varken på patent-. varumiirkes

eller holagssidan något användbart styrinstrument. PRV har också begränsat 

spelrum i fraga om kvaliteten i ärendehandHiggningcn. Resurserna måste 

därför i stället anpassas till efterfrågan för att köbildning och ökade balanser 

inte skall uppstå. PR V fäster stor vikt vid att planerna p<'i en förhiittrad 

service inom alla verksamhetsområden fullföljs. 

Kostnaderna för PRV:s verksamhet skall i princip tiickas av de avgifter 

dess kunder erlägger. För att vidmakthalla tull kostnadstiickning avser PRV 
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att efter ytterligare studier av kostnader och intiikter liimna förslag om vissa 

avgiftsökningar inom programmet Patentiin:nden. 

I anslagsframstiillningen lämnas uppgifter om de inkomster som uppbiirs i 

form av avgifter m. m. samt om utgifterna fiir verksamheten. 

Inkomster 
Utgifter 
Resultat 

Programsammanstiillning 

Program 

1. Patentärenden 
2. Varumärkes- och mönster-

ärenden 
3. Namnärenden 
4. Bolagsärenden 
5. Patentbesvärsriitten 
6. Uppdragsverksamhct 

Summa kostnader 

Avgiir intäkter under anslaget 

Summa anslag 

Milj. kr. 

1978179 
Utfall 

69,5 
74,3 

- 4.8 

I 000-tal kr. 

1978179 
Utfall 

45 575 

7 344 
I 482 

22 466 

0 

761!67 

- 128 

76 739 

Programmet Patentärenden 

l<J79i80 Jl)80i8! bcriiknar 
Beräkn~t 

l'RV hiredra-
gamkn 

76.4 KI.8 8t1.5 
82,7 90.2 86.5 

- (1.3 - 8.4 ± (I 

1979/80 1980181 hcräknar 
Anslag 

PRV Föredra-
ganden 

42 446 45 852 44 056 

6 650 7 526 7 220 
I 444 I 559 I 547 

25 545 34 309 29 496 
4 153 4 491 4 390 

I I I 

l!O 239 93 738 86 710 

- 170 - 170 - 170 

80 069 93 568 86 540 

Programmet omfattar handläggning av ärenden angående patent på 

uppfinningar. 

Budgetåret 1972173 inkom 17 800 ansökningar. Diircfter har antalet 

ansökningar successivt sjunkit och beräknas budgeta.ret 1979/80 bli ca 9 000. 

Antalet ingenjörer i personär räknat, direkt sysselsatta med handliiggning av 

patentansökningar, har under perioden minskat frän 164 till 112. Produkti

viteten riiknat på de effektiva resurserna har legat på en internationellt sett 

hög nivå. Då produktionen överstiger efterfrågan beräknas balansen av 

oavgjorda ansökningar minska frfö1 55 UUO för budgetåret 1972173 till 47 000 
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för budgetåret 1979/80. Det motsvarar f. n. en medelbehandlingstid för 

beviljade patent på ca fyra :lr. 

lit fall PRV beräknar 
1978!7'1 

197lli80 1980/81 

Antal ärenden (per iir) 

Efterfr{1gan Il 800 l)(J()() 8 uoo 
Pruduktilln D401.l 12 400 12 000 
Balanser 511 IHIO 47 ()()(I -1-1000 
Ko~tnader (I 000-tal kr. 

exkl. andel i internprogram) 33 113 :lo :102 36 761 

Under programmet Patentärenden finns ett delprogram. Teknisk infor

mation och dokumentation. Verksamheten för delprogrammet Teknisk 

information och dokumentation omfattar anskaffande, registrering och 

iordningställande av den dokumentation som utgör underlaget för nyhets

priivning av patentansökningar samt litteraturtjänst till verkets övriga 

verksamhetsområden. 

PRY:s mål är att i framtiden kunna erbjuda en i huvudsak lika snabb och 

omsorgsfull ärendebchandling som det europeiska patentverkets (EPO). En 

harmonisering med EPO:s nyhctsgranskning eftersträvas. Samtidigt skall 

balansen av oavgjorda patentansökningar nedbringas till ett antal som 

medger en rationell arbetsplanering och en förkortning av behandlingstiden 

att motsvara ungefär det dubbla under ett t1r inkomna ansökningar. 

PRV:s verksamhet kommer under de närmaste åren i hög grad att fortsatt 

pr;iglas av omställning och anpassning till Patent Cooperation Treaty (PCT) 

och European Patent Convention (EPC). vilka överenskommelser har trätt i 

till;impning den l juni 1978. Inverkan av PCToch EPC ökar successivt varvid 

antalet patentansökningar som inlämnas för behandling vid PRV minskar 

och beräknas nå en stadigvarande nivå på omkring 7 500 ansökningar under 

mitten av 1980-talet. PR V har fått ställning som internationell PCT

myndighet för nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsprövning. 

Det innebär att PCT kommer att tillföra PRV arbetsuppgifter. Målet för 

patentavdelningen är att anpassa verksamheten till utvecklingen och till de 

krav som uppfinnare och näringslivet kan ställa på PRV. Antalet ingenjörer 

som erfordras för att anpassa produktionen till utvecklingen minskar 

successivt med minskad efterfrågan. PRV räknar med att minskningen skall 

ske genom naturlig avgång till följd av pensionering och övergång till 

EPO. 

PRV beräknar som besparingsåtgärd en minskning med 875 000 kr. vilket 

motsvarar sju ingenjörstjiinster. Minskningen är möjlig till följd av 

konsekvenserna av det internationella patentsamarbetet samt pii. grund av 

rationaliseringsvinster i samband med genomförda projekt. 
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PR V begiir 425 000 kr. för omst;illning och anpassning till PCT och EPC -

varav 200 000 kr. avser spdklig utbildning och 50 00(1 kr. utbyte av granskare 

med EPO. För fortsatt rationalisering av verksamheten begärs tillhopa 

150 000 kr. för harmonisering och omklassning av granskningsmaterialet 

begärs 250 Ollll kr. Diirutöver hegiirs 325 OOU kr. för utbyte av vissa 

pakntskriftcr mot mikrofilmat material. PRV begiir vidare 250 000 kr. for 

inredning av nya arkivutrymmen. För utbildning av granskare inför 

anställning vid EPO begär PRV 250 000 kr. och för externa informationsat

giinler till näringslivet och den patentsökande allmiinhcten beträffande 

omstiillningen till PCT och EPC begärs 50 000 kr. 

Ett belopp om 1 21l0 1100 kr. som för innevarande budgetår anvisats för 

utgifter av eng:"mgsnatur har räknats bort. 

Programmet Varumärkes- och mönsterärendc·n 

Programmet omfattar registrering och förnyelse av registrering av 

varumärken och mönster samt registrering av kommunala vapen. Program

met omfattar ocksa uppgifter att meddela utgivningsbevis för periodiska 

skrifter. Antalet varumärkesansökningar tyder p5 en stigande efterfrågan 

vilket leder till ökade balanser. 

Utfall PRV beriiknar 

Antal ärenden (per ar) 

(:fterfrftgan. 

1978179 

varumärkcsansiikningar o 800 
Produktion, 

v;1rumärkesansökning<1r 6 600 
Balanser 5 ROO 
Efterfrågan. 

mönstcransiikningar 3 000 
Produktion, 

mönstcransökning:ar 2 500 
Balans~r 2 900 
Kostnader ( I 000-tal kr. 

cxkl. andel i internprogram ) 620 

!979i80 

6 .~oo 

6600 
6 ()(I() 

3 200 

3 000 
3 100 

5 506 

1980/81 

7 (H)O 

6 800 
6 200 

3 400 

3 500 
3 ()(H) 

6 2-tn 

PRV:s mål för programmet är att med bibehållande av nuvarande kvalitet i 

handläggningen av iirenclena och med minsta möjliga resurstillskott fullfölja 

produktionsplanen som syftar till en produktion som motsvarar efterfrå-

gan. 
För att upprätthälla en produktion som svarar mot elen ökade efterfrågan 

yrkar PR V 240 000 kr. för ett personaltillskott med två personer. 
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Programmet Namniir..:ndcn 

Programmet avser handliiggning av iirenden angiiende ändring av släkt

namn och förnamn. 

Antalet inkomna namniirendcn per budgetar visar en något stigande 

trend. Programmet utmiirks av god jämvikt mellan efterfri\gan och 

produktion. 

Utfall PRV beräknar 
I 97'ifl9 

1979/8() 1980i81 

Antal ärenden (per år) 

Efterfrågan 4 (i()() -1800 5 000 
Produktion -1500 -1800 -1800 
Balans 11)00 I 1011 I 300 
Kostnader (I 000-tal kr. 

cxkl. andel i internprogram) 11% I 126 I 219 

PRV:s mål för programmet är att stimulera och tillgodose allmänhetens 

intresse för namnbyte. För programmet framförs inga nya yrkanden. 

Programmet Bolagsärenden 

Programmet omfattar ärenden angående registrering av aktiebolag, 

ändringar i registrerade aktiebolag, firmaprövning, mottagande och gran

skande av räkenskapshandlingar m. m. samt registrering av utländska 

företagsfilialer. Uppgifterna regleras i huvudsak i aktiebolagslagen 

( 1975:1385, ändrad senast 1978:272). 

Antalet bolagsbildningar nådde sin hittillsvarande höjdpunkt under 

budgetiirct I 971172 med I o 300 ärenden. En kraftig minskning har därefter 

iigt rum och för 1979/80 beräknas antalet bli 3 000. Minskningen beror bl. a. 

på företagna lagändringar om aktiekapitalets minimistorlek för nya bolag. 

Antalet inkomna registerändringsiirenden beräknas till 60 000 under 

budgetåret l 9n/80 vilket medför en balans på 13 500 ärenden. 
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l_:1ra11 PRV hcdknar 
1 'J7S/7l/ -------

11.179/80 l'JXll/81 
------

Antal ärenden• (per [ir) 

Eftcrfr[1gan. 
bolagshildningsiircndcn 3 300 3 000 3 Ollll 

Pwduktion. 
holagsbildningsiircndcn 3 31)0 .100(1 3111)(1 

Balanser 
Eftcrfdgan. 

rcgisterändringsiirenden -16 6011 (1()(1(1(1 75 000 
Produktion, 

rcgisteriindrings~irendl'll 53 UOO 68000 75 ()()() 
Balanser X IOO 
Kostnader (I 000-tal kr. 

cxkl. andel i internprogram) 2fJ (128 2.1 X:!4 -'1 )lil/ 

• Övriga huvudprcstatiorwr inom programmet iir granskning av riikcnskapshandlingar 
samt vites- och likvidationsframstillningar rörande försumliga bolag. 

Med hänsyn till kundernas krav är bolagsbyråns mål beträffande samtliga 

ärenden att med god kvalitet i handläggningen tillgodose efterfrågan utan att 

besvärande balanser uppkommer. 

PRV räknar med att antalet bolagsbildningsärcnden kommer att ligga kvar 

på en relativt låg nivå under de närmaste iiren efter den kraftiga minskning 

som var en följd av de ändrade bestämmelser om lägsta aktiekapital som 

infördes genom lagen ( 1973:303) om lindring i lagen ( 1944:705) om 

aktiebolag. Till följd av det stora antal bolagsbildningar som har ägt rum i 

början av 1970-talet kommer emellertid övriga ärendegrupper fortfarande 

att ligga på en hög nivå. Registerändringsärcnden kommer att öka kraftigt på 

grund av bestämmelserna om lägsta aktiekapital. Bolagsbydms tjänster 

karaktäriseras siilunda av en stigande efterfrågan. 

Som ett besparingsalternativ under programmet hai PRV redovisat en 

minskning med 325 000 kr. vilket motsvarar ca 2 % av basförslaget. 

Besparingen är möjlig genom att PRV:s egen datoranläggning övertar vissa 

arbeten för uppdatering av akticbolagsregistret. Ur personalsynpunkt 

medför besparingen att två biträdestjiinster dras in. PRV riiknar iiven med att 

ytterligare besparingar skall kunna göras genom ett ändrat kungörelseförfa

rande för anteckningar i aktiebolagsregistret. För närvarande kungörs 

anteckningarna i Post- och Inrikes Tidningar. Enligt förslaget som av PRV 

beräknats medföra en besparing p{1 ca 3 500 000 kr. skall PRV ge ut en 

publikation i egen regi. PRV lade fram förslaget redan under budgetåret 

1978179. Regeringen var dit inte beredd att tillstyrka förslaget. 

För att möta den kraftiga ökningen av arbetsbelastningen på registrerings

sektionerna och en onormalt hög personalomsiittning i samband med 

omlokalisering av byrån har för innevarande budgetår anvisats medel for en 

resursförstärkning. För att kunna vidmaktht11la en produktion som motsva-
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rar efterfragan yrkar PRV att fä behMla den resursförst:irkningen som för 

1980/81 beriiknas till I .+40 000 kr. 

Regeringen mL'dgav den 11 maj 1978 att planeringen av omlokaliseringen 

av bolagsbyri1n till Sundsvall fick bedrivas nv?d sikte pä att flyttningen skulle 

ske i tre etapper. Samtidigt medgav regeringen vissa överskridanden av 

anslaget för budgetåret 1977178 samt att vissa funktioner fick dubbleras 

under budget:'tret l 978179. Också för budgetåret 1979/80 har regeringen 

medgett att de dubblerade funktionerna fick bibehiillas. PRV begär 

2 200 000 kr. för att vidmakthtilla 25 av de dubblerade funktionerna samt viss 

övrig förstärkning. PRV begär vidare 160 000 kr. för forstiirkning i reception 

och växel pil grund av ökat krav på service i Sundsvall. Diirutövcr begär PRV 

sammanlagt .+70 UOO kr. för resor m. m. mellan Sundsvall och Stockholm. 

Antalet ärenden som föranleder kungörelse kommer att öka kraftigt under 

de närmaste iiren. PRV beräknar en ökad kostnad för detta med 3 000 000 

kr. 

För rikstäckandc information om övergångsbestämmelserna för höjning 

av aktiekapitalgränsen samt för omarbetning av byr~ms anvisningar och 

blanketter begiirs 500 000 kr. För ökade hyreskostnader beräknas I 300 000 

kr. och för ökade tclekostnader 90 000 kr. PRY beräknar därutöver HJO 000 

kr. för kompletterande inventarier. 

PR V genomför tillsammans med statskontoret sedan augusti 1977 en 

översyn av bolagsbyrans organisation och arbetsrutiner (Projekt Bo 10). Till 

projektet begärs.+ 510 000 kr. i vilket belopp ingår konverteringskostnadcr 

på 2 .+00 000 kr. för överföring av uppgifter från visuellt till maskinellt läsbar 

databiirare. 

Ett belopp om 7 495 000 kr. som för innevarande budgetår har anvisats för 

utgifter av eng;lngsnatur har räknats bort. 

Programmet Patcntbcsvärsrättcn 

Patcntbcsvärsrätten. som tillkom den I januari 1978 genom omvandling av 

PRV:s besvärsavdelning. är en förvaltningsdom~tol som har sitt kansli i 

patentverket. Rätten prövar besvär över beslut av patentverket enligt vad 

som föreskrivs i patentlagen. mönstcrskycldslagcn. varumiirkeslagen. namn

lagen och lagen med vissa bestämmelser pii tryckfrihetsförordningens 

omrade. 
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Ctfall PRV hc:riiknar 
\97:·t79 

1979/80 I '180/81 

Antal ärenden· (per är) 

Patrntmiil 
Eftcrfriigan 51l4 650 650 
Produktion 794 800 8511 
Balanser 2 492 2 342 2 142 

Varumiirkesmål 
Efterfriigan 138 200 200 
Produktion 157 225 225 
Balanser 'i8 73 55 

Kostnader 4 01.18 4 491 4 491 

• Avser endast tva av flera prestati0nstypcr inom programmet. 

Antalet oavgjorda patentmiil motsvarar en viintetid pi1 niigut över tre år. 

!Hål för programmet är en genomsnittlig hehandlingstid för besviirsmiil 

rörande patent som inte överstiger tvä iir. 
För programmet framförs inga nya yrkanden. 

Programmet Uppdragsverksamhet 

Programmet omfattar bl. a. nyhetsgranskning av uppfinningar utan 

sarnband med patentansökan, publiceringsverksamhet, likhetsgranskning av 

varumärken och mönster utan samband med ansökan, utfärdande av 

rcgistrcringsbevis för aktiebolag, extern utbildningsverksamhet, information 

och service. 

Programmet har succcsivt utökats och verksamheten anpassats inom 

gällande ramar till efterfrågan. 

Eftcrfrå~an •, resultat 

Eftt:rfdgan, 
nyhetsgranskning m. m. 

Eftafrågan. 
rcgistreringshcvis 

Ko,tnader (I ()()0-tal kr.) 
Intiiktcr ( 1 000-tal kr.) 
Rc~ultat ( \ 000-tal kr.) 

Utfall 
1978179 

3 419 

135 000 
12 346 
12 253 

93 

PRV heräknar 

1979/80 

3 900 

90 000 
12 800 
13 042 
+ 242 

• A vscr endast tva av flera prcstationstypcr inom programmet. 

198()/81 

4 350 

1(15 ()()() 

13 885 
13 (115 

- 270 

Uppdragsverksamheten beräknas disponera sammanlagt 90 personår 

under hudgetåret 1980/81. 

7 Riksdagen 1979/R(I. I sam/. Nr 100. Bil 14 
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Internprogrammet Central administration 

Programmets kostnader förcklas pit huvudprogrammen mt:d hiinsyn till 

den omfaltning det tas i anspråk. Under programmet redovisas administra

tiva byrån. I bör_jan av hudget<'irct 1977/78 iiverfördcs plannings- och 

utvecklingsenhetens arbetsuppgifter till administrativa byr;'in. Inom pro

grammet siirredovisas ADB- och AR-vt:rksamheten. 

Administrativa byrans mål är att tillhandahiilla s<ldan central ekonomi- och 

personaladministrativ information och service att en effektiv styrning mot 

formulerade del- och huvudmål möjliggiirs inom de olika programverksam

heterna, samt att genom övergfmg till ADB-baserade register öka effektivitet 

och service internt och externt. 

PRV begiir 50 nnn kr. för förstiirkning med en bitriidcstjiinst. Vid 

beräkningen av medel har avdrag gjorts för en extern kostnad för 

stansningsarbete vilket PRV avser utföra internt. Vidart: begärs 60 000 kr. 

för inköp av en ordbehandlingsmaskin. För ökade resekostnader pä grund av 

holagsbyr:ms omlokalisering begär PRV 100 000 kr. För omplacering av sex 

tjänstemän från bolagshyrån hegärs 650 nnn kr. 

PRV hemställer vidare om 170 000 kr. för <lterbetalning till statens 

datamaskinfond för i samarbete med statskontoret redan anskaffad utrust

ning samt för utbyte och nyanskaffning av viss annan datorutrustning. 

Därutver begär PRV 125 000 kr. för ökade servicekostnader för ADB

utrustningen. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har av PRV beräknats till 

totalt 5 929 000 kr. 

Föredraganden 

Patent- och registreringsverket (PRY) tar aktivt del i det internationella 

patentsamarbetet. Under proKrammct Patcllliirenden har PRV begärt medel 

för anpassning och omställning till konventionen om patentsamarbete 

(Patent Cooperation Treaty. PCT) och den europeiska patentkonventionen 

(European Patent Convention, EPC). Jag beräknar ]()() 000 kr. för spräklig 

utbildning och 50 000 kr. för utbyte av granskare med den europeiska 

patentorganisationen (EPO). De medel PRV yrkat för samarbetsutveckling 

bör däremot bestridas av verkets ordinarie lönemedel. För att bereda 

utrymme för kostnaden bör PRY dra in ytterligare en granskartjiinst utöver 

de sju som verket föreslagit. 

För fortsatt rationaliseringsverksamhet inom nyhetsgranskningen beräk

nar jag tillhopa 1()0 000 kr. För utbyte av vissa patentskrifter mot mikrofilmat 

material och för inredning av nya arkivlokaler beräknar jag sammanlagt 

200000 kr. Jag beräknar vidare 150000 kr. för omklassning av PRV:s 

granskningsmaterial. Fiir utbildning av granskare infiir anställning vid EPO 

beräknar jag 125 000 kr. 
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Enligt min mening bör en besparing kunna göras också under programmet 

Patl'nt/1e.1Tiirsrii11en. Jag räknar med en minskning med 75 000 kr. vilken 

motsvarar ca 2 r:·f, av anslaget. 

Under programmet Bnlagsiirenden beräknar jag 1 500 000 kr. för en 

fortsatt resursförstiirkning för att möta den kraftiga ökningen av efterfrågan 

p[1 registeriindringsärenden under de närmaste [iren till följd av höjningen av 

minimikapit<ilet för aktiebolag. I beloppet ingiir medel för viss förstärkning 

av telefonservicen i Sundsvall. Däremot anser jag att de funktioner som 

dubblerats i samband med den successiva omlokaliseringen av bolagsbyrån 

till Sundsvall skall upphöra fr. o. m. den 1 juli 1980 vid vilken tidpunkt 

omlokaliseringen beräknas vara helt genomförd. 

För vissa kostnader som hör samman med omlokaliseringen till Sundsvall 

beräknar jag sammanlagt -120 000 kr. Vidare beräknar jag 1 J(J() 000 kr. för 

ökade hyreskostnader samt 90 000 kr. för ökade telekostnader. För 

rikstäckande information till allmänheten om övergängsbcstämmelserna för 

höjning av aktiekapitalgränscn m. m. beräknar jag 500 000 kr. Därutöver 

beräknar jag 2 5ll0 000 kr. för de ökade kungörelsekostnaderna. 

För rationeliseringsprojektet Bo JO beräknar jag 4 510 000 kr. I beloppet 

ingår kostnader för konverteringsarbete som skall utföras vid den service

central som enligt regeringens beslut den 25 oktober 1979 skall inrättas i 

Gällivare (SIGA).Projektet väntas medföra avsevärda rationaliseringsvin

ster i framtiden. 

Under internprogrammet Central administration räknar jag med tillhopa 

220 000 kr. för återbetalning till statens datamaskinfond för anskaffad 

utrustning och för servicekostnader för PRV:s egen ADB-utrustning. 

Vidare räknar jag med att PRV skall kunna göra ytterligare en besparing 

med 450 000 kr. inom anslaget utöver de 1 200 000 kr. PR V föreslagit i sitt 

huvudalternativ bl. a. i form av rationaliscringsvinster till följd av i samrf1d 

med statskontoret anskaffad datautrustning. 

Jag beräknar pris- och löneomräkning på PRV:s befintliga resurser till 

5 326 000 kr. 

Kostnaderna för PR V :s verksamhet skall täckas av de avgifter dess kunder 

erlägger. Avgifterna under varje program skall i princip ge full kostnads

täckning. Enligt tidigare beslut av riksdagen gäller detta dock inte för 

programmet Namnärenden (prop. 1963:37, LIU 1963:31, rskr 1963:307). 

När internprogrammet Patentbesvärsrätten omvandlades till ett huvudpro

gram gjordes undantag från principen om full kostnadstäckning ocksä för det 

programmet. De kostnader som motsvarar undcrtiickningen för programmet 

Patentbesvärsrätten skall bäras av de övriga huvudprogrammen i förhållande 

till den omfattning programmet Patcntbesvärsrätten tas i anspråk. De 

avgifter som PRV:s kunder skall erlägga bör Uicka de totala kostnaderna för 

patent- och registreringsväsendct dvs. också vissa externa kostnader t. ex. de 

som är förknippade med det internationella patentsamarbetet. För att uppnii 

det målet blir det under budgetåret 1980/81 nödvändigt med höjning av vissa 
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avgifter under programmet Patcntiircndcn. förslag till avgiftshöjningar 

a\·ses tas fram under våren 1980. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Patcm- och registrcringsverkct för budgctii.ret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 86 540 000 kr. 

E 2. Särskilda kostnader för förenings- m. n. register 

1978/79 Utgift 5053617 

I 979i80 Anslag 8 200 000 

l 98W8 l Förslag :'i I 00 000 

Fr;in detta anslag bestrids liinsstyrelsernas annonskostnader för att 

kungöra sädana anmiilningar som skall tas in i förenings- och handelsrcgi

strcn. 

Avgifter. som flyter in i samband med anmiilningarna. redovisas pii 

statsbudgetens inkomstsida unda titeln Avgifter för registrering i förenings

m. tl. register. Avgifterna avses täcka kostnaderna under detta anslag samt 

Hinsstyrclscrnas handläggningskostnader i samband med anmälningarna. 

För budgetii.ret 1978/79 har inkomsttiteln redovisats med 6 257 000 kr. 

Avgiften för registrering av firma utgör nu 150 kr. Beloppet har varit 

oförändrat sedan biirjan av 1970-talct. Avgifterna tiicker i dagsläget 

kostnaderna under detta anslag men diiremot inte länsstyrelsernas handliigg

ningskostnader. Jag avser föreslå regeringen att uppdra ät riksrevisionsver

ket att liimna förslag om vilka avgifter som bör crliiggas för att ocksii 

kostnaderna för handläggningen vid länsstyrelserna skall tiickas. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda kostnader fiir f<Jrenings- m. fl. register för 

budgetäret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 5 100 000 kr. 

E 3. Lim till den europeiska patentorganisationen 

1978/79 Utgift 655 799 

1979/80 Anslag 5 ooo noo 
l 98ll/81 Förslag 2 :'i()() 000 

Friin anslaget bestrids kostnader för Sveriges andel av särskilda ekono

miska hidrag till den europeiska patentorganisationen (EPO) som började 

sin verksamhi:t under år 1978. 

EPO har sitt säte i Miinchen. Förbundsrepubliken Tyskland har utan 

kostnad för ckn europeiska patentorganisationen stfillt mark till förfogande 

för erforderlig byggnad och har åtagit sig att förskottera de medel som behövs 

för att tiicka kostnaderna för uppförande a\' denna byggnad. 

Den europeiska patentorganisationens verksamhet skall finansieras 

genom de avgifter som tas ut av sökande och andra parter samt genom att det 
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europeiska patt:ntverkct erh~tller andel i de ;irsa\·gifter som tas upp i de 

fördragsslutande staterna för europeiska patent. EPO skall i princip vara 

sjiilvbärande ekonomiskt. Under de tio första verksamhets;iren komml'f 

detta dock ink att vara miijli!(t. och de fördragsslutande staterna skall diirtlir 

under denna tid genom liin stiilla medel till den europeiska patentorganisa

tionens förfogande. Dessa lån skall ;\tcrhetalas und<:r en diirp~1 följande 

femton[1rspcriod och beriiknas vara i1ll:rbctalade 26 ~ir efter konventionen~ 

ikrafttriidande (prop. 1977/78: I. LU 1977/78: 10. rskr 1977/78: 126). 

Jag heriiknar rncddshehovet för de lim som Sverige skall stiilla till 

förfogande för budgetaret l980i8J till 2 500 000 kr. och hcmstiiller att 

regeringen föresbr riksdagen 

att till Lån 1ill dt'll euroru•iska pate111orga11ismionen för budgeti'1ret 

198()/81 anvisa ett reSL'fVationsanslag av 2 500 000 kr. 
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F. EKONOMISKT FÖRSVAR 

Det ekonomiska förS\'arcts fortsatta utveckling 

Programplan för det ekonomiska försvaret 

1 . Planeringsförutsättningar 

102 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) har sammanställt berörda 

myndigheters programplaner för perioden 1980/81- 1984/85 till en program

plan för det ekonomiska försvaret. 

Programplaneringen har genomförts mot bakgrund av 1977 ärs försvars

beslut ( prop. 1976/77:74. FöU 1976/77: 13. rskr 1976177:311 ), statsmakternas 

stiillningstaganden till pwgramplanerna för perioden 1979/80-1983184 (prop. 

1978/79: 100 bil. 14, Fi.ilJ 1978179:21. rskr 1978/79:237) samt regeringens 

anvisningar för programplanering den 22 mars 1979. 

Förutsättningar av stor vikt för programplaneringen är säkerhetspolitiska 

utgångspunkter. tidigare beslut rörande totalförsvarets fortsatta utveckling. 

svensk samhällsutvcckling samt ekonomiska planeringsförutsiittningar. 

!\lär det giiller de säkerhetspolitiska utgångspunkterna har myndigheterna 

vid programplaneringen utgtitt från 1977 års försvarsbeslut. 

I fråga om svensk samhiillsutveckling konstaterar ÖEF bl. a. att struktur

förändringarna inom svensk industri har lett till färre och större produk

tionsenheter och mer specialinriktad produktion. Niiringslivet har i växande 

grad blivit bcwende av jämn och siiker tillförs.:! av råvaror, halvfabrikat. 

komponenter och reservdelar fritn utländska leverantörer. Exportberoendet 

har ökat i takt med att grenar av industrin kriivt större marknader än den som 

Sverige utgör. Vissa försörjningsviktiga varor och tjänster produceras av allt 

färre svenska företag. I vissa fall har tillverkningen helt lagts ner. Denna 

utveckling, som enligt tillgängliga prognoser i flera avseenden kommer att 

fortgii under överskådlig tid. innebiir enligt ÖEF problem för försörjnings

beredskapen. 

I den genomförda planeringen har ÖEF justerat indelningen av det 

ekonomiska försvarets verksamhet i olika program st1 att den överensstäm

mer med den programindelning som är angiven i regeringens anvisningar den 

28 juni 1979 för perspektivstudier fas 2. 

2. Beredskapsåtgärder under planeringsperioden 

2.1 Livsmedel 

T\.folet för uthilllighcten är att livsmedelsproduktioncn skall kunna stiillas 

om till i huvudsak sjiilvförsörjning. 

Bcrcdskapslagring planeras siirskilt av importerade förnödenheter. En 
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successi\' uppbyl,!gnad uch umstrukturning av nuvarande berl'dskap-.bgcr 

sker diirvid. Detta innebiir för dclprogramrnl'l Livsmedel. fockrmcdel 111. 111. 

en minskning a\' hriidsiids- uch snckcrlagringen och en samtidig iikning av 

lagren av oljekraftfoder samt av främst importerade livsmedel uch livsmc·

dclsr;'tvaror. 

För delprogrammet Gödsel- och hekiimpnings1rn:dcl planera> en fortsatt 

successiv omstrukturering av befintliga lal,!er. Lagret av räfosfat utg~ir, lagret 

av kaliumgödsel rl'ducaas och lagreta\' kviivegiidsel och hekiimpningsmedel 

utiikas. NuvarandL' lager av chilcsalpetcr och lantbruksk\'ii\·c ersi'itts av 

kalkammonsalpctcr. 

Den mäluppfyllclsc som med nu ri1dande inriktning och resurser kan nt1s 

vid planeringspcriodens utgi111g iir enligt myndigheten med avseende pa ca 

ettariga krissituationer i huvmbak tillfrcdsstiillande. Vissa brister föreligger 

dock beträffande hercdskapslagringcn av livsmedel. foderml'dcl m. m. 

2.2 Beklädnad m. m. 

Målet för uthålligheten för avspärrning och krig är en ettarig avspiirrnings

situation med en efterkristid på ca tvi·t ar. För fredskriser gäller att lagringen 

skall ha en omfattning motsvarande tre månaders normal förbrukning av 

garner av ändlösa syntetiska fibrer. 

Beredskapsåtgiirdcr i form av försök med ersiittningsmaterial och återvin

ning eller alternativa sätt att utnyttja maskinkapacitctcn kommer i fortsätt

ningen att iignas störrt· uppmiirksamhet. Den I september och den J mars 

var.je ;ir skall rapportering ske till handelsdcpartementet om befintlig 

produktionskapacitet inom t<.:koomritdet. R<.:geringens utn:::dningsuppdrag 

angftende bl. a. utnyttjande av trikaviivskapacitcten, ökning av arbetsstyr

kan i c'n kri' m. m. skall utföras. 

Finansieringsstliden inriktas pt1 att med beaktande av statsmakterna gi\'na 

direktiv och andra nmstiindighcter upprätth;llla erforderlig produktionska

pacitet. 

Beredskapslagrct avses kompletteras med syntetfibrer och -garner. 

textilkemikalier och färger. Omsättning av buffertlager planeras som ett led i 

stödet till tekoindustrin för att bevara nödvändig tillverkningskapacitet. 

Mföuppfyllelsen för hcrcdskapslagringcn för avspärrning od1 krig beriik

nas vid utgimgen av budgetitret 1982/83 uppg{1 till ca 80 r;,; 1111:d givna 

ekonomiska förutsiittningar. Mttluppfyllclsen för frcdskrislagringen vid 

ingiingen av planeringsperioden beriiknas uppgit till ca 411 r:;. 
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2.3. I Brtl11s/e11 och drinncdt'l 111. m. 

Oljelagringspmgrammet under perioden 197fo;-R4 har inriktats mot samma 

mtil för uthi.dlighetcn for avspiirrning och krig som g~ilkr för huvuddelen av 

dd ekonomiska försvarets i'lvriga program. 

För fn:dskriser giillcr att lagringen skall motsv:ira ca tre mänaders normal 

konsumtion. Upplwggnaden av fredskrislager prioriteras. 

Forsknings- och utvecklinµsarbetet inom cnergiomd1dct kommer att 

följas. Hiirvid kommer bl. a. möjligheterna till ökad användnin!_! av kol ptl 

den svenska marknaden samt utnyttjandet av inhemska bränslen och nya 

energikiillor att studeras. 

Över nl.ielagringsfonden planeras en lageruppbyggnad av 9.6 milj. m' 

raPlja kompkttcrad med lagring av vissa färdigprodukter som gasol. 

flygdrivmedcl och eldningsoljor. l ni:imnda riioljcrn~ingd ingar dels 3 milj. m-' 

ri1olja enligt riksdagens beslut ar 1973. dels ytterligare 3 milj. m' riiolja 

ochidler färdigprodukter som riksdagen fattade ett principbeslut om i1r 1975. 

Ökningen <ff varulagret skall i första hand tillgodose behoven för frcdskriser. 

men är iivcn avsedd för avspi'irrnings- och i viss man krigssituationer. 

Mi1let fiir beredskapslagringen av fasta och flytande bri:inslcn avses vara 

uppfyllt vid utgi111gcn av ilf 1984. 

2.3.2 Elkrafr 

Mtllet för bercdskapsverksamhctcn :ir att trygga försörjningen av elkraft 

under olika kristyper sil att motståndsförm~igan och samhälkts viktigaste 

funktioner kan vidmakth<'illas. 

Under perioden planeras revidering av den nuvarande plan\;iggningen. 

Vidare kommer enligt myndigheten bl. a. verkskydd. undanfiirsc.:1 och 

förstöring att planliiggas. 

Lagringen av olja genomförs inom ramen fiir det oljL'lagringsprogram som 

statsmakterna beslutat om år 1977. Detta inneb:ir friimst en kraftig 

lageruppbyggnad av gasturbin bränsle. Anskaffning av reserv- och repara

tionsmatcricl fortsiitkr. Kraftanliiggningarna kommer. i takt med att de 

byggs ut. att ges ett mot betydelsen avviigt skydd i form ~!\" bevakning. 

civilförsvar och byggnadstckniskt skydd. 

Måluppfyllelsen vid planeringsperiodcns utgång bedöms vara ti!lfredsstal

lande. 

Kostnaderna för bcredskapsvcrksamhcten bestrids av statens vattenfalls

vcrk och den övriga kraftindustrin. 
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2...1.1 Kemiska produk1a 111. 111. 

Fiir fredskriser giiller att ett lager av viktigare petrokemiska produkter 

skall byggas upp till att motsvara ca tre m[inadcrs normal förbrukning. 

Stora resurser beräknas behöva av~ättas för att en god beredskap för 

fredskriser skall kunna hitllas. Lagcrupphyggnadcr för frcdskriscr hör enligt 

myncligheten inriktas fr~imst p;'i gasbensin. plaster och plastr;'1varor. 

Planeringen för avspiirrnings- och krigssituationer miiste t:·nligt myndighe

ten med tillgiingliga resurser i nagon män eftersiittas. Undersökning av 

möjligheter till crsiittningsproduktion avses ske. 

Lagerupphyggnaden fiir avspärrning och krig bör enligt myndigheten 

inriktas friirmt ptt material för tryckning. mineraloljc- och mineraliska 

produktn. plaster, plastravarnr och lösningsmedcl. Förutom uppbyggnad 

planeras även viss omstrukturering av lager. 

för att bibchiilla siirskilt fiirsörjningsviktig produktion kcknas avtal om 

finansiella stödåtgiirdcr med n[igra företag. Omrf1den som berörs iir 

petrokemisk industri och gummivaruindustri. Genom dessa avtal minskar 

behovet av ytterligare bcredskapslager. 

Vid utgtmgen av budgetärct 1982/8~ bedöms m{tlet for beredskapen fiir 

avspiirrnings- och krigssituationer vara uppfyllt till ca :i:i <:;- och för 

frcdskriscr till 100 ~:-; . 

2.4.2 Mewllcr m. m. 

för frcdskriser gäller att ett lager av legcringsmetaller skall byggas upp. 

Mälet är att lagret skall motsvara td månaders normal förbrukning av 

mL'lallcr som importeras direkt friin södra Afrika ( krommalm, kobolt) samt 

en mirnads normal förbrukning av metaller diir södra Afrika svarar f,ir en stor 

del av världsproduktionen (manganmalm, vanadinsyra). 

Bland de planerade bcredskapsi1tgiirdcrna ingitr undersökningar av 

möjligheterna till ersiittningsprnduktion i krissituationer. kartliiggning av 

niiringslivcts behov av komponenter och reservdelar s<1rnt planering för 

krisimport. 

Lageruppbyggnaden av~eende avspiirrning och krig inriktas främst p~·· 

ferrolegeringar. slipmedclsrilvaror och elektrotekniska varor. 

M[tlet för beredskapslagringen för avspärrnings- och krigssituationer 

hedörns vid utgiing:en av budgetiiret J lJ82!8> kunna uppfyllas till ca 80 <;.. 

2.5 Transporter 

Övergripande m[tl för programmet Transporter iir att försörjningen genom 

rransportreglcring, transportledning samt i1tgiirdcr för skydd och n:paratio

ner rn. m. skall tryggas för totalfi.irsvarsfunktionerna nch befolkningen 1 
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s~ldan omfattning att motsl{1ndsför111<'1gan och samhiillets viktigaste funktio

ner kan vidmakthi1llas i hiindebc a\ krig eller avspiirrning. 

2 .5. J "f'ra11sportsamord11ing 

Verksamhckn avser friimst transportreglering. Under periodt:'n kommer 

hl. a. studier av ett nytt system för ransonering av flytande drivmedel att 

genomföras. 

Mi\luppfylklsen vid planeringspcriodens slut är enligt myndigheten inte 

helt tillfredsstiillandc bl. a. p;'i grund av otillräckliga planeringsresurser. 

2.5.2 ltirn1·iigstra11spor/cr 

l\H1Iet för vi:rksamheten är att öka uth?tllighctcn, begriinsa verkan av 

skador pii kommunikationsniitet. ge skydd ät personal och anliiggningar samt 

anskaffa reserv- och rcparationsmaterial. 

M~duppfyllelsen vid utgången av budget~!fct 1982/83 bedöms bli i huvudsak 

godtagbar. Inom vissa omrädcn, främst materialförsörjning, kommer dock 

brister att finnas. 

2 .5 .3 Land.1·1·ägs1ransportcr 

M~ilet för verksamheten är att ta ut största möjliga effekt av landsvägs

transporterna och säkerstiilla deras genomförande genom transportled

ning. 

Åtgärder som planeras är revidering av plancringsanvisningar och fortsatt 

utbyggnad av radiokommunikationsnät för transportledning i krig. 

M{duppfyllelscn vid periodens slut bedöms i huvudsak. vara tillfredstiillan

dc. 

2.5 . ..f \iägar 

Målet tör verksamheten är att tillgodose totalförsvarets krav på väghåll

ning. 

Ätgärcler som planeras är studier. utredningar, utbildning, anskaffning av 

rcscrvhromateriel och reservdelar samt uppbyggnad av skyddsrum. drivmc

dclsaniaggni11gar och förri1d. 

Mf1luppfylldscn vid slutet av planeringsperiodcn iir behiiftacl med 

allvarliga brister enligt myndigheten. Bristerna i mäluppfyllclscn giiller 

siirskilt reservbromaterielen diir en fortsatt uppbyggnad efter budgetiHet 

I 982i83 förutsätts. 
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2.5.5 Flygtransportcr 

M<llet för verksamheten iir att hiilla flygplatser i användbart skil'.k under 

avspärrning och krig. att tillgodose betjäning av transport- och sambandsflyg 

samt tillgodose tekniskt underhåll och service pa flygplanen och utföra 

flygtransportlcdning. 

Planerade bercdskapsatgiirdcr under perioden avser investeringar i 

materiel. reservdelar och utrustning för att förbättra det tekniska underhällct 

av transportflygplan. 

Måluppfyllelsen vid utg~mgen av planeringsperioden beriiknas vad gäller 

tekniskt underh{1ll av transportflygplanen enligt myndigheten vara ca 80_ % . 

Efter plancringsperiodens slut förutsäl!s därför en fortsatt uppbyggnad. 

2.5.n Sjötransporter 

Målet är att verksamheten snabbt skall kunna ställas om till bercclskaps

och krigsförhållanden. Sjötransporter skall kunna tillgodoses och farleder 

skall kunna anordnas och upprätthållas. 

Beredskapsåtgärder som planeras under perioden omfattar bl. a. studier 

av utrikcshandelssjöfartens problem samt uppbyggnad av ett nytt krigsfar

ledssystem. Vidare planeras anskaffning av materiel, huvudsakligen bojar 

och sjökort. 

Måluppfyllelsen vid periodens utgång anses i huvudsak tillfredsställande 

med undantag för brister beträffande utbildning och beredskapsförrnring av 

sjökort. 

2.6 Arbetskraft 

Målet är att tillgodose behovet av civil arbetskraft för vcrharnhet som är 

av betydelse för totalförsvaret i sildan omfattning att motstimdsförmågan och 

samhällets viktigaste funktioner kan upprätthållas. 

Planerade heredskapsåtgärder är bl. a. bransch- och personalplanbgg

ning, uppskovwerksamhet samt utbildning av vapenfria tjänstepliktiga och 

personal i frivilliga försvarsorganisationer. 

För att de beredskapsfitgärder som planeras skall bli meningsfulla krävs 

enligt myndigheten en uppriikning av driftkostnaderna bl. a. för utbildning 

av vapenfria tjänstepliktiga och personal inom frivilligorganisationerna. 

Förutsatt att nämnda medel ställs till förfogande hedöms måluppfyllelsen 

vara tillfredsställande. 
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2. 7 Öl·riga försiirjningsviktiga ljiinslcr 

2. 7.1 Pc1111i11g111cdl'I och /JCral11i11gsfiir111edli11g 

Mälet fiir verksamheten är at1 skapa fiirutsättningar för att tryg.ga 

penningmech.:lsflirsiirjningen och betalningsförmedlingen under h.::redskap 

och krig. 

Beredskapsi1tgiirderna är friimst av administrativ uch planhiggande 

karaktiir. 

Maluppfylleben vid periodens utg{mg bediims vara tillfredsstiillande. 

2. 7.:!. f'oswl kommunikation 

M<"ilet fiir verksamheten är att i kris- och krigssituationer tillgodose 

totalförsvarets behov ::iv posta la tjiinstcr. Verksamheten skall si1 limgt möjligt 

bedrivas dtcr samma grunder som i fred. 

Planerade beredskapsi1tgiirder iir friimst av administrativ och planliiggan

de karaktär. Planliiggningen inriktas bl. a. pil planering för att säkerställa 

dataverksarnhet i krig. Övriga bcn:dskaps{1tgiirder omfattar hl. a. n:videring 

av reglementen och anvisningar för krigsadministration samt utbildning av 

fiiltpostpersunal och personal inom driftviirn och civilförsvar. 

Miiluppfyllelsen vid periodens utgiing hediims vara tillfredss!iillande. 

2. 7.3 Allmii1111a jiirsiikringar 

Programmet Allmänna förs;ikringar omfattar verksamhet vid forsiikrings

inspcktionen. statens krigsförsiikringsniimnd och statens krigsskade

nämnct. 

~falet för verksamheten iir att skapa förutsiittningar för att försäkringsvii

scndet skall fungera under beredskapstillstiind och krig pi1 ett siitt som sa niira 

som möjligt ansluter till den fredsrniissiga verksamheten. 

lkn:dskapsfögiirdcrna inom programmet iir friimst av administrativ och 

planliiggande karaktiir. 

Vid planeringsperiodens slut torde uppstiillda rn<'il i allt viisentligt ha 

uppniitts. 

2. 7.-1 Soci11/fårsiikri11g1pirmä11cr 

Programmet Sucialförsiikringsfiirrn[rner omfattar verksamhet vid riksfiir

siikringsverkct och de allmänna försiikringskassorna. 

\1:ilet för verksamheten iir att skapa förutsiittningar fiir att fredstida 

socialförsäkringsförm{mL'r under heredskapstillst;'md och krig kan hiheh~tl

las. 

Hcredskaps:itgiirdcrna inom prngrammd iir fr;imst av administrativ och 

planliiggande karaktiir. Planeringen inriktas p<I att försiikringskassurna skall 
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kunna administn:ra socialförsiikringsfilrm<inerna i datnrliist tillst;ind. 

Vid planeringsp.:riodens slut torde uppstiillda mi1l i allt \"iisentligt ha 

uppni1tts. Viss fiirstiirkning krii\·s duck enligt myndigheten av de persLlllella 

resurserna för central handliiggning a\' hen:dskapsfriigor. 

2.8 Ledning och samorc!ning m. m. 

Programmet Ledning och samordning m. m. omfattar fyra dclprngram 

inom ÖEF:s ansvarsomri1dc. niimlii;-., 

- Information och utbildning 

Ledning och samordning a\· li1ngsiktsplanering m. m. 

- lnformationshcl1andling m. m. 

- Ledning och administration 

Programmet omfattar dessutum tvi1 ddprogram för vilka kommersknlle

gium resp. statens pris- och kartellniimnd iir ansvariga. n:imligen: 

- Utrikeshandclsregleringar 

- Prisregkringar 

Verksamheten inom ÖEF:s ansvarsomri1de. svftar friimst till att under

stödja och tillgodose krav fr[m verksamheten inom övriga program inom det 

ekonomiska försvaret. 

l\falet för verksamheten avseende utrikeshandels- och prisreglcringar iir 

att denna i behövlig omfattning skall kunna uppriitthiillas och snabbt 

anpassas till de krav olika krislägen ställer. 

Beredskapsiitgiirderna utgiirs av studier. utredningar. planering. planliigg

ning. administration och serviceverksamhet. 

Den mäluppfyllelsc som med giillandc ekonomiska förutsiittningar kan n{1s 

vid planeringsperiLldens slut iir enligt berörda myndigheter inte helt 

tillfredssUillande. Brister föreligger främst betriiffande möjligheterna att 

tillgodose kraven pt1 informationsverksamhetcn och betri.iffanclc personclla 

resurser. 

3. Medclsbehov och finansiering 

3.1 Investeringar 

3.1. I St111sht1dge1cn 

Planeringen av investeringar skulle enligt regeringens anvisningar utgä 

fri111 en ram av 425 milj. kr. fiir perioden 1980!81-1982183 i prisliige juli 1978. 

l'vled anledning av viss föriindring i mcdelstilldelningcn för budgetiiret 

1978179 har ÖEF justerat den angivna ramen till 426 milj. kr. 

I liirtill kommer enligt regeringens an\·isningar för budgetiiret J LJ8:\/84 

inom delprnµrammet Briinslen och dri\'medcl m. m. investeringar for 
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anskaffning av koks inom en ram av 17 milj. kr. samt för budgetären 1983/84 

och 1984/85 inom delprogrammet Flygtransporter investeringar inom en ram 

av 22 milj. kr. 

Totalt uppgiir stilcdes enligt ÖEF anvisade investeringar över statsbudge

ten till 465 milj. kr. i prisliige juli 1978 under planeringspcrioden. 

Enligt anvisningarna skall programplanerna anges i prisläge juli 1979. 

ÖEF föresli\r en prisomriikning med 163 milj. kr. vilket ger en investerings

ram av totalt 628 milj. kr. för planeringsperioden. 

Enligt regeringens anvisningar skall utöver angivna ramar inplaneras 

st1dana iitgärdcr inom programmet Bekliidnad m. m. som är en följd av avtal 

som ingiltts mellan staten och företag om upprätthållande av viss produk

tionskapacitct. Inplanerade utbetalningar avseende gjorda åtaganden upp

går enligt ÖEF till 102 milj. kr. under planeringsperioden. 

3.1.2 Oljc/agrinpfondrn 

För perioden 1980/81-1984/85 skulle enligt regeringens anvisningar 

investeringar inkl. följdkostnader av engilngskaraktär som finansieras över 

oljelagringsfonden planeras inom en ram av 4 153 milj. kr. i prisHige juli 

1978. 

Efter prisomräkning till prisläge juli l 979 och vissa övriga justeringar 

uppgår investeringsramen över oljelagringsfonden enligt ÖEF till 6 335 milj. 

kr. för planeringsperioden. 

De investeringar som finansieras över oljelagringsfonden avser uppbygg

nad av varulager och anläggningar för i första hand frcdskriscr på 

petroleumornradet. 

3 .1.3 Sammanstcl/lning 

I nvesteringsmedlen fördelas på program enligt följande sammanställ

ning. 
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Fördelning på program a,· 11risomräknade imesteringsmedel 19H0/8t-191!4/llS 
(milj. kr.) 

Progrnm/delprngram 

I. Linmcdel 

Statshud
gctcn 

I. I Livsmcdcl. fodcrmcdel m. m. 32.2 
1.2 Gödsel- och bekiimpningsmc-

del :i8.l 

2. Beklädnad m. m. 121.11' 

3. Energi 
3. l Briinslen och dri\'mcdcl 

m.m. 

4. Övriga varor 
4.1 Kemiska pr,iduktt>r m. m. 
4.2 Metaller m. m. 

5. Transporter 
.'i.2 Jiirnvägstransportcr 
5.3 Lrndsvägstransportcr 
5...t Vägar 
5.5 Flygtransportcr 
5.6 Sjötransporter 

76.9 

115.0 
2 lll.2 

14.1 
0.9 

41.0 
60.2 

0.4 

Summa 7.W.5 

•Inkl. 102,3 milj. kr. i finansiellt förl'lagsstiid. 

Oljelag
ringsfomlen 

402.7 

(i 335.9 

'fotalt 

32.2 

.'iS.1 

121.0 

(i 010.1 

.'i 17.7 

2111.2 

1-U 
0.9 

41.0 
(10.2 
0.') 

7 066.4 

111 

J planeringen har myndigheterna förutsatt att erforderlig priskompensa

tion kommer att utgå under planeringspcrinden. varför ingen röerv för 

förväntade prisförändringar har inplanerats. 

3.2 Driftkostnader 

Myndigheternas beräknade driftkostnader över statsbudgeten för plane

ringsverksamhct, administration m. m. samt driftkostnader för beredskaps

lagring och fredskrislagring framg<ir av följande sammanställning. I de 

redovisade driftkostnaderna ingår följdkostnader till de under perioden 

gjorda investeringarna. Följd kostnaderna har överslagsmiissigt bcriiknats till 

1 221 milj. kr. 
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Driftkostnader 191111/81-19114/115 (milj. kr.) 

Program/ dL· I rnigra Ill 

I. l.ivsmedt:I , 
Bckliidnacl m. m. 

3. Energi 
3.1 Bränslen och drivmedel Ill. m. 
4. Övriga varor 
4.1 Kemiska produkter m. m. 
4 , Metaller m. m. 
5. Transporter 
5.1 Transp< irts.i mord ni ng 
:'i.2 J <irn\·iigstr.insporter 
5.J Landsviigst ransp<lrt<?r 
:".4 Viigar 
5.h Sjötransporter 
6. Arbetskraft 
7. Övriga tjiinstcr 
7.3 Allrn:inna förs:ikringar 
7.4 Social f iirsä k rings f i"inn ii m: r 
8. Ledning och samordning 

3.3 Behov av betalningsmedcl 

Driftknstnader 
iiver stats
budgeten 

4ti2.5 
214.4 

1 l)(IJ..\ 

420.fl 
258.7 

h.5 
4h.ll 

J.2 
31l.IJ 

4.9 
.'l85.8 

ll.l 
1.5 
73.9 

Summa 3 !-109.0 

Av myndigheterna beräknat behov av betalningsmedel över statshudgcten 

och oljelagringsfonden framgår av följande sammanställning. 

BchO\' a\' hetalningsrnedel 1980/111-19114/115 (milj. kr.> 

Investeringar flir avspiirrning och krig 
I nvcsteringar fiir fredskri,cr 
Driftkostnader 

Summa 
Diirav frän olj<.:lagringsfonden 

3.4 Övriga kostnader för ekonomiskt försvar 

I 870.5 
5 1'15.ll 
1 t-:09.0 

JO 1175.4 
6 335.9 

Enligt anvisningarna för programplaneringen skulle programplaneringen 

omfatta all verksamhet inom det ekonomiska försvaret oavsett finansierings

form. Detta inneb~ir att förutom kostnader. som finansieras över statsbud

geten och oljclagringsfonden, :iven kostnader över affärsverkens budgetar 

liksom niiringslivets kostnader skall beaktas. Berörda affärsverk har 

översiktligt ber;iknat sina kostnader och kostnaderna för n~iring~livet i övrigt 

har iiverslagsmiissigt beräknats för vissa program och vissa ?1tgtirder. De 

beriiknade kostnaderna framgitr av följande sammanst:illn!ng. 
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Övriga kostnader för ekonomiskt förs\'ar 1980/81-1984/85 .lmilj. kr.) 

l'n 1gramidclprngram 
(Affiirsvcrk) 

Affärs
verk 

Nitrings
liv 

·---- --------·-----·------
3.2 Elkraft (statc:ns vattcnfallsvcrk) 2..fH.4 
5. Transporter 
5 .2 Jämviigstransportcr 

fstati:ns jiimviigar) :13.3 
5.:'i Flygtransport.:r ( luftfartsvc:rkcl) 6,0 
5 .6 Sjiitransponer ( sjiifartsvcrkl!t) 
6. Arbetskraft 
7. Övriga tjiinster 
7. I Penningmedel och hetalningsfiirmed-

ling (Riksbanken. postverket) 8.2 
7.2 Posta! kommunikation (postvcrket) 52.6 
7 . ..\ Sncialfi\rsiikringsfi\rmaner 

Summa 3..f8.S 

.D0.0 

1.0 
4.0 
0.5 

31,7 

lJ.8 

379.3 

Summa 

3..f,.~ 

ltl.O 
0,5 

31 ,7 

18,0 
.'i2.6 
2.3 

727.8 

J l3 

·---·----·----···-------

3.5 Kostnader för ytterligare åtgärder 

De ekonomiska resurserna enligt anvisade ramar och övriga restriktioner 

har av myndigheterna inom vissa program hedömts som otillräckliga för att 

man skall kunna tillgodose de uppgifter och mål som har faststiillts i l 977 års 

försvarsbeslut. Därför föreslås i programplanen att ytterligare ett antal 

åtg;irdcr vidtas. 

Inom programmet Livsmedel. fodermedel m. m. yrkas resurser för ökad 

lagring av oljekraftfoder, fiskmjöl och kaffe. 

Inom programmet Bekliidnad m. m. begärs medel för beredskapslagring 

a\' ull- och syntetgarner och för fredskrislagring av grövre syntctgarner. 

Diirutöver yrkas ytterligare medel för finansiellt företagsstöd. 

Inom programmet Bränslen och drivmedel m. m. yrkas resurser för ökad 

beredskapslagring av koks. verktyg för produktion av gengasverk och inköp 

av transformatorolja. 

Inom programmet Kemiska produkter m. m. begärs medel för en utökad 

lagring av bl. a. gasbensin. plaster och rågummi för avspiirrning och krig. 

Inom programmet Metaller m. m. yrkas ytterligare resurser för bered

skapslagring av malmer. metaller och andra insatsvaror. Beträffande 

fredskriser föreslår ÖEF en utökning av gällande m;IJ för fredskrislagringen 

av vissa legeringsmetaller mot bakgrund av inträffade importstörningar. 

Inom programmet Transporter begärs ökade medel för utbildning. 

anskaffning av bromateriel, reservddar och annan materiel och investeringar 

i skyddsanordningar. 

Inom programmet Arhetskraft begiirs ytterligare medel för bidrag till 

frivilligorganisationer och utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. 

I programplanen föreslås att de personella resurserna utökas enligt 

följande sammanställning 

8 Riksdagen 1979/RO. 1 sam{. Nr 100. Bil J.I 
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l'rngram/delpnigram 

., 

.1.1 
4.1 
4.2 
5.1 
6. 

Hekliidnad m. 111. 

Rr;inskn och drivmedel m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Transptirtsamordning 
Arbetskraft 

7 . .1 Socialflirsiikringsförmåncr 
8. Ledning och samordning m. m. 

Summa 

Myndighet 

ÖEF 

Transportrådet 
Arbetsmarknads
styrclscn 
Riksförsäkringsverket 
ÖEF 

I 14 

Antal 
tjiinstcr 

4 
4,5 
4 
1 
2 

2 
3 

21.5 

Alla tjänster utom de hos riksförsäkringsverket föresläs inrättas fr. o. m. 

budgetåret 1980/81. 

De beriiknade kostnaderna över statsbudgeten för de iitgärder som 

föresUis utöver anvisade ramar m. m. framgår av föl_jande tabell. 

Kostnader för ytterligare åtgärder 1980/81-1984/85 (milj. kr.) 

Program/delpnigram Inves-
tcringar 

I.I Livsmedel, fodermedcl m. m. 57,9 
2. Beklädnad m. m. 397,2* 
3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 163,0 
4.1 Kemiska produkter m. m. 710.0 
4.2 Metaller m. m. 529,0 
5.1 Transportsamordning 
5.2 J iirnv iigstransportcr 15.8 
5.4 Viigar 35.0 
5.6 Sjötransporter 
6. Arbetskraft 
7.4 Socialförsäkrings förmåner 
8. Ledning och samordning 

Summa I 907,9 
Därav från oljelagringsfonden 513.6 

• Inkl. 308.4 milj. kr. i finansiellt företagsstöd. 

4. Föredraganden 

4.1 Grunder 

Drift-
kostnader 

12,9 
18,6 
7.8 

21.7 
61,8 

5. 1 
10.0 
2.2 
0,5 

79.4 
0,8 
3.2 

224.0 

Summa 

70,8 
415.8 
170,8 
731,7 
590.8 

5. 1 
25,8 
37,2 
0,5 

79.4 
11.8 
3,2 

2 131,9 
513.6 

Det ekonomiska försvaret bygger i allt väsentligt på det fredstida 

samhällets resurser. Planering, planläggning, bercdskapslagring. fredskris

lagring och övriga hcredskapsåtgärder i fred inriktas på att göra det möjligt 

att vid krig, avspärrning eller annan kris tillhandahålla de varor och tjänster 
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som behövs för landets försörjning och försvar. Det ekonomiska försvaret 

innefattar alla de personella och materiella resurser samt den verksamhet i 

övrigt som behövs för att uppn~1 en tillfredsstillandc försörjningsbercdskap. 

Sålunda ingår beredskapsätgärder som bl. a. berör rävaruproduktion, 

industriell förädling, handel, försörjning med energi och arbetskraft, 

transportvcrksamhet, väghållning samt post-, bank- och försäkringsväsen

de. 

Beredskapsplaneringen bygger på principen att ansvar för en viss för det 

ekonomiska försvaret betydelsefull verksamhet i fred också bör följas av 

ansvar för denna verksamhet i krissituationer. Härigenom möjliggörs en 

smidig övcrgtmg från freds- till krissamhällc. Överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar (ÖEF) svarar för den samordning som behövs samt för sådana 

åtgärder som inte naturligen faller inom annan myndighets ansvarsområ

de. 

Riksdagen har med 1977 års försvarsbeslut beslutat (prop. 1976177:74, 

FöU 1976177: 13, rskr 1976/77:311) att följande allmänna mål skall läggas till 

grund för det ekonomiska försvarets fortsatta utveckling. 

Det ekonomiska försvaret skall. med en efter förhållandena anpassad 

försörjningsstandard, trygga försörjningen för det svenska samhället om vi 

helt eller delvis blir hänvisade till egna försörjningsresurser. 

Tillgången på oundgängligen nödvändiga förnödenheter och tjänster skall 

säkerställas genom en väl avvägd beredskap inom och mellan de olika 

försörjningsområdena. 

Det ekonomiska försvarets resurser skall kunna sättas in på det sätt som i 

varje enskilt läge bedöms ge den bästa effekten, när det gäller att mildra 

påfrestningarnas konsekvenser för landet. Resurserna skall härvid fördelas 

med beaktande av att befolkningens, de olika samhällsfunktionernas och 

totalförsvarsmyndigheternas behov av resurser kan förändras efter hand som 

ett kris- eller krigsläge utvecklas. 

4.2 Uthållighet 

Riksdagen har i försvarsbeslutet även fastställt mål för det ekonomiska 

försvarets uthållighet för dels f redskriser, dels avspärrning och krig. 

Mål för uthållighet för fredskriser har fastställts för programmen Bekläd

nad m. m .. Energi och Övriga varor. 

Programmet Beklädnad m. m. skall i fråga om ändlösa syntetgarner ha en 

uthållighet för fredskriser som motsvarar tre månaders normal förbruk

ning. 

Programmet Energi, delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m., skall 

ha en uthållighet som motsvarar 90 dagars normalkonsumtion av olja. Målet 

skall vara uppnått vid utgången av år 1984 (prop. 1976177:74 s. 148. FölJ 

1976177:13, rskr 1976177:311). 

Programmet ÖvriKa varor, delprogrammet Kemiska produkter m. m., 
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skall i fråga om råvaror för petrokemiska produkter ha en uthållighet som 

motsvarar ca tre månaders normal förbrukning (prop. 1975176: 152 s. 41, FöU 
1975176:35, rskr 1975176:298). 

Inom programmet Ö1•riga varor, delprogrammet Metaller m. m., skall en 

utbyggnad ske av ett beredskapslager för främst fredskriser. Lagret bör 

omfatta ca två månaders normal förbrukning av de metaller som importeras 

direkt frän södra Afrika (krommalm, kobolt) och ca en månads normal 

förbrukning av de metaller som vi importerar från andra delar av världen 

men där södra Afrika svarar för en stor del av världsproduktionen 

(manganmalm, vanadinsyra) (prop. 1976177:74 s. 204, FöU 1976/77:13, rskr 
1976177:311). 

Målet för uthålligheten för avspärrning och krig innebär att huvuddelen av 

det ekonomiska försvaret skall kunna klara de påfrestningar på vär 

försörjning som en cirka ettårig avspärrnings- eller krigssituation kan 

medföra. I planeringsarbetet inom det ekonomiska försvaret skall dock inte 

möjligheterna av avspärrnings- och krigssituatiom:r av annan längd uteslu

tas. De beredskapsåtgärder som det ekonomiska försvaret vidtar mot 

påfrestningar av relativt kort varaktighet skall därför även syfta till att 

möjliggöra och underlätta betydande omställningar av samhällets försörj

ning på sikt för att klara försörjningen under fleråriga kriser och krigssitua

tioner. Beredskapsåtgärder för efterkris- och efterkrigstid skall tills vidare 

endast vidtagas i form av planering och åtgärder av administrativ natur. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1976177:85, FöU 1976177: 11, rskr 1976/ 

77:238 samt prop. 1977/78:42, FöU 1977178:5. rskr 1977178:81) att program
met Beklädnad m. m. skall kunna klara de påfrestningar som en cirka ettårig 

avspärrningssituation följd av en efterkrigstid av ungefär den längd som har 

studerats i försöken med långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret 

kan medföra. Detta mål kan redan nu i huvudsak innchållas. 

Riksdagen beslutade våren 1978 (prop. 1977178: 100 bil. 14, FöU 19771 

78:20, rskr 1977178:214) att målen för uthålligheten för avspärrning och krig 

för huvuddelen av det ekonomiska försvaret skall vara uppnådda vid 

utgången av budgetåret 1982/83. Detta innebar en senareläggning med ett år i 

förhållande till vad som angavs i försvarsbeslutet. På grund av ett begränsat 

statsfinansiellt utrymme har resursbehoven för det ekonomiska försvaret 

hittills under innevarande försvarsbeslutsperiod inte helt kunnat tillgodoses. 

Detta har lett till eftersläpningar främst med avseende på uppbyggnaden av 

beredskapslager. Under den senaste tiden har även stora prisökningar skett 

inom viktiga varuområden. Utvecklingen inom näringslivet har vidare 

medfört ökade krav på beredskapsåtgärder. Mot bakgrund av dessa faktorer 

och med beaktande av det rådande statsfinansiella läget bedömer jag att det 

inte är möjligt att som riksdagen beslutat nå uthållighetsmålen för 

avspärrning och krig vid utgången av budgetåret 1982/83. Jag anser att det är 

nödvändigt att med avseende på främst beredskapslagringen utgå från en 

lägre ambition i uppbyggnadstakten än vad som tidigare förutsatts. 
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Beträffande det särskilda oljelagringsprogrammet för perioden 1978---1984 

har detta hittills i huvudsak kunnat genomföras i planerad omfattning. Jag 

återkommer senare till hehovet av en översyn av detta. 

J detta sammanhang vill jag erinra om det studiearbete som bedrivs vid det 

ekonomiska försvarets myndigheter i syfte att ge underlag för 1978 års 

försvarskommittcs överväganden och 1982 års försvarsbeslut. Som ett led i 

detta arbete genomförs för närvarande perspektivstudiernas fas 2 enligt 

regeringens anvisningar den 28 juni I 979. Denna studieverksam het kan leda 

till att vissa frågor rörande det ekonomiska försvarets framtida utformning 

kan behöva omprövas. 

4.3 Programvis inriktning 

4.3.J Programmet Livsmedel 

Programmet omfattar frågor rörande försörjning med livsmedel, fodcr

medel, utsäde, fettråvaror samt handelsgödsel- och bekämpningsmedel. 

Statens jordhruksnämnd är programmyndighet. 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet vill jag anföra 

följande. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för programmet Livsme

del. 
Försörjningen med livsmedel m. m. skall hidra till att det ekonomiska 

försvarets allmänna mål uppfylls. Därvid skall livsmedelsförsörjningen med 

en efter förhållandena anpassad standard tryggas om vårt land utsätts för 

fredskriser, avspärrningssituationer, piitryckningar eller angrepp. 

Livsmedelsförsörjningens mål är att för det aktuella varuområdet tillgo

dose 
- det nödvändiga behovet av varor som erfordras för folkförsörjningen 

- försvarsmaktens och andra totalförsvarsmyndigheters behov av vissa 

färdigvaror och råvaror m. m. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

Den under försvarshcslutsperiodens första tre år inledda omstrukturering

en av beredskapslagret fortsätter. Det innebär en utökning av lagret av 

oljekraftfoder och importerade livsmedel och en minskning av brödsäds- och 

socker\agringen. Lagret av råfosfat utgår, lagret av kaliumgödsc\ reduceras 

och lagret av kvävegödscl och bekämpningsmedel utökas. Nuvarande lager 

av chilesalpeter och lantbrukskvävc ersiitts av kalkammonsalpeter. 

Som särskilt yrkande utöver anvisad planeringsram framförs behov av 

resurser för ökad lagring av oljekraftfoder, fiskmjöl och kaffe. 

Jag anser att en nedskärning av brödsädslagren för avspärrning och krig 

kan ske även under budgetåret 1980/81 i enlighet med programplanen. 

Frågan om hrödsädslagringens storlek under återstoden av programplane-
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perioden bör slutligt kunna prövas efter det att resultatet av vissa studier har 
utvärderats. 

I övrigt finner jag att de inom phineringsramen föreslagna {itgärderna ger 

uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 

planeringen bör inriktas mot att dessa atgärder kan genomföras i mån av 

medelstilldelning. 

4.3.2 Programmet Beklädnad m. m. 

Programmet omfattar frågor rörande försörjningen med insatsvaror och 

färdigvaror inom teko-, sko- och J:ideromriidcna. ÖEF iir programmyndig

het. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för programmet Bekliidnad 

m.m. 

Försörjningen med beklädnad m. m. skall främst tryggas genom handels

och produktionsplanläggning. ransoneringsförberedelser samt bcredskaps

lagring av importvaror för totalförsvarsmyndigheterna och befolkningen i en 

sådan omfattning att motståndsförmågan och samhällets viktigaste funktio

ner kan vidmakthållas om Sverige på grund av krig eller avspärrning helt eller 

delvis blir hänvisat till egna försörjningsresurser. Kriser i fredstid kan leda till 

att importen av väsentliga produkter helt eller delvis upphör. Lagring av 

spånadsämncn och garner skall medverka till att konsekvenserna för 

produktion, sysselsättning m. m. vid fredskriser mildras. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

Som särskilt yrkande utöver anvisad planeringsram begärs medel för 

bercdskapslagring av ull- och syntetgarner och för fredskrislagring av grövre 

syntetgarncr. Därutöver föreslfis ytterligare medel för finansiellt företags
stöd. 

Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna ätgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 

planeringen vad avser beredskapslagringen bör inriktas mot att dessa 

åtgärder kan genomföras i mån av medelstilldelning. 

När det gäller vilka beredskapsåtgärder som skall vidtas under perioden 

vill jag hänvisa till de överväganden och förslag som lämnats riksdagen i 

propositionerna om åtgärder för försörjningsberedskapen på sko- och 

tekoområdcna samt riksdagens beslut med anledning härav (prop. 1976/ 

77:85, FöU 1976177:11, rskr 1976177:232, prop. 1978179:60, NU 1978179:18, 
rskr 1978/79: 117. prop. 1977178:42. FöU 1977/78:5. rskr 1977178:81 och prop. 

1978179:145, NU 1978179:48. rskr 1978179:390). Jag vill vidare framhålla att 

regeringen i juli 1979 uppdrog åt ÖEF. AMS och SIND att inom ramen för 

sina respektive verksamhetsområden utreda och lämna underlag till rege

ringen för den fortsatta planeringen av de statliga åtgärderna för tekoindu

strin. Tekodelegationen fick i uppdrag att samordna detta arbete. ÖEF 

kommer i programplaneanvisningarna för perioden 1981182-1985/86 ges i 
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uppdrag att inarbeta de av riksdagen beslutade hcn:dskapsätgärderna i sin 

programplan. Det iir vidare enligt min mening angeliiget att insatser pii 

bekfälnadsområdet som är betingade av försörjningsbercdskapsskäl i ökad 

utstriickning viigs av mot andra omr[1den inom det ekonomiska försvaret. 

Sådana avvägningar bör bl. a. göras i programplaneringen. 

4.3.3 Programmet Energi 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. 

Delprogrammd omfattar frågor rörande bränslen och drivmedel utom 

gasbensin. ÖEF är programmyndighet. 

I ÖEF:s programplan föreslås för planeringsperioden följande inriktning 

för delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. 

Försörjningen med bränslen och drivmedel m. m. skall tryggas friimst 

genom förberedelser för förbrukningsreglering, aktivering av inhemsk 

ersättningsproduktion samt beredskapslagring av importvaror för totalför

svarsfunktionerna och befolkningen i sådan omfattning att motståndsförmå

gan och samhällets viktigaste funktioner kan vidmakthållas. 

Jag biträder ÖEF:s förslag till inriktning av delprogrammet. 

I programplanen har bl. a. inplanerats den uppbyggnad av fredskrislager 

och beredskapslager för avspärrning och krig som ingår i det oljelagrings

program som riksdagen fastställde i försvarsbeslutet år 1977. 

Som särskilda yrkanden utöver anvisade planeringsramar begärs resurser 

för ökad beredskapslagring av koh. vt::rktyg för produktion av gengasverk 

och inköp av transformatorolja. 

Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 

planeringen bör inriktas mot att dessa åtgärder kan genomföras i mån av 

medelstilldelning. 

I detta sammanhang vill jag framhålla att det nu löpande oljelagringspro

grammet för åren 1978--1984 baseras på underlag som togs fram redan i 

mitten av 1970-talct. Mot bakgrund bl.a. av de kraftigt höjda oljepriserna 

under senare år finns det skäl att se över de oljeförbrukningsprognoser som 

ingår i detta underlag. Oljelagringsprogrammets ökade kostnader för 

folkhushållet talar också för en sådan översyn. Resultatet av folkomröst

ningen i kärnkraftsfrågan kan också komma att påverka behovet av 

fredskrislagring av olja. Det är mot denna bakgrund angeläget att 

dimensioneringen och utformningen av det nu löpande oljelagringsprogram

met prövas i en s. k. kontrollstation. Regeringen har för detta ändamål 

beslutat tillkalla en särskild kommitte. 

Genom särskilda beslut tas del av den rörliga krediten hos riksgäldskon

toret i anspråk för inköp av råolja och oljeprodukter. Jag avser att i annat 

sammanhang fiterkomma till hur utnyttjad kredit skall återställas. 
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Delprogrammet Elkraft 

Delprogrammet omfattar frågor rörande försörjning med elektrisk energi. 

Statens vattenfallsvcrk är programmyndighet. 

Efter sanm'id med .~tatsr:ldct Petri vill jag anföra följande. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för delprogrammet 

Elkraft. 

Försörjningl'n med elektrisk energi skall under s{1vijl frcdskris som 

avspärrning, krig och efterkris(krigs)tid tryggas för totalförsvarsfunktioncr

na och befolkningen i sådan omfattning att motständsförrnågan och 

samhällets viktigaste funktioner kan vidmakthfillas. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

I programplanen har i enlighet med försvarsbeslutet inplanerats revidering 

av viss planläggning, materielanskaffning samt skyddsåtgiirder. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen bör 

inriktas mot de föreslagna atgärderna. 

4.3.4 Programmet Övriga försörjningsviktiga varor 

Programmet indelas i två delprogram, Kemiska produkter m. m. och 

Metaller m. m. 

Delprogrammet Kemiska produkter m. m. 

Delprogrammet omfattar frägor rörande försörjning med andra mineraler 

än metaller. trävaror, massa. papp och papper, grafiska produkter, 

gasbensin, gummi- och plaster samt övriga kemiska produkter dock ej 

läkemedel. ÖEf är programmyndighet. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för delprogrammet Kemiska 

produkter m. m. 

Varu försörjningen skall främst genom handels- och produktionsplanlägg

ning m. m., ransoneringsförberedelser samt beredskapslagring av importva

ror tryggas för totalförsvarsfunktionerna och befolkningen i en s[1dan 

omfattning att motståndsförmågan och samhiillets viktigaste funktioner kan 

vidmakth1lllas i händelse av krig eller avspärrning. 

Försörjningsbercdskapsåtgärder mot fredskriser skall medverka till att 

mildra konsekvenserna på sysselsättningen och produktionen m. m. vid 

importstörningar. 

Jag amer att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

I programplanen har i enlighet med försvarsbeslutet bl. a. inplanerats 

fortsatt uppbyggnad av fredskrislager av petrokemiska produkter samt 

utökad beredskapslagring for avspärrning och krig. 

För att bibehålla den inhemska produktionen av vissa försörjningsviktiga 
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varor föresläs finansiella stöd{ngärder till företag. 

Som särskilda yrkanden utöver anvisade planeringsramar framförs hehov 

av bl. a. utökad heredsk:1pslagring av gashensin, plaster och ri1gummi . 

.lag finner att de inom planeringsramen föreslagna i1tgiirderna ger uttryck 

för en lfönplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 

planeringen hör inriktas mot att dessa ;ltgärder kan genomföras i m{111 av 

medelstilldelning. 

Delprogrammet Metaller m. m. 

Delprogrammet omfattar friigor rörande försörjning med malmer. jiirn, 

st<ll och andra metaller samt verkstadsproduktcr utom s_jukv;lrdsmateriel. 

ÖEr iir programmyndighet. 

I försvarsbeslutet angavs följande inrikming för delprogrammet Metaller 

mm. 

Försörjningen med malmer, metaller och verkstadsproduktcr skall främst 

genom handels- och produktionsplanläggning m. m .. ransnneringsförbere

delser samt heredskapslagring av importvaror tryggas för totalförsvarsmyn

digheterna och befolkningen i en sådan omfattning att motsti\ndsförm{1gan 

och samhällets viktigaste funktioner kan vidmakth[1llas i händelse av krig 

eller avspiirrning. 

Planeringen inriktas främst mot att säkerställa en omställning av samhiillet 

till en krishushMlning. Beredskapslagringen inriktas pii att siikerstiilla 

behoven under en omställningsperiod och pä försörjningen under en längre 

krisperiod med råvaror, komponenter m. m. som inte i tillräcklig omfattning 

finns att tillgå inom landet. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

l programplanen har i enlighet med försvarsbeslutet bl. a. inplanerats 

fortsatt uppbyggnad av heredskapslagret för avspärrning och krig. Fredskris

lagret har beräknats vara uppfyllt vid periodens början. 

Som s:irskilt yrkande utöver anvisad planeringsram framförs behov av 

utökad bcrcdskapslagring och en utökning av fredskrislagringen av lcge

ringsmetaller. 

Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en l:implig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 

planeringen hör inriktas mot all dessa åtgiirder kan genomföras i m:°u1 av 

medelstilldelning . 

./.3.5 Programmet Transporter 

Programmet Transporter omfattar frågor rörande försörjning med trans

porter samt konsumtionshegränsning av flytande drivmedel. Programmet 

indelas i delprogrammen Transportsamordning. Järnv:igstransporter. 

Landsviigstransporter, Vägar. Flygtransporter och Sjötransporter. Program-



Prop. 1979/80:100 Bilaga 14 Handclsdepartementet 122 

ansvariga myndigheter iir transportriidet, statens järnvägar, statens vägverk, 

luftfartsverket och sjöfartsverket. 

Efter samråd med chefen för kommunikationsdcpartcmentet vill jag 

anföra följande. 

I försvarsbeslutet angiven inriktning för programmet innebär att försC\rj

ningcn med transporter skall kunna tryggas för totalförsvarsfunktionerna 

och befolkningen i s;idan omfattning att motståndsförmiigan och samhiillets 

viktigaste funktioner kan vidmakthållas i händelse av krig eller avspärr

ning. 

Jag anser att den angivna inriktningen alljämt skall gälla. 

Delprogrammet Transportsamordning 

Delprogrammet Transportsamordning. för vilket transportrådet är pro

grammyndighet. omfattar friigor rörande förberedelser för samordning och 

prioritering av transportresurser främst genom transportreglering. Rådet 

skall också genomföra av regeringen beslutad drivmedelsransonering och 

verka för att landets civila transportresurser utnyttjas så att totalförsvarets 

behov tillgodoses. Transportrådet skall även planlägga hur den civila trafiken 

kan inskränkas genom andra åtgärder än ransonering. 

De beredskapsåtgärder som i enlighet med försvarsbeslutet inplanerats är 

av löpande studie- och planeringskaraktär. bl. a. fortsatt utveckling av 

ransoneringssystem för flytande drivmedel och utbildning pt1 central, 

regional och lokal nivå avseende ransoneringssystemet. 

Som särskilda yrkanden framförs behov av utökade resurser för planering 

och utveckling av nytt ransoneringssystem. 

Jag finner att förslagen i programplanen i huvudsak ger uttryck för en 

liimplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen 

bör inriktas mot att dessa åtgärder kan genomföras i mån av medelstilldel

ning. 

Delprogrammet Järnvägstransportcr 

SJ är programmyndighet för delprogrammet lärnvägstransporter. De 

beredskapsåtgärder som i enlighd med försvarsbeslutet inplanerats syftar till 

att öka uthålligheten och begränsa verkan av skador på kommunikationsnä

tet. 

Som särskilt yrkande framförs krav på medel för utbildningsanläggningar, 

skyddsanordningar m. m. 

Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna ~ltgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 

planeringen bör inriktas mot att dessa åtgärder kan genomföras i mån av 

rnedclstilldelning. Jag förordar en utbyggnad av utbildningsanläggningar för 

vapenfria tjänstepliktiga. 
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Delprogrammet Landsvägstransporter 

Delprogrammet La11d.1'l'iigsrra11sporrer, för vilket transportradet är pro

grammyndighet, omfattar frägor rörande förberedelser för transportledande 

åtgärder av \andsviigstransporter. Transportrildet skall vid krig eller annars 

när regeringen förordnar det verka för att de landsvägstransporter som är 

nödvändiga för totalförsvaret genomförs. 

De i programplanen i enlighet med försvarsbeslutet inplanerade hered

skaps;ltgiirderna är av i huvudsak löpande studie- och planeringskaraktiir 

samt anskaffning av viss kommunikationsradiomateriel för att kunna uppnå 

en effektiv transportledning i kris- och krigssituationer. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten . .lag anser att den fortsatta planeringen hör 

inriktas mot att dessa åtgiirder kan genomföras i mån av mcdelstilldel

ning. 

Delprogrammet Vägar 

Statens vägverk är programmyndighet för delprogrammet Vägar. De i 

programplanen i enlighet med försvarsbeslutet föreslagna åtgärderna syftar 

till att tillgodose totalförsvarets behov av väghållningsåtgärder. Förutom 

åtgärder av studie-, utrednings- och planeringskaraktär föreslås anskaffning 

av reservbromaterieL reservdelar till vägmaskiner, byggande av skyddsrum 

och drivmedelsanHiggningar samt utbildning av personal. 

Som särskilda yrkanden utöver anvisad planeringsram framförs behov av 

utökad anskaffning av reservbromateriel och reservdelar att inledas budget

året 1983/84 och utökad driftvärnsutbildning. 

Jag finner att de inom plancringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 

planeringen bör inriktas mot att dessa åtgärder kan genomföras i mån av 

mcdclstilldclning. 

Delprogrammet Flygtransporter 

Delprogrammet Flygtransportcr omfattar beredskapsplanläggning m. m. 

för försörjning med fly~transporter. Luftfartsverket är programmyndig

het. 

I programplanen har i enlighet med försvarsbeslutet inplanerats åtgärder 

för att öka uthålligheten och underhållssäkerheten inom flygtransportsek

torn. Dessa åtgärder avser bl. a. fortsatt anskaffning av materiel. reservdelar 

och utrustning för att förbättra det tekniska underhållet av transportflyg

plan. 

Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta 
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planeringen hör inriktas mot att dessa åtgiirdcr kan genomföras i mim av 

mcde\stilldelning. 

Delprogrammet Sjötransporter 

Delprogrammet Sjötransporter omfattar bercdskapsplanliiggning m. m. 

för sjötransporter. Sjöfartsverkct är programmyndighet. 

1 programplanen har i enlighet med försvarsbeslutet inplanerats bl. a. 

allmänna studier och planeringsåtgärder och planering för att under 

beredskap och krig underhålla farleder och upprätth5lla driften vid verkets 

anl~iggningar samt viss materielanskaffning. 

Som särskilt yrkande framförs behov av resurser för hl. a. utbildning av 

krigslotsar och driftvärn. 

Jag finner att förslagen i programplanen i huvudsak ger uttryck för en 

liimplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen 

hör inriktas mot att dessa åtgärder kan genomföras i mån av medelstilldcl

ning. 

4.3.6 Programmet Arbetskraft 

Programmet omfattar frågor rörande totalförsvarets försörjning med civil 

arbetskraft. Arbetsmarknadsstyrclsen (AMS) är programmyndighet. 

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet vill jag anföra 

följande. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för verksamheten inom 

programmet. 

Behovet av civil arbetskraft för verksamhet som är av betydelse för 

totalförsvaret skall tillgodoses i sädan omfattning att rnotståndsförmågan och 

samhiillets viktigaste funktioner kan upprätth5llas. Erforderlig planläggning 

skall göras härför. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

I programplanen föreslagna beredskapsåtgärder är bl. a. bransch- och 

personalplanläggning, uppskovsvcrksamhct samt utbildning av vapenfria 

tjänstepliktiga och personal i frivilliga försvarsorganisationer. 

Som särskilt yrkande framförs behov av ökaJe resurser för planering, 

bidrag till frivilligorganisationerna och utbildning av vapenfria tjänsteplikti

ga. 

Jag finner all förslagen i programplanen i huvudsak ger uttryck för en 

lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen 

hör inriktas mot att de föreslagna åtgärderna kan genomföras i mån av 

mcdclstilldclning. Jag beräknar att verksamheten vid de frivilliga försvars

mganisationerna i huvudsak skall bedrivas i oförändrad omfattning. Jag 

förordar att antalet uthildningsdagar för vapenfria tjänstepliktiga ökas med 

50 ()()() till 650 000. 
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4.3. 7 Programmet Övriga fijrsörjningsviktiga tjänster 

Programmet är indelat i delprogrammen Penningmedel och betalningsför

medling, Posta) kommunikation. Allmänna försäkringar och Socialförsäk

ringsförmåner. 

Delprogrammet Penningmedel och betalningsförmedling 

Riksbanken är programmyndighet för delprogrammet Penningmedel och 

betalnings förmedling. 

I försvarsbeslutet angavs att verksamheten inom delprogrammet skall 

syfta till att trygga pcnningmedclsförsörjning och betalningsförmedling i 

kris- och krigssituationer. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

I programplanen har i enlighet med försvarsbeslutet inplancrats bcrcd

skapsåtgärder av främst administrativ och planbggande karaktär. 

Jag finner att de planerade åtgärderna ger uttryck för en lämplig inriktning 

av verksamheten. 

Delprogrammet Posta! kommunikation 

Postverket är programmyndighet för delprogrammet Posta/ kommunika

tion. 
Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartcmentet vill jag 

anföra följande. 

I försvarsbeslutet angavs att verksamheten inom delprogrammet skall 

syfta till att tillgodose totalförsvarets behov av postala tjänster i kris- och 

krigssituationer. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

I programplanen har i enlighet med försvarsbeslutet inplanerats bered

skapsåtgärder av främst administrativ och planläggande karaktär. Planering

en avser bl. a. krigsorganisationen. data verksamheten i krig samt fältpostens 

organisation och verksamhet. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en liimplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen bör 

inriktas mot de föreslagna åtgärderna. 

Delprogrammet Allmänna försäkringar 

Delprogrammet Allmänna försäkringar omfattar verksamhet vid försäk

ringsinspektionen. statens krigsförsäkringsnämnd och statcns krigsskade

nämnd. 

Efter samråd med chefen för ekonomidepartementet vill jag anföra 

följande. 

Målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för att försäkringsvä

sendet skall fungera under bercdskapstillstånd och krig pä ett sätt som s~'\ niira 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 126 

som möjligt ansluter till den fredsmässiga verksamheten. 

Bcrcdskapsåtgärderna inom programmet är friimst av administrativ och 

planläggande karaktär. 

Jag finner att föreslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen bör 
inriktas mot de föreslagna åtgärderna. 

Delprogrammet Socialförsäkringsförmåncr 

Delprogrammet Socialförsäkringsförmåner omfattar verksamhet vid riks

försäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Riksförsäkringsver

ket är programmyndighet. 

Efter samråd med chefen för socialdepartementet vill jag anföra följan

de. 

Målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för att fredstida 

socialförsäkringsförmåner kan bibehållas under beredskapstillstånd och 

krig. 

Beredskapsåtgärderna inom programmet är främst av administrativ och 

planläggande karaktär. Planeringen inriktas bl. a. på att försiikringskassorna 

skall kunna administrera socialförsäkringsförmånerna i datorlöst tillstånd. 

Som särskilt yrkande framförs behov av ökade resurser för planering. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen bör 

inriktas mot de föreslagna åtgärderna. 

4.3.8 Ledning och samordning m. m. 

Programmet Ledning och samordning m. m. omfattar fyra delprogram 

inom ÖEF:s ansvarsområde, nämligen 

- Information och utbildning 
- Ledning och samordning av längsiktsplanering m. m. 

- Informationsbehandling m. m. 

- Ledning och administration. 

Programmet omfattar dessutom två delprogram inom kommerskollcgicts 

resp. statens pris- och kartellnämnds ansvarsområden, nämligen 

- Utrikeshandclsregleringar 

- Prisregleringar. 

Verksamheten inom ÖEF:s ansvarsområde syftar främst till att understöd

ja och tillgodose krav från verksamheten inom övriga program inom det 

ekonomiska försvaret. 
Mälet för verksamheten avseccnde utrikeshandels- och prisregleringar är 

att denna i behövlig omfattning skall kunna upprätthållas och snabbt 

anpassas till de krav olika krislägen ställer. 

Beredskapsåtgärderna utgörs av studier, utredningar, planering. planlägg-
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ning. administration och serviceverksamhct. 

Som s~irskilda yrkanden framför ÖFr: bl. a. krav p{1 utökade personalre

surser och resurser för frl'.dskrisinformation. 

Jag finner att förslagen i programplanen i huvudsak ger uttryck för en 

lämplig inriktning av verksamheten. Jag anser att den fortsatta planeringen 

bör inriktas mot att dessa åtgärder kan genomföras i mån av medelstilldel

ning. 

4.4 Kostnader 1980/81-1984/85 

I 1979 års budgetproposition angavs att kostnaderna för det ekonomiska 

försvaret under perioden 1979/80-1983/84 beräknades uppgå till ca 8.3 

miljarder kr. i prisläge juli 1978 för den verksamhet som finansieras över 

statsbudgeten och oljelagringsfonden. Det sammanlagda beloppet inklude

rade vissa beredskapsåtgärder inom programmet Beklädnad rn. m., i 

huvudsak avseende beredskapslagring, dock icke stöd~ltgärder till hekliid

nadsindustrin. 

Jag uppskattar kostnaderna för det ekonomiska försvaret för perioden 

1980/81-1984185 till ca 11 miljarder kr. i prisläge juli 1979 för den verksamhet 

som finansieras över statsbudgeten och oljelagringsfonden. Härav utgör ca 5 

miljarder kr. investeringar avseende fredskrislagring. 

Jag vill i detta sammanhang understryka att min bedömning av resursbe

hoven baseras till del på översiktliga kostnadsberäkningar från programpla

nerna. Den närmare bedömningen av resursbehoven får diirför enligt min 

uppfattning göras budgetårsvis vid prövning av förslag till anslagsframställ

ningar. Jag vill erinra om att denna prövning till följd av regeringens 

bedömning av de åtgärder som föreslås. det allmänna ekonomiska Higet samt 

de övriga bcdömningsfaktorer som aktualiseras, kan komma att avvika från 

den mer översiktliga bedömning jag nu gör. 

4.5 Kostnader 1980/81 

För budgetåret 1980/81 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna över 

statsbudgeten och oljclagringsfonden för verksamheten inom det ekono

miska försvaret till 1.1 miljarder kr. enligt följande sammanstiillning. 
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l'ro~ram 

Lklprngram 

l.il-'.\"lll<'iil'i 

Bek/iit!1111d 

Ener~i 

Hriinslc:n och 
drivmcdc:I m. m. 

Ö1·rig11 fiiniirj-
11i11g1·1 ·ik riga 
1·arvr 
Kemiska pro
dukter m. m. 

Huvudtitel: lklopp 1980/81 (tkr.) 
Anslagshcnämning ---- --·--·---------

Drift- lnveste- Totalt 
kostnader ringar 

Jo: BI 
(,le:!) 

I .anthruksstyrelsen 

Jo: 13 2 l.anthruksniimnderna 
(dc:l) 
Jo: C I Statens jordhruks
n~imml ( dc:I) 
Jo: C 4 l nköp av livsmedel 
m. rn. för hcredskapslagring 
Jn: C 5 K<lstnadcr för hercd-
skapsbgring av livsmedel 

74 

!Oll 

I <)J 8 

m.m. 77 534 
Jo: F I Statens livsmedclsverk 
(~I) ~ 

Jo: F 3 Statens veteriniirmedi-
cinska anstalt ( dc:l) 20 
Jo: F 4 Veterinärstaten (del) 185 
H: F I ÖEF: Flirvaltningskost-
nader (del) 

H: F I ÖF.F: Förvaltningskost-
nader (del) 3222 
H: F 2 Drift av heredskapsla-
ger (dd) 38 229 
11: F -~ Bercdskapslagring (del) 
H: F 4 Industriella åtgiirder 
(dc:l) 

H: F I ÖEF: Förvaltningskost
nadc:r (del) 
H: F 2 Drift a1· bcrt·Jskapsla
ger (del) 
11: F 3 Beredskapslagring: 
Oljelagringsfondcn (del) 
f-1: F 4 lndustridla fitgärder 
(t\cl) 

H: F 3 lkredskapslagring (del) 
H: F I ÖEF: Förvaltningskost-

5 068 

17h 771 

nad.:r (del) J 982 
H: F 0 Drift av hneJskapsla-
gcr idel) 464hl' 

15 (1!10 

2 000 

90 520 

387 530 

44 300 

74 

I lllll 

l Yl8 

15 (J(l(I 

,,, 
"-
2ll 

185 

38 224 
2 000 

90 520 

51168 

176 771 

387 530 

44 300 

3 982 

46 461 * 

•Avdrag har gjort; för intäkter avseende hyresersiittningar rncd Il 541l tkr. 
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Program 
Delprogram 

Mera/ler m. m. 

Tra11sporrer 

Arbecskrafl 

Övriga fiirs6rj-
11i11gsvikcigu 
cjii11s1er 

Led11i11g och 
samord11i11g 

Summa 

Huvudtitd 
Anslagshc.:niimning 

Il: F 3 Beredskapslagring: 
Oljclagringsfonden (del) 
H: F4 Industriella ätgärdc.:r 
(del) 

H: F I ÖEF: forvaltningskust-
nader (del) 
H: F2 Drift av beredskapsla-
ger (del) 

K: B9 Statens viigvcrk: För-
svarsuppgifter 
K· D 1 Järnvägar m. m. (del) 
K: El Farlcdsverksamhet 
(del) 
K: F 2 Beredskap för civil luft-
fart 
K: 11 Transportradct (del) 

A: Bo Totalförsvarsvcrksam-
het 

E: B 10 Statens krigsförsiik-
ringsniimnd m. m. 

H: F 1 ÖEF: Förvaltningskost-
nadcr (del) 

varav friin uljelagringsfonden 

Hemställan 

Belopp 1'180/!\l (tkr.) 

Drift- lnvc.:ste- Totalt 
kostnader ringar 

77 328 77 328 

9500 l) 500 

2 2on 2 :?.tio 

37 300 .H3llll 

5 l)O(l I 000 o'JOO 
:'i 200 5 20ll 

I 055 400 1 455 

2 600 2 600 
I 917 1 917 

79 912 79 912 

60 nO 

14 351 14 351 

497 408 635 379 I 132 787 
464 858 464 858 

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

att godkänna de riktlinjer för det ekonomiska försvarets fortsatta 

utveckling som jag har förordat. 

9 Riksdagen 1979180. 1 sam/. Nr 100. Bil 14 
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Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar ( ÖEF) är central förvaltningsmyn

dighet för det ekonomiska försvaret. 

ÖEF har till uppgift att samordna förberedelserna inom det ekonomiska 

försvaret så att landets behov av förnödenheter och tjänster som är av vikt för 

totalförsvaret eller folkförsörjningen skall kunna tillgodoses vid krig. 

krigsfara eller under andra utomordentliga förhållanden. ÖEF skall i den 

mån det inte ankommer på annan myndighet vidta förberedelser i detta syfte. 

Därvid skall ÖEF särskilt förbereda åtgärder för att möta försörjningssvå

righetcr till följd av import bortfall av en eller flera varor, som är av vikt för 

folkförsörjningen, utan att det är krig eller krigsfara i rikets närhet (s. k. 

fred skris). 

Vid utfomningen av anslagsframställningen för budgetåret 1980/81 har 

ÖEF utgått från en ny anslagskonstruktion bestående av följande fyra 

anslag: 
- förslagsanslaget F 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt-

ningskostnader 

- förslagsanslaget F 2. Drift av beredskapslager 

- reservationsanslaget F 3. Beredskapslagring 

- reservationsanslaget F 4. Industriella åtgärder. 

ÖEF är från budgetåret 1980/81 uppdragsmyndighet gentemot jordbruks

nämnden och socialstyrelsen när det gäller bercdskapslagring av gödsel- och 

bekämpningsmedel resp. läkemedel m.m. 

Följande programindelning gäller: 

Program 

1 . Livsmedel 

2. Beklädnad m. m. 

3. Energi 

4. Övriga varor 

8. Ledning och samordning 

De/program inom ÖEF:s anSl'arsområde 

1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel 

• 
3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 

4.1 Kemiska produkter m. m. 

4.2 Metaller m. m. 

8.1 Information och utbildning 

8.2 Ledning och samordning av långsikts

planering m. m. 

8.3 Informationsbehandling m. m. 

8.4 Ledning och administration 

Läkemedel och sjukvårdsmateriel 

Delprogrammet Läkemedel och sjukvårdsmateriel tillhör i planeringssam

manhang totalförsvarsgrenen övrigt totalförsvar, ej det ekonomiska försva

ret. 



Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 
Sammanställning totala anslag (l 000-tal kronor) 

Program/delprogram Anslag 1979180 1980/81 beräknar ÖEF 

F1 F2 F3 F4 Totalt F1 F2 F3 

Gödsel- och oekämpningsmedel 351 10 941 10 715 22007 1 
Beklädnad m. m. 3 121 36277 6 114 115 850 161 362 J 730 38 484 23 595 
Bränslen och drivmedel m. m. 4 897 121 459 570 000 696 356 5 464 178 341 414 730 
Kemiska produkter m. m. 2 848 43 353 63 212 1 500 1109D 4391 54 B8 105 703 
Metaller m. m. 2 186 28 866 19 370 50 422 2 319 38002 147 050 
Ledning och samordning m. m. 13 877 13 877 15 591 
Läkemedel och sjukvårdsmateriel 646 12 320 26039 39 005 I 19 545 

Summa betalningsmedel 27 926 253 216 695 450 117 350 1 093 942 31 497 308 965 710 623 

Från jordbruksnämnden -267 -10 939 - 10 715 - 21 921 
Från socialstyrelsen -434 -12 981 - 26 039 - 39 454 
Från oljelagringsfondcn -606 930 - 606 930 -471 024 
Övriga intäkter - 5 906 - 5 906 - 5 880 

Summa anslag 27 225 223 390 51 766 117 350 419731 31 497 303 085 239 599 

f-4 Totalt 

I 
157 770 223 579 

I 598 536 
21 500 185 732 

187 371 
15 591 
19 546 

179 271 I 230 356 

- 471 024 
5 880 

179 271 753 452 
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1. Livsmedel 

l . .? Gödsel- och bekämpningsmedel 

Delprogrammet omfattar frågor avseende handelsgödselmedel och 

hckiimpningsmedcl. Enligt regeringsbeslut dcn .S juli 1979 skall ÖEF fungera 

som uppdragsmyndighct gentemot statens jordbruksniimnd (JN) när det 

g;illcr heredskapslagring av gödsel- och bekämpningsmedel. ÖEF:s verk

samhet inom delprogrammet består huvudsakligen av övergripande plane

ring_. företagsplanfaggning och beredskapslagring. Verksamheten bedrivs i 

samråd med jordbruksnämnden som lämnar erforderliga anvisningar. 

2. Beklädnad m. m. 

Programmet Beklädnad m. m. omfattar frågor rörande beklädnads- samt 

övriga textil- och lädervaror. Verksamheten består huvudsakligen av 

övergripande planering, företagsplanläggning. lagring och samordning. 

2.1 Resultatanalys för budgetåret 1978179 

2.1. 1 Övergripande planering 

Försörjningsplanen avseende tekoområdet har till stora delar uppdaterats. 

Häri redovisas bl. a. balanser över hehov och tillgångar av tekovaror i olika 

produktionsled och hur behoven bör täckas. 

Som underlag för regeringens proposition 1978/79: 14.S om åtgärder för 
tekoindustrin har möjlig produktion i en krissituation beräknats. Vidare har 
utretts i vilken utsträckning tillförselbchovet kan tillgodoses med alternativa 

slag av tckoprodukter och möjligheten att i kristid ställa om den inhemska 

produktionen. 

2.1.2 Planläggning 

Riksdagen beslöt hösten 1978 om åtgärder för försörjningsbcredskapen på 

skoområdet (prop. 1978/79:60, NU 1978/79:18, rskr 1978/79:117). Till följd 

härav bildades senare holdingbolaget Skogruppen AB. Vidare skedde en 

fördelning av anslagna medel för budgetåret 1978/79 samt upprättades en 

plan för det nya Skoinstitutet. 
Finansieringsstödcn i form av avskrivningslån, lånegarantier, försörjnings

beredskapslån, skostrukturlån och statliga garantier för säsongskrediter har 

inriktats på att upprätthålla erforderlig produktionskapacitct. 

Förhandlingar om eventuell omstrukturering av kam- och kardgarnsindu

strin har påbörjats. 
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2. 1.3 Lagring 

Värdet av beredskapslagret beräknades vid utgången av budget~iret 

1978179 till ca 280 milj. kr. uttryckt i äteranskaffningsvärdet va ren 1979. 

Härtill kom fredskrislager av syntetiska garner samt bufkrtlager av 

uniformsväv och sjukhustextilier. 

2.1.4 Övriga beredskapsåtgärder 

Försörjningsberedskapsstöd för att stimulera myndigheter att upphandla 

textilvaror inom landet har lämnats med]() milj. kr. Härigenom har svensk 

tekoindustri tillförsäkrats order uppgäende till ca 55 milj. kr. 

2.2 Budgetförslag 1980181 

Anslag ÖEF beräknar (I 000-tal kr.) 

F I. Förvaltningskostnader 
F 2. Drift av bercdskapslager 
F 3. Bercdskapslagring 
F 4. Industriella åtgiirdc.:r 

1979/80 

3 121 
36 277 

6 114 
115 850 

Summa 161 362 

2.2. l F 1. Förvaltningskostnader 

Varav fran 
oljelag
rings
fonden 

1980/81 

3 730 
38 484 
23 595 

157 770 

223 579 

Varav från 
oljelag
rings
fonden 

5 066 

5 066 

Pris- och löneomräkning pä befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

194 000 kr. 

ÖEF begär för budgetåret 1980/81 tre handläggare till beklädnadsbyrån, 

en för främst tekniska utredningar samt två för ärenden rörande sko

respektivc tekoindustrin. Kostnaden härför uppgår till 415 000 kr. 

2.2.2 F 2. Drift av beredskapslager 

Pris- och löneomräkning pi1 befintliga resurser samt bortfall av engiings

anvisning beräknas av ÖEF till 205 000 kr. 

Räntor, underhåll m. m. av befintliga varulager samt de resurser som 

behövs för att kunna balla en acceptabel standard pf1 varuomsättningen 

uppgår enligt ÖEF till I 857 000 kr. 

Ökade driftkostnader med hänsyn till föreslaget investcringsprogram 

beräknas till 60 000 kr. 
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ÖEF begär en förrådsmästare till en förrådsby i Halland. Kostnaden för 
denna blir under 1980/81 85 000 kr. 

2.2.3 F 3. Beredskapslagring 

Beredskapslagret beräknas vid ingången av budgetåret 1980/81 ha ett 
värde av ca 286 milj. kr. i prisläget våren 1979. 

För uppbyggnad av beredskapslagret med textilvaror av ull, syntetiska och 
regenererade fibrer, textil-, sko- och läderkemikalier begär ÖEF 16,8 milj. 

kr. under budgetåret 1980/81. Inlagringskostnaderna beräknas till 229 000 
kr. 

För en fortsatt uppbyggnad av fredskrislagret med främst grövre, 

syntetiska garner begärs 5 milj. kr. Inlagringskostnaden uppgår till 66 000 kr. 
Beloppen föreslås rekvireras från oljelagringsfonden. 

För lagring av ulltops m. m. erfordras enligt ÖEF förråd till en 

totalkostnad av 3,0 milj. kr., varav 1,5 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

2.2.4 F 4. Industriella åtgärder 

För att gjorda åtaganden om stöd till textilindustrin m. fl. skall kunna 

införas beräknar ÖEF för budgetåret 1980/81 ett medelsbehov av 65,9 milj. 
kr. 

För genomförande av beslutade åtgärder enligt proposition 1978/79:60 om 

åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet begär ÖEF 42,4 milj. 
kr. under budgetåret 1980/81. 

Behovet av nya åtaganden i form av avskrivningslån till beklädnadsindu
strin exkl. skoindustrin förväntas uppgå till 35 milj. kr. För budgetåret 
1979/80 anvisades 500 000 kr. för förluster på grund av kreditgarantier, 12 
milj. kr. för försörjningsberedskapsstöd och 2 milj. kr. för priskompensation 
för sjukhustextilier. För budgetåret 1980/81 begär ÖEF att samma belopp 

anvisas för ändamålen. 

3. Energi 

3.1 Brä11Slen och drivmedel m. m. 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. omfattar petroleumpro

dukter inkl. smörjmedel, fasta fossila bränslen samt inhemska bränslen. 

Verksamheten består huvudsakligen av övergripande planering (bl. a. 

ransonerings- och regleringsförberedelser). företagsplanläggning, bered

skapslagring och samordning. 
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3.1.l Resultatanalys för budgetåret 1978/79 

3.1.1.1 Övergripande planering 

135 

Till följd av det ansträngda oljeförsörjningsläget har arbetet med atc 

förbättra ransoneringsberedskapen inom bränsleområdet intensifierats och 

betydande resurser ianspråktagits för upprättande av kortsiktiga försörj

ningsplancr samt för kontinuerlig krisrapportering till IEA. 

3.1.1.2 Beredskapslagring 

Inom ramen för 1978-1984 års oljelagringsprogram, som omfattar en 

lageruppbyggnad av 9,6 milj. m3 råolja samt vissa färdigprodukter, 

färdigställdes under budgetåret 1978179 en råoljeanläggning i Göteborg (an!. 

A 1) om 1,2 milj. m3 råolja och en anläggning för lagring av flygdrivmedcl 

(an!. IV). 
Inom ramen för 1974 års riksdagsbeslut om lagring av ca 1 milj. m3 

eldningsolja har en sista anläggning färdigställts i Göteborg. 

De färdigställda anläggningarna har fyllts upp. 

Ytterligare anläggningar för lagring av råolja samt tunn eldningsolja var 

under byggnad under budgetåret 1978179. 

3.1.2 Budgetförslag 1980/81 

Anslag ÖEF beräknar (1 ()()()-tal kr.) 

1979/80 1980/81 
Varav från Varav från 
oljelag- oljelag-
rings- Utom- rings- Utom-
fonden stående fonden stående 

F 1. Förvalt-
ningskost-
nader 4 897 5 464 

F 2. Drift av be-
rcdskapsla-
ger 121459 5 906 178 341 5 880 

F 3. Bered-
skapslag-
ring 570000 555 500 414730 388 630 

F 4. Industriella 
åtgärder 

Summa 696 356 555 500 5 906 598 536 388 630 5 880 

3.1.2.1 F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

305 000 kr. 
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ÖEF begär en assistent (halvtid) till DMC samt tvä handliiggare till 

förr[1dssektioncn för ledning av förrådsverksamheten samt för hyresärcnden. 

Kostnaden för budgetäret 1980/81 uppgår till 262 000 kr. 

3.1.2.2 F 2. Drift av beredskapslager 

Pris- och löncomräkning pi1 befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

865 000 kr. 

Ränta. bortfall av engångsanvisning. underhåll m. m. av befintliga 

varulager samt resurser för att hålla en acceptabel standard på varuomsätt

ningen uppgar enligt ÖEF till 55 767 000 kr. 

Ökade driftkostnader i samband med föreslagen anskaffning av gengas

verktyg beräknas till 30 000 kr. 

Till Flaxenviks oljedepå begärs två tjänster till en kostnad av 220 000 kr. 

för budgetåret 1980/81 . 

3.1.2.3 F 3. Beredskapslagring 

Anläggningar 

För färdigställande av en lagringsanläggning för tunn eldningsolja i 

Västerås (anl. 5) och för ett antal lagringsanläggningar för gasol. flygdriv

medel, tjock eldningsolja och råolja som beräknas vara under byggnad under 

budgetåret 1980/81 krävs enligt ÖEF 95.8 milj. kr. 

För anskaffning av lagringsanläggning för tunn eldningsolja (an!. 3) samt 

två anläggningar för lagring av fotogen ( anl. i och 2) beg~ir ÖEF 18. 7 milj. kr. 

under budgetåret 1980/81. 

För påbörjande av tre anläggningar för råolja om sammanlagt 3,2 milj. m~. 

varav två i Göteborg (an!. C 1 a och C J b) och en i BrofjorJen (an!. C 3). två 

anläggningar för lagring av tunn eldningsolja (an!. 4 och 8) samt en 

anläggning för lagring av flygdrivmedel (an!. VI) erfordras enligt ÖEF 66.8 

milj. kr. under budgetåret 1980/81. Totalkostnaden för dessa anläggningar 

beräknas till 286,2 milj. kr. (råolja), 26 milj. kr. (tunn eldningsolja) och 24,6 

milj. kr. (flygdrivmedel). För fullföljande av ombyggnadsarbeten på 

Flaxenviks oljedepå krävs under budgetåret 1980/81 ytterligare OA milj. 

kr. 

Samtliga ovan begärda medel (181,65 milj. kr.) föreslås rekvireras fri'm 

olje lagringsfonden. 

För iordningställande av lagerplatser för koks erfordras 0.3 milj. kr. 

Dessutom föreslås en kostnadsram på 150 milj. kr. och en medelsförbruk

ning av 50 milj. kr. från oljelagringsfonden för byggnadsohjekt i program

planen som. om tillfälle ges, avses tidigareläggas. 
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Varor 

För uppfyllnad av anliiggningar för Jiitt och tung eldningsolja erfordras 

143.0 milj. kr. 

För uppfyllnad av tvit anliiggningar för fotogen (anl. I och 2) erfordras 

J 1,66 milj. kr. 

För uppfyllnad av cisterner för transformatorolja fordras l. l milj. kr. 

lnlagringskostnadcr för nvan niimnda varor beriiknas till 1.22 milj. kr. 

De.\sa belopp ( 156. 98 milj. kr.) fi.ireslils rekvireras friln oljelagringsfon-

den. 

För anskaffning av koks i enlighet med fattade beslut behövs l!J.0 milj. 

kr. 

lnlagringskostnaden beräknas till 1.75 milj. kr. 

Övrigt 

För övergång till gengasdrift p[1 kortast möjliga tid begiir ÖEF att verktyg 

och annan utrustning för tillverkning av aggregat anskaffas. Av totalkostna

den på 25 milj. kr. föreslår ÖEF att 5 milj. kr. stiills till förfogande för 

hudgctärct 1980/81 samt att ett bcställningshemyndigande pii 25 milj. kr. 

lämnas för iindamålet. 

Inlagringskostnadi:.:n beriiknas till 50 000 kr. 

.1. J .2.4 F 4. Industriella åtgärder 

Det statliga finansieringsbidraget för 1970-7b ars lagringsprogram iir 

faststiillt till 80 milj. kr .. vilket belopp i och med anslaget för budgetåret 

1976/77 i sin helhet beviljats av riksdagen. Behiillningen pii anslaget per dm 

30 juni 1979 utgör 7.1 milj. kr. Detta belopp bör fa disponeras för att under 

budgetåret 1980/8 l tiicka eftersläpande utbetalningar. ÖEF fört?sl;ir att ett 

I 000-kronors anslag uppförs fiir budgetäret l 98U/81. 

4. Övri~a varor 

4.1 Kemiska produkter 111. m. 

Delprogrammet omfattar frågor avseende mineraler andra iin metaller. 

triivaror. massa. papp och papper. grafiska produkter. petroleumprodukter 

andra iin bränslen och drivmedel. glas- och porslinsvarnr. gummi- och 

plastvaror samt övriga kemiska produkter. dock ej läkemedel. Verksamhe

ten består huvudsakligen av övergripande planering. företagsplaniiiggning 

och bcrcskapslagring. 
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4.1.1 Resultatanalys för hudgetåret 1979180 

4.1.1. l Övergripande planering 

138 

Under året har en rad företag inom det kemiska programmet aviserat 

nedläggningar eller förändringar av försörjningsviktig produktion. Detta har 

föranlett omfattande utredningar för att utvärdera det bästa sättet att 

tillgodose beredskapsbchoven och i flera fall långvarig;i förhandlingar för att 

n{1 en från såväl beredskaps- som kostnadssynpunkt acceptabel lösning. 

Fredskrisplaneringen inom det petrokemiska varuområdet samt försörj

ningen inom det grafiska området har prioriterats. 

Försörjningsplan över hrandsläckningsmedel har färdigstiillts och revide

ring har gjorts av planer gällande nafta baserade plaster, produkter för 

färgindustrin. tväl och tvättmedel samt koksalt. 

4.1.1.2 Lagring 

Värdet av beredskapslagret beräknades vid utgången av budgetåret 

1978179 uppgå till ca 495 milj. kr. i 1979 års prisläge. Värdet av fredskrislagret 

beräknades till ca 253 milj. kr. 

4.1.2 Budgetförslag 1980/81 

Anslag ÖEF beräknar ( 1 000-tal kr.) 

F I. Förvaltningskostnader 

F 2. Drift av bcrcdskapslager 
F 3. Beredskapslagring 
F 4. Industriella åtgärder 

Summa 

1979/80 

2 848 
(+351) 
( +646) 
43 353 
63 212 

l 500 

110 913 

4.1.2. I F 1. Förvaltningskostnadcr 

Varav fri\n 
oljelag
rings
fonden 

51 430 

51 430 

1980/81 

4 391 

5-1138 
105 703 
21 500 

185 732 

Varav från 
oljelag
rings
fonden 

77 321' 

77 328 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

236 uoo kr. 

Till förrådsbyrån begär ÖEF en handliiggarc för bl. a. ekonomisk 

uppföljning och handläggning av remisser. Kostnaden har för budgetåret 

1980/81 beräknats till 110 000 kr. 

För genomförande av inköps- och lagringsverksamhet och produktions-
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planläggning gällande läkemedel och sjukvårdsmateriel kriivs enligt ÖEF 

personalförstärkning. 

I avvaktan på den slutliga utformningen av den administrativa organisa

tionen och arbetsfördelningen mellan ÖEF och socialstyrelsen begär ÖEF 

200 000 kr. i konsultmedel. 

4.1.2.2 F 2. Drift av beredskapslager 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

1 128 000 kr. 

Ränta, bortfall av engångsanvisning samt underhåll m. m. av befintliga 

varulager uppgår enligt ÖEF till JO 700 000 kr. 

En besparing om I 518 000 kr. föreslås på delposten Ej avtalsbunden 

omsättning. 

Ökade driftkostnader med hänsyn till föreslaget investeringsprogram 

beräknas till 200 000 kr. 

Till förrådsbyar i Västergötland och södra Sverige och till en cisterndepå 

för fredskrislagring av petrokemikalier begär ÖEF tre tjänster till en kostnad 

av 275 000 kr. under budgetåret 1980/81. 

4.1.2.3 F 3. Beredskapslagring 

För uppbyggnad av avspärrningslagret krävs investeringar under budget

året 1980/81 för 24.7 milj. kr. lnlagringskostnaden beräknas till 1275000 

kr. 

Fredskrislagret av petrokemiska produkter bör enligt ÖEF under budget

året utökas med varor för 37.6 milj. kr. lnlagringskostnaden beräknas till 

28 000 kr. 

För anläggningsinvesteringar erfordras 42.1 milj. kr., varav 39, 7 milj. kr 

för fredskrislagret. 

Medlen gällande fredskrislagret föreslås rekvireras från oljclagringsfon

den. 

4.1.2.4 F 4. Industriella åtgärder 

För att vidmakthålla från försörjningssynpunkt oförändrad beredskap 

utan att behovet av beredskapslagring samtidigt ökar. har ÖEF träffat avtal 

med några företag om avskrivningslån eller försörjningsberedskapslån. 

Dessa företag förbinder sig att under avtalstiden upprätthålla en viss 

produktion och produktionskapacitet. De områden som avses är vissa 

tvättmedelsråvaror. glykoler och på etenoxid baserade lösningsmedel m. m .. 

viss materiel för tryckning samt cykeldiick. 

Kostnaderna för dessa avtal beräknas för budgetåret 1980/81 uppgå till 

21.5 milj. kr. 
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4.2 Afrrallcr 111. 111. 

Delprogrammet Metaller m. m. omfattar frilgor avsel'nde malmer. jiirn 

och still och andra metaller samt vcrkstadsprodukter. Verksamheten bcsUtr 

huvudsakligen av iivergripandc planering, förctagsplanläggning och bcrcd

skapslagring. Till detta program hänförs även hjälpförnödenhc:ter för gruv-, 

stiil-, metall- och verkstadsindustri. 

4.2.1 Rl'sultatanalys för budgetåret 1978179 

4.2. I. I Övergripande planering 

Omfattande förberedelser har gjorts inför ett krisspel. kallat SPEL 78. i 

vars föruts:ittningar ing<'1tt avseviirda importstörningar bctriiffandc metaller 

fr:ln södra Afrika. 

Vidare har arbete iignats bl. a. försörjningsplancr hetriiffande stMindu

strin. lagringsprogram för anrikningskemikalier och slipmedelsr[1varor. 

utredning om behovet av gjutgods samt försör.ining.shalanser för ett antal 

legcringsmetallcr och övriga metaller. 

4.2.1.2 Förctagsplanliiggning 

Utarbetandet av centrala riktlinjer för procluktionsplanliiggning. har 

slutförts och revidering och nyplanläggning av ca 45 indus1 ritabli1cr har ägt 

rum. 

4.2.1.:'\ Lagring 

Viirdet av beredskapslagrct beräknades vid utgimgcn av budg.cttlrct 

1978179 till I 021 milj. kr. i Jl)79 im prisläge. Diirtill kom ett fredskrislager 

om drygt 40 milj. kr. 

4.2.2 Bugctförslag för 1980/81 

Anslag 

F I. Förvaltningskostnader 
F 2. Drift av bcrcdskapslagcr 
F 3. Beredskapslagring 

Summa 

ÖEF tier;ikn~ir ( 1 llOU-tal kr.\ 

Jl)79i8(J 

2 186 
28 8h<i 
19 370 

50 422 

1980/81 

2.WJ 
JX ll02 

l·H050 

IR7 371 
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4.2.2.1 F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning p;I hdintliga resurser heriiknas av ÖEF till 

13:\ ()()() kr. 

.f.2.2.2 F 2. Drift av beredskapslagcr 

Pris- och löneomr:ikning p<'t hdintliga resurser ber:iknas av ÖEF till 

226 000 kr. 

Ränta, unckrhi1Jl m. m. av befintliga varulager samt resurser för att kunna 

halla en enligt myndight:ten <1n:eptahel standard p:1 varuomsättningen 

uppgår enligt ÖEF till 8 825 000 kr. 

Till en ny förriidsby i södra Swrige hegär ÖEF en tj:inst till en kostnad av 

85 000 kr. under budgeti:iret J 980/81. 

4.2.2.3 F 3. Bcrcdskapslagring 

För uppbyggnad av heredskapslagret vill ÖEF göra inköp av ferrolege

ringar och ferrolegeringsmetaller för 68 milj. kr. 

För fredskrislagring av mt:taller frän södra Afrika bör enligt ÖEF 

investeringar under femårsperioden göras för 62 milj. kr. För budgetåret 

1980/81hegärs12 milj. kr. För inköp av molybden, volfram, nickel och titan 

hegärs 61.2 milj. kr. under budgetåret 1980/81. 

Inlagringskostnaden uppgiir totalt till 850 000 kr. 

För investeringar i förråd erfordras enligt ÖEF 5,0 milj. kr. 

8. Ledning och samordning m. m. 

Programmet innefattar delprogrammen Information och utbildning. 

Ledning och samordning av l<'mgsiktsplanering m. m., Informationsbehand

ling m. m. samt Ledning och administration. 

8.1 Information och wbildning 

Delprogrammet inriktas främst mot att skapa infurmationsheredskap inför 

olika slag av försörjningskriscr och genomföra utbildning avseende verksam

heten inför olika krissituationer. 

8.1. l Resultatanalys för budgetäret 1978179 

Enligt ÖEF har eftcrfriigan på aktuellt informationsmaterial om ekono

miskt försvar och medverkan i av andra myndigheter genomförd utbildning i 

samband med kurser, konferenser o. dyl. inte kunnat tillgodoses i önskv:ird 

utsträckning p[1 grund av bristande resurser. 
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8.1.2 Budgetförslag för 1980/81 

Anslag ÖEF hcriiknar (I 000-tal kr.) 

1'!79/80 1980/81 

F 1. Förvaltningskostnader 1201 1 844 

8.1.2. l F I. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 78 000 

kr. 

Enligt ÖEF erfordras en handläggare för fredskrisinformation och en 

biblioteksassistent. Kostnaderna för dessa uppgår under budgetåret 1980/81 

till 240 000 kr. 

Övriga kostnader för fredskrisinformation beräknas av ÖEF till 325 000 
kr. 

8.2 Ledning och samordning av långsiktsplanering m. m. 

Inom delprogrammet leder och samordnar ÖEF bl. a. den långsiktiga 

planeringen för det ekonomiska försvarets myndigheter i enlighet med 

regeringens anvisningar. 

8.2.1 Resultatanalys för budgetåret 1978/79 

Det ekonomiska försvaret är inne i sin andra planeringsomgång enligt det 

system för långsiktsplanering som statsmakterna fastställt. 

Under budgetåret 1978/79 har innevarande planeringsomgångs perspek

tivstudier i fas 1 slutförts. Förberedelser för fas 2 har genomförts. 
Programplaneringen för försvarsbeslutsperiodens kvarvarande tre år har 

påbörjats. 

Under verksamhetsåret har en mängd studier och utredningar bedrivits 

inom delprogrammet. 

8.2.2 Budgetförslag för 1980/81 

Anslag ÖEF heräknar (I 000-tal kr.) 

1979180 1980/81 

F I. Förvaltningskostnadcr I 133 I 201 
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8.2.2.1 F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning pä befintliga resurser beriiknas av ÖEF till 68 000 

kr. 

8.3 Informationsbehandling m. m. 

Huvuddelen av verksamheten inom delprogrammet utgör stödverksamhet 

för övriga program inom ÖEF och andra myndigheter inom det ekonomiska 

försvaret. 

8.3. l Resultatanalys för budgetåret 1978i79 

Ett för ÖEF internt varunummersystem har installerats och en revidering 

av anvisningarna för krigsanskaffning har genomförts. 

Informationsservice och planläggning har bedrivits i planerad omfatt

ning. 

8.3.2 Budgetförslag för 1980/81 

Anslag ÖEF beräknar (I 000-tal kr.) 

1979/80 1980/81 

F I. Förvaltningskostnadcr 3 593 3 873 

8.3.2.1 F I. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser samt en belastningsanpass

ning beräknas av ÖEF till 280 000 kr. 

8.4 Ledning och administration 

Delprogrammet omfattar ÖEF:s centrala ledning och administration. 

8.4. l Resultatanalys för budgetåret 1978179 

Omorganisationen och följderna därav har dominerat utvecklingsarbe

tet. 
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8.4.2 Budgetförslag för ll)8U/81 

Anslag ÖF.F hcriiknar ( l 000-tal kr.) 

1979/8(1 J<J80!81 

F l. Förvaltningskostnadcr 7 9.50 

8.4.2.1 F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomriikning p[1 befintliga resurser samt merkostnad p{t grund 

av SLÖR beräknar ÖEF till 481 UOO kr. 

ÖEF anser att behov föreligger för en personalkonsulent. 

Kostnaden uppg[1r för budgi:taret 1980/81 till 120 000 kr. För personal ut

veckling begär ÖEF 122 OUU kr. 

Läkemedel och sjukvi1rdsmatericl 

Delprogrammet omfattar frågor rörande sjukvårds- och läkemedclsförnö

denheter. Enligt regeringsheslut den 5 juli 1979 skall ÖEF fungera som 

uppdragsmyndighet gentemot socialstyrelsen när det gäller liikemedel och 

sjukvårdsmateriel. ÖEF:s verksamhet inom delprogrammet består huvud

sakligen av övergripande planering. företagsplanläggning och bcredskaps

lagring. Verksamheten bedrivs i samråd med socialstyrelsen som liimnar 

erforderliga anvisningar. 
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föredraganden 

Ön•r.Hyrclscn för ekonomiskt f1ir.1·1•t1r 

Sammanställning m· totala anslag undl'r anslagen F 1-1:' 4 11 000-tal kr.) 

Program!delp•ogram 1979180 I 980i8 I hcriiknar 
Anslag 

ÖEF Fiin:dragandcn 

Ciödsd- och hekiimpningsmcdel 22 007 

Bckliidnad m. m. rn2 714 22J 579 IJJ 971 

13räm~lcn och drivm..:dcl m. m. 696 356 598 536 569 370 
Kemiska produkter m. m. l llJ <} 13 185 7.12 

227083 
Mctalkr m. m. 50 422 187.'71 
Ledning och samordning m. m. 13 877 15 591 14:151 
Likernech:I och sjukvtmls-
materiel 39 005 ]<} 546 

Summa I IS 294 I 230 356 945 377 

Fritn jordhruksniimndcn - 21 921 
Från socialstyrelsen - 39 454 

Friin nljelagringsfondcn -006 930 -471 024 - 464 858 

Övriga intäkter 5 906 - 5 880 6546 

Summa anslag 441 083 753 452 473 973 

Sammanställning a\' personalresurser (antal tjänster)* 

1978179 1979/80 1980/81 heriiknar 

ÖEF Föredra-
gandcn 

Central administration (F I) I 72 172 + 9 of 
Anliiggningar (f 2) .n 45 + 7 +4 

Summa 215 217 + 16 + 4 

• Exkl. lokalvårdare. hyggledare och personal vid DMC. 

Jag kommer i det följande att redovisa medelsbehovet under anslagen 

F l-F 4 uppdelat på olika program. Då särskilda skäl föreligger bör 

regeringen ha möjlighet att inom anslagen F 3 och F 4 göra omfördelningar av 

anslagna medel dels inom programmen. dds mellan olika program. 

10 Riksdagen 1979180. 1 sam/. Nr 100. Bil 14 
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J. Lhsmedcl 

J .l Gihlscl- och heklimp11i11g.1medel 

Chefen för jordbruksdepartem..:ntet har tidigar..: denna dag tagit upp 

frågan om medclsbehovet fiir bt:rcdskapslagring av gödsel- och bekiimp

ningsmedcl. 

Under anslag..:t F I. ÖEF: Fiirvaltningskostnadcr har jag tagit upp en 

\ 000-kronor~post for att markera ÖEF::. funktion som uppdragsmyndighet 

gentemot jordbruksnämnden inom delprogrammet. 

2. Beklädnad m. m. 

Under anslaget F 2. Drift av beredskapslagcr ber~iknar jag medel för en ny 

tjiinst till en fiirri'idsby. 

Under anslaget F 3. Bereclskapslagrin!! b..:riiknar ja!! 2 milj. kr. för inköp 

av syntetgarner. 

Under anslaget F 4. Industriella åtgärder kommer jag senare denna dag att 

föreslå regeringen att pii tilbggsbudget Il till statsbudgeten för budgetiiret 

1979/XO föreslä riksdagen att ramen for lån till teko-. sko- och garveriindu

strier höjs fr{m 285 till 293 milj. kr. och att ytterligare 8 milj. kr. anvisas i 

investcringsmedel. Fiir budgetiiret 191\0/81 förordar jag ingen ytterligare 

höjning av investeringsramen. 

För budgetåret 1980/81 ber;iknar jag under anslaget för lån till teko-, sko-. 

och garveriindustrier, försiirjningsberedskapsliln och stöd till Skoinstitutet 

78.0 milj. kr. 

Jag bcriiknar för försörjningsbereclskapsstiid 12 milj. kr. och för täckande 

av förluster p[1 kreditgarantier ll,5 milj. kr. 

Med anledning av prop. 1978/79:60 om åtgiirdcr fiir försörjningsbercd

skapen pä skoomrtidet beviljade riksdagen hösten 1978 5.5 milj. kr. i 

skostrukturliin för att underlätta en strukturomvandling av branschen (NU 

1978/79: 18. rskr 1978/79: 117). Niiringsutskottet konstaterade att det vid 

förhandlingen med siiljarna av de företag som avsågs ingå i den s. k. 

Skokartongen, sedermera Skogruppen AB. förutsatts att befrielse skulle 

erhallas från skatt på realisationsvinst. och att riksdagen dLirigcnom vid ett 

godkännande av de i propositionen föreslagna åtgiirderna torde ha iklätt 

staten vissa ekonomiska åtaganden vilkas exakta omfattning inte kan 

faststiillas förrän tidigast efter 1980 f1rs taxering. 

ÖEF har i skrivelse den 12 november l 979 anmält att Skogruppen kom att 

omfatta sex och inte ;°itta företag vilket ursprunglingen avsetts. Av 

köpeskillingen pä ca 21.7 milj. kr. för förvärv av dessa företag utgjorde 3,0 

milj. kr. kompensation för skatt pa realisationsvinst. ÖEF har för ändamålet 

lämnat skostrukturlån p{1 ca 16.3 milj. kr.. vilket motsvarar 75 % av 

köpeskillingen. 

Vad ÖEF har redovisat i skrivelsen innebär att ytterligare statliga medel 
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inte erfordras till följd av hildandet av Skogruppen AB. 

Jag vill vidare framhalla att ÖEF f.n. förhandlar med homullsföretag om 

avtal avseende upprätthållande av produktionskapacitet från den I juli 

1980. 

3. Energi 

3.1 Bränslen och driwnedel m. m. 

Under anslaget F 2. Drift av hercdskapslagcr heriiknar jag medel för tv<'i 

nya tjänster vid en anliiggning för lagring eldningsolja. 

Från oljelagringsfonden beräknas efter beslut av regeringen 387 ,5 milj. kr. 

tas i anspri1k för investeringar i varor och anliiggningar. Därav heräknas 

155.9 milj. kr. för inköp av varor. varav 84.fl milj. kr. avses för uppfyllnad av 

anläggningar för motorbrännolja/eldningsolja l. 59,8 milj. kr. för uppfyll

nad av anläggning för eldningsolja 3-5 och 12.1 milj. kr. för uppfyllnad av 

anläggningar för fotogen. Vidare heräknas 231,6 milj. kr. för anläggningar 

för lagring enligt den invcsteringsplan som redovisas under anslaget F 3 i det 

följande. I vad mån heräknade medel kan utnyttjas pä angivet sätt hlir dock 

beroende på prisutvecklingcn pii olja och oljeprodukter. 

Under anslaget F 4. Industriella åtgärder har jag tagit upp en I 000-

kronorspost för att behållning på anslaget V:6 Lån till utbyggnad av 

oljelagringen skall kunna disponeras av ÖEF för att täcka eftersläpande 

utbetalningar under budgetåret 1980/81. 

4. Övriga försörjningsviktiga varor 

Under anslaget F 3. Beredskapslagring beräknar jag 44.3 milj. kr. för 

investeringar i beredskapslager och fredskrislager med tillhörande förräds

anbggningar. Jag förordar att uppbyggnaden av fredskrislager av legerings

mctaller prioriteras inom den angivna medclsramcn. 

4.1 Kemiska produkter m. m. 

Under anslaget F 2. Drift av bcredskapslager beriiknar jag medel för en ny 

tjänst till en cisterndepå. 

Från oljelagringsfonden beräknas efter beslut av regeringen 77 ,3 milj. kr. 

tas i anspråk för investeringar i varor och anläggningar. Därav beräknas 37,6 

milj. kr. för inköp av petrokemiska produkter för fredskrislagring. Vidare 

beräknas 39,7 milj. kr. för anläggningar för lagring. I likhet med vad jag 

anfört under delprogrammet Briinslen och drivmedel m. m. blir utnyttjandet 

av dessa medel beroende av prisutvccklingen. 

Under anslaget F 4. Industriella åtgärder beräknar jag 9,5 milj. kr. för 

industristöd. Diirav beräknas 1,3 milj. kr. i försörjningsberedskapslån till 
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gummiindustrin samt 2.0 milj kr. i försörjningsberedskap~l{111 och 6,2 milj. 

kr. i avskrivningsl<'m till petrokemisk industri. 

4.2 ,"v/ctal/er 111. m. 

Under anslaget F 3. Beredskapslagring förordar jag att uppbyggnaden av 

fredskrislager av legeringsmetaller prioriteras inom ramen fiir tillgängliga 

medel. 

Läkemedel och sjukvtmlsmatericl 

Statsrådet Holm har tidigare denna dag tagit upp fragan om medelsbeho

vet för hcrcdskapslagring av liikemedcl m. m. 

Under anslaget F I. ÖEF: Förvaltningskostnader har jag tagit upp en 

1 000-kronorspost för att markera att ÖEF iir uppdragsmyndighet gentemot 

socialstyrelsen inom delprogrammet. 

f' I. Överstyrelsen för ekonomiskt försrnr: Förvaltningskostnadcr 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

26 741 000 

27 225 000 

28 891 000 

Anslaget omfattar centrala myndighetsknstnader och upptar främst 

kostnader för personal, resor, konsulter och övriga expenser. Fir inneva

rande budgetår upptas dessa kostnader under anslaget F I. Överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar. 

Programsammanställning (I 000-htl kr. i 

Program/dclprogra1n 

Gödsel- och bekämpningsmedel 
Beklädnad m. m 
Bränslen och drivmedel m. 111. 

Kemiska produkti:r 111. 111. 

Metallcr·m. m. 
Ledning och samordning m. m. 
Likcmedcl och sjukviirds
matcriel 

Frän jordbruksniimndcn 
Från socialstyrelsen 

Summa anslag 

Summa 

1979i80 
Anslag 

351 
3 121 
.\ 897 
2 H-18 
2 !Ro 

13 t\77 

- 207 
- -13.\ 

27 225 

ÖEF 

_:; 730 
5.\6.\ 
-1.191 
2 319 

15 591 

31 -197 

31 -197 

Fiiredragandcn 

3 222 
5 008 
3 982 
2 2ho 

I.\ 351 

28 891 

28 891 
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/ic111s1iil/a11 

Med hiinvisning till vad jag anfiirt i det föregäcrH.le och med hiinvisning till 

programsammanstiillningL'n hemstiiller jag att regL'ringen fiireslar riksda

gen 

att till Örers1yrel.H'll för cko11omisk1 fiirsnir: Fön•til111i11Kskos111acicr 

för hudgetårct 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 28 891 000 

kr. 

F 2. Drift a,· hcrcdskapslagcr 

1978179 Utgift 147 235 ()()() 

1979/8(1 Anslag 223 390 000 

1980/81 Förslag 298 761 f)(JO 

Anslaget omfaltar samtliga driftkostnader för bcrcdskapslagring exklusive 

centrala myndighetskostnader. I detta anslag ingiir den verksamhet som för 

innevarande hmlget~n redovisas under F l.A. Driftstaten för fonden för 

beredskapslagring (exkl. löner och inlagringskostnader) och F l.B. Drifts

taten för forriidsfonden. 

Programsammanställning (I 000-tal kr.) 

Program/delprogram 

Giidscl- uc:h hckii111pningsmcdcl 
Bckliidnad m. m. 
Briinskn och drivmedel 111. m. 
K.:misb produkter m. m. 
Metaller m. 111. 

Likcmcdcl och sjuk\'årds
m;1teriel 

1479/80 
Anslag 

10 941 
36 277 

121 459 
43 353 
28 806 

12 320 

Summa 253 21fl 

Fdn jordoruksniimnden - IO 939 
Fr5n socialstyrelsen -12 981 
Ö\Tiga intäkter - 5 906 

Summa anslag 223 390 

I lems1iilla11 

l 9X0!8 I heriikn~r 

ÖEF Fiircdraganden 

38 484 
178 341 
54 138 
38 002 

308%5 

- 5 880 

303 08.~ 

38 229 
176 771 
SJ 007 
37 300 

305 .~07 

- 6 546 

298 761 

Med hiinvisning till vad jag anfört i det föreg{1ende och med hiinvisning till 

prllgrnmsammanstiillningen hcmstiilh:r jag att n;gcringcn fiirsl{1r riksda

gen 

att till Drift a1· beredskap.1/ager fiir budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 298 761 0011 kr. 
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F 3. Bcrcdskapslagring 

1978179 Utgift 
I 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

52 833 000 
51 766 ()()() 

46 300 000 

Behållning 39 803 000 

150 

Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor och förråd samt engångs

anvisningar för inlagringskostnadcr för varuinvesteringar. Denna verksam

het redovisas för innevarande budgetår under anslagen VIII :3 Lagring för 

hercdskapsändamål, IX:7 Förr{idsanbggningar m.m. samt F l.A. Driftsta

ten för fonden för beredskapslagring (del). 

Den medelsbehållning som vid utgången av innevarande hudgetär kan 

finnas kvar pä investeringsanslagen bör i sin helhet föras över till anslaget F 3. 

Beredskapslagring. Jag har vid min beräkning av anslags behovet tagit hänsyn 

till detta. 

Programsammanställning (I 000-tal kr.I 

Program/delprogram 

Gödsel- och bekämpningsmedel 
Beklädnad m. m. 
Briinskn och drivmedel m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Läkemedel och sjukvårds
matericl 

Från jordbruksnämnden 
Friin socialstyrelsen 
Från oljclagringsfondcn 

Summa 

Summa anslag 

1979/80 
Anslag 

10 715 
6114 

570000 
63 212 
19 370 

26 039 

695 450 

- 10 715 
- 26 039 
- 606 930 

51 766 

1980/81 beräknar 

ÖEF 

2:1 595 
414 730 

105 703 } 
147 050 

19 545 

710 623 

- 471 024 

239 539 

Föredraganden 

2000 
387 530 

121 628 

511 158 

- 464 858 

46 300 

I sammanställningen upptagna medel från oljelagringsfonden fördelade på 

program: 

Bränslen och drivmedel m. m. 

Kemiska produkter m. m. 

387 530 

77 328 

Jag förordar investeringar anläggningar för lagring med medel från 

oljelagringsfonden för nästa budgetar enligt följande investeringsplan. 

Härutöver kan vissa investeringar i anläggningar som finansieras över 

statshudgcten tillkomma. Dessa kan f. n. inte närmare anges utan blir 

beroende på hur medelsramen pti 44,3 milj. kr. för programmen Kemiska 

produkter m. m. och Metaller m. m. disponeras. 



""O 
lnvesteringsplan för anläggningar ( 1 000-tal kr.) 

., 
Q 

:: 
Byggnadsobjekt Program Finansie- Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg,- Lirdig- --c 

rings- start ställande -..J 

källa 1978-07-01 1979-07-01 Faktisk Kalkylmässigt beräknad är - mim <ir - män 
-c ---:)Cl 

t.o.m. --- :;> 
!978i79 1974/80 1980/81 -0 

0 

Pågående och under budgetdret 1979180 p/a-
~ nerade objekt iii 

I. Förräd för sjukhustextilier 2 statsb. 2 800 3 400 - 2 800 - 80-03 81-07 !JCi 
~ -

Summa program 2 2 81Hl 
~ 

-
:i: 

2. Råoljeanläggning B 1 3:1 OLF 77 400 83 250 27 828 :r1920 18000 78-05 81-115 ~ 
::i 

J. Råoljcanliiggning A J+B 3 3:1 OLF 172 IOO 192 700 107 826 -19 200 35 700 
77-02 

81-12 
Q. 

77-rnl 
~ 

~ 
76-0(i Q. 

4. Råoljeanläggning A 2+ B 2 3: I OLF 60 000 60600 57 288 4160 79-09 ~ 

77-06 "C 
i:.; 

5. Råoljeanliiggning C 2 3: I OLF 50 400 54 400 12 408 27 590 12 100 78-09 81-08 ., 
;-

6. flygdrivmedelsanläggning V 3: I OLF 22 ()()() 24 600 5 (i40 J l 200 80-01 82-1.1( 3 
7. Gasolanläggning 2 3:1 OLF 30 000 30 000 - 6000 121100 80-01 82-0(i ~ 

8. Anläggning I för diesclbrännoljaitunn a 
~ 

eldningsolja 3:1 OLF 9 HIO 9 IOO 8 468 7110 - 78-03 79-09 -
9. Anläggning 2 för dicsclbrännoljaitunn 

cklningsolja 3:1 OLF 8 800 8 800 8 678 550 - 78-03 79-08 
IO. Anliiggning 5 för motorbrännolja/ 

eldningsolja I -~:I OLF 12 700 14 300 9 300 s ono 79-09 81-116 
11. Anläggning I för tjock eldningsolja 3: l OLF 4900 5 300 1 SIM) 3 400 4011 79-04 80-09 

'J> 
12. Anliiggning 2 för eldningsolja 3-5 3:1 OLF 3 250 3 250 - 250 1 7511 80-04 81-09 
13. Lagerplatser för koks 3: I 250 370 - 370 79-IO 81-09 
14. Smörjoljefahrik 3:1 870 870 20(1 670 79-04 80-06 
15. Fältledningsförråd 3:1 175 175 111 64 79-03 80-06 

Summa program 3: 1 224 307 141 814 96 150 



"'C 
Byggnadsobjekt Program Finansie- Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig- ., 

Q 

rings- start ställande '!=' 
källa 1978-07-01 1979-07-01 Faktisk Kalkylmässigt beräknad år - mån år - mån -\C 

t. o. m. ...... 
1978179 1979/80 1980/81 

\C --QO 

::? 
16. Koksaltförråd 4:1 statsb. s 100 7 3fXJ 4 912 2 200 75-09 80-06 -Q 

17. Upplagsplatser. bulkförrå<l 4:1 statsb. 1300 1500 875 425 78-04 80-06 Q 

18. Anl. för petrokemikalier 4:1 OLF 138 000 138 000 24 002 7 000 39 700 78-01 84-07 
~ 

19. Bulkförråd för kemikalier 4:1 statsb. 500 600 - 500 79-11 80-06 ;-
!r.l 

Summa program 4: 1 29 789 10 125 .W700 
Il.) -

80-06 "'" 20. Bulkförråd för metaller 4:2 statsb. 200 300 - 2fX) - 79-04 
:I: 

Summa program 4:2 - 200 - Il.) 

= c. 
21. Läkcmedelsförråd sjukv. statsb. 1 300 I 400 I 198 100 - 78-02 79-11 !": 

(i;" 
Q. 
l1l 

Summa sjukvård I 198 100 - "Cl 
~ 

Nya objekt• 
., -l1l 

I. Råoljeanläggning C la :u OLF - 85 600 - - 19 600 81-0l 84-01 3 
l1l 

2. Råoljeanliiggning C 1 b 3:1 OLF - 80 600 - - 81-06 84-07 = 
3. Råoljeanläggning C 3 3:1 OLF - 120 000 - 25 000 81-fll 84-06 

;--
4. Flygdrivme<lelsanläggning VI 3:1 OLF I I 500 24 600 - - 11 200 80-08 82-08 

5. Anläggning 3 för motorbrännolja' 
eldningsolja I 3:1 OLF - !(i 500 - - 16 500 

6. Anläggning 4 för motorbrännolja! 
eldningsolja 1 3:1 OLF 13 800 13 000 - - 6 000 80-08 82-08 -7. Anläggning 8 för motorbrännolja/ 

'JI 
t.J 

eldningsolja I .:1:1 OLF 13000 - - 5 000 81-02 83-02 

8. Anläggning I för fotogen 3: I OLF - I 200 - - 1 200 

9. Anläggning 2 för fotogen 3: I OLF - I OIX1 -. - I 000 

10. Förrå<lsanl. för oljelagring 3: I OLF - 150 000 - - 50000 

Summa program 3: I - - L\5 500 

Totalt 255 294 155 039 271 350 

* r avvaktan på umlcrlng om bedömd prisutvf'ckling för olja och oljeprodukter. underlag om bcrc:dskapslagringsavgifter m. m. iir kostnad~ram 1979-07-01 preliminärt 
beräknad. Vidare påbörjas inte nya objekt utan regeringens medgivande. 
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Anslagsberäkning I I 000-tal kr.) 

Medelstilldclning 

Behållning 
Från oljelagringsfonden 
Från jordbruksnämmkn 
Friin sociabtyrelscn 
Anslag 
Fdin oljclagringsfondcn 
Anslag (förslag) 

1979-07-01 3'1803 
1979/80 l 113 '130' 
1979/8() IO 715 
1979/RO 26039 
1979/Rll 51 766 
19ROi81 4M 858 
1980/81 46 300 

Summa I 75-1411 

Ber;iknad medeb
fiirhrukning 

1979/80 l 224 253 
1980/81 51 I 158 

Ber;iknad 18 000 
behi1llning 
198]-0<i-.10 

I 753 411 

• Inkl. 507 milj. kr. för p'trolcumproduktcr cnligt regcringsb,slut 197'1-111-2<;. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående och med hänvisning till 

programsammanställningen och anslagsberäkningen hemställer jag att 

regeringen förslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om hyggnadsarheten för 

förrådsanläggningar inom de kostnadsramar som jag har 

förordat i det föregående. 

2. till Beredskapslagring för budgetåret 1980/81 anvisa ett reser

vationsanslag av 46 300 000 kr. 

I' 4. Industriella åtgärder 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

124 245 000 
138 700 000 

100 021 000 

Behållning 81 267 000 

Anslaget omfattar olika former av industristöd som under innevarande 

budgetår redovisas under anslagen F I. Överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar (del), V:6 Lån till utbyggnad av oljelagringen, V:7 Um till teko-. sko

och garveriindustrier, \/:9 Försörjningsberedskapsl;ln och V: 10 Skostruktur

lån. 

Under anslaget F 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har redovisats 

olika slag av statliga kreditgarantier. försörjningsheredskapslän till Stigtex 

AB. stöd till Skoinstitutet samt försörjningsberedskapsstödet. 

Från anslaget V:6 Lån till utbyggnad av oljelagringen utgår stöd för 

utbyggnad enligt 1970-1976 års oljelagringsprogram. V: 7 Lim till teko-. sko

och garveriindustrier är ett anslag frän vilket län kan liimnas till investeringar 

i maskiner och byggn<ider som har väsentlig betydelse fn'ln försörjningshe

redskapssynpunkt. Lånen. som är ränte- och amorteringsfria. utgt1r normalt 
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med 50 <JI av investcringskostnaden. Avskrivning sker umkr 10--·IS är om 

företaget upprätthåller avtalad produktion och produktionskapacitl.!t. Frän 

anslaget V:9 Försörjningsbcrcdskapsli\n kan liin Himnas som crsiittning för 
att företag upprätthäller avtalad produktion och produktionskapacitet under 

viss tid. Lånen är ränte- och amorteringsfria och skrivs av vid avtalsperiodens 

slut om företaget uppfyllt villkoren enligt avtalet. Från anslaget V: 10 

Skostrukturlån kan l{m lämnas till företag, eller anställda för förvärv av 

skoföretag. Lånet. som utgår med 75 0;, av köpeskillingen, är ränte- och 

amorteringsfritt och skrivs av successivt om avtalad produktion och 

produktionskapacitet upprätthålls. 

Den medelsbehi\llning under investeringsanslagen som finns kvar vid 

utgången av innevarande budgetår bör i sin helhet föras över till anslaget F 4. 

Industriella åtgärder. Jag har vid min beräkning av anslagsbehovet tagit 

hänsyn till detta. 

Programsammanställning (I 000-tal kr.) 

Program/delprogram 1979/80 
Anslag 

Beklädnad m. m. 137 200 
Bränslen och drivmedel m. m. 
Kemiska produkter m. m. I 500 

Summa anslag 138 700 

Hemställan 

1980/81 beräknar 

ÖEF Föredraganden 

157 770 90520 
1 1 

21 500 9 500 

179 271 100 021 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående och med hänvisning till 

programsammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksda

gen 

att till Industriella åtgärder för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 100 021 000 kr. 
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G. TULLVERKET 

G 1. Tullverket: Fiirrnltningskostnadcr 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

500 826 ()()(I 

503 399 (l()(J 

5 3 1 004 noo 

155 

Tullverket har till uppgift att debitera. upphiira och redovisa lull samt vissa 

skatter och andra avgifter. Verket iivcrvakar vidare cftcrlernaden av 

siirskilda bcstiimmelser om införsel och utförsd av varor och utiiv<1r i iivrigt 

uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontrolluppgifter. 

som sarnmanhiinger diirmed. och vissa andra iivervakningsuppgifter. Verket 

svarar iivcn för åtgiirder till havs och i kustvattnen. Viinern och ~falan:n för 

att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat. som iir 

skadligt. 

Den centrala lt:dningen for tullverket utövas av generaltullstyrelsen. Chef 

för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns td avdelningar. t:n 

drifwvdelning och en tulltaxeringsavddning. Inom driftavddningen finns ett 

plancringssekrctariat samt två hyråer. personal- och driftbyr<ln och bevak

ningsbyrån. Tulltaxeringsavdelningen omfattar tv{1 bydcr. tarifföyr<ln och 

tullfrihctsbyrån. Inom styrelsen finns ytterligare två byr{1er. kanslibyrim lJCh 

ekonomibyrån. samt ett rcvisionskontor. 

Tullverkets regionala och lokala förvaltning är indelad i fyra tullrc.[!iDnt:r 

och tre griinstulldistrikt. Tullregionerna kallas norra. östra. södra och dstra 

tullrt:gioncn. Chefsmyndighet för tullregionnna är tulldirektionerna i n:sp. 

Sundsvall, Stockholm. Malmö och Göteborg. Tullregionerna indelas fiir 

annan verksamhet än kustbevakning i sammanla.[!t 19 tulldistrikt. 1.eclning~

organ för tulldistrikten är distriktstullkammarc. 

För kustbevakningen är tullregionerna inddadt: i kustbevakning~onH~l

den. 

Gränstulldistrikten leds av gränstullkammarc i Haparanda. Östersund och 

Karlstad. Gränstulldistriktcn är indelade i gränsbevakningsomraden. 

Förutom distrikts- och griinstullkammare finns 1 :'i tullkammare och 41 

tullstationer. 
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Personal 

Cicneralt u/l,1nc1,cn 
Tulblatcn 

Anslag 

I. L(inckostnadcr frir tjfinstem:in 

Jll79!Sll 

3.rn 
3 874 

4 222 

ho' gcner:dtullstyrclsen 35 711 lltlll 
' L\in.:kostnat.kr för tjiinstemän 

i1h!m tullstaten 
3. Sjuhiml. Ji)r.1/11gffi.1 
4. Rcsccrsiittningar I iivcn ut ri-

ke' r.:sor) 
'.'. Lokalkostnader. fi>rs/11gs1·is 
6. Information 
7. Automatisk databehandling. 

j{irslag1Ti.1 

8. Siirskilda utgifter 
'J. Expenser 

111. Drift och umkrhiill av fort-
skaffningsmatcricl 

11. Utbildning i tulllj;instcn 
12. lkkliidnad och bnäpnin!! 
13. Skadeersättningar. förslag.n•i.~ 
14. Divcrse utgifter 

386%1>{){)tl 
'J.25 00() 

(1 825 000 
26 324 oon 
2 950 oou 

2 l).22 000 
15 ono 

118<i6000 

19 lJSI 000 
6811) (lf)() 

I 036 llOO 
8K OUU 

I 010000 

50., 399 000 

Ikriiknad iindrmg J 'J8lli8 I 

Gcncraltull
stvrt'l't:n 

+ f(I 

+ 41 

+ 51 

Fiiredragamkn 

- S' 
- (i(ll 

- 68 

+ 4 500 425 + I 595 llOO 

-+ 21! 479 298 
97 ()(){) 

T J42()(J{) 

+ 5%4000 
+ 347 {)()() 

+ 19 897 000 
97 {)(){) 

200 000 
+ 2 063 000 
+ 117 lKJO 

+ 792 (I()() + 6 76 ()(){) 

+ I 815 00\1 + 242 000 

+ 12095000 + 3 747 (I()() 

+ 54(>(1(){) 499 OIJIJ 
+ 58 (l!IO + 300!10 
+ 5 ()()(I + 5 001.l 
+ 43 nou + 29 000 

+ 55 690 723 + 27 605 000 

1 i\ndringcn kan inte exakt fastställas med hönsyn till svärighctcrna att i dct:1lj bedöma 
konsckYcnscrna av huvudförslaget. 

Gcneraft 11/f s11· ref.1·1·11 

Omfattningen a\" tullverkets verksamhet be.st~ims i huvudsak av yttre 

fakturer. som sammanhiinger med internationdl handel och transportverk

samhd och med de heslut som fattas av n:?.cring och riksdag om bl. a. tullar 

od1 andra införselavgifter, indirekta skatter samt in- och utförsdreglcringar 

av olika slag. I fr{1g:a om s_jöövcrvakning och miljiiskyddsJtgiirder iir 

verksamheten likaledes avhiing.ig av g~illande nationella och delvi~ interna

tionella bestimrnelser. Arbetsbelastningen varierar med import- och export

konjunkturerna och iivcn som fiiljd av att nya uppgifter. vilka kan vara av 

tillfällig natur men oftast iir mer l[rngsiktiga. liiggs pii tullverket. ibland med 

kort varsel. Detta innebär att verket successivt milste kunna anpassa sig till 

att möta de föriindringar, som utvecklingen inom dessa olika omr!iden kriiver 

av myndighden. 
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Den framtida inriktningen och omfattningen av tullverkets arbete bestiims 

s<iledes i hi.ig grad av utvecklingen av varu- och pcrsuntrafiken övcr landets 

gränser. En fortlöpande ökning av denna trafik viintas ske i en takt som 

ltmgsiktigt motsvarar +-5 <:;, <irligen, För tulltaxering~- och uppbi_irdsverk

samheten innebiir dctta en ::irlig vnlymtillviixt av ca 2 r';,, 13evakningsarbetet 

pt1verkas i motsvarandl' grad. 

Tullvcrkeh huvuduppgiftcr kan anse~ vara att tillgodose det allmiinnas 

intressen i samband med varors in- och utförsel. I anslutning härtill iir det 

vidare rn viktig uppgift för tullverket att samla in. granska och registn:ra 

erforderliga uppgifter för utrikeshandelsstatistiken. 

Tullverkets kust- och griinsbevakning har iiven palagt-. uppgifter. som inte 

enbart har direkt samband med in- och utförsel av varor. Kustbevakningcn 

har sftlunda till uppgift att övervaka sjötrafiken i allmänhet och ett viktigt 

uppdrag i detta sammanhang lir övervakning av och åtgiirder mot miljöfarliga 

utsliipp till havs och i kustvattnen. Denna verksamhet omfattar iiven 

oljebebmpning i Viinern och t\falaren och bekämpning av lö~komna 

kemikalier och andra miljöfarliga ämnen i alla här niimnda farvatten. Andra 

särskilda uppgifter för kustbevakningen ärt.ex. sjöriiddning, jakt- och fiske

och naturvtirdstillsyn, sjötrafikövervakning. skyddsomrädestillsyn, havsbot

tenövervakning, oceanografisk observationstjänst och tillsyn över förbudet 

mot dumpning av avfall i vatten. Gränsbevakningen medverkar i fjiillriidd

ningen samt vid jakt- och fisketillsyn i gränstrakterna mot Norge och 

Finland. 

Under senare tid har kusthevakningens uppgifter i fr[1ga om fiskctillsynen 

successivt utökats i väsentlig omfattning genom utvidgningar av den svenska 

fiskezoncn. I överens~tiimrnelse med den s. k. Gdansk-konventionen har 

kustbevakningen dessutom att även utanför den svenska fiskezonen kontrol

lera sf1väl svenska som utländska fiskcfartyg med avseende pii anviinda 

fiskeredskap, minimirn[1tt pi! fisk m, rn, 

Den 1 juli 1979 skedde en utvidgning av territorialhavet frfm fyra till tolv 

nautiska mil. vilket i fr:'1ga om övervakning av sjötrafiken bl. a. med hiinsyn 

till för utländska fartyg gällande tillträdesbcstämmclser till svenskt sjöterri

torium och hestiimmelscr mot vattenförorening medför ökad arbetsbelast

ning för kustbevakningen. 

Omorganisationen inom tullstaten som inleddes år 1974 och den samma år 

införda nya tullproceduren innehar en genomgripande rationalisering av 

verksamheten genom en omfattande personalminskning och omfördelning 

av personal mellan olika verksamheter. 

Rationaliseringar inom transportsektorn och pa varuhanteringens omritde 

stiillc:r ökade krav p<I tullverket av en snabb och smidig tullklarering, 

Från samhällcts sida stiills också ökade krav på tullverkets kontrollfunk

tioner Lex, i fr{1ga om bckämpning av narkotikasmuggling, skyddsfitgärder 

ur mdjösynpunkt och iltgärder mot den ekonomiska brottsligheten. 

Med anledning av vad som nu sagts om tullverkets uppgifter och 
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\·crksamhd ans.:r styrelsen miijlighl'tcrna starkt hegr:insadc att ytterligare 

minska resursnna eller att genom omprioriteringar lösgöra personal fiir nya 

eller ut\'idµade arbetsuppgifter. 

Styrelsen har mot denna bakgrund \'id hediimningcn av resursbehovet för 

hudgctiiret 1480/81 presenterat tre alternativa förslag A. 13 och C. 

Alternativ A utgör det huvudförslag som myndigheterna skall presentera 

enligt de av regeringen utfärdade anvisningarna och im1t·biir en nedskärning 

med 2 '}r. 
Alternativ B innebär reellt sett ofiiriindrad anslagstilldelning. vilket enligt 

styrelsens uppfattning kommer att ni.idviindiggöra en allvarlig ambitionsni

viisiinkning. 

Alternativ C innefattar de resursförstiirkningar som styrelsen bedömer 

crforderlign om verksamheten skall kunna bedrivas pi1 ett godtagbart siitt. 

Styrelsen fiirordar därför alternativ C. 

Styrelsen hediimcr att en minskning av resursinsatserna med 2 c.; .. enligt 

alternativ A skulle innebiira stora pMrestningar p{1 verket och dess personal. 

Enligt styrelsens uppfattning iir den inte möjlig att genomföra utan att sänka 

ambitionsnivån på ett siitt som inte kan anses godtagbart. Mot bakgrund av 

tendenserna till en ökad ekonomisk brottslighet. där utrikestransaktioner i 

allt högre grad utnyttjas för att undgå direkta och indirekta skatter. kan 

kvaliteten pi1 granskningsarbetet avseende en kontinuerligt ökande varuim

port komma att nedg{1 i en s{1dan omfattning att statsverkets fiskala intressen. 

samhiillets skyddsintresse och niiringslivets heriittigade krav på en likformig 

beskattning kan komma att äventyras. Distriktsbevakningen har redan 

unclerg<ltt viss minskning. eftersom styrelsen sett sig nödsakad att fiira över 

sådan hl'vakningspersonal till kustbevakningen för att något lätta pil elen 

mycket besvärliga arbetssituation som uppstått där genom utvidgade 

arbetsuppgifter. Utvecklingen har stilunda inneburit att amhitionsnivi\n 

allmiint sett miist siinkas under budgetilJ'et 1979/80 när det gäller elen 

egentliga tullkontrollen. Styrelsen finner detta olyckligt mot bakgrirncl av att 

kontrollfrekvensen redan tidigare var låg. Liiget niir det giiller narkotika

smugglingen och annan grövre varusmuggling talar närmast för en höjning av 

arnbitionsnivim. En ytterligare s;inkning av kontrollnivån skulle bli särskilt 

besvärande niir det giiller färjetrafiken i södra tullregionen. Siinkningen 

kommer i huvudsak att gå ut över den egentliga kontrollverksamheten och 

smugglingsbekiirnpningcn. eftersom de trafikexpcdierancle uppgifterna i 

allmiinhet är av s{1dant slag att de m{1ste fullgöras under alla förhålanden. 

Vidgade arbetsuppgifter för grt·insbevakningen (tullkontroll i anslutning till 

nya väg2r och broar) och för kustbevakningen (ökning av övervakningsom

ddet och nya arb..:tsuppgiftcr i anslutning härtill) gör att en minskning inom 

dessa verksamhetsgrenar inte ter sig realistisk. Även ett bibehi1llande av en 

oföriindrad resursram skulle innebära en sänkning av ambitionsnivån i fri1ga 

om den egentliga tullkontrollen med hiinsyn till den växande trafiken och de 

nmpriliriteringar. som mi1ste göras till förmim för vissa nvtillkomna 
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arbetsuppgiftt:r m. m. 

Al1ema1i1· J\ motsvarar en minskning av personalen med 103 tjiinster, 

fördelade pii gencraltullstyreben med 8 tjiinster. tulltaxering och upphiird 

med .i5 tjiinster. distriktshcvakningen med 44 tjänster. kustbevakningen med 

11 tjänster och griinsbevakningen med 5 tj:inster. Nedskiirningen g;'\r främst 

ut över de större tullplatserna. men medför för kustbevakningen indragning 

a\' kustposteringarna i Pitei1. Arkösund och Marstrand och för griinshe\'ak

ningcn indragning av tjänster vid vissa mindre griinspostcringar. 

Även i alternativen B och C ser sig styrelsen nödsakad att dra in de niimnda 

kustposteringarna i Piteå, Arkösund och Marstrand. Vid indragningen 

minskar medclsbehnvet för löner för sammantaget tre kusttullmiistare och 

atta kustuppsyningsmiin (- 927 272 kr.) och medför en minskning av 

lönetilliigg enligt 7 kap. AST m. m. (- 1401100 kr.). Yttranden om 

indragningarna har iinnu inte inhiimtats fr{111 respektive Hinsstyrclser eller 

andra organ och intressenter. För att bibehtilla ifri\gavarande kustpostering

ar behövs således 1 067 tkr. utöver de medel som tagits upp i alternativen 

A-C. 

Al1erna1it· B innebär en personaliikning med 101 tjänster i förhiillande till 

alternativ A fördelade med 9 tjiinster pä generaltullstyrclsen. 32 tjiinster på 

tulltaxering och uppbörd. 44 tjiinster på distriktsbevakningen. 11 tjänster på 

kustbevakningen och .5 tjiinster pi1 griinsbevakningen. Styrelsen har därvid 

inte schahlonmiissigt bcgiirt åter de tjiinstcr som minskningen enligt alterna

tiv A innefattar utan omprioriterat verksamheten s<"1 att ökade resurser sätts 

in för narkotikabekämpning, havsfiskeövervakning och kontrollbesiik hos 

importörer. 

Allemativ C innebär en ökning av nuvarande resurser med 51 tj~inster 

bl. a. för bemanning av nya miljöskydds- och utsjöbe\'akningsfartyg och av 

tullstationerna i Him och Pajala. 

T11!!1axering och uppbörd 

B l. För att bibehälla antalet formatgranskare och sakgranskare vid 

distriktstullkammare och tullkammare i stort sett oföriindrat och därigenom 

undvika en alltför kraftig sänkning av kontrollnivan behövs U kammarskri

vare och sju biträden ( + 1 806 725 kr.). Motsvarande punkt i alternativ A 

innebär en minskning med 13 kammarskrivare och nio biträden. 

B 2. På grund av trafikökning behövs vid distriktstullkammare och 

tullkammare för sakgranskning m. m. ytterligare tre kammarskrivare och för 

formalgranskning ytterligare fem biträden ( + 682 727 kr.). Motsvarande 

punkter i alternativ A innebär en minskning med fem kammarskrivare och 

tv:\. biträden. 

B 3. Som ett led i den intensifierade kontrollbesöksverksamheten behö

ver granskningsscktionerna vid tulldirektionana i Stockholm. Göteborg och 

Malmö förstiirkas med vardera en kammarskrivare ( + 2911 082 kr.). Motsva-
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randc punkt i alternativ A innebär en minskning med tvi1 kammarskrivare 

och ett biträde. 

B 4. För underht1ll och service av elektronisk materiel inom tullverkets 

sambandsväsende behöver undcrhäl!ssektionen i södra tullregionen förstär

kas med en ingenjör ( + 91 300 kr.). 

C I. h.ir att frigöra tulltaxeringsuthildad personal för mer kvalificerade 

arbetsuppgifter behövs sex kvalificerade bitriiden ( + 508 704 kr.). Genom de 

nya rutinerna kan knntorspersonalen utnyttjas i större utstriickning i 

gransknings- och kontrollarbetet. Frigjord arbetskraft behövs för en 

förstiirkning av taxeringskontrollen. i första hand kontrollbesök hos impor

tiirer. En si1dan förstiirkning medför fördelar inte enbart för tullverkets 

kontrollverksamhet utan ~iven för samhällets totala skattekontroll niir 

verksamheten integreras. 

f )istri k tshe1 ·ak ning 

B 5. Med hiinsyn till smugglingssituationen. främst inom narkotikaomrä

det. bd1ii,·er distriktsbevakningspersonalen i södra tullregionen (centrala 

tullbevakningsavdelningen i Malmö och distriktstullkammaren i Helsing

borg) förstärkas med tre kontrollgrupper. Härför behövs tre tullmästare och 

nio tulluppsyningsmän ( + 973 323 kr.). !\fotsvarande punkter i alternativ A 

innebär en minskning med två tullmästare och sex tulluppsyningsmän. 

B 6. Pf1 grund av smugglingssituationen inom narkotikaomriidet behöver 

även tullkriminaltjänsten inom södra tullregionen ökade personalresurser. 

Tullkriminalsektionerna i Malmö och 1-klsingborg behöver fiirstiirkas med 

en tullmästare respektive tva tulluppsyningsmän ( + 253 752 kr.). Motsva

rande punkter i alternativ A innebär en minskning med en tullmiistare och 

två tulluppsyningsmän. 

8 7. En utökning av bevakningspersonalen med en tulluppsyningsman vid 

distriktstullkammaren i Helsingborg behövs för en skärpning av kontrollen 

av inkommande vagnslaster ( + 78 529 kr.). 

I3 8. För att kontrollinsatserna i fraga om be\'akningsarbetet skall kunna 

bihehållas på i stort sett nuvarande nivil behövs de tre tulluppsyningsmiin vid 

tullstationen i Skellefteå och en av de två tulluppsyningsmän vid distrikt

stullkammaren i Gävle som dragits in i alternativ A ( + 314 116 kr.). 

B 9. för att vid distriktstullkammaren i Götehorg skapa förutsättningar 

för en ökad kontroll i främst Skandiahamnen av inkommande enhetslaster 

m.m. och gods p:i tullupplag behövs sammanlagt tolv tulluppsyningsmän 

( + 942 348 kr.). Motsvarande punkter i alternativ A innebiir en minskning 

med tolv tulluppsyningsmän. 

B 10. Inom östra tullregionen skulle minskningen av distriktsbevaknings

personal enligt alternativ A i första hand pi"iverka kontrollgruppernas 

verksamhet. men även tullkriminalverksamheten skulle i viss utsträckning 

beröras därav. Kontrollen behöver förstärkas i bl. a. Väster;!s. För att 
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bibehalla den nuvarand.: ambitionsnivan i kontrollarbetet inom regionen i 

dess helhet behövs en utökning med sammanlagt en tullmi\stare och elva 

tulluppsyningsmiin ( + 952 673 kr.). Motsvarande punkter i alternativ A 

innebär en minskning med tv{t tullmästare och tolv tulluppsyningsmiin. 

C 2. För att förstärka kontrollen av inkommande vagnslaster och gods på 

tullupplag behöver tulldircktionerna/distriktstullkamrarna i Stockholm och 

Göteborg tillföras en tullmiistare och en tulluppsyningsman resp. tvii 

tulluppsyningsmän ( + 324 441 kr.). 

C 3. På grund av nya regler for övervakning av flygtrafiken behöver 

personalstyrkan vid sambandsccntralen i Malmö utökas från fem till sex man. 

För att möjliggöra detta behövs ytterligare en tulluppsyningsman ( + 78 529 

kr.). 

C 4. Den kontrollgrupp som i alternativ A dragits in inom Karlshamns 

tulldistrikt bör bibehållas. Härför behövs en tullmästare och tre tulluppsy

ningsmän ( + 324 441 kr.). 

C 5. Ändrade bestämmelser angäende s. k. ensamarbete p{1verkar perso

nalbehovet på platser där kravet på långa öppethållandetider är stort och den 

nuvarande bemanningen hållits på minimal nivå. Detta gäller såväl distrikts

som gränsbevakningen. Medel beräknas här för fyra tull- eller gränsuppsy

ningsmän som skall förstiirka personalen på tjänsteställen där bristerna är 

mest framträdande(+ 314116 kr.). 

K usthevakning 

B 11. I samband med utvidgningen av fiskczonen har nya och väsentligt 

vidgade arbetsuppgifter tillkommit inom kustbevakningens sambands- och 

ledningsorganisation. Sambandscentralerna i Visby. Karlskrona och Glum

slöv behöver därför förstiirkas med sammanlagt tre kustuppsyningsmän 

( + 235 587 kr.). 

B 12. Övervakningen av fiskczonen kr~iver att även vissa tidigare byggda 

bcvakningsfartyg av jakttyp kan sättas in som komplement till de större 

enheterna. För att tillgodose hiirför erforderligt pt:rsonalbehov vid kustpos

teringarna i Ystad och Gravarne behövs ett tillskott på sammanlagt fyra 

kustuppsyningsmän(+ 314 116 kr.). 

B 13. Inom var och en av de fyra tullregionerna har inrättats ett 

regionbasförråd för i första hand den mer kvalificerade utrustningen för olje

och kemikaliebckämpning. Genom utökning av miljöskyddsmaterielen har 

denna nu natt en sådan volym att underhållssäkerheten kräver ett 

personaltillskott av en hiträdande förrådstcknikcr vid vart och ett av 

förråden ( + 33 J 264 kr.). 

C 6. Ett komhinerat miljöskydds- och bevakningsfartyg (Tv 020) beriik

nas bli levererat i början pii hudgctaret 1980/81. Fartyget skall ersätta ett 

medelstort miljöskyddsfartyg (Tv 044) vid kustposteringen i Vänersborg. 

Bemanningen av det nya kombinationsfartyget kriiver minst fyra man. Då för 
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närvarande endast tre man är placerade vid kustposh:ringen i Viinersborg 

behöver kustposteringen tillföras en kustuppsyningsman ( + 78 529 kr.). 

C 7. Tre medelstora miljöskyddsfartyg (Tv 045, 046 och O·P) kommer <Jtt 

levereras under iir 1980. Fartygens storlek och kvalificer<1dc tekniska 

utrustning kräver en nyckdbesättning pii en kusttullmästare och en 

kusttullassistent. En kusttullassistent som varit avsedd för ett fartyg som 

utrangerats, kommer att omdisponeras. För att täcka det återstående 

personalbehovet behövs sammanlagt tre kusttullmästartjiinstcr och tv;! 

kusttullassistenttjänster (+ 451 626 kr.). 

C8. Medel för anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg (Tv 171) har 

anvisats i prop. 1977/78: 100 (bil 14 s. 151) och för ytkrligare ett s;ldant fartyg 

(Tv 172) i prop. 1978/79:100 (bil. 14 s. 142). Det ena fartyget ber~iknas bli 

levererat i juni 1980 och det andra under varen 1981. Fartygen är avsedda att 

bemannas med vardera 12 man fördelade pil två vakter. Pi1 varje vakt bör 

finnas en fartygschcf, en styrman och en maskinist. Sammantaget behövs 24 

man på de två fartygen. Medel för halva personalbehovet erhölls i prop. 

1977178:100 (bil. 14 s. 147). De erhållna tjänsterna har utnyttjats på tvi\ av 

kustbevakningens miljöskyddsfartyg såsom en interimslösning i avvaktan pa 

de nya utsjöbevakningsfartygen. Genom prop. 1978/79:100 (bil. 14 s. 140) 

erhölls ytterligare sex tjänster, varvid dock medel bcriiknadcs endast för ett 

tredjedels år. Medel för ytterligare två tredjedels år bör beräknas för 

budgetåret 1980/81. Härutöver behövs medel för återstående sex tjänster 

( + 860 980 kr.). 

C 9. Under budgetåret 1980/81 skall kustbevakningen enligt hittillsvaran

de planering tillföras ett medelstort bevakningsfartyg (typ Tv 281) som 

ersättning för en föråldrad och försliten enhet. Det nya fartyget kräver en 

besättning på fyra man. För att kunna hålla dubbel besättning på detta mer 

kvalificerade fartyg erfordras ett personaltillskott om tva kustuppsynings

män ( + 157 058 kr.). 

Gräns bevakning 

B 14. För att den rörliga bevakningen skall kunna hMlas på tillfredsstäl

lande nivå bör de fem gränsuppsyningsmanstjänster, som dragits in i 

alternativ A. återinrättas ( + 392 645 kr.). 

C 10. På grund av trafikhelastningen vid den norska tullstationen i Örjc, 

som f.n. svarar för tullklarering av trafiken på viig E 18 för såviil norsk som 

svensk räkning, skall en svensk tullstation inrättas vid Hån fr.o.m. den 1 

januari 1980, som komplement till den norska tullstationen. Den nya 

tullstationen skall bemannas av personalen vid gränsposteringen i Hån. 

Denna måste därför förstiirkas. Genom omdispositioner tillförs den tre 

tjiinster i gränsuppsyningsmans/gränstullassistentgraderna (motsvarande). 

Diirutöver behövs två gränstullmästare och en gränsuppsyningsman 

( + 256 237 kr.). 
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C 11. Broförhindelscn mellan Sverige och Finland vid Pajala ( Kaunisjo

ensuu) heräknas vara klar för trafik under hösten 1980. Tullstationen i Pajala 

som skall svara för klarering och kontroll a\' trafiken över hron kommer till 

skillnad mot vad nu iir fallet. att vara öppen dygnet runt. Tullstationen skall 

bemannas av gr:insposteringen i Pajala som diirför m;istc förstärkas med en 

gränstullmästare och fyra griinsuppsyningsmiin ( + 402 970 kr.). 

C 12. Mot hakgrund av den förutsedda trafikiikningen och de krav pä 

ökadt:: personalresurser som sammanhiinger med skärpt arbetsmilj0lagstift

ning m.m. behöver griinsbevakningspcrsonalcn fiirstiirkas med ytterligare 

tre gränsuppsyningsmiin ( + 235 587 kr.). 

Central administration 

B 15. En ny kontrollenhet avses bli inriittad inom statistiska sektionen. 

Den nya kontrollenheten skall hl.a. ha till uppgift att följa upp, utviirdera och 

föreslå åtgärder niir det giillcr rutiner och kontrollinsatser i tulltaxeringen. 

för hemanning av enheten hehövs tvä handläggare. varav en hyr{1dirt::ktör, 

samt ett biträde ( + 288 647 kr.). Motsvarande punkt i alternativ A innebär 

en minskning med en hyrf1direktör och en kammarskrivare. 

B 16. Personal- och driftbyri\ns resurser i fråga om handläggande personal 

är h<irt ansträngda till följd av nytillkomna arhetsuppgiftcr. Ökade perso

nalresurser behövs bl.a. för förhandlings- och avtalsverksamheten pii lokal 

nivå och för att förbiittra informationen till regionala chefsmyndigheter m. fl. 

i frågor inom det personaladministrativa omriidet. för att tillgodose dessa 

behov hör byrån förstärkas med två handliiggarc. För den ene av dessa tas 

dock medels behovet upp under alternativ C ( + 96 694 kr.). Motsvarande 

punkt i alternativ A innebiir en minskning med en kammarskrivare och ett 

biträde. 

B 17. Arbetsbelastningen vid ekonomibyr1ms byggnadsscktion har ökat 

kraftigt i samband med hl.a. hyggandet av tullokaler i anslutning till nya bro

od1 vägförbindelser, upprustningen av befintliga lokaler och upphyggnaden 

av en bas- och förrådsorganisation för olje- och kemikaliehekämpning. 

Sektionen behöver därför förstärkas med en ingenjör (+ 102 582 kr.). 

B 18. Maskinskrivningsarbetct vid generaltullstyrelsen har ökat succes

sivt. För att ytterligare rationalisera detta och därmed begränsa behovet av 

personalförstärkningar avser styrelsen att anskaffa en avancerad skriv

automat. Den skall placeras på informationssektionen, som har att hiträda 

övriga enheter inom styrelsen med vissa slag av maskinskrivning. Fiir den nya 

automaten behövs ytterligare ett biträde som terminaloperatör ( + 78 529 

kr.). 

B 19. Ikvakningshyräns fartygssektion hchiiver förstiirkas med ett kvali

ficerat liiträdc för registrering av ritningar och utförande av enklare 

ritningsarbett:n m.m. ( + 84 7R4 kr.). 

B 20. Genom att kustbevakningen fått nya och utökade uppgifter har 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 14 Handclsdcpartcmentet 164 

arbetshdastningen ökat kraftigt vid bevakningshyriin. Arbetssituationen är 

nu sådan att relativt stora pcrsonalförsttirkningar behövs. Dessa redovisas i 

princip under alternativ C. llär tas dock upp medel för en hyrådirektörs

tjänst. Innehavaren av denna skall vara bitriidande sektionschef och svara för 

bl.a. utarbetande av instruktinner som behövs för kustbevakningen 

( + 113 424 kr.). 

B 21. Eftl:r genomförd försöksverksamhet med kustbevakningsflyg under 

budget<iren 1975/76-1977178 har verksamheten permanentats fr. o. m. bud

getåret 1978179 (prop. 1977/78: 100 bil. 14 s. 148). Under försöksperioden har 

den av luftfartsverket föreskrivna ledningen och tillsynen av flygverksamhe

ten med luftfartsverkds godkännande utförts p{1 konsultbasis varvid 

kostnaderna bestritts friin anslaget Beredskap för oljebekämpning till havs 

m. m. (kommundepartementet D 2). När flygverksamhcten nu permanen

tats behöver bevakningsbyrans kustbevakningssektion tillföras en särskild 

befattningshavare, byradirektör. för den centrala ledningen av denna 

verksamhet m. m. ( + 113 424 kr.). Vid bifall härtill kan anslaget för 

oljcbekämpning. anslagsposten Kostnader för anlitande av konsulter och 

annan expertis, minskas med motsvarande belopp. 

C 13. Arbetsbelastningen vid kanslibyräns juridiska sektion är sådan att 

handläggningen av ärendena avsevärt fördröjts. För att kunna avgöra 

ärendena snabbare behövs ytterligare en handläggare ( + % 694 kr.). 

C 14. Personal- och driftbyrån behöver förstärkas med två handläggar

tjänster. Medel för den ena av dessa tjiinster har upptagits i alternativ B och 

medel för den andra upptas i alternativ C ( + 96 694 kr.). 

C 15. Med anledning av tullverkets ansvar för skadebegränsandc åtgärder 

vid utsläpp till sjöss även av andra miljöfarliga ämnen iin olja, dvs. ämnen 

sasom kemikalier. gifter och radioaktiva substanser. har styrelsen utrett 

formerna for härför erforderlig beredskap. Styrelsen föreslog senast i 

anslagsframställningen för budgetaret 1979/80 att en centralt hällen, 

specialutbildad utryckningsgrupp om sammanlagt sex man skulle organiseras 

för kvalificerade kemskyddsuppgifter och knytas till bevakningsbyriin. 

Gruppen skulle även svara för information och viss utbildning av distrikts

bevakningspersonal. som kommer i kontakt med kemikalier o. d. i samband 

med kontroll av transportmedel och gods. Som ett första steg i uppbyggnaden 

av en sådan grupp har bevakningsbyrån fr. o. m. budgetåret 1978179 tillförts 

en ingenjörstjänst. Styrelsen anser det angeläget att den föreslagna gruppen 

snarast kommer till stimd. Med hänsyn till budgetläget begränsar sig dock 

styrelsen till att nu begära medel för ytterligare en ingenjör, en kusttullmäs

t<Jre och en kusttullassistent varvid styrelsen dock förutsiitter <Jtt medel for 

ätersti\ende tj;inster tas upp för budgetåret 1981/82 ( + 282 742 kr.). 

C I 6. Tullverket bedriver i samarbete med statens delegation för rymd

verksam het utveckling av flygburen fjiirranalysutrustning främst för över

vakning av till sjöss forckommandi: miljöfarliga utsläpp. Bevakningsbyråns 

kustbevakningssektion. som svarar for tullverkets del av arbetet. har inte 
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tillförts några personalresurser härför. Detta har inkräktat pf1 andra viktiga 

arbetsuppgifter och lett till stor arhetspress. Samtidigt har arhetsbelastning

cn vad gäller de ordinarie arbetsuppgifterna vid sektionen ökat. Styrelsen 

finner det angeläget att sektionen förstärks med en ingenjör ( + 102 582 

kr.). 

C 17. Bevakningsbyråns kustbevakningsscktion behöver förstärkas med 

en handliiggare för frågor rörande samverkan med andra myndigheter främst 

i fråga om oljebekämpning till sjöss och diirmcd sammanhiingande utarhe

tande av planer och instruktioner, uthildning m. m. avseende såviil egen som 

utomstäende personal samt för informationstjänsten gentemot massmedia i 

samband med större hekiimpningsaktioner ( + % 694 kr.). 

C 18. Bevakningshyr{ms kustbcvakningssektion behöver vidare förstiir

kas med ett kvalificerat biträde för viss dokumentationstjänst samt för 

framkallning, kopiering och arkivering av bildinformation som tagits fram av 

kustbevakningen och som är av viirde friin bl. a. bevissynpunkt ( + 84 784 

kr.). 

C 19. Kraftigt ökad teleteknisk utrustning och skärpning av de tekniska 

kraven på denna materiel har medfört att bevakningsbyråns telesektion 

behöver förstärkas med en förste byråingenjör ( + 113 424 kr.). 

C 20. Kostnaderna för extern personal, som kommer att delta i arbetet 

med tullverkets ADB-projekt, beräknas uppgå till l 092 000 kr. Med hänsyn 

härtill bör generaltullstyrelsens anslagspost för konsultarvoden utökas med 

detta belopp ( + I 092 000 kr.). 

Personalföriindringarna medför en sammanlagd ökning av lönetillägg 

enligt 7 kap. AST m. m. enligt alternativ B med 600 000 kr. och enligt 

alternativ C med 790 000 kr. 

Förvaltning ar jl1stigheter 

I och med utgången av innevarande budgetår upphör som en konsekvens 

av den av riksdagen beslutade omläggningen av budgetsystemet (prop. 

1976177:130, FiU 1977178:1, rskr 1977178:19) den särskilda redovisning som 

har skett för statens allmänna fastighetsfond. Det förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för de olika delfonderna under fastighctsfonden som har förelagts 

riksdagen ersätts med resultaträkningar som redovisas i anslutning till 

redovisningarna för resp. fastighetsförvaltande myndighet. Chefen för 

budgetdepartementet har denna dag vid sin anmälan av punkt 10 i För flera 

huvudtitlar gemensamma frågor mer utförligt redogjort för de frågor som 

sammanhänger med omläggningen av budgetsystemet. 

Generaltullstyrelsen förvaltar fastigheter för tullverket till ett vid utgången 

av budgetåret 1978/79 sammanlagt bokfört värde av 10 132 660:51 kr. Vid 

utgiingen av detta budgetår fanns på generaltullstyrclscns delfond av statens 

allmänna fastighetsfond uppförda avsättningar till värdeminskningskonto 

12 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 100. Bil. 14 
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om 6 284 Hl3:85 kr. Härav utgör 3 683 631 :84 kr. grundavskrivning och 

2 600 472:01 kr. årsavskrivning. 

Resultaträkning för fastigheter som förvaltas av gencraltullstyrelscn: 

Inkomster 

Ersättning för lokaler som dispo
neras av tullverket 
Hyror och arrenden för lokaler 
och markområden 
Diverse inkomster 

Summa kr. 

Ut~ifter 

Reparations- och underhållskost
nader 
Hyres- och arrendeutgifter m. m. 
Avskrivningar 

Summa utgifter 

Överskott att tillföras statsbudge
ten 

1979/80 

18 220 000 

220 000 
I 000 

18 441 000 

613 000 
17 638 000 

82000 

18333 000 

108 000 

Beriiknad ändring 1980/81 

Generaltull
styrelsen 

+ 4 922 000 

17 ()()() 

+ 4 905 000 

+ 137 000 
+ 4 822 ()()() 
+ 20000 

+ 4 979 000 

74 ()()() 

Föredraganden 

+ 1324000 

17000 

+ I 307 000 

+ 137 000 
+ 1 087 ()()() 
+ 20000 

+ I 244000 

+ 63 000 

Under posten reparations- och underhållskostnader heräknar generaltull

styrelscn 435 000 kr. för löpande underhåll, 20 000 kr. för fastighetsskatter 

och 295 000 kr. för vissa särskilda arbeten. 

Föredraganden 

Tullverkets verksamhet påverkas i hög grad av yttre faktorer, som 
sammanhänger med internationell handel och transportverksamhct och med 

de beslut som fattas av regering och riksdag om bl. a. tullar och andra 

införselavgifter, indirekta skatter samt in- och utförselregleringar av olika 

slag. I fråga om sjöövervakning och miljöskyddsåtgärder till sjöss sker 

verksamheten inom ramen för gällande nationella och internationella 

bestämmelser. konventioner m. m. 

Med hänsyn till verksamhetens art har generaltullstyrelsen inte kunnat 

redovisa en resultatanalys, som på ett påtagligt sätt skulle förbättra 

heslutsunderlaget för departement och riksdag, när det gäller resurstilldel

ningen. Den årliga förvaltningsstatistiken över trafikomfattning. klarerings

verksamhet och uppbörd m. m. som tullverket har kan enligt styrelsen 

användas i samma syfte. 

Jag har inte funnit det möjligt att undanta tullverket från ett genomförande 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 167 

av det huvudförslag. som myndigheterna enligt de av regeringen utfärdade 

anvisningarna har ålagts att presentera. För nästa budgetår bör därför medel 

för tullverkets verksamhet beräknas med utgångspunkt i styrelsens huvud

förslag, vilket efter pris- och löneomräkning innebär en ökning av 

lönekostnaderna med 18 094 000 kr. De ökade krav som ställs på tullverkets 

arbetsinsatser får i stort sett mötas inom ramen för befintliga resurser. 

För att möjliggöra huvudförslagets genomförande torde det bli nödvändigt 

att för kustbevakningens del genomföra de av generaltullstyrelsen föreslagna 

indragningarna av kustposteringarna i Piteå, Arkösund och Marstrand. I 

detta sammanhang erinras om att regeringen den 6 september 1979 har 

tillsatt en utredning (Kn 1979:05) om bemanning längs våra kuster. 

Under senare år har för tullverkets kustbevakning tillkommit nya 

arbetsuppgifter såsom olje- och kemikaliebekämpning till sjöss och havs

fiskeövervakning i den fr. o. m. den 1 januari 1978 utvidgade svenska 

fiskezonen. 

I fräga om bekämpning av narkotikasmuggling ställer samhället ökade 

krav på tullverkets kontroll och verksamheten har också givits hög prioritet 

av tullverket. Därutöver ställs ökade krav på skyddsåtgärder ur miljösyn

punkt och åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. 

Jag har bl. a därför funnit anledning att utöver huvudförslaget beräkna 

3 399 000 kr. för följande tjänster. 

Sambandscentralerna i Visby, Karlskrona och Glumslöv behöver förstär

kas med tre kustuppsyningsmän för att klara nya och väsentligt vidgade 

arbetsuppgifter i samband med havsfiskeövervakningen (B 11 ). 

För det utsjöbevakningsfartyg, som planeras bli levererat under våren 

1981, beräknar jag vissa medel för att täcka kostnaderna för en andra 

besättning, dvs. sex tjänster. Jag beräknar även medel för att täcka 

återstående kostnader för besättning för det första utsjöbevakningsfartyget, 

som levereras ·under försommaren 1980 ( C 8). 

För bemanningen av ett nytt kombinerat miljöskydds- och bevakningsfar

tyg och tre nya miljöskyddsfartyg som beräknas bli levererade under 

budgetåret 1980/81 beräknar jag medel för sex tjänster (C 6, 7). 

Tullverkets gränsbevakning behöver förstärkas i samband med att nya 

tullstationer i Hån, vid gränsen mot Norge, och i Pajala, vid gränsen mot 

Finland, tas i bruk. För tullstationen i Hån innebär förstärkningen två 

gränstullmästare och en gränsuppsyningsman (C 10) och för tullstationen i 

Pajala en gränstullmästare och fyra gränsuppsyningsmän (C 11). 

Vid tullverkets distriktsbevakning beräknar jag medel för tio tulluppsy

ningsmän för förstärkning av kontrollen i bl. a. Skandiahamnen i Göteborg 

(B 9) och för ökade insatser mot den yrkesmässiga smugglingen av främst 

narkotika. 

När det gäller medelsbehovet i övrigt har jag efter samråd med cheferna 

för försvars- och kommunikationsdepartementen tagit upp 350 000 kr. för 

tullverkets kostnader för försöksverksamhet med en gemensam informa-
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tionscentral för sjöövervakningen i Malmö. som har föreslagits av sjöövcr
vakningskommittcn i särskild framställning till regeringen. Vidare beräknar 

jag bl. a. vissa medel för ökade drivmedclskostnader och ersättningsanskaff
ning av bilar samt underhålls- och rcnovcringsinsatscr och arbetsskyddsf1t

gärdcr på äldre kustbevakningsfartyg. 
Jag har under anslagsposten 5. Lokalkostnader, förslagsvis tagit upp 

137 000 kr. för ökade reparations- och underhållskostnader för tullverkets 

fastigheter. För förvaltning av tullverkets fastigheter har jag beräknat hyres

och arrendeutgifter till 18 725 000 kr. och ersättning för lokaler som 

disponeras av tullverket till 19 544 000 kr. Jag har i övrigt inget att erinra mot 

det av generaltullstyrclsen redovisade förslaget för förvaltning av tullwrkets 

fastigheter. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
1. att till Tu/frerket: Förvaltnings kostnader för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av 531 004 000 kr.. 

att godkänna den av mig beräknade resultaträkningen för 

förvaltning av tullverkets fastigheter. 

G 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

23 358 145 

10 822 000 

3 032 000 

Reservation 38 177 454* 

• Varav 33 600 000 kr. enligt tilläggsbudgct 111978179 och 1 100 000 kr. till regeringens 
disposition på ordinarie anslag för 1978179. 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och 
telcmateriel. Utgifterna hänför sig i huvudsak till verksamhctsgrenen 
bevakning. 

Genera/tullstyre/sen 

1. Prisomräkning 1 725 000 kr. 

2. För nödvändiga tilläggsbeställningar avseende det första utsjöbevak

ningsfartyget (Tv 171) behövs ytterligare 583 000 kr. 

Tv 171 bör förses med datoriserad navigeringsutrustning av samma slag 

som Tv 172. Kostnaden för en sådan innefattas inte i de tidigare 

kostnadskalkylerna. Ytterligare 2 600 000 kr. behövs därför för förvärv av 

utrustningen. 

Kostnaden för anskaffningen av ett andra uts jöbevakningsfartyg (Tv 172) 

uppgår i prisläget april/maj 1979 till 34,9 Mkr (inkl. datoriserad navigerings

utrustning). På tilläggsbudget Il 1978/79 (prop. 1978179:101, SKU 24. rskr 
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152) har anvisats 33, 6 Mkr för anskaffningen av fartyget. Mellanskillnaden 

täcks genom att 1,3 Mkr av anslagsreservationen tas i anspråk. Av detta 

belopp står 1,1 Mkr till regeringens disposition i enlighet med regleringsbre

vet den] juni 1978. Återstående 200 000 kr. utgör medel som behövs för att 

fullgöra tidigare gjorda beställningar. Detta belopp bör därför återföras 

genom att inräknas i anslaget för budgetåret 1980/81. 

För kustbevakningens behov av medelstora bevakningsfartyg bör medel 

beräknas för anskaffning av två enheter av typ Tv 281. Kostnaderna för dessa 

enheter beräknas till 9 400 000 kr. i prisläget april 1979. 

Utöver prisomräkning (1570000 kr.) uppgår medelsbehovet för anskaff

ning av bevakningsfartyg till (583 000 + 2 600 000 + 200 000 + 9 400 000 =) 

12 783 000 kr., vilket innebär en reell ökning med 3 168 000 kr. 

3. Det föreligger behov av ersättningsanskaffning av kasserade kustbe

vakningsbåtar till ett antal av fem och till en sammanlagd kostnad av 800 000 

kr. 

En ny isbåt bör anskaffas till en beriiknad kostnad av 382 000 kr. 

För att täcka de mest angelägna behoven av fordon behöver fem 

personbilar. en buss och tv{1 båttrailers anskaffas för en kostnad av 460 000 

kr. 

Medelshchovet för anskaffning av bcvakningshåtar, motorfordon m. m. 

uppgår till (800 000 + 382 noo + 460 000 =) 1 642 000 kr" vilket utöver 

prisomräkningen (82 000 kr.) innebär en ökning med 1 015 000 kr. 

4. För att tullverkets radiosambandsnät skall kunna fungera på ett 

tillfredsställande sätt erfordras en frekvensomläggning. Kostm1den hiirför. 

som har beräknats till 2 700 000 kr.. bör uppdelas på två år. För budgetåret 

1980/81 erfordras således för detta ändamål I 350 000 kr. 

Behovet av bärbara radiostationer uppgår till 150 st. Anskaffningen bör 

ske under tre år. Således uppgår behovet under budgetfiret 1980/81 till 50 

stationer till en kostnad av 300 000 kr. 

Flertalet av kustbevakningens VHF-stationer på sjöfartsradiohandet är 

föråldrade. En ersättningsanskaffning av 30 st. VHF-stationer erfordras till 

en kostnad av 150 000 kr. 

Radarutrustningen vid samhandscentralerna i Härnösand och Gravarne är 

över 20 år gammal och starkt nedsliten. Utrustningen hör ersiittas med 

tidsenlig materiel. Kostnaden härför heräknas till 300 000 kr. 

För komplettering av sambandseentralernas antenn- och kabelutrustning

ar, länkmaterieL instrument m. m. erfordras 173 000 kr. 

Fartyg som är verksamma i områden i Östersjön där Decca-kedjan är 

mindre tillförlitlig hör utrustas med radiopejl. Kostnaden härför beräknas till 
100 ()()() kr. 

Medelshehovet för anskaffning av telematericl för budgetåret 1980/81 

uppgår till ( l 350 000 + 300 000 + 150 000 + 300 000 + 173 000 + HJO 000 =) 

2 373 000 kr., vilket utöver prisomräkningen (73 000 kr.) innebär en ökning 

med 1 638 000 kr. 
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Föredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat anslagsbehovct till 3 032 000 kr. Jag 

har därvid bl. a. beräknat medel för att fullgöra tidigare gjorda beställning

ar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 3 032 000 kr. 

G 3. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

890 1431 

3 215 0001 

2 030 000 

Behållning 848 621 1 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av markområden och 

byggnader avsedda att tillgodose behovet av expeditions- och förrådslokalcr 

för de regionala och lokala tullmyndigheterna. Därtill kommer nödvändiga 

om- och tillbyggnadsarbeten inom befintligt fastighetsbcstånd för att 

därigenom tillgodose ändrade lokalbehov med krav på funktionell utform

ning. 

Byggnadsverksamheten omfattar förutom tullstations- och bilvisitations

byggnader, även region- och områdesbaser för olje- och kcmikalicbekämp

ning. sambandscentralcr och radiolänkstationcr samt de mark- och kajan

läggningar som erfordras i varje enskilt fall. De flesta av byggnaderna och 

anläggningarna är ensligt belägna utmed landgränserna mot Finland och 

Norge eller i kusttrakterna vilket medför att byggnadskostnaderna blir 
betydligt högre, ibland upp till 40 % högre, än för motsvarande åtgärder i 

eller i närheten av tätort. 

Genera/tullstyrelsen 

Av den under budgetåret 1978/79 uppkomna behållningen avser 83 000 kr. 

en länkstation på Torn berget som inte längre är aktuell samt 60 000 kr. 

garage- och förrådsbyggnad i Gryt som ännu inte kommit till utförande på 

grund av att erforderligt tillskott (140 000 kr.) inte erhållits för budgetåret 

1979/80. I behållningen ingår även 230 000 kr. avseende personal- och 

förrådsbodar. energibesparingsåtgärder samt belysningsanordningar. Tull

verkets kostnader för sådana objekt har blivit lägre än beräknat under 

budgetåret beroende på att länsarbetsnämnderna svarat för ifrågavarande 

kostnader för fastigheterna i Tornedalen och Hån. 

I Investeringsanslaget Vissa byggnadsarbeten vid tullverket. 
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Generaltullstyrelsen föreslår att den uppkomna behållningen 373 000 kr. 

ffir tas i anspråk för nedan under p. 1-9 upptagna åtgiirdcr. 

I. Regionbas för oljebekämpning, Djurö 

Generaltullstyrelsen påbörjade hösten 1979 tillsammans med televerket 

uppförandet av en gemensam anläggning på Djurönäset inom Värmdö 

kommun, Stockholms län. Styrelsen har för budgetåret 1978179 erhållit 

440 000 kr. för markförvärv, grundundersökning och projektering. För 

budgetåret 1979/80 har 3 100 000 kr. i byggnadsmedel beviljats. 

Generaltullstyrelsen har i framställning till regeringen den 23 augusti 1977 

beräknat den totala produktionskostnaden för tullverkets del till ca 3 ,5 Mkr i 

prisläget den 1 april 1977. Kostnaderna beräknas nu p{1 grundval av 

verkställd upphandling till 4 600 000 kr. Av merkostnaden motsvaras 960 000 

kr. av den beräknade höjningen (26 % ) av byggnadskostnadsindcx fram till 

färdigställandetidpunkten, maj 1980. Vidare utgör 126 000 kr. ökade 

kostnader för markförvärv. För att markområdet skall kunna utnyttjas på 

bästa och mest funktionella sätt och för att lutningen på tillfartsvägen skall 

kunna minimeras bör optionsrätten enligt köpeavtalet utnyttjas. Förvärvet 

kommer härvid att omfatta hela området enligt byggnadsplanen, 9 600 m2. 

För att täcka nämnda kostnader erfordras 1 060 000 kr. för budgetåret 

1980/81. 

2. Personal- och förrådsbodar m.m. 

För uppförande av mindre personal- och förrådsbodar m.m., huvudsakli

gen för kust- och gränsbevakningen, har styrelsen t.o.m. budgetåret 1978179 

tilldelats ett belopp om 40-60 000 kr.lår. På grund av ökat behov och stigande 

byggkostnader samt nödvändigheten av vissa kompletterande markförvärv, 

bl.a. uppställningsytor för fordon, bedöms medelsbehovet för budgetåret 

1980/81 uppgå till 100 000 kr. 

3. Belysningsanordningar m.m. 

Vid flertalet av tullverkets expeditionsbyggnader vid mellanriksvägarna 

mot Finland och Norge samt vid kajer för tullverkets fartyg är de utvändiga 

belysningsanordningarna otillräckliga och av låg kvalitet. Inte minst från 

säkerhetssynpunkt torde det få anses nödvändigt att personalen även under 

dygnets mörka timmar skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter utomhus 

under tillfredsställande belysningsförhållanden. För budgetåret 1979/80 

räknar inte styrelsen med att kunna disponera några medel härför. För att 

kunna förbättra förhållandena på de mest utsatta platserna erfordras för 

budgetåret 1980/81 50 000 kr. 
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4. Energihesparingså1giirder 

Styrelsen vidtar titgiirder för att minska encrgiförhrukningen inom sliväl 

förhyrda som egna fastigheter. För de senare erfordras - såsom styrelsen 

anmälde i anslagsframställningcn för budgctilret 1978179 - investeringsmedel 

i storleksordningen drygt 1 Mkr under en femårsperiod. För budgetåret 

1978179 har genom av länsarbetsnämnderna anvisade medel till bl.a. 

fastigheter i Tornedalen åtgärder vidtagits i här avsett syfte. Därutöver har 

styrelsen vid bl.a. tullstationen i Gäddede investerat ca 50 000 kr. Styrelsen 

föreslår att ett belopp om 200 000 kr. anvisas för budgetåret 1980/8 I. 

5. Tillbyggnad av kustpostcringslokalcr, Grisslehamn 

Genom länsarhetsniimndens medverkan har under budgetåret 1977/7N 

garage- och förrådsbyggnad uppförts för kustposteringen i Grisslehamn. 

Erforderliga personalutrymmen saknas dock. Behovet kan lösas genom en 

om- och tillhyggnad av expeditionslokalerna som är belägna i särskild 

byggnad. Kostnaden för nämnda arbeten uppskattas till 300 000 kr. 

6. Garage- och förrådsbyggnad i Gryt 

Tullverkets fastighet i Gryt, Östergötlands län. som inrymmer lokaler för 

kustpostering och sambandscentral, behöver kompletteras med en garage

och förrådsbyggnad med plats för tre tjänstebilar och viss annan materiel. 

För budgetåret 1978179 disponerades 60 000 kr. men genom ändrad placering 
av den planerade byggnaden med anslutning till kaj samt tillkommande 

kostnader för markarbeten, vatten och avlopp begiirdes ett medelstil!skott av 

140 000 kr. budgetåret 1979/80. Då dessa medel inte erhållits och tidigare 
tilldelade 60 000 kr. omdisponerats erfordras för budgetåret 1980/81. inkl. 

kostnadsuppräkning, 260 000 kr. 

7. Uppstälbzingsywr samt expeditiomlo/.:.al, 11-fauila 

Vid Mattila norr om Haparanda kommer en befintlig vägförbindelse till 

Finland att rustas upp genom vägverkets försorg och öppnas för trafikanter 

som inte medför tullpliktiga varor. För stickprovskontroll erfordras pa 

svenska sidan att ett begränsat uppställningsomri\de i anslutning till vägen 

iordningställs samt att en mindre expeditionsbyggnad uppförs. Kostnaden 

härför beräknas till 230 000 kr. 

8. Kostnader för projektering m.m. 

Projekteringskostnader för större byggnadsobjekt utgör normalt ca 8 % av 

produktionskostnadcn. Vid mindre objekt och di\ speciellt till- och om bygg-
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nadsarbeten krävs relativt sett en större kostnadsandel för projektering. För 

budgetåret 1980/81 beräknar styrelsen mcdelsbchovet för utredning och 

projektering av byggnadsobjekt som är redovisade i efterföljande tabell över 

planerade större byggnadsobjekt till 1 Mkr. Medlen bör lämpligen tas upp 

under detta anslag. 

9. Oförutsedda kostnader 

För ovan redovisade åtgärder bör för oförutsedda kostnader reserveras ett 

belopp av 700 000 kr. 

För vissa större byggnadsprojekt såsom ny tullstationsbyggnad i Pajala och 

utökade uppställningsytor för lastbilar i Svinesund avser styrelsen att i 

särskilda skrivelser återkomma till regeringen med bcgiiran om projekte

rings- och bygguppdrag. Erforderliga projekteringsmedcl avseende budget

året 1980/81 har begärts under p. 8 med 1 Mkr. I detta belopp ingår en 

tidigare uppkommen bchallning om 150 000 kr .. som enligt regeringens 

medgivande den 31 augusti 1978 får användas för projektering av utökade 

uppställningsytor i Svinesund (etapp I). Styrelsen kommer efter verkställd 

projektering att begära byggnadsuppdrag i enlighet med de allmänna 

anvisningarna för handläggning av statliga lokalförsörjningsiirenden. 

Föredraganden 

Sedan byggnadsarbetena på regionbasen på Djurönäset (I) påbörjats har 

det visat sig att grundförhållandena är sämre än vad den geotekniska 

undersökning. som låg till grund för upphandlingen, utvisat. Detta kommer 

att leda till merkostnader utöver dem som redovisats i gencraltullstyrelsens 

anslagsframstiillning. Storleken av merkostnaderna kan iinnu inte beräknas 

med säkerhet. Jag förordar dock att 1,5 milj. kr. nu tas upp för regionbasen. 

Vidare föreslår jag att vissa medel nu beräknas för expeditionslokal m.m. vid 

Mattila (7) och kostnader för projektering m.m. (8). 

I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av kapitalinvestering

ar i fastigheter som förvaltas av generaltullstyrclsen bör endast 50 % av 

invcsteringskostnaderna för nytillkommande objekt tas upp stisom tillgångs

värde i förmögenhetsredovisningen. Jag vill därvid hänvisa till vad chefen för 

budgetdepartementet tidigare denna dag anfört under punkt 10 i För flera 

huvudtitlar gemensamma frågor. 

Den medelsbehållning som vid utgången av innevarande budgetår kan 

finnas kvar på investeringsanslaget Vissa hyggnadsarbeten vid tullverket bör 

i ~in helhet föras över till detta rescrvationsanslag som för samma ändamål 

inrättas genom budgetomläggningen. 
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Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

I. att till Vissa hyggnadsarbeten vid tullverket för budgetäret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 2 030 000 kr. 

2. hemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlighet 

med vad jag har anfört i det föregående. 
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Bilaga 14:/ 

Avtal 

mellan svenska staten och Sveriges Industriförhund om handelsprocedurrå

dct 

Svenska staten och Sveriges Industriförbund åtar sig att i enlighet med 

detta avtal gemensamt driva ett organ för handelsprocedurfrågor. kallat 

handelsprocedurrådet. 

2 * 
Rådets verksamhet regleras av detta avtal samt genom stadgar. som 

fastställs av regeringen efter godkännande av Sveriges lndustriförbund. 

3 * 
Rådet skall som centralt organ utarbeta och befordra utarbetandet av 

lösningar. som innebär förenkling av handels procedurer. Med handelspro

cedurer förstås de åtgärder. rutiner och formaliteter som är förknippade med 

insamling, presentation, överföring och behandling av information som är 

nödvändig i nationell och internationell handel. Rådet skall verka för att 

sådana lösningar kommer till användning inom den offentliga förvaltningen 

och inom näringslivet. 

4 § 

Rådet skall ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter 

med fyra suppleanter. Hälften utses av regeringen och hälften av Sveriges 

lndustriförbund. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordföran

de. 

Till rådet skall höra en rådgivande delegation för handelsprocedurfrå

gor. 

5 § 

Hos rådet skall finnas ett kansli. 

6 § 

Sveriges Industriförbund skall bidra till rådet finansiering genom att 

tillskjuta lägst 260 000 kronor per statligt budgetår. Härutöver skall Sveriges 

Industriförbund svara för att näringslivets experter i princip kostnadsfritt 
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deltar i den utrt!dningsverksamhet som är nödvändig för att effektivt driva 

hande\sprocedurarhetet. 

7 * 
Staten åtar sig att medverka i finansieringen av dL:n avtalade verksamheten 

genom att tillskjuta '.\00 nno kronor per hudgetår. 

Upphör avtalet att g~illa, delas rådets tillgångar och skulder mellan 

parterna i proportion till tillskjutna kontantbidrag. 

Tvist om detta avtal avgörs genom skiljedom. 

Detta avtal träder i kraft den 1 juli 1980 och gäller till och med den 30 juni 

1985. 

Senast ett år före avtalsperiodens utgång skall parterna inleda överlägg

ningar om förlängning av avtalet. 

För För 

svenska staten Sveriges lndustriförbund 
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Register 

Sid. 

1 Översikt 

A. Handelsdepartementet m. m. 

31 Handelsdepartementet 

32 Kommitteer m. m. 

32 Extra utgifter 

32 Krigsmaterielinspektionen 

33 Kostn<ider för nordiskt s<im<irbete 

33 Nordiska ministerrådets <illmänna budget 

B. främjande av utrikeshandeln m. m. 

36 Sveriges exportråd 

40 I Iandelssekreterare 

43 Exportfrämjande åtgärder 

46 Stöd till svensk projektexport 

47 Importkontoret för u-landsprodukter 

49 Sveriges turistråd 

53 lnteramerikanska utvecklingsbanken 

C. Kommerskollgcium m. m. 

63 Kommerskollegium 

66 Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 

67 Kostnader för vissa nämnder m. m. 

69 Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster 

D. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

75 Marknadsdomstolen 

76 Näringsfrihetsomlmdsmannen 

78 Statens pris- och kartellnämnd 

80 Konsumentverket: 

81 

87 

88 

Förvaltningskostnader 

Undersökningsverksamhct m. m. 

Allmänna reklamationsnämnden 

E. Patent- och rcgistreringsverkct m. m. 

89 Patent- och registcringsverket 

100 Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register 

100 Lån till den europeiska patentorganisationen 

1 Her~iknat hi:lopp 

177 

13 727 000 
5 000 000 

165 000 

427000 

425 000 

31 775 0001 

51519000 

11 600 000 

24 400 ()()() 

39 200 000 

47 nuo ooo 
1 000 

32 771 000 

11400 000 

166372 000 

23 941000 

4 568 000 

I 122 000 

I 000 

29 632 000 

l 827 000 

3 405 000 

27 300 000 

38 241 000 

1046000 

4 810 0001 

76629 000 

86 540 000 

5 100 000 

2 500 000 

94 140 000 
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102 F. Ekonomiskt försvar 

130 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 

148 Förvaltningskostnader 
149 Drift av beredskapslager 

150 Beredskapslagring 

153 Industriella åtgärder 

155 

168 

170 

G. Tullverket 

Tullverket: 

Förvaltningskostnader 
Anskaffning av viss materiel 

Vissa byggnadsarbetcn vid tullverket 

Summa kr. 

178 

28 891 000 

298 761 000 

46 300 000 

1()0 021 000 

473 973 000 

531004000 

3 032 000 

2 030 000 

536 066 000 

1428 331 000 
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Bilaga 15 

Arbetsmarknadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till arbetsmarknadsdepartementet hiir frägor om arbetsmarknad. ar

betsmiljö. invandring och svenskt medborgarskap samt j:imshllldhet mel

lan kvinnor och miin. 

Det statstinansiclla läget ger inte utrymme för kostnadskriivande re

former. Omsorgen om de svagaste grupperna i samhiillet mt1ste dock 

viirnas. Till dö.sa riiknas inom arbetsmarknadsdepartcmenteb omrt1dc 

siirskilt d:: arbetshandikappade samt invandrarna. Genom besparingar och 

omprioriteringar har visst utrymme skapats för nya insatser för dessa 

grupper och för fortsatta arbetsmiljöinsatser. 

Förnyelsen av arbetslivet skall drivas vidare och arbetsdemokratin för

djupas. Den sysselsiillningspolitik som under senare år starkt bidragit till 

en ökad !()tal sysselsiittning skall fullföljas. Åtgiirder för att åstadkomma 

jämställdhi:t mellan kvinnor och män i arbetslivet och för att astadkomma 

regional balans iir en viktig del i denna politik. 

Den totala sy,selsä1tningen i landet har ökat iiven under år 1979. En 

bidragande orsak h,irtill har varit att industrisysscbiittningen har kunnat 

hållas uppe. Den minskning av llntalct sysselsatta inom industrin. som 

på.gatt under ett antal är. avstannade under året. Ökningen av antalet 

syssclsatt<1 har dock främst skett inom tjiinstesektorn. 

Arhetsmarknadspolitiken mastc alltmer inriktas pä att f1staukomma an

pa5sning mellan utbud och efterfrt1gan pa arbetskraft varvid arbetsmark

nadspolitikens olika medel kommer till användning. Arbehförmedlingcn 

förstärks nu i viss utsträckning med ytterligare personal. Fiir~öken meu 

uatorstödd platsförmedling fortsiiller. 

Frt111 den I januari 1980 inrättas regionala arbetsmarknausinstitut för 

yrkesinriktat! rehabilitering 11ch viiglcdning inom arbetsmarknadsverket. 

Vid samma tidpunkt triider en ny organisation för skyduat arbete i funk

tion. Stiftelsen Samhiillsfiiretag. Dessa organisationsforändringar bör efter 

hand leda till att allt ner m~inniskor med hegriinsad arbetsform{1ga blir 

delaktiga i arbetslivet. 

Riksdagen har antagit en ny lag om jiimstiilldhet mellan kvinnor oeh miin 

i arbetslivet. Lagen innehåller bl. a. regler om aktivajiimstiilldhetsåtgiiruer 

på uen ieke kollektivavtalsreglerade delen av arbetsmarknaden och \1111 det 

arbete som bi.ir ankomma på cnjiimstiilldhetsomhudsman nd1 cnjiimstiilld-

I Ri!..sda~en 197<)/80. I sam/. Nr HJO. Bila~a 15 
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hetsniimnd. famstiilldhdsreformen i dess helhet skall träda i kraft den I 

juli 19HO. 

lnv;mdringen till Sverige har under senare i\r varit relativt omfattande. 

Merparten av den utomnordiska invandringen sker vid sidan av bestim

mclserna om Lien reglerade invandringen. Utbnningslagkommitten har i 

siu nyligen avliimnade bctiinkande med förslag till ny utlänningslag upp

miirksammat detta förhällande. En proposition pt1 grundval av utrednings

betiinkandet kommer att forcliiggas riksdagen under varen I 9HO. 

Drygt 9'; av den svenska befolkningen kan betecknas som invandrare. 

Genom information och opinionsbildning måste alla tendenser till fördo

mar. diskriminering m:h motsiittningar ptt etnisk grund i det svenska sam

hiilkt undanröjas. Årets budgetfiirslag innehåller åtgiirder till förmån for 

invandrare 1ich språkliga minoriteter inom ett flertal samhiillsomräden. 

Arhersm11rknad 

Arbetsmarknaden har unuer år 1979 priiglats av en långsam men klar 

konjunkturuppgftng i industrin och en fortsatt iikning av den offentliga 

sys~elsättningen. 

Arbetslösheten tenderar nu att sjunka och antalet leuiga platser ökar. 

Fortf<trande iir dock antalet arbetslösa väsentligt större iin antalet lediga 

platser. 

Konjunkturföriindringen i industrin mcdföruc att antalet industrisy~sel

satta under första halvt1ret l 979 var ungefar oföriindrat efter att i tre år ha 

minskat. Efter sommarsemestrarna 1979 har industrisysselsättningen ökat 

någnt. 

Sy.1.1l'/.1111/u 1111der Il ren 1976 - 1979 ji"irdelade rnl niirini.:sgrrnar 

Jord- och skogsbruk 
Industri 
Byggnadsindustri 
Samfärd~cl. post. tele 
Varu handel 
Övriga privata tjänster 
Offentliga tjlinster 

Totalt 

Källa: AKU. 

Antal syssebatta i genomsnitt för de 
tre första kvanakn (tu~ental) 

1976 1977 1978 

258 249 253 
I 159 I 118 I 074 

294 298 290 
275 279 276 
531 527 529 
527 536 555 

I 045 I 092 I 137 

4089 4099 4114 

1979 

244 
I 075 

283 
289 
511 
567 

1201 

4170 

Det totala ant<tlet .1y.1.1t'/.rn1w var under de tre första kvartalen 1979 i 

genomsnitt inte fullt 4.2 milj. eller närmare 60000 !ler än året före. Det 

innebär en viisentligt kraftigare ökning än mellan tiren l 977 och 197H. vilket 

bl. a. förklaras av att industrisys~elsiittniilgen har slutat att minska. Det fa 

liksom tidigare tjlinstesektorn. både Lien privata 11ch den offentliga. som 
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svarar för huvuddelen av ökningen av ant<1lct sysselsatt<!. En stor del av 

ökningen avser deltidsarbete. Varuhandel. byggnads verksamhet och jord

och ~kogsbruk visar sjunkande sysselsättningstal. 

Sy.\.1d1atta under ärl'n !976-1979 ji'irddadl' {Jil /...iin och ä/dersgm1>111•r 

Kön och :'tider 

Kvinnor under 20 ar 
J\.fan under 20 år 
Kvinnor 20- 54 år 
Män 20-54 
Kvinnor 55- 74 är 
Miin 55- 74 år 
Summa kvinnor 
Summa miin 

T1>talt 

K;illa: AKC. 

Antalet sysselsatta i genomsnitt för de 
tre fors ta kvartalen llU>ental) 

1976 1977 1978 1979 

113 !07 106 110 
127 119 113 117 

1360 13% 1426 14M 
1768 I 767 I 758 1768 

273 277 281\ 283 
448 434 429 428 

1746 1780 1tm 1857 
2 343 2 321 2300 2 313 

40119 4100 4114 4170 

Arhct.1/iishl'ten har under år 1979 legat på drygt 2 r:·;. enligt arbetskrafts

undcr~i.ikningarna. vilket är något lägre ~in f1r 1978. För ungdom under 20 

ar och för invandrare var arbetslösheten fortfarande hög. men i övrigt har 

alla åldersgrupper i Sverige en internationellt sett mycket låg arbetslöshet. 

Antalet lediga plat.1er har stigit men iir fortfarande Higre ~in antalet 

arbetslösa. För de flesta platser giiller att arbetsgivaren ställer krav på 

yrkesutbildning. Det är därför ofta svårt att fä platserna tillsatta med dem 

som iir arbetslösa eftersom dessa oftast saknar efterfrågad utbildning. I 

större delen av landet råder brist på arbetskraft av en rad kategorier, t. ex.. 

byggnadsarbetare. sjuksköterskor. liirare och vissa grupper av industriar

betare. I byggsektorn iir det nu mycket svårt att tillsätta de lediga platserna 

i n~istan hela landet. För lokalt bundna byggnadsarbetare i Norrbottens län 

och vissa andra delar av stödomri\det iir det dock fortfarande svårt att få 

arbete. siirskilt under vinterhalvåret. 

Under år 1979 har arbetsmarknadspolitiken allt starkare inriktat::. på den 

platsförmedlande verksamheten. De tidigare omfatlande åtgärderna for att 

motverka uppsiigningar. t. ex. stöd till utbildning av permittering~hotade 

och tidigareläggning av offentliga beställningar. hade under 1979 obetydlig 

omfattning. De kvarstående problemen för bl.a. ungdom utan gångbar 

yrkesutbildning gjorde det emellertid nödviindigt att iiven under 1979 bevil

ja arbetsmarknadsutbildning i mycket stor omfattning. Under första halv

året hade liven beredskapsarbetena stor omfattning. men dessa kunde 

begräns•1s under hösten. Under vintcrhalv{iret 1979/80 kriivs åter betydan

de tillfälliga insatser av beredskapsarbeten men inte lika myckcl som förra 

vintern. 

St1vitt nu kan bedöma~ kommer den uppåtgående konjunkturutveckling

en att fortsätta under första halvåret 1980. Antalet lediga platser viintas 
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s{1ledcs fortsätta att öka. och arbetslösheten bör kunna hållas nere förut

satt att de arbetssökande kan ta de arbeten som erhjuds. Även för hudget

tirct 1980/81 iir arbetsmarknadsutsikterna goda. även om det finns en rad 

faktorer i vår omviirld som gör denna bedömning osiiker. 

Arhetsmarknadspolitikens uppgift under nästa budget<'1r mi'lste framför 

allt vara att försöka åstudkomma en anpassning mellan utbud och cfterfn't

gan på arbetskraft. Detta iir ofta en svår uppgift ;.om kriiver stora insatser 

av arbetsförmedlingen. Det giiller att informera arbetsgivare om arbets

kraftstillgångarnas sammansättning och diskutera med dem vilka möjlighe

ter som finns att anpassa de krav Sllm ställs. Detta sker bftde i distriktsar

hctsniimnderna. SSA-rådcn och anpassningsgrupperna liksom i informella 

kontakter mellan arbetsförmedling och företag. Det giillcr vidare att ge de 

arbetssökande en utförlig rn.:h individuellt <rnpassad upplysning om vilka 

möjligheter som finns. Ftir att ästadkomma den nödvändiga rörligheten på 

arbetsmarknaden måste förmedlingen kunna ge information om skilda 

yrken - inte minst för att främja yrkesval som avviker från de traditionella 

könsrollsmönstren - liksom llm möjligheterna till arhete pä annan ort. 

Industrin har fortfarande avsevärda strukturella problem i ncra bran

scher. Även i det fall att konjunkturut vecklingen allmiint sett blir god 

under nästa budgetår måste man diirför räkna med att det kan uppstå 

lokala sysselsiittningskriscr pfl nlika hfdl. Trots att antalet varsel om upp

siigning totalt sett iir liigre iin för nägot år sedan mflste arbetsmarlrnadsver

ket hålla hög beredskap for arbebmarknadspolitiska åtgärder i orter som 

drabhas av fi.iretagsnedl~iggningar. 

Anslagsbcr;ikningen i denna hilaga till budgetpropositionen lir enligt 

glingse budgetcringspraxis konjunkturneutral. Beräkningen förutsätter 

dock att verket håller hög handlingsbcrcdskap st1 att arbetsmarknadspoliti

kcn snabbt kan ges en iindrad inriktning om det skulle hchövas. Regering

en bör disponera en s. k. finansfullnwkl s:"l att ytterligare medel vid behov 

kan anvisas for arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Till följd av det anstriingda budgetlliget mäste arbetsmarknadsverket 

liksom övriga myndigheter visa stor atcrhtillsamhct med sina utgifter för 

administration under budgetåret 19XO/XI. Budgeten förutsätter att arbels

marknadsverkct kan spara in viss del. I r:;. av sina förvaltningslwstnader 

genom ätgiirder som förbättrar produktiviteten. Arbetsmarknadsvcrket 

ges dock en i jiimförclse med flertalet övriga myndigheter hög prioritet i 

hudgeten. Arbetsmarknads verket skall - efter det att nämnda nedjustering 

av medelsberiikningen har gjorts - tillföras 100 nya tjiinster for framförallt 

förmedling av ungdomar. handikappade och andra utsatta grupper. Försö

ken med datorstödd platsfi\rmedling fortsätter och vidgas nt1got. Jag kom

mer senare idag att forcslt1 regeringen viss fiirhättring av tlyttningsbidra

gen. 

Sysselslittningsutredningefö slutbetlinkande !SOU 1979: 24) remissbe

handlas L n. Inom regeringskansliet bereds nu frägan om en siirskild prn-
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position om den framtida sysselsättningspolitiken. vilken avses bli fram

lagd under budgetaret 1980/81. 

En arhebgrupp inom regeringskansliet har lagt fram ett förslag till enhet

liga regler för arbetsmarknadspolitikens finansiering. 

Dataefkktutredningen ( 1978: 05 J utreder f. n. datateknikens och elektro

nikens effekter pft sysselsättning och arbetsmiljö. Ungdomens sysselsätt

ningsfrfigor bevakas av en partssammansatt delegation. DELFUS 

(:\ 1978: 01 ). Under 1979 har jag tillsall en utredning I 19n: 02) om pension

iirernas sysselsiittningsforhällanden och en utredning om arbetsmarknads

utbildningens organisation samt utbildning i företag. 

Arhe1.1111i(jii 

l\fanniskans villkor i arbetslivet har varit i centrum for samhiilbdcbattcn 

under hela 1470-talcl. En rad hetydebefulla reformer pa arbetslivets områ

de har gc11(lmförts under den hiir perioden. 

Syftet med dessa reformer har varit att demokratisera arbetslivet och att 

i..ika tryggheten för de ansfallda. Ett annat ~yfte har varit att i.ika möjlighe

tana för dem som st<ir utanför arbetsmarknaden att i större utsträckning fä 
arbete p;'i den reguljiira arbetsmarknaden. 

Den nya arbetsmilji.ilagstiftningen sl>m triidde i kraft den I juli 1978 utgör 

ett viktigt steg i arbetet med att förhindra utslagning. Avsikten är att lagen 

skall rjima slim underlag vid striivandena efter en arbetsmarknad med stor 

variation p:'1 arbetsuppgifter diir var och en kan I~! sysselsiittning efter sina 

fysiska och psykiska förutsiittningar. Arbetsförhållandena skall i så stor 

ubtriickning som möjligt planeras så att alla m;inniskor som vill förv;irvs

arheta skall kunna tas emot i arbetslivet. 

Samtidigt har nya arhetsmiljörisker upptäckts och medvet;mdet om ar

betsmiljöproblemen ökat ute i företagen. Trots de ökade resurser som 

arbetarskyddsverket har tillförts under 1970-talct kan verket längt ifr;m 

svara mot alla iinskemfll om insatser som linns hos arhetsmarknadsparter

na. branschorganisationer. tillverkare. importörer m. Il. Ihrför har arbe

rarskyddsverket relativt sett prioriterats i hudgetarbetet. Verket föresl~1s 

således fa vissa personalförst:irkningar liven under nästa budgetår. Hudge

ten fi..irutsiiller dPck att även arbetarskyddsverkct kan spara in viss del av 

sina fiirvaltningsklistnader genom t1tg:irder som förbättrar prnduktiviteten. 

Totalt bör arbetarskyddsstyrdsen tillfi.iras tolv pch yrkesinspektionen 

2X nya tjiinster. Av de nya tjänsterna för arbetarskyddsstyrelsen är två 

avsedda for sekretariatet för delegationen för hybrid-DN A-frt1gor. Samti

digt ber:iknas ökade inkomster hl. a. av uppdrags verksamheten vid den 

arhetsmL'dicinska avdelningen. 

Fr. o. m. den I januari 1980 inriillas en dclegation fi.ir hybrid-DNA-frågor 

\prop. 1979/80: 10. SoU 1979/80: 18. rskr 1979/80: 1071 med representanter 

for bl. a. myndigheter. forskare och allmiinhctt::n. Genom delegationens 

tillkumst stiirb samhiillcts kontnill av anviindningen av hybrid-DNA-
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teknik. Delegationen skall bl. a. hehandla s~ikerhets- och skyddsfrr1gor vid 

anvLindning av hybrid-DNA-teknik och informera allmänheten om utveck

lingen på området. Samtidigt med att delegationen inrättas skall tillstånds

t v[rng enligt milji.iskyddskungördsen införas för all hantering av hybrid

DNA-teknik. Hybrid-DNA-teknikens etiska konsekvenser på ILingre sikt 

samt vissa organisatoriska fragor kommer att bli föremäl för särskild 

utredning. 
Utredningen <A 1977:03) om yrkesinspektionens distriktsindelning har 

slutfört sitt arbete. Utredningen föreslår bl.a. att de fem yrkesinspektions

distrikt som i dag omfattar tvi\ bn sfi snart som möjligt delas sft att ett 

distrikt bildas för vardera fanet. Utredningens förslag Lir f.n. föremäl för 

remissbehandling. 

Utredningen ( 1976:01) om företagshälsovttrden och den yrkesmedi

cinska verksamheten förbereder f.n. ett delbet~inkandc om den yrkesmcdi

cinska verksamheten. Betänkandet berLiknas överlämnas under första halv

året 1980. 
Bl. a. frågorna om att samordna arbetstidsreglerna i den allmänna arbets

tidslagen och arbetsmiljölagen samt införandet av besfommelser som be

gränsar dygnsarbetstiden behandlas av utredningen <A 1978:03) av vissa 

arbetstidsfrfigor. 

Delegationen ( A 1974:09) för arbetstidsfrågor har under år 1979 avläm

nat betänkandet <SOU 1979:48) Arbetstiderna inför 80-talet. Betänkandet 

remissbehandlas f. n. Remissinstansernas synpunkter kommer att ligga till 

grund for delegationens fortsatta arbete med att analysera under vilka 

förutsättningar en allmän arbetstidsförkortning kan genomföras. 

Under år 1979 tillsattes en utredning ( A 1979:0 I I om information rörande 

arbetsmiljörisker. Utredningen har bl. a. till uppgift att lägga fram förslag 

om hur en v;iJ fungerande och kvalificerad bevakning samt en god informa

tionsspridning rörande arbetsmiljörisker skall genomföras. Utredningsar

hetet skall om möjligt vara avslutat före utgången av år 1980. 

En utredning <A 1979:04) om arhetsmiljöinvesteringar i smil och medel

stora företag m. m. har tillsatts. Utredningen har i uppdrag att se liver de 

smf1 och medelstora företagens möjligheter att klara sina arbetsmilji.iinves

teringar inom ramen för hefintliga kreditmöjligheter. Utredningen skall om 

hehov diirav föreligger liimna förslag till åtgärder som undcrliittar sådana 

investeringar i framtiden m. m. 

På grundval av förslag i prop. 1978/79:73 om tttgLirder för arbetshandi

kappade har riksdagen heslutat (AU 1978/79:20. rskr 1978/79: 186) om 

vibcntliga förbättringar av olika åtgiirder för yrkesinriktad rehabilitering. 

syssels~ittning och arbetsanpassning för handikappade. 

Arbetsmarknadsinstitut för yrkesinriktad rehahilitering och viigledning 

kommer fran den I januari 1980 all inriittas inom arhetsmarknadsverket. 

Instituten skall bedriva utredande. viiglcdande och arbetsförberedande 

verksamhet för yrkesohestLimda och sökande med arbehhandikapp. De 
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beriiknas kunna ta emot omkring :!O 000 sökande arligcn for längre eller 

kortare insatser. Det totala antalet institut kommer att uppgå till 83. Det 

innebiir att 26 nya institut eller filialer tillkommer. 

Den I januari 1980 triider också den nya organisationen för skyddat 

arbete i funktion. Enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78:30. AU 1977/ 

78: 16. rskr 1977/78:741 om framtida huvudmannaskap och organisation av 

skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m samordnas bl.a. verk

samheten vid verkst;ider för skyddat arbete. kontorsarbetscentraler, indu

striella beredskapsarbeten 1.H.:h hemarbete i en gemensam organisation. 

Staten har tillsammans med landstingskommunerna bildat regionala stif

tcl~er för sky<ldat arbete inom va1je Hin. för vissa övergripande frägnr har 

en central stiftelse - Stiftelsen Samhlillsförctag - inr;ittats. 

Riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79:7:. innebiir att en ny 

anstlillningsform. kallad anstiillning med löncbidrag. frhn den I juli 1980 

skall ersiitta nuv<1ran<le arkivarbete/musikerhjälp samt halvskydda<l sys

sels;ittning. De som har anstiillning med lönebi<lrag skall. till skillnad från 

va<l som nu giiller för sysselsatta i arkivarbete och musikerhjälp. omfattas 

av lagen om anstiillningsskydd eller lagen om offentlig anstlillning och bli 

anstiillda vid den myndighet. organisation eller lörctag där de utför sina 

arbcbuppgifter. De skall uppbiira lön nch andra anstlillningsförmåner som 

är jämförbara med dem som utgår enligt kollektivavtal inom branschen. 

Under hösten 1979 har de som sysselsätts i arkivarbete samt berörda 

arbe1splatscr informerats om de förestående förlindringarna genom skrift

ligt material och rcgilinala konferenser. 

I enlighet med riksdagens beslut har bidragen till arbet~hjiilpmedel ä.t 

handikappade förbiittrats. Den under hösten 1979 ökande cfterfragan på 

arbetskraft bör, tillsammans med det forbiillrade stödet till åtgiirder för 

arbetsanpa~sning, innebrira ökade möjligheter för sökande med arbetshan

dikapp att fä varaktig sysselsättning. 

Försök har inletls med uppsökande verksamhet bland unga förtidspcn

sioniirer liksom med handledare/faddrar ;'it arbetshandikappade och ung

domar som har svårigheter p{l sin första arbetsplats. För gravt handikappa

Je som behöver förlängd utbildning i företag kan, som en försiiksverksam

het. bidrag utgå till arbetsgivaren. 

Anstiillningsskyddskommittcn ( A 1977:0 I) har i januari 1979 avlämnat 

prnmemorian (Os A 1979:21 llppsiigningsskydd för vissa långtidssjuka. 

Regeringen har pä grundval av kommittens förslag och remissyttranden 

h;iriivcr föreslagit (prop. 1979/80:4) ett förbiittrat anstiillningsskydd för 

längtidssjuka med helt sjukbidrag. Samtidigt lades fram f"örslag ifrttga om 

bidrag till halvskyddad sysselsiittning och utbildning i företag av liklrc och 

handikappade i syfte att underliilta för långtidssjuka all !\tergä i arbe!c. 

Medhestlimmamkavtal tMBAI har förutom pi\ den statliga sektorn bl.a. 

triitfats inom de fc:irhandlingsomräden som omfattas av Statsfiiretagens 

flirhandlingsorganisatinn 1SF01 och Kooperationens förhandlingsorgani-
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sation (KF()). Förhandlingar om MBA pagär inom övriga sektorer pa 

arbetsmarknadi.:n. Tack vare det statliga stöd som utgår till arbetsmarkna

dens parter för information och utbildning i medbesfammandefrågor har 

sedan medbestämmandelagen infördes år 1977 uppskattningsvis mer än tre 

kvarts miljon anställda, förtroendevalda och arbetsgivarrepresentanter 

deltagit i olika verksamheter i syfte att förankra medbestämmanderefor

men i arbetslivet. Behovet av resurser för denna verksamhet kvarstår. 

Insatserna fran parternas sida kan väntas öka allteftersom nya avtal teck

nas. Dessa skall sedan föras ut på arbetsplatserna nmt om i landet. Intres

set för forskning inom medbcstämmandeomr{1dc1 ökar bland forskare och 
praktiker. vilket tar sig uttryck bl. a. i ett ökande antal projektansökningar 

till arbetarskyddsfonden och framställningar fr[rn arbetsmarknadens parter 

lill arbe1slivsce111rum om projeklmedverkan. 

lm·andring och srenskt medhorgarska11 

Under 1970-lalct har 377 000 utländska medborg<1re invandrnt till Sveri

ge medan 223 000 ut vandrat. vilket resulterat i ett invandringsi.iverskott av 

154 000 utländska medborg<1re. Sammansättningen av invandringen har 

för~indrats i viktiga avseenden under de senaste tio tlren. Den utomeurope

iska invandringens andel av den totala invandringen till Sverige har ökat 

frän 8 <;;. till 31 ',:.; .. S~irskilt stor har ökningen från Asien och Latinamerika 

varit. Vidare har utpräglad arbetskraftsinvandring frän utomnordiska 

liinder upphört. En undersökning utförd av expertgruppen (A 1975: 05) för 

invandringsforskning (El FO) visar att 48 <:.'; av de utomnordiska medborga

re som kyrkobokfördes i Sverige under år 1977 hal.le fött uppehållstillstånd 

pa grund av nära familjeanknytning samt att flyktingar och därmed jiim

st~illda svarade för 23 r.:;.. av den utomnordiska invandringen. Under ttr 1979 

var den totala invandringen ca 32 000 personer. varav hälften nordbor. 

Den ulLmrnordiska invandringen regleras genom krav på uppchällstill

stäml. arbetstillstånd och i förekommande fall visering. Huvudregeln iir att 

ansökan om arbetstillstånd skall inl~imnas och fördigbi.:hanulas före inresan 

till Sverige. Motsvarande regel finns inte i fråga om tillstånd som söks av 

andra skiil än arbctsmarknadsskäl. Av de invandrare som har fått rätt att 

bosätta sig i Sverige under senare är har emellertid fyra femteuelar ansökt 

om tillstånd först efter inresan. Merparten av den utomnordiska invand

ringen sker stilcdes vid sidan av bestämmelserna om den reglerade invand

ringen. 

Dessa förhållanden uppmärksammas av utlänningslagkommittcn ( A 

1975:04) i det nyligen avliimnade bc:rtinkandel <SOU 1979:64) Ny utlän

ningslag. I hetiinkandet föri.:slås att ansökningar om uppehållstillstånd för 

hosiittning wm inHimnas efter inresa i Sverige i prin..:ip skall avslås. Kom

mittens förslag bereds nu inom regeringskansliet. Riksdagen kommer un

der våren I 9XO att föreläggas förslag om ny utfanningslag. I detta samman

hang kan nämnas att vissa frågor rörande giiststuuerandes riitt att inresa 
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och studera i Sverige f. n. iir föremål för utredning. Gäststuderandekom

mitten (U 1978:03) beräknas lägga fram sitt bet~inkande under är 1980. 

Ribdagen beslöt under år 1978 (prop. 1977/78:90. AU 1977/78:30. rskr 

1977 /78:202) om ändringar i utlänningslagen i syfte att förkorta handHigg

ningstiderna i utlänningsiirenden. Ändringarna tr~idde i kraft den I juli 

1978. Vidare har riksdagen under senare år fattat flera beslut som har 

möjliggjort en först~irkning av polisens. invandrarverkets och arbetsmark

nadsdepartementets resurser for handHiggning av utlänningsärendcn. Bl.a. 

härigenom har den genomsnittliga ham.lliiggningstiden i avlägsnandeiircn

den innm invandrarverket gått ned med drygt en tredjedel. Fortfarande 

utgör emellertid handliiggningstiderna problem inom polisväsendet. De 

genomförda ändringarna i utHinningslagstiftningen har också medfört en 

ökad belastning vad giiller regeringskansliets handliiggning av utHinnings

iirendcn. 

Utliinningslagkommitten framför i sill nyligen avliimnade betiinkande 

förslag som. om de genomförs. innebär en viss minskning av antalet 

ärenden som skall handläggas inom regeringskansliet. I det följande före

slås genom omprioritering en förstärkning av invandrarverkets resurser för 

behandling av tillsttindsärenden. Del bör i detta sammanhang erinras om 

att chefen för justitiedepartementet tidigare denna dag har föreslagit att sju 

nya tjiinster inrättas inom polisviisendet i syfte att stärka resurserna för 

handWggning av utlänningsiirenden. Vidare harjustitieminis1ern anmiilt alt 

han avser föreslå regeringen att i reglcringsbrev for polisväsendl!t for 

budget::'tret 1980/81 föreskriva att siirskilda utlänningsrotlar inrättas i vissa 

polisdistrikt. där arbetsbelastningen vad avser utlänningsärenden iir sär

skilt stor. 

Sverige har under senare ftr vidgat sina insatser p;'i flyktingpolitikens 

omrade. Vt1rt ekonomiska bistånd till internationella organisationer och till 

enskilda liinder för insatser för flyktingar i olika delar av viirlden har ökat 

kraftigt. Som chefen for utrikesdepartementet tidigare har anmiilt föreslå; 

nu en höjning av det regulj;.ira bidraget till FN:s flyktingkommissaries 

verksamhet fran 30 till 40 milj. kr. per ar. För insatser huvudsakligen bland 

flyktingar i södra Afrika och Latinamerika beräkna~ sammanlagt 185 milj. 

kr.. vilket innebär en höjning med 35 milj. kr. jiimfört med innevarande 

budgetfa. Slutligen räknar utrike;ministern med betydande insatser. bl. a. 

inom ramen för katastrofbiståndet. för att lindra nöden bland flyktingar i 

Sydostasien. 

Vt1ren 1979 antog riksdagen nya riktlinjer för verksamheten med övl!r

fi.iring och omhändertagande av flyktingar i Sverige (prop. 1978/79: 100 bil. 

15. AU 1978/79:22. rskr 1978/79:230). På grund av att flyktingsituationen i 

världen har förv:irrats kommer överföringen av flyktingar till Sverige un

der innevarande budgetar att bli mer iin dubbelt så omfa!lande 'om under 

närmast föreg:'\ende budgelttr. Sverige har sökt bidra till en li.bning av de 

akuta flyktingproblemen i SydListasien genom t1taganden som inncb;ir 
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överföring till Sverige av sammanlagt ca 2 250 s.k. båtflyktingar. Därut

över fortsiitter överföringen av flyktingar från Latinamerika i oförändrad 

omfattning. Därtill kommer en betydande spontan invandring till Sverige 

av flyktingar eller av personer med flyktingliknande bakgrund. vilka efter 

det att uppehälbtillstand beviljats tas emot på i huvudsak samma sätt som 

flyktingar som har överförts hit. 

De nu giillande riktlinjerna för regleringen av invandringen till Sverige 

antogs av riksdagen år 1968 (prop. 1968: 142. SU 1968: 196. rskr 1968:405). 

Sedan dess har invandringens sammansiittning i väsentlig grad ändrats. 

Hediimningen av fri\gor som hiinger samman med internationell migration 

av sysselsiittningsskäl och med flyktingsituationen i viirlden har också 

genomgi\tt stora förändringar i såväl Sverige som i andra länder. Dessutom 

har riktlinjer för åtgärder for invandrare som bor i Sverige lagts fast av 

riksdagen år 1975 (prop. 1975:26. lnL: 1975:6, rskr 1975: 160>. vilka känne

tecknas av en betydligt högre ambitionsnivå än vad som gällde för de 

åtgärder for invandrare som vidtogs i ~lutet av 1%0-talet. Det kan mot 

denna bakgrund finnas anledning att i särskild ordning utvärdera erfaren

heterna av tilliimpningen av I %8 års riktlinjer och undersöka behoven på 

lhngre sikt av åtgärder i syfte att reglera migrationen mellan Sverige och 

andra länder. 

Kommunernas kostnader for bistånd åt utländska medhorgare har ökat 

under senare år. Detta är delvis en följd av långa handläggningstidcr i vissa 

utlänningsiirendcn. varigenom många sökande blir beroende av socialhjälp 

för sin försörjning eftersom de inte får förv~irvsarbcta utan arbetstillstånd. 

Regeringen har föreslagit lprop. 1979/80:38> att staten skall ersätta kom

munerna for den hjiilp till försör:ining som ges till utlänningar under den tid 

då deras ansökningar om uppehMlstillstånd behandlas. 

Medborgarskapslagen har ~indrats från den I juli 1979 med anledning av 

riksdagens beslut om nya regler om medborgarskap för harn (prop. 1978/ 

79:72, AL 1978/79:26. rskr 1978/79:20 I). Reglerna inne här att barn till 

svensk mor alltid blir svensk medborgare vid födelsen samt att harn under 

18 ar till svensk mor under vissa förutsättningar kan förvärva svenskt 

medborgarskap genom anmälan. 

I september 1979 deltog utländska medborgare för andra gången i kom

munalval i Sverige. Enligt prelirniniira beriikningar uppgick valdeltagandet 

till omkring 50 <::;. Enligt en överenskommelse som under hösten 1979 har 

triiffals mellan riksdagspartierna kommer utliindska medborgare som har 

rö~triitt i kommunala val alt rn delta i våren:s folkomröstning i energifrågan. 

Inför folkomröstningen kommer siirskilda informationsinsatscr att göras. 

Den invandring som har iigt rum har på ett avgörande sätt p[1verkat 

befolkningsutvecklingen i Sverige. I bö1jan av är 1979 bodde 424000 ut

liindska medborgare i Sverige. Av dessa är ca 70 '!( födda i Sverige eller har 

bott hiir under s;'i ltlng tid att de skulle uppfylla kravet p~1 kvalifikationstid 

för svenskt medborgarskap. Diirtill kommer 357000 naturaliserade f. d. 
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utliindska medhorgare. Inom endast nägra årtionden kommer de som har 

kommit till Sverige från andra hinder och deras harn och barnbarn att 

utgöra en mycket stor del av befolkningen. 

Av den budgetproposition som nu föreliiggs riksdagen framgår att sta

tens samlade åtaganden inom ramen för invandrarpolitiken i vid bemärkel

se numera iir hetydande. En allmän utgångspunkt för beriikningen av 

statsbudgeten för nästa budgeti\r har varit yttersta restriktivitet i fri\ga om 

nya statsfinansiella åtaganden och en noggrann prövning av redan besluta

de. Det har emellertid funnits starka skiil att i vissa avseenden prioritera 

insatser på invandrarpolitikens område. De åtgärder som redan heslutats 

för invandrare och språkliga minoriteter inom olika samhiillsområden före

slås diir1ör fi\ i huvudsak oföriindrad omfattning. I vissa fall föreslås också 

utvidgningar av s~idana åtgiir<ler. 

Genom riksdagens beslut våren 1979 vidgades statsbidragsgivningen för 

hemspråkstriining i förskolan till att omfatta även femåringar. Som chefen 

för socialdepartementet tidigare har anmiilt föreslås statsbidrag för hem

språksträning i förskolan utgå i oförändrad omfattning under niista budget

år. Det bör i detta sammanhang erinras om att chefen för socialdeparte

mentet under år 1979 har tillkallat en parlamentariskt sammansatt kommit

tc ( S 1979:03) med uppdrag att se över hemspråksträningen för invandrar

barn i förskolan. 

Som har framgått av vad statsrådet Mogård tidigare har anmält föreslås 

att statsbidraget till stödundervisning i svenska for invandrarelever i gym

nasieskolan skall utgå enligt ett nytt schablonsystem. Statshidraget för 

hemspråksundervisning och stödundervisning för invandrarbarn i grund

skolan beräknas uppgä till sammanlagt ca 300 milj. kr. Regeringen uppdrog 

i juni 1979 åt skolöverstyrelsen att bedriva försöksverksamhet med olika 

former av hem språksundervisning. Mot bakgrund av det stora behovet av 

hemspråksliirare har statsrådet Mogård tidigare denna dag föreslagit att 

antalet nybörjarplatser på hemspråkslärarlinjen skall utökas med 24 

platser. Vidare har föreslagits en ökning av antalet tvåspråkiga förskollära

re inom nuvarande planeringsram för förskollärarutbildningen. 

Inom ramen för vuxenutbildningen föreslås bl. a. ökade resurser för 

grundutbildning för vuxna. Ungefär tre fjärdedelar av deltagarna i denna 

uthildning är invandrare. varav majoriteten är kvinnor. Vad giiller kontakt

tolkuthildning och studieförbundens undervisning i svenska för invandrare 

beriiknas oförändrad verksamhets volym jiimfört med innevarande budget

år. Fiir att göra en översyn av svenskundervisningen för invandrare m. m. 

tillkallades år 1978 en parlamentariskt sammansatt kommittc tA 1978:07). 

Chefen för utbildningsdepartcmentet har tidigare anmiilt förslag till fort

satta insatser för invandrare och språkliga minoriteter inom ramen för 

kulturpolitiken. bl.a. vad gäller den verksamhet med hidragsgivning för 

littcraturförsörjning p{1 minoritetsspr{1k för vilken statens kulturräd svarar. 

Vidare har anmiilts förslag om resurser i syfte att möjliggöra finskspråkig 
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tcatervcrksamhet i Sverige. Senare idag kommt:r regeringen att i annat 

sammanhang föreläggas förslag om att hos riksdagt:n begära medel för ett 

siirskilt bidrag mt:d drygt I milj. kr. till Stiftelsen Finlands hus. Stiftelsen 

har bl.a. till uppgift att främja finskspråkig kulturell verksamhet. 

Chefen för jordbruksdepartementet har tidigare förordat att Riksidrotts

förbundct medges inrätta en särskild tjiinst som invandrarkonsulent i syfte 

att stärka idrottsrörclsens engagemang bland invandrare. 

Det framstår som en synnerligen viktig uppgift för det svenska samhället 

att söka undanpt)ja tendenser till fördomar, diskriminering och motsätt

ningar pä etnisk grund. Diskrimineringsutrt:dningen (A 1978:06) har i upp

drag att föreslå åtgärda i detta syfte. lnvandrarverket föreslås fä ökade 

möjligheter att i samräd med diskrimineringsutredningen sprida grundläg

gande kunskaper bland allmiinheten om invandringens orsaker och effek

ter och om invandrarnas kulturella bakgrund. Tyngdpunkten i budgetför

slaget vad gäller invandrarverkets insatser under nästa budgetår läggs mot 

denna bakgrund på åtgärder inom detta område, bl. a. i syfte att integrera 

invandrarkunskap i skilda utbildningssammanhang. 

En utredning kommer att tillsättas för att ge underlag för en fortsatt aktiv 

invandrar- och minoritetspolitik. Det är angeläget att den särskilda övt:r

syn av erfarenheterna av tilfampningcn av 1968 års riktlinjer för invand

ringspolitiken innefattas i denna utredning. Ett visst underlag för utvärde

ringt:n av den förda politiken kommer att ges genom det projekt om 

invandringt:ns längsiktscffekter som EIFO f.n. bedriver med medel från 

arbetsmarknadsdepartementet. 

Jiimstiilldhl't mellan hinnor och miin 

Under den senare delen av 1970-talct har jiimställdhetsarbetel kommit 

att omfatta allt fler omrf1dcn i samhället. Det har ocksii hctonats allt 

tydligare att det kriivs en förändring av håde k vinnn- m:h mansrollen for att 

förverkliga jiimställdhetcn. Den uppslutning kring jiimställdhetsprincipen 

som riksdagen klart markerat är en utgångspunkt för det praktisk<i och 

padrivande jämstiilldhetsarhete. som regeringen faster stor vikt vid. 

Ett typiskt drag i de senare årens ut veckling mot jiimställdhet iir k vin

nornas fortsatta inträde pt1 arbetsmarknaden. Det gäller särskilt kvinnor 

med smfl barn. Arbetsmarknaden är dock fortfarande uppdelad i manliga 

och kvinnliga yrkesomräden. iiven om några inbrytningar kan miirkas. 

Löneskillnaderna har minskat men är fortfarande markanta. Skillnaden i 

arbetstiden:, liingd. som de senaste åren ökat betydligt. iir fortfarande 

karaktiiristisk och niirmare hiilften av kvinnorna på arbetsmarknaden arbe

tar Jcltid. Hemarbete. det vill säga omsorg om barn llCh hushållsarbete. iir 

till stiirsta delen kvinnors uppgift, iiven i de familjer diir både mannen och 

kvinnan förviirvsarhetar lika mycket. 

Det fortsatta jiimställdhetsarbetet mäste utgt\ från att miin och kvinnor 

pa lika \'illknr skall kunna kombinera ett förviirvsarbete med ansvar for 

barn och hem. 
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När det gäller riitten till ett förvärvsarbete. som är grundläggande för 

ekonllmisk sjiilvstiindighet, måste fortsaita ansträngningar giiras för kvin

nor: arbetslösheten är större bland kvinnor än bland miin - det giiller 

siirskilt unga kvinnor. Men ins<1tser måste också göras mot den dolda 

arbetslösheten. särskilt bland äldre kvinnor och bland deltidsarbetande. 

Syssclsiittningcn varierar mellan regioner m:h är särskilt lag för kvinnor i 

glesbygd. 

Miinnefö möjligheter att ta sin del av ansvaret i hemmet måste förbiitt

ras. Inom famil_iepolitiken har reformarbetet de senaste i'tren utgt1tt frl\n det 

kravet. Utbyggnaden av barnomsorgen. den utökade föriildraförsäkringen 

liksom den lagfiista riitten till förkortad arbetstid för småbarnsfi.iriildrar är 

reformer som underliittat för båda föriildrarna att förena förviirvsarbete 

med värd a\· barn. Det är viktigt att följa upp hur miinnen utnyttjar dessa 

möjligheter: det giiller siirskilt lagreglerna om riitt till kortare arbetstid. 

som triidde i kraft den I januari 1979. Riksdagen har ocksf1 uttalat sig för en 

sådan uppföljning (AU 1977/78:31. s. I~). 

Ett friare val av arbetstid, vilket Lir nödviindigt för att kvinnor och män 

skall !.;unna förvärvsarbeta iiven under de är barnen lir smtt. fär inte 

innebiira att deltidsarbetande särbehandlas och har sämre villkor lin andra. 

Miinniskor mi1stc vidare informeras om vad deltidsarbete innebär i vissa 

fall i form av bristande sociala förmåner. Under åren 1978 och 1979 har 

AMS tillsammam med jiimstiilldhetskommittcn gcoomfört en informa

tionskampanj i hela landet nm deltidsarbetets mål. medel och problem. 

Ett friare val av arbetstid innebiir också att man utan svårighet skall 

kunna utöka sitt förvärvsarbete frän deltids- till heltidsarbete. Sysselsiitt

ningspolitiken syftar till att alla som vill ha ett heltidsarbete ocksä skall 

kunna fä det. Hinder för detta mi\ste si\ långt möjligt undanröjas - vare sig 

de finns på arbetsplatsen eller bestt1r av brist pä barnomsorg. dåliga kom

munikationer eller liknande. Inom regionalpolitiken skall siirskild vikt 

fäggas vid j~imstiilfdhetsaspekten. Vi\rd av barn bör kunna vara meritgrun

dandl.' inte bara i utbildning utan också inom arbetslivet. Som arhetsgivare 

har staten infört regler som medger att tjänstledighet för v1'trd av barn 

r~iknas som merit för tjänst inom den statliga förvaltningen. 

Allt större resurser har under 1970-talet ~atsats för att stiirka kvinnornas 

ställning på arbetsmar!.;naden med hjiilp av förmedlingst1tgärder och ar

betsmarknadsutbildning. Ett målmedvetet jiims@ldhetsarbete bedrivs 

inom arbetsmarknadwerket och omfattar informations- och utbildningsin

satser. ofta av nysl-;apande karaktiir. Förutom att stärka kvinnornas ställ

ning allmiint gar arbetet ut pä att lucha upp den könsuppdelade arbets

marknaden. 

famstiilldhehbidraget. som sedan budget:'iret 1974/75 har utg:.'\tt till före

tag som utbildat och ansbllt kvinnor i traditionellt manliga yrken och vice 

versa. har hittills inte utnyttjats i ni\gon sti)rre omfattning. Den utvidgning 

av bidraget och höjning till 20 kr. som trädde i kraft den I juli 1979 kan 
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bidra till att öka bidragets jämstiilldhetsdfekter. eftersom det visat sig att 

bidragets storlek tidigare har haft betydelse för utnyttjandegraden. 

Inom regionalpolitiken finns den s. k. kvoteringsregcln i anslutning till 

lokaliseringsbidragct. som visat sig vara ett effektivt medel för att säkra 

kvinnornas rätt till arbete i områden med svaga arbetsmarknader. 

Det är särskilt viktigt att jiimställdhetsarbetet drivs vidare med kraft på 

arbetslivets omrade. Aktiva åtgärder frän samhällets sida har här goda 

utsikter att verkligen medföra föriindringar. Samordnade ätgiirder över 

hela det politiska fältet är som redan nämnts dessutom nödvändiga för att 

anstriingningarna skall lyckas. 

Våren 1979 antog riksdagen till en del det förslag till lag omjämstiilldhet 

mellan kvinnllr och män i arbetslivet som regeringen lagt fram (prop. 1978/ 

79: 175. A lJ 1978/79:39. rskr 1978/79:411 ). De regler som antogs gällde 

förbud mot könsdiskriminering med tillhörande regler om påföljd vid över

trädelse av förbudet och om rättegången i diskrimineringstvistcr. Det var 

den mest frami'ltsyftandc och för det aktiva jiimställdhetsarbetet väsentli

gaste delen av lagförslaget som föll bort vid ribdagsbehandlingcn. Rege

ringen återkom dock nyligen till riksdagen med ett kompletterande förslag 

om en fullständig lagstiftning (prop. 1979/80:56). Därigenom tillfördes lag

stiftningen regler om aktiva åtgärder för jämställdhet. 

Riksdagen antog i december 1979 propositionen om en fullständig jäm

ställdhetslag. som i sin helhet kommer att träda i kraft den I juli l 980. 

Diskrimineringsförbudet blir på samma gång ett stöd for enskilda arbetsta

gare och arbetssökande och ett inslag i samhällets åtgärder för opinions

bildning på jämstiilldhetsområdet. 

Lagreglerna om aktivajiimställdhetsi\tgärder bygger på att dctjämställd

hctsarhete som pa stora delar av arbetsmarknaden redan har börjat utveck

las inom ramen för kollektivavtal skall fortsätta och utvecklas vidare. 

Arbetsmarknadens parter har därför fatt full frihet all faststiilla andra 

regler än lagens i kollektivavtal på förbundsnivä. Kollektivavtalen om 

jiimställdhet skall tillmätas särskild betydelse när lagens egna regler skall 

tillämpas och ses som god praxis. Med denna konstruktion kommer lagens 

regler om aktiva åtgärder att fä sin väsentliga effekt på den del av arbets

marknaden som inte täcks av kollektivavtal om jämställdhet och för de 

människor som ännu inte vunnit insteg i arbetslivet. 

Reglerna om förhud mot diskriminering hör ihop med reglerna om aktivt 

jämställdhctsarbete. Det kan ofta bli mer verkningsfullt i praktiken och på 

sikt att arbeta med jämställdhetsprogram i stället för att göra giillande att 

den ena eller andra åtgärden är otillåten diskriminering. 

Som tilbynsorgan kommer jämstiilldhetsomhudsmannen och jämställd

hctsnämnden att ha sin verksamhet inriktad på den icke kollektivavtalsreg

lerade delen av arbetsmarknaden. Ombudsmannen kan, förutom att vara 

pådrivande i det aktiva jämställdhetsarbctct, få betydelsefulla uppgifter 

som stöd i diskrimineringstvister åt enskilda och grupper med svagt ut

gångsläge på arbetsmarknaden. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 15 

Vis~a riittsfrägor som hänger samman med handläggningen av skadc

sti\.ndsanspråk liksom vissa sekretess- m:h processuella frågor. behöver 

regleras i s~irskilda beshimmdser. Dessa frågor återkommer regeringen till 

i en s~irskild proposition under vären 1980, liksom till hur de ny<1 tillsynsor

gam:n praktiskt och organisatoriskt skall fungera. hur samordningen skall 

ske med befintliga organ och hur behovet av information skall tillgodoses. 

Förutom arbetsmarknads- och familjepolitiken finns andra viktiga falt 

fiir jämställdhctsarbetet. Utbildningen iir ett omrtide där insatser pa alla 

nivåer kan ge langsiktiga effekter. Boende- och samhällsplaneringen har 

alltmer kommit att ses som fundamental för hur j;imst~illdhetssträvandena 

p[1 ;rndra omrtiden skall si{! igenom. Det statliga interna jämst:illdhetsarbe

tet kan vara pädrivande och banbrytande ~i ven för andra samhällssektorer 

och skall utvcl:klas vidare. Regeringen faster s~irskild vikt vid att en 

fördjupad samordning rörande j~imst~11ldhetsarhetet kommer till stånd mel

lan viktiga samhiillsområden. Möjligheterna att samordna jiimställdhets

arbetet i regeringskansliet kommer att förbiittras. 

För det praktiska arbete som förekommer inom ramen för jämställdhets

program och planer - i arbetslivet. utbildningen. samhällsplaneringen. 

opinionsbildningen osv. - behövs stödjande åtgiirder. De instrument som 

redan finns skall utnyttjas på bästa sätt och göras effektivare. Siirskilt 

viktigt är att alla goda uppslag och framåtsyftande planer från olika sam

hällsområden samlas till en nationell handlingsplan. diir bredden och 

mångfalden betonas men där 1Kkså ges de avgörande handlingslinjerna för 

framtiden. Avsikten är att riksdagen under våren 1980 skall beredas tillfälle 

att ge till känna sin uppfattning om inriktningen av jämställdhetssträvan

dena. Grundmatcrialet är det förslag till handlingsplan (S()LJ 1979:56) som 

utarbetats av jiimställdhetskommittcn och som nu är föremål för en bred 

remissbehandling. 
Avsikten är att en svensk handlingsplan skall föreligga vid den kvinno

konferens som FN håller i Köpenhamn i juli 1980. Jämställdhctskummitten 

(Ju 1976: 08), som under arbetsmarknadsdepartementet handlägger de 

svenska förberedelserna, planerar nationella aktiviteter med anledning av 

konferensen. 
Under år 1980 kommer ocks<°l en samlad bedömning att redovisas av de 

olika åtgärder som vidtagits inom ramen för statliga myndigheters j;im

stätldhetsarbete under den ~enaste tretirsperioden. Här kan erinras om det 

speciella anslag på I milj. kr. till jämstiilldhetsåtgiirder utöver sedvanliga 

anslag som myndigheter har möjlighet att ta i anspråk. 

Jämställdhetskommitten har sedan år 1976 arbetat med utrednings-. 

projekt- och opinionsbildande arbete inom många olika samhällsområden. 

Särskilda ansträngningar har t. ex. gjorts under år 1979 med projekt inom 

skolan. "Jämställd skola". som iir ett praktiskt försöksprojekt i en grund

skola, går ut på att under flera ar pröva olika metoder for att nå upp till 

jämstiilldhetsmålen i läroplanen. Utbildning av personal. nya läromedel 
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och praktiska övningar i hemkunskap redan på lågstadiet är några uppslag 

som prövas. Etl samarhete sker med hl. a. skolöverstyrelsen. fackliga 

organisationer. Hem och Skola m. fl. 

Uinsstyrclsen och andra myndigheter i Blekinge samarhetar i ett annat 

av kommitkns projekt som pågi'ttt under år 1979 och diir man prövar 

metllder for SSA-rådens jiimställdhetsarbcte. Ett annat nytt projekt inne

fattar utbildning för skolledare. bl.a. flera veckors praktik på "otraditio

nella" arbetsplatser. Ett brett samarbete med centrala och lokala myndig

heter i övrigt har under året tagit form inom ramen for kommittens arbete 

med skolfrågor och bör kunna utvecklas vidare. 

Barnen' roll har betonats liven på andra områden i kommittens verksam

het under år 1979. det .internationella harnäret. Bl.a. har kommitten p?i 

uppdrag av socialdepartementet tagit fram en spelfilm "Redan som barn". 

som visar hur barn redan i förskolan präglas av Jet traditionella könsrolls

mi.instrd. Filmen iit' i första hand avsedd för förskolepersonal och föräld-

rar. 

Bland andra hjälpmedel i opinionsbildningen kan nämnas ett diskussions

material med bland annat broschyr och stillfilm som bö1jat distribueras 

under hösten 1979. 

Nämnas kan också en utställning om jämstiilldhet i hoendet som fäll en 

bred spridning. Liven internationellt. Kommitten har n~ir det g~iller sam

hällsplaneringen stimulerat debatt och konkreta åtgärder; ett nordiskt se

minarium arrangerades bl.a. om dessa fri'tgor. 

Insatserna på arhctslivets område är centralt för jämsfalldhetskommit

tcn. I samarbete med arbetsmarknadsmyndighetcr lKh parterna på arbets

marknaden har jämst~illdhetsarbetet inom olika sektorer stöttats och dri

vit!> pt1. Detta har skett genom medverkan i konferenser. puhlicerandet av 

debatt- lich faktamaterial och konsultationer niir det giiller lokala jiim

stiilldhetsprogram på fi.irctag. Det statliga jämställdhetsarhetet har följts 

kontinuerligt. 

l'a uppdrag av n:geringen har jämställdhetskommittcn under året utviir

derat hur könskvoteringen till förskollärarutbildningen fungerat. Förslaget 

remissbehandlas f. n. 

Det iir viktigt att få fram mer fakta och analys om kvinnors problem i 

hem- och förviirvsarhete. Den utredning om de hcmarbetandes situation 

som inleddes år 1978 har slutförts under 1979. Åtgärdsförslag i anslutning 

till utredningen viintas under år 1980. 

Det uthildningsprojekt. som tidigare initierats av jiimstiilldhctskommit

tcn i Ktiping. har under året utviirderats och pn:!'>cnterats i en forsknings

rapport 1SOU 1979: 87) Chanser till utveckling. som ger ett intressant 

underlag för vidare jiimstiilldhetsarhete fi.ir kvinnor i traditionellt manlig 

industri. 
Under ;\r 1979 har j;imstiilldhehkommitten ocksä pilbörjat en utredning 

om flirutsiittningar för att lag~tifta mot könsdiskriminering i reklam. Denna 
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väntas bli klar under är 1980. Kommitten planerar vidare dels projekt inom 

idrottsområdet. dels konferenser pa regional nivä tillsammans med kom

munförbundet. 

/111er11l1lionc/11 .rnmllrh1'/1' 

I arbetsmarknadsdepartementet handläggs iirenden rörande förhållandet 

till internationella arbetsorganisationen t ILO). Under perioden 1978-1981 

ingår Sverige som ~uppleant på en regcringsplats i styrelsen for internatio

nella arhctsbyrttn. Sedan 1978 ~ir Sverige medlem i sex av !LO:s tio 

industrikommitteer. niimligen i kommitteerna för inlandssamfärdsel. jäm

och stålindustri. verkstadsindustri. byggnads-. anfaggnings- och offentliga 

arbeten och kemisk industri samt i kommitten för tjiinstemiin och utövare 

av fria yrken. f"örslag om inrättande av fler industrikommitteer bereds f. n. 

i ILO:s styrelse. 

Sverige har under del gångna l'trel med trepartsdelegationer. dvs. före

tr:idare för regering. arbetsgivare och arbetstagare. deltagit i internationel

la arbetskonferensen~ sextiofemll: möte och i !LO:s tredje europeiska 

regionala konferens. Arbetskonferensen antog bl.a. organisationens pro

gram och budget för perioden 1980- 1981. För Sveriges vidkommande 

innebär konferensens beslut i denna del en höjning av det årliga bidraget 

från n~irmarc 1.5 milj. dollar är 1979 till närmare 1,7 milj. dollar år 1980. 

Arbetskonferensen antog vidare en konvention (nr 152) och en rekommen

dation tnr 160) om arbetarskydd vid hamnarbete samt en konvention tnr 

153) och en rekommendation (nr 161) om arbetstider och viloperioder inom 

vägtransrortomrädet. Dessa instrument kommer på sedvanligt sätt att 

föreläggas riksdagen. Regionalkonferensen fattade bl.a. beslut om att be 

styrelsen överviiga inriittande av en rådgivande kommitte för ILO:s verk

samhet i Eurora. 

Sverige har som första land tilltr;itt I LO:s konventioner t nr 150) om 

arbctsmarknadsförvaltning, dess roll. uppgifter och organisation och (nr 

151) om skydd för organisationsrlitten och om förfaranden för fastställande 

av ansUillningsvillkor i offentlig tjiinst trror. 1978/79: 148. AU 1978/79:35, 

rskr 1978/79: 305). 

I maj 1979 anordnade Sverige i samarbete med Polen och internationella 

arbetsbyrån ett europeiskt symposium om yrkesinriktad rehabilitering. l 

samverkan mellan I LO och Eurorarådet har under året utarbetats ett 

förslag till en euroreisk överenskommelse om sjukvård för rersoner på 

tillfiilligt besök i annat fördragsslutandc land. Överenskommelsen kommer 

senare att föreläggas en särskild konferens för godkännande. 

l juni 1979 utsträckte Sverige sin ratifikation av den europeiska sociala 

stadgan till att omfatta tiven artikel 4 mom. 4 (ang. skälig upps~igningstid). 

artikel 7 mom. I /ang. minimiftldcr) samt artikel 19 mom. 7 (ang. riittsligt 

fö1farande avseende migrerandc arbetstagare). I Europartidet studeras 

L n. på initiativ av parlamentariska för'>amlingen frågan om revision av 

sociala stadgan. 

2 RiksdaRen 1979/80. I sam!. Nr 10(1. Bilaga 15 
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I Europarådet har frt1gor rörande migration och invandrares ställning fåll 

allt större utrymme. F.n. förbereds den av Sverige föreslagna konferensen 

med deltagande av ministrar som svarar för invandrart'rå.gor. Konfcn.:nscn 

äger rum i maj J 980 och heräknas ge viktiga hidrag till framför allt Europa

rådets arbete med migrationsfrägor. Konkreta insatser till förmän för ut

vecklingen. s~irskilt sysscls;ittningsut vecklingen. i utvandringsregioner 

!..an göras av Europarådets s.k. Resettlcmenl Fund i vilken Sverige numera 

~ir medlem. 

Ett förslag frtrn den europeiska fackliga samorganisationen (EFSl att 

inom Europarådets ram sammankalla en trepartskonferens om syssclsätt

ningsfrägor har herells under året. bl.a. genom kontakter med den gemen

samma organisationen för EG-Jändcrnas arbetsgivarcföreningar och indu

strifi\rbund ( UNICEl. Norge ;ir villigt all vara viirdland för konferensen. 

som planeras ~iga rum hösten 1980. 

Inom OECD har sy~selsiiltningsfrilgorna ägnats fortsatt stor uppmiirf..:

samhet. U ppfiiljningen av 1977 års ministerkonferens om ungdomsarbets

li.ishet förs vidare i sb.väl utbildningskommittcn och arbetskrafts- och so

cialkommitten som i särskilda arbetsgrupper under dessa. 

Sverige deltar. som redovisats tidigare. på skilda sätt i internationellt 

samarbete rörande skydd och omh~indertagande av tlykting<H. Huvudsak

ligen behandlas dessa frågor inom ramen for FN-samarbetet. särskilt i 

FN:s flyktingkommissaries exekutivkomittc. Visst konventionsarbete på

går i Europaparfldet. 

FN:s gcneralförsamling har nyligen antagit en konvention om avskaffan

de av alla former av diskriminering av kvinnor. I övrigt iir FN-samarbetet i 

j~imställdhctsfrt1gor nu främst inriktat pä den världskonfcrens som skall 

;iga rum i Köpenhamn i juli 1980. Konferensen förbereds ävcn utanför FN

systemct. bl. a. genom en högnivåk,1nferens i OECD om kvinnors syssel

siittning (april 1980). 

Nordiska samarbetsprogram finns inom tre av arbetsmarknadsdepartc

rnenlets sakområden. nämligen arbetsmarknad. arbebmiljö och jämställd

het mellan kvinnor och m;in. En diskussion om 1954 års överenskommelse 

om gemensam nordisk arbctsmarknad. bl. a. med anledning av överens

kommelsens tjugofcmåriga existens. ligcr rum vid de nordiska arbets

ministrarnas möte i januari 1980. 

År 1973 ingicks en överenskommelse mellan myndigheter och arbets

marknadsorganisationer i Sverige och Finland om kanalisering av de 

svensk-linska arbetskraftsfö1ilyttningarna genom arbetsförmedlingen. 

Overenskommelsens syfte itr att ge arbetsförmedlingen i de bada länderna 

en b;ittre överblick över flyttningsrörelserna med ökade möjligheter alt ge 

de flyttande nödvändig information. Till överenskommelsen har under året 

anslutit sig Sta1sfi.iret<1gens förhandlingsorganisation. Sveriges hantverks

och industriorganisation - Familjeföretagen samt Kooperationens för

hand 1 i ngsorgani sation. 
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Det hiJaterala samarbetet med Jugoslavien har intl~nsifierats inom ramen 

för 1966 ars arhetskraftsöven::nskommelse (SÖ 1967:68). Till svensk-jugo

slaviskt samarhete inom ett OE< 'D-prnjekt fi.ir att främja syssclsiittningen i 

utvandringsregioner har regeringen avsatt I milj. kr. för en tvåårsperiod. 

För att bevaka frågor som rör arbetsmarknads- och socialdepartemen

tens verksamhetsomräden finns vid vissa utlandsmyndigheter arhetsmark

nadsrad eller motsvarande befattningar. Säl.lana tj;inster finns f. n. i Bonn. 

Bryssel. Cieni:ve. London. Ottawa och Washington. Under i\r 1980 genom

fors med vissa av anstillningskinderna hilaterala seminarier kring frägor av 

gemens;imt intresse. 

Arbetarskyddsfonden bedriver i samarbete med lngenjörsvetenskaps

akademien (I V i\) sedan nagra tir en försöks verksamhet med s;irskilda 

miljöbevakare placerade vid ambassaderna i Washington 1ich Tokio. De iir 

understiillda de tekniskt-vetenskapliga attacheerna i administrativt hiinse

ende samt. vad g;iller kontakter med myndigheter och organisationer i 

resp. verksamhetsland. beskickningschcfen. Miljöhevakarna skall hl. a. 

följa och rapportera om den vetenskapliga. tekniska. organisatoriska och 

administrativa utvecklingen inom arbetsmiljöomrftdet. 

Arbetarskyddsfondens styrelse har nyligen uttalat sig för att denna verk

samhet efter försöksperiodens slut den 30 juni 1980 skall fortsiitta och 

ytterligare utvecklas. i första hand för bevakning av EG-omri\det. samt 

samordnas med arhetsmarknadsrådens verksamhet. Efter samråd med 

chefen för utrikesdepartementet förordar jag att arbetsmiljöbevakare skall 

kunna vara understiillda arbetsmarknadsdepartementet. Finansieringen 

hör dock i sin helhet ske med medel som avräknas frän arhctarskyddsfon

dcn. 

Samman st ii I I 11i11 g 

Anslagsför;indringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksam

hctsomrt1de i förhållande till motsvarande an~lag på statsbudgeten for 

budgetåret 1979/80 framgår av följande ~ammanstiillning (milj. kr.). 

Statsbudget 
1979/80 

A Arbet~marknadsdepa11cmcnlct m.m. 40.1 
B Arbetsmarknad m.m. 6127.5 
C Arbcbmiljö 3017 .4 
D Invandring m.m. 130.1 

Totalt for arbctsmarkna<ls
<lcpartcmcntct 9315,2 

Förslag 
1980/81 

44,8 
6 735.5 
3 733.4 

146.9 

10660,6 

Föränd
ring 

+ 4.7 
+ 608.0 
+ 716.0 
+ 16.8 

+ 1345,4 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regcringssammantriidc 

1979-12-21 

Föredragande: statsrädet Wirkn såvitt avser frtlgor under littera A. B och 

C: 
statsrädet Anderss(}n såvitt avser frt1gor under littera D samt frågor om 

jämstiilldhct mellan kvinnor 01.:h miin. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser arbetsmark

nadsdepartementets ,·erksamhctsomrade. 

To(fie h11\·udtiteln 

A. ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET M.M. 

A I. Arbetsmarknadsdepartementet 

197X/79 Utgift 

1979/HO Anslag 

I 9XO/X I Förslag 

1410.5 16H 

15 X76 000 

I X 031 000 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frägor om arbetsmarknad. ar

hetsmiljö. inv;.indring 01.:h svenskt medhorgarskap. jiimstillldhct mellan 

kvinnor och miin samt internationellt samarhctc som berör de:-. sa frt1gor. 

·------·---------------

Personal 
Handliiggandc personal 
Ovrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Rescershttningar 
1;1vcn 1J1rikcs resor) 
Expenser 

-------·---·---··-----· 

1979/80 

60 
46 

106 

14549000 

410000 
'117000 

15876000 

Beräknad iindring 
1980/81 

+I 
+I 

+2 

+I 882000 

+ 7:1000 
+ 200000 

+2 J55000 

Med hiinvisning till sammanst:illningcn heriiknar jag anslaget for niista 

bu<lgt:t~tr till I X 03 I 000 kr. Jag har lbrvid hcriiknat meuel för en hanuliigga-
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re för jämställdhetsfrågor och ytterligare en receptionist. Jag har vidan: 

heräknat medel för lönekostnader för folkpartiets samordningskansli. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhl'f.1marknadsdcpartemcntN för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 18 031 000 kr. 

A 2. Kommitteer m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

14 697 000 

13758000 

15 072 000 

Reservation 5 386923 

För budgetåret 1980/81 förordar jag att anslaget förs upp med 15072000 

kr. Jag har räknat med 6072 000 kr. till forskning och utveckling vad avser 

jämställdhet mellan kvinnor och mLin m.m. samt andra frågor inom depar

tementets ansvarsområde. För övrig utrednings verksamhet räknar jag med 

ett medclsbehov av 9000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommittfrr m.m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 15072000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

309027 

200000 

220 ()()() 

Reservation 143 393 

f"ör budgetåret 1979/80 förordar jag att anslaget förs upp med 220000 kr. 

Jag hemstiiller att n:geringen fi.in:slär riksdagen 

att till Errra lllRi/il'r för budgetåret 1980/81 anvisa ett rcservations

anslag av 220000 kr. 

A 4. Internationellt samarbete 

197'1\/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/'1\ I Förslag 

6 749971 

7 580 ()()() 

8 2X I 000 

Friin anslaget skall betalas kostnader for Sveriges deltagande i interna

tionella arbetsorganisationens (I LO) verksamhet och för I LO-kommitten 

(SFS J977:987l. Ko,tnadcr för annat internatiuncllt samarbt:tc inom dcpar-
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temcntets ansvarsnmräde betalas LH.:ksii frän anslaget liksom kostnader för 

si·1dana internationella kongresser i Sverige för vilka Sverige ätar sig värd

skapet, bl.a. inom FN-samarbetet. 

Jag hcmstiiller att regeringen föresl~ir riksdagen 

alt till /111a1111tio11e//1 .wmarbl'l<' för budgctäret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 8 281 000 kr. 

A 5. Arbetsmarknadsråd 

197'!'./79 Utgirt 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2 315 7'29 

2715000 

3 175000 

F.n. finns fem arbetsmarknadsrtld. som är stationerade i Bonn. Bryssel. 

London. Ottawa och Washington. och en motsvarande tjänsteman vid 

ddegationen i Geneve. Deras uppgifter anges i förordningen (.1977:575) 

med instruktion för arbetsmarknadsråd (ändrad 1977: l !03). 

1979/80 Beräknad ändring 
1980/81 

Personal 12 

Anslag 
Lönekostnader 
Bostadskostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 

(resor till och från 
Sverige vid tjänste
uppdrag och semester) 

Expenser 
linkl. rcsecrsättningar 
inom verksamhetsområdena) 

Vissa kostnader för biträden m.m. 

1520000 
458000 

12000 

110000 

198000 
417000 

2715000 

+ 189000 
+ 74000 

- 15000 

- 6000 
+218000 

+460000 

Med hänvisning till sammanställningen bcriikmir Jag anslaget till 

3 175000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhetsm11rknad.m/d för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 3 175 000 kr. 
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B. ARBETSMARKNAD M.M. 

Arhl'ts111arknad1•1111ndcr ilr l'J79 

Under är 1979 har den forhättrade industrikonjunkturen långsamt börjat 

ge: utslag på arhecsmarknaden. Antalet syssdsatca i industrin. som förut 

minskade tre fl.r i rad. låg under första halvåret 1979 på ungefär samma nivå 

som <tret dessförinnan enligt arhetskraftsundersökningarna <AK U ). Efter 

semestrarna 1979 har industrin sysselsatt ca I 0000 fler än hösten 1978. 

Inom tjiinstesektorn har syssclsättningsökningcn fortsatt. 

Totalt sysselsattes under de tre första kvartalen 1979 närmare 4.2 mil

joner personer eller inte fullt 60000 fler iin i\ret före. Ökningen giillde inte 

som tidigare en hart deltidsarbetamlc: iiven antalet heltidssysselsatta har 

iikat nt1got under äret. Det totala antalet arhetade timmar har därför åter 

bi..i1jat öka llCh låg under 1979 ca Il)( högre än under 1978. Andelen av de 

syssebatta som arbetar mindre iin 35 timmar per vecka fortsätter dock att 

öka. Av 4.2 miljoner sysselsatta var ca I miljon deltidsarhetande. de flesta 

kvinnor. 

Antal sy.1.1d.1a//a l'.fiN f..ii11 och tl/da. ~l'110111.111ill .fi'ir Je tre .fi'irsta 

hart alen /976 - /CJ79 

1976 1977 1978 1979 

Kvinnor under 20 år 113 107 106 110 
Mlin under 20 itr 127 119 114 117 
Kvinnor 20-::!4 f1r 200 W5 20.3 209 
Män 20-24 är 23.~ 234 228 229 
Kvinnor 25- 34 år 444 460 471 478 
Miin :'5-:14 år 627 626 618 608 
Kvinnor 3.'i · 44 i\r .~51 364 368 407 
)\fan .l4-44 t1r 4.'i4 464 480 504 
Kvinnor 45 - 54 !ir 366 366 369 .'70 
Mlin 45- 54 tar 545 443 443 427 
Kvinnor 55-64 är 248 256 262 267 
]\,fan 55 -64 är 392 386 377 376 
Kvinnor fi.'\- 74 är 26 21 19 17 
Miin 65- 74 tir 55 48 5~ 52 
Summa kvinrwr 1746 1780 I 813 1858 
Summa m~in 2 343 2 321 2 300 2 313 

Total! 4089 4100 4114 4170 

Källa: AKL' 

Det iir lib1)m tidigare kvinnorna som svarar för större dden av ökningen 

av dec totala antalet sysselsatta. Under är 1979 ökade doek iiven antalet 

sysselsatta m~in. Andelen av alla kvinnor i de mest aktiva ttldrarna 2.'i-.'i4 

är. som hade sysselsiittning p{t hdtid eller deltid. forts•1tte att öka oeh var 

under tredje kvanalet ea XO';. För miin i motsvarande {ildrar var andelen 

sysselsatta Gl 95 r·;. 
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Arhet.1/iishctrn har under år 1979 legat pä drygt 2 c;;. enligt arbetskrafts

undersökningarna m:h ca 1,5 r:;. enligt arbetslö~hetskassornas statistik. Det 

innebiir en viss förbiittring jiimfort med året fiire. slirskilt under andra 

hal varet. För vissa grupper som till eXL'mpel byggnadsarbetare har arbets

lösheten minskat avsevlirt. Men för ungdomar under 20 år lir arbetslöshe

ten fortfarande hög. ca 8 ';·; enligt AK LI. Liksom tidigare ~ir arbetslösheten 

i alla åldrar nägot större bland kvinnor iin hland miin. 

Arhetslii.1h1'/ l'.fi<'I' /,;,·;,,och tlldn i prol'l'lll tll' urhetskrqf/en. ge110111s11ill .fi'ir 

de lr<' .forsla k l'llrtalcn /<)76 -1979 

1976 1977 1978 1979 

Kvinnor under 20 ar 6.9 8.2 8.8 9.7 
Miin under 20 är 4.1 5.5 7.5 7.1 
Kvinnor 20- 24 år 3.4 3.3 4.4 3,9 
Miin 20 - 24 tir 2.1 2.7 4.4 4.0 
K vinnlir 25 .. 34 år 1,9 1,9 , , 

2.3 
Miin 25-34 1.0 u 2.0 1.6 
Kvinnor 35-44 år I. I 1.3 1,5 1.6 
Män 35-44 är 0.7 0.8 1.2 0,7 
Kvinnor 45-54 ar 0.9 1.3 1.2 I.I 
Män 45- 54 år 0,8 0,9 1.3 0.7 
Kvinnor 55- 64 år 1,6 1.6 2.0 2.~ 
Miin 55-64 år 1.4 I. I 1,8 1,5 
Kvinnor 65- 74 ar 1.9 
Män 65 -74 år 2.5 0.4 
Summa kvinnor 2.0 2.1 2.5 2.6 
Summa män 1.3 1.4 2.1 1.8 

Totalt 1.6 1,7 2,3 2,1 

Kiilla: AKU 

Antalet /cdigll platsa ~ir fortfarande viisentligt lägre än antalet arbets

liisa. Platsantalet har dock ökat pt1tagligt sedan 1978. Antalet kvarstående 

ohesatta plaher ökar månad för manad mer lin antalet nyanmlilda platser. 

vilket lir ett tecken pti att det har hlivit wårare att fä platserna tillsatta. Det 

iir siirskilt inom industrin som antalet lediga plaber har ökat kraftigt. 

Fortfarande är dock antalet lediga platser i industrin bara drygt h~ilften sä 

stort som under det sena~te högkonjunkturäret 1974. Samtidigt har antalet 

berörda av varsel om uppsiigningar halverats på ett ftr. Även detta gäller 

slirskilt for industrin. Under de tre forsla kvartalen anm;iklcs var~el om 

upps;igning av sammanlagt 19000 anstlillda. varav 10000 i industrin. 

Industrins utveckling under år 1979 kan betecknas som en långsam men 

stadig konjunktt1rförbättring. Industriföretagen har i allmiinhet inte Wngre 

stopp for nyanstiillningar utan ersl1tter den personal som avgär. I vi~s 

utstr;ickning har företagen LKks{t bi.i1jat iika antalet anst~illda. Men den 

totala prl1duktionen (iverstiger fortfarande inte 1975 :1rs niva. I massain

dustrin. d;ir konjunkturuppgitngen kom först. utnyttjas enligt konjunktur

institutet i stort sett hela kapaciteten medan det i verkstadsindustrin fortfa

rande finns 11utnyttjad kapacitet. Andelen företag som har brist pä arbets

kraft (ikar men var enligt konjunkturinstitutets septemberbarometer fortfa-
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Till arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser 1977 -1979 
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Industriarbetare 

rande mindre än hälften. Det föreligger dock brist pä olika grupper av 

yrkesutbildade industriarbetare i stora delar av landet. På vissa hå.Il -

bland annat i Småland och i Stockholmsområdet - råder överefterfrågan 

också pa personal utan särskild utbildning. 

Sysselsättningen inom handeln har minskat under är 1979. Inom övriga 

tjänster. siirskilt de offentliga. fortsätter ökningen av antalet sysselsatta. 
Det råder brist på utbildad sjukvårdspersonal. lärare m.tl. grupper i prak

tiskt taget hela landet. I byggsektorn. diir sysselsättningen har fortsatt att 

minska liksom tidigare under hela 1970-talet. råder trots detta stor överef

terfrågan på arbetskraft. Byggen har fått senareläggas i avsevärd omfatt

ning på grund av brist på arbetskraft. Endast i Norrbottens län och vissa 

delar av några andra skogsliin råder fortfarande allmän undersysselsättning 

för hyggnad~arbetare. 

Även om konjunkturuppgången har kommit längst i södra Sverige och i 

Stockholmsomrf1det. har den påverkat arbetsmarknadsläget i hela landet 

inkl. de sämst st;illda Hinen. Skillnaderna mellan arbetslösheten i olika län 

tenderar att minska nagot. Under tredje kvartalet 1979 var arbetslösheten 

enligt AKU fortfarande högst i Nl>rrbottens län(),~<;·(). Den var också 

relativt hög (omkring 3 "() i Södermanlands, Värmlands. Jämtland~ och 

Alvsborgs fan. Lägst arbetslöshet hade liksom förra året Stockholms län 

19~ q' 

4: e k.v 
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KYarstaende lediga platser 
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(I,:?. r;;) och Gotlands län ( 1.3 i::n. Lägre arbetslöshet iin genomsnittet hade 

ocks{1 bl.a. Kronobergs och Kalmar län. 

Arbet.\mark11ad.1politike11 har under åren 1978 och 1979 gradvis fäll en 

ny inriktning. De dessförinnan omfattande insatserna för att mlitverka 

uppsilgningar - t.ex. frisläpp av investeringsfonder, stöd till uthildning av 

permitteringshotad personal och tidigareläggning av offentliga hes@lning

ar - hade i och för sig stor framgäng, men de hindrade inte att en avsevärd 

del av industrin liingc hade stopp for nyanstiillningar. De nytillträdandes 

w;1righeter blev dä1fi.ir allt större mot slutet av lågkonjunkturen. Bered-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 28 

skapsarbctcn och arbetsmarknadsutbildning mästc då ordnas i allt större 

utsträckning. särskilt for ungdom. För tiden den I juli 1978 - den 30 juni 

1979 infördes s.k. nyn:kryteringsbidrag som i s@let avsåg att stimulera 

företag att tidigareliigga nyanstiillning<tr. Arbetsmarknadspolitiken inrikta

des alltmer på den egentliga platsförmcdlingen. 

Under vintern 1979 kvarstod stora behov av beredskapsarbeten och 

arbetsmarknadsutbildning. Som mest sysselsattes våren 1979 ca 65 000 

arbetslösa i beredskapsarbete och över 60000 i arbebmarknadsutbildning 

frånsett utbildning i företag. För~t sent på våren 1979 kunde en kraftig 

nedskärning av både beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning 

ske. Diirefter har arbetsmarknadsutbildningen äter ökat till att omfatta 

ungefär lika mänga som i våras. medan beredskapsarbetena har kunnat 

begränsas till drygt 40000 sysselsatta. Arbetsmarknadsverket har under 

den senaste tiden iakttagit större flterhf1llsamhet med beredskapsarbeten 

iin med arbetsmarknadsutbildning. Det giiller siirskilt för ungdomarna. 

Striivan har varit att i största möjliga utsträckning placera de arbetslösa pä 

de lediga platser stim linns p{1 öppna marknaden. Niir detta inte har varit 

möjligt har arbetsförmedlingen i första hand undersökt möjligheterna att 

placera de arbetslösa ungdomarna i utbildning - i gymnasieskolan eller i 

arbetsmarknadsutbildning. Gymnasieskolan har ökat sill utbud av yrkesin

riktad utbildning. Först i sista hand har anvisning till beredskapsarbete 

kommit i fråga. Beredskapsarbetena har i största utsträckning getts en 

sädan inriktning att de ger c1farenhet av värde fiir de anvisades fortsatta 

yrkesverksam het. På förslag av delegationen tA 1978: 01) för ungdomens 

sysscls;ittning.sfrågor <DELFUSl har AMS genomfört en informations

kampanj under mt>ttot '"Ge ungdomen en chans'". 

Även Pm vi nu iir inne i en uppt1tgaende konjunktu1fas k \'ars tår stora 

strukturella problem i delar av industrin. Det tillfalliga -.;y,sels;ittningsbi

drag ts.k. 7.5-pnicentsbidragl som infördes under t1r 1977 fi.ir företag som 

dominerar p;i sin ort förfangdes fram t.o.m. första halvt1ret 1979. i vissa fall 

till utgängen av iir 1979. För td\oindustrin linns ett s:irskilt bidrag p<"i upp 

till 2.5 kr./tim. för ;ddre arbetskraft. Detta utgfa f.n. for ca 10000 personer. 

Som framgär av vad som hiir har sagts kvarstär betydande balansprob

lem pä arhetsm~irknaden. iivcn om faget allmiint sett iir biittrc nu iin under 

de niirmast föregående åren. Vikten av all informera bäde de arbehsökan

de och arbetsgivarna om förhållandena pä arhetsmarknaden har under är 

1979 framstillt ~om större iin ni1gonsin. Arbetsfi.irmcdlingem snabba ut

bygi;nad med personal 1lch teknisk 11t1w,tning har fortsatt. Det piigitr också 

ett fortltipande ;trbdc med att l"lirhiittra <1rhetsformerna. siirskilt den mera 

individuellt inriktade servicen till arbetsstikande. 

Arhd.1111111'/..11ud.rnt.1ikt1'/"llll .fi"ir tir IWW 

Det iir sannolikt alt den knnj11nk111rfi\1Nittring i industrin som nu har 

pi1gi1tt i omkring ett och ett hal\! itr kommer att ge ökat utslag på arbets-
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marknaden under våren 1980. Om inga mera allvarliga störningar inträffar i 

den internationella ekonomin kan man räkna med en fortsatt ökning av 

antalet lediga plaher i industrin och relativt sell rn uppsiigningar under hela 

{1r 1980. Den offentiga sektorn fortsätter ockst1 att öka sin arbctskraftsef

terfrågan. Inom byggsektorn v~intas på mfmga håll mycket stora svårighe

ter att tillgodose behovet ;1v arbetskraft. 

Inom handeln. där sysselsiittningen har minskat på senare t1r. viintas en 

fortsatt svag utveckling. Detta beror bl.a. pil en relativt svag tillväxt av den 

privata konsumtilrnen och på den pågående datoriseringen av branschen. 

,i\ ven inom kontLlrSsektorn kan datoriseringen komma all fä. ökade effekter 

på sysselsiillningen. Datateknikens effekter pf1 sysselsiittningen studeras 

f.n. av dataelTektutredningen tA 1978:0.:'il. 

De nuvarande svärigheterna all tillsiitta lediga platser med dem som är 

arbetslösa v;intas kvarstå. S;irskilt för ungdomens del måste man r;ikna 

med fortsatta svårigheter ;iven om de blir mindre iin under de föregäende 

aren. Överefterfragan på industriarbetare g:iller ofta bara utbildade och iir 

dess111l1m koncentrerad till de orter diir de expansiva företagen ligger. Den 

nödviindig;i anp;issningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft kan 

diirfor inte ske utan betydande insl;ig av både yrkesmässig och geografisk 

rörlighet. 

Även om industrikonjunkturen väntas vara god under hela 1980 finns 

fortsatt risk fiir lokala sysselsiittningsproblcm i orter med ensidigt niirings

liv. Mindre och medelstora orter i Sverige domineras ofta av ett fåt;il 

industriföretag. som kan vara svåra att ersätta om de liiggs ner. Även 

under en högkonjunktur kan det uppstå lokala sysselsiittningskriser som 

kräver snabba arbetsmarknadspolitiska insatser för att ordna nya arbeten 

åt den berörda personalen. 

Arhetsnwrknt1d.1politiken under h11dg1•1åre1 1980/81 

Som jag nyss har nämnt viintas en stigande arbetskraftsefterfrägan i 

fiirsta hand under vintern och våren 1980. Såvitt nu kan bedömas finns 

utsikter till en fortsatt god industrikonjunktur även under budgetåret 

1980/81. Det finns dock åtskilliga osäkerhetsfaktorer som gör det nödvän

digt att hälla en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap för förändringar 

som kan komma att inträffa lokalt eller för hela riket. 

Liksom under innevarande budgetår måste arbetsmarknadspolitikens 

tyngdpunkt ligga pä platsförmedlingen. Striivan skall vara att de lediga 

platserna skall tills~ittas med den arbetskraft som finns tillgänglig i landet. 

Arbetsförmedlingen har under 1970-talet tillförts ca 2 100 nya tj~inster. I det 

följande föreslås att förmedlingen tillförs 100 nya tjänster framförallt för 

förmedling av ungdom. handikappade och andra utsatta grupper. Samtidigt 

bör vissa besparingar kunna göras inom AMS verksamhet liksom inom 

statsförvaltningen i i.ivrigt. Systemet med allm~in pl;itsanm~ilan införs i hela 

landet i den takt som AMS bestiimmer. Arbetet med att fi.irbiillra förmed-
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I ingens arbetsformer fortsätter. Förmedlingen har infört fasta arbetsformer 

som avses ge en individuellt inriktad service till alla sökande. En partssam

mansatt arbetsgrupp inom AMS ser för n;irvarande över platsförmedling

t:ns organis<ition. Jag kommer dessutom senare idag att föreslå regeringt:n 

viss förbättring av tlyttningsbidragen pft så sätt att starthjälpen under 

innt:varande budgetår höjs från 2 500 kr. till J 000 kr. för hushåll med en 

person och fr<in 5 000 kr. till 6 000 för hushåll med två eller flera personer. 

Arbetsförmedlingen har under det senaste året i ökande utsträckning 

utnyttjat sina möjligheter att genom direkta kontakter med arbt:tsgivarna 

försöka påverka deras rekrytt:ring. Det är angdiiget att denna samwrkan 

mellan arbetsförmedling och arbetsgivare fortsiitter att utvecklas för att 

balansproblemen på lokala arbetsmarknader skall kunna lösas. Organ för 

sådan samverkan på lokal nivtl är distriktsarbetsniimnderna. SSA-råden 

och anpassningsgrupperna. Dessutom behövs omfattande informella kon

takter mellan förmedling och arbetsgivare för att upplysa de senare om 

arhctskraftsutbudets sammansiittning. Friimjandelagen har diirvid kunnat 

äheropas iiven om dess sanktionsbestiimmelser hittills inte har behövt 

utnyttjas. Om inte denna frivilliga samverkan snart ger bättre resultat än 

f.n. torde del bli nödviindigt att mera strikt tillämpa gällande lagstiftning i 

syfte att pavcrka arbetsgivarnas rekryteringspolitik. 

Även i ett läge med stor allmiin efterfrågan på arbetskraft behövs tem

poriira ätgiirder för vissa arbetslösa som inte kan placeras direkt på den 

öppna marknaden. Niir svårigheten att fä arbete beror på bristande yrkes

utbildning bör en Himplig utbildning föredras framför placering i bered

skapsarbete. Även i övrigt är det i ett högkonjunkturläge nödvändigt att 

iaktta återhållsamhet med beredskapsarbeten. 

För ungdom utan gångbar yrkesutbildning har sv{1righeterna att fä arbete 

till stor del kvarstått trots konjunkturuppgången. Det gäller särskilt de 

16- 18-äringar som inte gtlr i gymnasieskola. Att finna nya former för att 

föra in denna grupp i ett meningsfullt arbete framstår därför som en 

huvuduppgift för både arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. 

Våren 1979 beslutade regeringen att huvuddelen av de siirskilda formerna 

for beredsbpsarbeten och andra åtgärder för ungdom skall sti'I till buds 

även under vintern 1979/80. Nu pågår inom regeringskansliet ett arbete 

tillsammans med arbetsmarknadsparterna för att utveckla nya former för 

gymnasial utbildning förlagd till företag och andra arbetsplatser. Avsikten 

iir att regeringen under år 1980 skall kunna Higga fram förslag till åtminsto

ne en provisorisk lösning av denna fråga. 

Sysselsättningsutredningen (A 1974:02) överlämnade våren 1979 sitt 

slutbetänkande (SOU 1979: 24) Sysselsättningspolitik för arbete åt alla. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. Jag avser att under budgetåret 1980/81 

föreslå regeringen att i särskild proposition lägga fram förslag rörande den 

framtida sysselsättningspolitiken. 
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En arbetsgrupp inom regeringskansliet har utarbetat förslag till en mer 

enhetlig finansiering av arbetsmarknadspolitiska insatser. Förslaget inne

biir bl.a. en sammanslagning av dt: olika fonder som f.n. finns för finansi

ering av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta innebär möjligheti:r 

till utj;imning av över- O\:h underskott i fonderna. Jag avser att senare 

~tcrkllmma till regeringen i denna fråga. 

Beriikningen av medelsbehovct för de arbetsmarknadspolitiska ätgärder

na. vilkt:n jag senare skall hterkomma till. iir enligt giingse budgett:rings

praxis konjunkturneutral. Detta är nödviindigt i synnerhet niir det gäller 

det sti.irsta anslaget. B 3. Sysselsiittningsskapandc ätgiirdi:r. eftersom det 

inte iir mi.ijligt att med siikerhet ange behovet av t.ex. beredskapsarbeten. 

Anslagsberäkningen fiirutsiitter att arbehmarknadsverket hda tiden h:iller 

hiig bert:dskar för all snabbt kunna anpassa verksamheten på olika siitt 

efter arbetsmarknadens utveckling. Jag utgår diirvid ifrtrn att ri:geringcn 

liksom under innevarande budgetår f:'tr disponera t:n siirskild finansfull

makt Sl>m gör det möjligt att med kort varsel anvisa medd som behövs för 

extra arbetsmarknadspolitiska insabcr. 

Medclsberäkningen för ers~ittningar vid arbetslöshet bygger bl.a. på 

antagandet att kassamedlemmarna är arbetslösa i genomsnitt tn: och en 

halv dag under budgetåret. Anslaget föreslås liksom hittills vara förslags

anslag vilket vid behov kan överskridas. 

Som tidigare har aviserats har en utredning om arbetsmarknadsutbild

ningens organisation och administration samt utbildning i företag tillsatts. 

Ungdomens syssdsättningsfrägor bevakas av en särskild partssammansatt 

delegation. DELFUS, som är knuten till arbetsmarknadsdepartementet. 

Statsrådet Mogård har i dag anmält sin avsikt att senare ta upp ett av 

~kolöverstyrelsen aviserat förslag om inrättande av ett centralt planerings

råd, vilket får betydelse för DELFU S framtida uppgifter. Jag har vidare 

under år 1979 tillsatt t:n utredning ( 1979:02) av pensionärernas sysselsätt

ningsförhi\Jlanden. 

Till AMS verksamhetsområde hör vissa frågor inom totalförsvaret. 

AMS registrerar och placerar ut vapenfria tjänstepliktiga för tjiinstgöring 

vid olika myndigheter. För innevarande budgetår har antalet utbildnings

dagar kraftigt ökats. och jag räknar med en fortsatt ökning under hudget

året 1980/81. I enlighet med riksdagens uttalande har regeringen tillsatt en 

Utredning ( A 1979: 05) om vapenfri verksamhetens administration. En all

män utgtmgspunkt for utredningen är att skapa en organisation som ger en 

mer rationell och smidig hantering av vapenfriverksamheten. 
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p,., 1gra111i11dd11i11g 

AMS far -.ina anslag i programtermer. F.n. giiller följande programm

delning. 

I. Arhctsmarknad..,information 

2. Yrkesm~issig lH.:h geligralisk rörlighet 

3. s~'sselsiitt11ingsskapande ft!giirder 

4. Regionalpolitiska stödåtgiirder 

5. Rehabiliterings- och stödtitg~irder fiir wi1rplacerade 

o. Sysselsiittningsskapan<k Mgiirdcr för w[irplacerade 

7. Yrköinriktad rehabilitering 

~- ;\tg~irder fl>r flyktingar 

9. Klllllant stiid vid arbehliishet 

IO.T1>talfiirs,·arsvcrksamhcr 

11. Förvaltning av utrustning 

Programmet Arbetsmarknads information omfattar insamling. 

bearbetning llCh spridning av sådan information som umkrliittar for arbets

sökande att finna famplig sysselsättning eller för arbetsgivare att finna 

erforderlig arbetskraft. Det omfattar vägledning vid val av yrke och utbild

ning och upplysning om fitgärder som är iignade att förbättra vederböran

des möjlighekr p~i arbetsmarknaden. 

Programmet Yrkesmiissig llCh geografisk rörlighet omfattar 

deh bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning och statens kostnader 

fi_)r att anordna särskilda AM LI-kurser. deb ekonomiskt stöd åt flyttande 

arbetskraft. 

I programmet ingär delprogrammen Arbetsmarknadsutbildning. Flytt

ningsbidrag llCh Inlösen av egnahem m. m. 

Programmet Sy s se Is ii t t n i n g s skapande åt g ii r de r omfattar pla

nering och drift av arbetsmarknadsverkets beredskapsarbeten. Det omfat

tar vidare statsbidrag till motsvarande arbeten i annan regi och andra 

fitgiirder med syfte att direkt pf1vcrka eftcrfr[1gan på arbetskraft hos olika 

arbetsgivare. 

I programmet ingär delprogrammen Beredskapsarbeten. lndustribestiill

ningar. Detaljplaneringsbidrag. lnvcsteringsfondsiirendcn och Stöd till la

geruppbyggnad. 

l'nigrammet Regionalpolitiska stiidätgördcr omfattar åtgär

der foratt frlimja lokaliseringen av företag till regioner diir en expansion 

bör friimjas enligt de riktlinjer som har dragits upp i den regionalplilitiska 

planeringen. 

I programmet ing<'1r delprogrammen A vskrivningsl{tn. Utbildningssliid. 

lntroduktionsstlid. Sysselsiittningsstöd. Offertstöd och Lokaliseringslan. 

Programmet R e ha bi I it er i n g s- o c h stöd {1 t g ~-1 r d c r för s v ;I r

p I a e era d c omfattar rehabilitering av arbetssökande. ekorwmiskt stöd ät 
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landstingskummun. kommun. förening eller stiftdse sll!n anordnar arbeh

priivning och arbelslriining samt s:irskild utbildning för arbetssökande med 

handikapp i arbc:tslivel. 

I pmgrarnrnet ingfa delprogrammen Arbetsprövning/arbctslri.111ing samt 

Utbildning av svårplacerade. 

Prograrnmcl S y s se I s ii I I n i n g s sk apan de ;·1 l g ii r Je r f i.i r s v f1 r

p I a c era Je omfattar bidrag till arbetsgivare som ordnar halvskyddat 

arbete samt arkivarbeten. Det omfattar vidare bidrag till h<mdikappade 

m. tl. for Linskaffning av mollirfordon elkr fiir ig{1ngsiillning av egel företag 

samt bidrag till arbetsgivare för arbelshilriide och anpassning av arbets

platser. 

I programmet ingt1r delprogrammen Arbe1shjiilpmcdcl i11 handikappade. 

Niiringshjiilp. Arkivarbele. Halvskyddad sysselsii!tning. Skyudad syssel

~iittning och Hemarbete. 

Programmet Yrkesinriktad rehabilitering omfattar utredande. 

viigledande och arbetsförberedande verksamhet för yrkesobestiimda och 

arbetshandikappade jämte utvccklingsarbete inom området yrkesinriktad 

rehabilitering. 

I progrnmmet ingår ddprogrammcn Arhetsmarknadsinstilul och Institu

tet för mclodut veckling och forskning. 

Programmet Ål giird er för flyktingar omfatlar iiverföring till Sve

rige Lll'.h omh~indertagande av flyktingar och vissa •mdra grupper av utbn

ningar tills de kan placeras på arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen Överföring av flyktingar och Om

händertagande av llyktingar. 

Programmet Kontant stöd vid arbetslöshet omfotlartillsynav 

och stöd till erkiinda arbetslöshetskassor samt bidrag lill arbetslösa som 

inte har riill till crsiillning genom arbetslöshetsförsiikringen. 

I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arhetslöshctsbssor. 

Kontant arbctsmarknadsstiid och Omställningsbidrag. 

Programmet T o la Iförs vars verksam h e I omfallar kartliiggning av 

arbetskraftsförhållandena i krig. uppr:ittande av en krigsL>rganisation för 

arbelsmarknadsverkel. personalplanläggning för det ekonomiska fors varet 

och handfaggning av ansökningar om anstånd med militiir 1jiinstgi.iring. Det 

omfallar oeksl1 tillsyn av utbildning för vapenfria tjiinslepliktiga samt pla

cering och registrering av de vapenfria. 

I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskapsplanering 

sam! Vapenfria lj~instepliktiga. 

Programmet Förvaltning av utrustning avser förvaltning av mer 

kapitalkriivande utrustning. l. ex. förliiggningsbyggnadcr och viigma

skiner. Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsvcr

kel. varvid hyran skall hcriiknas så att alla uppkommande kostnader l~icks. 

I programmet ingår delprogrammen Förl;iggningsbyggnad~r samt Maski

ner oc:h fordon m. m. 
~ Rihdage11 1979/110. I som/. Nr 100. Bilaga 15 
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Den redlivisade programindelningen kommer fr.o.m. hudgetärel 1980/81 

all iindras si·1 all de! inlim programmet Regionalpolitiska stödätgärder 

ing~icnde delprogrammet lntroduktionsstöd upphiir. Vidare kommer pro

grarnmct Rehabiliterings- lieh stiidätgiirder l'lir svitrpla..:erade all upphöra. 

Den verksamhet Sllm finansieras fr{tn i prngrammt.:I ing[tende delprogram

met Arbetsprövning/arbelstriining u..:h huvuddelen av delprogrammet Ut

bildning av svi1rpla..:erade kommer i fortsiillningen all finansieras frtm 

prugrammet 'Yrkesinriktad rehahilitering. delprogrammet Arhetsmark

nadsinslitut. Dessutom klHnmer prngrammct Sysselsiittningsskapande åt

giirder för sviHpl;1..:er;1de all i tlHbiillningen beniimnas Siirskilda :itgiirder 

för arbetsanpassning ll<..:h sysselsällning. Verbamhel s1lln finansierats fri.in 

anslag under i programmet ingitende delprogrammen Skyddad sysselsiill

ning och Hemarbete kommer fr.o.m. den I januari 19!'<0 att finansieras frtm 

anslaget C 7. Bidrag till Stiftelsen Samhiillsförctag. Ddprngrammet Skyd

dad sysselsiittning kommer do..:k all k vars lit under hudgetäret 1980/X I 

.:-ftcrsom arbetsmarknads verket har vissa kvarstäende ätaganden gentemot 

de tidigare huvudmiinnen. Delprogrammet Hemarbete upphör fr.o.m. bud

getitret I 9XO/X I. Delprogrammen Arkivarbete o..:h Halvskyddad sysselsiitt

ning kommer att slits ihop till ett delprogram Anstiillning med lönebidrag. 

Flertalet a., programmen finansieras frftn anslag som hchandlas i det 

följamk under förevarande avsn:tt H. Arbetsmarknad m. m. Programmen 

Siirskilda ittgärder for arbetsanpassning och sysselsättning samt Yrkesin

riktad rehabilitering finansieras från cl! anslag som behandlas under av

snillel C. Arbetsmiljö. Programmet Regionalpolitiska stödätgärder finansi

eras fritn anslag under fjortonde huvudtiteln. hcnämnda dels Regionalpoli

tiskt stöd: Hidragsverksamhet. dels Regionalpolitiskt stöd: Lokaliserings

lån. Programmet Åtgärder för flyktingar slutligen finansieras från ett an

slag som behandlas under avsnittet D. Invandring m. m. 

Investeringar i utrustning finansieras från rcservationsanslagct B 7. Ar

betsmarknadsverkel: Anskaffning av utrustning. 

Arhe1.1mar/..11ad.11·1·rke1. 11/gijia och anslag m.111. .fi'irddude 11tl 11rogram (kr.) 

Program 1978/79 
Utgift 

1979/80 
Anvisat 

Beräknad ändring 1980/81 

Arhetsmarknadsinformation 
Yrkesmässig och gcogralisk rörlighet 
Syssclsiittningsskapandc iltglirder' 
Regionalpolitiska stödt!tgiirder 
Särskilda fltgänler för arhets
anpassning nch sysselsättning 
'Yrkesinriktad rehabilitering 
Åtgärder för flyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Totalförsvars verksamhet 
Förvaltning av utrustning 

1 Exkl. >löd till lageruppbyggnad 
'Medel endast för halva budgetåret 

739826000 
2 871 355000 
3 273 354 000 

485 126000 

I 320469000 

102785000 
I 099245000 

51 456 ()()() 
-· 2422000 

767 560000 
2 280 169000 
1958000000 
1473 300000 

I 336 5.'iO 000 
2140000002 

77925 000 
I 033 829000 

72 8!0000 
I 000 

AMS 

+ 221575000 
+539042000 
+ 136870000 
-517330000 

- 38 150000 
+ 213 775 ()()() 
+ 4075000 
+ 312026000 
+ 8 220 ()()() 

Föredraganden 

+ 34 152 ()(X) 
+ I05 432000 
+ 167000()(Xl 
- 66800000 

-122450()(Xl 
+2145000()() 
+ 12 195000 
+299971000 
+ 7102()()() 
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Arl>1·1smarknad.\\'t'rke1s F>1Ta/111inJ,:sk11s111wler. 

AMS är central forvaltningsmyndighct för allmiinna arbetsmarknadsfr{1-

gor. AMS iir även chefsmyndighet flir länsarbetsniimnderna nch arbetsför

medlingen. I styn:lscns uppgifter ingt1r att leda planliiggning a\· och s.iiilv 

vidta ätgiirder som betingas av arbctsllishet eller brist p{1 arbetskraft. 

Styrelsen skall leda verksamheten i fritga Llm regiPnalp1)litiskt stöd l>Ch 

bL'driva rådgivning nch upplysning rörande niiringsliveh lokalisering. Sty

relsen handliigger iirendcn om invcstcringsfondcr. ersiittning vid arhetslös

hcl och uthinningars deltagande i det sven.~ka arbetslivet. Styrehen skall 

ocks;'1 ha i.iverinseende över Jen offentliga arbehfiirrnedlingen samt iiva 

tilbyn i.iver annan arhcb.formcdling än den offentliga t\\.:h övi:r de erkiinda 

ar!Jchliishctskassorn;1. Ärenden riirande tHnyttjand(•t av landcis arbeh

kraft vid krig eller krigsfara. upr;.kuv eller anstimd mcd militiirtjiinstgiiring 

samt varenfria tjiinstcrliktiga handliiggs ockst1 av :\MS. 

Chef för AMS iir en generaldirektör med en iivcrdirektör som stiillfi.ire

triidare. Inom styreben finns tre avdelningar, niimligen avdelningen for 

arhetsrnarknadsservice. avdelningen för sysselsiittning;.planering och av

ddningen för ekonomi och administration. Inom avdelningarna för arbets

marknadsservice och sysselsättningsplanering finns vardera sex enheter 

och inom avdelningen för ekonomi och administration linns fem enheter. 

Under AMS iir liinsarhetsnämnderna länsmymlighctcr fi.ir allmiinna ar

betsmarknadsfrtigor. De leder arhetsförmedlingcn i liinen. De har älagts 

vissa uppgifter enligt lagen ( 197-l: 13) om vissa anstiillningsfriimjande titgiir

der och iirendcn om crsältning vid arhetsli.hhet. De skall bilriida AMS vid 

planering for forsvarsheredskap. 

Ya1je Hinsarbctsniimnd har ett kansli som bestt1r av en fiirmedlingsav

dclning. en plancringsavdelning och en administrativ avdelning. Arbetet 

hos liinsarhetsniimndcn leds av en liinsarhetsdirektör. 

Lob! myndighet för allmiinna artietsmarknadsfrägor är arbctsförmcd

lingen. Den skall inom sitt område utöva den offentliga arhetsförmedlings

vcrhamheten. vari ingår yrkes vägledning och arhetsvård. Den skall Jiir

vid pr~iva frr1gor rörande enskilda personers arbct&marknadsutbildning. 

arhctsvärd och hjiilp vid arhelslöshet samt stöd vid flyttning (lCh andra 

i\tgiirdcr som vidtas av sysscls;illningsskiil. i den mtm sädana fritgor ej skall 

prövas av AMS eller länsarbetsnämnden. 

Landet iir indelat i 79 arbctsflirmedlingsdistrikt. I va1je (fotrikt finns en 

arbetsförmedling. som består av ett distriktskontor och ett antal ll)kalkon

tl>r. samt en distrikharhetsniimnd. Förmedlingsarbetet i ett distrikt leds av 

distriktsk\1ntl1rschefrn. Större f\.irmedlingskontor iir uppddade i kundmot

tagning samt förmedlings- och utredningssektioner med vardera ett tiotal 

hamlliiggare. 

Förvaltningskostnaderna avser i huvudsak lönekostnader llCh andra om

kostnader for rersonalen vid AMS. liinsarbetsniimnderna ,ich arbetsför

medlingen samt kl>Stnader för lokaler och automatisk datahchandling 
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( ADH). hirvaltningskostnaderna belastar programmen. Medel for au täcka 

dessa kostnader tas upp under samma anslag som övriga kostnader fiir 

resp. program. Liks1im tidigare har AMS dock redo\'isat förvaltningskost

naderna gemensamt för alla programmen. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

AMS Föredraganden 

Personal 

Handl;iggandc personal 4294 +I 000 
Övrig personal' I 511 + 350 

5805 + 1350 -t-100 

Utgiftsposter 

I .önckostnadcr 561504000 +173871000 +50 121000 
Persl>naluthildning 11393000 + 14842000 + 676 ()()() 
Rcsecrsättningar 14910000 + 3990000 + 65000 
Expenser 34 778000 T 16452000 + I 056000 
ADB. administration 9550000 I 280000 - 2 475 000 
Lokalklistnader 

a) AMS 16 500000 + 1320000 + I 142 000 
hl Uinsarheh-

nämnderna o. 
arhetsförmed I. 89600000 + 31250000 + 9514000 

Arvoden 4 675 000 + 2 325000 46000 
Sjuk v!1rdskostnader I 900000 + 215000 + 145000 
Post<.tvgifter 800000 + 300000 + 42000 
Kapitalkostnader 3000000 + 3 000000 900000 

748610000 +246285000 +59340000 

' inkl. hyråas~istenter och assistenter 

Siirskilda skri1·l'iser m· AMS 

I skrivelse den 15 juni 1979 har AMS under åberopande av att vissa 

arbetssökande har ett stort behov av stöd och vligledning i samband med 

resa för att söka arbete (s.k. sökandcrcsa). hemställt om s~irskilda medel 

inom ramen för posten reseersäuningar för att täcka kostnader i samband 

med att en förmedlare ledsagar den arbetssökande vid sådana resor. 

I skrivelse den 31 oktober 1979 har AMS redovisat antalet personer och 

den totala lönekostnaden under budgetåret 1979/80 för personal inom 

arhe(smarknadsverket som berörs av att Stiftelsen Samhällsföretag den I 

januari 1980 övertar vissa arhetsuppgifter. Av skrivelsen framgår att vissa 

personer ~om kvarstannar inom verket har beretts anställning på vakanta 

tjänster inom AMS. Andra per~oner som beriiknas kvarstanna inom verket 

har inte kunnat placeras pi\ annan t.i~inst och kommer därför att belasta 

lönekostnaderna under B. Arbetsmarknad m.m .. för programmen gemen

samma förvaltning~kostnadcr under andra hälften av budgetåret 1979/80 

med 438967 kr. 
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AMS 1111.,fag~ji-a111stiil/11i11g 

I. Pris- ,ich li.incomr;ikning utgiir 63.8 milj. kr. 

2. Bc~raringsaltarwtivet ~kulle innebiira en minskning av rneJh:n för 

gemensamma förvaltningsknstnader med 16.2 milj. kr. 

3. L1i111'kt1.,·111wil'r. Under denna utgitbrost faller Jeb avliiningsför

mit!ler fi.ir rerson<ilen inkl. praktikanter vid AMS. l:insarbetsn;imnderna 

od1 arbetsförmedlingen. dds ers;inningar till experter och sakkunniga, 

dels arvllden till J;ikare. kont<tktm;in för yrkesviigleJning. arhetsför-

1111.:Jlingsurnbud od1 siirskilJa miinstri ngsfiirriiUare. 

Vad g;ilJer arhdsfi.irmedlingcn betingas behnvct av personaltillskott för 

hudgetilret 1980/8 I friimst av vikten av fortsatt rersllnell förstirkning av 

den e!,!entliga platsfiirmedlingen där behovct bctingas friimst av eff<:ktivarc 

indi' iduell plahflirmedling. 

De hittilbvarande fi.irsöken med ADB i plahförmedlingen visar att termi

nail'r Jlir sökning och bevakning av lediga platser kan fi.irhiittra förmedling

efö service till arbetstagare 11ch arbetsgivare. Men den forhiittraJe ser

vicen kommer att kr;iva mer personal for au den fylligare och snabbare 

informationeo skall kunna komma sökande och arbetsgivare till gl1Jo. 

Vidare finns det ännu inga fullsthndiga uppgifter om hur mitnga arbetssö

kamk som inte kriiver od1 hur mänga Sllm kriiver arbetsförberedande 

insatser. Men det stM helt klart au den sistniimnda gruppen ;ir den största. 

Det innehiir att Jet kriivs nmfottande fiirbereJande insatser innan sj;ilva 

platsformedlingen kan ta vid. Dessa insaher s,im stiiller stnra anspr:'1k pt1 

pL·rsonalen iir ufta avgörande för att minska den bristande överensst~im

ml'hen mellan utbud o.:h efterfriigan p{1 arbehkraft. 

Arbetsförmedlingens yttre kmHl1rsl1rganisation behöver ytterligare för

:indra .... I stiillet för att bygga ut redan förut stora kontor hör nya lokalkon

tor I s.k. stadsJdskont11rl inriittas. Detta kan skl' gl'nom uppdelning av Je 

stiirre klintoren. Avcn i de kommuner som f.n. saknar tlirrnedlingskontor 

blir lnkalkontor inriittas. Vidare hi.ir J.: mindre kont11ren byggas ut perso

nellt. 

Distriktsarbetsniimndernas kanslier behi.iver personal för sin verksam

het. Innan dl'ssa beho\ kan tillgodosl's nKtSlL' personal för kansliuppgif

tema tas fr:1n arhetsfiirmedlingen. 

I .ibom under dl' se1wste ärl'n hegiirs L'nda~t fft tjiinster för AMS centrala 

1>rganisation. 

Det samlade personalbelllwct för i första hand arbchformeclling och 

lims;1rhets11i1m11Jerna iir stort. 

I -..itt v'iren 1979 avliimnade slutbetiinkande har sysselsiittningsutred

ningen fiire-dagit att arbl'tsförml'dlingen undl'r en kmi1rspnioJ skall till

friras minst 4 000 nya tjiinster. AMS s11m anser att starka skiil föreligger for 

en t..rartig utbyggnad av de platsforml'dlande insatserna hl'mstiiller att 

liinem..:dlen uppriiknas m..:d 124.7 milj. kr. vilket medger inr~illande av 

I J:'O nya tj;inst.:r under huJgeti1ret I 9XO/X I. Av bcgiirda tj;inster bör 900 

avs;ittas fiir egentlig platsförmedling. 
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Al'vtS hcr;iknar det sammanlagJ;1 medelshehovct !lir lönckostnadcr till 

735.4 milj. kr. ( + 173.9 milj. kr.l. Av ökningen iir 49.2 mil.i. kr. löneomriik

ning. 

4. P1·r.1011alurhild11i11g. En ökaJ satsning biir ske pä tiirthildning av 

förmedlingspersonal. Fortbildningsprngrammet hör domineras av utbild

ning och met1,dik rörande platsförmcdling oeh i metoder att stödja s:irskilt 

utsatta grupper p;1 arbetsmarknaden. Betydande insatser behövs oeksä för 

att utveckla ledningsfunktionerna inom fiirmedlingsorganisationen (arhets

kdarutbildning). Under budgctftrct lllXO/X I ber;iknas I 300 aspiranter gi1 

igenom gr11ndutbildning till en kostnad av 7 400 kr. per deltagare. Grundut

bildningcn ;1v personal som inte n::kryteras aspirantviigen beriiknas omfat

ta bl.a. forvaltningskunskap och arbetsmarknadskunskap. Utbildningen 

för 550 nyansUillda ber;iknas kosta ca 2 milj. kr. 

F\lrthildning bL'riiknas ske av 2 200 pL'rsoner och kommer fr:imst att 

inrik!as på att öka personalens kunskaper och färdigheter i fraga om 

platsförmedling. viigledningsmetodik och handikappkunskap. Vidare ingfö" 

urbildning for arbetsvärdare och yrkL'svägkdare liksom för handläggare 

med spL'cialfunktioner. Fortbildning iir ocks11 erforderlig för bitr:ides- och 

assistentpersonal. Fortbildningen för dessa beriiknas omfatta I 500 perso

ner och motsvara ett medelsbehov av drygt 3 milj. kr. 

Den totala kostnaden för personalutbildningen beräknas uppgå till 26.2 
milj. kr.(+ 14.X milj. kr.) for hudgcttm:t 19XO/XI. 

5. t."xp1·11.11'1". Anslagsposten omfattar möbler och inventarier samt tek

fon och telex. Vidare omfattar anslagsp\isten kostnader !lir bl.a. kuntorsut

rustning. kopining. bi.ickn och tidskrifter. Av ökningen av mcdelsbeh11vet 

ra 16.4 milj. kr. avser 2,7 milj. kr. prisomriikning. 6.6 milj. kr. ökade 

foljdkostnader till den begiirda personalökningen och 7.1 milj. kr. i.ivrig 

fi.ir;indrad verksamhet. 

6. Lokaler måste anskaffas for de arbetsfi.irmedlingskontor som fätt 

personalforstärkningar under budget::\.ret 1979/!W. Lokaler mäste vidare 

förhyras för kontor i kommuner som saknar arbetsförmedling och i större 

kommuner där arbetsförmedlingen dela-; på mindre kontor eller komplet

tera~ med stadsdelskontor. 

lkhovet av lokalförändringar iir större :in vad ~om kunnat tiickas med 

anvisade medel. För att kunna tillgodose behoven av lokalförändringarna 

totalt erfordras en flerårig planeringsram (exempelvis tre år). 

Den begiirda personalfi:>rstiirkningen för budgetilrel 1980/81 leder till 

behov av ynerligan: lokaler. Vidare kr~ivs föriindringar av kundmottag-

nmgarna. 

Behov föreligger av att bygga ut och fi.irstiirka konl\lrsnätet med iikat 

lokalhehov som följd. 

För inkodning av lediga platser och för vidgade försök med sökning och 

matchning kräv::. terminalrum som uppfyller de krav som mäste stiillas pt1 

terminalarbetsplatser. 
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Vid ett sil)("( antal arbetsfiirmeJlingar mi\ste - enligt krav av skyJds

kommitteer - i'ltgiirder viJtas for all förhiittr;i miljiin i lobkrn<1. Bl.a. 

erfordras omhyggnader av entrccr och hissar samt anordnande av handi

brptoalettcr m.m. 

För de distriktskontor, vid vilka det skall finnas distriktsarhetsniimnder. 

erfordras enligt arkivmyndigheterna arkivlokaler av viss standard. Vidare 

hehöver de rum. där förmedlingens arhetssökandchlanketter förvaras i s.k. 

aktautom;1ter. giiras biittre rustade frän <ikerhets- och br;mdskyddssyn

runkt. Enligt gjorda beräkningar eri'ordras 0,5 milj. kr. per är under en 

femårsperiod for att tiicka dessa behov. 

För kontorslokalcr har hyrorna ökat kraftigt under de tre senaste ären. 

Under budgetäret 1980/8 l erfordras enligt liinsarbetsniimndernas beriik

ningar en ökning av lokalytan med 25 000 m2
. Totalt har medelsbehovct for 

lokalför~indringarna beriiknats till 23 milj. kr. Av denna summa avser ca 5 

milj. kr. inrednings- och ombyggnadsarbeten i befintliga 1l1kaler. 

AMS anser att liinsarbetsniimndernas yrkanden viil svarar mot hehovet 

av förändringar och ökning av lokaler. Om hänsyn tiven tas till tidigare i\rs 

ackumulerade behov om 7 milj. kr., erfordras för budgetåret 1980/8 l en 

plancringsram om totalt 30 milj. kr.(+ 20 milj. kr.). 

7. Sammanfiatning. Medclsbehovet för de gemensamma förvaltning~kost

naderna uppgfl.r under budgetåret 1980/81 till totalt 994.9 milj. kr. (+246,3 

milj. kr.) Av ökningen utgör 63.8 milj. kr. rris- och liineomräkning. 

FiircJraga11Je11 

Den betydande utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken som iigt rum 

under senare är har bl.a. inneburit en kraftig upprustning av arbetsmark

nadsverket. Denna upprustning har gällt bäde en ökning av personalen m:h 

organisatoriska förändringar med syfte att öka dfrktiviteten i förmedlings

arbetel. 

Fasta arbetsformer i platsfi:irmedlingcn flir att ge alla arbetssökande en 

individuellt anrassad service har införts vid samtliga arbetsförmedlingar. 

Utbyggnaden av ADB i fi.irmedlingsarhetet fortsiitter och lagen om allmiin 

pl<1tsanm:ilan har nu införts i J8 av 24 Wn. Ett flertal utredningar pågar f.n. 

för att se över olika funktioner inom arbetsmarknadsvcrkcl. Inom AMS 

har en arbetsgrupp I PLOGJ med representanter for arbetsmarknadens 

parter utarbetat ett förslag till hur den framtida organisationen inom ar

bchflirmedling.~kontorcn av platsformedling skall se ut. Förslaget ~ir pfl. 

remi ... s hos fansarbct..,n~imndcrna och de centrala organisationerna p~\ ar

bchmarknaden. Under våren och sommaren 1980 kommer arbct~gruppen 

all arbeta fram ett slutligt org,111isationsförslag som kommer att presente

ras for regeringen i anslagsframstlillningen för budgetf1ret 1981/82. Vidare 

p1\gi1r inom AMS pil uppdrag av regeringen och i samverkan med statskon

toret en översyn av AMS organisation me<l anledning av att en central 

..,tiftelsc bildats för skyddat arbete och att en ny organisation för <len 
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yrkesinrik1aJe n:hahilileringen startar sin verksamhet. Resultatet av över

synen skall rcJovisas för regeringen senast Jen I september 1980. Arbets

marknaJsuhknllet har föreslagit riksdagens revisorer att mot bakgrund av 

;irbelsmarknadsvcrkch åligganden tH.:h organisation undersiika hur de nya 

1jiins1crna. som arbetsmarknadsvcrkel erhällit unJer 1970-talet. dispone

rats. UnJersökningen skall också omfalla personalfrånvarons storlek och 

orsaker samt hur verket fyller uppkomna vakanser. ViJare skall AMS i 

samr~1d mcJ slalskontoret se över verksamheten i regionkontoren som 

tekniskt och ekonomiskt granskar och övar tillsyn av beredskapsarbeten. 

Översynen skall rcJovisas senast i anslagsframstiillningen för hudgetåret 

19X I /82. Slutligen pf1gär genom riksrevisilinsverkets försorg ett särskilt 

projekt för all göra en prestatilmsreJovisning av arhetsförmedlingarnas 

vt.'rksamhct och en bedömning av arbelsmarknadsverkcts ekonomiadmi

nistration. fag vill i della sammanhang också erinra om all arhetsmark

naJsutskollel tAU 1978/79:20 s. 4)) har anfört all det pt1 nf1got längre sikt 

finns skäl fi.ir en ml'r ingäende parlamentarisk utredning om arhetsmark

nadsverkets organisation och arbetsforml'r och att det kunde vara anled

ning all niirmare övcrviiga detta sedan sysselsiittningsutredningen slutfört 

sitt arbell' och remissyttrandena över utredningen he<trhetas. Jag avser all 

ätnkomma till regeringen i denna fr{1ga. 

För nästa budgetar har jag, med hänsyn till att arhetsmarknadsverkets 

verksamhetsomräde bedöms som särskilt angeläget, som utgångspunkt vid 

heriikningen av verkeb förvaltningsknslnader godtagit att avdragsposten 

som ingår i huvudförslaget reduceras fri111 2 till I~:.; .. 

Hi1tilb under 1970-talet har arbetsmarknadsverkel tillförts ca 2 100 

tjänster för all i huvudsak först~irka den egentliga platsformedlingen. Trots 

den konjunkturförbänring som har skett och det ökade utbudet av lediga 

platser är det ~lora svärighcter för arhctsförmcdlingen all jiimka samman 

krav och önskemål frän arhetsgivare resp. arhclstagare. AMS har för 

hudgetårel 1980/81 begärt ytlerligare I 350 ljiinsler för att möjliggöra en 

effektivare individuell platsfö1medling och för all förstiirka de platsför

ml'dlande insatserna speciellt för siirskilt utsatta grupper av arbetssökan

de. Jag delar uppfattningen att arbetsmarknadsverket iiven för nästa bud

getår hör erhfdla en personalförstärkning för just platsförmedlande upp

gifter. Nuvarande budgetfage ger inte något utrymme för samma snabba 

ökning som hittills under 1970-talet. Fn sådan är heller inte fämplig mot 

bakgrund av påg{1ende översynsarbete. Jag iir emellertid angelägen om att 

den personella upprustningen fortsiitter och fi.ireslär alt arbetsmarknads

verket för buJge1ärc1 1980/81 tillförs li.int.'medel motsvarande ytterligare 

100 tjiinster. I likhet med föregående ftr hör det ankomma på AMS att 

föreslå och pa regeringen att besluta om för vilket slags personal lönemed

len skall anviindas. Jag förutsätter dock att huvuddelen av ökningen kom

mer den egentliga platsförmedlingen tillgodo och siirskih den platsförmed

ling som iir inriktad på de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden som 
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I.ex. ungdomar och handikappade. Jag har i antalet nya tjänster också 

räkna! in två tjiinster för AMS plarit:'ringsarbete för lotalförsvarsändamM. 

Jag vill också för riksdagens k~innedom n;imna att regeringen nyligen har 

hemyndigat AMS all fr.o.m. den I januari 1980 anställa högst 100 aspi

ranter for all de tj;inster jag nu har fi.irordat skall kunna besättas av 

färdigutbildade arhetsformedlare under nästa budgetår. Jag återkommer i 

det följande till den s.k. aspirantantagningen. 

I samband med att en centrnl stiflelse för skyddat arbete fr.o.m. den I 

.i<muari 1980 övertar vissa arbetsuppgifter av arbetsmarknadsverkd har 

AMS redovisat ett 20-tal personer, i huvudsak pti AMS centralt. som hdt 

eller till viss del haft uppgifter som övenas av stiftelsen och som ber~iknas 

kvarstanna inom verket men inte kunnat placeras på vakant tj;inst. Jag 

utgår ifrån all dessa personer snarast placeras pti andra uppgifter inom 

verket. Jag har ocks::\ fi.ir personal som har liimnat arbetsmarknadsverket 

och i.ivergätt till ifrägavarande stiftelse reducerat de gemensamma förvall

ningskoslnaderna för budgetäret 1980/81 med 1.7 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang ocksä för riksdagens kännedom nämna all 

när arkivarbete fr.o.m. den I juli 1980 överförs till anstiillning med lönebi

drag kommer löneutbelalningama. som idag sköts av länsarbetsnämn

derna. att i fortsättningen skötas av den myndighet eller organisation d~ir 

vederbörande är anstiilld. Ett 40-tal personer arbetar idag med sådana 

uppgifter inom arbetsmarknads verket. Vidare vill jag n;imna att niir arbets

marknadsinstitut inrättas fr.o.m. den I januari 1980 kommer arbe1smark

nadsverkeb regionala organisation all lillföras ytterligare ca 3 000 arbetsta

gare. De ekonomiadministrativa frågorna avseende in~tituten kommer helt 

att ligga pä Hinsarbetsnämndemas kanslier. AMS har angivit att niimnder

Il<JS kanslier med anledning härav hehöver förstiirkas med ca 40 personer. 

Vid min tilldelning av lönemedel för budgetårel 1980/81 har jag tagit 

hiinsyn till bilda dessa förhållanden. 

Ya1je är antar AMS ett antal s.k. aspiranter som efter clt i'trs praklisk 

verksamhcr och ur bildning erhåller tjänst som arbetsförmedlare inom Vf("

kct. Dessa aspiranter antas av AMS regelmässigt tidigt på hösten för att 

per den I juli året diirpå kunna besätta de nya tjiinsterna och de tjiinster 

som genom avgängar under året blir vakanta. Antagningen sker allts~t i ett 

läge niir antalel tjänster for kommande budgetttr inte är känt för AMS. 

Detta har inneburit att antalet aspiranter i vissa fall kommit att översliga 

det anlal tjhnster verket fatt och den avgång som skett. Mfmga aspiranter 

har diirför efler det utbildningen avslutats fatt viinta på att erhälla en 1jänst. 

För att denna obalans inte skall uppkomma i forts;ittningen vill jag för 

ribdagens bnnethim meddela att jag avser föreslå regeringen att uppdra 

fil AMS att i fortsiittningen anta aspiranter direkl pä de lediga ljiinster som 

uppkommer inlllll v<:rkel. I och med detta skulle niimnda obalans elimine-

ras. 

riir personal111bildning har AMS hegiirt iikade resurser. A ven jag hcriik-
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nar en viss ökning av beloppet som motsvaras av den personalförstärkning 

jag har förordat. Detta innebiir att personalutbildningen under budgetåret 

1980/81 kan bedrivas med oföriindrad volym per anställd inom verket. 

AMS har begiirt siirskilda medel inom ramen för posten reseersilttningar 

att användas i samband med att en arbetsförmedlare medföljer den arbets

sökande till det nya arbetet. Jag kan inte biträda förslaget. 

Min beriikning av lokalkostnaderna grundas pti. att <len av mig förordade 

personalökningen iir mindre än vad AMS har begiirt. 

I februari varje är har AKU utökats med vissa tilliiggsfrftgor som insam

lats och bearbetats av Statistiska centralbyrän tSCBl pft AMS uppdrag. 

SCB har i samråd med AMS föreslagit att kostnaderna för dessa tilläggsfra

gor övertas av SCB och att medel härför överförs frtrn AMS till SCB. Jag 

förordar dii1for att ett belopp <IV )20000 kr förs över frti.n posten ADB. 

administration till anslag hfö SCH. 

Me<l hänvisning i övrigt till <len tidigare redovisade sammanstiillningen 

beräknar jag de gemensamma förvaltningskostnaderna under budgetåret 

1980/81 till 807 .9 milj. kr. att fördelas mellan programmen. Som har 

nämnts i det föregäende tas medel för förvaltningskostnader upp under 

samm~1 anslag som övriga kostnader för resp. program. Kostnaderna under 

programmet Förvaltning av utrustning skall täckas av hyra som debiteras 

de program som anviinder utrustningen. 

Följande tablå visar hur de gemensamma forvaltningskostnaderna förde

lar sig mellan programmen. 

Program 

Arhctsmarknadsinformation 
Yrkesmiissig och geografisk rörlighd 
Syssclsättningsskapande åtgiinlcr 
Regionalpolitiska ~tödtitg~irder 
Särskilda åtgiirder för arbetsanpassning och 
sysselsättning 
Yrkesinriktad rchahilitcring 
Åtgiirdcr för nyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Totalförsvars verk sam het 
Förvaltning av utrustning 

B I. Arbetsmarknadssen'ice 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 fiirslag 

87 6 63 I 000 

9()9 061 000 

955913000 

1980/81 
Beräknat 

683 550000 
38000000 
25000000 

6500 000 

20200000 
5 700000 
4000000 
8900000 

14500000 
1600000 

807950000 

Fr!in anslaget hestrids utgifterna for programmet Arbt:tsmarknadsinfor

mation ~amt delar av programmet Yrkesm~issig och geografisk rörlighet. 
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Programml.'l Arbctsmarlrnadsinformation ;ir inte uppdelat pi1 delprogram. I 

programmet 'r'rköm;bsig och geografisk rörlighet ingär delprogrammen 

Arbetsmarkn<1dsutbildning. som redovisas under ett separat anslag ( l:l :!. 

Hidrag till arhctsmarknads11tbildningl. Flyllningshidrag och Inlösen av 

egnahem m. m. 

Programmet Arbctsmarknadsinformation omfattar olika verksamheter 

som syftar till att ge arbchsi.ikande stöd för hästa möjliga utbyte av sitt 

arbd~kraftsutbud od1 att medverka till att arhctsgivarc inom de arhcts

kraftstillg{mg<tr som finns eller kan utvecklas finner erli>rderlig personal. 

Avdelningen for arhetsmarknadsservicc vid AMS handhar verksamheten 

central!. Linwis och lokalt iir liinsarbetsniimnderna resp. arbetsförmcd

lin!,!en ansvariga. 

1978/79 1979/80 Beräknad lindring 1980/81 

Utgift Anslag AMS 

Pr<>f,:Wl7llllt'/ Arll('t.1·mark1wds-
inj(>rnwtion' 739826000 767 560000 + 221575000 

Programmet Yrkt'.\'11ltinig o. 
geoi:rtdisk riirlighet 136805000 141501 {)()() + 32490000 

flyttningshidrag 135 264000 14()()()()()()() + 32000000 
Inlösen av cgn;:ihem m. m. 15 ()()() I 000 
Förvaltningskost nadcr I 526000 I 500000 490000 

8766310002 909061000 +254065000 

'lnheriiknat förvaltningskostnader. 
2 Exkl. förvaltnings kostnader för dc:lprogrammct Arbetsmarknadsutbildning. 

Arhetsformedlingens verksamhet kan delas upp i en informationsfunk

tion. en plahformedlande funktion och en arbetsförberedande funktion. 

Till informaticinsfunktionen hiir alla allmänna upplysningar. muntliga. 

skriftliga eller via andra informationsmedia. som arbetsförmedlingen läm

nar. 

Arbcbförmedlingens platsförmcdlande funktion avser den hjiilp som 

lämnas till arhetssökande vid platsvalet och till arhetsgivare som söker 

arbetskraft. Denna hj;ilp kan famnas under relativt enkla former men ocksä 

kr;iva stora insatser av tid och personal. Hjiilpen till arbetssökande kan 

hestft i att förmedlingen nimnar individuella förslag p[1 lediga platser. flir 

sökandes riikning kontaktar arbetsgivare om lcdiganm;ild plats eller an

skaffar plats s1m1 inte har anmiilts till förmedlingen. För att underfatta att 

anstiillning kommer till st{tnd kan förmedlingen ge hidrag till llyttning eller 

olika slags arhetshjiilpmedel. Arbetsgivarna kan fä individuell hj;ilp genom 

att förmedlingen föreslår viss sökande till ledig plati;,. söker arhetskraft 

som inte finns anmiild hos förmedlingen eller ger bidrag till utbildning eller 

till siirskilda anordningar pli arhctsplaben. Ackvisition av platser genom

förs ofta i samband med besök av förmedlare på företagen. Diirvid disku-

Föredraganden 

+34152000 

+ I 2 7 00000 
+ 12 600 ()()() 

+ 100000 

+46852000 
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ti:ras ~iven frtigor röranJe arhetstidens omfattning. arbetsplatsernas ut

formning. den kvinnliga arbetskraftens. de handikappades och iildres an

stiillningsmöjlighcter. företagens personalpolitik m. m. 

Arbetsförmedlingens arbetsförbereJande funktion inriktar sig pft siikan-

1.k S\\m inte direkt kan fä arbete p{l hcm1.wten e\\n '<ll1lYän \)l"\. Hw ·,\\\ en 

anstiillning skall komma till sttmd kan skilda ätgiirder behövas. Det kan 

giilla yrl-.:esbyte. iindrade arbetsuppgifter. flyttning. yrkesutbildning. an

st:illning i skyddat arbete och niiringshjiilp till eget fl.iretag. 

Arbetsförmedlingens anviindning av de rörlighetsfrämjandc och syssel

siittningsskapanJe fitgiirderna liksom siirskilda ätgiirder för arbetsanpass

ning od1 syssclsiittning utgör särskilda program och Jet sistniimnda be

handlas under avsnittet C. Arbetsrniljii. 

I' ro g r a m m e t A r b e t s rn a r k n a d s i n f l> r m a t i o n 

Ö1·<'rlii11111ad,· l'llf'fl"rtcr.fi·i/11 AMS 

I skrivelse den 19 oktober 1979 har AMS. sedan riksdagen beslutat 

(prop. 1978/79:131. AU 1978/79:34, rskr 1978/79:304) att lagen om allmiin 

platsanmälan skall byggas ut till att omfatta hela riket och regeringen 

bemyndigat AM S att bcst:imma i vilken takt utbyggnaden skall ske. re

dovisat den fortsatta utbyggnaden. Fr.o.m. den I oktober 1979 infördes 

lagen i ytterligare titta Hin. Dessa iir Örebro. Viistmanlands. K11pparbergs. 

Giivleborgs. Yiisternorrlands. Jiimtlands. Västerbottens och Norrbottens 

liin. rnirmed omfattar lagen 18 av rikets 24 fan. Vidare har AMS redovisat 

en sammanfattning av 11ppfiiljningen och undersökningar om effekter av 

allm:in platsanmiilan samt inriktningen av det fortsatta uppfiiljningsarbe

tet. 

AMS har också i skrivelse den 2 november 1979 redovi~at det fortsatta 

utvecklingsarbetet med försök med ADU inom arbetsfi)rmedlingen (Ar

betsförmedling med ADB-resurser. rapport .'i). Nytillskottet av 130 termi

naler per den I juli 1979 har fördelats pa sådant siitt att 66 terminaler tillförs 

modellk1mtorsförsöken i Södermanlands Hin oeh 64 terminaler <mvänds för 

de pågående försöken med sökning och bevakningsmatchning av lediga 

platser. De sistn:imnda terminalerna h<tr fördelats sa att i va1je l;in fär ett 

eller flera distriktskontor vardera minst en sökterminal. Särskild h~insyn 

har tagits till storstadsomr{1denas arbetsförmcdlingsdistrikt och till di

striktskontoren i Viisterbottens och Norrbottens län. Emellertid kommer 

stiirre delen av utbyggnaden all försenas upp emot ett t1r och kunna 

påbö1jas i december 1980. Förseningen beror pft längre leveranstider hos 

den terminalleverantör Stllll skall anlitas enligt regcringsbeslut den 13 

september 1979. Även starten av modellkontorsförsökcn mäste av samma 

,,\.;.;it skjuta~ framht i tid.::n med berliknad "\art i maj 19KO. 

Med skrivehe den 9 111wember 1979 h<tr AMS Liverllimnat ett yttrande 

fd1n stabk1111tnret riirande ArbL'tsfi.irmedling med AOB-resursL'r. rapport .5. 
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vari statskPntnn:t giir den hedömningen att utbyggnaden av terminalsyste

met fiir h11dget:1ret I 9XO/X I hör ske med 70 terminaler och att stiirst nytta 

erh:tlb llnl huvuddelen av dem rlaceras ri1 kontm inllm Sttira lokala arhets

marknader. 

I skrivelsl· den I."ijuni 1979 har /\MS heg~"irt bemyndigande att fä hyra tio 

:erminaler for att anvi1ndas i ett bukningssystcm som skall kunna l:imna 

urrlysningar om bokningar lll'h tider niir artistc:r nch musiker iir lediga för 

engagenwng. En av svagheterna i den nuvarande ordningen iir att fortlö

pande hälla kontakt med artister och musiker och fa en samlad information 

om engagemang. lediga dagar etc. Om den offentliga förmedlingen och 

nrganisationsförmedlingarna ri1 ett stiille stiindigt skull.: kunna rn aktuell 

information tllll dessa fiirhällandi:n skulle fiirmedlingsirn.atsi:rna i hiig grad 

clkktiviseras llch hi:hllVl't av förmedlingsinsatser av andra hegriinsas. 

AMS l111.1illgsfi·a111.111i//11i11g 

/\rbi:hformedlingi:ns yttre knntorsorganisatitlll bestod den I juli 197X av 

totalt 2·Hl ktinllir. varav 7X distrikbkontor och 162 lokalkontor. Linder 

hudgdilret I 'J7X/79 omvandlades lokalkontnrd i Borfange till distriktskon

tor och elva lokalkontor tillkom. Vid utgtmgen av hudgeti\ret 197X/79 fanns 

diirmed tntalt 79 distriktskontor och I T2 lokalkontor. 

Arhetsformedlingcn hi:stod undi:r hudgeti\rd 197X/79 i överviigande ut

striickning av små kontor. I juli 197X hade 118 av 240 kontor - eller i dct 

niirmaste hiilften av hela antalet - cn pcrsonal pi1 km arbetsförmedlare 

eller diirunder. Bland dcssa fanns )X konllir med tvä arbetsförmedlare eller 

mindre. 

I syfte all decentralisera kulturarbetsfi.irmedlingens verksamhet inriilla

des under budgett1ret I 97X/79 siirskilda förmedlingstjänster för kulturarhe· 

tare vid Yiixjii och Hiirnösands distriktskontor. 

Antalet nyanmiilda lediga rlatser till arbetsförmedlingen var under andra 

halvåret 197X ca IOt:; högre än vid motsvarande tid föregående är. En del 

av i.ikningen beror pti allmiin rlahanmälan som di\ tillämrades i tio liin. 

Stiirre delen av ökningen avsåg tillverkningsarhete inom industrin. Inom 

tjiinstesektorn. s~irskilt den offentliga verksamheten. har tillgången på 

arhete varit relativt stor. 

Ungdomar har under budgetäret 1978/79 mött mycket stora svftrigheter 

att fö arhete. Tack vare ökade in~atser i form av hcredskarsarbctcn och 

arhctsmarknadsutbildning har dock arbetslösheten hland de unga inte fort

sall all stiga. Antalet arhetssökande under 2~ iir vid arhetsförmcdlingarna 

var under tj~irde kvart alet 197X i genomsnitt 86 700 eller 39 r:i. av samtliga 

arhetssiikande. Ett i"ir tidigare var ungdomarna X2 000 vilket iiven motsva

rade 39'.; av totala grurren. 

Kvinnornas andel i arbetskraften forbattc att öka under budgetåret 

I97X/7'J. Ökningen har skett inom tjiinstesektorn. Under första kvartalet 

1979 var totalt I X24000 kvinnor sys~elsatta. dvs. 43.4'.>I· av arbetskraften. 
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UnJer första kvartalet 1979 arhetade 858000 kvinnor minJre lin 35 tim/ 

vecka, vilket innehiir att 47 r:.; av alla förvärvsarbetande kvinnor arbetade 

Jcltid. Drygt hiilften av samtliga arbetssökande vid förmedlingarna var 

kvinnor. 

De arbetsh~rndikappades andel av samtliga aktuella arbetssökande upp

gick till i genomsnitt 12':; per mänaJ. dvs. mellan 25000 och 30000. 

Möjligheterna för arbetshanJikappaJe att få arbete pft den reguljära arbets

marknaden har under äret forsiimrats. Av de sökande som registrerats som 

arbetshandikappade har i genomsnitt per m<'mad endast drygt 6'X fått 

arbete i iippna marknaden. 

Under första kvartalet 1979 uppgick antalet personer i halvskyddad 

sysselsiittning till 12 000. i arkivarbete till 15 500, vid verkstiider för skyd

Jat arbete till 17 700 samt i sfaskilda beredskapsarbeten for arbetshandi

kappaJc till 14 200. Med hiinsyn till svftrighetcrna att få arbete pti den 

reguljiira arbehmarknaden skulle de olika formerna av skyddat arbete 

hchövt byggas ut ytterligare. Ökade resurser till de skyddade verkstiiderna 

hchövs också for att de ska kunna ta emot de svårast handikappade. I dag 

rapporteras genomgttende att produktivitetsskäl ofta utestiinger dessa. 

Inslaget av invandrare bland de arhehsökande har fortsatt all öka. 

Andra halviiret 1978 var andelen invandrare i genomsnitt IO ',·; för riket. Av 

227 000 invandrare i arbetskraften var 4.2 ')i arbetslösa ljärde kvartalet 

1978 mot arbetskraftens totala 2.0':;. I storstadsområdena var inslaget av 

invandrare markant högre. 
Försöken med allmiin platsanmiilan. som inleddes den I oktober 1976 

och utvidgades under budgetftret 1977/78. har fortsatt i de tio fan 1Al3. C. 

D. F. K. L. M. 0. P och Sl som omfattades av försöken vid ingången av 

budgetåret 1978/79. Löpande uppföljningar tyder pä att arbetsgivarna ser 

relativt positivt pf1 de tätare knntakter med arbetsförmedlingen som kom

mit till stand som en följJ av allmän platsanmälan samt att förmedlingens 

möjligheter att passa ihop arbehsökandc och lediga platser har ökat. 

Efterlevnaden av lagen var. enligt undersökning hösten 1978. relativt god. 

Ett undantag var Stockholms fan där eflerlevnaden synes vara något sämre 

än i övriga områden där lagen tillämpas. Mot den ba1'grunden har informa

tion till arbetsgivarna förstärkts. 

Under budgetåret 1978/79 har försöken med fasta arbetsformer for plats

fi.irmedling avslutats. En redovisning av försökens innehttll och omfattning 

lämnades i o1'tober 1978 till regeringen. Efter ytterligare utvlirdering har 

AMS beslutat att fasta arbetsformer för platsförmedling från april 1979 

skall införas vid arbetsförmedlingskontorcn i hela landet. 

Försök med sökning och bevakningsmatchning via terminal har pägått 

under budgetåret vid elva distriktskontor och fyra kikalkontor. Verk~am

hcten vid tre av dessa distriktskontor har inletts under budgetåret l978/79. 

Vid samtliga kontor har man tillämpat rutiner för fasta arbetsformer vid 

platsförmedling. Vidare har man utbildat förmedlare i anviindningen av 

krminalerna. Verksamheten har liksom förut i första hand varit inriktad på 
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interlokal förmedling. AMS har till regeringen lämnat en utförlig redovis

ning av försöksverksamheten på detta omrf1de. Under budgetaret 1978/79 

har verksamheten utvidgats till att omfatta iiven arbetslös ungdom och 

handikappade. 

AMS har lagt fram ett förslag till regeringen om försök med s.k. modcll

kt1ntor. Försöken avser en mer omfattande anv;indning av datateknik i 

förmedlingsarbetd vid arbetsförmcdlingskontor i Södermanlands bn. För

beredelser för denna forsöksverksamhct har inletts i form av viss omHigg

ning av arbetsfördelning. uppläggning av system för arbetsplanering. sy

stem for uppföljning och utvärdering samt genomgång av manuella rutiner i 

samband med platsfönnedlingen. hl.a. genom AR-studier. tekniska förbe

redelser. utbildning m.m. 

AJ 1·cidshcrclkni11g 

AMS beräknar i sin anslagsframst~illning meddshehovet för programmet 

Arbetsmarknadsinformation under budgetåret 1980/81 till 989.1 milj. kr. 

enligt följande. 

Andamål 1979/80 1980/81 
AMS AMS 
budgetering beräkning 

Extern information 6 \/90000 8 750000 
Platslistor tej ADB-baserade) 41 IOOOO 4440000 
AF/ ADB-platslistor 63500000 60000000 
AF/ ADB-utveckling 41700000 54200000 
Pia nc ri ngsi n format ionss lat i st i k 2 950000 3300000 
ReserHkningar för inställelse till 
arbetsförmedlingen 400000 380000 
Likarundersökning 550 000 585000 
Tryckning av blanketter 2 650000 3 005 000 
AMS tryckeri 950000 I 085000 
ljänstebilar 700000 765000 

124500000* 136510000 

Gemensamma förvaltningskostnader 628 810000 852 625 000 

753310000 989135000 
-------···---·---------------------
• Exkl. Psykologiska konsultinsatser tför budgetåret 1979/80 upptaget med 
14250000kr). 

Huvuddelen av utgifterna för programmet avser gemensamma förvalt

ningskostnader. I det följande återges AMS redovisning i anslagsframställ

ningen av medelsbehovct för de övriga posterna under programmet. 

Under budgetåret 1980/81 beriiknas de sammanlagda kostnaderna för 

ADB i arbetsförmedlingen uppgå till l 14.2 milj. kr. rnirav beräknas för drift 

av ADB-platslistor 60 milj. kr .. inräknat kostnader som tillkommer genom 

allmän platsanmälan. Antalet terminaler for sökning och bevaknings

matchning föreslås öka med 320. I driftskostnaden ingår även verksamhe

ten med ackvisition av praktikplatser med ett databaserat arbc\sgivarere

gister. 
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Kostnaderna for den externa informationsverksamheten heräknas öka 

frtm ca 7,0 milj. kr. budgett1ret 1979/80 till drygt 8,7 milj. kr. för budgetåret 

1980/81 friimst till fi.iljd av dels utvidgad produktion av TY-filmer för att 

underliitta arhehförmedlingen~ kollektiva information, dels hyra av vis

ningsutrustning for dessa program. De största posterna inom programmet 

avser som tidigare kostnader för allmiin arbetsmarknadsinformation och 

information om arbetsmarknadspolitiska fltg;·irder. information om arhets

marknadsutbildning samt yrkesviigledningens tryckta yrkcsinformation. 

Till övriga större poster hör informations- och konferensverksamhet avse

ende anpassningsgruppernas arhelt'. jiimstiilldhetsåtgiirder samt kulturar

hctsmarknaden. 

Kostnaderna för den statistiska planeringsinformationen ber~iknas under 

budgett1ret 1980/81 bli endast obetydligt högre än under hudgett1ret 1979/ 

80. Kostnaderna beriiknas totalt till 3.3 milj. kr. 

Redovisningen av personer i heredskapsarbete förutses senast under 

budget~1ret 1980/81 komma att baseras ptt planeringsinformation. I anslut

ning till omliiggningen heriiknas en hctydandc kostnadsbesparing uppnås, 

dock inom ett annat program iin pmgrammet Arbetsmarknadsinformation. 

Programmet yrkesmiissig och geografisk rörlighet 

AMS 

F/y1t11i11gshidrag. Utgifterna för verksamheten, exklusive förvaltnings

koslnaderna. uppgick under hudgetåret 1978/79 till 135 milj. kr. Utgifterna 

fördelade sig pt1 de olika bidragsformerna enligt följande. 

BiJragsform Antal beviljade Kostnader Kostnader per 
bidrag I 000-tab kr. hiJrag i kr. 

-------
Sökande resor 24463 8 003 327 
TillträJesrcs1H" 14509 2960 204 
Dagliga resnr 6694 5467 817 
M:mad~resor 9084 9247 l 018 
Bohagstransp11rt 10969 28808 2626 
Starthjiilp 21 702 62 911 2899 
Traktamente viJ Juhhel 
bosiittning 5016 17 625 3 514 
Återres<.>r till hemorten 68 .~4 500 

Summa 92505 135055 

H;irutövcr har hj;ilp till henn iindande utlandssvi:nskar famnats med 

290 (}()()kr. 

Aterllyttning..,hidr;1g i form av rcsekostnadscrsättning och bohagstran

sp.1rt ska kunna ges under vissa fonitsiittningar till arbetstagare s11m vid 

flyttningen till a11 ... tilh1ings•1rten tick starthj~ilp. AMS anser att det ger 

trygghet ;it den '"m m;lste flytta och undcrl~ittar en gcografisk omst;illning. 

Flyttningsbidrag i form av dagliga res•H blir utökas till 12 mtm och 
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kostnaderna ersiittas till den del som överstiger 70 kr. per månad föreslår 

AMS i syfte att vidga de lokala arbetsmarknadernas pendlingsområdc. 

Starthjiilp bör utgtl till personer som efter arbetsmarknadsutbildning och 

som tidigare fäll flyttningsbidrag i form av bohagstransport för att flytta till 

utbildningsorten. dä de tilltriider anstiillning på orten. 

Rc~eersiittning hör ~iven fä utgå till studerande pä högskolenivr1 då de 

tilltr~ider praktik- eller feriearbete. 

Sökanderesl11· biir beviljas samtliga hushflllsmedlemmar s!lm avser att 

medfölja vid flyttning och som nckså söker arbete på den nya orten anser 

AMS. 

Traktamente vid dubbel bos~ittning bör utgå ~iven till ombytessökande 

utan de nu giillandc villkoren att bidrag endast fär utgä under tid som 

stadigvarande bostad sökes på lll·tcn men inte erhållits. 

Traktamente vid dubbel bosiittning anser AMS hiir få utgti till personer 

inom byggnads- och anfäggningsbramchen under hela anstiillningstiden då 

de anställts för ett visst arbete s.k. objektsanstiillning. dock högst under 24 

månader. 

fnhi.l'l'n m· egnu hem m.m. Under budgetåret 1978/79 inlöstes en bo

stadsrätt till en kostnad av 21 000 kr. varav 9600 kr. avser förvaltnings

knstnadcr. En fastighet såldes för sammanlagt 6 200 kr. A M S bedömer att 

endast ett fatal egna hem kommer att lösas in under budgetåret varför ett 

formellt anslag om oförändrat I 000 kr. föreslås för budgetåret 1980/81. 

Fiircdragandc'n 

Medelsbehovet under progn1mmet Arbetsmarknadsinformation avser 

huvudsakligen programmets andel av de för programmen gemensamma 

förvaltningskostnaderna. Förvaltningskostnaderna består till överviigande 

delen av löner och andra kostnader för arbetsförmedlingen . .lag har nyss 

redovisat mina förslag till förstiirkning av denna personal. 

AMS har i särskild skrivelse den 19 oktober 1979 sammanfattat uppfölj

ningar och undersökningar samt angett inriktningen av det fortsatta ut vär

deringsarbetet av effekterna av lagen om allmiin platsanmälan. Regeringen 

har tidigare bemyndigat AMS att bestämma den takt vilken lagstiftningen 

om allmän platsanmälan får göras tillämplig i återstående delar av landet. 

AMS har diirvid faststiillt att lagen fr.o.m. den I oktober 1979 skall omfatta 

ytterligare åtta l~in. nämligen Örebro. Västmanlands. Kopparbergs. Gävle

borgs. Västernorrlands. Jämtlands. Viisterbottens och Norrbottens län. 

Diirmcd omfattar lagen 18 av rikets 24 län. En utvidgning av bestämmelser

na av allmän platsanmälan får ekonomisk betydelse i fråga om kostnaderna 

för fram~fallning av ADB-platslistor i och med att antalet lediga platser 

iikar od1 diirmed platslistornas omfång. För framstiillning av ADB-platslis

tor beriiknar jag kostnaden till .'i8.7 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

4 Riksdai:l'n 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Fiir de fortsatta försöken med sökning och bevakningsmatchning av 

lediga platser via terminal har AMS beg~irt ytterligare 320 terminaler. 

Statskontorct har i siirskilu skrivelse förnruat en utbyggnau med 70 termi

naler att i första hand placeras inom stora lokala arbetsmarknauer. Viuare 

har AMS i siirskild skrivelse hegiirt bemyndigande all fä. hyra tio termina

ler tör att anv~indas i ett hokningssystem som skall kunna lämna uppgifter 

om niir artister och musiker ~ir lediga för engagemang. AMS har idag 

hemyndigande att disponera 150 terminaler for försök med sökning och 

bevakningsmati::hning av lcuiga plaher oi::h för en försöbverksamhet vid 

s.k. modellkontor i Siidermanlands l~in. Riktlinjerna för dessa försiiksverk

samhctcr har lagts fast i prop. 1978/79:131, AU 1978/79:34. rskr 1978/ 

79:304. Den pägticnde uthyggnadcn av terminalsystemet har emellertid 

försenats pf1 grund av lt1nga leveranstiuer hos den nya leveranti.iren av 

terminalerna. Modellkontorsforsöken beräknas inte kunna p:'lhi.i1ja!> forriin 

i m<ij 1980 och de ytterligare terminaler som får anskaffas för de fortsatta 

försöken med sökning och bevakningsmatchning av lediga platser beriik

nas inte kunna levereras förrän i december 1980. AMS har redovisat hur de 

totalt 150 terminalerna kommer att fördelas. 66 terminaler tillförs modcll

kontorförsliken i Si.idermanlands J;in medan 84 kommer all användas för de 

fortsatta försöken med sökning och bevakningsmatchning. Vid fördelning

en har distriktskontoren och storstadsomrtidenas arbetsförmedlingsdistrikt 

i första hand prioriterats. För egen del anser jag att försöksverksamhetcn 

med terminaler i platsförmedlingen bör utvidgas med sammanlagt 52 termi

naler. Det innebiir att samtliga distriktskontor kan tilldelas en terminal. 

Kulturarbetsförmedlingen kan erhålla terminaler för ett hokningssystem 

och ett antal terminaler kan fördelas till arbetsförmedlingskontor i Viister

bottt:ns och Norrbottens län där behovet av förmedlingshjiilp vad av~er 

interlokal förmedling kan antas vara siirskilt stort. Jag beräknar medelsbe

hovet till 38,9 milj. kr. för fortsatt utrednings- och utveeklingsarhdc avse

ende ett ADB-system för arhetsförmedlingen samt terminalsökning och 

bevakningsmat<:hning av kdiga platser med hjälp av ADB-tl!knik inkl. de 

s.k. modellkontLirsförsöken i Södermanlands län. 

När det giiller centrala platslistor och extern informationsverksamhet 

bcr~iknar jag medclsbehovet till 11,8 milj. kr. 

I fråga om delprogrammet Flyttningsbidrag har AMS föreslagit ett flertal 

ändringar i bidragsreglerna. Jag avser att återkomma till dessa förslag i 

samband med att jag behandlar sysselsättningsutredningens slutbetän

kande <SOU 1979:24) Sysselsättningspolitik för arbete ät alla. Jag vill 

också anmäla att jag senare idag kommer att föreslå regeringen viss för

bättring av flyttningsbidragen som innebär att starthjälpen höjs för hushåll 

med tvä eller flera personer från 5000 kr. till 6000 kr. och för hushåll med 

en person från 2 500 kr. till 3 000 kr. Jag beräknar att de nya starthjälpsbe

loppen kan träda i kraft så snart riksdagen fattat beslut i frågan. I min 

medelsberäkning har jag tagit hänsyn till detta och beräknar medelsbeho

vet för flyttningsbidrag till 152.7 milj. kr. 
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För inlösen av egnahem m.m. har AMS föreslagit oför;indrat hclorr om 

I 000 kr. Jag ansluter mig till delta. 

Med h~invisning till vad jag har anfört oi..:h sammanst;illningen i det 

föreg{1cnde hemställer jag all regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhe1.,·11wrk1111J.,·s1'1"1"ice for hudgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 955 913 000 kr. 

B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 

197'11./79 Utgift 364(\4480001 

1979/80 Anslag 2 13866800ff 

1980/81 Förslag 2 231 400 000 

1 varav 2 734 550000 kr. utgiir anslagsmed.:l och återstoden frän innutna arbetsgivar
avgifter och ingående fondmedel. 
2 varav 150000000 kr. enligt prup. 1979/80: 135. AU l<J78/79:31. rskr 1978/79:303. 

Utgiftern.1 för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning under pro

grammet Yrkesm;issig och geografisk rörlighet bestrids från en s;irskild 

arbetsmarknadsutbildningsfond. Denna finansieras genom medel som dels 

anvisas under anslaget H 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. dels infly

ter som avgifter från arbetsgivare enligt Jagen ( 1975: 335) om arbetsgivar

avgift till arbetsmarknadsutbildning. 

1980/81 1978/79 
Utgift 

1979/80 
Anslag Beräknad ändring 

AMS Föredra-
ganden 

Arbetsmarknadsuthildning 
Förvaltningskost nader 

2 702 250000 
32 300000 

2 101 968000 
36700000 

+ 504 192 000 -t· 93 032 000 
+ 2 360 ()()() 300 000 

2734550000 2138668000 + 506 552 000 + 92 732 000 

Delrrogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar sådan utbildning 

som någon genomgår av arbet~marknadsskäl i enlighet med arbetsmark

nadskungörelsen ( 1966:368. omtryckt 1979:528). Arbetsmarknadsmyn

digheterna bedömer om arbetsmarknadsskäl föreligger för att bevilja ar

betsmarknadsutbildning. Enligt kungörelsen fär rersoner som är eller 

löper risk att bli arbetslösa eller är svårplacerade rå arbetsmarknaden 

beviljas sådan utbildning. Den ~ökande skall i allmänhet ha fyllt 20 år och 

utbildningen skall dessutom vara lämplig från arbetsmarknadssynpunkt. 

För vissa s.k. bristyrken kan arbetsmarknadsutbildning beviljas utan att 

den enskilde är arbetslös. 

Utbildningen avser i första hand yrkesutbildning. men kan även omfatta 

grundläggande. förberedande och orienterande utbildning som bedöms 
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niklv;indig for en yrkesuthildning eller arhete. Under senare ilr har. beni

ende pti klinjunkturutvecklingen. en hetydande del av arbetsmarknadsut

bildningen hedrivih i form av uthildning i foretag. Normalt sker dock 

huvuddelen av arhetsmarknadsutbildningen i s;irskilt anordnade kurser 

tAMU-kurserl i det regulj;ira utbildningsv;isendet samt kurser anordnade 

av studieförbund m.11. 

AAJS uch .1ko/ii1·er.11yrds1'11 

Även under huugetäret 1978/79 har arbetsmarknadsbget meuf(irt ett 

Stlirt behov av arhetsmarknadsutbildning. Under budgetf1ret ddtog totalt 

186 000 personer i sädan uthildning. Motsvarande antal for budgetfaet 

1977/78 var 245000. Minskningen beror huvudsakligen pft att utbildningen 

av permitteringshotad personal i företag med hj;ilp av den s.k. 25-krnnan 

t 20 kr. efter I januari 1979) sjönk fr<'in 120 000 deltagare till ca 50 000. 

De totala utgifterna hudgctttrct 197X/79 för arhetsmarknadsutbildning 

har for AMS och skolöverstyrelsen tSÖl uppgtltt till 2 355 resp. I 262 milj. 

kr. I dessa utgifter ingtlr inte kl)Stnader för anpassningskurser m.m. för 

handikappade inom delprogrammet Llthildning av svflrplacerade. 

Av följande sammanstiillning framg:\r hur antalet personer i arhctsmark

nadsutbildning under budgetäret 1978/79 fördelat sig pä skilda kursanmd-

nare. 

Antal Prnc. llthildn. 
kursdel- fördel- gCnlllllSnitt 
tagare ning i veckor 

SÖ-kurscr 86000 46 14 
Företagsutbildning vid permitteringshot 50000 27 3 
Annan förctagsutbildning 1300 I 10 
Utbildning inom det rcg11ljiira 
11thildningsviisendet 
Ovriga kurser (korrespondenskurser. 

43 000 23 23 

kurser i regi av studiefiirhund m.tl.l 5 700 3 12 

186000 100 

Under 197X/79 har en förskjutning mot ökad uthildning innm det rcgul

j;ira uthildningsvii~endet skett. Räknat i antal kursdeltagare har andelen 

ökat från 12 procent 1977/78 till 23 procent under budgetåret J97X/79. 

(kkså behovet av AMU-uthildning har varit stort. En fortsatt utbyggnad 

av AMU-filialer och temporära kurser har skett under 197X/79. Den största 

delen av det ökade utbildningsbehovet har tillgodo~etts genom ki.ip av 

uthildningskapa1:itet hos gymnasieskolor och hos företag samt genom in

r;ittande av tillfälliga AMU-filialer. 

Den höga ungdomsarbehlösheten har gjort det niidv;indigt med särskil

da iföatser för ungdomar. För att ge arbetslö~ ungdom ntidv;indig arbeh

livserfarenhet har AMS och SÖ i samri\d med arhetsmarknadsorganisa

tinnerna fått regeringens medgivande att köpa utbildning i företag. Sedan 

Antal 11t-
bildnings-
veckor 

I 240000 
140000 
13000 

980000 

70000 

2443000 
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verksamheten hö1jade hösten 1977 har ca 2 500 ungdomar deltagit i uthilJ

ning i företag fördelat p{t ett 20-tal yrkeslinjer. UtbilJningstidcn omfattar i 

regel 40 veckor. Av de uppfliljningsstudin som gjorts framgftr. att denna 

form av yrkesutbildning nmllagits positivt av de 11ngd1m1ar som deltar. 

Eleverna heJiimde i allm;inhet oc.:ksä sina möjligheter till anstiillning efter 

genomförd utbildning som mycht goda. 

Under hudgetttret 197'1'./79 har I :rnx frirctag heviljats hiJrag med 193.2 

milj. kr. för uthilJning \ iJ permitteringshot. famfört meJ tidigare budgctfa 

har antakt personer flir vilka biJrag beviljats minskat kr;1ftigt. frän 143 4.'iO 

personer budgeti"tret 1977/78 till 3.'i 517 budget{1ret I 978/7'J. Den genom

rnit!liga 11tbild11inptiden har dock ökat från 240 timnwr till 280 timmar. A \ 

det t,itala antalet utbildningstimmar under budgct:tret 1978/79 har tillverk

ningsindustrin. teko och varuhandcl det högsta antakl timmar. AMS riik

nar med att uthildning vid pcrmitteringshot lHH.icr budget!lrer 19/W/1'1 kom

mer att fllrtsatt min»ka i omfattning. 

HiJrag till uthildning a\' redan ans1;ii!Ja i samhand med anstiillning av 

ersiittare har under budgeti1rct l97X/7'J beviljats 70 företag for utbildning av 

503 personer. Den totala bidragskostnadcn var 5.7 milj. kr. <Kh ca 320 

arbetslösa, varav 97 kvinnor. har heretts arbete som ersiittare för den som 

uttagits till utbildning. Drygt hiilflen av ersiittarna har varit under 2.'i t1r. 

hirJclningcn av beviljat bidragsbelopp visar att tillverkningsyrkcn inom 

mct;lilindustrin och metallframstiillning dominerar tiitt följt av byggnads

vcrksamhet och gummitillvcrkning. 

famst;illdhetsbidrag har under förra budgct{1ret beviljats för utbildning 

a1· 187 pcr.~oner vid 5'11. fi..irctag till en sammanlagt! kostnad av :!A milj. kr .. 

vilke1 inncb;ir en iikning jiimfiirt meJ budgeti1ret 1977/7'/I. df1 bidrag bevil

jades för 100 per~oner till en kostnaJ av I.:! milj. kr. Endast i t va fall har 

bidr;1gsformen utny1tj~1ts for utbildning av m;in till yrken s1>rn domineras av 

k l'innor. 
lnnm ramen for det s.k. BAMl.1-pnijeklct (beredskapsarbete i kornbina

til>!l med arbc1s111arkn~1dsutbildning1 har umkr budgct~iret 1978/79 drygt 

6000 ansUillda gen1Hngt111 utbildning. Ca 'i(l()() personer har under samma 

pniod fatt arbete sum crs~ittare fi.ir dessa. 

L ndcr budgetan:t p~1hiirjaJc ca '.i 000 pers1mer bristyrkesutbildning fiir 

L'll XO-tal yrken i1wm 17 yrke~omrt1dl:'n. 

Med undantag för utbildning vid risk for permittering har de elever som 

deltagit i utbildning under budgettirct l'J7H/79 fördelat sig p<I yrkcsomr{1den 

enligt fi.iljandc. 
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Yrke,,lmnåde Procent 
Miin Kvinnor Totalt 

Tekniskt arbete 5 J 
Arbete inom hiibo- l> 'jukvtlrd 4 26 15 
Kameralt o kontorstckniskt J 16 9 
Tillverkningsarbetc 35 4 19 
Byggnads o anläggningsarbetc 7 J 
Service J 

., 
4 I 

Övriga yrkcsomraden 18 7 12 
Förberedande kursverbamhet 25 39 35 

Summa HJO HJO 100 

För inrn:varande budgetf1r r;iknar AMS med ett oför;indrat antal deltaga

re i SÖ-kurserna -- ca X6000 personer - medan företagsutbildningen vid 

pc:rmittcringsh1>t viintas fortsätta att minsk;i till ca 20000 deltagare. 

AMS riiknar med att under innevarande budgetär kommer totalt 150000 

personer all delta i arbetsmarknadsutbildning. Fiir budgetfnet 19XO/X I har 

AMS r;iknat med en i stort sett oförändrad omfattning. Fön::tagsutbildning

en vid permitteringshot 120-kronan) bcr;iknas dock fortsiitta att minska i 

omfattning. Uttryckt i antal kursdeltagare riiknar AMS med fl_iljande för

delning under budget{tret 1980/81. 

Anral kurs- Proc. för- Urbildn. i 
dellagare delning genomsnitt 

i veckan 

SÖ-kurser 86000 60 14 
Förclagsutbildning vid permitteringshot 15000 IO 7 
Annan företagsurbildning 4500 4 IO 
ljtbildning inom del reguljära utbildnings väsende! 33 ()()() 23 24 
Ovriga kurser 4500 3 12 

Summa 143000 100 

Vad giiller utbildningsbidragen ptipekar AMS att de fortlLipande behöver 

anpassas till ers;ittningen frän arbetslöshetsfiirsiikringen och det kontanta 

arbetsmarknadssrödet. Elever som inte iir beriilligade till ersättning fr:rn 

arbetslfohelskassa bl.ir rn dagpcnningbcloppen anpassade till pris- och 

löneut vecklingen. 

AMS erinrar om att utbildningsbidrag normalt inte liimnas vid s<'1dan 

utbildning som enlig! studiestödsfiirordningen. bilaga B. kan finansieras 

med studiemedel. Regeringen har dock medgivit avsteg friln detta. AMS 

har som fi_ir~öbverbamhet l~imnat uthildningsbidrag for s[tdan t1tbildning 

för personer som p;\ grund av den gencri.isan:: rilliirnpningen av tddersgriin

scn for studiemedel annars skulk hcviljats sftdan. Efter samr;'ld med cen

trala studiemedclsniimnden ( CSN l före siar AMS att utbildningsbidrag fort

s;ittningsvis skall fil heviljas person som fyllt 45 ttr och SlllTI uppfyller 

g;illande hestiimmelser for arhetsmarknadsutbildning. 

Anral ur-
bildnings-
veckor 

1240000 
100000 
45000 

784000 
56000 

2225000 
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Kommunerna bör. enligt AMS - p;t samma sätt som privata arbetsgiva

re - uppmuntras att anstiilla personer som anvisas av arbctsf'iirmedlingar

na. F.n. kan k,)mmun1.:rna fä jiimstiilldheht-idrag och bidrag vid praktikan

stidlning och utbildning av iildre och handikappade. Diiremot for kommu

nerna inte n;'tgot bidrag fi.ir utbildning av redan anst:illda i samband med 

ansliillning av ersiill<tre llCh inte heller vid utbildning av permitteringshotad 

personal. AMS förcslf1r. att iivcn kommunerna skall fa bidrag fi.ir samtliga 

former av forctagsutbildning . 

.'\M S fiiresltir vidare att bidragsbesti1mmeberna i 21 ~ arbetsmarknads

kungiin:lsen tAMKl iindras till att omfatta iiven studieresor i Danmark. 

Norge och Finland. En del skolor iir si1 beliigna att det vid en kostnadsjiim

fiiri:lse blir billigare att gi.ira studiebcsiik i grannland. 

Enligt giillandc regler far AMS bekosta barntillsyn för den som intt: kan 

frt yrkesuthildning i sin hemkommun och diirfor genomgi1r arbetsmark

nadsutbildning i annan kommun. AMS framhi'iller att i stora kommuner. 

friimst i norrlandsliinen, mt1stc en del kursdeltagare trots att utbildningen 

bedrivs inom kommunen. bo och studera utanför hemor1en. Mot bakgrund 

hiirav förcsltir AMS all barntillsyn far bekostas iiven i dessa fall. 

I en rapport ang. försöksverbamhet med barnomsorg inom arbetsmark

nadsutbildningen för budgetåret 1978/79 konstaterar AMS att av 14fi kon

trakterade barnomsorgsplatser endast drygt 100 kunnat utnyttjas. Försöks

verksamheten har omfattat 11 liin. 

Utgifterna fiir internatundervisning i svenska sprtlkt'l för finska ungdo

mar s11m sk;tll feriearbeta i Sverige sommaren 1980 beräknas av AMS 

uppgf1 till 600 000 kr. 

S() framhäller att kapaciteten vid AM LI-centren under det gängna bud

getäret inte helt kunnat t~icka behovet av AMU-kurser. Kapacitetsutnytt

jandet vid i\ M LI-centren budgetf1ret 1979/80 beräknas till i gennmsnitt 

81 '·i. Den me~t betyd<mdc re~ur~iikningen har tillkommit genom kiip av 

uthilJningskapacitct viJ gyrnna~ieskolor och hos företag samt genom inrLit

tande ;1v tillfiilliga AMU-filialer. Kostnaderna fiir den a\' S() kiipt<t utbild

ningen under budget;'tret 1978/79 uppgick till ca 50 milj. kr. att jämföras 

med 30 milj. kr. niistfi.iregäende budgetår. 

Under senare är har arbetsmarknadstrtbildningcn inriktats p{t att bredda 

gnrndutbildningen samt att öka möjligheterna till <'tterkommande utbildning 

for att diirigenom åstadkomma tryggad anstiillning i ett liingre tidsperspek

tiv. I forsla hand har liiroplansarbetet diirfor koncentrerats p[1 de stiirre 

och mera frekventa yrkesomri1dena sf1som kontor. el-tclc. fordonsmeka

nisk;1. verkstadsmekaniska. svets. triiindustri samt restaurang och storhus

hiill. 

ln\'andrnrnas andel inom AMl' iir fortfarande pMallandl' hi.ig. cirka 

30'.~;. lnvandrarn<i repre~cnterar ca 70 olik<i nationer och drygt 50 olika 

spri1k. SÖ framh<'tllcr behovet av siirskilda åtgiirder med avseende p;\ 

framflir allt undervisning och liiromedel. Avgör;111de iir invandrarnas pt1-
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lagliga brister i svenska srräket efter nio veckors svenskundervisning och 

iiven i de fall undervi.sningen individuellt förHingts med ylterligan: högs! 

nio \'L'l:kor. Fi.1r att öka invandrarnas förutsättningar för att kunna tillgodo

göra sig en meningsfull yrkesutbildning har SÖ satt in sliidundervisning 

tich gnmJHiggandL' rrcparandkurser för invandrare i kombination med 

informationsdagar. Under budgctäret 1979/80 avser SÖ iiven att påbörja en 

försiiksverksamhet med en teknisk allmänoricnterande kurs för invandra-

rc. 

Under föruts~ittning av positiva erfarenheter av dcn räbii1jadc försöks

verksamhctcn mcd yrkcsutbildning pä finska OL'h svcnska anser SÖ att 

denna bör byggas ut att omfatta iiven yrkesutbildningar på serbokroatiska 

och svenska under budgetårct 1980/81. 

Inom AM U-vcrksamheten bedrivs ett omfattande uppföljnings- och ut

drdcringsarbcte. t.kb direkt i SÖ:s regi, dels inom ramen för projektet 

forskning inom AMU !FAMUl. Kostnaderna för denna verksamhet be

strids frän AM LI-fonden och uppgick under budgetåret 1978/79 till 3.8 milj. 

kr.. varav FAMU 1.8 milj. kr. SÖ bt:riiknar mobvarandc kostnader för 

innevarande budgctår till 5.3 resp. 2 milj. kr. 

Det p[1gflende utvecklingsarbetel som syftar till att decenlralisera delar 

av AM Li-verksamhetens administration frän SÖ till de lokala kursstyrel

serna kommer enligt SÖ att kriiva ökade utbildningsinsatser fi:ir såväl 

ledningspersonal som för den drifbadministrativa personalen. UndL'r for

utsiittning att den rlancradc delegeringen genomförs ber~iknar SÖ att kost

naderna för rersonalutbildningen inom AMU under 1980/81 kommer att 

uprg{1 till drygt .B milj. kr. 

Överförandet fri\n AMS till SÖ av det cll.'vsociala ansvaret vad gäller 

den kurativa verksamheten. hälsovården. administrationen av bostiider for 

kursdeltagarna. kosthället och fritidsverksamheten beriiknas kunna ske 

tidigast frt111 tlCh med rirsskiftet 1980/81. 

Behovet av att kiipa utbildning i företag för att ge arbctslLis ungdom 

utbildning och arbetslivserfarenhet kan enligt SÖ viintas bli stort även 

under innevarande budgetf1r. För att effektivisera fö11"arandet vid a1hlrd

nandet av sädan utbildning har AMS och SÖ kommit överens om att 

tillfälligt avlasta l~insarbetsniimnJernas kansli kursplanerande uprgifkr 

llch i stiillet i.iverfiira dessa till kursstyrclserna. Samtidigt tillförs de senare 

en tillfällig personalresurs spe1.:iellt for dessa urrgifter - i regel motsvaran

de en handhiggare på heltid. Denna ätgiird iir f.n. begränsad till utgt111gen 

av 1979 men kan beroende på ut vecklingen av ungdllmsarbetsliisheten 

behöva utstriickas till att omfatta hela innevarande budgetär. 

Fiir att undtrliitta den anstriingda arbetssituationen vid SÖ:s enhet (byrt1 

V 3 l for AM LI-verksamhet har regL'ringen medgivit inlåning av rersonal 

frlli1 AMU:s lokala organisation för tillfälliga arbetsuppgifter hos SÖ. Beho

VL'I av att fa utnyttja denna miijlighet till personalförstiirkning kan viintas 

föreligga iiven forts~ittningwis. SÖ beräknar behovet av s[1dan personal till 

högst 20 för rcriodenjanuari 1980 t.o.m. juni 19XI. 
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För budgettiret 1980/81 räknar SÖ med ca 86000 deltagare i AMU-kurser 

dvs. en oföriindrad volym jiimfi.in med tidigare budgelår. Denna utbildning 

heriiknas kunna genomföras med nuvarande utbildningskaracitel under 

förutsiittning att inga viisentliga föriindringar sker av utbildningen med 

avseende p[i yrkes inriktning och/eller lokalisering jiimfört med innevaran

de hudgctär. 

Med utgängspunkt i totalt 143 000 deltagare i arbetsmarknadsutbildning 

under budgettffet 1980/81 beriiknar AMS och SÖ medelsbehovct till 

2 645 220 milj. kr. ( + 506,6 milj. kr.) varav SÖ:s kostnader beriiknas till 

I 33ll\l00 milj. kr. 

Under hi.hten 1978 har tvtl forskare vid Handelshögskolan i Stockholm 

redovisat resultaten av en studie av stimulaföbidragets berydelse för att 

pM1ii1ja arbetsmarknadsutbildning. Studien fa gjord i form av en enkiitun

der,ökning omfattandl· ca 10000 rersoner. 

En majoritet av de svarande anser att ökade möjligheter till att fä ett 

arbete utgjllrde det viktigaste motivet till att bö1ja arbetsm<1rknadsutbild

ning. Endast .'i- 15 procent anser att de ekonomiska skälen dominerade. 

Knaprt en femtedel av eleverna i arbetsmarknadsutbildning uppger att de 

skulle ha avst~1tt frt111 utbildningen om ersiittningen hade varit lägre. Utre

darna konstati:rar att det nuvaramk stimulansbidraget om 10 kr. endast 

har en marginell betydelse fi..ir att stimulera arbetslösa att påbörja arbets

marknadsutbildning. För att uppnt1 en mera betydandi: effekt skulle stimu

lansbidraget bi:höva höjas till 20-35 kr. per dag. 

/-"iir<'draga11Je11 

Arbetsmarknad'.'>utbildningen har under senare tll" byggts ut till att omfat

ta <till fler yrkesgrupri:r och utbildningslimräden. Frän att tidigare ha 

llrnfattat enda~t arbetslösa har iiven icke arhctsliisa personer givits möjlig

het all delta i arbehmarknadsutbildningen. friimst gcnum införandet av 

bristyrkesutbildningen ar 1966 llCh stödet till Utbildning av perrnitterings

hP!ad rersonal !:1r 1974. Succes~ivt har iiven möjligheterna ökat för ungdo

mar Slllll inte fyllt 20 är att delta i arbetsmarknadsutbildningen. Den nuva

rande utfllrmningen av arbetsmarknadsutbildningen har sin grund i riksda

gen-; beslut iH" 1975 om nya riktlinjer for arbcrsmarkn~1dsutbildningen 

(rn1r. 197.':4.'. lnU 1975: 14. rskr 197."i: 17~). 

Arhetsmarknadsuthildningen bedrivs f.n. i huvudsak i tre olika former: 

vid s.k. A!'vl U-centra och filialer till dessa. inom företagen dler inom det 

r(·gulj~ira uthildningsv:1sendet. De,sa tre tyrer av utbildning omfattar 95-97 

procent av all arbetsmarknadsutbildning riiknat efter antal utbildnings

veckor. 

I i>kad utstr~ickning har köp av utbildningsplatser inom det reguljära 

utbildningsväsendet blivit ett inslag i arhetsmarknad~utbildningen. Sädana 

kör av hela kurser far förekomma n~ir kapacitet saknas pti AMU-centra 

och iir v~il mlltivcrat ur resursutnyttjandcsynpunkt. Detta maste emellertid 
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kombineras med en ständig översyn av hur kapaciteten inom AMU utnytt

jas och vid behov föranleda omprövning av utbildningsutbudet alternativt 

atgärdcr for att fylla vakanta platser. Under senare år har också antalet 

individuellt beviljade utbildningar inom det reguljiira utbildningsväsendet 

vuxit. AMS har under hösten 1979 anbefallt viss restriktivitet när det gäller 

förberedande icke yrkesinriktad utbildning på högre nivå än grundskola. 

Sådana utbildningar bör enligt min mening beviljas som arbetsmarknadsut

bildning endast om siirskilda skäl föreligger. Även beträffande tre- och 

fyratiriga yrkesinriktade gymnasieutbildningar finns anledning till återhåll

samhet. Sä långa utbildningar är siillan direkt arbetsmarknadspolitiskt 

motiverade. 

Enligt giillande regler kan utbildningsbidrag inte beviljas för utbildningar 

som enligt bilaga H till studiestödsförordningen kan finansieras med studie

medel. Undantag hiirifrtm kan göras för personer som ej beviljas studieme

del av åldersskiil. AMS har i sin anslagsframställning begiirt att utbild

ningsbidrag ~kall få beviljas personer över 45 år för genomgäng av sådan 

utbildning. om de uppfyller övriga bestämmelser för arbetsmarknadsut

bildning. Jag finner inte skäl biträda en iindring av gällande ordning. som i 

enlighet med vad jag nyss sagt ger möjlighet till att bevilja utbildningsbi

drag i vissa fall. 

AMS har i likhet med föregående år anhållit om att fä bestrida kostna

derna för barntillsynsplats för elever i arbetsmarknadsutbildning som utbil

dats utom sin hemort. men i hemkommun. Riksdagen konstaterade vid 

behandling av 1979 tlrs budgetproposition att kommunernas skyldighet att 

ordn<i barntillsynsplatscr för sina invånare giillde iiven elever i arbetsmark

nadsutbildning. Jag kan inte finna att n!igra nya omständigheter framkom

mit i denna fri1ga och avstyrker diirfor AMS förslag. 

AMS har vidare föreslagit att kommunerna skall ges möjlighet att erhälla 

bidrag för alla former av företagsutbildning inom arbctsmarknadspolitikcn. 

alltsii iiven för utbildning av redan anstiilld i samband med anställning av 

ersiittare samt fiir utbildning av permitteringshlltad personal. Vad giiller 

bidrag till utbildning av anstiilld i samband med anställning av ersiittarc 

finns inom den kommunala sekt\lrn en motsvarighet härtill i form av 

beredskapsarbete i klimbination med arbetsmarknadsutbildning (BAMU). 

B[1da dessa stödformer behandlas i sysselsiittningsutredningens slutbe

tiinkande 1SOU 1979:24) . .Ä.ven den nyligen tillsatta utredningen om ar

betsmarknadsutbildning llCh utbildning i företag kommer att behandlades

sa fr{tgllr. Jag vill emellertid erinra lim att nuvarande regler inte liigger 

hinder i viigen för beviljande av bidrag till kommunala bolag. Mot bak

grund av vad jag nu har anfört kan jag inte tillstyrka AMS förslag . 

.lag linner däremot sbl att biträda AMS förslag om sfl.dan ändring i 

arbctsmarknadskungörelscns 21 * att bidrag till studieresor kan beviljas 

Liven for besök i nlndiskt grannland i de fall detta alternativ bedöms vara 

fördelaktigt även ur kostnadssynpunkl. Jag tillstyrker iiven AMS förslag i 
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fräga om bidrag till utbildning i svenska för finska ungdomar som skall 

feriearbeta i Sverige och har beriiknat medel hiirför med 500 000 kr. Även 

för fortsatt bidrag till vuxna zigenare som deltar i utbildning motsvaramle 

den som ges inom den obligatoriska skolan har jag beräknat 500 000 kr. 

Fr.o.m. ftrsskiftet 1979/80 kommer vissa utredande kurser ((>T och 

ALL) inom arbetsmarknadsutbildningen att överföras till den nya organi

sationen med arbetsmarknadsinstitut < Ami) inom arbetsmarknads verket. 

Kostnaden för denna verksamhet belastar anslaget C 6. Bidrag till yrkesin

riktad rehabilitering. Under niimnd;t anslag kommcr jag att förorda att 

möjligheter skall finnas för att utge ersiittning för resekostnader. trakta

menten 11ch förlorad arhctsfortjiinst till v~trdare som !\tfi.iljer gravt handi

kappad i samband med instiillelse vid Ami eller utredning om förutsiittning

armt for yrkesinriktad rehabilitering. Mot bakgrund av att det inom 

arbet~marknadsutbildningen bedrivs vissa kurser för handikappade. t.ex. 

körkortsutbildning för ri)relsehindrade och datateknisk utbildning for syn

skadade bör motsv<iramle möjligheter finnas iiven inom arbetsmarknadsut

bildningen. 

Skolöverstyrelsen (SÖJ har i sin anslagsframstiillning pekat på att den 

köpta utbildningen tenderar att öka i omfattning. Sådan utbildning avser 

dels de fall dä AMU-kurser. friimst for arbetslös ungdom. förläggs till 

företag. dels köp av utbildningsplatser inom det reguljiira utbildningsvii

scnJer. För buJgetflret 197'6/79 omfattaJe den senare utbildningen ca 

100000 utbildningsveckor varav ca hälften utgjordes av värdyrkesutbild

ning. Andra utbildningar <lär AMU-centerns egen utbildningskapacitet iir 

otillriicklig eller saknas omfattar områdena lantbruks- och triidg{irdsniiring

arna samt skogsbruket. Som jag tidigare framhållit finns det sbl för att det 

reguljiira utbilJningsviisendet iiven bör kunna utnyttjas inom arbetsmark

naJsutbildningen. Min principiella instiillning är dock att de utbildningsre

surser snm genom åren byggs upp vid AMU-centra i görligaste mån ocks~t 

tillvaratas. P{1 vissa orter har försök gjorts med ~amverkan mellan gymna

sieskolan och arbetsmarknadsutbildning (AMU) för att bl.a. biittre utnyttja 
utbildningsresurserna. Regeringen biföll sålunda den 16 augusti 1979 en 

framst;illning frän Varbergs kommun om köp av utbildningskapacitet inom 

AM LI. Köpet avsåg 12- 15 platser för utbildning pft verkstadsteknisk linje. 

Jag har erfarit att flera av de försiik som hittills gjorts för att utnyttja 

ledig kapacitet inte kunnat slutföras av olika anledningar. En svärighet 

utgör de skilda regler. villkor och avtal som giillcr fi.ir de olika utbildningar

na. En annan orsak som åberopas iir svårigheten att under liingre period 

binda resurser för hela klasser inom AM lJ. Jag fiin:slftr d;irför efter samr{1d 

med statsr[1det Mogärd att kommunern<i. !lir en k11stnad nwtsvarande 

statsbidraget till kommunerna och pi:t de villkor som föreslås fiir inbyggd 

utbildning fr1tn I juli 19~0. fftr tr:iffa överenskommelse med S(> efter 

samrftd med liinsarbctsniimnden om tilltlilligt utnyttjandl' för gymnasiesko

lan av ledig utbildningskapacitet inom AMU. Verksamheten får hed rivas 
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inom lk ramar IC:ir gymnasieskolans dimensionering som faststiillts fi.ir 

va1je budgeU1r. 

Kursplanering lh.:h 1;iroplanarbete inom AMU-verbamheten bör. i lik

het med vad SÖ fiireslär. i första hand inriktas pfi utbildningar inom 

omr~1den diir efterfrttgan pt\ utbildad arbetskrah ;ir störst. Arbetsmark

nadsutbildningen är IC:iremfil för fortli.ipande uppföljning o..:h utvärdering. 

dels direkt i SÖ:s regi. deb inom ramen för pnijektet forskning tlm AMU 

1F.<\MU). Medel fi.ir denna verksamhet bestrids i huvudsak från AMU

fomkn. Jag hedi.imcr att si1v;\I SÖ:s egen forskning som FAMU-verksam

heten bör kunna fortsiitta i ungefar samma 11ts11·;iekning som tidigare bud

gct:)r. 

llnder senare ;'ir har behovet av att sprida information i samh;illet om 

AMU-verksamheten allt mer accenttH:rats. I likhet med SÖ anser jag all 

kiinnedom om arbetsmarknadsutbildningen. dess innehäll och arbets

former ur11.lerliittar sfiviil rekrytering av kursdeltagare Sllnl möjligheterna 

for dessa att efter avslutad utbildning erhalla arbete. Jag delar SO:s upp

fattning alt den försiiksverksamhet som inletts fiir alt finna liimpliga former 

för denna information s;irskilt inriktas pr1 AM U-L·entrens med verkan i den 

regional<t oeh lokala inli.irmationsspridningen. 

Jag kan inte bitriida SÖ:s förslag till ytterligare förstiirkning av personal 

vid byr:i V3 frftn AMU:s lokala organisalillll. Frägan har samband med vad 

jag anförde i proposition 1978/79: 111 bil. 11 s. 3 om en delegering av 

beslutander;itten och decentralisering av administrationen inom arbeb

rnarknadsutbildningen till den regitmala oeh lokala organisationen. SÖ 

;1vser all under innevarande budge1i'1r päbö1ja delar av den foreslagm1 

Jelegeringen av arbetsuppgifter. Dessa åtgiirder bör medföra att arbetsbe

lastningen pä s() eentralt gradvis avtar. I samband med min anmiilan 

senart· id<tg av anslag pti tilliiggsbudget Il kommer jag all föresl[i regeringen 

att i anslutning till utrL·dningen om arbetsmarknadsutbildning och utbild

ning i företag utfon.la siirskilda anvisningar betr;i!Tamlc SÖ:s butlgctrutiner 

m.m. i fri1ga om arbetsmarknadsuthildningen. 

h\r budget aret l <JXO/X l r:·1knar AM S metl en viss minskning av arbets

marknadsutbildningen. Även jag finner med hiinsyn till den nuvarande 

bediimningen av konjunkturfaget det motiverat all anta en fogre efterfrtt

gan. kvantitativt sell. p{1 arbetsmarknadsutbildningen. Jag riiknar därför i 

likhet med AMS med all ..:a 140000 personer kommer all delta i arbets

marknadsutbildningen. varav 8(i000 i SÖ:s kurser. 

I sambantl med min anm:ilan senare idag om anslag pä tilbggsbudgct 11 

fi.ir innevarande hudgetår sf1vitt avser arbetsmarknadsJepartcmentcts 

vcrksamhetsomr[1tk. kommer jag oeks[t all redovisa ett medelsbehov av 

62'ol milj. kr. u\liver vad som for budget;'iret anvisats lKh vad som kan 

bcriiknas intlyta i form av arhetsgivaravgil"ter. För budget{1ret 1980/X I 

riiknar jag med att de totala utgiftern;1 for arbetsmarknadsutbildningen 

inkl. fl.irvaltningskostnader kommer att uppg~t till 3 19.'i milj. kr. Över 
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anslaget finansieras 2D1.4 milj. kr. Aterstoden finansieras med inflytande 

arbetsgivaravgifter. Jag utgår från att den av AMS rn.:h SÖ beriiknade 

utbildningsvolymen i stort skall rymmas inom angivna :mslagsmedel. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemstLiller jag att regeringen 

foreslår riksdagen all 

I. godkiinna de grunder för ersiittning till ledsagare till handikarra

de som jag har förordat. 

., till Bidrug 1ill 11rhe1.1mur/.;11ad.1111hild11i11g för budgetåret 1980/81 

anvisa ett anslag av 2 231400000 kr. 

B 3. Syssclsättningsskapandc åtgärder 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

3 273 354 000 

I 958000000 

1980/81 Förslag 2 125000000 

Reservation 2 4011 I ~4 000' 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Sysselsiittningsska

ram.k åtgiirder. 

Programmet Sysselsättningsskarande åtgärder hestar av delprogram

men Beredskapsarbeten. lmlustribeställningar. Detaljplaneringsbidrag och 

Investeringsfondsiirenden. Fram till och med den 30juni 1979 var delpro

grammet Beredskapsarbeten uppdelat på Allmänna beredskapsarbeten och 

Siirskilda beredskapsarbeten. 

1978/79 1979/80 1980/81 
Utgift Anslag Beräknad iindring 

AMS 

Allmiinna bercdskapsarl'>ctcn 1860115000 
Bcrcdskap~arbctcn 1882 500000 I 117 500!K)() 
Särskilda beredskapsarbeten I 0679~0000 
Industri bestäl In ingar 289 630()(KJ 10001000 + IOO<KHKlO 
Detaljplanerings bidrag 30.'\04000 40000()(10 + I 0 {)(K) !KlO 
Förvaltningskostnadcr 251750<Kl 25 500000 630ll00 

3273354000 1958000000 +136870000 

Delprogrammet Beredskapsarbeten omfattar statliga beredskapsarheten 

samt statsbidrag till motsvarande kommunala och enskilda arbeten, även

som statligt stöd till tidsbegr~insad fortsatt drift vid nedbggningshotade 

företag. Beredskapsarbeten syftar till all motverka arbetslöshet till följd av 

s~isong- lH.:h konjunkturnedgång eller när arbetstillgi\.ngen av andra skäl är 

otillriicklig. 

' Vid utgången av budget~rc:t 1978/79 fanns bcslut/bestiillningar om ca 2 305 milj. kr. 
som ännu inte hade utbetalats. 

Föredraganden 

+ 167500()(Kl 

5()(l()(Kl 

+ 167000000 
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Vidare ges sysselsättning at :i.Idre. lokalt bunden eller handikappad 

arbetskraft. som har svårigheter att fä arbete på öppna marknaden även i 

goda konjunkturer. Hestiimmelser om beredskapsarbeten återfinns i arhets

marknadskungörelsen ( 1966:368. omtryckt senast 1979:528) och om före

tagsstöd i kungörelsen ( 1972:302) om statsbidrag i vissa fall till nedlägg

ningshotade företag (~indrad 1974:370). 

Under ddprogrammen lndustriböt~illningar och Dctaljplancringsbidrag 

faller kostnader för statliga industribestiillningar som liiggs ut av sysselsiitt

ningssLil samt kostnader för projektering av vissa allmänna arbeten i syfte 

att öka beredskapen mot arbehlöshet. 

Delprogrammet lnvesteringsfondiirenden hclastas av administrations

kostnader. vilka ingår i fi.irvaltningskllstnaderna. 

AAIS 

Beredskapsarbeten 

För budgetåret 1978/79 anvisades till beredskapsarbeten I 720 milj. kr. 

pä statsbudgeten samt 2 580 milj. kr. pti tilläggshudget I och 11 I. samman

lagt 4 300 milj. kr. 

Beredskapsarbetenas fördelning på olika ~indamål har under senare år 

utvecklats på siitt som framgär av följande tabeller. 

De allmänna och siirskilda beredskapsarbetenas fördelning på olika iin

damt1l har under senare är utvecklab pf1 sätt som framgår av följande 

tabell. 

Sys.1d1iittningsdagar i allmiinna rA J och .1iirskilda (SJ bercd.1kap.rnrheten 

(I 000-tal J 

Ändamål och slag Budgetår 
av arbete 1974175 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Vägarbeten A 169 252 176 159 105 
s 246 351 274 354 275 

Skogw:'lrd A 12 13 12 32 54 
s 612 706 636 701 624 

Husbyggnad A 118 85 62 116 145 
s 139 120 89 184 218 

Vatten och A 96 !N 54 49 32 
avkippsarheten s 193 235 246 266 210 
Tjänstesektorn A 409 1199 2201 3 751 5926 

s 28 21 15 18 5 
Industriella A 
arhcten s 397 366 382 319 278 
Övriga arb. A 123 223 914 1293 1995 

s I 037 I 095 I 057 I 148 I 245 

Summa A 927 11161 3419 5400 8257 
s 2652 21194 2699 2990 2855 
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Syssc/siiuningsdugar och kostnader l'id olika slogs allmii1111a hcrnlskap.1-

arhctrn 1111da hudgctärct 1978/79 

Ändarna! I 000-tal Nedlagda kostn. Kostn. per sysscl-
syssel- i milj. kr. sättningsdag i kr. 
sättnings-
dagar Totalt AMSandel Totalt AMSandel 

Vägar 105 141 137 I 342 I 3 IO 
Vatten och avlopp 32 43 15 1369 468 
Hus byggnad 145 232 86 1592 593 
Skogsvård 54 ,, .. _ 20 408 362 
Natur- och land-
skapsvård 102 38 32 377 316 
Kulturminnes vård' 9 5 4 519 415 
Militära arbeten I I I 477 477 
Turism och fritid 25 29 13 I 149 504 
Tjänster och vård 5926 1570 1232 265 208 
Övrigt 1858 483 350 260 189 

Summa 8257 2564 1890 310 229 

Därav: 
Statliga arbeten 1668 648 584 388 350 
Kommunala arb. 4873 1484 997 305 205 
Enskilda arbeten 1716 432 309 252 180 

1 Objekt av kulturhistorisk karaktär kan ingå även i andra ändamålsgrupper. företrä
desvis husbyggnad. 

Den låga aktiviteten i näringslivet under 1978/79 har gjort att volymen 

allmänna beredskapsarheten ökat kraftigt. eller till ca ~U milj. syssebätt

ningsdagar mot ca 3,4 milj. 1976/77 och ca 5,4 milj. 1977/78. Huvuddelen 

av ökningen har avsett tjänste- och vårdsektorerna samt enskilda 

ungdomsarbeten. 

För ungdom har beredskapsarbete anordnats dels hos statliga myndig

heter och institutioner i form av praktikarbete. dels hos kommuner och 
landsting inom framför allt tjänste- och vårdsektorn. dels hos företag och 

organisationer. Under 1978/79 var i medeltal 31900 ungdomar per månad 

sysselsatta i beredskapsarbeten. Som mest var 42 726 ungdomar sysselsat

ta i olika typer av beredskapsarbeten (april 19791. 

Av den nyss redovisade tabellen där antalet syssels~ittningsdagar under 

senaste femårsperioden i allmänna beredskapsarbeten fördelats. framgår 

att tjänste- och vårdsektorcrna under 1978/79 svarade för ca 72 %- av den 

totala sysselsättningen. Resterande 28 <;-~utgör byggnads- och anläggnings

arbeten. skogs- och naturvårdsarbeten samt övriga arbeten. Av tabellen 

framgår vidare att en förskjutning skett från investeringsarbeten till 

tjänste- och vårdarbeten. En anpassning har diirmed skett till arbetslöshe

tens struktur. 
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A.11111/cr w11·is11Jc arhetshi.1a 1·iJ hl'rl'Js/.:.up.rnrhel<'ll och Jcras i/IJ<'rs- och kii11.1f('irdd11i11g l'iJ 

mill1'11 al' 1·i.1sa 1111/1wder 

År 
M;\nad 

Antal 
Totalt 
-- män 

Allm;inna beredskapsarbeten S;irskilda b.:rcdskapsarbcten 

1977 
h:b. 

Maj 

Aug. 

Nov. 

1978 
Fcb. 

Maj 

Ser. 

Nov. 

1979 
Fcb. 

- kvinmir 

Totalt 
- m~1n 

- k virmor 
Totalt 
- n1iin 
- kvinnor 
Totalt 
- rniin 
- kvinnor 
Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- n1iin 
- k vinrwr 
Totalt 
- n1iin 
- kvinnor 
Totalt 
- män 
- kvinnor 
Totalt 
- m;in 
- kvinnor 

Totalt 
- n1iin 
- kvinnor 
Totalt 
- m~in 

- k vinnnr 

Antal 
anvisade 
arbets
lösa 

14694 
li 7'i8 
7 936 

17700 
8325 
l) 37'i 
6413 
3 883 
2 525 

2163'i 
10629 
11006 

30303 
14661 
15 642 
33 461 
16515 
16946 
17 172 
93tC 
7790 

42 925 
21 150 
21 775 

46512 
22 364 
24148 
45021 
20947 
24074 

Därav<; Antal 
anvisade 

45 ;\r o.:h 24 år oc:h arhets-
;iJdrc yngre kisa 

5.4 
9,9 
1.6 
4.5 
7,8 
1.6 
6.2 
9.2 
1.4 
2.6 
4.1 
1.2 

3.1 
5.2 
1.2 
3.8 
6.0 
1.6 
3,9 
5,7 
1.2 
1.9 
2.6 
1.2 

2,4 
D 
t.7 
2.8 
3.8 
1.9 

84.6 
78.0 
90.2 
85.6 
80.7 
90.0 
85.6 
81.6 
91.5 
89,3 
86.K 
91.7 

87.2 
83.5 
90.8 
8.4 
Kl.6 
89.1 
87.5 
84.7 
90,8 
89,I 
87.9 
90.3 

87,I 
85.2 
88.9 
84,3 
82.4 
86.0 

10413 
9170 
I 243 

11 (,)) 
9860 
I 233 
8344 
6KO'i 
I 136 

10779 
9409 
1370 

11687 
10432 
125.~ 

12922 
11608 

1314 
9492 
8 292 
1200 

11022 
9716 
1306 

11220 
10 139 
I 081 

12 140 
10980 

1160 

Tillfälligt sysscls;ittningshidrag för iildrc arbetskraft inom tekoindustrin 

har för perioden 2:a halvtlrct 1978 beviljats 6.54 företag med drygt 30000 

ans@lda. varav ca 9 800 var fyllda 50 ar. Under I :a halvåret 1979 hc:vil

jades bidrag till 688 företag. Vid dessa fanns c:a 36 300 anst;illda. varav ca 

10800 var fyllda .50 år. 

Sy~~ebiittning~hidrag till företag med dominerande: stlillning, pä orten 

beriiknas h~1 gett syssels;ittning under 2:a halvåret 1978 ät ca 3 900 personer 

vid 25 företag med ca 27 <XlO anstiillda och under I :a halväret 1979 tit ca 

I 250 personer vid 9 företag med ca 13 .500 anstiillda. Den siirskilda arhets

styrkan har sysselsatts huvudsakligen med arbeten utanför företagens 

llrdinarie produktion. 

Därav r,;. 

45 [lr och 24 ar 
iildre och 

55.0 
53.6 
65.5 
53.0 
51.7 
63.7 
56.1 
'i4.0 
69.3 
50.8 
49.2 
61.9 

50.3 
4!U 
63.R 
47.3 
46.1 
58.1 
50.6 
49.3 
61.I 
46.4 
44.5 
60.2 

45.9 
43,9 
64.2 
46.9 
45.4 
61.9 

yngre 

10.9 
I0.7 
12.0 
12,4 
12.3 
13.1 
IO.O 
10.1 
8.9 
12,9 
12.9 
13.1 

12.5 
12.5 
12.6 
13,2 
12.9 
15,9 
I0.7 
10.6 
11.4 
12.9 
12.9 
12.5 

11.5 
11.6 
IO,O 
11.2 
11.2 
10,9 
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SYs.\l'i.\lill11i11g.1J11g11r och /.:11st1111tfrr riJ 11/i/.:11 slags .1iir.1/.:i/J11 hereds/.:11p.1-

arb1·1c11 1111Jl'/" h11Jg1·11/re1 1978/79. 

Ändamtil I O(IU-tal Nedlagda kostnader Kostnad per syssel-
sysselsiitt- i milj. kr. sättningsdag i kr. 
ningsdagar 

Totalt AMS Totalt AMS 
andel andel 

V~igar 275 307 282 I 117 I 024 
V;11ten och avlopp 210 249 102 I 182 486 
Hus byggnad 218 289 126 1327 580 
Skogsvård 624 297 224 477 368 
Natur- och land,kap~-

vård 268 134 113 499 420 
Kultunninnesvärd' 68 33 31 491 458 
Militära arbeten 24 14 14 579 579 
Turism och fritid 63 72 37 I 131 586 
Industriella bercd,kaps-

arbeten 278 179 78 645 279 
Tj~instcr och vård 5 2 I 332 298 
Övrigt 822 418 270 509 329 

Summa 2855 1994 1283 698 450 

Därav: 
Statliga arbeten 1621 I 052 850 649 524 
Kommunala arbeten I 178 882 407 749 345 
Enskilda arbeten 56 60 26 I 077 478 

1 Objekt av kulturhistorisk karaktiir kan ingå även i andra ändam!tlsgrupper. förcträ-
dcsvis husbyggnad. 

Antalet sysselsiittningsdagar i särskilda beredskapsarbeten minskade 

något under budgetftret 1978/79 till ca 2.9 milj. frän ca 3.0 milj. året innan. 

Ungdomar har sysselsatts inom samtliga ändamålsgrupper dock till huvud

saklig del inom grupperna skogsvård och naturvärd samt inom gruppen 

övriga arbeten. Under budgetåret 1978/79 var i medeltal l 574 ungdomar 

sysselsatta i särskilda beredskapsarbeten. Som mest var antalet I 874 (juni 

1979). 

Vid utgången av juni 1979 bedrevs industriella beredskapsarbeten vid 43 

arbetsplatser. Totalt sysselsattes I 400 personer mot I 380 samma tid året 

innan. Under budgetåret har två arbetsplatser avvecklats. Under perioden 

1970/71-1978/79 har sammanlagt tio arbetsplatser överlåtits till enskilda 

företag eller forts över till skyddade verkstäder och atta arbetsplatser lagts 

ned. 

Under budgetåret 1978/79 utfördes 11. I milj. sysselsättningsdagar i be

redskapsarbete. På grund av den långvariga lågkonjunkturen och de struk

turella förändringar som skett och sker inom n~iringslivet kommer det 

enligt AMS att fordras betydande arbetsmarknadspolitiska insatser ~iven 

under budgetåret 1979/80. Även vid förstärkning av utbildningsinsatser 

räknar AMS med ett fortsatt stort behov av att anordna beredskapsarbeten 

för arbetslösa ungdomar. Insatser kommer ockst1 att behövas för att ben:

da sysselsättning åt iildre och handikappade som inte får arbete pä öppna 

5 Rik.l"dagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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marknad.:n. Även för andra arbetstagare kLimm.::r det som fi.iljd a\· föriind

ringar i n~iringslivet att finnas behov av syssdsiittningsstiidjande tltg;irder 

bl.a. i form av beredskapsarbeten. 

Under de senaste budgetåren har regeringen i sysselsiittningsstiidjande 

syfte medgivit tidigareläggning av starliga byggnads- och anliiggningsarbe

tcn samt statsbidragsberättigade kommunala byggn<1dsprojekt. Des~a ar

beten har finansierats genom att myndigheternas ordinarie anslag har 

ökats. Erfarenheterna av denna ordning har varit goda. AMS anser det 

diirfor angeläget, att medel också i fortsiittningen efter förslag i va1:je 

särskilt fall kan lämnas till myndigheter för att i samr{td med AMS anviin

das i syssclsättningsstödjande syfte. 

Enligt AMS finns det sbl att riikna med en i förhållande till det senaste 

budgetåret förbättrad konjunktur under budgetåret 1980/X I. Med tanke pft 

strukturförändringarna i näringslivet och problemen för vissa kategorier av 

arbetssökande räknar AMS dock med ett pt\.tagligt behov av beredskapsar

beten även under budgetftret 1980/8 I. Detta giiller framför allt arbeten för 

äldre och handikappade men ;iven beredskapsarbeten för ungdomar. 

För budgetåret 1980/81 bedömer AMS minimibehovet av beredskapsar

beten till 5.0 milj. sysselsättningsdagar. Vid en beräknad dagsverkskost

nad av ca 400 kr. erfordras 2 000 milj. kr. För v;igarbeten beräknar AMS ett 

mcdelsbehlw av 300 milj. kr. 

Industribeställningar 

Under budgetåret 1978/79 har hos företag som varslat om driftinskriink

ningar eller driftnedläggelse lagts ut statliga industribcstiillningar till ett 

värde av 33.8 milj. kr. Sysselsättningseffekten beriiknas till ca 30000 

sysselsiittningsdagar varav ca 10000 faller på. budgetåret 1979/80. Enligt 

tidigare bemyndiganden av regeringen har styrelsen under budgetåret be

slutat om tidigareläggning av statliga industribestiillningar till ett värde av 

82.7 milj. kr. för att förbiittra sysselsättningen inom industrin. Hiirav avser 

25,4 milj. kr. tekoindustrin samt 57,3 milj. kr. verkstadsindustrin. 

Sysselsättningseffekten beräknas till 76000 sysselsättningsdagar. För 

tidigareläggning av kommunala tekobeställningar har dessutom beslutats 

om bidrag for 1.:a 0,8 milj. kr. motsvarande ett totalt inköpsvärdc om 2,7 

milj. kr. och en sysselsättningseffekt om 2 500 dagar. 

AMS räknar med att det kan finna~ behov även i fortsiittningen att 

punktvis lägga ut industribeställningar for att överbrygga tillfälliga stör

ningar i sysselsättningen eller för att ge rådrum för att skaffa fram nya 

anställningar eller för att anordna utbildning. Medelsbehovet för budget

året 1980/81 beräknas till 20 milj. kr. motsvarande ca 13000 sysselsätt

ningsdagar. 

D c ta I.i p 1 an er in g s bidrag 

Under budgetåret 1978/79 meddelade AMS beslut om kommunala bygg-
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nads- lh.:h anl:iggningsarbeten (exkl. host:ider) till en total projektering~

kostnad av 112.6 milj. kr. Hiirav utgjorde statshidraget 68.6 milj. kr. 

Byggnad~- 11\:h anliiggningskostnaden her:iknas totalt uppgå till ca I 900 

milj.kr. Utförandd av dessa kommunala ohjekt heriiknas medföra ett 

sysselsiittningstillskott av ca I 400 000 sysselsättningsdagar. 

P:-i skogs- och naturvärdsomrädct har inventering och planering av sys

sclsiittningsuhjekt samt projektering av skogsviigar utförts till en samman

lagd projekteringskostnad av 8.4 milj. kr. !hidrag med Il)()':-() vilket mot

svarar en beredskap av ca 700000 sysselsiittningsdagar. 

Hiirtill kommer heslut om projektering av hostadshus och förhiittring av 

hoendemiljöcr till en total projekteringskostnad av 22.7 milj. kr. och en 

hidragskostnad av 11.5 milj. kr. vilkct heräknas kunna ge niirmare 250000 

syssclsiittningsdagar. 

Sammanlagt heriiknas de projekterade ohjekten kunna ge '.! 350000 sys

sclsiittningsdagar vid utförandet. 

Under delprogrammet detaljplaneringshidrag har under budgetåret 1979/ 

80 <tnvisab 40 milj. kr. Den hiirigenom stimulerade projekterings volymen 

hcriiknas till ca 1.6 milj. syssdsiittningsdagar. 

Under budgetåret 1980/81 heriiknas med hjiilp av detaljplaneringsbidrag 

klnnmunala och statliga objekt tillskapas som genomförda skall ge 

1900000 syssclsiittningsdagar. Meddsbehovet beriiknas till 50 milj. kr. 

Enligt nu gällande bestiimmeber för ytterligare statshidrag inte lämnas 

vid detaljplanering av vissa kommunala anläggnings- och hushyggnadsar

bcten om hidrag tidigare liimnats till grundHiggande projektering. Kontrol

len att denna hegriinsning iakttas medför enligt AMS en administrativ 

belastning. Uppdelningen av projekteringen pä etapper kan i och för sig 

vara viirdefull. dä handläggningen av denna ärendetyp inom den kommu

nala förvaltningen ofta fordrar ett tvästcgsförfarande i beslutsprocessen. 

Styrelsen föresl{"ir (fä1för att bidrag far liimnas till hådc grundläggande 

pnljeklering och dctaljprojektering av ett och samma objekt. iiven om de 

tvti faserna delas upp i tiden. 

En del av de medel som styrelsen {irligen Wnmar naturvi'mlsverket för 

im·entering avnalurvärds11bjckt avsiitts centralt för urredningar. Samma 

förhällande råder inom riksantikvariciimbctet diir tjiinster för planering och 

projektering av objekt inom kultur- och fornminnesomräden bekostas frftn 

anslaget sysselsiittningsskapande ätgärder. Styrelsen finner för sin del 

denna situatil1n principiellt otillfredss@lande och föreslär att myndigheter

na direkt anvisas lönemedel för detta slag av arbete. 

lnvesteringsfondsärendcn 

Till AMS har under budgett1ret 1978/79 inkommit ca 3950 ;1m.ökningar 

om all fa ta i anspr{lk medel ur investcringsfonder för k1mjunkturutjiim

ning. Under budgcthret har ca 4000 beslut fattats för investeringar t1pp

g;1ende till sammanl<tgt 3 626.1 milj. kr. 
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Anlakl an,iikningar att fa ta i ansrr:1k medel som avsatts till arbehmiljii

fond har 11rrgi111 till ca 950. Under hudgetflrct har J;imnats 915 beslut med 

L'll beriiknad investt:ringsk11stnad av 168.h milj. kr. samt ett heriiknat 

iansrriiktlagandc med 112.3 milj. kr. 

An takt ansökningar om att fa ta i ansrrak medel ~om avsatts till slir~kild 

investeringsfond har urrgf1tt till ca 110. Under budgetttret har 113 beslut 

liimnah med en beriiknad invcsteringskostnad av 45.6 milj. kr. samt ett 

beriiknat iansrrt1ktagandc av 39.1 milj. kr. 

Bcriiknadc im·esteringskosrnader, fur fijrerag som budgerårcr 1978/79 be-

1•iljars medl'/ ur investeringsfondcnw. furdelade på branscher och rcgio-

ner. 

Bransch 

Gruvor och mineralbrott 
Livsmedel. dryckesvaror. 

tobak 
Textil. bckliidnad. läder 
Trlivaru 
Massa. papper. grafisk 
Kemisk. gummivaror. plast 
Jord och sten 
Järn. stäl och metallverk 
V crkstadsindustri 
Annan tillverknings-

industri 
<Summa Industri> 
Byggn<illsverksamhct 
Handel 
Ovriga 

Storstads fän 
Skogs län 
Övriga liin 

Summa 

Byggnads- och maskininvcsteringar 

lnv.fond för konj. utj. Summa Arbets-
miljöfond 

Beslut cnl. Beslut enl. 
9§ 3 mum 9§ 3 mom 
'75%) 175%) 

17.1 17.1 0.4 

0,8 354.6 355.4 20.1 
0.1 80.1 80.2 0.4 
2.1 2."2.2 254,3 15.7 
4.3 274.8 279.1 11.6 
0.2 280 284.5 22.7 

45.5 45.5 6.5 
19.3 19.3 4.5 

14.3 704.1 718.4 23.0 

9.3 9.> 0.7 
21.8 2041.3 20t'i>.1 105.6 

118.0 118,0 3.7 
0.3 680.7 681.0 16.0 
0.3 763.7 764.0 43.3 

22,4 3603,7 3626,I 168.6 

19.1 I 374.5 1393.6 81.4 
2.0 860.6 862.6 40.2 
1.3 I 368.6 1369.9 47.0 

Sär-
skild 
inv. 
fond 

2.5 

7,9 
I.I 
1,9 
0.6 

12,R 

0,1 
26.9 
3,1 
3.6 
12.0 

20.5 
9,8 

15.3 

, Rcgcring('n har hcslutat att investeringsfondcrna får tas i anspn'.\k för 

hyggnads- och markarhctetcn t.o.m. mar~ månad 1980 samt för maskiner 

och inventarier t.o.m. utgången av 1979. Inom sti.idomrtldet och Bor!h- och 

E~kilstunaområdena iir användningen av investcringsfondcr liksom tidi

gare inte til\sbegr~in~ad. AMS iigcr iiven under budgcHirct 1979/80 riitt att 

meddela heslut rörande arbetsmiljiifonder och siirskilda investerings

flinder. 

Avskrivningar av fordringar 

För hudgetåret 1978/79 har styrelsen bemyndigah att under vissa förut

s~ittningar <1vskriva inom arhetsmarknadwerket uppkommande fordringar 

till ett belopp ej överstigande 10000 kr. 
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I enlighet med bemyndigandet har under budgetftret 1978/79 beslut fat

tats nm avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 1310960 

kr. Av~krivningarna avser till större delen fordringar p;i tlyktingar samt 

personer som erhallit Ian efter gennmgängen arhetsmarknads11thildning. 

Det totala medelsbehovet under hudgettiret 1980/81 för programmet 

syssels;ittningsskapande åtg~irder ber;iknas till 2 094 870 000 kr. (-'-

136 870 000). 

Fiirl'draga 11cl1· 11 

Innan jag går in pt1.min ber;ikning av medels behovet vill jag erinra om att 

riksdagen under varcn 1979 till fiil.id av det allvarliga syssebiittningsliiget i 

Norrbotten beslutade (prop. 1978/79: 127. AU 1978/79:33. rskr 1978/ 

79:320) ,im en rad arbetsmarknads- oeh regionalpolitiska i'itgiirder för att 

fr~1mja syssels;ittningen i Norrbotten. Arbetslösheten i llint:t har under en 

följd av t1r varit mer iin dubbelt så hög som genomsnittligt lur riket. 

Norrblitten har i j:imförelse med riket l!1g andel sysselsatta i fiirh{1llandc till 

antalet inv{mare. Detta giiller foimst kvinnorna men o<.:ksft bland de äldre 

mtinnen ~ir andelen sysselsatta lftg vilket avspeglas i en omfattande förtids

pensionering. Ungdomsarbctslösheten är likaledes betydande. Genom 

riksdagens beslut anvisades under anslaget bl.a. ytterligare 175 milj. kr. for 

heredskapsarbeten i Norrbotten. Regeringen har d:irefter inom denna s:ir

skilda ram beslutat bl.a. om beredskapsarbeten vid ASSI och LKAB för 

sammanlagt drygt I Il.' milj. kr. 

Jag vill vidare erinra om att riksdagen under vr1ren 1979 har anvisat ett 

särskilt reservationsanslag (prop. 1978/79:83. AU 1978/79:27. rskr 1978/ 

79: 1871 pft sammanlagt 100 milj. kr. för sysselsiittningsskapande åtgiirder i 

Vindenilvsomrftdet. Av beloppet skall 40 milj. kr. anviindas för att fullfölja 

den påbörjade urprustningen av viigcn 1140 mellan Ammarniis och Sorsele 

samt 15 milj. kr. för investeringar i ett hiilsoeenrrum i Vindelns kommun. 

Övriga medel skall preliminlirt fördelas av llinsarbctsnlimnderna i Väster

bottens och Norrbottens hin efter samri"id med llinsstyrelserna i dessa län. 

Beslut i hidragsärende skall meddel<ls av regeringen. Medlen skall använ

das för investeringar som p?tbörjas före utgången av budgctfiret 1981/82 

o<.:h skall syfta till att öka sysselsättningen på både kmt och lfrng sikt. 

Regeringen har under år 1979 hl.a. beviljat bidrag från anslaget för uppfö

rande av industrilokaler i Sorsele llCh Arjeplogs himmuner. Vidare har 

bidrag utgått för utbyggnad av hotell i Sorsele. 

Under särskilt anslag B 14. Särskilt sysselsättningsbidrag till Billerud

Uddeholm AB beviljade riksdagen (prop. 1978/79: 125. AU 1978/79:37. rskr 

1978/79:3761 40 milj. kr. till nämnda bolag. Inom holaget gjordes en ratio

naliserings- och omstruktureringsplan som innebar en personalminskning 

motsvarande totalt 832 personer vid fiiretagsenheterna i Hiillcfors. Kyrke

byn. Gruvön, Säffle. Skoghall <ld1 Uddcholm. Genom särskilt avtal med 

staten förband sig b\ilagct att inte före den I januari 1980 varsla nagon 
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anstiilld om uppsiigning pä grund av arbetshrist eller permittering vid 

nf1gon av företagets svenska enheter. Regeringen godkände nämnda avtal 

den 3 I maj 1979. Syftet med bidraget var att i möjligaste män förlänga 

avvcålingsperioden för berörda verksamheter inom företaget och dLirige

n1>m underlätta lösningar av syssclsättningsfrt1gorna for personalen. Ge

n1>m det avtal ~nm var knutet till bidraget har pers1111alen kunnat hållas 

kvar i företaget och enligt vad jag inhiimtat kommer inte heller nägra större 

personalinskränkningar att ske under 1980 efter det att avtalet med staten 

upphört all gälla. Den nalllrliga avgtmgen i företaget har under perioden 

september 1978- september 1979 uppgått till drygt 450 personer samtidigt 

sum viss ersiittningsrckrytcring skett. 

Jag vill också anm~ila att det tillfälliga syssclsiittningsbidraget till företag 

med dominerande shillning på orten ( s.k. 75 l:'i--bidragel} som infördes den 

12 maj 1977 i det fiirbiittrade konjunkturläget har kunnat avvecklas. Stöd

formen upphiirde den 30 juni 1979 utom beträffande fiiretag inom stål- och 

gruvindustrin för vilka stödformen upphör den 31 december 1979. Jag får 

dessutom erinra om att riksdagen våren 1979 ( prop. 1978/79: 150, A lJ 1978/ 

79:41. rskr 1978/79:455) bemyndigade regeringen att bl.a. med hiinsyn till 

de utfästelser som enligt riksdagens beslut har gjorts beträffrmde syssel

siittningen vid de mindre och medelstora varvsfiiretagen i enstaka fall 

bevilja bidrag motsvarande 75 '.+-bidraget till utgången av år 1979. 

Frtm 75 '.;-bidragets införande till den 30 juni 1979 har enligt preliminära 

beriikningar bidrag utgått till 68 forctagsenheter med tillsammans drygt 

11 000 övertaliga anställda. 

Våren 1977 infördes ett tillfälligt sysselslittningshidrag för äldre arbets

kraft inom teko-industrierna, det s.k. lildrestödet. Bidraget utgår f.n. med 

upp till 25 kr. per timme for anstiillda över 50 år som iir sysselsatta i 

prod11ktiL111sarbete. Bidraget ~ir dock maximerat till I .'i<.;. av företagets 

totala lönekostnader. Under budgetåret 1978/79 uppgick kostnaderna för 

bidraget till 257 milj. kr. 

Riksdagen beslutade i ~amband med behandlingen av propositionen om 

åtgärder inom tckoindustrin (prop. 1978/79: 145. NU 1978/79:48, rskr 1978/ 

79:390) att bidraget skulle utgä med oforlindrade villkor under budgetåret 

1979/80. I samband h~irmcd uttalade riksdagen att äldrestödet eller nå.got 

annat stöd med liknande innebörd skall utgå fram till och med budgetåret 

1981/82. Samtidigt uppmanades regeringen att utan dröjsmål se över frågan 

om stödformernas konstruktion. 

En översyn av stödformerna till tekoindustrin pågar f.n. inom regerings

kansliet. Vidare har chefen för handelsdepartemcntet efter samråd med 

mig och chefen för industridepartementet uppdragit ät överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar, arbetsmarknadsstyrelsen och statens industriverk att 

inom ramen for sina respektive ansvarsområden utreda och lämna under

lag till regeringen för den fortsatta långsiktiga planeringen av de statliga 
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åtg;irderna for tekoindustrin. Rapporten skall avfamnas till regeringen 

senast den I septcmher 1980. 

Under s;irskilt anslag B 12. Tillfälligt syssels;ittningsstöd har för hudget

[iret 197'!1./79 anvisats ell reservationsanslag av 150000000 kr. Anslaget 

disponeras av AMS enligt bestämmelserna för tillfälligt nyrekryteringsbi

drag lprnp. 1977/78: 150, AU 1977/78:41. rskr 1977/78:370). Det tillfälliga 

nyrekryteringsbidraget skall enligt bestämmelserna i regleringsbrev för 

budgetåret 197'!1./79 utgå till företag inom tillverkningsindustrin. varuhan

deln och privata tjiinstesektorn för sådan nettoökning av personalstyrkan 

som genomfördes umkr perioden den l juli 1978-den 31 mars 1979 och 

som kvarstår den l juli 1979. Bidraget utbetalas efter den l juli 1979. 

Ansökningar om bidraget har inkommit frti.n 5 500 företag rörande en 

sammanlagd personalökning pft ca 25 000 personer. AMS beräknar att 

kostnaderna för bidraget slutligt kommer att uppg;i till ca l 50 milj. kr. AMS 

har fått i uppdrag att före utgången av år 1979 redlivisa sina erfarenheter 

och bedöma effekterna av bidragsformen. 

Jag vill ocksa erinra om att de industriella beredskapsarbetena. som 

tidigare finansierats över anslaget B 3. Sysselsättningsskapande åtgärder, 

enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78:30, AU 1977/78:6. rskr 1977/78:74) 

skall samordnas med bl.a. verkstäder för skyddat arbete. kontorsarbcts

centraler och hemarbete i en gemensam organisation. Efter den 1 januari 

1980 kommer därför de industriella beredskapsarbetena att finansieras i 

annan ordning. 

Innan jag gtir in pt1 medelsber;ikningen vill jag ta upp en fråga som rör 

ansl<igets konstruktion. Anslaget ~ir nu ett reservationsanslag. Det inneb~ir 

att AMS har att meddela beslut om nya arbeten inom det anslagsbelopp 

som st;ills till förfogande för ett budgetår och som har beräknats på grund

val <tv ett visst antal sysselsiittningsdagar under samma budgetår. Vid 

utgången av varje budgetar uppvisar anslaget en hetydande utgående re

servation. Detta beror bl.a. p5. att beslutade beredskapsarbeten löper över 

budgetårsskiftet och pa en efiersläpning av de kassam;issiga utbetalning

arna. Effekten i antalet sysselsiittningsdagar under ett budgetår blir alltså i 

verkligheten inte den som ligger till grund för anslagets beräkning. Detta är 

inte tillfredsställande. Ett förslagsanslag med en ram för beslut under 

budgetåret skulle möjligen medföra en riktigare redovisning. Jag har därför 

för avsikt att. efter samråd med chefen för budgetdepartementet, ge riks

revisionsverket uppdrag att i samråd med AMS närmare utreda denna 

fråga. Redovisning bör ske till regeringen senast den I september 1980. 

Beredsk11p.rnrbet1'll 

Från och med innevarande budgetår har i enlighet med mitt förslag i 

föregående års budgetproposition (prop. 1978/79: 100 bil. 15 s. 81. AU 

1978/79:21. rskr 1978/79:202) alla beredskapsarbeten förts samman till ett 

gemensamt delprogram. Medlen beräknas nu under en anslagspost be

nämnd Beredskapsarbeten. 
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H..:r..:dskapsarbetcna har haft stor omfatlning und..:r budgelitrct I ':17'(1./79. 

Den lftga aktiviteten inom niiringslivet har gjort att volymen beredskapsar

beten ökat kraftigt. din till ca 11.1 milj. sysselsiittningsdagar mot l-(.4 milj. 

dagar 1977/71'(. Inriktningen pft iföatscrna har friimst giillt de nyrillträtlande 

p:t arbetsmarknaden LKh dem som har siirskilda svt1righcter att fil arbete. 

För innevarande budgetår anvisades ursprungligen I 707.5 milj. kr. för 

beredskapsarbeten inkl. bidrag till teko-industrin. Som jag tidigare redovi

sat anvisades dfaefter ytterligare 175 milj. kr. för beredskap~arbeten i 

Norrbotlens liin. Genom beslut den 13 de<:ember 1979 har regeringen med 

stöd av sin finansfullmakt (prop. 197'(1./79: 150. FiU 197'(1./79:40. rskr 1978/ 

79:452. 453) ställt ytlerligare 479 milj. kr. till AMS fö1fogande för bered

skapsarbeten. Sammanlagt har således 2 361.5 milj. kr. anvisats för bered

skapsarbeten budgetti.ret 1979/80 mot 4 300 milj. kr. budgetåret 197'(1./79. 

Minskningen jämfört med föregäende ar hör samman med det sun:essivt 

förbiittrade konjunkturläget under år 1979. 

Under budgetåret har en mycket stor del av beredskapsarbetena avsett 

arbeten fi.ir ungdomar. I genomsnitt per månad hade över 30 000 ungdomar 

under 25 år beredskapsarbete. varav ca 20 '/(.i enskilda beredskapsarbeten. 

Trots det allmiint förbättrade läget under året kan en kvarstående hög 

arbetslöshet väntas under vintern 1979/80 inom bl.a. byggnads- rn.:h an

läggningsverksamheten i vissa s.k. skogslän. Regeringen har mot den 

bakgrunden beslutat höja det s.k. tilläggsbidraget som utgår vid investc

ringsarbeten från 2or,,; till 40f:I för kommunala beredskapsarbeten Sllm 

utförs i Norrbottens. Västerbottens och Viirmlands Hin t.o.m. den 31 mars 

1980. 
I likhet med vad som skett under senare år bör medel ptt statsbudgeten 

enligt giingse budgeteringspraxis beräknas konjunkturneutralt. Jag förut

siitter härvid att regeringen liksom tidigare år fitr disponera en finansfull

makt om situationen pä arbetsmarknaden skulle motivera ytt..:rligare sys

selsättningsskapande tltgärder. Jag förordar att medclsbchovet för bered

!>kapsarbeten beriiknas till I 800 milj. kr. Detta motsvarar ca 4.5 milj. 

sysselsättningsdagar med en genomsnittlig dagsverkskostnad på 400 kr. 

Beredskapsarbeten på vägar bör fä bedrivas för hög!>t 300 milj. kr. Chefen 

för kommunikationsdepartementet har tidigare denna dag uttalat att han 

avser ta initiativ till att överläggningar kommer till ständ som syftar till att 

beredskaps- och andra konjunkturmedel för viigiindamäl kan utnyttjas på 

ett rationellt ot:h effektivt sätt. Även jag finner det angeliiget att en effektiv 

anviindning av dessa medel sker. Det måste dock ske utan avkall pä dd 

grundläggande syftet med beredskapsarbeten. För slutförande av arbetena 

vid försvarets fredsförband i Arvidsjaur beriiknar jag ett medelsbehov av 

16.1 milj. kr. 

Till delprogrammet Beredskapsarbeten har innevarande hudgetår o<:kså 

förts de tillfälliga sy~sdsättningsbidragen till företag som dominerar på sin 

ort (s.k. 75 'X-bidrag) samt de tillfälliga sysselsättningsbidragcn till äldre 
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anstiillda i tekoindustrin. För den senare bidragsformen har för innevaran

de budgetår anvisats 2.50 milj. kr. Som jag tidigare nämnt avvecklas nu det 

s.k. 7.5 f'·i-bidraget. Vad giiller stödet till tekoindustrin förordar jag mot 

bakgrund av riksdagens tidigare niimnda beslut och den översyn av stöd

formerna som f.n. pägår och efter samråd med cheferna för handels- och 

industri<lepartementen att det tillfälliga sysselsättningsbidraget för iil<lre 

arbetskraft inom tekoindustrierna får utgå på oförändrade villkor även 

under budgetåret 1980/81. Jag beräknar att kostnaderna för bidragsformen 

kommer att uppgå till 250 milj. kr. 

I n d u s t r i b e s t ~i 11 n i n g a r 

Inom detta delprogram får AMS liigga ut bestiillningar hos företag som 

har varslat om ne<lliiggning eller större driftsinskriinkningar om <le anställ

da inte kan beredas sysselsättning pä annat siitt. Budgettiret 1978/79 anvi

sa<les sammanlagt 80 milj. kr. för industribeställningar, varav 50 milj. kr. 

för bestiillningar hos tekoindustrin. Det av AMS redovisa<le utfallet för 

hudgetfiret var 289 630 000 kr. heroen<le pti att en stor del av de medel som 

anvisades för tidigareläggning enligt särskilda beslut under budgetåret 

1977/78 utbetalades först under 1978/79. För innevarande budgetår har 

ursprungligen anvisats 10 milj. kr. Genom beslut den 13 december 1979 har 

n:geringen me<l stöd av sin finansfullmakt (prop. 1978/79: 150. Fill 1978/ 

79:452. 453) ställt ytterligare 21 milj. kr. till AMS förfogande för industri

bestiillningar. Av detta belopp avser 12 milj. kr. en bestiillning hos AB 

Järnmontering. Malmö av reservbromateriel. Behovet av industribeställ

ningar under budgetåret 1980/81 kan f.n. inte bedömas me<l siikerhet. I 

likhet med AMS beriiknarjag diirför medelsbehovet till 10 milj. kr. Eventu

ella ytterligare insatser för, liksom tidigare år, prövas med hiinsyn till 
situationen pi\ arbetsmarknaden under budgetåret. 

Det a I.i r Ian er in g s h i <l r ag 

Bidragen inom detta delprogram utgår främst till offentlig projektering av 

s<'tdana anliiggnings- och husbyggnadsarbeten som kan utföras för att mnt
verka arhetslöshet. 

Bidrag kan f.n. ocksft utgtt till projektering av hostadshus. om projekte

ringen heriiknas kunna slutföras före <len I juli 1980. Enligt min mening bör 

bidrag till projektering av bostadshus fä utgå iiven un<ler budgetåret 1980/ 

XI. Jag förordar att sädant bidrag liksnrn f.n. får llmfatta nybyggnad av 

nerfamiljshus \lO.:h hus i blandad bebyggelse. Diirutöver hör, Sftsom under 

innevaran<le budget{1r. bidrag kunna utgft iiven för prlljektering av dels 

\llnbyggnads<'itgiirdt:r. som giiller bostadshus som upplt1tes med hyres- eller 

bostadsrätt llCh som iir beliigna i områden med flerfamiljshus eller med 

blandad bebyggdse. <lcls slidan ombyggnad snm ~ir h~införlig till miljöför

biittrande fttgiirdt:r enligt fornrdningen ( 1975: 129) Llm hi<lrag till forbiittring 

av blit:ndemiljöer. l'rojt:kteringen bör vara avslutad fört: den I juli 1981. 
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Detta iir en verksamhet av tillfällig karaktiir och jag har för avsikt att 

senare i ~~irskild Prdning li'tta utreda i vad m:\n det efter budgetärd I 9XO/X I 

finns bcllliv av att förliinga verksamheten ytterligare. 

Budgct{1rct I 97X/79 anvisades totalt 9.'i milj. kr. under detta delrrogram. I 

budgetr1\irositionen (rror. 1977/7X:IOO bil. 15. AU 1977/78:21. rskr 1977/ 

7X: IXlJ) anvis<1dcs 40 milj. kr. På tilHiggsbudgct I (rror. 1978/79:50. AU 

197X/79: 15. rskr 1978/79: 111 l anvisade~ diireftcr 40 milj. kr. och rå tilliiggs

budgct 111 ytterligare (rrnr. 1978/79: 125. AU 1978/7'1:':.7. rskr 197X/79:376l 

15 milj. kr. Utfallet under budgetåret blev 30.504 milj. kr. Skillnaden 

mellan anvisat bclorr och utfäll hcror rtt att delar av hcslutade bidrag 

urrarbctadc~ först under hudgclt1ret 1979/80. 

För innL·varandc hudgt't[1r har 40 milj. kr. anvisats för ddaljrlaneringsbi

drag. Jag förordar att anslagsrosten liksom i förcg~lcnde års hudgetrroro

siti11n hcr~lknas till 40 milj. kr. 

Fi.ir innevarande budgetar har AMS bemyndigats att på vissa villkor 

besluta om avskrivning av länefordran uprkommen inom arhetsmarknads

verket. Jag förordar att AMS även för nästa hudgetä.r får sådant bemyndi

gande hetriiffande vilken antingen omständigheterna är sådana att veder

bi.irande inte kan betala sin skuld och enligt styrelsens bedömande ingen 

eller ringa möjlighet föreligger att i framtiden ta ut betalning eller också 

Mgiirder för att hevaka och driva in fordringen bedöms förenade med 

arbete och kostnader i sådan utsträckning att åtgärderna inte iir ekono

miskt lönande. allt under förutsättning att sådana åtgärder ändå inte anses 

påkallade av andra än ekonomiska förhållanden. 

Jag beräknar det sammanlagda medclsbehovet för anslaget syssclsätt

ningsskapandc åtgärder till 2 125 000 000 kr. varav 25 000 000 kr. avser 

förvaltningskostnader. 

Med hiinvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen att 

I. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 

1980/81 besluta om avskrivning av lånefordran urrkommen 

inom arbetsmarknads verket under de förutsättningar jag angivit i 

det föregående . 

..., till Sy.1.1el.1iiu11i11Rs.1kapande åtRiirder för budgetåret 1980/81 an

visa ett reservationsanslag av 2 125 000000 kr. 

B 4. Stöd till lageruppbyggnad 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6332000 

I 000000 

I 000 

Frfin anslaget bestrids utgifterna för det i programmet Sysselsättnings

skapande åtgärder ingående delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad. 
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Dclprogrummet avser numer cnb;.irt statliga l;·mcg;.iranticr som beviljades i 

samhand med lagerökning under ärcn 197.5 och 1976. Bestiimmelscrna om 

verksamheten finns i förordningen I 197.5:47.5. omtryckt 1976: 1053. ;indrad 

senast 1978:406) om statligt stöd i vissa fall till lagerökning. U\m:garantier

na gällde längst till utgängen av ar 1978. De kan dock medföra utgifter 

t.o.m. hudgetäret 1980/81. 

Jag vill för riksdagens k;innedom anmiila all regeringen vid ett tillfölle 

med hiinsyn till siirskilda omständigheter eftcrgivit statens rätt i fråga om 

ett forskottsvis uthctalat och däreftcr äterkriivt lagerupphyggnad~hidrag 

om 450 000 kr. jämte upplupen ränta. I den män det berörda ho laget 

framdeles redovisar vinst sedan ned- och avskrivningar verkställh inom 

ramen för giillande skatteregler. skall holagct med den sålunda redovisade 

vinsten reaktivera lika stor del av dct eftergivna kapitalbeloppet och titer

hctala detsamma till statsvcrkct. 

Jag hcmstiiller all regeringen föreslår ribdagen 

att till Stiid till lagcrupphy1::gnad för hudgettiret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

B 5. Kontant stöd vid arbetslöshet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 099245 000 

I 033 8:!9000 

1333 800000 

Frän anslaget bestrids utgifter för programmet Kontant stöd vid arbets

löshet. 1 programmet ingar delprogrammen Ersättning till arhetslöshets

kassor. Omställningsbidrag och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

Ersättning till arbets-
löshetskassor 

Omställningsbidrag 
Kontant arbets-

m<.irknadsstöd 
Förvaltnings-

kostnader 

Summa 

1978/79 
Utgift 

999461000 
593000 

90036000 

9155000 

I 099245000 

1979/80 
Anslag 

934 529000 
300000 

90000000 

9000000 

I 033829000 

1980/81 
Beräknad ändring 

AMS Föredraganden 

+289871000 +289141000 
- 300000 - 300000 

+ 22500000 + 11230000 

45000 - 100 000 

+312026000 + 299971000 

Delprogrammet Ersättning till arbetslöshetskassor avser verksamhet en

ligt lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring (ändrad senast 1979: 387). 

De erkända arbetslöshetskassoma fär genom AMS statsbidrag för del av 

utbetalade ersättningar och förvaltningskostnader. Kassor med särskilt 

stora ersättningsuthetalningar och otillräckliga ekonomiska resurser kan 
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genom s~irskilt bidrag fä nödviindiga förstärkningar. Frän delprogrammet 

hekostas iiven siirskilda utbetalningar till mcdlt:mmar i Sveriges fiskares 

erkända arbetslihhetskassa som följd av inrernationclla överenskom

melser om fängstbcgr:insning. 

Delprogrammet Omstiillningsbidrag avser arhctslöshetshj;ilp för iildre 

arbetslösa som tidigare lämnades som omställningsbidrag enligt arbets

marknadskungiirelsen. Några nya sådana bidrag utgår inte. 

Delprogrammet Kontant arhetsmarknadsstiid avser verbamhet enligt 

lagen ( 1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd (iin<lrad senast 

1979: 387). Stiidet utgör ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen och 

ger ekonomiskt stöd för vissa grupper av nytillkomna på arbetsmarknaden 

sarnt till arbetsliisa som inte ~ir anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. 

AMS 

Ersiittning till arhetsli.ishetskassor 

Till erkänd arhctslöshetsk<issa utgår grundbidrag. progressivbidrag och 

förvaltningshidrag. A rnntouthetalningar kan göras av AMS vid vissa 

bestämda tidpunkter samt niir siirskilda sbl föreligger vid annan tidpunkt. 

Hidragcn hcriiknas för kalenderår och utbetalas i efterskott. Medelsbeho

vet för budgetåret 1980/81 bestiims stdedes dels av storleken p:i bidraget 

verksamhcts:iret den I januari - den 31 de.:cmber 1980 exkl. de a rnntout

betalningar som sker under tiden den I januari - den 30 juni 1980, dels de a 

contoutbetalningar som sker under tiden den I januari-den 30 juni J%: I. 

Medelsbehovet kommer således all baseras pa utvecklingen under saviil 

försiikringsf1ret 1980 som 1981. A vgör;mde för knstnadsberiikningen är det 

genom~nittliga antalet t:r~iittningsdagar per kassamedlem och ;:\r. 

Under de senaste f1ren har medlemsantalet i arbetslöshebfi.irsiikringen 

ökat med ca 100000 per iir. Denna öknings\ akt förviintas fortsii\la. Medels

bchovet fiir budgettiret 1980/81 bör diirfor grundas p;'1 ett medlemsantal av 

3 200 000. 

Dt:n genomsnittligt tillförsiikrade dagpenningen var den l j:muari 1979 

173 kr. Enligt arbetslöshetskassorna uppgä.r överförsiikrings- och pen

~ionsavdragct till i genomsnitt 11 c;;- av den tillförsäkrade ersiittningen. 

Ersiittningsbeloppet höjdes den I juli 1979 dti två nya dagpenningklasser, 

190 och 19.5 kr.. infi.)rdes. Samtidigt avvecklade~ den lägsta dagpenning

k1<1ssen llCh uppgår nu till 80 kr. Den genomsnittligt tillförsiikrade dagpen

ningen har av AMS antagits vara 19.'i kr. Med hiinsyn till den rörliga 

pensionsäldern och de höjda dagpenningbelnppcn riiknar AMS med ett 

övcrfors~ikrings- uch pensionsavdrag ptl l!V:r. Den utbetalade ersättningen 

för 1980/81 beriiknas sälunda till 17.5 kr. per dag. Grund bidraget finansieras 

till en tredjedel av staten och tvtl tredjedelar med arbetsgivaravgifter. 7.5 

kr, skall dock utgf1 för va1je utgiven d<1gpenning oavsett om bidraget totalt 

skall reduceras. 
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Antakt ersiittningsdagar per medlem tll:h f1r har under kalenderåren 

1974-1978 varit 3.3. 3.2. 2.9. 2.9. och 3.7. Under 1978 har antalet crsiitt

ningsdagar be61knat för tvf1mfmadersperioder ~tigit fran 3.0 till 3.7. AMS 

har mot hakgntnd av detta riiknat medelshehovct för hudgetärct 1980/81 på 

3 .5 ersiittningsdagar per medlem rn:h år. 

Medebhehovet och flirdelningen av knstnaderna framg{tr av fi.iljande 

tabell tkr. I. 

Statens k<lStnad for grundhidraget 
Progressivhidrag 
Fiirvaltningsbidrag 
Siirskiil stöd. inkl. ersiittning pä 
grund av internationella iivercns
kommelser om fängstbegränsningar 

()111.11ii//11i11i.:.1 hidro i.: 

280000000 
91~710000 
24960000 

6000000 
1223670000 

Genom den successiva avvecklingen av omställningsbidraget hade anta

let personer med så.dant bidrag minskat till 82 i januari 1979. Under 1979 

väntas omställningsbidragen helt avvecklas. 

K1111ta11t arhetsmark11adsstc)J 

Omfattningen av kontant arbetsmarknadsstöd t KAS) har ökat. I genom

snitt uppbar ea 26 300 personer KAS 1978. Motsvarande siffror för 1977 

och 1976 var 20800 resp. 14 700. Totalt beviljades 70000 personer KAS 

1978. mot 61 200 ftret innan och 47 500 år 1976. Uthctalningarna för är 1978 

motsvarade 4 750 000 crsiittningsdagar jämfört med 3 625 000 ersättningsda

gar 1977 och 2 420 000 crsiittningsdagar 1976. 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet höjdes den I juli 1979 till 75 kr. 

AMS beräkning av medelsbehovct baseras på detta belopp samt på 5 milj. 

ersät tningsdagar. Statens utgift sand el beräknas sålunda till 112 .5 milj. kr. 

Fiiredrngunden 

Arbdslöshetskassornas samorganisation har i skrivelse den 4 maj 1979 

hegärt att tre nya dagpenningklasser - 200. 210 och 220 kr. - införs i 

arbetslöshetsförsiikringen fr.o.m. den 31december1979. samt att dagpen

ningklassen 195 kr. upphör att giilla från samma tidpunkt. Skrivelsen har 

remissbehandlats. Jag är inte nu beredd att biträda samorganisationens 

förslag. Om viisentliga föriindringar skulle intriiffa kan det dock finnas skäl 

att senare under budgetäret 1980/81 ta upp frägan till förnyad prövning. 

Utgifterna på anslaget för budgetåret 1980/81 bör vad gäller ersiittning till 

arbetslöshetskassorna l>Ch kontant arbetsmarknadsstöd tas upp med be

lopp motsvarande oföriindrad dagpenning fran kassorna och kontant ar

betsmarknadsstöd. 
I mina anslagsber~ikningar har jag utgått från att den genomsnittligt 

tillfi_irsiikrade dagpenningen uppgftr till 195 kr. Jag utgår också. i enlighet 
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med AMS förslag. frhn i genomsnitt 3.5 ers~ittningsdagar per fa och med

lem i de frivilliga arbctsli.isht:tskassorna. Vidare har jag berhkna\ antalet 

ersä\\ningsdagar för kontant arbetsmarknadsstöd till 4 . .'i milj .. 

Jag hemst~illcr att regeringen föresl~1r riksdagen 

all till Kontant .HiiJ i·id 11rhet.1/i!.1he1 för budgetfact 1980/81 anvisa 

ett forslagsanslag av I 333 800 000 kr. 

B 6. Totalförsrnrsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

51456000 

7:!810000 

79912 000 

Från anslaget bestrids utgifter for programmet Totalförsvarsverksam

het. I prL1grammet ingår delprogrammen Försvars- och hercdskapsplane

ring och Vapenfria tjiinstepliktiga. 

Försvars- och hered
skapsplanering 
Vapenfria tjänstepliktiga 
Förvaltningskostnader 
Summa 

1978/79 
Utgift 

4 182000 
33 542000 
13732000 
51456000 

1979/80 
Anslag 

5 100000 
54210000 
13 500000 
72810000 

1980/81 
Beräknad ändring 

AMS Föredraganden 

+ 1500000 
+6290000 
+ 430000 
+8220000 

+ 250000 
+.58.52000 
+I 000000 
+7102000 

Delprogrammet Försvars- och beredskapsplanering omfattar planering 

dels av hur landets arhetskraft skall utnyttjas under beredskaps- och krigs

tillstånd. dels av arhetsmarknadsverkets krigsorganisation samt statsbi

drag till frivilliga försvarsorganisationer som är engagerade i utbildning av 

personal för arhcte i krigstid inom totalförsvarets civila delar. 

Delprogrammet Vapenfria tjimstepliktiga omfa\\ar utbildning, redovis

ning och registrering av viirnpliktiga som har fått tillstånd att fullgöra 

vapenfri tjänst. Utbildningen syftar till att de vapenfria skall kunna fullgöra 

en for samhället betydelsefull tjänst inom totalförsvaret. Redovisning och 

registrering av de vapenfria görs av AMS som också bestiimmer vilken 

tj~inst de skall fullgöra och när. Delprogrammet belastas av kostnader för 

ekonomiska och sociala förmåner åt vapenfria tjänstepliktiga samt ersätt

ningar för vissa utbildningskostnader m.m. till kommuner. organisationer 

och affärsdrivande verk som tilldelas vapenfria tjänstepliktiga. 

AMS 

F ö r s v a r s- o c h b e r e d s k a p s p l a n e r i n g 

Inom ramen för det ekonomi~ka försvaret~ långsiktsplan har en pro

gramplan för AMS försvarsplanering fastställts för 1979/80- 1983/84. En 

personalbehovsstudie för hela det ekonomiska försvaret har färdigställts. 
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Studien samordnas med en pågående utredning rörande totalförsvarets 

personalbehov. Branschplanläggning av delar av verkstadsindustrin har 

påbörjats. P.g.a. otillräckliga personalresurser har en eftersliipning i 

branschplanfaggningen uppstått. Under budgetåret 1979/80 kommer emel

lertid planering att ske för dagspress. tr:ivaruindustri. byggnadsiimnes

industri. drivmedelsdistribution. landsviigstransporter och banker. 

Antalet personalplanlagda företag uppgick under budgetåret 1978/79 till 

I 260 mot I 500 året innan. AMS har tillsammans med tiverstyrelsen för 

ekonomiskt försvar p~ibörjat en prioriteringsordning för vissa sektorer av 

arbetsmarknaden. 

Under budgetåret 197!'./79 har tillsammans ca 52000 män. i huvudsak 

35-45-åringar som senast om tvt1 år skall liimna värnplikten eller t.v. 

ställts till fönsarbetsnämndens disposition. fördelats till övriga delar av 

försvaret. 

De årskullar som ingår i den s.k. 47-äringsfördelningen minskar fram till 

19!'. I /82. Under hudgett1ret 1979/80 kommer därför endast 42 000 personer 

att ingå i den egentliga 47-åringsfordelningen. Genom att dessutom ca 8000 

s.k. merbchovsutbildade (fullt vapenföra) värnpliktiga ställs till arbets

marknadsverkets förfogande kommer dock den totala fördelningen att 

omfatta ca 50 000 personer. 

De överliiggningar som fors med överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

och de resultat som framkommer i det ekonomiska försvarets personal

behovsstudie viintas föra fram till bättre regler for prioriteringar inom hela 

det ekonomiska försvaret. 

För att kunna uppnå den av riksdagen önskade ökningen av utbildningen 

av frivillig personal inom omr~1dena transporter och jordbruk beräknar 

AMS ett medelsbehov av 6.6 milj. kr. AMS anser att målet att inom en 

f1ttaårsperiod från 1977 klara en utbildning av erforderlig omfattning måste 

förskjutas p.g.a. otillriickliga anslag. Den ökning av anslaget till frivillig

organisationerna med ca 0.9 milj. kr. som regeringen beviljat för budget

året 1979/80 kommer p.g.a. kostnadsiikningar inte att medge den önsk

vän.h1 ökningen av utbildning. 

Vapenfria tjiinstepliktiga 

För vapenfri verksamheten anslogs budgetåret 1978/79 medel för 500000 

utbildningsdagar för vapenfria tjiinstepliktiga. Vid budgetårets ingång hade 

2 600 vapenfria ännu inte påbörjat sin grundutbildning. Vid slutet av bud

getåret 1978/79 hade antalet minskat till ca 2 500. Minskningen beror på det 

större antal tjänstgöringsdagar som stått till förfogande under budgetåret 

samt på att antalet tillstånd till vapenfri tjiinst under andra halvåret 1978 

var relativt lågt. Viintetiden för att få påbö~ja grunduthildning varierade 

mellan olika utbildningsmyndigheter fran ett till två år. 

För innevarande budgetår disponerar AMS 6CXl 000 utbildningsdagar för 

vapcnfriverksamheten. vilket medger inkallelse av I 900 till grunduthild

ning och 750 till repetitionsutbildning. 
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Under budgetåret 1978/79 har 2099 viirnpliktiga fått tilbtånd till vapenfri 

tj;inst. Dä alla dessa inte får pi\bi.irja grunduthildningen under 1979/80. 

v;intas kön vid slutet av 1979 uppgl1 till ca 3 000 och som en följd härav 

förliings, enligt AMS. sannolikt viintetidcn med ytterligare 0.5 är till mellan 

1,5 och 2.5 lir. 

Medelsbchnvet för vapenfriverksamheten. exkl. AMS och uthildnings

verksamhctcrnas utbildnings- och administrationskostnader, beräknas av 

AMS uppgå till 57 milj. kr.. vilket motsvarar 650000 utbildningsdagar eller 

grundutbildning for 2 100 vapenfria. 1-Hirtill kommer ett ytterligare medels

behov om 3.5 milj. kr. fi:ir ers;ittning till utbildningsanordnare. 

De gemensamma fi.irvaltningskostnaderna beräknas av AMS till 13.9 

milj. kr. 

Fiircdrag1111d1·11 

Jag vill först errnra om att en utredning om vapenfriverksamhetcns 

administration tA 1979:05) har tillsatts i enlighet med riksdagens uttalande 

niir den nya vapenfrilagen beslutades. En allmän utgångspunkt för utred

ningen ;ir att skapa en organisation som ger en mer rationell och smidig 

hantering av vapenfriverksamheten. 

Chefen för handelsdepartementet har tidigare i dag anmält bl.a. pro

gramplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisat sin syn på 

den programplan för programmet Arbetskraft som AMS lagt fram . .lag 

ansluter mig till hafö ställningstaganden och beräknar medelsbehovet för 

budgett\ret 1980/81 enligt följande. 

Vid ber~ikningen av statsbidraget till de frivilliga försvarsorganisa

tionerna har jag utgått från att verksamheten i huvudsak skall bedrivas i 

oförändrad omfattning. Mot bakgrund av detta beräknar jag anslagsbeho

vet till 5.35 milj. kr. 

Den ;indring i vapenfrilagen snm triiddc i kraft den I juli 1978 har bl.a. 

medfört att ansökningar om vapenfri tjänstgöring samt beviljade sådana 

har ökat och dfamed också behovet av utbildningsplatscr. AMS har före

slagit en ökning av utbildningsramen frän 600000 till 650000 utbildnings

dagar. Jag biträder AMS förslag och ber~iknar 60.1 milj. kr. for AMS 

vapenfri verksam het. 

Med h~invisning till sammanställningen i det föregående beräknar jag det 

totala medclshehovet under anslaget till 79.9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Totulji"ir.1·1·ars1•1·rk.1amhe1 för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 79 912 000 kr. 
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B 7. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10738000 

9000000* 

4070000 

Reservation .5 443 000 

* Regeringen har 1979-09-06 medgivit att ytterligare 5.3 milj. kr. utgörande reserve
rade medel från budgetåret 1978/79 fär disponeras för anskaffning av utrustning. 

Från anslaget bestrids arbetsmarknads verkets utgifter for anskaffning av 

utrustningsföremål med ett inköpspris överstigande JO 000 kr. och med en 

beriiknad livslängd av minst tre år. Även engångsanskaffningar kan göras 

med medel från detta anslag; genom omedelbar avskrivning belastas avnii

marcn därvid direkt med hela kostnaden. Annan utrustning anskaffas med 

anlitandc av resp. programanslag. 

/nvesteringsobjcktcn utgörs till största delen av maskinutrustning för 

beredskapsarbeten och inventarier för arbetsförmedlingarna. 

AMS 

Utrustningskapitalets omfattning samt anskaffning under budgetåren 

1979/80-1980/81 framgår av följande sammanställning. 

Utrustningens 1·iirde dier a1·s/..rin1ingar samt anskajji1ingar ( 1000-tal kr.) 

Slag av utrustning Värde 
1979-
07-01 

Byggnader 10 250 
Aske gard 3 560 
Entreprenadmaskiner 
och fordon I 985 
Vagnar och bodar 2 290 
Maskiner för industriella 
beredskapsarbeten 6 520 
Maskiner för kontorsarbets-
centraler 3 415 
Tjänstebilar och tryckeri-
maskiner 375 

EnKånRsanskaffnin,;ar 
Teleutrustning 
Kontorsinventarier 
Centralregister 
Övriga engångsanskaffningar 

28395 

Planerade Beräknat 
inköp värde 
1979/80 1980-

600 

3950 

2 250 

200 

5 030 
370 
670 

1270 

14340 

07-01 

8045 
3205 

1880 
I 350 

41.5 

14895 

Planerade Beräknat 
inköp värde 
1980/81 1981-

I 000 
500 

500 

4 700 

1300 

11000 

07-01 

6 330 
2885 

2 165 
I 130 

695 

13205 

Utrustningsanslaget har under flera är varit otillriickligt för att tillgodose 

behovet av förnyelse <lCh komplettering av maskin- och fordonspark på 

grund av att de medel som anvisats till största delen tagits i anspråk för 

arbetsmiljöinvesteringar vid de industriella bcredskapsarbctsplatserna och 

kontorsarbetsccntralerna. 

6 RiksJaRen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Totalt behövs för entreprenadmaskiner och fordon. personalvagn;ir och 

linjekontor 10 milj. kr. Med hiiföyn till de strama hudgetdirektiv som gLiller 

har styreben dock imkr:inl\t sill i.isbnde till sammanlagt J .5 milj. kr. J 

denna summa ingår hl.a. medel for inköp av maskiner för rcstaurerings

och undcrhtillsarheten vid Hornborgasjtin samt medel för anskaffning av 

kompressorer och medel fl>r ombyggnad och nyanskaffning av personal

vagnar enligt den nya standard Sl>m AMS enligt avtal med byggmarkna

dens parter förhundit sig att skaffa senast den 31 december 1980. Resteran

de behov liicks genom leasing. 

f'ör budgetåret 1980/81 beräknas i.iven crsi.ittningsanskaffning ske av nio 

tji·instebilar !0.5 milj. kr.). Behov föreligger ocksä av ny- och ersiittnings

anskaffning av telcviixlar och snabhtelefonanliiggningar. Huvuddelen av 

dessa anlLiggningar har dl samhand med nyanskaffning av lokaler (4,7 milj. 

kr.). För kontorsinventarier såsom kösystem. centralregister m.m. erford

ras I .:I milj. kr. 

I skrivelse den I juni 1979 har AMS hemställt om medel för anskaffning 

av maskinell tidsutrustning för arbetsplatser med 21 eller fler anställda som 

f.n. inte tillämpar flexibel arbetstid. F.n. tillämpas flexibel arbetstid vid 

AMS - inkl. dess maskinverkstad och förråd i Gnesta - och vid de ställen 

inom arbetsförmedlingen som har högst 20 anställda. Arbetstiden vid sty

relsen registreras med maskinell utrustning medan registreringen vid övri

ga arbetsplatser sker manuellt. AMS har beslutat att även länsarbets

nämnder. arbetsförmedlingar och regionkontor. som f.n. inte tillämpar 

flexibel arbetstid. skall använda sig av sådan. Detta har dock ej kunnat 

genomföras <fä verket saknar medel för anskaffning av den utrustning som 

krävs för att tidregistreringen skall kunna ske maskinellt. 

AMS har tillsammans med de fackliga mganisationerna funnit tre ma

skinalternativ kunna komma ifraga för faltorgani.~ationen. dels tidstämpel

ur med en investeringsutgift nm 720000 kr .. dels tiddatorer med en inve

~tering-.utgift om I 810 <KlO kr .. dels tidstiimpelur flir arbetsplatser med 21 

till 49 anst~illda och tiddatorer för arbetsplatser med 50 eller fler personer. 

investering-.utgift I 370 000 kr. 

Persnnalorgani~atinnerna förordar enhart tiddatorer medan statsk1m

toret - snm AMS enligt flirordningen !SFS 1976:351 om flexihel arbetstid 

skall samrt1da med - accepterar tidstLimpelur men rekommenderar det 

tredje alternativet dvs. komhinationen med tiddatorer som en biittre lös

ning. 

Fiirnlragt111d1• 11 

Till Anskaffning av utrustning har innevarande budgetår anvisats ett 

anslag av 9 milj. kr. som till största delen tagits i ansprftk för arbetsmiljö

investeringar vid de industriella beredskapsarbetena och kontor~arbets

centr<dcrna. Dessa arbetsplatser förs fr. o. m. den I januari 1980 in under 

Stiftelsen Samh~ilbfliretag. 
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Fiir budgetäret I 9XO/X I har /\MS beg~irt medel för maskinell tiddata-

111 rustning for arbetsrlatser med 21 eller fler anstiillda S<lm f.n. inte tiföm

rar flexibel arbehtid. Statskontmct. som är statens expertorgan. har när 

det g;iller tidregistrering rek,1mmenderat det alternativ som inneb;ir en 

kombination ~1v tidst;imrelur Ol:h tiddatorer beroende pä antalet anstiillda. 

I sin hedtinming har statsk,mtoret haft totalkostnaden som utgångspunkt 

dvs. kostnaderna för den utrustning som skall anskaffas, kostnaden för 

rersonalinformation. lwntcring av information. fttgiirder för underhåll och 

tivrig drift av systemet. Jag ansluter mig till stahkontorets förslag och 

beriiknar I 3 70 000 kr. för infiiranJe av tiJregistrering vill liinsarbets

n;imnder. arbetsfi.irmedlingar 1.1ch rcgi<H1kontor. 

Vid min beriikning av meJel fiir övriga ändamttl under anslaget har jag 

1icks{1 tagit hiinsyn till behovet av maskiner för de fortsatta resta11rerings

och un<lerhälbarbetena vid Hornlx1rgasjön. 

Totalt beriiknar jag medelsbehovet för bu<lgetåret 1980/81 under ifråga

varande anslag till 4.07 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhctsmw·k11ads1·erket: A11skajji1i11g m· 11trnst11ing för bud

getåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 4070000 kr. 

B 8. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning a\' utrustning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Reservation 5 922000 

' Under hudgetan:t har int~iktcrna övi;:rstigit kostnad.:rna med :? 421 000 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intiikter för programmet För

valtning av utrustning. vilket utgör ett serviceprogram för försörjning av 

övriga program med mer kapitalkriivande utrustning. Sådan utrustning får 

hyras ut inom eller utom arbctsmarknadsverkct. varvid hyran sk<ill beräk

nas så att samtliga uppkommande kostnader täcks. Programmet består av 

delprogrammen FörHiggningsbyggnader samt Maskiner och fordon m. m. 

För I ägg ni n g s byggnader. FörHiggningsbehov skall i första hand 

tillgodoses genom förhyrning på den allmiinna bostadsmarknaden. Krav på 

snabba förläggningsinsatser och lokala förliiggningssvårigheter gör det 

dock nödvändigt för AMS att i viss omfattning sjiilv kunna tillhandahålla 

förläggningsbyggnader. 

Sedan flera år tillbaka har behovet av tillfölliga förliiggningsplatscr varit 

sjunkande och inom AMS pågår en successiv anpassning av det egna 

fi..irhiggningsbeståndet med hänsyn hiirtill. Under budgett\ret 197'f./79 mins

kades förläggningskapaciteten med 452 platser och uppgick i juni 1979 till 

4 755 rlatser. Kapacitetsutnyttjandet under perioden 1978/79- 1980/81 re

dovisas i följande tabell. 
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A11tal.f{"irliigg11i11[:splwser 1·id 111gi/11ge11 m· resp. hllllget1/r IY78/79-/9/'ill/Rl 

Ändamål 1971\/79 1979/80 1980/81 
Antal Antal Antal 
platser platser platser 

Arbetsmarknadsutbildning 1971 2000 2000 
Allmänna beredskapsarbeten 44 50 50 
Särskilda beredskapsarbeten 711 640 560 
Flyktingförläggningar 250 250 250 
Vapenfria tjänstepliktiga 336 336 336 
Uthyrda till kommuner. företag m.fl. I 305 I 000 700 
Outhyrda byggnader 138 124 104 

4755 4400 4000 

Delprogrammets utgifter för hudgetårct uppgick till 8,3 milj.kr och in

komsterna till 10.7 milj. kr. Av inkomsterna var ca 2 milj. forsäljningsin

komster för avyttrade hyggnader. Den heräknade. utvecklingen av utgif

terna och inkomsterna for perioden 1978/79-1980/81 framgår av följande 

tabell. 

Kostnader och intäkter a1· förliigg11i11gs1·erksa111hete11 (milj. kr. J 

Slag av kostnader/intäkter 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall 

Kapitalkostnader 3.6 4.0 3.1 
Reparationer och underhåll 3.2 6.3 6.3 
Driftkostnader för outhyrda 
byggnader 0.1 0.2 0,2 
Sam kostnader 0.5 0.5 0.5 
Administration 0.9 I.I 1.5 

Summa kostnader 8,3 12,J 11,6 

Intern uthyrning 6,5 5.6 6.1 
Extern uthyrning , , 

1.9 1.8 
Sälda byggnader 2.0 4.6 3.6 

Summa intäkter I0,7 12,I 11,6 

Delprogrammets intäkler har under en följd av budgetär överstigit kost

naderna varför reservationen under anslaget har ökat. Till största delen 

kan intäkterna hänföras till försäljning av byggnader. En förhtillandevis 

kraftig realisationsvinst har uppkommit genom att byggnadernas restvärde 

har varit lågt jämfört med marknadspriserna som stigit mycket snahbt de 

sista ären. Mot den bakgrunden har AMS gjort en översyn av hyressätt

ningen vilket ocks<"1 avspeglas i tabeflupps1ällningen. 

Maskiner och förd o n m. m. Under delprogrammet Maskiner och 

fordon m. m. förvaltas AMS maskinpark vilken är avvägd och sammansatt 

s~I att den till huvudsaklig del fyller behovet av maskiner för de arbeten 

styrelsen bedriver inom vägbyggnad. vatten och avlopp. skogsvt1rd och 

annan anläggningsvcrksamhet. I övrigt täcks behovet genom inhyrning. 

Under budgetäret 1978/79 har rnaskinanskaffningarna under utrustnings-
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anslaget främst avsett de industriella heredskapsarhetena och kontorsar

betscentralerna. Förändringarna i maskinparken i övrigt har bestått av 

smärre komplettering;tr i entrcprcnadbeständet. Därutöver har de viktigas

te förändringarna best[11t i omhyggnader och standardförb;ittring av per

sonalvagnar. Delprogrammets inkomster har överstigit utgifterna med 

h9000 kr. För budgetaret 1979/80 beriiknas inkomsterna balansera utgif

terna. 

D1.:n heräknade utvecklingen av kostnader och intäkter framgftr av föl

jande tabell. 

Ko.1t1111da och intiikter/i"ir 111C1ski1111tmstni11g 111.111. (milj. kr.) 

Slag av kostna1.kr/intäkter 1978/79 1979/80 1980/81 
Utföll 

Kapitalkostnader 6.8 17.7 I. I 
Reparationer o.::h underhåll 7.1 6.6 7.1 
Förrådets drift m. m. '2.7 3.6 3.9 
Administration 0.6 0.4 0,5 

Summa kostnader 17,2 28,4 12,6 

Hyror fri'tn intern uthyrning 13.4 12.7 11,3 
Hyror frän extern uthyrning 1.3 0.9 1.0 
Försäljningsintiiktcr '2.5 0.3 0.3 
Overlåtelse till samhiills-
företag 14,4 

Summa intäkter 17,3 28,4 12,6 

Fiireclragalllll'n 

Samtliga utgifter under de bi1da delprogrammen beräknas bli täckta av 

inkomster. Anslaget bör därför i likhet med tidigare budgetår föras upp 

med endast ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcslar riksdagen 

att till Arhet.1·11wrk11ads1·cr/..et: l-'<'irl'(l/t11i11g m· 111r11.m1i11g för budget

äret 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av I 000 kr. 

B 9. Arbetsdomstolen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 739190 

4 159000 

4 389000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 

andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen bestftr av tre 

ordförande, tre vice ordförande och 16 andra ledamöter. Härtill kommer 

ett antal ersättare i domstolen. 
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1979/80 
------ ·--·--·----

Beräknad än<lring 1980/81 

Arhets
domstolcn 

Före
draganden 

------------ -··--- - ----- ------

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Ersättning rill ledamörcr 
Sjuk vind 
Lokalkostnader 
Expenser in1'L 
reseersättningar 
därav eng{1ngsutgiftcr 

Arh1·tsd11m_1/11/1·11 

B 
9 

22 

2917900 
5::!8100 

5000 
300500 

347 500 
12000 

4147000 

+209000 + 179000 
+ ::!000 + 2000 
+ I 000 + 1 om 
+ 58000 + 510()() 

+ ::!oOOO + 9000 

+356000 +242000 

I od1 med gcnnmfiirandet av 1974 års lagstiftning om rlittegängcn i 

arbetstvisler nch ikrafttriidandet av den nya arbetsrätbliga Jagsliftningen 

ptil1örjades en successiv utbyggnad av arbei~dnmstolens personalorganisa

tion för all möta den ökade mältillströmning som arbetslivsreformcrna 

v~intadcs medföra. I ett steg fördubblades personalstyrkan fr. o. m. ingäng

en av budgetåret 1974/75. Antalet inkomna mål hade också fön.lubblats 

jiimfört med tiden före den I juli 1974. Mfdtillströmningen till följd av den 

nya lagstiftningen skulle emellertid komma att öka längt utiiver detl<.1. 

o;irfor har under de följande budgctären personalantalet ökats kraftigt. 

rr. o. m. den I juli 1977 vidtogs vissa förändringar av arbetstvistlagcn 

med syfte att minska dom~tolens arbetsbörda L•ch förenkla dess arbets

former. Det viktigaste var att bcgriinsa tilbtrömningcn av mld till arbets

domstolen som första instans. Vissa mål fördes över till tingsrlitt med 

möjlighet för part att överklaga hos arbetsdomstolen. Delvis beroende av 

detta kunde en viss avmattning i målingtmgen under första halvåret 1978 

iakttagas. Minskningen vi~adc sig vara av tillllillig natur emedan inkomna 

mi'tl kraftigt ökat diin:fler. 

Domstolens personal vid ingangen av budgetåret 1979/80 omfattade 22 

personer varav 13 med handläggande uppgifter. Av dessa var ~ex sekrete

rare och två bitrlidande sekreterare samt en notarie anst~illda. 

Den nuvarande organisationen är resultatet av en intern översyn av 

arbetsdomstolens arbetsformer m:h organisation som slutfördes under hös

ten 1978. Arbetsdomstolen arbetar med tre dömande avdelningar och en 

kan~liavdelning som uppdelats i målkansli och ekonomi- och personalad

ministrativt kansli. Erfarenheterna av den nya organisationen har varit 

positiva. 

Den vikande må.I tillströmningen som kunde iakttas under första halvå.ret 

1978 visade sig vara tillfällig och därför bör den nuvarande personalorgani-
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sationen bibehällas oföriindrad då den ~ir vill avpassad för att klar<1 en 

målökning av senaste ärens omfattning. 

Arbeh<lomstolen har samma anslagsbehov för budgetåret 191'0/8 I som 

for innevarande hudgetär. Domstolens förslag till höjning av anslaget for 

n~ista hudgetår beror uteslutande pft pris- och löneomr~ikning. Det totala 

medelsbehovet för arhebdomstolens verksamhet beriiknas för hudgetfiret 

1980/81 till 4 515 000 kr. ( + 356 000). 

Som besparingsalternativ föreslår arhetsdomstolen att löneanslaget 

minskas med 90 300 kr.. vilket utgör 2 ~-{av det redovisade anslagsbehovet. 

Fiiredruganden 

Den vikande måltillströmningen som iakttogs under forsla halvåret 197X 

visade sig vara tillfiillig. Jag anser i likhet med domstolen att den nuvaran

de personalorganisationen bör bibehttllas. För niista budgett1r bör medel 

för arhetsdomstolens verksamhet beräknas med utgångspunkt i huvudför

slaget. Med hänvisning till sammansfallningen hcräknar jag anslaget till 

arbetsdomstolen till 4 389000 kr. 

.lag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 4 389000 kr. 

B 10. Statens förlikningsmannaexpedition 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

932018 

978 000 

I 003 000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga 

förlikningsvä~endet och leds av en styrelse. Chef för förlikningsmannaex

peditionen är en byråchef. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Ersättning till för
likningsmän m. tl. 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expemer 
Ersättning till de 
fasta forliknings
männcns expenser 

1979/80 

2 
3 

5 

561 121 

309000 
400 

43 ()()() 
43 400 
16 ()()() 

5 ()()() 

977921 

Beräknad ändring 1980/81 

Förliknings- Förc-
mannaexredition draganden 

+ 8400 

+ 9300 

+ 1300 
+ 7100 

+26100 

+ 8600 

+ 9 300 

+ 7100 

+25000 
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Fiirl i/.; 11i11gs111a1111 a expedition e 11 

För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förlik

ningsmannaexpeditionen inga större förändringar från personal- och an

slagssynpunkt under budgetåren !980/81- 1983/84. Avtalsrörelsen under 

dessa år kan emellertid i oförutsedd omfattning påkalla medverkan av 

snväl särskilda förlikningsmän som förlikningskommissioner. Härvid kan 

kostnader för arvoden samt reseersättningar komma att öka. År 1981 står 

Sverige som arrangör för den återkommande Nordiska förlikningsmanna

konferensen. Besparingsalternativet på 2 % har beräknats efter pris- och 

löneomräkning på 5 %. Det totala medelsbehovet för förlikningsmannaex

peditionens verksamhet under budgetf1ret 1980/8 l beräknas till I 003 978 

kr. < + 26 (K)O kr. l 

Fiiredraga11de11 

För nästa budget<\r bör medel för förlikningsmannaexpeditionens verk

samhet beräknas med utgängspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Sta1c11s fiir/i/.:11i11g.1·ma1111aexpcditio11 för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av I 003 000 kr. 

B 11. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

197fi./79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 l Försl;ig 

25 215 

30000 

300()() 

Statens niimnd for arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i fri\.gor 

som avser tilliimpningen av lagen ( 1949: 3451 om riillen till arbetstagares 

uppfinningar Uindrad 1976: 191 ). Niimnden bestär av ordförande och sex 

ledamöter. Niimnden har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt 

har niimndcn inte någon personal. 

Stat1·11s 11ii11111d jiir arhl'/stagare.1 t1{>f~fi1111ingar 

Niimnden begiir oföriindrat anslag. 

Fiin·dra1-:llmlc11 

Anslaget bör för budgett1ret 1980/X I föras upp med oförändrat belopp. 

30000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfn riksdagen 

att till State11.111iim11d.fiir arhdstag11n·s 11pnfi1111i11gar för budgetäret 

19XO/XI anvisa ett fiirslagsanslag av 30000 kr. 
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C. ARBETSMILJÖ 

h(/lytandc i arhcts/il·et 

1970-talct har inneburit att de anställdas rättsliga ställning i arbetslivet 

väsentligt förhättrats. En rad stora och genomgripande reformer har ge

nomförts under stor enighet i riksdagen. 

Det finns nu lagar som reglerar anställningsskydd och vissa anställnings

främjande åtgärder, facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, ar

betstagares rätt till ledighet för utbildning och vård av barn. styrelserepre

sentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar m. n. 
samt statliga myndigheters styrelser. Härtill kommer den nya semesterla

gen m:h arbetsmiljölagen som träddde i kraft under år 1978. Den övergri

pande lagen om medbestämmande i arbetslivet har varit i kraft sedan den I 

januari 1977. Riksdagen har också antagit en lag om jämställdhet mellan 

kvinnor och män i arbetslivet. som träder i kraft den I juli 1980. 

Reformarbetet har också inneburit ökad satsning på forskning och ut

veckling samt information och utbildning inom arbetslivets problemområ

den. Exempel härpå är utbyggnaden av forskningsresurserna inom arbetar

skydds verket. inrättandet av arbetarskyddsfonden och senare av forsk

ningsinstitutet arbetslivscentrum. Statsmakterna satsar årligen hundratals 

milj. kr. på dessa verksamheter. 

Det första avtalet på medbestämmandelagens grund träffades pi't det 

statliga arbetstagarområdet år 1978. Under år 1979 har sådana avtal bl. a. 

träffats även inom de arbetstagarområden som omfattas av Statsföretagens 

förhandlingsorganisation ( SFOl och av Kooperationens förhandlingsorga

nisation <KFO). Förhandlingar om avtal pågår inom övriga sektorer av 

arbetsmarknaden. Staten har genom bidrag till arbetarskyddsfonden eko

nomiskt stött parterna i deras utbildnings- och informationsinsatser sedan 

lagens tillkomst i'tr 1977. Härigenom har uppskattningsvis mer än 750000 

anställda. förtroendevalda och arbetsgivarrepresentanter deltagit i infor

mations- och utbildningsaktiviter för medbestämmande i arbetslivet. 

Bidraget till arbetarskyddsfonden avser också ekonomiskt stöd till ut

bildning och information av de anställdas styrelserepresentanter samt ar

betslivsforskning inkl. grundfinansiering av arbetslivscentrum. Arbetslivs

forskning bedrivs, förutom vid arbetslivscentrum, vid ett flertal högskolor 

och andra institutioner runt om i landet. Programansvaret för denna forsk

ning ligger på arbetarskyddsfonden. Det stora intresset för forskningsom

rådet har bl. a. tagit sig uttryck i ett ökande antal projektansökningar till 

arbetarskyddsfonden och framställningar från arbetsmarknadsparterna till 

arbetslivscentrum om projektmedverkan. 
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Arbetarskydd 

En viktig del av reformerna pt1 arbetsliveh omrttde under 1970-takt tir 

den nya arbetsmiljölagstiftningen sum triidde i kraft den I juli 1978. Genom 

arbetsmiljölagen har arbetsmiljöbegreppet vidgats och tillämpningsomr{1-

dct breddats. 

Arbctarskyddsstyrelsen och yrkesinspcktionen svarar tillsammans för 

att lagens rambestiimmclser förs ut i praktisk tilliimpning i arbetslivet. 

Arbetarskyddsverket har fått kraftiga resursförstärkningar under 1970-

talct. Detta har medfört att ökade insatser kunnat göras inom praktiskt 

taget alla delar av verkets ansvarsområde. Det gäller bl. a. föreskriftsar

bete. forskning. inspektionsverksamhet. information och utbildning. U n

der år 1979 har gemensamma nybyggnader för större delen av arbetar

skyddsstyrelsen i Stockholm resp. för den arbetsmedicinska filialen i 

Umeå tagits i bruk. Sammantaget innebär detta att styrelsens och yrkes in

spektionens möjligheter att verka för en biittn? arbetsmiljö ökat högst 

väsentligt. Verket kan dock - trots den avsevärt höjda ambitionsnivån -

inte svara mot kraven och önskemälen om insatser frän arbetsmarknads

parterna. tillverkare. branschorganisationer. importörer m .Il. 

Även pä det internationella planet har arbetsmiljöfrågorna fått allt större 

betydelse under senare år. Internationella arbetsorganisatinnen (!LO) har 

exempelvis beslutat att som ett av sin<i nya ämnen för 1980 ärs arbetskon

ferens ta upp frågan om säkerhet. hälsa och arbetsmiljö inkl. iindringar av 

den förteckning över yrkessjukdomar som återfinns i konvention nr 121 

( 1966) om förmåner vid yrkesskada. Vidare behandlades vid I LO:s tredje 

Europakonferens hösten 1979 bl. a. riktlinjer för att förbättra arbetsförhl\.1-

landen och arbetsmiljö i Europa. 

FN:s generalförsamling har förklarat 1981 som internationellt handikap

pår. FN har vidare utsett en siirskild rådgivande kommitte för handikapp

äret. Denna har antagit ett antal rekommendationer for internationella och 

nationella aktiviteter. I en av rekommendationerna uppmanas liinderna att 

vidta åtgärder för att göra arbetsmiljön tillgänglig för människor med 

fysiska och psykiska handikapp. 

Insatserna i Sverige för att motverka de arbetshandikappades svårighe

ter på arbetsmarknaden ~ir inriktade dels på att förhindra utslagning och 

dels på att skaffa arbete åt dem som star utanför arbetsmarknaden. Åtgär

derna är såväl individinriktade som generella. 

Arbctsmiljölagstiftningen har här en mycket viktig funktion. I lagen 

finns bl. a. en bestämmelse med innebörden att man skall se till att onödiga 

hinder inte uppstär n~ir det gälkr att i arbetslivet ta emot m1inniskor med 

olika former av arbetshandikapp. 

I arbetet med att föra ut dessa bestämmelser i praktisk ti!Himpning i 

arbetslivet har arbctarskyddsstyrclsen och yrkesinspektionen en central 

roll. Men ocks1\ andra berörda t. ex. arbetsmarknads verket. företagsh~ilso-
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vården. den lokala skyddsorganisationen 1Kh anpassningsgrupperna har 

viktiga uppgifter i detta sammanhang. 

De risker som kan vara förknippade med användningen av hybrid-DNA

teknik har under de senaste åren varit föremål för en intensiv debatt såväl i 

Sverige som utomlands. Samhällets kontroll av tekniken har nu stärkts 

genom att en delegation för hybrid-DNA-frågor (prop. 1979/80: 10, SoU 

1979/80: 18, rskr 1979/80: 107) inrättas fr. o. m. den I januari 1980. 

Dekgatilinen skall yttra sig till berörda tillsynsmyndigheter i frågor 

rörande riskklassficering och övriga säkerhets- och skyddsfrågor. Den 

skall också göra myndigheterna uppmiirksamma pt1 sådana förhi\llanden 

inom hybrid-DNA-omrädet som kan vara av värde för deras tillsynsverk

samhet. Delegationen skall vidare yttra sig till statliga institutioner samt till 

in~titutioner. företag m. Il. utanför den offentliga sektorn i frågor om risk

kl<1ssiliccring samt i andra frågor iin dem som är föremål för tillståndstvtmg 

eller ofkntlig tillsyn. Den skall även följa utvecklingen med avseende på 

de etiska villkoren for användningen av hybrid-DN A-teknikcn och anm lila 

till regeringen om någon planerad användning av tekniken kan ifrågasättas 

från etiska och humanitära utgångspunkter. Slutligen skall delegationen ha 

till uppgift att informera allmänheten om utvecklingen inom delegationens 

ansvarsomrf1de pä ett sådant sätt att intresset för frågorna upprätt hälls och 

den allmiinna debatten stimuleras. I samband med att delegationen inrättas 

kommer tillständstvång enligt miljöskyddskungörelscn att införas för all 

hantering av hybrid-DNA. Hybrid-DNA-teknikens etiska konsekvenser på 

längre sikt samt vissa organisatoriska frågor kommer att bli föremål för 

särskild utredning. 

Arbetet inom utredningen 1A 1977:03) om yrkesinspektionens distrikts

indclning har nu slutförts. Utredningen föreslår i sitt betänkande bl. a. att 

de av yrkesinspektionens distrikt som omfattar två län så snart som möjligt 

bör delas så att ett distrikt bildas för varje län. Utredningen anser att i 

första hand tre distrikt bör delas: Malmö tsom nu omfattar Malmöhus län 

och Kristianstads län). Göteborg (som nu omfattar Göteborgs och Bohus 

län samt Hallands län) och Härnösand (som nu omfattar Västernorrlands 

län och Jämtlands län). De övriga distrikt som enligt utredningen bör delas 

är V~ixjö och Kalmar distrikt som nu omfattar Kronobergs och Blekinge län 

resp. Kalmar och Gotlands län. Utredningsförslaget remissbehandlas f. n. 

Utredningen t A 1976:0 I) om företagshälsovården och den yrkcsmedi

cinska verksamheten fortsätter sitt arbete. Under första halvåret 1980 

beriiknas utredningen avlämna ett delbetiinkande om den yrkesmedicinska 

verksamheten. 

En utredning (A 1979:0 I) om information rörande arbetsmiljörisker till

sattes under är 1979. Utredningen har bl. a. till uppgift att l~igga fram 

förslag hur en väl fungerande och kvalificerad bevakning samt en snabb 

och effektiv informationsspridning rörande arbetsmiljörisker skall genom

föras. Utredningsarhetct skall om möjligt vara avslutat före utgängen av ar 

1980. 
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De sma och medelstora företagens möjligheter att klara sina arbt:tsmil

jöinvesteringar inom ramen för befintliga kreditmöjligheter bör ses över. 

D;irför har en utredning (A 1979:04J um arbetsmiljöinvestcringar i små och 

medelstora företag m. m. tillsatts. Utredningen skall ocksti bl. a. lämna 

förslag till i'ltgärdcr som underlättar sådana investeringar i framtiden. 

Utredningen (A 1978:03) av vissa arbetstidsfrågor prövar möjligheterna 

att samordna arbetstidsreglerna i allmänna arbetstidslagen och arbetsmil

jölagen. Ut redningen skall vidare bl. a. pröva frågan om införande av 

bestiimmelser som begränsar dygnsarbctstiden. Utredningen beriiknas bli 

färdigunder år 1981. 

En arbetsgrupp med företrädare för arbetsmarknadsdepartementet. LO. 

TCO. och SACO/SR har i enlighet med riksdagens beslut i samband med 

behandlingen av arbetsmiljölagen sett över formerna för fördelningen av 

bidragen till verksamheten med regionala skyddsombud. Arbetsgruppen 

har under hösten 1979 överlämnat förslag om ett nytt fördelningssystem. 

Bidragen för år 1980 har vidare höjts med 3 milj. kr. till 28 milj. kr. 

Trots förstärkningarna av arbetarskydds verket under l 970-talet kan ver

ket som jag nyss nämnt inte svara mot alla krav på insatser. Insatserna för 

att förbättra arbetsmiljön måste därför fortsätta. Trots det svåra budgetlä

get föreslås arbetarskyddsverket därför fä vissa personalförstärkningar. 

Sammanlagt föreslås arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen få 40 

nya tjänster. Samtidigt beräknas ökade inkomster bl. a. av uppdrags verk

samheten vid den arbetsmedicinska avdelningen. 

Arhctstid och semc•ster 

Den genomsnittliga arbetstiden per sysselsatt fortsiittcr att minska. Ar

betstiden per sysselsatt har minskat med drygt en timme per vecka efter 

arbetstidsförkortningen under åren 1970-1972. Det linns flera förklaringar 

till denna utveckling. bl. a. ökat deltidsarbete - siirskilt bland kvinnorna -

minskat övertidsarbete. minskad veckoarbetstid genom avtal etc. Statis

tiska centralbyråns undersökningar om svenskarnas levnadsförhållanden. 

ULF. bekräftar hl. a. minskningen av övertidsarbetet under 1970-talet. 

Dessa undersökningar visar dessutom att morgon-. kvälls- och lördagsar

hete har minskat patagligt under de senastt: aren. Trots detta har fortfaran

de drygt 30 procent av de anställda obekväm arbetstid under alla arbetsda

gar. Hälften av alla anställda har obekväm arbetstid under minst en av 

arbetsveckans dagar. Enligt 1977 ars undersökning önskade vidare 30,5 

procent av alla heltidsarbctande kvinnor och 14.6 procent av alla hel tidsar

betande män kortare arbetstid. 

Motiven för fortsatta arbetstidsreformer har under senare år fått en ny 

karaktär. De rent hälsomässiga aspekterna har ersatts eller kompletterats 

med en rad andra synpunkter som tillmäts allt större betydelse i arbetstids

sammanhang, bl. a. ekonomiska. familjepolitiska och fackliga. Även sys

selsättningspolitiska infallsvinklar kan framskymta t. ex. när det gäller 
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diskussionen om fortsatta generella arhetstidstlirkllrtningar. Denna L1pp

fattning har doc.:k inte vunnit större uppslutning i den svenska dehatten. 

Reformerna pf1 arbetstidsomrtidet har uppn{1tts såv;il genum lagar som 

genom avtal. När dd g~illcr forts;,itta generella arbctstidsförkortningar 

ankommer det i första hand på arbetsmarknadens parter att göra avv~ig

ningar inom ramen för avtalsuppgörelserna. Delegationen t'lir arhetstids

frågor ( DELF A) tillsattes 1974 bl. a. för att ge avtalsparterna underlag fi.ir 

bedömningar av mi.\jligheterna till en fortsatt siinkning ;,iv arbetstidrn. I 

DELFA:s uppgifter ingår ockst1 att göra an;,ilyser av tidigare arhetstidsför

kortningars utfall på samhällsekonomi. sysselsättning. familjeförhMlanden 

etc. Under sommaren 1979 har DELFA liimnat en rapport som belyser 

effekterna av en arb.:tstidsförkortning pil 2.5 timmar per vec.:ka under 19!\0-

talets första f1r. DELFA:s kalkyler bygger på bedi.imningar av 197!\ års 

långtidsutredning och sysselsiittningsutredningen. Rapporten remissbe

handlas f. n. 

Nuvarande regler om arbetstid återfinns när det gäller arbetstidens längd 

i 1970 års arbetstidslag och i fråga om arbetstidens förläggning i arbetsmil

jölagen från år 1977. Utredningen (A 1978:03) av vissa arbetstidsfrågor har. 

som tidigare nämnts, bl. a. i uppgift att pröva möjligheterna att samordna 

arbetstidsreglerna i dessa båda lagar. Utredningen skall vidare utreda 

konsekvenserna av en dygnsmaximiregel och göra vissa överväganden i 

olika övertidsfrågor. En ny ordning för handläggningen av dispensärenden 

om arbetstiden innefattas dessutom i utredningsuppdraget. 

Under 1970-talet har flera regler tillskapats som tillgodoser olika grup

pers behov av ledighet för individuella ändamål. Studielcdighetslagen ger 

rätt till ledighet på hel- eller deltid för utbildning. Rätten till delpension 

tillkommmer alla arbetstagare i åldern 60-64 år och utnyttjades vid årskif

tet 1979/80 av ca 50000 personer. Föräldraledighetslagen ger småbarnsför

äldrar rätt till hel ledighet tills barnet uppnått ett och ett halvt ars ålder. 

Vidare får förälder riitt att förkorta arbetstiden till tre fjärdedelar av normal 

arbetstid tills barnet fyllt åtta år. 

Förtrnendemannalagen och arbetsmiljölagen reglerar arbetstagares rätt 

till ledighet för fackligt uppdrag resp. uppdrag i skyddskommitte. anpass

ningsgrupp etc. 

I och med att den nya semesterlagen trädde i kraft 1978 förliingdes 

semesterledigheten frän fyra till fem veckor. Lagen har givit längtgi'lende 

förbättringar för bl. ~1. deltids- och korttidsanställda samt de nytilltriidande 

på arbetsmarknaden. Lagen innehftller dessutom en bestämmelse om rätt 

att spara en del av semestern. för att möjliggöra dt flexibelt semesteruttag 

över åren. Hösten 1977 tillsatte regeringen en ny semesterkommitk (A 

1977:02) med uppgift att undersöka möjligheterna att tjiina in semester vid 

arbetslöshet, arbetsmarknadsutbildning m. m. Kommitten skall också un

dersöka i vilken utsträckning fondsystem behöver inrättas för administra

tion och betalning av semesterlön. Andra fr~1gor avser möjligheten att 
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överföra semester vid byte av anstiillning och riitl att t_iiina in semester vid 

föräldraledighet med siirskild föräldrapenning. 

A rlwtsa 11pass11i11 g 

För all mt1lct arhete f1t alla skall kunna förverkligas hehövs bl. a. siirskil

da sysselsiillnings- od1 arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetshandi

kappade. Mi~jlighelenrn för arbe1shandikappade all f:'1 arbele pf1 den regul

jiira arbelsrnarknaden iir dnck niira förbundna med efte1i"rågan på arhets

kr~1ft totalt sell i samhiillel. Förutom platsförmedlande åtgärder kriivs ofta 

yrkesinriklad rehabilitering och andra arbetsförberedande ålgärder men 

ocksä insatser för att anpassa arhetel 1ill individens förutsältningar. En rad 

lllika älgiirdcr stf1r till arbetsförmedlingens förfogande för arbelsförbcre

delse. arbetsplacering. anpassning av arbelet m. m. 

Ph grundval av förslag i prop. 1978/79:73 om htgiirder för arbetshandi

kappade har riksdagen besluta! förbiillra de arbelshandikappades möjlig

heter alt fa och be hälla ett arbete. En grundläggande tanke härvidlag är att 

insarserna för de arbetshandikappade i än högre grad måste inriktas mot 

ftlgärder som är förlagda till arbetsplatser på den reguljära arbetsmarkna

den. 

Under budgetåret 1979/80 har försök inletts med uppsökande verksam

he1 bland unga förtidspensionärer liksom med handledare/faddrar åt 

arbetshandikappade och ungdomar som har svårigheter på sin första ar

be1splats. För gravt handikappade. som behöver förlängd utbildning i 

före1ag kan. som en försöksverksamhet, bidrag utgå till arbetsgivaren. 

I enlighet med riksdagens beslut (AU 1977/78: 16, rskr 1977/78:74) med 

anledning av propositionen ( 1977/78:30) om skyddat arbete och yrkesinrik

tad rehahililering tillkallade chefen för arbetsmarknadsdepartementet en 

organisationskommitte (A 1978:04) för den yrkesinriktade rehabiliteringen 

m.m. <NYR). 
På grundv;if av försl::ig från sysselsä11ningsu1redningen och NYR har 

riksdagen beslutat <prop. 1978/79:73. AU 1978/79: 20. rskr 1978/79: 186) 

om en ny samordnad organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen 

genom inrättande av arbetsmarknadsinstitut inom arbctsmarknadsvcrket. 

I varje l~in skall finnas etl eller flera arbetsmarknadsinstitut. som har 

ansvar för väglednings- och rehabiliteringsinsatser. såväl i institutionell 

miljö som på tr~iningsplatser på den reguljära arbetsmarknaden. 

NYR har i s~irskilda rapporter lagt förslag om organisatillll av arbets

marknadsins1it11t. om region<tl organisalillll av verksamheten samt om 

rik1linjer för arbetet vid instituten. 

Regeringen har i november 1979 besl11tat nm regional organisalion av 

arbetsmarknadsinstitut samt om tj~inster vid instiluten. Besl11tet inneb~ir en 

b<.:tydande de.:entralisering av resurserna för vägledning och yrkesinriktad 

rehabilitering. som d~irigenom förs närmare de sökande som behöver så

dant särskilt slöd. Totalt tillkommer inom ramen för oföriindrade rersonal-



Prop. 1979/80: HIO Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 95 

ramar 26 institut/filialer. dock m1:d ett personaltillskott om ca 30 tjiinster i 

Nllrrbottens liin. Tl>talt kommer 83 arbetsmarknadsinstitut att finnas. 

Riksdagens beslut om framtida organisation av den yrkesinriktade reha

biliteringen innt:har också att ett särskilt institut skall inrättas för metodut

veckling. forskning och personalutbildning inom området genom att viss 

verksamhet som bedrivs vid resp. statens arbetsklinik och Psyklitekniska 

institutet vid Stockholms universitet läggs samman. Regeringen har i prop. 

1978/79: 116 föreslagit att ett sådant institut skall förliiggas till Stockholms

regionen. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen förordade arbets

marknadsutskottet (AU 1978/79:40) att regeringen skulle låta utföra en 

kompletterande utredning och därefter återkomma till riksdagen med för

slag. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan (rskr 1978/ 

79:441 ). En siirskild utredare har därför tillkallats med uppdrag att utreda 

olika alternativ för lokalisering av institutet. Utredningsarbetet väntas vara 

slutfört under första halvåret 1980. 

1 avvaktan p~l att det siirskilda institutet kan bö1ja sin verksamhet får 

verksamht:ten vid statens arbetsklinik - dit också viss personal från Psy

kotekniska institutet förts - fli1fangas for att ge AMS bistånd med viss 

met<Klutveckling och personalutbildning. 

Fr{rn den 1 juli 1979 har förstiirkningar genomförts betrMfande en rad 

stödf1tgiirder för sökande med arbetshandikapp. Bidragen till arbetshjiilp

medel !it handikappade har i Jet niirmaste fördubblats. Under budgetåret 

1979/80 har arhetsmarknadsverket ocks{1 tillförts resurser för siirskilda 

insatser för ungdlimar med arbetshandikapp. 

Under hösten 1979 har efterfrägan p;'1 arbetskraft ökat. De genomförda 

förbiittringarna av arbetsmarknadspolitiska stödåtgiirder för sökande med 

arbetshandikapp hör öka möjligheterna för dessa sökande att rn arbete i det 

förbiittrade efterfr{1gefaget. 

1 december 1977 antog riksdagen förslag till ny organisation för skyddat 

arbete och yrkesinriktad rehabilitering m. m. (prop. 1977/78:30. AU 1977/ 

78:16. rskr 1977/78:74). Den nya organisationen för skyddat arbete innebär 

bl. a. att verkstiider för skyddat arbete. kllntorsarbctscentraler. industriel

la beredskapsarbeten och hemarbete samordnas under regionala stiftelser 

med landstingskllmmunerna och staten som stiftelsebildare. 

Kostnaderna for verksamheten övertas av staten sedan avräkning skett 

gentemot de tidigare huvudm;innen. En central stiftelse - Stiftelst:n Sam

hiillsföretag - övertar huvuddden av de funktioner som tidigare åvilat 

AMS. landstings- och kommunförbunden samt andra centrala organ. Den 

nya organisationen trlider i kraft den I januari 1980. Sammanlagt berörs 

mer iin 27 000 anstiillda. varav ca 22 000 arbetshandikappadt:. 

1 enlighet med riksdagens beslut t.prop. 1978/79:73. AU 1978/79:20. rskr 

1978/79: 186) om åtgärder för arbetshandikappade kommer den nuvarande 

halvskyddade sysselsättningen och arkivarbete/musikerhjiilp att från den I 

juli 1980 ersättas av en ny anstiillningform kallad anstlillning med lönebi-
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drag. Reformen innebiir stora föriindringar för dem Sllm nu sysselsiitts i 

arkivarbete/musikerhjiilp llCh som överg[1r till anstiillning med lönebidrag. 

Bl. a. kommer de att omfattas av lagen om anställningsskydd ( LAS) eller 

lagen om offentlig anställning (L()A) och erhålla lön och andra anstiill

ningsförmåner efter samma villkor som giiller for övriga anstiillda p~i ar

bebplatsen. 

Inför genomförandet av reformen har arbetsmarknadsdepartementet ge

mensamt med AMS. statens arbetsgivarvi:rk u.:h kommunförbunden ge

nl)mfört regionala informationskonferenser for berörda arbetsplatser. an

ställda i arkivarbete. fackliga företrädare m. Il. 

Anställningsskyddskommitten (A 1977:0 I) har i januari 1979 avlämnat 

promemorian (DsA 1979:2) Uppsägningsskydd för vissa långtidssjuka. Re

geringen har på grundval av kommittens förslag och remissyttranden här

över föreslagit (prop. 1979/80:4) ett förbättrat anställningsskydd för ltmg

tidssjuka som fått helt sjukbidrag. Samtidigt lades fram förslag ifråga om 

bidrag till halvskyddad sysselsättning och bidrag vid utbildning i företag av 

äldre och handikappade i syfte att underlätta för långtidssjuka att återgå i 

arbete. 

C 1. Arbetarskyddsstyrelsen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

86031000 

I 09 735 000 

123 229000 

Arbetarskyddsstyrelsen är .:entral myndighet rör arbetarskydds- och 

arbetstidsfrägor. diiri inbegripet arbetsmedicinska frågor och frflgor röran

de den centrala tillsynen pfl arbetsplatserna enligt produktkontrnllagstift

ningen. Styrelsen iir chefsmyndighet för yrkesinspektillnen. 

Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Denna utgörs av generaldi

rektören. överdirektören och nio ytterligare ledamöter varav sju represen

terar parterna på arbetsmarknaden och två är riksdagsledamöter. I verks

styrclsen ingär vidare två personalföreträdare. Inom styrelsen finns tre 

avdelningar. nämligen tillsynsavdelningen. arbetsmedi.:inska avdelningen 

och administrativa avdelningen. 

Till arhetarskyddsstyrelsen är o.:ksb. knuten en arhetstidsnämnd. som 

består av generaldirektören eller överdin:ktören. chefen för arbetstids

hyrån, en tjänsteman som generaldirektören utser samt sex ytterligare 

ledamöter som representerar parterna pt1 arbetsmarknaden. 

Fr. o. m. den I januari 1980 kommer en delegation för hybrid-DNA

fr!lgor att finnas inriittad. Delegationen kommer att utgöras av represen

tanter for herörda tillsynsmyndigheter, vetenskapsmiin med siirskilda kun

skaper om hybrid-DNA och personer som kan tillvarata de anställdas o.:h 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 97 

allm~inhctcns intrcs~en. Delegationen blir i administrativt hiin~cendc knu

ten till arbetar~kyddsstyrclsen. 

1979/80 

Personal 

Handläggande personal 3 lli 
Övrig personal 228 

544 

Anslag 

Lönekostnader li7 552 000 
Sjukvård 93000 
I .okalkostnadcr 18 054 000 
Expcnscr 8961i000 

därav a) engångsutgifter (550000) 
bl utl)Tl"\Tlnrdiska resor (195000) 

I nformationss ystcm 
om arhctsskador 41i29000 
därav engångsanvisning (620000) 
Vissa k<)Stnader för utbildning 
av företagsläkare i social-
medicin 119000 
Information m.m. ptl 
arbetarskyddets område 6 262 000 
därav engångsanvisning 1300000) 
Föret agshälsov itrd sut bi Id ni ng 
Personalutbildning 860000 
Uppdragsvcrksambet m.m. 3000000 

109 535 000 1 

Beräknad ändring 1980/81 

Arhctarskydds
styrelscn 

+54 
-r 17 
+71 

+ 12574000 
+ 87000 
+ 8 558000 
+ 1511000 

(- 154000) 
(+ 19000\ 

+ 2 320000 
(+ 580000) 

119000 

+ 2 807000 
(- 3000001 
+ I 207000 
+ 34000 
+ 100000 

+29079000 

före
draganden 

+Il 
+I 

+12 

+ 4026000 
+ 77000 
... 7 979000 

441i000 
(+ 37000) 
(± ()) 

395()(\(J 
(- 4200(\0) 

119()(\() 

+ 1410()(1 
(- 300000) 
+ 11950(\() 
+ 34000 
+ 3100()() 

+13694000 

1 Genom beslut av riksdagen tprop. 1979/80: 10, SoU 1979/80: 18. rskr 1979/80: 107) 
har därtill 200000 kr beviljats delegationen för hybrid-DNA-frtlgor som inrättas 
fr. o. m. den I januari 1980. 

Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen. som redovisas rfi statsbudgetens 

inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 3 720000 

kr. för nästa budgeti\r ( 1979/80 3 320 000 kr.). 

Arhl'fars/.:.yt.1J.1.1ryrd.1c•11 

Alternativet med nedsbrningar kan inte genomföras inom ramen för en 

11föriindrad ambitiunsnivä. En nedsatt eller oförändrad ambitionsnivä för 

styrelsens verksamhet skulle sttl i di\lig samklang med det mäl for den 

framtida verksamheten som statsmakterna uppstLillt i anslutning till att den 

nya arbctsmiljölagstiftningen infördes. Regeringen har ocks{1 i komplettcr

ingsprL1rositioncn vi\ren 1979 som en konsekvens av lagstiftningsreformen 

förutsett viss förstiirkning för arbetarskyddsverket. Styrelsen föreslår diir

för att den utbyggnad av arbctarskyddsverket som pftg[1tt ett antal år 

fort siitter. 

I. Pris-ochliineomriikningm.m.123H3000kr. 

2. Ett genomförande av alternativet med nedskiirningar skulle medföra 

7 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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minskaJc rcsLJrscr för föreskriftsarhc.:te och fl1rskningsvcrksamhct samt 

n:duccr;1J information och rersonaluthildning. 

I norn arhetar,kydJ, verket r<'1gflr IO'tt fortlöpande rationaliseringsarhetc. 

Dd r:ivcrka-, i hiig gr;1d av tvf1 rlO'gcringsurrdrag l•m dels redovisning av 

rt1gi1ende llCh rlanerade ADB-sy-,tem inom verket nch del-, ii\'ersyn av 

verkets administrativa funktioner. Formerna för rationaliseringsarblO'tlO't är 

en av dlO' fr~iglll' som knmmer att tas urr i organisationsi.iversynen. Mot 

denna bakgrund redovisas ini<: n{tgllll formell effektiviseringsrlan. I sUllet 

hehandl;is hittilbvarande och ri1gilende rationaliseringsarhete. Huvudde

kn ;1\' Jctta iir av s~idan art. att urrkornna personella hesparingar inte 

direkt kan iivcrsiittas i minskat antal tjiinstcr. I stiillet innebiir Je dTcktiva

rc arbetsformlO'rna att personakn kan omprioritera sin tid till mera angeliig

n;1 arhebuprgifter. vilket rf1 sikt leder till minskat hehov av perS\lnalfor

.'itiirkning. 

3. Til/sy11.1m·delnini:en. som bl. a. utarbetar arbetsmiljöföreskrifter. be

höver förstärkas. Arbetsmiljölagen. som trädde i kraft den 1 juli 1978. ger 

de grundläggande reglerna. Styrelsen kompletterar lagen med föreskrifter 

som niirmare anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. För

stärkningar behövs för att kunna öka takten i föreskriftsarbetet och samti

digt vidmakthålla erforderlig aktivitet i fråga om övriga tillsynsåtgärder 

såsom upplysning. rådgivning. förhandsbedömning och samarbete med 

andra myndigheter, branschorganisationer m. tl. Ytterligare resurser be

hövs vidare för att bättre kunna leda och stödja yrkesinspektionen och 

samordna dess verksamhet samt för bättre bevakning av den information 

som kommer fram om sambandet mellan ohiilsa och möjliga orsaker i 

arbetsmiljön. 18 nya tjänster föreslås. Samtidigt kan tre extra tjänster dras 

in(+ 2312000kr.). 

4. Den urht•t.1111t'Jicin.1/..<1 lll'de/11i11~c11 har fnrskning <lCh utbildning som 

sina huvuduppgifter. Den egna forskningen nch utviirderingen av andras 

har stor betydelse Slllll faktaunderlag i styrelsens fön:skriftsarbete. Hög

priLiriterade omritden i anslagsframstiillningen iir hl. a. yrkesdermatL)logi, 

dvs. liiran om yrkesbetingade hudsjukdomar. samt rörelseorganens be\ast

ningssjukJomar. 21 nya tjiinster föresläs. varav en professors tjänst i yrkes

dermatoll1gi. Diirvid kan åtta extra tjiinster dras in (-r 2669000 kr.). 

.'i. Den admi11istrati1·a {/\'de/11i11g1'11 behöver rustas upp. Anledningen 

hiirtill iir friimst att arhetarskyddsvnkeh kraftiga expansion under senare 

ftr inte motsvarats av en tillräcklig förstiirkning av den administrativa 

sidan. Detta giiller s{1viil verkets interna administratill!l som administratio

nen av den omfattande uthildningsverksamhet som bedrivs. Framför allt 

giiller Jet att tillskapa fasta tjiinster där man hittills tvingats att anstiilla 

extra personal. 26 sådana tjänster begiirs nu. I övrigt måste bl. a. styrelsens 

juridiska kapacitet förstiirkas för att lagbyrån skall kunna klara av sin del 

av förcskriftsarbctet. Tntalt begärs 32 tjänster ( + 2 229 000 kr.). 

6. Flyttningen till arbetarskyddsstyrelsens nybyggnad i Västra Skogen i 
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Slllna meJfiir mer rati<lllella arhctsformer fi.ir rcrsLl!laluthildningen och 

minskat behov av internatutbildning. Anslagsrosten till rersonaluthildning 

kan diirför skiiras ned enligt regeringens huvudalternativ i de {1rliga anvis

ningarna t - I X 000 kr.). 

7. För informationssystemet om arhetsskador heriiknas rrcliminiirt me

del fi.ir successiv utbyggnad i avvaktan r[i att redovisningen av r:1g{iendc 

och planerad utveckling av ADB-uppdrag slutförs t+ 2 700000 kr.I. 

X. Fiir lokalkostnader. expenser. infnrmationsverksamhet 111. m. hehövs 

ytterligare medel ( + 6 Xl\4 000 kr.). 

Till anslagsframstiillningen har fogats en skiljaktig mening av rcrsnnal

företriidaren för medlemmar i Statstjänstemannaförbundets avJelning 30 I 

inom arbetarskyddsv<.?rket. 

1-·,·ireJn1g<111J<'11 

Stma föriindringar har skett pft arbetsmiljöomrf1det unJer 1970-talet. 

Arbetsmiljödebatten har varit intensiv. det lokala skydJs<trbetet har byggts 

ut och skydJsombuJcns och skyddskummitteernas stlillning har stiirkts. 

En ny arbetsmiljölagstiftning har utarbetats och triitt i kraft. Arbetar

skyddsverket har fätl starkt ökaJe resurser. 

Utbyggnaden av arbetarskydds verket under 1970-talet har gjLH·t det möj

ligt att hl. a. satsa mer r<'1 forskning. att iika prnduktionen av föreskrifter. 

att fördjupa inspektionsverksamheten samt att int<.?nsiti<.?ra informations

och utbildnings verksamheten. Samtidigt har medvetenheten om arbetsmil

jöns betydelse för miinniskam hidsa och siikerhet ökat och kraven frt111 

arbetslivet pEt insatser vuxit snabht. 

Stora ansträngningar mtiste göras för att effektivisera statsförvaltningen. 

Detta arbete mäste givet vis bedrivas pä m{111ga fronter. Av stor betydelse 

niir det giiller arhetarskyddsverket iir det uppdrag regeringen givit arbetar

skyddsstyrclsen betr. en översyn av arbctarskyddsverkets administrativa 

funktioner. Arbetet skall bedrivas i samarbete med statskontoret Llch be

rörda personalorganisationer. Organisationsöversynen skall utmynna i en 

samlad bedömning av resurs- och utvecklingsbehoven med avseende på 

verkets administrativa funktioner p{t s;\vill central som regional nivå. Över

synen bör genomföras så att den kan ligga till grund för anslagsframstiill

ningen för budgetåret 1981 /8'2. Av betydelse niir det giiller att effektivisera 

arbetarskyddsverket ~ir LlCkså det arbete som kontinuerligt bedrivs inom 

styrelsen och yrkesinspektionen niir det giiller att finna formerna för den 

mest ändamålsenliga resursanviindningen. 

Som ytterligare ett exempel pfl faktorer som bör påverka effektiviteten 

inom verket bör niimnas de nyhyggnader för större delen av arbetar

skyddsstyrelsen i Solna resp. den arbetsmedicinska filialen i Umeå som 

tagits i bruk under Etr 1979. Genom dessa nybyggnader iibr bl.a. möjlighe

terna till fördjupat samarbete mellan verkets olika enheter ytterligare. 

arbetsrutinerna blir rationellare och dessutom har nybyggnaderna medfört 
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att .styrelsen f:'ttt ~·n betydligt högre standan.1 p~1 laboratllricutrustningen 

m.rn. 

Verksamheten innm infonnationssystemet om arhctssk;1d11r startade 

den I januari 1979. Målet för in format ionssystemd ;ir att ge underlag for 

fiirebyggande ätgiirdcr inom arbetarskyddet. Den slutgiltiga utformningcn 

a\' informationssystcmct iir iinnu inte faststiilld. Arbetarskyddsstyrdsen 

har av regeringl'n ffill i uppdrag att i samritd med statskontoret utarbeta 

11..:h red11visa alternativa förslag till plan för successiv uppbyggnad av 

informati1mssystemet. I uppdraget ing{1r vidare att red1wisa i.ivrig på

g;icnde llCh plannad ut vcckling av ADB-system inom styrelsen och att 

l~imna alternativa förslag till fortsatt drift och utvcckling av ADB-syste

men. Uppdraget kommer att redovisas undcr flirsta dclcn av är l9li0. I 

samri1d mcd chcfcn fi.ir ck11nomidcpartementet har Jag l'iirt ii\·er )..\0 000 kr 

rill st;itisti.,ka centr;tlhyr;·ins anslag för produktion ;1v statistik för informa

tionssystemet 11111 arbehkador. 

För n~ista budgett1r hiir medel for arbetarskyddsverkcts vcrksamhct 

ber;iknas med 11tgiingspunkt i arbctarskyddsstyrclsens huvudförslag. Trots 

de effektivitetsbefriimjande aktiviteter som p~igttr inom verket finns det 

d11ck fortfarande ett behllv av ökade resurser for styrdsen. Della hiinger 

samman med den sllira efterfriigan pi1 insatser in11m friimst fi.ireskriftsar

hete och f111·skning som kommer fr;'tn arbetslivet. Tnits dct utllmordentligt 

sv~ira hudgetl;iget iir det nödvändigt med viss fiirstiirkning av arbetar

skydd..,verkct. Jag forcsli1r sälcdes att arbetarskyddsstyrelsen förstärks 

med '>amman lagt llilv nya tjiinster. Av dessa ;ir t vii tj~instcr avsedda för 

sekretariatet till delegationen för hybrid-Dl'<A-fr;·1g11r. Samtidigt riiknarjag 

dock med iikade inkomster från hl. a. uppdragverksamheten vid den ar

betsmedicinska avdclningen. 

Inom styrelsens tillsyn.rn1·dd11i11~ bedrivs bl. a. gransknings verksamhet. 

Arhetarskyddsstyrelsen har tidigarc fått i uppdrag att i kostnadsbespa

rande syfte niirmare bedöma möjligheterna att avgiftsbelägga dcnna verk

samhet. Styrelsen har i anslagsframställningen redovisat sin syn på verk

samheten och konstaterar sammanfattningsvis att styrelsen inte är beredd 

att förorda en avgiftsbeläggning av denna. En översiktlig tidsstudie av 

grnnskningsvcrksamhcten har visat att den för år 1979 skulle uppgå till 

cirka 1.4 milj. kr. per i'lr. Styrelsen räknar med att verksamhetens omfatt

ning kommer att understiga hiilften av den nuvarande niir systemet med 

riksprovplatser byggts ut. 

De sbl mot en avgiftsbeHiggning som styrelsen åheropar ger inte till

riickligt underlag för ett slutligt ställningstagande i M1gan. Jag kommer 

därför inom kort att föreslå regeringen att ge riksrevisionsverket i uppdrag 

atl i s<1mråd med arhel<Jr~kyddsslyrelsen utreda fönnsiillningar for och i 

förekommande fall inkomma med förslag om utformningen av en avgifts

finansiering av styrelsens insatser i samband med obligatorisk och frivillig 

granskning. 
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Arhetet med alt ta fram fiireskrifter for verkstiillighl'I ;1v arbehmilji_ilag

stif1ningen vilar i fiirsta hand p{1 tillsynsavdL'lningen. Efler kontakter med 

oliL1 intre~senter. fri1111st arbehmarknadens parter. har styrelsen beslutat 

all prioritera arhetel med att la fram foreskrifter av lllL'r l>vngripande 

karaktiir. Om fi..lreskriftsarbetet i enlighet med styrelsens intcnt ioner inten

sifieras p[1 Je t>mri1Jen tbr det nuvarande regelsystemet iir utillrii1:kligt 

minskar r:1 sikt behovet av insatser i enskilda fall. l\fol denna bakgrund 

fiirnrdar jag diirfiir att tillsynsavdL'lningen tillförs fem nya tjiinster friirnst 

for fiire~kriftsarbete. 

A ven den arh1·t.11111·dici11s/.;a a1·dd11i11gl'!1 bör tillfi_iras ökade resurser. 

Jag flin..:sli1r att avddningen fi"\r ytterligare tre nya tjiinstt'r. En av tjiinsti:rna 

avser en tjiinst sllm prufesstir i yrkesJerm<itologi. Yrkeshudsjukdomarna 

utgiir en betydande del av alla yrkessjukdumar. Llngt>t:.ir 90 prncent av 

yrkesh11dsj11kdtimarna utgörs i sin tur av kontaktallt'rgier. Hland de pro

dukter som anviinds i den industriella miljön finns flera lusen allergifram

kallande iimnen beskrivna och va1je [1r upptiicks nya si·idana. Genom att 

styrelsen tillförs en tjiinst som pn>fcssor i yrkesdermatokigi ökar möjlighe

terna att göra ins<itser frfö1 si\dan expertis i forskarutbildning samt i arbi:tet 

med att ta fram underlag för t. ex. föreskrifter och produktkontroll. För

stLirkningarna i övrigt som frireslfis tillföras arbetsmedicinska avdelningen 

avser en tjiinst som lab11rator i l11ngfysiologi samt en handläggartjänst for 

forskningen vid den arhetsmi:di1:inska filialen i Umef1. 

Genom siir'>kilda anvisningar for styrelsens budgetarbete avseende bud

getåret 19XO/~ I <t11modades styrelsen bl. a. att studera miijligheterna att 

och effekterna av att öka uppuragsverksamheten vid Jen arbehmeuicinska 

avdelningen. S1yrelse11 har i anslagsframstiillningen bi:riikn;1t 11ppdragsin

komsti:rna unuer b11dgett1ret flJXO/X I till ca 3 milj. kr. vilket innebär en 

iikning med ..:a I milj. kr. jiimflirl med det genomsnittliga faktiska utfallel 

under huuget{1re11 1976/77-197~/79. Jag Jelar styrelsens bedömning i den

na del. Enligt arbetsmiljölagen ansvarar emellertid arbetsgivaren for att 

miitningar. analyser o. s. v. sker i tillrii1:klig umfottning och med erforderlig 

noggrannhet. De analyser av prover som yrkesinspektionen finner pflkal

lade vid hesök r<'1 arbehstiillen tich diir analysarbetet ut fors vid den arbets

medicinska avdelningen betalas i dag endast i viss Lllstriickning av berörd 

arhe!Sgivare. Jag avser att inom kort fliresl!i regeringen att uppdra r11 

rik.,rnision.,verket att i samr~id med arbetsar'>kyddsstyrelsen inkomma 

mi:d fiirslag om hur en mer allmiint tilliimpad avgiftsbi:liiggning av sftdana 

analysn skulle kunna utformas. 

De delar av den tul111i11i.1trlllirn a1·dl'111i11gl'11 som ansvarar för gL'mensam 

administration for hela verket hcriirs i speciellt hög grad av den p~\gt1endL' 

organisationsön·rsynL'n. D;ir biir - med ett undantag - inga föriindringar 

av nuvarande personalorganisation göras innan iiversynsarbetet redovi

sats. Undantaget avser en flirstiirkning med en tjiinst fiir icke hamföggan

Je personal vid kanslibyr<'ins driftsektion. FörstLirkningen bör diirviJ inte 
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anv;indas till nägon av de funktium.:r inom sektionen som kan t;1nkas bli 

p:'tvcrkade av det pf1g{1ende översynsarhctet. I övrigt r;iknar jag med all 

avdelningen tillförs ytterligare en tj;inst S\im hamlHiggare vid laghyr~in. 

Förstiirkningen av lagbyr~111 ;ir motiverad bl. a. med h;insyn till hehovet av 

i.ika<.I medverkan fr[m byr[111s sida i föreskriftsarhc:tcl. Dösutom har anta

let besvärs;irenden ökat starkt. 

Fr. o. m. den I januari 1980 inriittas delq..:atiu111'11 .fiir hyhrid-DNA-.fi'1/

gor . .lag har ber;iknat medel till t v~i handl;iggare för delegationens sekrdar

iat. 

Sammanfattningsvis heriiknar jag sfdeues medel för tolv nya 1j;inster vid 

arbetarskyddsstyrclsen. Av dessa avser fem förstiirkning av tillsynsavdcl

ningen. tre arbetsmedicinska avdelningen, två Jen administrativa avdel

ningen och tvi1 delegationen för hybrid-DNA-frågor. Med h;invisning till 

sammanst;illningen beriiknar jag medelsbchovd under anslaget till 

123229000 kr. 

Jag hemst;illcr att regeringen föresli1r riksuagen 

att till Arhctarskydd.1s1yrl'ise11 för budgetåret 1980/8 I anvisa ett 

förslagsanslag av 123 229000 kr. 

C 2. Yrkesinspektionen 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

73 609000 

93 876 000 

100 134000 

Yrkesinspektionen ulliv ar tillsyn iiver efterlevnaden av arbetsmiljö- och 

arhetstidslagstiftningen m.m. samt - inom sitt verksamhetsomri1de -

produktkonlrollagstiftningen. Den svarar iivcn för att viigarhetstidslagstift

ningen efterlevs. 

Yrkesinspektioncn ~ir organiserad på 19 distrikl. I vai:je distrikt finns en 

yrkesinspektionsn;imnd som bcstär av distriktschef lH:h iltta leJami.iter 

som representerar bl.a. parterna pa arhetsmarknaden. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig per~onal 

1979/80 

451 
138 

589 

Ber:iknad ändring 1980/81 

Arbctarsli.ydds
styrelsen 

+ 35 
+23 

+58 

Före
draganden 

+IS 
+ 13 

+28 
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Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav cngängsutgifter 
Utbildning och information 
Anskaffning och underhåll 

av instrument 
därav engångsutgifter 

Arhet11r.1/...ydd.1tyn·l.1e11 

1979/80 Beräknad ändring 1980/X I 

Arbc1ar~ky<l1.b
styrelsen 

Fiirt'
draganden 

---------------

71393000 + 11 237000 + 5 373 ()()() 
69000 + 36000 + 29000 

7 874 000 + I 091000 + 720000 
9710000 + 8 309000 + 247 000 
(RI I 000) + (5 521000) (- 588000 

3 787 000 + 57000 2000 
l 043000 + 48000 - 109000 

(240000) (+ 0) (- 140000) 

93876000 +20778000 +6258000 

Alternativct med nctlsbrningar skulle letla till en s:inkt amhilionsniva. 

Delta skulle medföra en konflikt med det mttl för yrkesinspektionens 

framtitla verksamhet som regering och rikstlag st~illde upp i samband metl 

att den nya arhctsmiljölagstiftningen infördes. Regeringen har ockst1 i 

kompletteringspropositionen våren 1979 som en konsekvens av lagstift

ningsreformen förutsett viss förstiirkning för arhetarskyddsverket. Styrel

sen föreslår därför att den utbyggnad av arhetarskyddsverket som pt1gi1tt 

ett antal år flirt s:itter. 

I. Pris- och liineomr:ikning m.m. 4 677 000 kr. 

~- Om alternativet med nel.bkiirning gen1Jmfi.irdes skulle det inneb;ira 

minskad tilbynsvcrksamhet. 

Rationaliseringsarhetet inom arhetarskytldsverket hchandlas under an

slaget C l. Arhctarskyddss.yrebcn. 

3. De senaste ;irens nyrekrytering till yr/...c.1i11.1r1el.ti1111n1 har nu /dl till 

att inspcktionsarhctet ute i företag o..:h förvaltningar hlivit mera intensivt. 

Men trycket p;'l yrkesinspcktionen iir mycket härl. Det ~ir inte möjligt att 

h~1dc tillgndosc den cfterfr~1gan p;1 insahcr i enskilda fall som kommer frfm 

arhetslivl!I och samtidigt bedriva en systematisk tillsyn med önskviird 

intensitet. 30 nya tjiinster för yrkc:sinspt!ktörer föreslhs. Det behövs oeks~ 

mn pers1mal for juridiska uppgifler. for kontorsarbete och for att ta hand 

om arbetsskadeanmiilningar för statistisk bearbetning. Sammanlagt före

sllis 5X nya ~j;inster ( + 6 244 000 krl. 

4. Ut vecklingen av mer rationella former för personalutbildningen med

för att anslagsposten till uthildning och information kan minskas enligt 

rq_.:cringcns lwvutlahernativ i de årliga anvisningarna (- 7X 000 krl. 

5. I avvaktan bl. <1. pä att red1n isningen av pi1g{iende och planeratl 

utveckling av ADB-system slutförs heriiknas medel för omliiggning av 

yrkcsinspckti@ens arhetsstlilkrcgistcr till ADB ( + 6000 000 kr\. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 104 

6. Fiir exro.:nso.:r o.:xld. ADH. an~kaffning lh.:h underhåll av instrument 

m. m. hchiivs ökadc rcsurscr I+ 3 93:' 000 kr). 

Till anslagsframst:illningrn har fogats en skiljaktig nwning av pcrsnnal

fiiretr~idarcn fi.lr medlemmar i Statstj:..instemannaförhundeh aHklning 30 I 

inom arbctar~kyddsvnket. 

Fiirl'li/'/1gt111d1' 11 

litve..:klingcn rt1 arbetsmiljiinmrfidct under 1970-talet har kllrlfallat be

handlats i tidigarc avsnitt. Utbyggnaden av arbetarskyddsverket har för 

yrkesin-.pektilHH:n' dd bl.a. inneburit en volymmiissig ökning av praktiskt 

taget alla ddar av verksamho.:ten. Detta kan illustreras i följande tabell. 

Yrk1·.1i11.1pck1io11cn.1 1·1·rk.111111hd 1975-1978 (l'.i kom1111111alu 1illsynsmii11, lll'

m11dadl' tal) 

Upplysnings verksamhet 

Totalt an- Antal fii- Förhands- Antal 
tal besök reläggan- bedömning föreläs- Antal 
vid arb. den och Antal nings- konsul-

År ställen förbud tirenden timmar tationer 

1975 4'.! 700 275 15200 4200 49700 
1976 47400 333 18000 3 300 64 900 
1977 50800 378 17200 3 200 68100 
1978 52200 359 16200 4200 67 500 

Den kvalitativa sidan av verksamheten är inte lika fält att mäta. Jag 

avser då sf1väl re~ursanviindningen i stort som betydelsen av de insatser 

som gi.irs i det enskilda fallet. t. ex. i samband med inspektionshesök. 

Allmiint kan do..:k sägas att förstärkningarna under senare år ockstt med

fört all yrkesinspektionen nu kan göra betydligt grundligare insatser pi\. 

många omrt1den. H;ir spelar sj;ilvfallet mänga faktorer in. Upprustningen 

av yrkesinspektionen har bl. a. medfört att personalen där ock sa fått för

djupad utbildning i arbetsmiljöfrågor. Regelsystcmct samt mätresurscrna 

har förbättrats. Likaså. spelar det ökade skyddsmedvetandct ute i företa

gen en viktig roll. 

Den organisationsöversyn som Ln. pägi\.r inom arbetarskydds verket om

fattar tills vidare inte den egentliga verksamhetsutövningen. Däremot 

avser den en rad funktioner som direkt eller indirekt påverkar iiven yrkes

inspektionens verksamhet. Det gäller bl. a. planerings-. samordnings- lH.:h 

ledningsfunktionerna. personalutbildningen samt personalinformationen 

som skall ~ignas särskild uppmärksamhet. Den I juli 1979 inrättades en 

samordningsbyrä vid styrelsens tillsynsavdelning. Den har en viktig upp

gift bl.a. niir det giiller att utveckla. genomföra m:h utvärdera nya arbets

metoder vid yrkesinspektionen. 

Utredningen om yrkesinspektionens distriktsindclning har nyligen av

l~imnat sina förslag. Betttnkandet remisshehandlas f. n. 
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För niista budgetär biir medel till yrkesinspektionen beriikrw~ med ut

gångspunkt i arbetarskyddsstyrelsens huvudförslag. Av samma skid som 

jag anfört under föregåend.: avsnitt m;1ste dot.:k personalforstiirkningarna 

för arbetarskydds verket fortsätta iiven under niista budget[1r. Tonvikten pfi 

utbyggnaden bör liiggas p!1 yrkesinspektionen. Yrkesinspl'ktionen bi.lr diir

för tillföras 2X nya tjiinster. Därav avser 15 tjiinster inspekterande perso

nal. Övriga tjänster avser bitriidestjiinster. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag medebbehtivet till 

100 134000 kr. Jag har df\ beräknat ytterligare medel för bl. a. miitinstru

ment för den inspekterande personalen. 

Jag hemställer att regeringen fi.ireslär riksdagen 

att till Yrkesi11.1pektio111·11 för budget;'tret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av I 00 134 000 kr. 

C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1489094000 

1438950000 

I 316 500000 

Reservation 34840300 

Anslaget omfattar t. o. m. budgetåret 1979/80 två program. Rehabilite

rings- och stödå.lgärder för svårplacerade samt Sysselsiittningsskapande 

åtgärder för svårplacerade. I det förstnämnda programmet ingår delpro

grammen Arhetsprövning/arbetsträning samt Utbildning av svårplacerade. 

Det andra programmet omfattar delprogrammen Arbetshjälpmedel åt han

dikappade och Näringshjälp samt. t. o. m. utgången av budgetåret 1979/80. 

Arkivarbete. Halvskyddad sysselsiittning. Skyddad sysselstittning samt 

Hemarbete. Delprogrammen Arkivarbete och Halvskyddad sysselsiittning 

ersätts fr. o. m. budgetåret 1980/81 av delprogrammet Anstiillning med 

lönebidrag. Delprogrammen Skyddad sysselsättning och Hemarhete kom

mer fr.o.m. budgetåret 1980/81 att endast avse reglering av vissa kvar

st3.cndc åtaganden. som AMS har att fullfölja gentemot tidigare huvudmiin 

för verkstäder för skyddat arbete. Medel för den skyddade verksamheten i 

övrigt anvisas under anslaget C 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag. 

Eftcrsl)m programmet Rehabiliterings- och stödti.tgärder för svti.rplaccradc 

upphör fr. o. m. budgetåret 1980/81 hör anslagets återstående program 

fortsiittningsvis ha samma heniimning som anslaget, dvs. Särskilda åtgär

der för arbetsanpassning och sysselsiittning. 
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1980/81 1978/79 
Utgift 

1979/80 
Anslag Beräknad föriindring 

Prtwrammet Rehabilitaings- oclr 
stiidåti:iirder fiir ~Tår-
p/acerade 

Arbetsprövning/arbctsträning 
Utbildning av svårplacerade 
Förvaltningskostnader 

Programmt'/ Särskilda åtgärda 
ji"ir arbt'/sanpassni111: och 
.\'VS.\'l'f.l'iiltlling 

Arbetshjiilp åt handikappade 
Näringshjälp 
Arkivarbete I Anställning med 

med lönebidrag 
Halvskyddad sysselsättning 
Skyddad sysselsättning/ 
Hemarbete 
Förvaltningskostnader 

57224000 
106061000 

5340000 

39178000 
9053000 

850794000 
222 195000 

181703000 
17 546000 

1489094000 

27250000 
72550000 

2 600000 

67 300000 
13 500000 

873 500000 
270000000 

95050000 
17 200000 

1438950000 

AMS 

- 27250000 
- 72550000 
- 2600000 

+ 35 200000 
+ 3000000 

- 2900000 

- 95050000 
+ 21600000 

-140550000 

För programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 

samt för delprogrammen Skyddad sysselsättning och Hemarbete anslogs 

medel endast för första hälften av budgetflret. 

Arbetsprövningen syftar bl. a. till att genom medicinsk. psykologisk och 

social utredning samt praktiska arbetsprov under yrkesmässiga former 

kartlägga den arbetshandikappades intressen och anlag. Arbetsträningen 

skall ge en systematisk upptriining av den arbetshandikappades fysiska 

och psykiska arbetskapacitet. 

Utbildning av svårplacerade omfattar kurser för omställning och träning. 

introduktionskurser vid verkst;ider för skyddat arbete samt företagsutbild

ning för handikappade. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde. 

siirskilda anordningar på arbetsplatsen. speciella arbetstekniska hjälpme

del samt bidrag och län till motorfordon. Bidrag till arbetsbiträde.skall göra 

det möjligt för arbetshandikappade att med hjälp av biträde kunna utföra i 

stort sett normala arbetsinsatser. Till arbetsgivare som anställer arbets

handikappade utgår bidrag för särskilda anordningar på arbetsplatsen som 

möjliggör och underlättar arbetet för handikappade. Om särskilda skäl 

föreligger kan bidrag lämnas även för personer som blivit arbetshandikap

pade sedan de anstiillts. Bidrag utgår även till arbetshandikappade företa

gare eller fria yrkt:sutövare samt i samband med praktisk yrkesorientering 

för handikappade ungdomar. Bidrag kan liimnas till arbetshandikappad för 

inköp av speciella och nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel som arbets

givaren normalt inte tillhandahåller. För att möjliggöra för arbetshandikap

pade all få sin utkomst av arbete. eller förvlirva yrkesutbildning. lämnas 

Föredraganden 

- 27250000 
- 72 550000 
- 2600000 

+ 1900000 

+ 70 100000 

- 95050000 
+ 3000000 

-122450000 
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bidrag och li\n till anskaffning av motorfordon för färd mellan bostad och 

arbetsplats elkr skola. 

Niiringshjälr i form av bidrag eller lån skall ge handikappad. medelålders 

eller äldre arbetstagare. för vilken det inte tinns någon annan liimpligare 

arbetsvfmlsåtgiird. mi.ijlighet att starta ett företag eller. betriiffande arbets

handikappad. att på vissa villkor fortsiitta sådan verksamhet. Som fi.irut

siittning giiller att personen i fråga inte kan erhålla lämpligt arbete pt1 den 

reguljiira arbetsmarknaden men kan driva sin egen verksamhet och diirige

nom helt eller delvis fä sin utkomst. 

Arkivarbete Lir t. o. m. utgången av budgetäret 1979/80 en sysselsiitt

ningsform för arbetsliba. som inte kan fö arbete på den reguljiira arbets

marknaden på grund av ålder. hiilsotillstånd eller andra siirskilda person

liga förhållanden. 

Bidrag till halvskyddad sysselsiittning iir t. o. m. utgången av budgetåret 

1979/80 en stödform som syftar till att stimulera enskilda arbetsgivare. 

kommunala eller landstingskommunala myndigheter eller inrättningar 

samt statliga affärsdrivande verk att bereda sysselsättning åt arbetshandi

kappade och iildre med nedsatt arbetsförmåga som inte på vanliga villkor 

kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Delprogrammen Halv

skyddad sysselsättning och Arkivarbete ersätts fr. o. m. budgetåret 1980/ 

81 av Anställning med lönebidrag. Den nya stödformen innebär att statsbi

drag utgår till arbetsgivare med viss del av lönekostnaderna i de fall 

arbetsgivaren anställer arbetshandikappade som har så nedsatt arbetsför

måga att de inte kan fä anställning utan bidraget. Bidrag kan också beviljas i 

de fall arbetslös som på grund av ålder eller andra personliga förhållanden 

inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. anställes hos statlig 

myndighet, vissa andra offentliga arbetsgivare eller allmännyttig organisa

tion. 
Sysselsättning i verkstäder för skyddat arbete, som drivs av landstings

kommuner. kommuner. föreningar och stiftelser samt hemarbete anordnas 

t. o. m. utgången av kalenderåret 1979 for arbetshandikappade. Medel till 

motsvarande verksamheter som fr. o. m. den I januari 1980 bedrivs av 

regionala stiftelser för skyddat arbete i va1je län, anvisas under anslaget C 

5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag. 

AMS 

Programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svår

placerade 

Av de arbetssökande på arbetsförmedlingen registreras ca 12 % som 

arbetshandikappade, dvs. varje månad är ca 28 000 sökande med arbets

handikapp aktuella på arbetsförmedlingen. Av dem blir ca 13 % föremål för 

någon form av åtgärd. Ca 779'<, kvarstår som aktuella vid månadens slut. 

Av dessa har ca 23 % varit anmälda mer än sex månader. Av de sökande 

som registrerats som arbetshandikappade har i genomsnitt per månad 

endast drygt 6 % fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
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Arbctsprövning/arbetstr~ining. Vid utgången av hudget?iret 

1978/79 fanns 2 730 platser för arbetsprövning/arbetstriining vid arbcts

vårdsinstituten. 5 006 personer hade under budgcttiret p[1bö1:jat arbetspröv

ni ng/arbet st rii11 i ng. 

Någon utbyggnad av arbetsvfln.binstituten har inte skett. df1 huvudmiin

nen avvaktat beslutet om den yrkesinriktade rehabiliteringens fortsatta 

inriktning och organisation. Av samma anledning har huvudmiinnen inte 

velat satsa resurser på personalförstärkning. Detta har bl. a. hiimmat me

todutvecklingen. För allt fler sökande med komplicerade arbetshandikapp 

har ALU-kurser fått utgöra alternativ till arbetsprövning/arbetstriining. I 

avvaktan på att den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering 

träder i kraft beräknas inte heller under budgetåret 1979/80 någon större 

föriindring av antalet platser för arbetsprövning/arbetstriining vid arbets

vftrdsinstituten. 

Utbildning av svårplacerade. Kurser för omställning och trii

ning har under budgetåret 1978/79 anordnats för ca I 500 synskadade. 

rörelsehindrade, hörselskadade och döva, intellektuellt eller psykiskt ar

betshandikappade. Ca 2 500 personer har deltagit i introduktionsutbildning 

vid verkstäder för skyddat arbete och ca 400 personer i företagsutbildning 

for arbetshandikappade. Verksamhet motsvarande kurser för omställning 

och träning bedrivs frän den I januari 1980 vid arbctsmarknadsinstitut med 

särskilda resurser för olika handikappgruppcr. Medel till denna verksam

het föreslås under anslaget C 6. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering. 

Under perioden den I juli-den 31 december 1979 väntas I 300 personer 

delta i kurserna Omställning och träning och antalet elevveckor viintas 

uppgå till 24 000. lntroduktionskurserna vid verkstäder för skyddat arbete 

antas öka under samma tid och totalt omfatta ca I 500 personer vilket 

motsvarar ca 15 000 elevveckor. Företagsutbildning för arbetshandikap

pade beräknas omfatta 200 personer under ca 3 000 elevveckor. 

P r o g r a m m e t S y s s e I s ä t t n i n g s s k a p a n d e f1 t g ä r d e r f ö r s v å r

p 1 a c era de 

Utvecklingen på den reguljära arbetsmarknaden visar att personer med 

handikapp har fått svårare att konkurrera om lediga arbetstillfällen. En 

förutsättning för att de arbetshandikappade skall kunna ta forviirvsarbcte 

iir ofta att arbetsuppgifter och arhetsplats anpassas till de arbetssökandes 

förutsättningar. Det är emellertid ofta inte den fysiska arbetsmiljön som är 

det svåraste hindret utan snarare psykiska och sociala faktorer. 

Anpassningsgrupperna har en viktig funktion när det gäller att finna 

liimpliga arbetstillfällen och främja nyanställning av arbetshandikappade. 

Hittills har dock anpassningsgrupperna inte haft möjlighet att verka på det 

siitt som förutsattes när de startades. 

I ett liige med hegränsade personella resurser och niir krav samtidigt 

ställs på bättre resurser vad gäller placering i arbete av handikappade kan 
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en hilnlare till;impning av främjandelagen bli aktudl. Som hittills skall i 

första hand samforst:'\ndslinjen prövas. men liinsarbetsniimnderna har upp

manats att vid behov utnyttja friimjandelagens alla möjligheter. Arbets

marknadsverket avser sålunda att med större intensitet verka för att iildre 

och arhetshandikappade ges arhete. 

Arbetshjiilpmedel [1t handikappade. Bidragen inom delpro

grammet. som iir avsedda att undi:rlätta arbetshandikappades möjligheter 

till arbete. har under hudgetfiret 1978/79 utnyttjats i liten omfattning. En 

tendens till uppgång finns do1.:k. Det svaga utnyttjandet beror bl.a. på de 

hegriinsade möjlight:terna att finna anstiillningar. 

Bidrag till arbetsbitriide har under budgetåret 1978/79 beviljats för 480 

personer. Det innebiir en ökning med 70 bidrag jiimfört med föregående 

budgeti'tr. 1979/80 v;intas 1.:a 650 arhetsbiträden vara i tjiinst. 

Mälet är att antalet arbetsbiträden skall öka till ca 900 budgetåret 1980/ 

81. 
Arhetshitriide har kommit i fråga framför allt för synskadade och rörel-

sehindrade. Statsbidrag till arbetsbiträde hör kunna utgå oberoende av 

handikappgrupp. om arbetsförmedlingen bedömer hjälpmedlet som nöd

viindigt. Bidrag till arbetsbitriide bör kunna kombineras med anställning 

med li:inebidrag. oavsett den handikappades ålder. i de fall den sökande är 

så gravt handikappad att en anstiillning är utesluten utan kombinationen. 

Under budgetåret 1978/79 beviljades 827 bidrag till särskilda anordning

ar pä arbetsplatsen och till speciella arbetstekniska hjälpmedel I 715 bi

drag. vilket innebär en ökning med 174 resp. 332 bidrag. 

Under 1979/80 viintas antalet bidrag till särskilda anordningar uppgå till 

I 200 och till speciella arbetstekniska hjälpmedel till 2 100. 

För budgetåret 1980/81 beräknas antalet bidrag till särskilda anordningar 

rf1 arbetsplatsen öka till I 500 och speciella arbetstekniska hjiilpmedel till 

2 700. AMS föreslår följande hidragsförändring. 

Bidragen för siirskilda anordningar på arbetsplatsen och arbetstekniska 

hjiilpmedel iir nu maximerade till 50 000 kr. Beloppsgränsen bör få överskri

das vid sfaskilt svi'tra handikapp. Bidraget till särskilda anordningar bör 

inte behöva reduceras ~ivcn llm anordningen är av värde 01.:kså för annan 

arbetstagare. Under hudgeti'lret 1978/79 har antalet bidrag och li'tn till 

motmfordon urpgåtl till I 376 resp. 121. Under budgetåren 1979/80 och 

1980/81 beräknas antalet bidrag till motorfordon öka till I 800 resp. 2 000. 

Antalet lån viintas öka till 400 under 1979/80. 

I tidigare anslagsframställning har AMS framhållit att många arbetshan

dikappade till följd ;1v en svag ekonomi inte siillan ansöker om bidrag för 

inköp av begagnad bil. Det maximala bidraget täcker inte kostnaden för en 

ny bil is. k. mellanklass. Bara ett fätal handikappade har sådant handikapp 

att en s. k. småbil iir lämplig. Den stora eftersläpningen ligger i de snäva 

inkomstgränser som giiller för bidraget. Dessa bör diirförjusteras så att det 

övre intervallet motsvarar nivån för en genomsnittlig industriarbetarlön. 
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Det maximala bidraget föreslås diirför höjt fran 30 000 kr. till 35 000 kr. 

Inkomstgrän~en fi.ir helt bidrag tl.iresla~ höjd från nuvarande 3 I 000 kr. till 

35 000 kr. Den i:ivre inkomstgriinsen för reducerat bidrag blir dä 53 000 kr. 

Merutgiften hiirför beriiknas till 11 milj. kr. 

Det sammanlagda medebbehovct under delprogrammet Arbetshjälpme

del åt handikappade beriiknas till 102.5 milj. kr.(+ 35 200 000 kr.) 

Närings hj ii I p. Under budgetåret 1978/79 bcviljades 360 bidrag och 

157 län till egen rörelse i form av niiringshjiilp till en kostnad av 9 053 000 

kr. Antalet personer som erhallit näringshjiilp uppgick till 360. vilket innc

biir en minskning med 23 jämfört med tidigare budgctär. 

Medelsbehovet under delprogrammct beriiknas till 16.5 milj.kr. vilket 

innebiir en ökning med 3 milj. kr.jiimfört med 1979/80. 

Arkivarbete. Under juni 1979 uppgi1.:k antalet sysselsatta i arkivar

bete till 15479. Antalet arkivarbetsplatser minskar formellt till 14000 i 

samband med att arkivarbehanstiillda vid kontorsarbets1.:entralcr nyttar 

över till den nya organisationen för skyddat arbete den I januari 1980. 

Kostnaderna för delprogrammet Arkivarbete har för budgetå.ret 1978/79 

uppgått till 850 794 000 kr. 

Halvskyddad sysselsättning. Antalet anställda i halvskyddat 

arbete uppgick i juni 1979 till 13 295. vilket innebiir en ökning jämfört med 

motsvarande tidpunkt 1\ret innan med I 546 anställda. rörsök med förhöjt 

bidrag till ungdomar med fysiska och intellektuella handikapp har berört 

168 personer. 

AMS har i särskild skrivelse redovisat utbildningsverksamhet för arbets

ledare vid arbetsplatser med halvskyddad sysselsättning. Den särskilda 

utbildningen avses fortsätta och skall då avse arbetsplatser med personer 

anstiillda med lönebidrag. Utgiftsbehovet för en fortsatt kursverksamhct 

under budgetflret 1980/81 beräknas till 800000 kr. 

Utbildning av anpassningsgrupperna~ ledamöter beriiknas ej överstiga 5 

milj. kr. 

Under 1979/80 beräknas antalet halvskyddade platser stiga till ca 14000. 

Försöksverksamhckn med 90 '/~ statsbidrag för ungdomar med fysiska 

eller intellektuella arbetshinder hör vidgas till att omfatta samtliga arbets

handikappade om alternativet är förtidspensionering. 

Fr.o.m. den I juli 1980 upphör arkivarbete. halvskyddad sysselsiittning 

och musikerhjiilp rn.:h ersätts av den nya stödformen anställning med 

lönebidrag. Skillnaderna mellan tidigare stödformer och det nya stödet 

berör dem som haft arkivarbete/musikerhjälp. De kommer att omfattas av 

giillandc arbetsrättslig lagstiftning och fä ny arbetsgivare i stället for AMS. 

Den av sysselsättningsutredningen föreslagna 25 <;.(.-iga artiga ökningstak

ten av antalet anställningar med lönebidrag bedöms med hiinsyn till det 

personaltillskott som AMS tilldelats för 1979/80 bli omöjlig att uppnå under 

1980/81. Enligt AMS beräkningar kommer 14 000 personer i arkivarbete 

och 14 000 i halvskyddad sysselsättning att övergfl i anställning med lönebi-
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drag vid ingången av hudgctåret 1980/81. Under hudgetäret viintas antalet 

anst;illningar med li.inehidrag att öka till sammanlagt 31 500. Ko~tnaderna 

bcriilrnas uppgå till 1140600000 kr. (- 2900000kr.I. AMS har i skrivebi: 

den 12 oktoher 1979 begärt ytterligare 80 milj. kr. för hudgetiHel 1980/81. 

Vid arhetsplaber med ett större antal arkivarhetsansliillda har lönekost

nader för arbetsledan:: inkluderats i bidragsunderlaget. Eftersom AMS inte 

liingre är arhetsgivare fi.irutsiittcr AMS att herörda myndigheter sjiilva 

svarar för arbetsledning och begär anslag hiirför i sina egna anslagsfram

stiillningar. 

AMS föreslår att for anställda med 75 r;; lönehidrag skall efter andra 

anstiillningsåret fortsättningsvis kunna utgå lönebidrag med 50':( om den 

nedsatta arbetsförmågan motiverar detta. Beslut hiirom föresl:'l.s kunna 

fattas av distriktsarbetsnämnd. 

Skyddad sysselsättning. Vid utgången av budgetåret 197'/l./79 

uppgick antalet platser vid verkst;ider för skyddat arhete till 17 692. Detta 

innebiir en ökning med 783 platser sedan föregående fa. Utbyggnadstakten 

för verkstäder för skyddat arhete har varit alltför l;1ngsam och antalet 

platser har inte svarat mot behovet. 

De ekonomiska resurser som hittills ställts till förfogande för de skyd

dade verkstäderna har inte varit tillriickliga för att möjliggöra anställning i 

niimnvärd grad av sökande med de svåraste handikappen. 

AMS beräknar det sammanlagda medelsbchovet för programmet Syssel

sättningsskapande ätgiirder för svårplacerade för budgetåret 1980/81 till 

I 298 400 000 kr. ( - 140 550 000 kr. J. 

1-"öredraga ndefl 

Arhetsprövning/arhetsträning 

Riksdagen beslutade den 15 mars 1979 (prop. 1978/79:73. AU 1978/ 

79:20. rskr 1978/79: 186) om en förändrad organisation av den yrkcsinrikta

de rehahiliteringen genom inriittande av arbctsmarknadsinstitut inom ar

becsmarknadsverket från årsskiftet 1979/80. Arbetsmarknadsinstituten er

sätter den verksamhet med arbetsprövning och arhctsträning som bedrivs 

med kommuner och landstingskommuner som huvudmän. I institutens 

verksamhet inordnas också kurserna Arhetsliv och Utbildning <ALU) och 

Omställning-Träning tOTJ. som t.o.m. utgången av år 1979 anordnas 

inom arbetsmarknadsutbildningen för yrkesobcstiimda m:h for särskilda 

handikappgrupper. Den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering 

finansieras fran anslaget C 6. Bidrag till Yrkesinriktad rehabilitering. Del

programmet Arbetsprövning/arbetsträning upphör därför fr. o. m. budget

året 1980/81. 
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Utbildning av svårplat:erade 

Arhetsmarknadsinstitut med särskilda resurser for olika handikappgrup

per. övertar den I januari 1980 den verksamhet som bedriv'.'> inom ramen 

för kurserna Omsliillning- Träning. 

Kostnaderna för utbildning i företag av äldre ot:h handikappade samt 

praktikanst~illning hest rids från årsskiftt:t 1979/80 från anslaget B 2. Bidrag 

till arbetsmarknadsutbildning. 

Den introduktionsutbildning för arbetstagare vid skyddade verkstäder, 

som tidigare finansierats under delprogrammet Utbildning av svårplace

rade kommer fr. o. m. dt:n I januari 1980 att inordnas i den nya stiftelse

organisationen för skyddat arhcte. Kostnaderna fi.ir motsvarande verksam

het hestrids under anslaget C 5. Bidrag till Stiftelsen Samhiillsföretag. 

Delprogrammet Uthildning av svårplacerade upphör därför fr. o. m. bud

getåret 1980/81. 

Arbetshj~ilpmedel l'!t handikappade 

Under delprogrammet Arbetshjälpmedel tit handikappade bestrids kost

naderna fiir hidrag till arbetsbiträde. särskilda anordningar på arbetsplat

sen samt speciella arbetstekniska hjälpmedel. Därtill kommer bidrag m:h 

Ian till motorfordon som handikappad bl'höver för att kunna förvärvsarbe

ta eller genomgå yrkesutbildning. I fråga om samtliga dessa stödformer har 

viisl'ntliga förbättringar genomförts som en följd av riksdagens beslut med 

ankdning av propositionen 1978/79:73 om åtgärder för arbetshandikap

pade. 

Bidrag till siirskilda anordningar lich speciella arbetstekniska hjälpmedel 

kan sMedcs frtm den I juli 1979 utgl'l med upp till 50 000 kr. per arbetshandi

kappad sökande resp. per hj~ilpmedel. Arbetsmarknadsstyrelsen har också 

bemyndigats att gr.:nnmföra forsöksverksamhet med kollektivt förheredan

de åtg~irder p5. arbdsplatser i syfte att <inpassa dem för att ta emot arbetsta

gare med spet:iella arbetshandikapp. 

Högsta bidragsbelopp till arbetshiträde åt handikappad har fr. o. m. hud

geti\.ret 1979/80 höjts från 10000 kr till 20000 kr per år. Möjlighet finns nu 

att kombim:ra bidrag till arbetsbiträde med bidrag till halvskyddad syssel

sättning niir det giiller gravt handik<lppade ungdomar under 25 år som 

omfattas av siirskild försöksverksamhet med förhöjt bidrag till halvskyd

dad sysselsättning. 

AMS har i sin an~lagsframstiillning räknat med ett kraftigt ökat utnytt

jande av bidragen till arbetsbitriide. hj~ilpmedel och siirskilda anordningar. 

Styrelsen bedöml'r sftledes att antalet bidrag skall i det närmaste fordubb

las under en tvMrsperiod. ~fot bakgrund av hittillsvarande volymutveck

ling bedömer jag att ölrning~laklen kommer att hli \hngsammare än vad 

AMS har uppskattat. Genom tillkomsten av de nya arbetsmarknad~instilll

len. som i hög grad skall arheta med sökande. som prövar och triinar sin 
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fi_irm{1ga pti arhdsplatser ute pt1 den rcgulj;ira arhetsmarknaden kommer 

do(;k ett ökat behov av anpassningsfttgiirder att uprstt1. Jag vill förorda att 

bidrag till arbetsbitriide resp. till spe(;iella arhetstekniska hj;ilpmedel skall 

kunna utgå för inskrivna sökande vid arbctsmarknadsinstitut. som pä 

grund av grava handikapp har behov av anpassningsfttg;irder i samband 

med prövning och tr·:ining pi'l arhetsplat~er på den reguljiira arhetsmarkna

den. Jag förutsiitter att en noggrann prövning sker av sökandens hehov av 

dessa anpassningsåtgiirder. För nu angivna ändamål har jag under anslaget 

beriiknat en ökning om 1.9 milj. kr. Jag vill erinra om att sliid kan beviljas i 

sedvanlig ordning i samhand med all den sökande får anställning. 

AMS har beg;irt ökade möjligheter att kombinera olika stödformer. t.ex. 

bidrag till arbetsbitr~ide och halvskyddad sysselsättning. Dessa frågor har 

diskuterats i prup. 1978/79:73 om f1tg:irder för arbetshandikappade. Som 

jag dä anförde. iir jag inte beredd att förorda rn sådan kL)mbinatiL1nsmöj

lighet som AMS föresmr. utöver vad sum redan giiller för ungdomar med 

grava handikapp. På samma grunder som jag tidigare har redovisat. ;ir jag 

heller inte beredd att föreslå en vidgning av målgruppen för bidrag till 

arbetsbiträde. 

1 detta sammanhang kan också finnas anledning att gå in på frägan om 

bidraget till arbetsbitriide skall kunna kombineras med bidrag till arbetsgi

vare i samband med utbildning i företag av äldre och handikappade. I de 

fall den sökande behöver biträde i arbetet finns givetvis skäl att medverka 

till att han eller hon får ett sådant stöd redan under utbildningstiden i 

företaget. Kostnaderna hiirför biir dLlc.:k kunna täckas inom ramen för det 

bidrag som utgår till arbetsgivaren i samband med företagsutbildning. Jag 

vill erinra om den möjlighet som finns att j;imka bidraget uppåt vid siirskilt 

svåra handikapp. 

AMS har vidare föreslagit att beloppsgränsen 50000 kr. för bidrag till 

arbetstekniska hjälprm:del och siirskilda anordningar på arbetsplatsen skall 

fä överskridas vid siirskill svåra handikapp. Av principiella skiil kan jag 

inte förorda att AMS för ett sådant generellt medgivande. 

Som jag redan har nämnt har stöd beloppet nyligen höjts kraftigt - frfm 

25 000 kr. resp. 30 000 kr. till 50 000 kr. Erfarenheterna av hur de reslutade 

bidragshöjningarna kunnat utnyttjas bör kunna ge vägledning beträffande 

behovet av att i enskilda fall ylterligare höja nu gällande beloppsgränser. 

F. n. gäller alt bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen utgår 

med belopp som motsvarar hela kostnaden. om anordningen saknar viirde 

för annan arbetstagare än den handikappade. och med lägst halva och 

högst hela kostnaden i annat fäll. AMS har föreslagit all bidraget inte skall 

behöva reduceras. även om anordningen är av värde för annan arbetstaga

re. För egen del anser jag dock all arbetsmarknadsverkel också fortsätt

ningsvis bör pröva arbetsgivarens möjligheter all ta ett kostnadsansvar i de 

fall anpassningsåtgärderna förbällrar arbebmiljö eller arbetsförhållanden 

för övriga anstiillda. 

8 Riksda~en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bii<1f?a 15 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 114 

Bidraget till motorfordnn ht handikappade har regelbundet uppriiknah 

för att fä en bättre anpassning till kostnads- och löneutvecklingen. Uidrags

beloppet till inköp av bil höjdes senast den I juli 1978 från tidigare högst 

23 000 kr. till 30000 kr. Inkomstgränsen för helt bidrag höjdes den I juli 

1979 med 3 000 kr. till 31 000 kr. per år. På motsvarande s~itt höjdes 

inkomstgrLinsen för n.:ducerat bidrag till 47 000 kr. Samtidigt införde~ den 

förändringen att handikappersättning inte längre skall inr;iknas i den sö

kandes bruttoinkomst vid behovsprövningen. 

Under budgetåret 1978/79 kunde de medel som anslagits till motorfordon 

5.t handikappade inte utnyttjas helt. Detta förhållande tyder på att inkomst

gränserna för stödet ligger på en stl.dan nivå att många handikappade inte 

kan utnyttja det. Jag anser det dLirför angeläget att inkomstgränserna höjs 

så att de anslagna medlen kan användas för avsett ändamål. 

Jag förordar att inkomstgränsen för helt bidrag höjs med 3 000 kr. till 

34 000 kr. per år. Den övre inkomstgränsen för bidrag blir då 50 000 kr. per 

ar. 
AMS har också föreslagit en höjning av bilbidraget till 35 000 kr. En 

särskild kommitte utreder f.n. samhällets bilstöd till handikappade och 

överväger därvid bl.a. en vidgning av möjligheterna för handikappade att 

fä tillgång till egen bil. Också bilsti.idets konstruktion och nivå är föremål 

för kommittens bedömningar. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att 

föreslå ändring av det arbetsmarknadsplilitiska bilsti.idet uti.iver den an

passning av inkomstgränserna som jag nyss har förordat. 

Jag bedömer att den nuvarande beslutsramen om 34.8 milj. kr. för bidrag 

oeh lån till motorfordon skall vara tillräcklig ~iven under budgetåret 1980/ 

81. 

Det sammanlagda medclsbehovet för delprogrammet Arbetshjälpmedel 

åt handikappade beriiknar jag till 69,2 milj. kr. för budgetåret 1980/81 (+ 

I 900000 kr). 

Näringshj:.ilp 

Näringshjiilp kan utgå till handikappad. medelålders eller äldre arbetsta

gare för att börja, eller i fråga om handikappad sökande. för att fortsätta 

verksamhet som egen företagare. Näringshjälp utgår med högst 15000 kr. 

helt eller delvis som bidrag eller räntefritt lån. Utöver näringshjälp kan den 

sökande beviljas kompletterande lån med f.n. högst 60000 kr. Detta lån ~ir 

riintefritt under de tre första åren. Därefter utgår ränta efter samma ränte

sats som i allmänhet tillämpas för industrigarantilån med rörlig räntefot. 

Näringshjiilpsbeloppet har relativt länge legat på sin nuvarande nivå. 

medan högst beloppet för det kompletterande lånet höjdes väsentligt den I 

juli 1979. 

Med hänvisning till de ökade etableringskoscnaderna för egna företagare 

har AMS föreslagit att näringshjälpsbeloppet skall förduhblas samt att 

lånemöjligheten skall utökas ytterligare. Eftersom lånebeloppet höjdes så 
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sent som den I juli 1979, anser jag dock alt man hiir avvakta erfarenhe1erna 

av i vilken utstriickning den vidgade lfmemöjligheten kan tillgodose Je 

sökandes hehov. innan en ny hi_~jning sker. Jag vill av .~amma skiil inte 

heller förorda att niiringshjiilpsheloppct höjs. 

Som jag nyss har redovisat inrymmer stiidformcn nu två olika låne

former. Del räntefri:i l;in, som hl'lt eller ddvis kan ersiitta niiringshjiilp i 

form av hidrag. används i ytterlig! få fall. I allmiinhet sker detta niir 

länsarhetsniimnden bedömer att rörelsen kan ge en mycket god avkast

ning. Under budgettirel 1978/79 utnyltjades denna låneform i ell fåtal fall. 

Den sammanlagda lånesumman uppgick till 190 200 kr .. vilket kan j~imföras 

med Jet kompletterande räntebelagda lilnet, som heviljades med samman

lagt J.2 milj. 1-;r. under hudgetfiret. 

Enligt min mening talar starka skäl för alt Jet riintefria länet slopas. I de 

uppenbarligen mycket fö fall Jiir liinsarhctsniimnderna bedömer att lån bör 

ersiitta hidrag !-;an den si_il-;andes behov av att låna medel som komplement 

till el! reducerat bidrag tillgodose-.. genom att det räntebelagda lånet hevil

jas. Att hibehålla t vfl låneformer innebär un\.idig byråkrati och administra

tivt maarbete. Jag foreslär därför att niiringshjiilp i fortsättningen sbll 

utgå endast i form av bidrag med hiigst 15 000 kr. samt att räntehelagt lån 

diirutiiver skall kunna beviljas enlig! nu giillande regler. 

Jag berii!-;nar kostnaderna för delprogrammet Niiringshjiilp för budget

året 1980/81 till 13.5 milj. kr. 

Anställning med lönebidrag 

Riksdagen be~lutade den 15 mars 1979 lprop. 1978/79:73. AU 1978/ 

79:20. rsh 1978/79: 186) att arkivarbete och halvskyddad sysselsättning 

skall omvandlas till en ny gemensam sysselsättningsfonn 1-;allad anställning 

med liinebidrag. Reformen skall triida i kraft den I juli 1980. 

Den innebiir ~llffa fi.iri1ndringar för dem. som nu syssclsiitts i arkivarbe

te/musikerhjiilp och som övergftr till den nya anstiillningsforml!n. För dem 

som har halvskyddat arbete blir det i praktiken bara ett nytt namn pa 

stödformen. 

De viktigaste föriindringarna jämfört med arl-;ivarbete är alt lagen om 

anst~illnings~kydd < LAS) och - ifråga um de offentliganställda - lagen om 

offentlig anställning ( LOA) kommer att gälla vid anställning med lönebi

drag. Vidare uppnås ett enhetligt arbetsgivaransvar. Det företag eller den 

myndighet eller organisation som har anställda med lönebidrag fär det fulla 

arbetsgivaransvaret. Delta ansvar t1vilar idag vad giiller arkivarbete, ar

behmarknadsverket. medan arbebplatsen har ansvar för arbetsledning. 

tillsyn och liknande. Lön och andra anstiillningsförmfrner skall utgå efter 

samma villkor som giiller for övriga anstiillda på arbetsplatsen . 

.Statshidrag kommer aCI utgå till arbetsgivare med viss del av kostna

derna för lön och lönebikostnader för dem som har anställning med lönebi

drag. 
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Sta!lig;i myndighett:r o..:h frirs;ikringskaSSlll" för full kostnaJsti1..:kning. 

Till statsunderstödd eller annan allm;innyttig institutil)n utg{1r bidrag med 

91)';; av de totala li1nekostnadcrna fiir dt:'n Sllm iir anstiilld med lönehidrag. 

Fiir dt:'m som har arkiv;1rbetc vid arbctsrl;1tscn dfl rdormen genomförs 

tiicks hda liinckostnaden fram till dt:n I juli 1983. 

Privata arbt:'tsgivare. kommtmt:'r. landsting och statliga affärsdrivande 

verk ffir bidrag enligt samma regler s<lln nu giiller för den halv~kyddade 

sysselsiit tningen. 

AMS bedömer att c:i 14000 personc.::r i halvskyddad sysscls~ittning och 

lik<1 miinga anstiillda i arkivarbete kornmc.::r att överföras till anstiillning 

med li1nehidrag Jen I juli 1980. 

Ca I 500 arbetstagare som tidigare har syssebatts i arkivarbc.::te vid 

liinsarbehniimndernas kontorsarbetseentraler iiverförs vid arsskiftet 1979/ 

XO till den nya -.tiflelsellrg;inisationen för skyddat arbctt: i enlighet med 

riksdagens beslut 1rrop. 1977/7lUO. AU 1977/78: 16. rskr 1977/78:74). 

Som jag anförde i rrnp. I llJ7X/79:7JJ om fltgiirdt:r för arbetshandikap

pade finns vi-,-;a avgriinsningsprnblem vad giiller arbetsplatser som fort

siittningsvis skall ha full kostnadstiickning för lönebidragsanställningar. 

AMS erhiill diirfor den 26 april 1979 regeringens uppdrag att närmare 

avgriinsa de arhet~givare som i bidrag~hiinseende skall anses vara statlig 

myndighet eller inqitution gentemot den som skall hiinfi.ira~ till gruppen 

allmiinnylliga institutioner. 

AMS har den 30 november 1979 avgivit förslag som innebär att vissa 

museer. statliga institutioner och vttrdanstalter för alkoholmisshrukare 

skall rf1 ru11 kostnadstiiekning för anstiillda med lönebidrag. 

Det biir ank,imma pt1 regeringen att meddela niirmare föreskrifter om 

vilka institutioner som i bidragshiinseende skall jiimstiillas med statliga 

myndigheter. 

Jag förutsiitter vidare att AMS noga röljer utvecklingen vad giiller rlaec

ring av arbetshandikappade vid allmännyttiga organis<1tioner. 

Hittilb har statsmakterna begr:insat det antal arki\'arbetsplatser som får 

finnas inrättade. Från den I januari ll)XO iir antalet platser maximerat till 

14 000. N:\gon motsvarande antalsmiissig begränsning har inte funnits för 

den halvskyddade sys~clsiittningen. Man har i s@let ansett Jet önskviirt 

att denna kunnat utökas. eftersom alternativen till en placering i halvskyd

dad sysscls;ittning som regel är mera kostsamma för samhiillet. 

Enligt min mening bör man dock även fortsättningsvis begränsa det antal 

platser som far finnas inrättade hos arbetsgivare som fortsättningsvis skall 

ft1 full täckning för sina lönekostnader. dvs. staten och försäkringskas

sorna. Den I juli 1979 sysselsattes ca 5 600 personer hos statliga arbetsgi

vare. Därtill kommer några hundratal personer som sysselsätts vid försäk

ringskassorna. Jag vill mot denna bakgrund föreslå att högst 5 900 platser 

får finnas inrättade hos arbetsgivare som framgent kommer att fä lönebi

drag med hela lönekostnaden. Därtill kommer platser vid sådana institutio-
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ner som i bidragshiinseende skall jiimsliillas med statliga myndigheter. Del 

bör ankomma på regeringen att fosts1;illa den iikning av plahantalet som 

kommer att föranled<ts hiirav. 

Inför övergfmgen till den nya anstiillningsformen finns vissa problem av 

teknisk och principiell natur snm mt1stt· lösas. 

Enligt riksdagens beslut skall s:irskilda arvodestjiinster inriittas för dem 

som anst:ills med lönebidrag i statligt reglerad anstiillning. För niirvarande 

finns I 000 i arkivarbete anstiillda. som har personlig lji.inst hos statlig 

myndighet. Jag vill förorda att de. som innehar sådana personliga tjiinster 

får bibehålla förmåner. som utgE1r i den nuvarande tj;insten hos myndighe

ten. Någon särskild redovisning. som motsvarar den nuvarande redovis

ningen av personliga tjänster skall inte behöva ske för denna grupp anstiill

da. 

Siirskilda åtgiirder kan ocksft behöva vidtas vad giiller långtidssjuka som 

:ir ansfallda i arkivarbete och som inte kan beredas anstiillning med löncbi

drag. 

Jag förordar att i arkivarbete sysselsatta personer som vid tidpunkten för 

reformens genomförande uppbär sjukbidrag eller varit sjukskrivna under 

en tidsperiod om minst 6 månader. och som inte erbjudits övergång till 

ans@lning med löncbidrag. skall fä bchalla förmåner. försäkringsskydd 

etc. som de varit tillförsäkrade i arkivarbetsanstlillningen fram till den 

tidpunkt då sjukskrivningen upphör. Kostnaderna härför hör belasta del

programmet Anstiillning med lönebidrag. 

Det ankommer på arbetsförmedlingen att medverka till att de efter 

friskskrivning erhåller arbete pi'i. den reguljiira arbetsmarknaden. i anst~ill

ning med lönebidrag eller annan form av skyddat arhete. De som ändå inte 

kan hcrcdas arbete fär övergängsvis syssels~ittas i beredskapsarbete eller 

annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

P[1 grundval av de hittillsvarande kostnaderna för motsvarande syssel

s~ittningsformer har AMS ber~iknat all kos1naderna för ansUllning mt:d 

lönebidrag under det första året skall uppgå till I 140.6 milj. kr. Därtill 

kommer dock kostnader för sjuklöneers~ittningar till statligt llinebidragsan

ställda. Dessa kostnader kan beräknas till ca go milj. kr. och skall fortsiitt

ningsvis beräknas under delprogrammet Anstiillning med lönehidrag. Ut

gifterna har tidigare belastat försäkringskassorna. 

Frän arkivarbetsanslaget bestrids idag vissa kostnader för arbetsledning 

och resor avseende sysselsatta i arkivarbete. Jag förordar att AMS fort

sättningsvis fär möjlighet att inom en given kostnadsram ersätta sådana 

kostnader frän medel som anvisas under delprogammet Anställning med 

lönebidrag. Kostnaderna skall redovisas särskilt i AMS anslagsframställ

ning. Jag utgår frän att verksamheten inte utökas i förhållande till omfatt

ningen under kalenderåret 1979. 

AMS har i sin anslagsframst:illning fiireslagit att anstiillda med 75 '>i. 
lönehidrag efter det andra anställningsåret och fortsiittningsvis skall kunna 
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ligga kvar p{1 bi<lragsniv[rn 50'.'i:, om handikappel moliverar dclla. Dislriks

arbctsniimm.lerna bör enlig! AMS förslag fä möjlighet att beslula hiirom. 

Nuvaran<le kons1ruktion av bidraget lill halvskydda<l sysseb;i11ning in

fört.les den I januari 1977 (prop. 1975/76:211, AU 1976/77:7. rskr 1976/ 

77:79). Stödet har utformats med ett högt ini1ialhidrag som s111.:ecssivt 

lrappas ne<l. Syftet med denna ulformning av stödet har varit alt stimulera 

till nyansliillning av arbetshandikappade. Hiinsyn har ocksi\ tagits till all 

arbetsförmågan i normalfallet successivt förbällras och efter en viss tids 

intriining på den aktuella arbetsuppgiften blir jämförbar med arbetsförmå

gan hllS personer utan handikapp. 

Bidrag får utgf1 vid anst;illning av person vars arbetsförmt1ga viisentligt 

understiger vad Sllm bedöms vara normal arbetsfiirmåga i den aktuella 

arbetsuppgiften. Efter det fj;irde året utgär i normalfallet inget bidrag. 

Linsarbetsniimnden kan emellertid ge dispens för fortsatt bidrag i de fall 

den anställdes arhetsförmäga fortfarande ;1r sä begriinsad att en avveckling 

av bidraget uppenbarligen inte ;ir rimlig. Som AMS har framhållit kan i 

vissa fall neusätlningen av den anstiilldes arbetsförmåga vara så <!Vsevärd 

att det är motiverat att bidraget kvarstär på 50'X-nivån. Lagen om anställ

ningsskydd ger handikappade en betydande trygghet i anställningen. Detta 

i llCh för sig plisitiva förhållande kan emellertid medföra att arbetsgivare 

tvekar att anstiilla sökande med grava handikapp. om det är risk för att 

vederbörandes arbetsformt1ga kan komma att försämras på grund av handi

kappet. Enligt min mening iir det angeläget att stödet är så utformat att 
arbetsgivare är beredda att anstiilla sökande som har grava handikapp. 

Detta talar for att bidrag hör kunna utgå med 50 r.;. av lönekostnaderna för 

den arbetshandikappade även under tredje och fjärde anställningsåren och. 

efter sedvanlig prövning. för tidsperiod därefter. En sådan möjlighet att 

utge förhöjt bidrag hör emellertid anviindas ytterst restriktivt. Ett förhöjt 

stöd bör vidare förbehällas arbetsgivare som har ett fåtal anställda. Jag 

förutsiitter iiven att den anstiillde i dessa fall har ett gravt handikapp och att 

alternativet till ett förhöjt bidrag är förtidspensionering för den anställde. 

Jag förnrd<tr därför ött regeringen får pröva de enskilda fall, där förhöjt 

bidrag anse~ motiverat. Det får ankomma på AMS all efter dessa riktlinjer 

med eget yttrande överlämna ansökningar om förhöjt bidrng. Berörd fack

lig organisation skall dessförinnan i sedvanlig ordning beredas tillfolle att 

yllra sig. 

Jag heriiknar merkostnaden för ett förhöjt lönebidrag till högst 0.5 milj. 

kr. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om det förslag till iindring i lagen 

( 1974: 12) om anstiillningsskydd m.m. som regeringen nyligen förelagt riks

dagen (prop. 1979/80:4). Förslagen syftar till att ge långtidssjuka som 

uppbär helt sjukbidrag ett fi\rstiirkt anstiillningsskydd. Samtidigt föreslås 

också vissa föriindringar betriiffande bidrag till halvskyddad syssels;itt

nmg. 
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l propl1sitionen framhfllls att bidraget till halvskyddad sysselsiittning iir 

en arbetsmarknadspolitisk s!lidf1tgiird vars huvudsyfte iir all stimulera till 

nyanstiillning av personer med arbetshandikapp. Någon särskild stimu

lansf11giird skulle dlirfor inte krlivas i de fall det iir fr{1ga om en arhetstagare 

med lagf:.ist riitt att be hälla anstiillningen. som efter en liingre sjukdomspe

riod Merupptar arbetet. Detta gidler b{1de niir den anställde tilergår till 

tidigare arbetsuppgifter i normal omfattning oeh niir den anstiillde ompla

ceras till andra arbetsuppgifter. Vid omplacering av en arbetstagare med 

sjukbidrag som efter yrkesinrikt<td rehahilitering fortfarande har så nedsatt 

arbetsfi.irm:'1ga att han av arbetsförmedlingen bedöms inte kunna behålla 

~in anstiillning utan det stöd som ett statligt hidrag innebär, kan det 

emellertid finnas skit! fi_ir en något mindre restriktiv tilliimpning av reglerna 

för bidrag för redan anstiilld som överförs till halvskyddad sysselsiittning. 

I Je fall det står klart att företaget i samverkan med berörda fackliga 

organisationer och arbetsförmedlingen - t.ex. inom ramen för anpass

ningsgruppernas verksamhet - har prövat erforderliga anpassningsåt

gärder men trots detta inte har kunnat göra det möjligt att kompensera den 

anstiilldes arbetshandikapp oeh alternativet till fortsatt anställning i halv

skyddad syssclsiittning av arbetsförmedlingen bedöms vara pension. hör 

kravet på samtidig nyanställning av en annan arbetshandikappad kunna 

cfterges så till vida all företagets skyldig.hel al\ sliilla plats till arbetsför

medlingens förfogande bör kunna rn senareläggas högst sex månader. 

Härigenom bör det i de flesta fall bli möjligt för den anstiillde att återvända 

till sin arbetsplats i direkt anslutning till avslutad rehabilitering. 

I prop. 1979/80:4 läggs ocksi\ fram förslag om att utbildning i företag av 

iildre oeh handikappade skall kunna användas i de fall arhelshandikappade 

efter en längre tids sjukfrånvaro behöver aktualisera eller bygga pf1 tidigare 

yrkeskunskaper, sttledes iiven niir det inte kriivs en omplacering inom 

företaget. 

AMS föreslår att högst 5 milj. kr. skall fä användas för utbildning 

avanpassningsgruppernas ledamöter. Kostnaderna för sådan utbildning 

har hittills belastat anslaget B I. Arbetsmarknadsinfonnation. Enligt upp

gift har kostnaderna för regional information om anpassningsverksamhe

ten uppgått till ca 110000 kr. under budgetåret 1978/79. Den kraftigt ökade 

satsning på sådan utbildningsverksamhet som AMS nu har föreslagit sam

manhänger med att de fackliga organisationerna kommer att genomföra 

utbildning av sina ledamöter i anpassningsgrupperna under förutsättning 

att de beviljas bidrag från staten till sådan utbildnings verksam het. 

En omfattande reformering genomförs för närvarande av olika åtgiirder 

for arbetsanpassning. rehabilitering och syssels:ittning för svårplaeerade. 

Dessa reformer kriiver fortsatta insatser från samhällets sida. I ett liige när 

samhällsekonomin tvingar fram hårda prioriteringar bör enligt min mening 

det hefintliga utrymmet i första hand användas t'ör att fullfölja det reform

arbete som har påbörjats. Jag iir därför inte beredd att förorda att medel 
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anvisas under anslaget Siirskilda i1tgiirder för arhetsanpassning rn:h sysscl

siiltning till sädan uthildningsverksamhel. 

Sedan !lera ;'ir tillhaka anordnar AMS uthildning av arhetsledare m.tl. 

vid arbetsplatser snm har anstiillda i halvskyddad syssdsiittning. Knstna

derna härför bestrids med medel som anvisas under delprngrammet Halv

skyddad sysselsiittning. För innevarande hudgcttlr har 400 000 kr. heviljah 

fiir iindamålet. A MS hedömer all 800 000 kr. behöver anviinda' under 

budgetåret 1980/8 I. 

Jag förordar att AMS fär anviinda högs! 425 000 kr. av medel under 

delprogrammet Anstillning med lönebidrag för sädan uthildning av arhets

lcdare. Kostnaderna skall inrymmas i under delprogrammet anvisade me

del och fär ej överstiga angiven kostnadsram. 

Jag heräknar de sammantagna kostnaderna under delprogrammet An

stiillning med lönebidrag till I 213.6 milj. kr. för budgetåret 1980/81 (-l-

70 !00000 kr.). 

Det sammanlagda medelshehovet under hudgetåret 1980/81 for de i 

programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning -

tidigare benämt Sysselsättningsskapande åtgiirder för svårplacerade -

ingående delprogrammen beräknas salunda till I 316500000 kr. Diirav har 

för förvaltningskostnader beräknats 20.2 milj. kr. 

Med hänvisning till vad som nu har anförts hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att. 

I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för statsbidrag till 

anställning med lönebidrag 

2. till Siir.1kilda åtgiirder .fi"ir arhet.1·anpas.rni11g och syssl'isiittning 

för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 

I 3 16 500 000 kr. 

C 4. Bidrag till arbetarskyddsfondcn 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

135000000 

145 000000 

80000000 

I samhaml med alt lagen I 1976: 5801 om mcdhcsliimmande i arhctslivel 

antogs våren 1976 heslöt ockst1 riksdagen att stödja information. utbildning 

och forskning rörande medbestämmande i arbetslivet ( prop. 1975/76: llC. 

lnU 1975/7fl: 46. rskr 1975/76: 405!. I beslutet innefattades iiven stöd till 

uthildning av de anställdas representanter i företagens styrelser samt me

del för att hestrida fasta kostnader vid arhetslivscentrum. 
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I. Bidrag till forsknings
rn1jck1 m. m. 

, Bidrag till fackliga <H'gani
satinncr för uthilJning av 
anställdas representanter 
i statliga myndigheters 
stvrclscr och i företags 
styrelser 

3. Bidrag till arhebgi\'ar
urganisationcr och fock liga 
organisationer för informa
tion och utbildning med 
anledning av lagen 
( 1976: 51:10) om mcd
hcstiimmande i arbets
livet 

1979/80 

145000000 

Styrd.11·11.f('ir arhc/ar.1/..ydd~.fi111de11 

Hcr;iknaJ ;indring 1980/KI 

Arheta1»kyJds- Fiire-
>tyrclscn draganden 

"'111070000 -65000000 

Arbetarskyddsfondcn redovisar för budgetflret 19!<0/!< I ett bidragsbehov 

av 256 676 12.:' kr. 

I anslagsrost I ingår medel för fasta kostnader vid arhetslivscentrnm. 

Bctr~iffande anslagsrosterna 2 och 3 har fonden - utan eget ställningsta

gande - endast inhämtat och sammanställt herörda organisationers an

slagsframstiillningar. 

Fiir<'Jrai;1111d1•11 

Som ett viktigt komrlement till medbeshimmandelagen beslutade riks

dagen under vl1ren 1976 om statligt stöd till informatillll. uthildning m:h 

forskning med anledning av lagarna om medbcstiimmande i arbetslivet och 

styrelsererresentation för de anställda. 

Riksdagen ansl1g också att rarterna rå arbetsmarknaden var hiist skicka

de att stf1 for dessa informations- och uthildningsinsatser. De statliga 

medlen skulle fördelas till organisationerna via arbetarskyddsfondcn. 

Riksdagsbeslutet innehar vidare att ett siirskilt forskningsinstitut. ar

betslivscentrum. skulle inriittas. Verksamheten där skulle inriktas pf1 ar

betsmarknadsrarternas behov av praktiskt inriktat forsknings- och ut veck

lingsarhete. 

Det statliga sti.idet till de verksamheter jag hiir niimnt utgär via anslaget 

Bidrag till arbetarskyddsfonden. För innevarande budgetår uppgår sti.idet 

till 145 milj. kr. Anslaget är urpdelat rå tre anslagsroster niimligen Bidrag 

till forskning~rrojekt 25 milj .. Bidrag till informatiun lll:h utbildning med 

anledning av medbest:immandelagen 115 milj. kr. och Bidrag till utbildning 

av de ansbllJa~ styrelsererrcsentanter 5 milj. kr. 

Fr<'in anslagsrosten Bidrag till forskningspnijekt utgf1r medel för grund-
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finansiering av arbctslivsL·entrum enligt föreskrifter Slllll utfärdas av rege

ringen. 

Medlen till information och utbildning med anledning av medbesttim

mandelagen har fiirdelats s:i att löntagarorganisationerna fött I 00 mil.i. kr. 

och arbetsgivanirganisationerna l:'i milj. kr. 

Jag kommer i det följande att rcdllgöra för behovet i.IV dessa verksam

heter. 

Utbildnings- och informationsbehovet med anledning av medbestäm

mandelagen är vad gäller löntagarnrganisatinnerna enligt min mening möj

ligt att dela upp i tre olika typer. För det första den som berör lagstiftning

en och de avtal som på dess grund träffas mellan parterna. För det andra 

den som behandlar fri\gor om l. ex. företagets eller myndighetens ledning. 

arbetsledning och arbetsfördelning Si.lmt ekonomi. dvs. de kunskaper som 

tidigare i huvudsak kan sägas ha varit förbehållna arbetsgivarens och 

dennes företrädare. För det tredje slutligen finns ett behov av insatser för 

att utnyttja praktiska erfarenheter från reformarbetet och forskning inom 

omrädet. 

De insatser ,,om innefattar lagstiftningen och avtal i anslutning till denna 

består av information till de anställda och utbildning av de fackliga för

trnendemlinnen genom vilka de anställda skall utöva sitt medbestämman

de. Det finns i dag mer än 300000 fackliga förtroendemän. Man har 

uppskattat omsiittningen till minst :!W-'i. Detta innebiir att det varje år 

tillkommer mer iin 60 000 nya förtroendemän som har behov av att lära sig 

lagstiftning. avtal m. m. 

För det andrn informations- llch utbildningsomrädet iir förhällandena 

delvis annorlunda. Målgruppen lir mindre och omfattar främst de fackliga 

förtrnendemiinnen. Dessa mtlstc för att effektivt kunna företräda de an

stiilldas intressen ha kunskaper inom de sakområden smn de förhandlar 

och diskuterar med arhetsgivar~idan om. Jag vill här särskilt peka pä den 

betydelse sllm den snabba tekniska utvecklingen bl. a. genom den ökade 

dalllriseringcn. kan viinta~ fä för möjligheterna till medinflytande i arbetsli

vet. Hehnvet av utbildning lir följaktligen stort och kommer all bcstä dels 

med hämyn till ornsiittningen av fackliga förtroendemiin och dels med 

hiinsyn till att dessa områden kommer att undergti en ständig utveckling. 

Del tredje omrtldet - information om praktiska e1farenheter och forsk

ning inom omri\det - iir till sin natur sädanl att behovet kommer att hestå. 

Det jag nu sagt om behovet av utbildning och information i medhesläm

mandefrägor giilkr också i h(ig grad för utbildning av de anställdas styrel

~erepresentanter. Antalet berörda personer är dock viisentligt mindre. 

Löntagarorganisationerna uppskattar antalet utsedda styrelseledamöter 

och suppleanter till f. n. IO 000. Man vlinlar dock att detta antal kommer att 

öka i takt med all de lokala organisationerna i större omfattning utnyttjar 

riillen till styrelserepresentation. 

Behovet av aktivikter ptl arhetsgivarsidan torde i första hand gälla 
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utbildning om lagar och avtal samt information om forskning och praktiska 

e1farenheter. Enligt min uppfattning iir hehlwet störst bland de mindre 

företagen. vilka inte har utbyggda administrativa funktillnl'.r med samma 

tillgf1ng till experter som de större fiiretagl'.n har. Omsiittningen av de 

perslmer som herörs ~ir ocksf1 mindre. Det vanligaste torde vara att pers11-

ner med ledningsansvar som byter arbetsgivare furtsiitter arbeta inom 

likartad funktion som tidigare. 

Jag över-g[ir nu till att behandla arbetslivsforskningen. I 1kn program

utredning for forskning rörande medhestiimmande och arbetslivsfrftgor i 

l1vrigt !PUFRAL som tillkallades av arbetarskyddsfonden är 1977 uch i 

vilken representanter för arbetsmarknadens parter ingick. har forsknings

heh1wen inom fyra huvudomräden analyserats. De fyra omrtidena ~ir: 

arhetsprganisation och produktionssystem. ledning och samordning inom 

företag och förvaltningar. arhetslivet i den politiska. eknnomiska 11..:h 

riittsliga strukturen samt arbetslivet i relation till miinniskan. familjen 1ll'h 

samhiilkt. 

Analysen av dessa forskningsbehov rekar enligt PLJ FRA på en rad 

frågeställningar sf1som datasystem och datateknik i arbetsorganisation. 

studier av löneformer och produktionsstyrning. utveckling av nya ehefs

och arbetsledarroller. medbötämmande i personalpolitik . .iämstiilldhet 

mellan män och kvinnor i arbetslivet och invandrarnas riittigheter och 

resurser i arbetslivet. 

De hiir exemplifierade probleml1mr:'1dena visar klart att behovet av ar

betslivsforskningen är mycket stort. Detta tar sig också uttryck i ett 

ökande antal projektansökningar till arbetarskyddsfonden och framställ

ningar till arbetslivscentrum om forskningsmedverkan. Man kan pft goda 

grunder anta att det kommer att bestf1 och snarare öka i framtiden. inte 

minst som 19~0-talet kommer att kiinnetecknas av stora förändringar inom 

arbetslivet. 

Det finns enligt min mening !lera nackdelar med nuvarande form för 

finansieringen av de verksamheter jag nyss nämnt. Bl. a. förutsätter bud

getfinansiering att regeringen i sin beredning inför budgetpropositionen har 

ett viil genomarbetat underlag att grunda sitt stiillningstagande pt1. 

Detta skulle förutsätta att organistionerna ärligen anger detaljerade för

slag oni informations- och utbildningsinsatser för kommande budgetftr och 

att regeringen sedan skulle bedöma behovet av dessa olika insatser. En 

sftdan prövning skulle emellertid enligt min mening innebära viisentliga 

intrftng i organisationernas interna arbete och medföra att statsmakternas 

opartiskhet kunde ifrägasättas. Under de är som bidrag utgått har bedöm

ningarna av anslagets storlek i stiillet gjorts utifrfm vad som bedömts som 

ett rimligt stöd och vad som det statstinansiella lliget ansetts medge. 

Fiir de bidragsmottagande organisationerna innebär finansiering via 

budgeten också vissa nackdelar. För att organisationerna skall kunna möta 

utbildningsbehoven mäste de ges möjlighet att planera sina insatser pä 
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längre sikt. Ett rimligt krav iir d{1 all de nf1gorlunda exakt vet vilka ekono

miska flirutsättningar som df1 giillcr. Även om man kan utgi't ifrån att inga 

drastiska förändringar görs mellan budgetåren. innebär budgetfinansering 

en viss osäkerhet för organisatim1crna i deras planering. 

1976 ärs riksdagsbeslut innebar att arbetarskyddsfondens uppgifter vid

gades från att tidigare ha omfattat stöd till forskning och utveckling samt 

utbildning 01:h upplysning i arbetsmiljöförbättrande syfte till att iiven om

fatta sådan verksamhet inom området medbestiimmande i arbetslivet. 

Huvuddelen av arbetarskyddsfondens verksamhet bekostas med en sär

skilt uttagen arbetarskydds:.ivgift pa 0.10 r;·(. Fonden fär härigenom sin 

verksamhet finansierad på två helt skilda sätt vilket medför särskilda krav i 

fräga om redovisning. i bl. a. fo1m av verksamhetsplan. anslagsframställ

ning och verksamhetsberättclse. 

Som jag tidigare anfört är behovet av utbildning. information och forsk

ning inom området stort och kan väntas bestå för lång tid framåt. Jag har 

också redovisat varför denna verksamhet inte iir liimpad för finansiering 

över statsbudgeten. Jag föreslår däifor att kostnaderna i stället skall täckas 

genom en förhöjd arbetarskyddsavgift från den I januari 1981. På detta siitt 

bortfaller enligt min mening de nackdelar som jag tidigare redogjort för. 

Kostnaderna föranleder enligt min bedömning en höjning av avgiftsuttaget 

med 0.055 procentenheter till 0. I 55 lj1, fr. o. m. år 1981. Detta kommer 

uppskattningsvis att innebiira drygt 380 milj. kr. for år 1981. Dessa medel 

biir fördelas så att 16.5 1;'(; utgör bidrag till stats verkets kostnader för 

arbetarskyddsverkets verksamhet. Återstoden bör fördelas av arbetar

skyddsfondens styrelse enligt bestiimmelser som utfärdas av regeringen. 

Jag bedömer f. n. behovet så att ca 30'i(. bör ansläs för information och 

utbildning kring medbestiimmandet i arbetslivet och att ungefär 3 % bör 

anslås för utbildning av styrelserepresentanter för de anställda. Av dessa 

nu nämnda medel bör regeringen också årligen anvisa medel för tiickande 

av grundkostnaderna för arbetslivs1:entrum. Jag vill i detta sammanhang 

framhålla att förslaget inte innebär att arbetslivsforskningen får minskade 

resurser i framtiden. Förslaget innebär att arbetarskyddsfondens samlade 

resurser st{ir till förfogande för såviil arbetslivs- som arhetsmiljöforsk

ningcn. Detta synsätt överensstämmer också viil med riksdagens beslut 

I A LI 1975/76:46. rskr 1975/76:405) med anledning av proposition 1975/ 

76: 182 om information. utbildning och forskning rörande medbestämman

de i arbetslivet m. m .. och den iindring av fondens instruktion som detta 

beslut medförde. 

Det iir enligt min mening i dag svårt att avgöra på vilken niv~1 behovet av 

statligt stöd till dessa verksamheter kommer att ligga i framtiden. Jag har 

diirför för avsikt att, då ytterligare erfarenheter vunnits. göra en förnyad 

prövning av bidragsbehovet. 

Övergången till finansiering via arbetarskyddsavgift kan tidigast ske 

fr. o. m. år 1981. Detta innebär att arbetarskyddsfonden för perioden den I 
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juli-lkn 31 december 1980 m~1~te tillföras medel via statsbudgeten för 

verksamheten. Jag beriiknar detta behov till 80 milj. kr. Det bör ankomma 

pf1 regeringen att meddela niirmare föreskrifter för hur dessa medel skall 

fördelas. 

Det förslag om iindrad finansiering som jag nu har lagt fram föranleder 

vissa iinJringar i lagen ( 1971 :282) om arbetarskyddsavgift. 

Det vidgade anv;indningsomrf1det för avgiften bör komma till uttryck i 

I*· Av paragrafen bör sttledcs framgå att avgiften utgör bidrag inte bara till 

arbetar~kydd i egentlig mening utan iiven till forskning m:h ut veckling samt 

utbildning och information rörande arbetslivs- och inflytandefrt1gor. 

Höjningen av avgiften till 0.155 (.:~ kriiver en iindring i 3 *· Som jag nys~ 

har niimnt bör i fortsiittningen lo.5 '//·,av avgiftssumman utgöra bidrag till 

finan~ieringen av arbctarskyddsverket. medan äkrstoden tillförs arbetar

skyddsfonden. Detta föranleder en ändring i 4 9. En komplettering bör 

vidare göras av föreskrifterna om anv;indningen av de medel som tillförs 

fonden. Till de iindamål som anges i nuvarande 4 ~ bör fogas att avgiften 

utgör bidrag till kostnader för forskning och ut veåling samt utbildning och 

information betrMfande medbestiimmande i arbetslivet och arbetslivsfrå

gor i övrigt. Vidare bör anges att avgiften utgör bidrag till kostnader för 

utbildning av styrelserepresentanter för de anställda. 

Liksom hittills bör det ankomma pä regeringen att ange grunderna för 

medlens förvaltning och att, inom ramen för ändamålsangivelserna i 4 §. 

föreskrivna om medlens användning. 

Eftersom lagändringarna endast föranleds av den ändrade finansierings

formen för de verksamheter jag här redogjort för torde lagrådets hörande 

sakna betydelse. Yttrande från lagrådet har därför inte inhämtats. Lagför

slaget fogas till detta protokoll som hi/aga. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

dels att antaga inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat för

slag till lag om ändring i lagen ( 1971 :282) om arbetarskyddsavgift. 

dels att godkänna de av mig förordade allmänna riktlinjerna för 

finansering av stöd till forskning och utveckling samt utbildning 

och information beträffande medbestämmande i arbetslivet och 

arbetslivsfrågor i övrigt samt till utbildning av styrelserepresen

tanter för de anställda, 

dels att till Bidrag till arberarskydd.1j(mden för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 80000000kr. 

C 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/X I Förslag 

X 132 770 

I I 000 000 000 

I 08.'iOOOOOO 

' Anslaget avsett att täcka kostnaderna för ett halvt verksamhdsår. 
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Från anslaget utgär bidrag till Stiftelsen Samhiillsfiiretag för tiickande av 

underskottet i verksamheten med skyddat arbete m.m. och för investering-

ar. 

1979/80 

Drifthidrag I 000000000 
In vesteringshidrag 

I 000 000 000 

Bakgrund 

Ueräknad ändring 1980/81 

Stiftelsen Före-
Samhällsföretag draganden 

+600000000 
- 305000000 
+905000000 

+600000000 
+ 85000000 
+ 685 000 000 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78:30. AU 1977/78: 16. rskr 1977/ 

78:74) om framtida huvudmannaskap och organisation av skyddat arbete 

lK"h yrkesinriktad rehahilitcring m. m. skall verksamheten vid verkstäder 

för skyddat arhete. kontorsarbetscentraler. industriella beredskapsarbeten 

och hemarbete samordnas i en gemensam organisation. Staten har tillsam

mans med landstingskommunerna bildat regionala stiftelser för skyddat 

arbete inom va1je län. För vissa övergripande frågor har en central stiftelse 

- Stiftelsen Samhiillsföretag - inrättats. Det nya huvudmannaskapet 

triider i kraft den I januari 1980. 

En organisationskommitte. nya organisationskommitten (A 1978:02> för 

skyddat arbete (NOSA). har utarbetat förslag till detaljorganisation och 

förberett det praktiska genomförandet av den nya organisationen. Ett 

omfattande organisations- och förhandlingsarbete genomfördes. 

NOSA kom den 24 november 1978 in till regeringen med skrivelse om 

medel för verksamhetens uppbyggnad under budgetfiret 1979/80. Skrivel

~en innehi.ill vidare ett organisationsförslag. 

På grundval av skrivelsen och av den principöverenskommelse som 

träffats mellan staten och huvudmännen för verkstäder inom arbetsvården 

lades förslag fram (prop. 1978/79: 139) om riktlinjer för den nya stiftelseor

ganisationen samt om medel för dess verksamhet under budgetåret 1979/ 

80. Riksdagens beslut i anledning av propositionen innebar att staten skall 

lämna full täckning för godkända kostnader som de nuvarande huvudmän

nen har för anskaffning av viss utrustning till verkstäder som tagits i bruk 

efter den I januari 1978. Som en följd härav har kungörelsen ( 1966:370) om 

statsbidrag till verkstäder inom arbetsvården ändrats. 

Sr(ficlsen Samhiill.1:/iirt'lllg. De av regeringen fastställda stadgarna för 

Stiftelsen Samhiillsföretag reglerar bl.a. den ansvars- och kompetensför

delning som skall gälla i förhållande till de regionala stiftelserna. Förutom i 

prop. 1977/78:30 om skyddat arbete m. m. och i stiftelsens stadgar linns 

vissa riktlinjer för verksamhetens mål och uppgilicr angivna i lagen 

( 1979:47) och i förordningen ( 1979:48) om regionala stiftelser för skyddat 

arbete. i prop. 1978/79: 139 om bidrag till Stifteben Samhiillsföret:.ig m. m. 
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samt i reglerings brev för budgetåret 1979/80 avseende bidrag till Stiftelsen 

Samh~illsföretag. Stiftelsens uppgifter kan i korthet beskrivas enligt föl

jande: 

Samhällsföretag 

- har gentemot staten ansvaret för att det skyddade arbetet i landet 

bedrivs enligt fastställda riktlinjer. 

- har tillsyn över de regionala stiftelserna och samordnar deras verk

samhet. 

- fattar de övergripande besluten i frtigor rörande planering. i den mån 

detta inte ankommer pä AMS. budgetering. och ekonomi samt i frågor om 

personal- och rehabiliteringspulitik. 

- fördelar de statliga medel som ansli'ls för verksamheten. 

- skall tillgodose behovet av branschm~issig samordning n~ir det g~iller 

investeringar och utnyttjande av dessa. samt biträda de regionala stiftel

serna i inköps- och försäljningsfrågor. 

- skall i en för de regionala stiftelserna gemensam fond förvalta stiftel

s<:organisationens tillgångar i form av fastigheter. byggnader/lokaler, mark 

etc. 

- skall svara för samverkan med AMS. Statsföretagens förhandlingsor

ganisation m.fl. 

- skall i samarbete med AMS ge statsmakterna underlag för beslut om 

utveckling av verksamheten. AMS skall efter samråd med Samhällsföretag 

besluta om regional fördelning av de nyhyggnadsramar som statsmakterna 

fastställer. 

De rq;ionala st(ficlsema. De regionala stiftelserna iir sj~ilvsttindiga före

tag med ansvar för den skyddade verksamheten inom resp. liin och upptr~i

der under egna namn. Verkstäderna eller motsvarande arhetsställen funge

rar som tillverkande enheter inom de regionala företagen. Vissa företag 

administrerar även hemarbete. Lagen ( 1979:47) och förordningen ( 1979:48) 

om regionala stiftelser för skyddat arbete fungerar tillsammans som stad

gar för de regionala företagen och innehåller grundläggande regler för 

företagens verksamhet. Riksdagen har i anledning av propositionen om 

tilläggsbudget I till statsbudgeten for budgetåret 1979/80 antagit en lindring 

i lagen om regionala stiftelser för skyddat arbete så att en bestämmelse har 

införts som förbjuder den som deltar i eller har deltagit i verksamheten hos 

regional stiftelse för skyddat arbete att obehörigen röja vad han därvid har 

fått veta om en anvisad arbetstagares pe~sonliga förhållanden. Lagstift

ningen får betydelse iiven för arbetet hos arbetsförmedlingarna. Arbetsför

medlingarna hör fortsättningsvis som regel kunna utgå från att sekretessla

gens skaderek visit inte är uppfyllt när handling överfamnas till den skyd

dade verksamheten och att handlingar diirför kan vidarebefordras i samma 

ordning som tidigare. 
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För övrigt har nya organisationskommitten for skyddat arbete (NOSA) i 

en rapport till arbetsmarknadsdepartementet (DsA 1979: I) De n:gionala 

stiftdsernas organisation. famnat förslag till riktlin_ier for företagsorganisa

tion m. m. för de regionala företagen. Rapporten, som bl. a. låg till grund 

för prop. 1978/79: I W om bidrag till Stiftelsen Samhiillsföretag. bygger pö 

förslag utarbetade av de regionala organisationskommitteerna som NOSA

kommittcn upprlittade inom varje län. 

De regionala stiftelserna skall inom liinet tillgodose behovet av arbete 

fiir dem som pa grund av nedsatt arbctsförm{tga inte kan beredas plats på 

den reguljiira arbetsmarknaden och som av arbetsförmedlingen anvisats 

arbete i förmedlingens regi. Stiftelsen skall svara även för driften av 

sådana nya industriella beredskapsarbeten som kan komma att beslutas av 

regeringen eller efter dess bemyndigande av AMS. En hög ambitionsnivå 

skall prägla striivandena att med tekniska och andra hjälpmedel bereda 

iiven gravt handikappade möjlighet till en god produktiv insats och d~irmed 

till egen försö1jning. Verksamheten skall utan efters~ittande av den övergri

pande målsiittningen bedrivas effektivt och med iakttagande av aff:.irsmäs

siga principer. 

Srifielsen Samhiili.l:fiiretag 

Under år 1978 genomförde NOSA och dess regionala organisation~kom

mittcer ett omfallande utrednings- och förberedelsearbete inför den nya 

organisationen. I mars 1979 övertog Samhällsföretag •msvaret för förbere

delserna. Organisations- och utvecklingsarbetet har genomförts under år 

1979 inför den nya organisationens ikrafllrädande den I januari 1980. 

Den nya regionala organisationen innebär bl. a. all nya huvudkontor har 

måst byggas upp i sex län. Övriga regioner hade redan tidigare en funge

rande administration i form av Jandstingskommunala arbetsvårdsförvalt

ningar men med mycket varierande storlek och organisation. Även i dessa 

regioner har därför i större eller mindre omfattning fått tillskapas funktio

ner för att klara arbetsuppgifter som tidigare skötts av adminstrativa organ 

utanför arbetsvårdsförvaltningarna. Arbetet med att fä till stånd en väl 

fungerande adminstration beräknas fortgå även under budgetåret 1980/81. 

På grundval av de överenskommelser som statens förhandlingsnämnd 

triitfat med de tidigare huvudmännen om villkoren för överlåtelse eller 

upplätelse av fastigheter m. m. har köp- och hyresavtal träffats mellan 

stiftelseorganisationen och berörda fastighetsägare under hösten 1979. 

Förhandlingsnlimndens överenskommelser med de nuvarande huvud

männen inrymmer även avtal om överlåtelse av verkstäder som under år 

1979 varit föremål för om- nch/eller tillbyggnad eller vars uppförande har 

påhörjats av huv11dm~inncn under :U-et. Sammanlagt rör det sig om ett 

femtiotal projekt som berör nlika fastigheter och verkstäder. Detta innebär 

att Samh:.illsföretagsgruppen i inledningsskedet ;iven måste finna lämplig;; 

prnduktionsinriktningar etc. för de verkstäder som härigenom tillförs orga

nisationen. 
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Sl\_ira utbildningsinsatser gen\)mförs under innevarande budgetar både 

för nytillkommen personal och för den personal som överg{1tl från tidigare 

huvudmiin. 

Cl'ntral organisation. För uppbyggandet av Samhiillsföretag under inne

varande budgeti\.r har stiftelsens styrelse antagit en preliminär organisation 

som i stort ansluter till NOSA:~ förslag om organisation av den centrala 

stiftelsen. I Samhiillsföretags preliminiira organisation budgetåret 1979/80 

ingår fyra avdelningar bestående av huvudfunktionerna personal. ekono

mi. marknad och teknik. Utöver NOSA:s förslag har vidare den tekniska 

avdelningen tillförts ett kansli för den av riksdagen beslutade gemensamma 

fonden for förvaltning av fastigheter. byggnader/lokaler. mark etc. 

NOSA uppskattade personalbehovet vid den centrala stiftelsen till ca 

114 befattningshavare. Det är också detta antal som angivits i prop. 1978/ 

79: 139 som en utgångspunkt för en successiv uppbyggnad av Samhällsföre

tag. I propositionen framhölls dock att personalresurser för inriittande av 

den gemensamma fastighetsfonden kommer härutöver. Stiftelsen bedömer 

att ca 7 befattningshavare kriivs för fondens kansli. Totalt innebär detta en 

bemanning om ca 120 befattningar. Stiftelsen riiknar med en successiv 

uppbyggnad till detta antal och har således i underlaget for driftbidraget för 

budgetåret 1980/81 räknat med i medeltal 110 befattningshavare. För att fä 

till stånd en gemensam hantering av byggnadsfrågor för hela stiftelseor

ganisationen har Samhällsföretag bildat en särskild organisation bestående 

av fem distriktsenheter under ledning av stiftelsens tekniska avdelning. 

Varje distriktsenhet består av 3-4 befattningshavare. 

Rc1:ional organisation. De 24 regionala stiftelserna kommer under bud

get<'.tret 1980/81 all sysselsätta ca 28 000 ans@lda fördelade på 370 verk

stadsenheter och 24 huvudkontor. Flertalet av de regionala stiftelserna har 

för sina huvudkontor föreslagit en organisation som i huvudsak ansluter till 

lkn modell som NOSA förordade. Detta innebär att flertalet fär en organi

sation indelad i huvudfunktionerna marknad. produktion. ekonomi och 

personal inkl. företagshälsovård. Samhällsföretag bedömer att de admini

strativa resurser som krävs vid de regionala huvudkontoren väl kommer 

att rymmas inom de ramar som NOSA förordat. Utifrån de organisations

planer som de regionala stiftelserna antagit riiknar stiftelsen pn.:liminärt 

med att antalet befattningshavare vid de regionala huvudkontoren under 

budgetåret 1980/81 kommer att uppgå till I 035. Härtill kommmer de ca 20 

befattningar som inrättas vid de tidigare nämnda distriktsenhetema för 

byggnadsfrågor samt resurser för företagshälsovård. NOSA bedömde det 

totala behovet av regionala huvudkontorsbefattningar till ca I 070. Stiftel

sen anser att NOSA:s förslag kan utgöra utgångspunkt för en successiv 

uppbyggnad av huvudkontoren under innevarande verksamhetsår och un

derlag för behov av driftanslag för budgetåret 1980/81. Organisationen och 

dimensioneringen av de enskilda huvudkontoren får sedan prövas efter

hand. 

Ett fatal regionala företag har f. n. utbyggd företagshälsovård. Stiftelsen 

9 Rik.l"daf?en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bila{la 15 
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riiknar meJ kraftiga satsningar pa förbättraJ arbetsmiljö och arbets

anpassning för att tillgodose kraven pä att ge arbete ät allt ner meu grava 

hanuikapp. Genom en >ådan sabning kan man ocksa fä till st[111d en viil 

fungerande företagshiilsovärd för alla anställda. 

Stiftelsen har efter analys och jiimförelse av huvudkontorens dimensio

nering funnit det viktigt att man beaktar de adminstrativa resurser som 

finns pa verkstadsnivå. En sammanställning av de regionala företagens 

bemanningsplaner for 1980/81 visar att antalet befattningar vid verkstä

derna ( verkstadschefer. arbetsledare, hantverkare. kontorister m. fl.) kom

mer att uppgå till ca 4 200. Samhällsföretag kommer i det fortsatta utveck

lingsarbetet att söka få fram rikt viirden för fördelningen av de adminstra

tiva resurserna mellan huvudkontoren och verkstäderna. 

Den nya stiftelseorganisationen har bildats för att på ett mer effektivt 

och generöst sätt kunna erbjuda handikappade arbete. Dettu medför höga 

krav pa organisationen vad gäller anpassning av arbete. tillgång på diffe

rentierade arbetsuppgifter och arbetsledning, åtgärder av socialkurativ art 

m. m. Under de inledande verksamhetsåren finner stiftelsen det därför 

angeläget att prioritera åtgärder ti:.ir att konsolidera verksamheten. Brister i 

arbetsmiljön måste åtgärdas. produktsortiment. produktionsinriktning etc. 

genomgås och ev. förändras m. m. 

Inom stiftelseorgani,ationen finns flertalet av näringslivets branscher 

representerade. De stora strukturförändringarna inom näringslivet påver

kar därför också organisationens möjligheter att ge de anställda menings

full sysselsättning och trygghet i arbetet. Bl. a. mot denna bakgrund kom

mer Samhällsföretags marknadsavdelning att umkr budgetåret 1980/81 

främst ägna sig åt branschvisa genomgangar av produktionsresurser, sorti

ment och kundinriktning m. m. 

Det skyddade arhetet utgör en del av arbetsmarknadspolitiken och det är 

AMS som har att pröva verksamhetens omfattning och lokalisering. AMS 

har att efter samråd med Samhällsföretag besluta om regional fördelning av 

de nybyggnads ramar som statsmakterna fastställer. Detta innebär att Sam

hiillsföretag tillsammans med AMS har till uppgift att ta fram underlag till 

statsmakternas beslut om utveckling av den skyddade verksamheten. Ar

b..:tsmarknadsverket disponerar de platser för skyddat arbete som anord

nas. 

FL1rmerna för det fortsatta samarbetet med AMS har inte närmare hunnit 

diskuteras och utformas inför anslagsframst~i.llningen för budgetåret 1980/ 

81. De regionala stiftdserna har därför fått i uppdrag att i samråd med resp. 

liinsarbetsniimnd beskriva behovet av platser för skyddat arbete i regio

nen. AMS har sedan beretts tillfålle att yttra sig över de regionala stiftel

sernas förslag. 

Platstillgtmgen inom den skyddade verksamheten har ända sedan början 

av I 960- talet haft en starkt stigande trend med ett nytillskott om ca I 000 

platser per är. Under 1970-talets senare hälft skedde en markant nedgång i 
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platsuthyggnaden. Under faen 1976. 1977 och 1978 var nytillskollet inte 

mer ;in i medeltal 400 platser per tir. 

Vid ingången av hudgetf1ret 1980/81 r:iknar stiftelsen med all det finns 

21 638 platser för skyddat arhete. Hiir ingt1r ett nytillskott under tir 1979 

beriiknat till 942 platser. Dessa platser sammanhänger med den tidigare 

niimnda utökningen ~om f.n. sker på grund av pägående om-. till- och 

nybyggnation och för vilka verkstäder statens förham.llingsniimnd träffat 

överenskommelse med de tidigare huvudmännen och som stiftelseorgani

sationen skall överta. 

Tillg{111gen pä platser varierar kraftigt mellan och inom regionerna. Det 

genomsnillliga antalet anstiillda i skyddat arbete beriiknas under budget

aret 1980/81 totalt uppgf1 till 22385. 

Genom Je byggnadsåtgiirder som de regionala stiftelserna nu föreslagit 

skulle under hudgetåret 1980/81 en utökning ske med 709 platser. AMS har 

i skrivelse i juli 1979 bedömt att en sådan utbyggnads volym är otillriicklig i 

förhftllande till fi.ireliggande behov. AMS föreslår därför att ytterligare 860 

platser inrättas utöver vad Je regionala stiftelserna föreslagit. dvs. sam

manlagt I 569. 

Samhällsföretag saknar underlag att hedöma av behovet av platser för 

skyddat arbete. Mot bakgrund av det pi\gående organisationsarbetet be

dömer stiftelsen det dock som mycket svi\rt att även fä fram tillräckligt 

meJ nya produkter och produktionsområden för att ge en meningsfull 

sysselsättning [1t ytterligare anställda i den utsträckning som AMS föreslår. 

En st1dan uthyggnad skulle exempelvis kriiva en temporiir förstärkning av 

organisationens administrativa resurser. Efter närmare övervägande be

dömer därför stiftelsen att en lämplig utbyggnad under hudgeti'lret 1980/81 

ligger omkring I 100 platser. Detta skulle innebära att en utökning härut

över förskjuts till budgetfaet 1981 /82. Samråd omkring denna reviderade 

bedömning har skett med AMS, som därvid under hand förklarat sig 

heredd att acceptera en förskjutning på här angivna skäl. 

Drifihidrag. En beräkning av driftunderskottet inom stiftelseorganisa

tionen för verksamhetsärct 1980/81 före driftbidraget fran staten kan göras 

enligt följande. 

Resultatbudget 

Rörelseintäkter 
Rörelsekostnader 
Rörelseresultat före avskrivningar 
Beräknat avskrivningsbehov 

Rörcheresultat efter avskrivningar 
Finansiella intäkter och kostnader 
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader 

Extra ordinära intäkter och kostnader 

' Speciella övenagandekostnader. 

Milj. kr. 

960 
2310 
1350 

90 

-1440 
55' 

-1495 
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Resultat budget 

Resultat före bnkslutsJispositiom:r 
Bokslutsdispositioner 

Röultat före skatt 
Reriiknade skatter 

Resultat före driftbidrng 

Milj. kr. 

1495 

-1495 
10 

-1505 

Förutom genom det statliga driftbidraget avsi:s verksamheten bli finansi

erad med försiiljningsintäkter. vilka bi:räknas uppg[1 till %0 milj. h. Som 

jiimförelse skall hiirvid niimnas att för kalenderitret 1978 redllvisas intiikter 

fr:in de kommunalt drivna skyddade verkstiiderna med ca h25 milj. kr., 

frf1n de industriella beredskapsarbetena mi:d i:a 100 milj. kr. rn:h fr{in 

klrntorsarbetscentralerna med ca 3:'i milj. kr. dvs. sammanlagt ca 7h0 milj. 

kr. Stiftelsen framhriller att vid bedömning av det budgeterade heloppct 

skall beaktas dels att prisnivfrn ligger ca I 0 c;. över 1978 firs nivft. dels att ett 

antal nya platser tillkommit fram till den I juli 1980 och dels att en viss 

höjning av ambitionsnivi'ln beriiknats vara möjlig att genomföra. 

Rön:bekostnaderna beräknas 11ppgt1 till totalt 2 310 milj.kr. och fiirJclar 

sig enligt följande: 

Materialkostnader 
Lönekostnader: 
anvisad personal 
verkstadspersonal 
buvudkl>ntor. inkl. 
Samhiilbforetag 
Övriga rörelsekostnader. 
verkstäder 
Övriga huvudkontorskostnader. 
inkl. Samh;illsförctag 
rörctagsh;iJS< >vard 

93~ 
406 

155 

Milj. kr. 

475 

1493 

M 
~I 

2310 

Föriidlingsviirdet. uttryckt som skillnaden mellan budgeterade försiilj

ningsintiikter 960 milj. kr. och budgeterade materialkostnader 475 milj. kr. 

11ppgf1r si'llunJa till 485 milj. kr.. ITilllsvarande en fördubbling av viirdet av i 

produktionen insatt material. 

Lönekostnader för anvisade arh..:htagarc har her~iknats utifri111 22 3X5 

ans@IJa i genomsnitt und..:r budgeti1ret. Bcriikning;irna iir gjorda i 1979 ärs 

li.inenivä. 

Kostnaden för vcrkstadspersonal har beräknats pt1 grundval av 4 200 

bdattning<1r. vilket inneb;ir en iikning med ."~80 befattningar i fiirhidlandt· 

till nuliiget. Hehnvet av ökade perSll!lalresurser iir friimst föranlett ;1v Je 

nytillkomna platserna for anvisade arb..:htagare. 
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Liinekoslnadcrna vid huvudkonloren iir grundade på I OJ:\ befallningar 

vid Je regionala kontoren och ca 110 vid den centrala stiftelsen. Hiirtill 

kommer ca 20 befattningar i de s.k. distriktstcamen. vilka helastar invö

tningsbudgetcn. 

De s<immanlagda kostnaderna för den centrala stiftelsen har her~knals 

till 30 milj. kr. 

Kostnaderna för foretagshiilsovärd inkluderar lönemedel för 96 anställ

da. I i.ivrigt heräknas avtal triiffas meu externa l'i.iretagshiiboviirdscen

trakr. 

I driftbidraget skall enligt riksdagem bt:Slut även kalkylmiissiga avskriv

ningar ing{1. Hiirigrnom skulle drifthidraget iiven riicka till för att finansiera 

erforderliga reinvesteringar. Denna teknik har endast delvis timimpats i 

hud ge! försbgc! för 1980/8 J. 

I fr{1ga nm ma~kiner 11ch inventarier har storleken av det kalkylmiissiga 

avskrivningsbehovcl inte kunnat heriiknas. Det redovisade rörelseresulta

tet iir diirför beriiknat fiire kalkylmiissiga avskrivningar p<'i maskiner och 

inventarier. Det redovisade hehovct av investeringsmcdel inkluderar si\.lc

des de reinve~teringar i maskiner och inventarier som beräknas bli aktuella 

under ~1ret. 

Betriiffande byggnader har det kalkylmibsiga avskrivningshcllllvet he

riiknats till 90 milj. kr. Detta utgör 4 r,; av heriiknal <'itcranskaffningwiink 

om 2 375 milj. kr. rör del iigda fastighetsbeslåndet. l:khovet av invesle

ringsmedel för fastigheter inkluderar härmed inte reinvesteringar. 

Under ruhrikcn finansiella intiikter/kostnadcr har redovisats en uppskat

tad nettokostnad om toralt 55 milj. kr. Denna riintekostnad avser de 

fastigheter S~)m den gemensamm~1 fastighetsfonden skall överta frtm lanus

ting och kommuner nch utgör dels ränt<i pf1 externa lfm och dels räntor till 

siiljarna. Riintek(lstnadcr för heriikn<id extern finansiering av hyggnads

kostnader enligt investeringsbudgeten fiir 1980/81 heräknas rmitsvara de 

riinteintiikter. som kan erhi'lllas genom kortsiktig placering av överskotts

medel. 

l:kriiknade kostnader för skatter utgörs i sin helhet av fastighctsskatter 

till kommunerna. Stiftelsen har flirutsatt att beskattning av driftbidraget ej 

~ker under tlret. 

Vid hcriikningen av erforderligt driftbidrag tillkommer utöver del beräk

nade· driftunderskottet iiven 95 mil.i. kr. för amorteringar av län. 

Sammanfattningsvis konstaterar stiftelsen att det egentliga driftbidraget 

bör uppgr1 till I 450 milj. kr. Stiillt i relation till budgeterad liinekllstnad för 

anvisad arbehkraft 9~2 milj. kr. innehiir detta en bidragspru..:ent om 155.6. 

Detta kan .iiimfiiras med drn kostnad om I 550 milj. kr. som NOSA heriik

nadc for ~Lr 1980. Till detta skall dock liiggas speciella kostnader för 

övertagande av fastighehböt{muct meu 55 milj. kr. i riinlor och 95 milj. kr 

i anwrteringar. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 134 

I beritkningen ingi'tr särskilda medd för tih.:kande av kostnad.:rna for 

verbamheten vid Kulturarvet i Falun. 

Det budgeterade meddsbehovet herLiknas sflledes till 1600 milj.kr., var

av I 50.'i milj. kr. för täckande av underskott och 95 mil.i. kr. for amorte

ringar av l~tn som upptagib i samband med att verksamheten togs över frå.n 

tidigare huvudmiin. 

li11·(·s1eri11gshidrag. I det fi..'irgäcndc har redogjorts för de hedömningar 

som gjorh bctriiffande utbyggnad av nya platser. Behovet av investerings

hidrag vid de olika utbyggnadsalternativcn framgär av foljande tahclL 

hcriiknat i kostnadsl;iget juni 1979. 

Beslut av nuv. huvudmiin (i övert<1gandeuppgörcl-
sen tillkommer platsutökning netto 942) 79-01-01-
80-06-30 

./. Finansierat av nuv. huvudmän enl. avtal o genom 
bidrag I :a halvåret 1980 (I I04 nya platser) 

Totalkostnad cnl. utbyggnad~forslag 1980/8 I 
./. Upparhetat före 191\0/81 
./. Beräknad lånefinansiering 
./. K varståcnde till senare budgdår 
Bidrags behov 

~~~~~~~~~~ 

Fastigheter 
I ()()(l-tal kr. 

278700 

-278700 
194600 

4600 
95000 

- 23800 
71200 

Maskiner och 
inventarier 
I 000-tal kr. 

87 500 

-76300 
46800 

-165(1() 
41500 

Angiven beräkning förutsätter att de utbyggnader som beslutats av nu

varande huvudmän och där igångsättning skall ske före den I januari 1980 

ocksa finansieras av nuvarande huvudmän i angiven utsträckning m:h att 

reglering med staten sker enligt de avtal statens förhamllingsnämnd teck

nat med berörd huvudman. Vid beräkning av finansiering av maskiner och 

inventarier har förutsatts bl. a. att nuvarande huvudmän erhti.ller statsbi

drag frfin AMS för beslut under är 1979. 

Utöver nämnda investcringsutgiftcr för utökat platsantal finns ett beräk

nat investeringsbehov i såväl fastigheter som maskiner och inventarier 

föranlett bl. a. av behovet att förbättra arbetsmiljön. Enligt stiftelsen be

hövs omfat!andc investeringar för att ersätta relativt slitna fastigheter och 

omoderna maskiner pi1 flera platser i landet. Det totala investeringsbi

dragsbehovet kan således beräknas som följer. 

Utbyggnad av nya platser 
Rcinvesteringar och underhåll etc. 
./. B.:riiknad H.\netinansiering 

Totalt bt:hnv av invesleringsbidrag 19g()/Rl 

foastigheter 
I 000-tal kr. 

71200 
94400 

-~I 300 
144 300 

Maskiner och 
inventarier 
I 000-tal kr. 

41500 
120000 

lhl 5f)() 

ca 30'i000 
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Som tidigare niimnts inkluderar dessa belopp reinvesteringar i maskiner 

lKh inventt:rier. rniremot ingår inte rcinvt:steringar i byggnader. De kalkyl

miissiga avskrivningarna av byggnaJer har beräknats till 90 milj.kr. och 

täcks av äskat driftbidrag. Detta helopp bedöms som tillriickligt för att 

tiicka rcinvcsteringsbehovet vad giiller byggnader under 1980/8 I. 

Beträffande fastighetsinvesteringarna har stiftelsen förutsatt det möjligt 

att finansiera de större investeringarna till 60 % genom extern belåning. 

Det sammanlagt begärda investeringsbidraget är således 305 milj. kr. 

Fiiredra~a11cl1•n 

Alln11int 

Vid f1rskihet triidcr den nya organisationen för skyddat arbete i kraft. 

Den centrala stiftelsen - Stiftelsen Samhällsföretag - har bildats för all 

handha tillsynen över de regionala stiftebcrna och samordna deras verk

samhet. Stiftelsen kommer under budgetåret 1980/81 att byggas upp till att 

omfatta ca 110 befattningshavare. Den i propositionen ( 1978/79: 139. AU 

1978/79:29. rskr 1978/79:293) om bidrag för Stiftelsen Samhiillsföretag 

fastslagna dimensionen av stiftelsen till ca 120 befattningshavare. inkl. 

kansliet för förvaltningen av fastigheter m. m .. rymmer således den plane

rade uppbyggnaden. Jag förordar att eventuell framtida utbyggnad av 

centrala stiftelsen uti.iver den således fastlagda bör prövas av regeringen. 

Den regionala organisationen beräknas av Samh~illsföretag under bud

getåret 1980/81 omfatta ca 28 000 anstiillda fördelade på 370 verkstäder och 

24 regionala huvudkontor. Stiftelsen räknar med att antalet anställda vid 

de regionala huvudkontoren kommer att uppgä till 1 03'.i. Hi1rtill skall 

liiggas viss personal för företagshiilsovård och vis~a byggnadsfrägor. Den 

av NOSA beräknade och av riksdagen fastlagda dimensioneringen uppgick 

till ca I 070 befattningshavare. För stiftelsen utgör denna en utgf1ngspunkt 

för uppbyggnaden av huvudkontoren under budgetåret 1980/81. Jag vill i 

detta sammanhang förorda att organisationen och dimensioneringen av de 

enskilda kontoren i framtiden fär vägas mot eventuella platsutbyggnader. 

Platstillskotten inom den skyddade verksamheten har. som stiftelsen 

framhällit. sedan början av 1960-talel stigit starkt och i genomsnitt uppgålt 

till ca I 000 platser per år. Under 1970-talets senare hiilft minskade dock 

nybyggnadstakten. I proposition ( 1977/78:30. AU 1977/78: 16. rskr 1977/ 

78:74) om skyddat arbete och yrkesinriktad rehahilitering m. m. precise

rades inte något platsbehov för framtiden. I stiillet fastslogs alt prövningen 

av den forts<illa uthyggnaden bör ske inom ramen för det årliga hudgetar

betet. 

Samhiillsfi.iretag bedömer det mot bakgrund av del pågf1ende organisa

tionsarbetet som möjligt att få fram nya produkter och produktionsområ

den för all kunna ge nya anställda en meningsfull sysselsiillning vid ca 

I 100 platser och förordar en sådan utbyggnad under budget11ret 1980/81. 

Jag vill peka på all bl. a. genom statens förhandlingsniimnds överenskom-
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melser med de tidigare huvudmännen har, som sedemera framkllmmit. ca 

800 nya platser tillkommit som successivt tas i bruk. För innevarande 

buJgetår har medel dessutom ställts till stiftelseorganisationens förfoganJe 

för igangsiittning av nybyggnation av ytterligare 450. Med h;insyn till detta 

tillskott som sker under innevarande och följande budgetår. förordar jag 

att medel inte ras upp för några nya platser under budgetårer 1980/81. 

Regeringen bör d1>ek ha möjlighet att öka antalet om behov härav uppkom

mer. Jag förordar att regeringen utverkar riksdagens bemyndigande härtill. 

I anledning av prop. 1977/78:30 om skyddat arbete rn:h yrkesinriktad 

rehabilitering m. m. beslutade riksdagen att det skulle ankomma på rege

ringen att senare bl. a. pröva frägan om den skyldighet som f. n. statliga 

myndigherer har att informera kriminalvårdens verkstiider om planerade 

statliga beställningar (SFS 1926:200). skulle utstrLickas att omfatta även 

arbetsvårdsföretagen. 

NOSA har i skrivelse den 14 februari 1979 uttalat att det inte torde vara 

erforderligt med nagra särskilda b1.:stämmelser för arbetsvårdsföretagen i 

konkurrensbegränsningshänseende. Med hänsyn till det bl. a. i prop. 1977/ 

78:30 klart uttalade syftet att de arbetsvårdande företagen skall drivas 

afforsmiissigt och effektivt, syntes det kommitten angeläget att undvika 

~:ådana sfaskilda bestLimmelser som kan motverka detta syfte. Jag förordar 

med hiinsyn rill detta att någon informationsskyldighet för de statliga 

myndigheterna vid beställningar gentemot stiftelseorganisationen för skyd

dat arbete inte bör tillskapas. Det bör i sammanhanget framhållas att 

huvuddelen av den statliga upphandlingen ombi:sörjes på sådant s~itt att 

inga svåright:ter kan uppstå för Samhällsföretag att t:rhälla bt:hi.ivlig infor

mation 11m planerade uppköp. 

Drifihidrn~ 

I anledning av prop. 1978/79: 139 har riksdagen fastslagit att finansiering

en av den löpande vi:rksamheten inom stiftelseorganisationi:n skall skt: 

genom int;ikter och ett statligt driftbidrag för att t;icka underskottet. Drift

bidraget skall vara s~1 utformat att det ger möjlighet till vissa reinvestering

ar. Driftbidraget skall även täcka verksamhetens förvaltningskostnader. 

En schablonreknik fastsrälldes ~om innebär att Stiftelsen Samhällsföretag 

över ett förslagsanslag tilldelas medd bcräknadt: på grundval av lönesum

man för arberstagare i skydda! arbete uttryckt som en viss procent av 

denna lönesumma. Procentsatsen skall fastst~illas årligen av riksdagi:n. 

I ett inledningskede när hda organisationen var under uppbyggnad och 

konsolidering beslöt riksdagen samtidigt att en provisorisk modd! för 

driftbidrag skulle anviindas under budgetårt:I 1979/80. Jag föreslttr av sam

ma sk;il som då anfördes att den provisoriska metoden anviinds även för 

budgetflrt:t 1980/~ I. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om Kulturarvet i Falun ~om 

vårdar och katalogiserar samlingar som tillhör hembygdsföreningar. mu-
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seer. kyrkor m. fl. Verksamheten har hittills varit organiserad som 

kontursarhetscentral med länsarbebnämnden som huvudman. 

Stiftelsen Samhiilbföretag har i skrivelse den 29 juni 1979 föreslagit att 

stiftelsen övertar huvudmannaskapet för Kulturarvet fr. o. m. den I januari 

1980. Kostnadstiickningsgraden kan förutses bli v~isentligt liigre för Kul

turarvet iin normalt inom Samhiillsföretag. De som utnyttjar Kulturarvets 

tjiinster iir i mycket stor utsträckning hembygdsförcningar och museer med 

små ekonomiska resurser. Samhällsföretag begiir med hänvisning härtill 

att ett siirskilt drifthidrag fors upp under avsnittet 13. Kulturiindamäl under 

nipnde huvudtiteln. 

Inom statens kulturr:'!d pägtlr. enligt vad jag erfarit. för närvarande ett 

utredningsarbete rörande komerveringsverksamheten vid de statliga mu

seerna och andra institutioner. Även verksamhet av den art som bedrivs 

vid Kullllrarvet berörs i della utredningsarhete. I avvaktan pti de förslag 

som kan föranledas hilrav hör verksamheten vid Kulturarvet på i huvudsak 

hi11illsvarande grunder vara temporärt inordnad i stiftebeorganisationen. 

närmast den regionala stiftelsen i Kopparbergs län. dock liingst I. o. m. den 

30 juni 198 I. Medel bör beräknas under driftbidraget för täckning av de 

merkostnader som bl. a. Kulturarveb speciella produktion och prissiitt

ning medför. sammanlagt 1,5 milj. kr .. för hela perioden fram till budget

arskiftet 1981/82. 

1 fri\ga om behovet av driftbidrag har jag intet att erinra mol den beräk

ning som stiftelsen gjort och föreslår att en anslagspost om I 600 milj. kr. 

tas upp för iindamålct för budgetäret 1980/81. 

Jag vill i sammanhanget meddela. i enlighet med vad som anmäldes i 

prop. 1978/79: 139. att regeringen i propositionen om tilfaggsbudget 11 till 

statsbudgeten för budgetåret l 979/80 föreslar riksdagen att Stiftelsen Sam

hiillsföretag for sin och för de regiLmala stiftelsernas räkning får disponera 

gememamt en rörlig kredit av 400 milj. kr. hos riksgäldskontoret. 

In 1·1'steri11g.,hidr11g 

Stiftelsen Samhällsföretag har redovisat ett behov av invcsteringsbidrag 

om sammanlagt 305 milj. kr. för budgettlret 1980/81. Av detta belopp utgör 

11.2 milj. kr. medel för att tiicka vissa kostnader for investeringar i maski

ner och inventarier i samband med tillkomsten av de nya platser som följer 

av förhandlingsuppgörelsen. diir förutsiittningen Lir alt de tidigare huvud

miinnen i huvudsak finansierat ucbyggnadt'n och därvid erhållit bidrag 

enligt bestiimmelserna i förordningen ( 1966:370) om statshidrag till vcrk

stiider inom arhetsvärden. För de föreslagna I 100 nya platserna under 

hudgetarct 1980/81beräknas102.1 milj. kr. erfordras och for investeringar 

i befintliga fastigheter. maskiner etc. eller ersättning för dessa 193, I milj. 

kr. Beloppen har framkommit efter avräkning för viss lånefinansiering. 

för nya platser föreslar jag som tidigare framgätt inga investeringsme

del. Som bidrag till övriga investeringar i hcfintliga fastigheter inkl. arbets-
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miljöinsatser samt maskiner och inventarier etc. beräknar jag 75 milj kr. 

Kostnaderna för investeringar i de nya platser som tillkommit genom 

förhandlingsuppgördsen beräknas till 10 milj. kr. 

Jag föreslär st'lledes att en anslagspost om 85 milj. kr. tas upp för dessa 

investcringsändamål för budgettiret 1980/81. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. medge att regeringen vid behov fär besluta om nya platser för 

skyddat arbete under budgetåret 1980/81. 

, till Bidrag till St!ftelsen Samhälfa:företag för budgetåret 1980/81 

anvisa ett förslagsanslag av I 685 000 000 kr. 

C 6. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

214000000 

428500000 

Anslaget omfattar ett program. Yrkesinriktad rehabilitering. och tvä 

uelprngram. Arhetsmarknadsinstitut och Institutet för metouutvedding 

och forskning. 

Utgifterna fiir delprogrammen bestrids från en särskild arbetsmarknads

uthildningsfond. Denna finansieras genom medel som dels anvisas under 

anslagen B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning och C 6. Bidrag till 

yrkesinriktad rehabilitering. dels inflyter som avgifter från arbetsgivare 

enligt lagen <1975: 335. ;indrad senast 1976:82) om arbetsgivaravgift till 

arbebmarknad~utbildning. För budgetåret 1980/81 beriiknas att kostna

derna for yrkesinriktad rehabilitering i huvudsak skall bestridas från medel 

som anvisas under anslaget C 6. 

Under delprogrammet Arbcbmarknadsinstitut bestrids kostnader för 

den utredande, vägledande och arbetsförberedande verksamhet som skall 

bedrivas för yrkesobestiimda och arbetshandikappade vid arbetsmark

nadsinstitut inom arbetsmarknad~verket. 

Instituten ersätter verksamhet med arbetsprövning och arbetsträning 

som har bcdrivib vid friimst landstingskommunala arbetsvårdsinstitut lik

som kurserna Omstiillning och Träning (()T) samt Arbetsliv och Utbild

ning (ALU) inom arbetsmarknadsutbildningen och de arbetspsykologiska 

insatser som arbctsmarknadsvcrket tidigare har köpt från fristfiende ar

betspsykologiska institut. 

Under delprogrammet Institutet för metodutveckling och forskning be

strids kostnaderna för verksamhet med metodutveckling. forskning och 

personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. friimst med 

avseende pti praktisk metodutveckling inom arbetsmarknad~verkets områ

de. 
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l'n1grammct YrkesinrikruJ 
fl'iwhilitaing 
Arhetsmarknadsinst it ut 
Förvalt ni ngsk ost nalle r 
Institutet for metlldutvcckling 

c)ch forskning 
därav 
Lönekostnader 
Sjukv!ml 
Ll>kalkostnader 
Rcsecrsiittningar 
Expenser 
Utbildningsverksamhct 
MetPdutvcckling 

AMS 

1979/80 

204 250000 
2600000 

i 150000 

2 865000 
10000 

300000 
150000 
350000 

2 225 000 
I 250000 

214000000 

Heräknad ändring 1980/81 

AMS 

+203 705 000 
+ 2 920000 

+ 7 150000 

-+- 2 475 tKlO 
+ 1350000 
+ 213 77 5 ()()() 

Före
draganden 

+204250000 
+ 3 100000 

+ 7150000 

+214500000 

Vid en fortsatt utbyggnad av arbetsmarknadsinstitut bör en b~ittrc regio

nal fördelning av resurserna eftersträvas. På sikt bör målet vara att fördel

ningen av arhetsmarknadsinstilllten anpassas till arbetsförmedlingens 

di st riktsorganisal ion. 

Pftgflende organisatillnsarbete kommer att ge ett fastare underlag för en 

ber~ikning av kostnaderna för arbctsmarknadsinstituten och det centrala 

institutet. Styrelsen avser därför att inkomma med mera exakta kostnads

beriikningar så snart sllm möjligt efter det att organisationen faststiillts av 

regeringen. 

Meddsbehovet för ddprogrammet Arbetsmarknadsinstitut bcriiknas för 

budgL'titret 1980/81 uppgå till 408,5 milj. kr. 

De totala utgifterna för delprogrammet Institutet för metodutveckling 

och forskning ber~iknas för 1980/81 till 14.3 milj. kr.. varav 4.7 milj. kr. för 

personalutvcckling. 2.6 för metodutveckling samt 7,0 milj. kr. för institu

tets kostnader. 

FijreJraga11de11 

Arbetsmark nadsi nstitut 

Riksdagen beslutade (prnp. 1977/78:30, AU 1977/78: 16. rskr 1977/78:74) 

om en samordnad organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

Frågan om verksamhetens prim:ipiella utformning och innehåll inom ra

men för ett statligt huvudmannaskap utreddes sedan av sysselsättnings

utrcdningen som i delbetänkandet (SOU 1978: 14) Arbete åt handikappade 

framlade sina förslag. En särskild organisationskommitte. nya utredningen 

om yrkesinriktad rehabilitering m. m. (NYR). började under våren 1978 

arbetet med att förbereda den nya organisationen. Pä grundval av försla

gen från sysselsättningsutrcdningen och NYR förelade regeringen riksda-
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gen fiir~lag lpnip. 1978/79:73) om inrättande av arbetsmarknadsinstitut 

inom arbctsmarknadsverkct. Dessa fors lag godk;indes av riksdagen (AU 

1978/79:20. rskr 1978/79: 186) den 15 mars 1979. 

Regeringen har den 17 maj 1979 godk~int avtal mellan statens f~\rhand

lingsniimnd och bi:rörda huvudmän för arhetsvfirdsin~titut om ändrat hu

vudmannaskap for arbetsvårdsinstitutcn. Avtalet omfattar iivcn iiverens

kommelser om kompensation för statens övertagande av driftskostnader 

f1)r verksamheten. vilket varit en förutsättning för reformen. 

Cienlim beslut den 16 augusti 1979 och den U december 1979 godkiinde 

regeringen avtal som triiffats mellan statens förhandlingsniimnd och vissa 

arbetspsykologiska institut om ilverlätelse av tillgängar m. m. frän institu

ten. 

Vidare godkände regeringen genom beslut den 22 november 1979 avtal 

som träffats mellan statens arbetsgivarverk och berörda arbetstagarorgani

sationer om lönegradsplacering m. m. för tjänster vid arbetsmarknadsinsti

tut inom arbetsmarknadsverket. Jag kommer senare idag att föreslå rege

ringen att godkänna ytterligare avtal som arbetsgivarverket har träffat med 

arbetstagarorganisationerna om tjänster vid arbetsmarknadsinstitut med 

särskilda resurser. 

Pa grundval av förslag fran NYR. över vilka AMS har avgivit yttrande. 

har regeringen genom beslut den 30 november 1979 meddelat riktlinjer för 

regional organisation av arbetsmarknadsinstitut. Samtidigt beslutades om 

inriittande av vissa tjiinster vid arbetsmarknadsinstitut. 

De riktlinjer som regeringen har föreskrivit ifråga om den regionala 

organisationen av arbetsmarknadsinstitut innebär en betydande decentrali

sering av resurserna för yrkesinriktad rehabilitering. Totalt tillkommer 26 

nya instilllt eller filialer till dessa. Det totala antalet institut urpgar till 83. 

Decentraliseringen kan genomföras med befintliga personalrcsur~cr. En 

utbyggnad i Nnrrbottens hin knmmer dock att fönrtsiitta en förstiirkning 

med 30 tjiinster till liinets arbetsmarknadsinstitut. En decentralisering av 

verksamheten medför kostnader. bl. a. for lokalfi.irhyrningar. utrustning 

och inventarier. Den far dä1for genomföras i den takt beviljade medel 

medger och berörd personal kan nmplaceras. Arbetsprövning, arbetsträ

ning och andra former av fiirdjupad vägledning och arbetsförberedelse kan 

- när lirganisationen har genomförts - stå till buds fi.ir de sökande niirma

rc den egna hemorten. Detta iir siirskilt betydelsefullt för sökande, som 

t. ex. efter liingre tids sjukdom eller arbete i det egna hemmet söker sig ut 

på arbetsmarknaden. 

Om en decentralisering kan genomföras i ett tidigt skede undviker man 

också alternativa kostnader för lokalförändringar och andra investeringar 

rit llrter som redan har mera omfattande verksamhet. 

I fraga 1lln kostnader for decentralisering och andra lokalfi.iriindringar. 

Sllm uppst~ir under innevarande budgetår, avser jag att hemstiilla att rege

ringen föreslt1r riksdagen att anvisa medel hii1for på. tilliiggsbudgct för 

hudgetaret l 97lJ/~0. 
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Norrhollens l;in har i n11bgc1 forhällandcvis smil resurser för yrkesinrik

tad rehabilitering. U!över ALU-kurser. som finns pt1 ett flertal llrter. finns 

ett arhetsvt1rdsinstitut och en CH-kurs. som ;ir fiirlagda till Luleå resp. 

Pi1c;'i. 

Enligt min mening talar starka sk;il for en spridning och en först;irkning 

av resurserna för yrkesinriktad rehahilitering i NllITbottcfö liin. stl att 

arbetsmarknadsin:,.titut föru1om i l.ulci'I och Pitd1 ockst1 kan inriittas i 

G;illivare. Kalix och Kiruna. 

Jag ber;iknar att en fortsatt decentralisering av befintliga resurser för 

yrkesinriktad rehahilitering och en först:irkning därutöver i Norrboltens 

1;in kommer all medföra vissa merkostnader ;iven under hudgcttirel 1980/ 

81. Jag avser d;irför att bngre fram. n;ir koslnadcrna niirmare har prövats. 

föreslä regeringen alt föreHigga riksdagen förslag om medel för dessa 

utgifter. 

Den prelimin;ira her;ikningcn av lönckoslnader för personal hygger på 

de utgifter som tidigare huvudm:in haft hföfiir. Överg<~ngen till statligt 

huvudmannaskap medför sjuklönekostnader gennm det stalliga arbctsgi

varintriidel. Personalen vid arbetsmarknadsinstitut och 1;inskanslier har 

iinnu inte inplacer•th i de löner som skall gälla enligt de nya avtalen. Dessa 

faktorer gör att de samlade utgifterna för lönekostnader är svära alt heriik

na i nuHiget. Jag avser att 1;ingre fram. när kostnaderna kan heriiknas 

närmare. hemställa hos regeringen alt förcslt1 ribdagen att anvisa de 

ytterligare medel snm kan erfordras. 

Mänga av dem ~om skrivs in vid arbetsmarknadsinslitut kommer att ha 

arbetshandikapp av olika slag. I vissa fall kommer handikappel alt vara av 

s<\dan natur att den SlikanJe behöver ledsagare vid resor 1ill och från 

institutet. Det kan exempelvis gmla svt1rt synskadade och rörelsehindrade. 

F. n. kan. enligt föreskrifter i arbctsmarknadskungörclscn ( 1966:368. 

omtryckt senast J 979:51~) cr!--iillning utgä för resekostnader och trakta

mente hl.a. i de fall det iir nödviindigt att handikappad <°ltföljs av vårdare i 

samband med instlillebc pa arbetsförmedling. psykoteknisk undersökning 

eller l~ikarundersökning. Utöver resckostnadsers~ittning och traktamente 

utgar ersätlning for förlorad arbetsförtjänst med hclopp som motsvarar den 

faktiska förlusten. 

Möjligheterna att utge resekostnadsersättning. traktamente och ersätt

ning för förlorad arbetsförtjänst till vårdare som atföljer gravt handikappad 

bör finnas också. i samband med inställelse vid arbetsmarknadsinstitut eller 

utredning om förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering. Kostna

derna härför bör belasta anslaget C 6. Bidrag till yrkesinriktad rehabilite

ring. anslagsposten Eleversättningar. Motsvarande möjlighet bör finnas i 

samband med arbetsmarknadsulbildning. I dessa fall bör kostnaderna be

lasta anslaget B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. 

Jag beräknar kostnaderna under delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut 

1ill 414.2 milj. kr. (+207350000 kr.l för budgetaret 1980/81. Därav har 5.7 

milj. kr. heräknats för förvaltningskostnadcr. 
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I n !> t it ut e t för m e t o Ju t veck I i n g ll c h fors k n i n g 

RiksJagen hcslutaJnkn 15 mars 1979 I rror. 1978/79:73 AU 1978/79:20. 

rskr 1978/79: 186) om inriittanJe av ett institut för mt:toJut veckling. forsk

ning och pcrslH1;tlutbilJning inom omr~iJet yrkesinriktad rehabilitering. 

men uttahidt: iiven all frågan om insti!Utets lokalisering borde utredas 

n~irmare. 

Regeringen förelade d~irfor riksdagen förslag ( prnp. 1978/79:216) om att 

institull't skulle rlacer;is i Stockholmsregionen. Regi:ringen grunJade sitt 

förslag p!t en rapport. som NYR lagt fram. Oen huvudsakliga motiveringen 

till förslaget var att det av funktiom- och e!Tektivitetssbl inte var möjligt 

att fii1fagga metodutvecklingsinstitutet utanför Stockholmsregionen. Till 

följd diirav hade inte nägon alternativ lokaliseringsort prövats. 

ViJ ribJagsbehandlingen a\' propositionen uttalade emellertid arbets

marknadsutskottet I AU 1978/79:40) ;itt det material som hade presenterats 

for utskottet inte vi-.at att det var förenat med si"ldana nackdelar att placera 

institutet utanfiir Stockholmsområdet att detta inte horde överv~igas. Ut

skottet ansf1g sig diirfi\r inte kunna tillstyrka propositionen utan förordade 

att regeringen skulle låta utf\.ira en kompletterande utredning och diirefter 

äterkomma till riksdagen med förslag. Riksdagen heslutade i enlighet med 

utskottets hemstid Ian ( r~kr 1978/79:441 J. 

Regeringen har genom heslut den 16 augusti 1979 meddelat direktiv for 

en sådan utredning. 

Ett par av de uppgifter som skall ävila det centrala institutet för metodut

veckling m. m. är att svara för utbildning av perslmal samt utveckling av 

metoder och arbetsformer vid arbetsmarknadsinstituten. Detta arhete är 

av särskilt ~tor betydelse i ett skede niir den nya organisationen byggs upp 

och etahleras. 

I avvaktan pft att metodutvecklingsinstitutet kan hörja sitt arbete har 

riksdagen beslutat (prop. 1979/80:25, AU 1979/80: 11, rskr 1979/80: 118) 

om viss omdisponering av medel som anslagits till institutet för budgetäret 

1979/80. Medlen. som disponeras av AMS hör dds fä anv~indas för viss 

fortsatt verbamhct vid staten~ arhetsklinik under andra hiilftcn av budget

äret 1979/XO. del~ ocbä för si'tdana ytterligare kostnader för metod

utveckling och personal11thildning som diirutöver övergängs vi~ kan erford-

ras. 

Kostnaderna för institutets verksamhet under budgetåret 1980/81 kan 

inte bedömas innan lokaliseringsfrågan har avgjorts och löncförhandlingar 

genomförh av~ecnJe personal vid institutet. .lag förordar d;irför att ett 

preliminiirt belopp beriiknas med 14.J milj. kr. (+7 150000 kr.). Jag avser 

att ;\lerkomma med niirmare beriikning i samhand med att riksdagen före

läggs förslag om lokali~cring av institutet. 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föresH'tr riksdagen att, 

I. godkänna de grunder för ersättning till ledsagare till handikappad 

som jag har förordat, 

2. till Bidrag till yrkesinriktad relwhi/itaing för budgetåret 1980/81 

beräkna ett anslag av 428 500000 kr. 
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D. INVAND RING M. M. 

Allmänna synpunkter 

Bruttoinvandringen av utliind~ka medhorgare till Sverige under år 1979 

var n[tgl>t större iin under år 1978. Inflyttningen frän övriga nordiska l~inder 

i.ikade nt1got. medan invandringen frt111 utomnordiska liinder minskade 

niistan lika mycket. Utvandringen sftviil till övriga nordiska hinder som till 

utomnordiska liinder var niistan nföriindrad jiimfiirt med t1ret före. ln

vandringsi.iver~kottet under är 1979 blev. som frarngär av fi.iljande tahell. 

detsamma som under är 197X. 

Tahdl 

Ar Bruttninvandring Utvandring Nettoinvandring 

Totalt Nordbor kkc Totalt Nordbor Icke Totalt 
nordbor nordbor 

1973 24900 12700 12200 30200 20000 10200 -6700 
1974 ·'I 900 18 000 I.'900 20200 LI 900 6300 11700 
1975 38000 2)400 12600 20400 13 300 7 100 17600 
1976 39700 22 100 17600 18700 12 200 6500 21000 
1977 38 700 19600 19 HJO 14900 10600 4 300 23800 
1978 31 700 14600 17 100 l.'.'600 10100 5 500 16100 
1979' 32400 lb400 16000 16300 10700 5600 16100 

' Pn:liminära beräkningar. 

Inga stora fi.iriindringar intriiffade under år 1979 vad giillt:r invandringen 

av en~kilda medhorgarskapsgrupper. Den registrerade inflyttningen av 

tinliindska medhl>rgare ökade något och ett invandringsi.iverskott av drygt 

5 000 persl>tl<:r noterades i fiirhällandc till !'inland. medan ut vandrings

iiverskott libom under fi.iregikndc år kunde iakttas i förhällande till Dan

mark. Utvandringsiiverskott förekom iiven vad giiller traditionella utvand

ringsliindcr som Grekland. Italien och Jugoslavien. Med h[insyn till au viss 

fortsatt in\·andring förekommer av kristna frtin Turkiet och till att åtcr

V<111dringen till Turkiet iir mycket liten redovisades ett betydande invand

ringsiiver~kott i förhr\llande till Turkil'.t. Den relativt mnfattande invand

ring friin l\1len lll'h från olika liinder i Latinamerika som har förekommit 

under senare är fortsatte iiven under tir 1979. Invandringen fran avHig~na 

fander. bl. a. i Asien. fortsatte att i.\ka. En relativt stor del av dem som 

registreras som invandrare fri1n A~ien iir adnptivharn eller giiststuderandc. 

Den (iverfiiring avs. k. hättlyktingar från Sydostasien som inleddö under 

t1r 1979 har emellertid iinnu inte lett till kyrkohokforing i Sverige i sådan 

omfattning att den p{1verkar invandringsstatistiken. 

Under 1970-talet har den utomnordiska invandringen successivt föriind

rats fr{111 att i bi.i1jan ha dnminerats av ren arbetskraftsinvandring till att 

Nordbor 

-8600 
4 100 

12 100 
9900 
9000 
4 500 
5 700 

Icke 
nordbor 

1900 
7600 
5500 

11 HJO 
14800 
l l 600 
10400 
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unuer senare är huvuJsakligen bcstfi av anhöriga till personer bosatta i 

Sverige och av personer som av pl1litiska eller liknande sk;il söker -.ig hit. 

Sedan ar 1975 har Sverige haft en betydande invandring av kristna 

(assyrie1-/syriancr) från Turkiet och Plika bnder i mellersta Östern. Vid 

skilda tillfallen har regeringen redovi~at omfattningen av denna invandring 

och de problem som den har gett upphov till. Praxis i tillstfindsiirenden 

bl'lr:iffamk assyrier/syrianer frt111 Turkiet. vilka utgör den ojiimförligt 

största gruppen bland assyrier/syrianer. grundar sig i huvudsak på det 

principbeslut -.om regeringen fattade den 12 november 1976. Beslutet inne

bar att de assyrier/syrianer frän Turkiet som vid tiden för beslutet befann 

sig hiir i landet skulle fi't stanna hiir. men att ytterligare invandring av 

assyrier/syrianer i princip inte skulle tilli'ltas i andra fall iin då det forelf1g 

starka politiska eller humanitiira skiil i det enskilda fallet. Likaså skulle 

niira anhöriga få miijlighet att förena sig med sliikting med uppehttllstill

stånd här. 

Den 7 juni 1979 beslöt regeringen om delvis nya riktlinjer for uppehålls

tillstånd till vissa turkiska assyrier/syrianer. Beslutet innehar att kretsen av 

personer som kan ges rätt att bosiitta sig hos sHiktingar hiir vidgades till att 

i första hand omfatta också föriildrar med vuxna barn i Sverige och dem 

som har föräldrar här. För att dessa nya riktlinjer skall kunna tillämpas 

g:illcr i det enskilda fallet att den sökande ~kall kunna bevisa att han/hon 

har rest in i Sverige före den 7 juni 1979 och fortfarande vistas här samt att 

den sökande inte kan återvända till nå.got annat land ;in Turkiet. 

Samtidigt S<lm de nya riktlinjerna för tillståndsprövningen infördes be

myndigade regeringen statens invandrarverk att meddela inresetillstånd 

för ca 300 turkiska medborgare (assyrier/syrianer) för bosättning här. Med

givandet avser föräldrar och vuxna barn till assyrier/syrianer med uppe

hållstillstånd i Sverige. vilka annars inte skulle tillåtas att bosiitta sig hiir. 

Familjeanknytningens styrka och särskilt ömmande personliga omstiindig

heter skall vara vägledande vid tillståndsprövningen. 

Särskilda åtg;irder har även under det senaste budgetåret vidtagits för de 

assyrier/syrianer som har fält tillstånd att stanna i Sverige. Det nyss 

nämnda beslutet att på olika sätt underlätta familjesammanföringen är ett 

exempel. Vidare har Södertälje kommun, dit de flesta assyrier/syrianer 

söker sig, ånyo fått särskilt statligt stöd. Invandrarvcrket har for tredje 

budgetåret i rad stött ett projekt som syftat till att stärka både de profana 

och de kyrkliga organisationerna bland assyrier/syrianer. Detta stöd fort

sätter under innevarande budgetår, men i andra former. 

På grundval av förslag i promemorian (Os A 1978: I) Sverige och flykting

arna och regeringens ställningstaganden i förra f\rets budgetproposition 

antog riksdagen våren 1979 nya riktlinjer för verksamheten med överföring 

och omhändertagande av flyktingar. Bl. a. har en särskild samrådsgrupp i 

flyktingfrågor inr;ittats med företrädare för närmast berörda statliga verk 

och för kommunerna. Gruppen. som leds av invandrarverkets generaldi

rektör. har inlett sitt arbete under hösten 1979. 

tO Riksdagen 1979/811. I som/. Nr 100. Bilaga 15 
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lnvandringcn till Sverige av tlyktingar oeh rcrsllllCr med tlyktinglik

nandt: skiil har under iir 1979 varit ungefor lika stor s,1111 under det niirmast 

fiiregftende t1ret. Under budgetiiret 1978/79 Utlligs sammanlagt I 285 tlyk

tingar fiir iiverfliring till Sverige inom ramen för den ursprungliga tlyk

tingkvoten. vilket var ungefär lika mfmga Sl1m under föregäende budget{1r. 

De allra flesta (ca I 225) kom frfm Latinamerika. Pti grundval av regering

ens beslut den IX januari 1979 iiverfördes dä1jiimte drygt 250 s. k. bt1ttlyk

tingar från Sydostasien. Vid sidan av den (1rganiserade överföringen inom 

ramen för flyktingkvoten har diirutiiver ett betydande antal rersoner. som 

kommit hit pi\ eget initiativ, fätt stanna här av rolitiska eller politiskt

humanitära skäl. Sammanlagt har ca 3 000 tlyktingar eller personer med 

tlyktingliknande bakgrund under är 1979 fött uppehållstillstånd i Sverige. 

Flyktingöverföringen kommer emellertid till följd av den förviirrade 

llyktingsituatinnen i viirlden all under innevarande budgetär slutligen bli 

mer i1n dubbelt sf1 omfotlande sllm undcr de niirmast föregående budget

åren. Rcgeringen har genllm skilda beslut medgivit att sammanlagt ca 3 250 

pcrsoner överfors hit. huvudsakligen frän Latinamerika och Sydostasien. 

Detta kommer att innebiira en betydandc belastning av vara resurser for 

mott<1gande av tlyktingar. Jag kommer i det följande att föreslå att förslags

anslagct D 2. Åtgiirder för tlyktingar tas urr med ett belopp som har 

ber:iknats dter en iiverfi.iring av I 250 personer. vilket har varit en normal 

beriikningsgrund under senare budgetår. 

Sverige mf1ste även i fortsättningen vara berett att ta emot människor 

som rå grund av politiska förhållanden tvingas på tlykt från sina hemlän

der. I en del fall iir det möjligt för flyktingen alt efter en tid hiir ätervända 

till hemlandet sedan förhallandena diir normaliserats oeh risk för förföljel

se inte liingre fiireligger. Fiir många tlyktingar iir sådan reratriering det 

mest efterstriivansvärda alternativet. Men för merparten av de flyktingar 

som kommer till Sverige existerar inte reratrieringsalternativet. Efter bo

siittningen i Sverige upplever tlyktingar emellertid inte siillan svtuigheter 

att finna sig till rätta hiir. Det kan dä vara lämpligare för tlyktingcn att 

bosätta sig i tredje land, t. ex. med hänsyn till att den språkliga och 

kulturella omgivningen diir mera liknar den i tlyktingens ursprungsland. 

Mot denna bakgrund har AMS sedan början av 1950-talet haft möjlighet 

att ge bidrag till tlyktingars resa från Sverige för bosiittning i annat land. 

Med hänsyn bl. a. till att frågan om repatriering till hemlandet oeh bosätt

ning i tredje land har aktualiserats. bl. a. av latinamerikanska tlyktinggrur

rer. anmiilde föredraganden i 1979 års hudgetprorosition att initiativ skulle 

tas till en översyn av riktlinjerna för bidragen till flyktingars resor från 

Sverige. AMS har nu i s:irskild ordning redovisat verksamhetens omfatt

ning och föreslagit delvis nya riktlinjer. Jag återkommer senare till denna 

fräg<1. 

Ett betydande antal personer har under senare år beviljats svenskt 

medborgarskap. Antalet av liinsstyrelserna (efter anm:ilan) och av invand-
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rarverket (efter ansökan om naturalisationl heviljade svenska medborgar

skap uppgick år J 976 till drygt 22 000 och är 1977 till niira 25 000. Under är 

1978 minskade antalet till ca D 000. Under år 1979 beräknas antalet bevil

jade medborg:.irskapsansökningar ligga pä en oförändrad niva. De mal fi:ir 

handliiggningstiu och ~irendebalans som invandrarverket har st~illt upp för 

verbamheten pti detta område har uppnåtts unuer hudgetåret 1978/79. 

Detta har kunnat ske uels genom en effektivisering av verksamheten. dels 

genom att reformeringen av medhorgarskapslagstiftningen har gjort til

himpningen min<lre arbetsbetunganue. De nyligen genomförda förenkling

arna av reglerna om medborgarskap för barn till svensk mor kommer 

sannolikt att min~ka antalet naturalisationsiirenden med upp till I 000 per 

f1r. Mot denna bakgrund kommer jag att - i enlighet med invandrarverkets 

förslag - i det följande föreslå en minskning av medhorgarskapshyräns 

organisation med tvä tjiinstcr. 

Den I juli 1978 ändrades utliinningslagstiftningen i vissa avseenden i 

syfte att förkorta hanuliiggningstiderna i utliinningsiiren<len tprnp. 1977/ 

78:90, AU 1977/7lUO. rskr 1977/78:202). Ändringarna. som bl. a. innehar 

att antalet handliiggande myndigheter minskades. har hidragit till att den 

genomsnittliga handläggningstiden i avlägsnandeärenden inom invandrar

verket gått ned med drygt en tredjedel. Ändringarna har emellertid medfört 

en ökad belastning for den enhet inom arbetsmarknadsuepartementet som 

bl. a. handliigger ärenden om hesviir över invandrarverkets avbgsnande

heslut 01:h om upphävande av sådana heslut. vilket haft negativa effekter 

på hanuläggningsti<lerna i de iirenden 'om handliiggs inom departementet. 

Dd arbete pfl en ny utlänningslag som. med anledning av utfanningslag

kommittcns betiinkande ( SOU 1979:64) Ny utliinningslag. på.går inom re

geringskansliet syftar emelkrtid bl. a. till att ~öka förb~ittra denna siltla

tion. 

Handliiggningen av utredningar och verkstiillighetsfragor i utliinnings

ärenden iir betungande arbetsuppgifter för polisväsendet. Eftersliipningar i 

Jessa avseenden påverkar handliiggningstiderna negativt. Diirför har justi

tieministern tidig<1re denna dag aviserat personella tKh organisatoriska 

förstärkningar av några polisdistrikt. där arbetshelastningen varit särskilt 

stor. 

Parallellt med förkortningen av handfaggningstiJerna i vissa ären<len 

inom invandrarverket har dock andelen kompli.:erade och tidskrävande 

ärenden hos verket blivit allt större. Under fors ta halvåret 1979 har också 

antalet balanserade icke avgjorda tillståndsiirenden ökat. Mot denna bak

grund kommer jag i Jet följande att föreslf1 en omprioritering av invandrar

verkets resurser så att en viss förstärkning av tillståndsbyrån möjliggörs. 

Förstiirkningen mt>tsvarar den niimnda minskningen av medborgarskaps

hyråns t>rganisation. 

Jag avser att i s;irskild ordning återkomma med förslag till ny utliinnings

lag. Jag kL>mmer därvid att beriikna medel för s{1dana förstärkningar av 
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invandrarverkets re-.ursc:r fiir handliiggning av tillsl~l!ld-.:irenden som lag

fiirslagct kan k11mma all medföra. 

Sq~riges befolkning har r:1 ungefär trel!io t1r fiiriindrah fr[1n all ha varit 

en av viirldens mest hnrrnigena till all bli en befolkning med betydande 

fr:irmnande inslag. Ungefär en miljon av Svc:riges 11tla mil_ioner invi·1nare iir 

invandrare eller h<1rn till rersoner s11m har invandrat hit under efterkrigsti

den. Om några ;\rtiondcn kommer en tredjedel av befolkningen i de yngre 

äldrarna all sjiilva vara invandrare eller barn till dem som llyttat hit fran 

andra liinder. Kunskaren bland allmiinheten om dessa fakta och om in

vandringens hetydebe för svensk samh:illsutveckling under efterkrigstiden 

:ir emelkrtid bristfollig. En av samh:illcts sll>ra folkhildningsurpgifter un

der 1980-talet hör diirfi.ir vara alt avhjiilra denna brist och alt skara t'n 

biitlre j11rdmi·1n for harmoniska relationer mellan den ursprungliga befolk

ningen och dem som har invandrat. 

I nvandrarverket startar under innevarande budgetar ett större rrnjekt 

beniimnl .. Ökad invandrarkunskar bland svenskar". vilket syftar till all ge 

den s\·en-.;ka allmiinheten baskunskarer om invandrar- och mi!lliritetsfrä

glll'. om migrationens orsaker och effekter och om invandrargrurpernas 

kulturella bakgrund. Delta skall ske genom information. genom all föra in 

invandrarkunskar som ett reguljiirt inslag i de flesta utbildningssamman

hang och genom alt i ökad utsträckning engagera folkröreber i detta 

arbete. In vandrarwrkets insatser pft delta omrade sker rara Il cl It med och i 

avvaktan ri\ resultaten av diskrimineringsutredningens t A 1978:06) arbete. 

Jag anser alt del är angeläget alt invandrarverkets insatser för all bland 

allmiinheten öka kunskaperna om invandringen och invandrarna kan iikas. 

I syfte att miijliggöra mer omfol!ande insatser pf1 delta omrtu.le under 

budgctäret 1980/81 kommer jag. trob den stma restriktivitet som pr:iglar 

budgetarbetet i sturt. i det följande all foröl~t en inte oviisentlig ökning av 

anslaget Atgiirder for invandrare. Diirigenom far verket mi.ijligheter att 

utvidga sina insatscr i syftc alt ge invandrarkunskaren en sjiilvklar plats i 

lilika utbildningssammanhang och för informatinnsverksamhel bland 

svenskar. 

Vidare kommer jag att förorda en höjning av medlen för bidrag till 

invandrar- och minoritetsnrganisationers verbamhet. bl. a. i syfte att möj

liggöra bidrag till de nya riksorganisationer som v:intas bli bidragsberiitti

gade under budgetåret 1980/81. 

Under en fiiljd ;i\· år har invandrarverket i samarbete med andra ci.:ntrala 

iirnbehverk rroducerat grundbggande samh:illsinformatinn till nyanliinua 

invandrare p;·, deras eget srråk. det s. k. invandrarpaketel. Den senaste 

upplagan utklim lir 1976. Under budgetarel 197'11./79 har en utviirdering 

gjorts av dcssa insabcr. som har lel! till all paketet nu kommer all ges en 

delvis ny utformning. Planerings- och projekteringsarbetet pabörjas under 

innevarande hudgetär och fortsätter under nästa budgetår. Jag kommer 

senare att föresH\ att verket tilldelas medel för detta ändamål. 
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Vid sidan av den gnmdhiggamk samhiillsinformationen ges sedan är 

1967 genom lnvandrartidningen f1terkommande information till invandrare 

p~1 olika sprf1k om h~indelser i och ut<mför Sverige. Tidningen har ocksä 

visat sig vara en effektiv kanal för punktvisa informationsinsatser i s;irskil

da frf1gor. senast inf'iir 1979 {1rs kommunalval. Mf1len för tidnings verksam

heten och dess roll i informationsarhetet torde emellertid. mot bakgrund av 

de stora strukturella förändringarna i invandringen. behöva ses över. På

gående förheredande 11ndersökning<1r får visa om och i vilka fl1rmer en 

sf1dan översyn kan komma all ske. 

Den offentliga sektorns hehov av övers~illartj;inster ökar stadigt. Det 

herm till stor del rä de behov av k11ntakter pf1 andra spräk iin svenska 

mellan myndigheterna och allm;inheten som invandringen har gett upphov 

till. men odsti pi1 den iikande internationaliseringen av samhiillslivet i 

stort. lnvandrarverkets språksektion. som idag utfiir en mycket stor del av 

det iive1<1ttningsarhete till och frän h~ir aktuella spr;\k som skall ske under 

tj;insteansvar, kommer sannolikt inte att med nuvarande efterfrågeutveck

ling kunna möta de ökande behoven i samh;iJJet av översiittartj;inster. Jag 

skall i det följande återkomma till denna fr;'1ga. 

D I. Statens in\'andranerk 

197'11./79 Utgift 

1979/80 Ansh1g 

1980/81 Förslag 

37 720900 

39607000 

42 273 000 

Statens invandrarverk ;ir central förvaltningsmyndighet för invandrar

och medborgarskapsfrågor i den män de inte ankommer på annan myndig

het. Verket har att fullgöra bl. a. de uppgifter som enligt utlännings- eller 

medborgarskapslagstiftningen eller annan författning ankommer pa den 

centrala uthinningsmyndighet som avses i 3 § utfanningslagen. Verket skall 

vidare fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och samordna iltgiirder 

till förman för invandrare och språkliga minoriteter. 

lnvandrarvcrket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirck

ti.ir. som även är styrelsens ordförande. Inom verket finn~ fem byråer. 

Dessa ;ir tillståndsbyrån. medborgarskapsbyrån. samordningsbyrån. infor

mationsbyrån <H.:h administrativa byrån. Dessutom finns en registerenhet. 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
<l) Avlöningsförmåncr 
b) Ersättning for konsultuppdrag 
Sjukvård 
l~okalkoslnader 
i::xpenser 

därav representation 
Automatisk datahehandling 
Översättningskost nader 
Utbildnings verksamhet 

Statl'ns i111·a11dra1T1'r/.:. 

1979/80 

115 
152 

267 

28464000 
650000 

40000 
3 200000 
2 333 000 

(6000) 
3 598000 
I 027000 

295000 

39607000 

I. Pris- och löneomräkning 3 088 000 kr. 

Beräknad ändring 1980/K I 

lnvandrar
vcrkct 

+5 
+I 

+6 

+2847000 
+ 500000 
+ 35 000 
+ 586000 
+ 314000 

+ 130000 
51000 

+ 20000 

+4483000 

Före
draganden 

+1537000 
+ 433000 
+ 34000 
+ 511000 
+ 55000 

+ 56000 
+ 31000 
+ 9000 

+2666000 

2. Invandrarverket har iiven under budgetåret 1978/79 bedrivit ett omfat

tande ut vecklingsarbete bl. a. i syfte att förbiittra arbt.:tsmctoderna och 

organisationen. Vidare har en översyn påbörjats av verkets ADB-system 

för utbnningsärenden. Aven om det är svårt att uppskatta storleken på de 

effektivitetsvinster som har uppnåtts har insatserna haft en avgörande 

betydelse för verkets vitalitet och handlingskraft. 

Del förslag till besparingsalternativ som förs fram omfattar inte de delar 

av verksamheten Slim avser invandrar- och minoritetspolitiska åtgärder. 

Ett omfattande arbek måste läggas ned på att öka kunskapen i samhiillet 

om invandrarna och minoriteterna och på att ge invandrarbarnen uppv~ixt

förhållamlen och chanst.:r i livet som iir likvärdiga med svenska barns m. m. 

Att minska resurserna inom hiir aktuella arbetsenheter och anslag vore 

dii1för inte rimligt med hänsyn till de mål för invandrar- och minoritctspoli

tiken som statsmakterna har ställt upp. 

Det besparingsalternativ som föreslås innebär minskade resurser främst 

för handl;iggningen av medborgarskapsärenden och för intern utveckling. 

Om alternativet gennmförs leder det till en förs~imring av verkets möjlighe

ter att etkktivt driva de personalpolitiska frågorna. dt:n administrativa 

utvecklingen och den långsiktiga planeringen. För verksamheten vid till

ständsbyrån och registerenheten skulle besparingsalternativet främst g{i ut 

över verkets externa aktiviteter. t. ex. fortbildning av poliser. Detta skulle 

motverka amhitionen att på sikt öka dessa insatser för att få bättre och 

snabbare utredningar från polisdistrikten. allt i syfte att nå kortare hand

faggningstider i utlänningsärcndena. 
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3. För verkets skilda arbetsenheter m. m. föreslt1s följande fi.iriindringar. 

S111nord11i11>:s- och i1(/(1rmati1111sh_,·r1/1•ma. Ett effektivt genomförande av 

hemspråksref.1rrnen kdver ytterligare personinsatser från verkets sida. 

Samordningsbyråns utbildningssektion bör d;irfi.ir fiirstiirkas med en hand

bggare for hemsprf1ksfr~1gor. Vidare bör hyrfim konsulcnbektion forstiir

kas med en assistent for verkets samordning av flyktingfrägor. Verkets 

initiativtagande llCh rådgivande funktion på informatilinsomrädet leder till 

stiindigt ökande krav pt1 den utåtriktade verksamheten. För att avlasta 

chefen för informationsbyrtin yrkas en forst;irkning av byräledningen med 

en handfaggare. Verkets resurser för kontakter med massmedier od1 en

skildajournalister måste fiirstärkas och detta förutsiitter personaltillskott i 

form av en bitr;idandc pressombudsman. Slutligen yrkas l'n fi.irstiirkning 

med tvft handhiggare för ett brett upplagt inll1rmationsprnjekt som syftar 

till <Jtt sprida kunskap bland svenskar om invandrarna och llm invandring

en och dess orsaker och effekter l + 700 n6 kr.). 

Ti//.111;,ufshyrt/11. Antalet balanserade icke avgjorda tillstånd~;irenden 

uppgick vid det senaste hudgctårsskiftet till ca I 0 600. vilket var ca I 000 

färre iin ett år tidigare. Ärendebalansen ökade emellertid under viiren 1979 

trots ökade resurser och trots de lagiindringar i förenklande syfte som 

triidde i kraft den I juli 1978. Ökningen förklaras främst av att utvecklingen 

mot en allt större andel komplicerade och tidskriivande iirenden har fort

satt iiven under det senaste budgetåret. men ocksfl av en viss ökning av 

antalet inkomna ärenden. Vidare iir en ytterligare förkortning av hand

l~iggningstiderna angeHigen, bl. a. eftersom det torde minska statens kost

nader för bistånd åt utliindska medborgare som viintar på beslut i frftga om 

uppehållstillstfrnd. Mot den bakgrunden yrkas en forstiirkning av byrän 

med två handliiggare. Verket föresli\r att först~irkningen finansieras genom 

en motsvarandc minskning av rcsurserna vid mcdborgarskapsbyrån 

(-r 235922kr.). 

Medhor!i111".1·kafl.1hynln. Balans ut vecklingen vid byri\n har under hudget

t1ret 1978/79 varit gynnsam. De tidigare för verksamheten uppsatta målen 

med högst 3 000 balanserade ärenden och en maximal handliiggningstid av 

tre månader har nu nåtts. Byråns personal har hiirigenom II1tt miijligheter 

att avsiitta tid för hittills eftersatta arbetsuppgifter, bl. a. genomgång av 

utliindsk medborgarskapslagstiftning. Trots att verket riiknar med en viss 

ökning av antalet inkommande ärenden under pctitabudgetåret. biir det 

vara möjligt al! minska byråns organisation med två tjänster. Minskningen 

motsvarar yrkandet om resurstillskol! vid tillstfrndsbyrån ( - 206 815 kr.). 

Verket har 'edan tillkomsten 1969 beviljats extra medel for förstiirkning 

av organisationen med sammanlagt 36 tjänster. Dessa extra tjiinster har 

inte hlivit permanentade. Enligt SIV:s bedömning kommer alla tjiinster på 

tillfälliga medel all erfordras även i framtiden. Dessa bör därför. inte minst 

med h~insyn till personalen. omvandla,;, till extra ordinarie tj~1nster. 

.V11k1·1/rd. Verket begiir kompensation för sin andel av kostnadana fi.ir 

det regionala hälsorådet ( + 32 000 kr.). 
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Erp1•11scr. Verket förutser behov av ökade medel för reseers~ittningar. 

hl. a. för att kunna utvidga utbytet med svenska beskickningar 

( + 50 ()()()kr.). 

Fiir yrkade pcrsonalforst;irkningar maste vissa kompletterande inköp av 

maskiner. inventarier och kontorsmateriel göras. Vidare begärs medel för 

inköp av en snrteringsmaskin. [hrutöver yrkas medel för en utbyggnad av 

verkets bibliott:ksresurser t + 130000 kr.). 

Öi·ersättnings/.:.ostnader. Anslagsposten bör förändras till en förslagsvis 

betecknad post för kostnader för ärendeanknutna översättningar. Medlen 

för övriga översättningskostnader bör föras över till verkets anslagspost 

lnformationsverksamhet under anslaget D 3. Åtgärder för invandrare. 

Fi;r,·drllJ.i<lllcicn 

De iir 197H av ribdagen beslutade iindringarna i utlänningslagstiftningen 

har bidragit till att den gennmsnittliga handliiggningstiden i avl;igsnande:ir

enden inom invamJrarvcrket har gäll ned med drygt en tredjedel. så att den 

nu iir ungefor fyra m{madcr. Antakt icke avgj!1rda tillsttmdsiirenden upp

gick emellertid vid det senaste budgettirsskiftet till ca 10700. En ökning i 

iirendebalanscn kunde iakttas under vtin.·n 1979 trots de niimnda 

lag;indringarna och trots att verket har fatt ökade resurser för handl:igg

ningen av tilbtandsiirenden och genomfört interna rationaliseringar. Det 

bernr hl. a. p;t att andelen komplicerade och tidskrävande tillsttmdsiiren

den har ökat. 

Jag anser det vara mycket angcliiget att ytterligare Mg;irder vidtas i syfte 

att förkorta handliiggningstiderna i tillstilnds;irenden. En förkortning av 

handhiggningstiderna iir önskviird säviil med hiinsyn till den situation som 

de som viintar p:i besked i tilbttindsfritgan belinner sig i som från samhiills

ekonomisk synpunkt. Kortare viintetider torde bl. a. minska statens kost

nader för bistånd tit utliindska medbtirgare snm väntar p;i beslut i fråga om 

uppeh:illstillst~\nd. Jag förordar mot denna bakgrund en omprioritering av 

resurserna s~t att tillsttindsbyr~m kan flirstiirkas med tvf1 handläggare. Dr1 

arbetsbelastningen pi\ medborgarskarsbyrftn har minskat och mt1len för 

iirendehalans tich handliiggningstid nu ntith. hiir förstiirkningen finansieras 

genom en nll,tsvarande minskning av medborgarskapshyr:'lns Lirganisation . 

.lag bcriiknar iiven medel för den översyn av verkeb ADB-system for 

utliinningsiirenden sum p{1bii1jades under b11dgctf1ret 197X/79. Översynen 

sylbr bl. a. till fiiriindringar av datasystemet som skall friimja effektivite

ten i handliiggningcn av till,tt1mbiirendena. 

Med h:.invisning i övrigt till sammanstiillningen beriiknar jag - med 

utg:lngspunkt fr~m det huvudfiirslag snm enligt anvisningarna för myndig

heternas anslagsframstiillningar skall utgöra grunden för medelsberiikning

en -· medelsbehtivet under anslaget till 42 273 000 kr. Jag har diirvid riiknat 

med att luftfarts verkets andel av kpstnadcrna for driften av den för de b~lda 

verken gemensamma teleli.inviixcln skall tillgtidofiiras anslagct. 
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Jag hemstiiller. att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens inl'llndran·c·rk för budgetttret I 9XO/X I <1nvisa ett för

slagsanslag av 42 '273 000 kr. 

D 2. Åtgärder för flyktingar 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 02 785 000 

77 925 000 

90 120000 

Frtin anslaget bestrids utgifterna för det i prngramhudgeten för AMS 

upptagna programmet Åtgärder för flyktingar. Programmet best[1r av del

programmen Överföring av flyktingar och Omh;indertagande av flyktingar. 

Från anslaget bestrids också utgifter för bidrag till flyktingars resa friin 

Sverige i vissa fall, för bidrag till hemresa för medellösa utomnordiska 

medborgare. snm inte har fått tillstand att vistas och arbeta h~ir samt -

såsom försöks verksamhet - för bidrag till resa till Sverige för n;ira anhöri

ga till politiska flyktingar. 

I. Överföring av 
flyktingar 

2. Omhändertagande 
av flyktingar 

3. Förvaltnings-
kostnader 

AMS 

Utgift 
1978/79 

3977000 

94994000 

3814000 

102785000 

Anslag 
1979/80 

4825000 

69400000 

3 700000 

77925000 

Beräknad ändring 
1980/81 

AMS Före-
draganden 

+ 435000 + 435 000 

+3360000 + 11460000 

+ 280000 + 300000 

+4075000 + 12195 000 

Ö1·er:fi:iring a1· .flyktingar. Den organiserade överföringen av flyktingar 

omfattade under budgetåret 1978/79 nära I 550 personer. Av dessa kom de 

allra flesta (ca I 225) fri'm Latinamerika. Drygt 260 var s. k. båtflyktingar 

från Sydostasien och ett 60-tal personer kom frän andra delar av världen. 

Utgifterna för överföringen uppgick till närmare 4 milj. kr. 

Styrelsen räknar preliminärt med att I 250 flyktingar kommer att över

föras till Sverige under budgetåret 1980/81. Styrelsen beräknar medelsbe

hovct för delprogrammet till drygt 5.2 milj. kr. ( + 435 000 kr.). 

OmhändcrtaRande a1· flyktingar. Under budgetåret 1978/79 har förutom 

de organiserat överförda flyktingarna ytterligare I 480 enskilt inresta utliin

ningar. som av invandrarverket jämställts med överförda flyktingar, tagits 

om hand i styrelsens permanenta förläggningar, i tillfälliga förläggningar 

11 Riksdagen 1979/80. l sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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ellt:r i enskild inkvartering. Dessutom har AMS under budgetåret 197'!1./79 

enligt s;irskilda bemyndiganden tagit hand Lllll ca 200 assyrier/syrianer. 

främst frt1n Turkiet. 

Kapaciteten viJ styrelsens permanenta mottagningsforläggningar i Al

vesta. Moheda och Flen har varit otillriicklig. Ett flertal tillfälliga förlägg

ningar har J:irfi.ir inriiltats. [kssutom har etl stort antal flyktingar ink varte

rals enskilt. 

Antalet ink varteringsdagar uppgick under buJgetåret 1978/79 till 

ca 552 000. varav i enskild ink variering ca 350 000. Kostnaderna uppgick 

lill sammanlagt n;ira 95 milj. kr. 

För budgetåret 1978/79 hcriiknar styrelsen medelsbehovct under Jelpro

grammet till 72.8 milj.kr. fiir omhiindertagandc av sammanlagt 2 250 flyk

tingar. varav I 000 väntas komma till Sverige på egen hand ( + 3.3 milj.kr.). 

Det totala medelsbehovct under budgetåret 1980/81 för programmet 

Ätgiirder för flyktingar inkl. programmets andel av AMS förvaltningskost

nader beräknas till '11.2.0 milj .kr. ( + 4.1 milj.kr.). 

Bidrai: til/ .flykti11i:ar.1· resa .fi"1/11 S1·erii:e i 1·issa fall. Från anslaget Åtg;ir

der fiir flyktingar bestrids - hittills i relativt liten omfattning - kostnader 

för bidrag till resa frtm Sverige for flyktingar. som inte beriiknas kunna bli 

sjiilvförsörjande hiir. Sedan frågan berörts av föredragande statsrådet i 

1979 flrs budgetproposition. uppdrog regeringen den 5 april 1979 åt AMS 

att kartliigga och utvärdera hidragsverksamheten samt - om det ansågs 

erforderligt - föreslå ändrade riktlinjer. 

I en skrivelse den 16 augusti 1979 har AMS redovisat resultatet av 

kartläggningen. AMS konstaterar att verksamheten gär tillbaka på ett 

uttalande av departementschefen i prop. 1950: 136. där bedömningen av 

flyktingens framtida försörjningsförmåga nämns som enda kriterium. Sty

relsen konstaterar vidare att resebidrag utgick i mycket liten omfattning 

fram till mitten av 1970-talct. d:'\. en viss ökning av antalet ansökningar 

kunde iakttas. Kostnaderna för resebidrag uppgick under budget:'\.ret 1977/ 

78 till nära 200 000 kr. och under budget:'\.ret 1978/79 (!. o. m. maj månad) 

till drygt 385 000 kr. 

AMS anser att möjligheten att ge rcsebidrag hör finnas till hands även i 

fortsättningen. En flykting som har svart att finna sig till rätta här eller inte 

kan få lämpligt arbete bör kunna få hjälp att söka sig härifrån. antingen det 

gäller återvandring till hemlandet eller utvandring till tredje land. Att 

flyktingen står i skuld till staten. t. ex. för studielån. bör enligt styrelsen 

inte påverka bedömningen i bidragsärendet. Ansökningar om bidrag bör 

bedömas enbart utifrån sökandens ak111el/a ekonomiska situation och inte. 

som nu. göras beroende av en förutsägelse om hans eller hennes framtida 

försörjningsmöjlighcter. Resebidrag bör slutligen kunna utgå oavsett hur 

lång tid flyktingen har vistats i Sverige. 
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Remissyttranden 

Rapporten om verksamheten med bidrag till flyktingars resor från Sveri

ge har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av rikspolisstyrelsen. soci

alstyrelsen (SoSJ. riksskattcverkct. centrala studiestödsniimnden (CSNJ. 

~talen~ invandrarverk tSIV). Svenska kommunförbundet. Svenska arbets

givardön:ningen. Landsorganisationen i Sverige och Svenska Röda Kor

set. 

Samtliga remissinstanser uttalar sig för eller har ingen erinran mot att 

bidragsmöjligheten behålls. I huvudsak ansluter man sig till de slutsatser 

AMS redovisat i sin rapport. 

I frf1ga om de kriterier som bör gälla för bidragsgivningen anför SIV att 

en ansiikan om resebidrag inte bör avslås om sökanden visserligen klarar 

sin dagliga försörjning. men saknar möjlighet att spara ihop till resan. 

Mindre besparingar bör. enligt SIV. inte utgöra hinder för bifall. Snw;/w 

Riida /\.orset bdonar vikten av alt även anhi.iriga till flykting kan få bidrag i 

vissa fall. SoS anser att ansökningar om bidrag för resa till annat land än 

hemlandet bi.ir behandlas enligt strängare villkor än i övrigt. 

CSN delar AMS uppfattning att skuld till statlig myndighet inte bör 

påverka bedömningen i bidrngsiirendet. CSN menar att flyktingar inte bör 

siirbi:hamllas i fråga om återbetalning och avskrivning av studiemedels

skuklcr. men pekar samtidigt på svårigheterna att i praktiken bedriva en 

effektiv kravverksamhet i dessa fall. 

F1irl'drag1111d1•11 

Riksdagen antog våren 1979 nya riktlinjer för verksamheten med över

friring och omhändertagande av flyktingar. Riktlinjerna innebiir bl. a. att 

statens invandrarverk har fä.Il det formella ansvaret för uttagning av flyk

tingar inom ramen för de flyktingkvoter som regeringen fastställer. Frågor 

nm överföring och omhändertagande av flyktingar i Sverige skall på verks

planct beredas i en särskild samrådsgrupp med företrädare för de berörda 

verken och för kommunerna. I i.ivrigt skall AMS arbetsuppgifter vad gäller 

överföring och nmhändertagande av nyktingar i princip kvarstå oförändra

de. 

Mot bakgrund av den anmiilan härom som gjordes i 1979 års budgetpro

position har frågan om bidrag till flyktingars resa från Sverige setts över. 

Jag vill på grundval av AMS förslag och remissyttrandena häröver anföra 

följande. 

Pti senare ar har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar från länder, 

friimst i Latinamerika. diir den politiska situationen kännetecknas av en 

betydande instabilitet. Om den politiska situationen i hemländerna nor

maliseras vill många flyktingar återvända. Frågan om repatriering för 

flyktingar bör därför ägnas ökad uppmärksamhet. Enligt vad jag har erfarit 

kommer frågan att behandlas i el\ vidare sammanhang inom ramen för det 

arbete som bedrivs av samrådsgruppen i flyktingfrågor. Som redan niimnts 
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anst:r jag att A MS mlijlight:ler all i individuella fall ge hidrag till tlyktingars 

resa frtm Sverige för hosiittning i annat land hlir finnas kvar. Att underliitta 

för en Oykting. som sä önskar. att ätcrviinda hem L·llcr att sl~t sig ned i en 

omgivning som friimjar hans möjligheter att språkligt och k11lturclll finna 

sig till rtitta är i grunden en åtgärd av samma humanitiira karaktiir som 

heslutct all bevilja hLmom eller henne en fristad hiir. 

De allmiinna riktlinjerna för bidragsgivningen hör. enligt min mening. 

va1«1 följande. Bidragsberättigad hör den vara som överförts till Sverige 

genom statlig hjiilpimats eller som. efter att ha rest hit pa eget initiativ. 

jiimställts med överförd Oykting. I undantagsfall bör iivcn anhörig till 

sb.dan flykting kunna fä hidrag till resan. friimst niir detta iir en fönrtsiitt

ning för att flyktingen skall kunna förverkliga sin önskan att liimna Sverige. 

Den sökande skall sjiilvfallet fri1·illi1-:1 och till fi_iljd av egen önskan vilja 

liimna Sverige. vilket mt1stc stå helt klart innan hans ansökan kan beviljas. 

Vidare bör det vara klarlagt att vederbörande accepteras for bosiittning i 

det land han iimnar resa till. Någon skillnad i bedömningen bör enligt min 

mening inte - som socialstyrelsen föreslagit - göras med hänsyn till om 

flyktingen avser återviinda hem eller resa till annat land. 

Resebidraget bör behovsprövas och utgå till den som kan bedömas 

sakna möjligheter att själv hekusta hela eller del av kostnaden för resan. 

Mindre besparingar bör inte utgöra hinder för bifall. Inte heller bör skuld 

till stat eller kommun normalt di-.kvalificcra någon frän hidrag. Vederbö

rande statlig eller kommunal myndighet hör dock underrä11as eller ges 

tillnille att yttra sig i iirendet. Resehidrag bör kunna utg~ oavsett hur lfmg 

tid flyktingen har vistah i Sverige. Regeringen bör meddela de ytterligare 

föreskrifter som kan behövas for bidragsgivningen. 

Jag iivergfir nu till att behandla AMS anslagsframstiillning avseende 

iiverföring och omhiindertagande av flyktingar. 

Som har framgt1tt av min tidigare redogörelse har överföringen av flyk

tingar till Sverige under budgetåret 1971:\/79 varit av större omfaltning iin 

under budgetåret närmast före. till följd av beslutet i januari 1979 att 

överföra ett 250-tal s. k. båtOyktingar från Sydostasien. Under innevaran

de budgetår kommer flyktingöverföringen att bli mer iin duhbelt sf1 omfat

tande ~om under vart och ett av de närmast föregående budgetåren. Rege

ringen har nämligen i juni 1979 fattat beslut om överföring av ca 2 500 

flyktingar. varav hiilften frän Sydostasien 0<:h hiilften frän friimst Latin

amerika. Diiruti.iver har regeringen i september 1979 beslutat om överför

ing av ytterligare ett 750-tal Oyktingar från Sydostasien. Detta kommer att 

leda till en betydande hclastning av våra resurser för mottagande av 

flyktingar under innevarande hudgetär. 

Flyktingsituationen i viirlden h:ir försiimrats. inte minst till följd av de 

p11litiska förhållandena i Sydostasien. Flyktingsituationen i Latinamerika 

är fortfarande svb.r och behovet av att hjälpa fängslade och förföljda 

miinniskor där undan vb.ld och förtryck kvarstår. Det är emellertid mycket 
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-,\'f1rt att nu niirmare bedöma vilka behov av in-,atser fiir i_ivertliring a\' 

flyktingar från nlika 1;rnder i viirkkn som för Sveriges del kan aktualiseras 

under hudget[1ret 1980/81. Jag flirurdar mot denna hakgrund att kost na

derna beriiknas med utgfmgspunkt frfm en överföring av I 250 pcr-,oner. 

vilket har varit en normal heriikningsgrund under senare år. 

Jag riiknar med att den omfattande överföring som iiger rum under 

innev<irandc budgetf1r kommer att leda till i.ikade kostnader for l'mhiinder

tagande iiven under niista budgetår. Ett betydande antals. k. h?lttlyktingar 

kommer stilunda att inom ramen för redan beslutade k v1iter iiverföras till 

Sverige under fi_irsta halv{1ret (<JXO OL"h en stor del av dem kan kllmma all 

vistas pt1 AMS mottagningsförliiggningar även under andra halvåret 1980. 

Diirutöver riiknar jag med att Gt 2 250 tlyktingar. som kommer hit under 

niista h11dgetar inom ramen for tlyktingkvoten eller p{t egen hand. skall tas 

om hand i AMS fi.irliiggningar eller i enskild ink variering. Jag riiknar diirvid 

med en genomsnittlig kostnad per forbggningsdag av ca 215 kr. under 

fiirutsiittning av att arhetsmarknadssituati.:inen tillater en gt·rwmsnittlig 

flirfaggningstid sl!m inte överstiger fem m{mader. 

Jag förordar att anslaget förs upp med 90 120 000 kr. för budgetåret 

1980/81. Anslagsberiikningen har diirigenom anpassats till redan fattade 

beslut. Jag förutsiitter att regeringen liksom tidigare kan besluta om över

f<'iring. omhändertagande och övriga åtgärder som bedöms nödviindiga 

under budgetåret 1980/81. 

Mot hakgrund av vad jag har anfört och med hiinvisning till sammanställ

ningen hemstiiller jag att regeringen föresli'tr riksdagen att 

l. godkänna de riktlinjer för bidrag till flyktingars resa frttn Sverige 

som jag har förordat. 

2. till ÅtRiirdNji'ir.flykti11~(11' för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 90 120 000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10671000 

12050000 

14 050 000 

Reservation 329000 

Från anslaget utgi\r bidrag för att tikka underskott ho~ den stiftelse som 

ger ut Invandrartidningen. Vidare bekostas från anslaget sådana åtgiirder i 

övrigt för invandrare och språkliga minoriteter. för vilka medel inte står till 

förfogande i annan ordning. 

Stiftelsen Invandrartidningcn och statens invandrarverk har inkommit 

med framställningar om anslag for dessa iindamal under budgetåret 

1980/8 l. 
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1979/80 

I. Bidrag till stiftelsc:n 
I nvandrartidningc:n 292.'iOOO 

2. Bidrag till invandrar-
och rninoriteisorganisa-
tioners vcrksarnhct 3 32.'i 000 

3. Bidrag till avgrän-
sade projekt 3 700 000 

4. I nforrnat i1msverksamhet 2 100000 
Bidrag till svc:n~ka 
organisationer~ informa-
t ionsinsatsc:r 

12 050000 

lkriiknad ändring 1980/81 

Invandrar-
verket' 

+ 1800000 

- 2 175000 

+ 2200000 
+ I 000000 

+ 3000000 
+10175000 

Fört:
dragandc:n 

+ 300000 

+ 200000 
+ 1500000 

+2000000 

' Anslagsposten I tx·räknad av stiftelsen lnvandrartidningcn. 

Stifie/.1('11 /111·undrartidnin!-:l'll 

Pris- och löneomriikning 904 000 kr. 

lnvamlrartidningen ges nu lik~om tidigare ut på sex språk. nämligen 

finska. grekiska. italienska. serbokroatiska. svenska och tyska. Tidningen 

utkommer med ca 45 nummer per ar. Den svenska editionen samt drygt 20 

nummer av den finska och 10 nummer av den serbokroatiska editionen 

omfattar normalt åtta sidor medan resterande nummer och övriga editioner 

omfattar fyra sidor. Den prenumerationsavgift som tas ut ~ir f. n. 25 kr. per 

helår. Tidningens upplaga uppgttl' till mellan 45 000 och 50000 exemplar. 

varav h~ilften avser den svenska editionen. 

Vid nfigra tillt':.illcn arligen utges speciella temanummer (S. k. stornum

mer) i samverkan med någon ellcr ni\.gra centrala myndigheter. som diirvid 

s_jiilva svarar för de merkostnadcr som uppst;'ir vid utgivningen. Temanum

rt.·n Jistribueras till i princip samtliga invandrarhushäll frlm berörda språk

omr:\den. Under budgettm:t 1978/79 utgavs st1dana temanummer vid tre 

tillfällen. 

Snm komplement till lnvandrartidningen ger stiftelsen ut en mtinadsbul

lctin pi1 högst sju språk. som inte omfattas av den reguljiira utgivningen. 

Bulletinens upplaga iir f. n. knappt 20 000 exemplar. En registreringsavgift 

om 10 k1 .ihcl:ir tas ut fr. o. m. nnvcmber 1979. vilket torde medföra en viss 

11 pplageminsk ni ng. 

Under senare år har de allm;inna kostnadsstegringarna inte kunnat mot

svaras av lika stora inkomstökningar. Oförutsedda prishöjningar pä för 

verksamheten vitala om räden parade med bl. a. niidviindiga för;indringar i 

tidningens lokalsituation har lett till ett viixandc gap mellan int~ikter och 

utgifter. !\fot den bakgrunden har stiftelsen valt att inte föra fram något 

besparing..,alternativ. 

Stiftcben l"öre..,lär utvidgning av verksamheten enligt följande. Resurser 

behövs för att tidningens personal sjiilv skall kunna handliigga och besvara 
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brev frf111 fo,ckrebcn till t idningcns fr!1gesralt. Vidare yrkar man cn hiij

ning av statsbidraget till verksamheten för att kunna anstiilla ytterligare: 

persl>nal fiir stornummcrverksamheien. för marknadsföring av tidningcn 

som informationsmedium samt fi.ir skilda tekniska och administrativa urp

gifter. Stiftelscn föreslår l1cksl1 att den reguljära utgivningen utiikas med 

yttcrligarc ett srrftk samt att dcn grekiska editionen utvidgas rt1 s;1mma 

sätt som hittills skett med de finska och scrbokroatiska editionerna. Vidare 

fi.ircslib att staten rren11merer;ir r:'t ett visst antal nummer av lnvandrartid

ningen for nykomna invandrare. för att dessa gruprer som ett komplement 

till basinformationen (det s. k. invandrarpaketet) skall fä en fortlörandc 

information om dct nya samhiille de mötcr. 

Slutligcn konstaterar stiftelsen - mot bakgrund av uttalanden av fi.irc

dragande statsrf1det i 1979 års hudgetprl>position - att lnvandrartidningens 

verksamhet av tkra skiil bör sl:"s över vad avser dess miil. inriktning och 

former etc En sådan i.iversyn fär enligt stiftelsen dock intc kda till att nu 

trängande resursbehllV intc tillgodoses. 

Stiftelsens förslag för budgetåret 1980/X I beräknas med fora att under

sklmet i tidningsverksamhcten ökar frän drygt 2.9 milj. kr. till drygt 4.7 

milj. kr. 

Remissyttrande 

Stiftelsen lnvandrartidningens anslagsframställning har remitterats till 

statens invandrarverk. I sitt yttrande tillstyrker verket stiftelsens förslag 

till utvidgning av verksamheten liksom förslaget nm att staten hör prenu

merera rå ett visst antal nummer av tidningen för nykomna invandrare. 

Betriitfande handHiggningen av brev till tidningens fragesralt. av vilka de 

tlesta hittills har besvarats av invandrarverkets personal. anförs att rf1-

gf1ende försök med att for<t över ansvaret för besvarandct från invandrar

verket till resp. myndighl:"t har gett i huvudsak po~itiva erfarl:"nheter. 

Verkets engagemang i vcrksamhcten hör därt"ör kunna avvecklas succes

sivt under år 19XO. Mot den bakgrunden bör, enligt invandrarverket. stif

telsen lnvandrartidningen tillföras tillräckliga resurser för att i egen regi 

administrera verksamhetcn. 

St11/1'11s i111·wuir11n·1'r/.: 

I. Prisomriikning 903 000 kr. 

2. I frtiga om hesparingsalternativet anför verket. att en nedskiirning av 

resurserna för [itgiirder för invandrare skulle vara oförenlig med statsmak

ternas invandrar- och minoritetspolitiska intentioner som de kommit till 

uttryck i 1975 års riksdagsbeslut. Arbetet i riktning mot de tre målen för 

invandrarpolitikc:n förutsätter ökade resurser för bidrag och informations

insatser. 

3. För de ulika anslagsposterna under anslaget föreslar invandrarverket 

följande foriindringar. 
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llidra,1,• till i111'l111drar- och 111i11/!ritl'l.1"rgw1i.1atio111•r.1 1·1·rA.111111hl'l. 1-'L>r 

b11Llgc:tarl't I lJ79/Xll har verket forJdat bidrag till sammanl•q,:t I ."i riborgani

'ationer vara\ t\'ii tv;irnati11nclla. I f'r:iga llm anslag~bch1l\L't 11nJer budget

i1ret l'JXO/Xl anfi\r verket att ytterligare min~t tvi·i riksorganisationcr kllm

m.:r att bli bidragsber;ittigade Lh.:h att bidragsbelorren generellt bör höjas 

med ."iO rnic.:nt. för att ge riksförbund.:n möjligh.:t att bidragsv;igen fullt ut 

tinansiera sin centrala administration. M1)t denna bakgrund foreslf1s en 

urrr;ikning av anslags rosten till ).."i milj.kr. ( + 2.2 milj. kr. l. 

Eidrng till 11\'grii11.1ad1· f)l"(>jekt. Under budget~iret 1979/XO inkom till 

invandrarvnket drygt 360 ansökningar om rrojekthidrag motwarande 

d1sgt 12 milj. kr. Tillströmningen var diirmed n{lgnt större ;in umkr b11dget

i1n:t före. 

Under innevarande budgetär har ca 700 000 kr. avsatts för utbildning i 

föreningskunskap inom riksförbund bl,rnd invandrare och minoriteter. I 

övrigt pri11ritnas projekt till förmi\n för invanJrarbarn. invandrarkvinnor 

nch llyktingar. Anslagsposten föresläs bli hLijd till ).9milj. kr. 

(+ 2.2milj. kr.l. 

/11.f(m11111io11.11·crk.1amhl't. Det material med grundläggande samhällsin

formation som s.:dan f\r 1976 ges till alla nykomna invandrare. det s. k. 

invandrarpaketd. har nyligen varit förcmtil for en omfattande ut värdering. 

Centrala slutsatser av ut värderingen iir att den redaktiLJnella LJch ekonLJ

miska administratiLJnen av invandrarpakdet har blivit otymplig. att flera 

viktiga samh;illsområden inte täcks av det nuvarande paketet och att 

övers;ittningar till nya språk. friimst arabiska. behövs. 

SIV bedLimer. efter samräd med andra berörda myndigheter. att en ny 

broschyr med allm;in Svcrige-informati11n bör utgöra stomm.:n i samhällets 

grundliiggande information till nya invandrare. Delar av innehftllet i de 

olika specialbroschyrer som f. n. ingär i paketet kan då lämpligen hyggas in 

i den nya grundbrLJschyren. Andra delar kan ersättas med h~invisningar till 

utbudet i övrigt av central. regional och lokal information. Den tidskrä

vande planeringen och det omfattanJc produktionsarbctet gör att det nya 

materiakt inte kan distribueras förriin tidigast vf1ren 1981. Det betyder att 

medel under budgetåret 1980/X I kommer att behövas för ut ve<.:kling och 

prnduktion av det nya materialet. De totala kostnaderna härför uppgf1r till i 

runda tal~ milj. kr.. varav 7500HOkr. belöper sig pi'! budgetäret 1980/Xl. 

Vidare förutsätter det planerade projektet ·"Ökad invandrarkunskap bland 

sv.:nskar"· ökade resurser på informationsområdet. Sammanlagt h.:gi:irs en 

uppriikning av anslagsposten med l milj. kr. till totalt 3.1 milj. kr. 

Bidrug till s1·i·11.1/.;a organisationers i11.fi1rnwtio11.\\'erk.1w11hc1. Invandrar

verket föreslftr att en ny anslagspost inrättas under en femårsperiod. for att 

ge verket möjligheter att bidra till det svenska organisatil•nslivets behov av 

resurser för intern informatinn och opinionsbildning. Verket bedömer att 

siirskilt stöd - som komplement till samhällets information~striivanden -

bi.ir ges åt hl. a. de traditionella svenska folkrörelserna. för att dessa biittre 
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skall kunna öka medvetandet om de invandrarpolitiska frågorna bland sina 

medlemmar. 

De bidrag som avses utgå frän den föreslagna anslagsposten. främst till 

studieförbund och löntagarnrganisationer. utgör led i projektet ""Ökad 

invandrarkunskap bland svenskar·· som verket star1ar under innevarande 

budgetår. På lång sikt syftar projektet till att ge biittre forutsiittningar för 

goda relationer mellan de ursprungliga befolkningsgrupperna och de in

vandrade. Projektet. som avses bedrivas både på ett centralt plan och 

genom foltarbete. är indelat i fyra delprojekt avseende invandrarkunskap 

genom i1~fim11atio11. 1;m11d11tbild11i11g /yrkesutbildning. Ji>rthi/dning och 

inom Ji1//.;riirc/sa. För projektet reserveras under innevarande och kom

mande hudgetår s~1v:il personalresurser som medel från anslagsposterna 

for projektbidrag och information. 

Till denna satsning hör alltså liven den nu föreslagna nya anslagspostcn. 

som for budgetåret 1980/81 föreslås uppgå till 3 milj. kr. 

Fiiredragundcn 

Stiftelsen lnvandrartidningen har i sm anslagsframställning föreslagit 

förändringar av verksamheten av sådan omfattning attjag inte nu är beredd 

att ta stiillning till dem. Jag vill i detta sammanhang erinra om att föredra

ganden i 1979 års budgetproposition uttalade att det fanns anledning att 

initiera en undersökning av frågor som är förenade med utvecklingen av 

lnvandrartidningens verksamhet sett mot bakgrund av strukturella föränd

ringar i invandringen. allt i syfte att skapa underlag för en bedömning av 

tidningsutgivningens framtida inriktning. Som en förstudie till en eventuell 

st.dan i.iversyn av tidningens roll och målen för verksamheten pågår nu en 

undersökning av vissa ekonomiadministrativa frågor m. m. Denna under

sökning beräknas vara genomförd i början av år 1980. Jag avser mot denna 

bakgrund att i senare sammanhang anmäla behov av medel för stiftelsens 

verksamhet under budgetåret 1980/81 samt. vid behov, initiera en vidare 

översyn av tidningsverksamhetcn. 

De nuvarande riktlinjerna för verksamhetsbidrag till invandrarorganisa

tioner fastställdes av riksdagen våren 1975 och anslagsposten Bidrag till 

invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet har ökat fran 

I 600 000 kr. budgetåret 1975/76 till 3 325 000 kr. budgetåret 1979/80. Ge

nom verksamhetsbidragen har organisationslivet bland invandrarna kun

na! utvecklats väsentligt. Jag anser det vara angeläget att bidrag skall 

kunna utgå i huvudsakligen oförändrad omfattning under budgetåret 

1980/81 och att även nybildade riksorganisationer skall kunna fä bidrag. 

Jag föreslår därför att an slagsposten höjs med 300 000 kr. 

lnvandrarvcrkct har, som tidigare nämnts, under innevarande budgetar 

inlett ett projekt för ökad invandrarkunskap bland svenskar. Projektet 

bes!i\r av fyra delar, nämligen invandrarkunskap genom information. ge-
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nom gnmdutbildning och yrkesutbildning. genom fortbildning och via folk

rörelser. För det sistn~imnda delprojektet har verket begärt att en ny 

anslagspost inr;ittas. så att verkets möjligheter att ge bidrag till svenska 

organisationer kan st;irkas i syfte att stimulera information och upinions

bildning kring invandrarfrågor. 

Jag anser - mot bakgrund av de tendenser till fördomar och utlännings

fientlighet som har förekommit i vårt land under senare tid -- att invandrar

verkets insatser pil detta område är synnerligen angeliigna. Även om den 

allmänna utgångspunkten för beräkningen av statsbudgeten för n;ista bud

gettir ;ir yttersta restriktivitet vad betriiffar nya utgifter. anser jag att 

vidgade insatser hör kunna göras på detta område. Jag förordar därför att 

verket ges ökade möjligheter att utveckla projektet för ökad invandrar

kunskap. Projektet bör bedrivas i samri1d med diskrimineringsutredningen 

tA 1978:06). som bl. a. har i uppdrag att närmare undersöka vilka metoder 

som b~lst fampar sig för att motverka fördomar mot invandrare. Jag före

slår att anslagsposten lnfnrmalilinsvcrksamhet r~ikna~ urp med 

I 500000 kr.. sf1 all verkets insatser för att integrera invandrarkunskapen i 

skilda utbildningssammanhang och för all na ut med opinionsbildande 

information till allmänheten kan förstiirkas. 

Jag ;ir diiremot inte beredd att biträda verkets förslag om en ny anslags

p0st för bidrag till svenska organisationers informationsinsatser. lnvand

rarverket kan redan nu använda anslagsposten Bidrag till avgränsade pro

jekt till bidragsgivning i detta syfte. Jag har räknat med en viss ökning av 

de medel som anviinds för projektbidrag. 

Den betydande höjning av anslagsposten lnformationsverksamhet som 

jag nu har förordat hör även möjliggöra fortsatt planering och ut veckling av 

den nya versionen av den grundliiggande samhiillsinformation för invand

rare som har tillhandahållits genom det s. k. invandrarpaketet. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår ribdagen 

att till Årgi1rda .fdr i1mmdrare för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 14 050 000 kr. 

D 4. Önrsättningssen·ice 

197'tt/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

300000 

500000 

500000 

Från anslaget hestrids de kostnader för statens invandrarverks språk

sektions verksamhet som inte tiicks av intäkter. 
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1979/80 Beriiknad iindring 1980/X I 

Invandrar- Före-
verket draganden 

Utgifln 2 500000 + 125000 -~ 100000 
lntiikter 2000000 + 100000 -+ 100000 

500000 +25000 

S1u101.\ i111·u11clrt11Ter/.. 

I. JnvanJrarverkch språksektion utför översiittningsuppdrag sfwiil åt 

i.ivriga enheter inom verket som åt externa hest;dJare. btide statliga och 

andra. Allt arbete inom sektionen kan dock inte hiinföras till visst uppdrag 

och kan d;irför inte debiteras nägon viss uppdragsgivare. Si1 iir t. ex. fallet 

med Jet termimilogiska utvecklingsarhete som iir en förutsiittning för 

kvalilicerade i.iversättningar av ihland tekniskt mycket komplicerad 1ext. 

Detta medför att kostnaderna fiir löneökningar för översiittarna inte till 

full11 kan kompenseras med inkomster frt111 uppdragen. Verket begiir t.brfi.ir 

en ökning av hidraget till verksamheten med 25 000 kr. En nedskiirning 

enligt hcsparingsalternativct. vilket skulle innebära en anslagsökning med 

15 000 kr.. skulle medföra en viss försiimring av sektionens möjligheter att 

iigna tid {1t Je viktiga arbetsuppgifter Sllm inte iir debiteringsbara. 

2. Sprf1ksektionen har hittills tagit emot uppdrag frt111 alla kateg11rier av 

uppdragsgivare. på alla språk och inum alla fackområden. Antalet över

siittningsuppdrag har mellan faen 1976 och 1978 stigit från ca 6 400 till drygt 

10000. vilket motsvarar över 55 r;;. Verket har pä grund av det ökanJe 

behovet av översättartjänster. särskilt inom den offentliga sektorn. ansett 

det nödvändigt att någon form av avgriinsning av språbektionens verk

samht:tsomri1de diskuteras. SIV anser att det på sikt inte kan vara rimligt 

att verket skall kunna tillgodllse hda behllvct av översiittanjiinstcr Slllll 

skall utföras och granskas under tjiinsteansvar. Myndigheter och 11rganisa

tioner med särskilt stora behov av översättningar bygger också upp egna 

urganisat ioner hiirför. 

Mot den bakgrunden föreslftr verket att statskontoret ge~ i uppdrag att 

kartlägga det samlade behovet av översättartjänster inLim den offentliga 

förvaltningen och föreslå organisation och dimensionering av en verksam

het som kan möta detta behov. 

FiireJrogandcn 

I nvandrarverkets sprt1ksektion utför mot arvode översiittningar åt alla 

kategorier av uppdragsgivare. Under senan: fa har efterfrl1gan p!t verkets 

tjiinster ökat viisentligt till följd av invandringen men ocksi\ på grund av 

den allmiinna internationaliseringen av samhiillslivet. Verket har mot den

na bakgrund föreslagit att en kartläggning görs av det samlade behovet av 

övcr~~ittartjiinster inom ckn offentliga förvaltningen och att fri'tgan i.iver-
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vägs om hur i\ver~iittningsverksamhcten bör organiseras med hiinsyn till 

de viixande behoven. 

Jag delar verkets uppfattning att frågan om översiittningsverksamhetcn 

imlm den offentliga sektorn bör utredas. Jag avser att i annat sammanhang 

fiire~lt1 regeringen att uppdra åt statskontoret att göra en sådan översyn. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att svenska språkniimnden i juni 

1979 fick regeringens uppdrag att utreda formerna för en samordning av 

terminologiskt utvecklingsarbete pf1 invandrarspräk. Dessa håda utred

ningar biir bedrivas i nära kontakt med varandra. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Ö1·ersiitt11i11gsse1Tice för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 500 000 kr. 
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JJi/11ga 15. / 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1971 :282) om arbetarskyddsa,·gift 

Hlirigenom föreskrivs att I. 3 och 4 §9 lagen l 1971 :282) om 
arbctarskydJsavgift skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arn11dc lydelse 

Arbetsgivaravgift som bidrag till 
arbetarskydd larbetarskyddsavgift) 
erlliggs enligt denna lag. 

Fiircslagen lydelse 

Arbetsgivaravgift som bidrag till 
arbetarskydd .1w11t till .fi1r.1Å11i111-:, 
11t1·1·ckli11g, 11tbild11i111-: c1ch in.fimna
tion hetriijfimde arhet.1/i1·.1- c1ch i11-
.f/yt11ndcji·å1-:<>r (arbetarskydd sav
giftl erläggs enligt denna lag. 

3§ I 

Arbetsgivare erlligger årligen ar
betarskyddsavgift med belopp som 
motsvarar c11 tio11dels procent av 
vad arbetsgivaren under året utgivit 
som lön i pengar eller naturaför
mtincr i form av kost. bostad eller 
bil eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § 

andra stycket sista punkten lagen 
( 1962:3~1) om allmän försiikring. 
annan erslittning för utfört arbete. 

Arbetsgivare erlägger årligen ar
betarskyddsavgift med belopp som 
motsvarar 0, 155 procent av vad ar
betsgivaren under året utgivit som 
lön i pengar eller naturaförmåner i 
form av kost, bostad eller bil eller, i 
fall som avses i 3 kap. 2 * andra 
stycket sista punkten lagen 
l 1962:381) om allmän försäkring, 
annan ersättning för utfört arbete. 

Vid berlikningcn av avgiften tages icke hlinsyn till arbetstagare. vars lön 
under tiret understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid denna beräk
ning från arbetstagare. som icke är obligatoriskt förslikrad enligt lagen 
( 1976:3!'\0) om arbetsskadeförslikring. 

A vgifl erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för 
vi'trd av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del lönen 
motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare äger upp
bära enligt bestiimmelserna i 3 kap. 16 § lagen ( 1962:381) om allmän försäk
ring. Avgift erlägges ej heller för lön som arbetsgivare utgivit till barn för 
arbete utfört i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej färske 
vid inkomsttaxeringen. 

4§2 

A 1· arhetarskydd.1m'/!)fien skall 
en jjiirdedel 11tg,)ra hidrag till stats
i·edets kostnader fi:ir arbetar
skyddsstyrclsens och yrkcsinspek
tion1·ns i·erk.rnmhl'I och tre jji.ird1·
delar bidrag till kostnader i iii·rigt 
fi.ir j(Jnkning och 1m·eckli11g samt 
utbildning och upplysning bl'lriij'. 

1 Senaste lydelse 1979: 655. 
2 Senaste lydelse 1977: 1164. 

A 1· arhctarskydd.rnl'gijien skall 
16,5 procent 11t1-:iira hidra1-: till 
stat.1"\'erkets kostnader får arhl'lar
skyddsstyrdsens och yrkcsinspd
tionens 1·crksa111het. 

Ätcrstodcn skall 11tgiira hidrag 
till 

I. kostnader i Ji·rigt.fi"ir j(Jrskning 
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N111·11m11Jc lyJl'i.1<' 

./ll11de arhl't11r.1kydd iin•11som till 
A.o.1·11111der .fi'jr .1A.ydd.111rhetl' som 111-
.fiire.1 111· .1A.ydd.1omh11J .10111 11/.1('//S 
e11/igt 6 kap. 2 * tredjl' styckl'l ar
het.\'f11i/jii/agc11 ( 1977://60!. De11 
si.l'l111im11da del1•11 skall fiirn.1 till e11 
j(md, hl'11iim11d arhc111rsf.:.ydd~j(111-

dc11. som .fi'in·alta.1 l'nligl gmndN 
s<1f/1 ri'geri11ge11.fi1st.1tcil/.,,-. 

Fiirl'.1/agl'll lydd.11' 

och 1111·eckli11g .1<1111/ 111hild11i11g och 
i11.fim11atio11 bem'i.f./i111de arhewr
skydd. 

2. A.ost11adaji'ir ji1rsk11i11g och 111-
1·eck/i11g samt 111hild11i11g och infor
matio11 hetriijfiwdi• medhestiim
ma11de i arhets/ii·et och arbl'ts/i1·.1-
.fi·tlgor i ii1Tigt, 

3. f.:.ost11adcr .fi'ir .1kydd.1arhe
tc .10111 11(/i"irs c11· skydJ.w1mh11d 
.\Om har utsells enligt 6 kap. 2 * 
tredje stycket arhetsmi/jiilage11 
(/977:1160), 

4. k<1st11ader ji'ir 111hi/dni11g 111· 

slyrclserepn·.1e111w11er .f('ir de an
stiillda. 

Den del 111· arhetarskydd.1111·gif 
ten som m·se.1 i andra stycket skall 
fiiras till enjimd. he11iim11d arhetar
skydd.1jimdn1. som .fl'jn·altas enligt 
gru11da som regcringe11 fastställer. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
Äldre bestämmelser gäller i fråga om avgift som belöper pä tid före 

ikrafttriidandet. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

A. Arbetsmarknadsdepartementet m.m. 
2 I I. Arbetsmarknadsdepartementet 
22 2. Kommittecr m.m. 
,,., 3. Extra utgifter 
22 4. Internationellt samarbete 
23 5. Arbetsmarknadsråd 

8. Arbetsmarknad m.m. 
24 Arbetsmarknaden under M 1979 
28 Arbetsmarknadsutsikterna för år 1980 
29 Arbetsmarknadspolitiken under budgetåret 1980/81 
32 Programindelning 
35 Arbetsmarknadsvcrkets förvaltningskostnader 
42 I. Arbetsmarknadsservicc 
51 .., Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 
61 3. Sysselsättningsskapandc åtgärder 
74 4. Stöd till lageruppbyggnad 
75 5. Kontant stöd vid arbetslöshet 
78 6. Totalförsvarsverksamhet 
81 7. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 
83 8. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 
85 9. Arbetsdomstolen 
87 10. Statens förlikningsmannaexpedition 
88 11. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

C. Arbetsmiljö 
96 I. Arbetarskyddsstyrelsen 

102 2. Yrkesinspektioncn 
105 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning 
120 4. Bidrag till arbetarskyddsfonden 
125 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 
138 6. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering 

D. Invandring m.m. 
Allmänna synpunkter 

149 I. Statens invandrarverk 
153 2. Åtgärder för flyktingar 
157 3. Åtgärder för invandrare 
162 4. Översättningsservice 

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1980 

Anslag kr. 

18031 000 
15 072 000 

220000 
8281000 
3 175 000 

44779000 

955913000 
2 231400000 
2 125 000000 

1000 
I 333 800000 

79912 000 
4070000 

I 000 
4 389000 
I 003 ()()() 

30000 

6735519000 

123 229000 
100 I 34 ()()() 

I 316500000 
80000000 

1685000000 
428500000 

3733363000 

42 273000 
90 I 20 ()()() 
14 050 ()()() 

500000 

146943000 

10 660 604 000 





Bilaga 16 till budgetpropositionen 1980 

Bostadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1979/80: 100 
Bilaga 16 

Till bpstadsdi.:ranc111enk·t hör iircndt:n ang;·ii.:ndt: bostadsfiirsiirjning. 

fysisk riksrlancring 1ll.:h bebyggelserlanering samt bvggnads-. lantrn;iteri

(lch kartfr;igllr. lkrartemcntct iir organiserat r:-1 fvra sakL·nhi:ter. en fiir 

bn-.tad-.försör.iningcn m. 111., en fiirhyggnadsviisemkt lll.111 .. en för rla11\';i

,;en1h::I 111. m. sam\ en f\"\r f\'sisk riksrlancring m. 111. 1111,m hyggi:!1hi:te11 

bcrcds. förutom hyggfr;·1gnr. 01:ks;1 iirendcn ang;1c111Jc enL·rgilwsh;1llning i 

befintlig hebvggelse. Inom enheten för fysisk riksrlanering hneds. frir

t1h1m iiri.:ndcn om t\ sisk riksrlanering. u..:ks;i ilrcnden ang;1e11dc priivning 

a\ ind11s1ri11thvggnadcr m. m. enligt Un a ~ hyggnadslagt:n ( 1947: 3X5l -.amt 

bntrniiteri- och kartiircndt:n. Fnligt giillan1lc iircndcfiinklning anf...11111111cr 

det ra statsr;1dcn Friggcbo och Danl'll att inom regeringen svara fiir \'is-,a 

lagstiftningsfr<igor som hiir till jus1i1iedcrarternc111c1. 

llu.11,;d.1Firsii1j11ilfg 111. 111. 

Under 197ll-1a!t:1 har nybyggandet av bostfaler. m~itl i anlalcl higenhctcr 

per ar h;tlverats. Eftersom samtidigt de liigenhelcr som har byggts har 

blivit allt störrt: blir minskningen av nybyggandet. miilt i antalet rumscn

hetcr. inte lika stor. ca t:n trt:djcdel. Hetraktar man slutlig.:n dt: totala 

bostadsinvestcringarna. 1far iivcn ornhyggnadsvcrksamhctt:n ing;'ir. blir 

rninsl-.ningcn. m~itt ~nm invcsceringar i fasta prisi.:r. cndast n:\gra prui:cnt. 

Att nybyggandet skulle minska niir rniljonrrogrammet viil hade fullföljts 

var i <ll"h fiir sig viintat. ~edg;'1ngen hlev dock kraftigare iin vad som 

fiirutst:tts. En starkt bidragande orsak var Lie 11thyrningssvt1righcter s11m 

hö1jade göra sig giillandc i manga kommuner. Därtill kan Higgas det faktum 

att planarbi.:tct efter miljonprogrammet ~jiink till en relativt l;lg niv:l. 

Ar 1977 p;.1bö~jadt!s endast ca 541100 liigenhctcr. Diircf!L'r har t:n uprg<ing 

skett. Ar 1978 ig~1ngsa1tcs drygt 57111111 liigenhetcr. Det ilr sannolikt all 

igi·111gsättningc11 har varit ni'1got lägre under iir 1979. Till viss del förklaras 

detta av all en förskjutning har skett av ig~ing~ältningen lh1n hiis1cn 1979 

till hiirjan av f1r 1980 pii rekommendation av arbctsmarl\nadsstyrclsen. 

Man vill p;i delta sätt undvika en kraftig iivi.:rhl'ttning p;1 hyggmarknadi.:n 

1111dcr sommaren och hösten 198tl. 

Ä ve11 om dt:n 11cd:1tgi1cmk kurvan allrsi1 har viinr. ger hostadsbygg;111-

Ri/...1·daRl'l1 1979/IW. I sam/. Nr /00. BilaRa /(> 
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dch 1111\ ;irandc olllf<11111ing anledning 1ill l'i.-.s oro. Del rader docl-; i dcn 

h11s\;1d'plliiti-,l-..a dchal\ell dclade meningar l\111 r:1 vilken niv;l hyggandcl 

,1-;;111 ligga fiir all del ,i-;;111 svara nwl dkrfr:1gan och dc hlls\adss11ciala mal. 

s111n s:1mh;illc1 stiillt nrp. Osiih.crhc1e11 iir s\11r i dc ;111\agandcn so111 liggn 

till grund fiir hcrii!-;ningar 0111 hostadshvggnadshehovet. Bl. a. srclar :1v

g:ingcn :1v bgcnhc1n cn v;isentlig roll ff•r hc11limningen. Dct linns tcch.en 

Slltll t~ der ra alt avg:ingen h.an ha varit Higre ;in vad s11n1 förutsattcs niir 

hosladsst\Telsen s.::nast gjorde en mer l:111gsih.tig hediimning. lk 111:1nga 

llh.lara fah.torerna ger anledning att iigna (ih.ad urpmiirksamhet {1l hostads

h\ ggnadsheh1ivt:t. Detta h.ommer ucks:1 att ske hl. a. i s:unhand med arh.::

tet ra en ny lii11gtidsulredning. 

lkt finns t.:11 viss risk att t:ll fortsatt l:1gt b1istadsbyggande r:1 sikt kan 

ri:sultna i hrist r:1 h1•stiider. Rildcn iir d"ck srlittrad. Riskcn för hostads

hris1 börjar hli r:itaglig framför allt i s1orstockhol111somr:idet od1 i n:igra 

h.1immuncr i siidra och mellersta Sverige. medan det i andra 1imn1d.::n 

alltj:iml finns t.:11 iiv.::rsklltl ra liig.::nhetcr. Aven i llrter. diir t.:ll brist rt1 

lxi;liid.::r h.an ansi:s föreligga i stort. fiirekonrn1cr det i vissa fall enskilda 

h1istads,llnrade11 111.::d en hiig andel 011thyrda liigcnh.::ter. Totalt fanns di:t 

dcn I scrtemher 197'J 10750 <>uthyrda liigenhet.::r i llt:rb1istadshus. sorn har 

fiirdigst;illts ar l<Jti7 t:ller senare. Lkt iir ca 2 000 tlirrc iin aret innan. 

I kl finns tlcra 11rsakcr till det bga nyhyggandet. l}prenbarligen ri·1der det 

allt_jiirnt i mi1nga k11111111uncr en viss tv.::ksamhi:t mot att öka hyggandct. 

Detta iir i och för sig na1urligt mot hakgrnnd av dt:ls de erfarenheter som 

gjllrdi:s under den rcri,id d:1 man hade ett stort iivcrskLitt pil liigi:nheter. 

di:ls di: fiil.idinvcstcringar som ell likat hnstadsbyggandt• medför. Ett ut

tn .. ·h. för kommunernas tveksamhet iir att rlanht:ri:dskarcn ra 111:t11ga htdl 

iir bristfiillig. 

Ln nrsah. till den relativt laga ig{1ng<ittningen fa ocksi1 s\':1righeten att fo 

tillrikklig hyggarhctskraft. Det finns anledning att niirmare studer:i dessa 

svarighctcr. bl. a. mot bakgrund av syssclsiittningcn i den icke reglerade 

hyggscktorn. Rcgering.::n ger arhctsmarknadsstyrclsi:n i urrdrag att ge 

l;insarhetsniimndt.:rna skiirpta direh.tiv S~l att det orrioritcradc byggandet 

hitlls tillbaka i stiirre utstriickning iin f. n. 

Ltt ylll'rligare skäl iir höga rr«iduktionskllStnader. lkssa kan i va1jc fall 

r:i viss;1 orter vara ett lll<itiv för en hyggh.::rrc att ifri1gasiitta möjligheti:rna 

att fa avsiittning fiir de lägenheter som byggs. 

I viss motsats till n~'hyggandet har ombyggnadsvcrksamhctcn utvi:cklats 

mer tillfredsstiillande under scnari: :ir. \kd statliga h<istadsbn ombyggdes 

vid 1970-talets bör:jan knappt 4 000 lägenheter. I slutt:l av 1970-takt torde 

antalet ha uppg:"ttt till ca 25 UOO. Ökningen giillcr b~1dc sm;ihus och tlcrho

stadshus. Uprgifterna om ombyggnadi:r utan statliga Hm iir för bristfälliga 

för att kunna rreciseras i siffror. Myckt.:t talar dock för att iivcn denna del 

av omhyggnadsverksamheten har ökat undn 1970-talct. En ytterligare 

öl-..ning av ombyggnadsvi:rksamhetcn iir önskvärd. 
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llnder ;1r ILJ7'1 har hpst;1dsh\ gµ;111<kl inlL' \·aril hegr:i11,;1I ;1v n;igra r:1111ar. 

I ;ireh h11dgetprnpc1si1ic•n fiiresli1s ;111 detS:1111111;1 sl-;:dl g;ill;1 l:i1r ;ir i•1xo. Fiir 

\'arl ,1ch .:11 av ;m::n 19H I ,i..:h l'Jl{~ för.:sL'1s .:n prl'lilllin:ir Il\ h\ µgn:1thran1 

for del -;1a1ligt hcl;111ade hostadsh\ggandet p;i 7-150111111 111' bp-;1;ids\1;1. 

Ramen ger lit!'\ llllllL' fiir hc,lut 11111 hPstadsl:111 fi'•r c.:a 1io1111111:1gc11he1c·r. 

l_hggnaLhpriscrna har s1igi1 kr;ifli!!L U1\'L·d-li11ge11 a1 hl!!!!i--<1,lnadnna 

irwm h11s1adsh\'ggamkt ingn nro. Sl-.illnad.:11 i kostnadn 1neli<1:1 11iik:1 

projekt :ir dud stor. lkt linns d:irfiir ankdning att st:ir\...:1 insats.:rna n:ir 

det g:iller att ht:llS<1 od1 flirl-;lara lll\'L'C.:klingcn. Ln -,;jp.,kild 111rnlarc l-;pm-

111cr att Li i uppgifl alt pr(i\'<1 desq fr;1gc1r. 

Fiir bPstad-,hyggandds dl'I har heli1ning,\ill\...ore11 ;mpassah till kl1st-

11adsiikningarna. Dct har skett genom regelbundna hi.1jning;ir ;iv tid-,k<1elli

cienlcn. Sa111manlagt under :1r 1479 har tids\...ocfticient<.::n hii_jts med <J.:'. '; .. 

Fiir att hcm:istra de tidigare forh:dlandcvis hiiga iivnkcPdnaderna fiir pn1-

jckt hc-;tiicndc a\· fkrhcistadshus medgav n:gningen i juni 1'!74 cl\ L'\tra 

gn111dbcl,1ppshii.i 11i11g. 

~Lt1erialpri,u1vec\...linge11 har :i).!nats furtsatt uppm;ir\...-.,amhel . .<\11111:il

ni11gssl-;~ ldighct har under hela itr 1479 ritlt hctriiffande rrisfiir:indringar r:1 

hyggrnatcrialo111ri1det. Sedan april m:tnad r;ickr det prisstppp pa imcd

ningssnickcricr. 

Kreditfiir.-;iirjningcn har fungerat 1illfredss1;illande under ;1r 1'179. 

Reglerna ,,m anhud,.;\...,,n\...urrcns fi.ir det s\atshebnade btis\adsb\·ggande1 

ti!Himpas sedan den! juli 1979 fullt ut. Diirfiir fiiresbs all pn1duktillnsl-;os1-

naJshelitning skall fri tilli'1mpas fiir hostaJsprn_iekt '>l'•lll sLtll upplittas med 

hyres- eller h11-;tadsr:i1111ch >11m 11pplwndlas i kllnkurrens. Vi-,s k11ntroll av 

det hiigsta hc1;·111ingsviirdet förordas dnck. Det g,1dtagna hd1ni11gwi'ird.:t 

fiiresl;i..; utgöra underlag för s~1v:il litn S\llll r;intehidrag. Ett -..yftc 111cd 

flirslagen iir att friimja en ii\...ad \...\ln\...urr.:ns ino111 hostadshygganLkl. \'ill-.c1 

p;i si\...t l-;an v:intas ha pcisitiva d'fekter pi1 i.:11stnadsutveL·\...lingc11. Ett annat 

syfle iir att stimulera hostadshyggandet. 

Genom de tva:triga underhiillslan ""m ribdage11 besl11tadL· nm tpnip. 

197H/74: lih. Cl.I 197H/79: h. rsl-;r 197H/7<): 114) har kraven p;'1 hvreshiijningar 

kunnat h:'1llas tillhal-;a. Lanen har ocbi1 gjort det 111lijligt att fördela 1-;\lstna

dana fi.ir ni.id\';indiga reparati1111n o.:h eftersatt undcrhall iiver en liingre 

period iin >Ulll eljöl hade varit rnö.iligt. l!11derh:ilbfri1g\l1na pa fangre sikt 

behandla" f. 11. av undnh:dlsfo11dsutred ningen (lfo I 97H: 05). Den heriiknas 

avsluta sitt arbete under ar !9HO. 

Vid sidan om underhidlsk,1stnaderna spelar kostnaderna fiir hr:insk en 

>lllr rllll for hnstadsJ..ostnaderna. Ökningarna av oljepriserna ;ir den huvud

sal-. liga 1irsaken till att t.lc iikar mer iin kostnaderna inom andra \...onsum

tions1.1rnr;'1den. Oljeprisökningarna drabbar alla sektorer av samhiillsei-;1Hll.l

min och \...an inte subventioneras bort. De kt1mmer diirför med nödv:indig

het att leda 1ill iii-;adc kostnader ocks{1 för de hoende. Den fiireg;1cnde 

rcgerin).!t.:lls v~igran an godta oljeholagens 1-;rav pi1 kraftiga prishiijningar 
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rc,ulll'radc visserligen i l'll hc·,raring p;1 ca 2 111iljankr kr. lllc'll ii11drar ii11d;, 

inte delta l"iirh;ilJandl'. Ökningarna av h11,tadsk\lstnadl'rna k11mmer d11..:k. 

solll hittills. att hegriinsa .... fiir hush:ill med hostadshidrag. 

Lit verbamt siitt all diimra stiganlk drift- och underh:dlskostnader iir 

att iika de hnendl's miijligheter att p;iverk:1 de fakturl'r som bl'-;tiin1lller 

dessa J...ostnader. l·lvresförhandlingslagen ( l97X: 3041 iir l'lt in,trnment filr 

;111 friimja en utveckling i denna riJ...tning. l.lnderh;i!Jsf11111lsutredni11gen 

'kall l'nligt sina direktiv siirskilt heakta att de boende far ett intlvtande 

iiver hur dt• medel anviinds som avsiitts fiir underh;ill i hlistadsfastighetn. 

r>.liljligheterna att inriitta liigl'nhetsanknutna reparati\lnsfonder utreds. Ln 

sadan onlning hiir enligt direktiven cftcrstriivas som innehiir fördelar fiir 

aktsamma 1ich undcrh:dlsmedvetna hyresgiisll'r. Lit liknande syfte har dl'I 

arhl'te som hed rivs illl1m den nyligen tillsatta utredningen (Ho 1979: 03) 11m 

individuell mätning av viinne l't:h varrnvatll'n. 

I h\1stadsriittens forlll har de boende ett inflytande s11m iir k1.1lllbinerat 

!lled ett ekonomi-;kt ansvar. Diirigenom garanteras de en g\ld J...ontroll över 

utvei:J...lingen av drift- och undcrhiillsko~tnaderna. Bostadsriillskommittt'n 

!Bo 197X: ()(i) har bl. a. till uppgift att underfatta för hyresgiisll'r som \"ill 

bilda bostadsriittsfiirening med kommunal insyn och fon·iirva sina bo

stadsfastighcter att fit göra det. Fragan om förkiipsriitt fiir hyresgihterna 

skall ocksi·i prövas av komlllittcn. Medgivande om förviirvsbn fiir hvres

giisters inköp av b11stadsfastigheter har famnats i 11 fall under itren 

197h-1979. Under :1r 1979 har ca I 200 liigenheter i enskilt iigda hyreshus 

fiirts i.iver i klloperativ iig\1 och sammanlagt under i1ren 1976-1979 drygt 

." 200. 

Ett ull ryi:k för regeringens vilja all stiirka inflytandet fiir de boende iir 

att regeringen i1r 1979 i ett fall viigrat en kommun tilbtiind att förkilpa nagra 

fastigheter som köpts av en bllstadsrättsförening. Som sJ..iil för sitt beslut 

angav regeringen att förcningsrrn:dlcmmarna med hiinsyn till att de bodde i 

fastigheten hade ett sft speciellt och starkt intresse av att deras fiirviirv fi..:k 

fullföljas att ett tills!:tnd till förköp vore obilligt. 

Kapitalkostnadernas effekter p;'t h11stadskostnaderna varierar med de 

olika hesittningsformerna oi:h kräver en ständig uppmiirksamhet. Miijlig

heterna till inflationsvin~tcr. framfi.ir allt för dem s11m iiger sin hoslad. 

skapar i en inflationistisk ekonomi ett beh\lv av ofta ;iterkommande 1-.llrri

geringar av s:idana faktorer som bestiimmer Je totala kostnaderna. P<t 

Hingre sikt kan de överväganden s11m giirs av utredningen (8 197X: 071 om 

real beskattning av räntor oi:h kapitalvinster m. m. fa be1vdclse för mi~jlig

heterna att fä till stfmd en bättre och mer bestt1ende neutralitet i kostnads

förutsättningarna för de olika besittningsformcrna. Det finns emellertid 

anledning att redan under ;\r 1980 övervilga hchovet av lindringar av 

reglerna för räntebidrag. Detta kommer att ske i anslutning till bl. a. be

dömningar av effekterna av 1981 ;"\rs allmänna fastighetstaxering. Samhiil

lets stöd till hostadsscktorn i form av riintehidrag. bo~tadsbidrag och 
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skat1L'111i11sk11i11g h.:r:i"11as ha uprg:111 till I.'··' 111iljanli:r kr. ar i'J7X od1 till 

111n :in l.'i 111il_i;1rder kr. ;ir 1'17'1. Vid <k krn11111<111de ii' nv:igamkna krnnrner 

.:11 s1r;i,a11 att vara alt hL·gr:insa iik11i11gstaktc11. 

B11stad-,hidragss\ stL'lllcl bildar ett sknlds11:i1 nlllt iika11dc ho-,tadskost · 

nadn fiir d.:111 -,,1111 liar <k l:igsta i11ku111stl'rna clkr L'll s:irskilt tung fiirsiirj

ningsbiirda. Liksoin fiirl'g:1c11dl' ;ir fiircsl;is i :1rcts hudgetprupositio11 att 

h1istadshidragssvstc111L't a11passas till inflati1111e11. Vissa regelii11dringar fii

resli1s i syfte att dk"tivcra hostadshidraget 'iOlll fiirdt:l11ingspolitiskt i11-

stn1111L'lll 111.:h att h:i1trl' 'iliid_ja si1dana hush:ill so111 alltj:i111t :ir tr;ingh(>dda. 

En utredning ( B(> 1979: lll l har u11der aret tillsatts fiir all 'iL' iiver ad111ini

stratiuncn av bostadshidragl'n. I utrL'd11ingL'ns uppgiftl'r ingar ocks:1 att 

granska dl' regler som giilln fiir inkn111stpriivninge11. att se iiver i11ko111stbe

grl'ppet nch att iiverv;iga stii<kt s a11k1111 ning till h11stadsk1is1 naden. 

Riksdagen har undn v:1rl'11 1979 beslutat tprop. 1978/79: lJ.'i. f'ill 

1978/79: 35. rskr l'J78/7'1: .'3.'il 1irn iindrade regler för kommunalt h1istads-

1illliigg till f1ilkpe11'ii1in tKBTl. Ik :indrade rl'gll'rna. som triider i kraft ar 

1980. ko111111er att fr:irnja en enhetlighl't i KBT-niv:1 mellan kommunerna. 

\bnga p1'n'ii1lniirn f;ir gennm :indringarna L'tt hiigre KBT iin tidigarl'. 

För att mntverka spekulation och oskiiliga kapitalvinster i fr;'1ga 1im 

statligt bcli1nadl' sn1i1hus har riksdagen beslutat tprop. 1978/79: 55. CL' 

1978/79: 7, rskr 1978/79: 119) om en fiirbngning av den s. k. köpeskillings

ko11trollen <H.:h om en utvidgni11g av dess tilliimpningsornrade. l.k ii11drade 

n:gkrna triiddl' i kraft den I _juli 1979. I budgetpropositionen fiiresl:is 

ytterligare :·1tg:irder i samma syfte. Förslagen siktar till att starka kommu

nernas miijligheter att nl\ltverka oskiiliga kapitalvinster. Utgi1ngspunkten 

för det förordade systeml't iir alt kommunen vid fiirsiiljning av ett statligt 

bel;u1at smi1hus kan viigra att liimna b11rgen för statslänel om försiilj

ningspri~et överstiger\ ad k1H111nune11 anser godtagbart. Om priset inte iir 

godtagbart skall enligt flirslaget riintehidraget dras in och amorteringstiden 

for bnel fiirk1lrtas. Inom budgetdepartementet överviigs f. n. i'llgiirder 

bet riiffande realisations vinst bes kalt ni ngen. 

Enligt dl'n s. k. f,e\ Hackstriim m:·1ste den som förviirvarell hyreshus ha 

tillst:llld till detta av hyresniimndcn. Efter beslut av riksdagen giiller lagl'n 

efter den I juli 1979 i hela landet. Beslutet innebiir vidare att hyresgäslllr

ganisatilln far stiillning som part i tillst;·1ndsärendet. Diirigenom har en 

möjlighet öppnats for hyresgästerna att p;.1verb bedömningen av friigan 

\llll en ny fastighetsiigare är l~implig som hyresviinl eller inte. 

Fi·1r att iika de boendes förutsättningar att överblicka. bediirna och 

p;1vl'rka sin bostadssituation hör de enligt regeringens mening fä en syste

matiserad information <)lll bostadsomri1den och bostiidcr. s. k. 13ofakta. 

Regeringen har nyligen till riksdagen iiverliimnal en proposition (prop. 

1979/80: 7~l med förslag till bostadsanvisningslag. Lagen är avsedd att vara 

ert medel fiir k<imrnunerna att genom förmedling av lediga bostadsfagen

heter skapa ökade rnnnsiittningar för en allsidig befolkningssammansiitt-
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ning i skilda hllstadso111r:1den. lkn kan <>L·ksa hli ett vnks:illll insll"llnlL·111 

for att st:irka de svagare twshalkns. hl. a. lllika inva11dr;irgrurpers. s1:ill-

11ing r•1 hostads111ark11aden. 

BustaLbSllL"iala Lkkgati1lne11 a\·shilade sitt arnetc undn ar 11>7'>. lks.s 

hL'l:i11kande !S<)l; l'J79: 37) Aktivt hoe1llk har iiverl:imnals fiir bnned1>111 

till hl. a. alla k11m11H1ner. l:letiinkandel inneh:ilkr en red1>giirdse fiir de 

fiirsiiksprojekt sllm p:1 dekgationens initi:1li\ har drivih i n:1gra k1.im

n111ner. 

Bostadssoeiala r;'1dd inom hlistadsstyrelsen fprts:ittn och vidareutvl"..:k

lar nu de! arhdt• SOIJI r:1hii1jades inlllll dels bl>StadSSllL"ia\a dekga!ionell. 

dels hoe11demiljödekgati1111e11. Viktig:1 fragl>r fiir r:1de1 under dess första 

verksamhetsar har \';1rit 111iljiifr;igor. 1"r:1gor lllll de iildres hl>elllk samt 

fr;1g1lr ang;1ende metoder fiir bostadssociala inventeringar. 

Vnksamheten med hoe11demil.iöl"li1Ni11ringar har nu tagit fart dtL'J de 

fiirsla :irens arhete med all giira verl.;s:imheten och finansierings111öjlighe

terna k;inda. I kn har visat sig ge gynnsa111111a effekter p:·1 den suL·iala miljön 

i n1:1nga hosladsl>mr:ide11. Att samla de b1>ende kring det gemensamma 

intresset att förhiiltra sin niinnil.iii iir en Himplig viig att ga fiir att utveckla 

etl SL>cialt kontaktniit i ett hostadsl>mri1de pr:iglat av anon\ mitet de b11ende 

emellan. lfterfr;1gan pa medel fiir iindarnakt har ökat kraftigt. Riksdagen 

har nyligen medgett !prnp. 1979i80: :'ill. Cl.! 1979/XO: 7, rskr 1979/80: 1191 

att 50 mil.i. kr. utöver de ~5 mil.i. kr. som tidigare har anvisats i bidrag till 

förhiittring av bocndemiljiin tillförs anslaget under innevarande budgeU1r. 

För niista hudgetiir fiin:sli1r regeringen en iikning av ramen fiir bidrag till 60 

mil_i. kr. och all e11 s:irskild l:i11eram u111 .~5 milj. kr. inriiltas. 

Trots Jen a\seviirda iikningen av medlen l"lir hoendemiljiifiirhiittringar 

kl>mmer vissa köprohlem att uprst:·i. För all de ~om planerar ett projekt 

skall ha mi.i_jlighet all överblicka sina miijligheter att m bidrag fiin.:slär 

regeringen att en preliminiir meddsram anvisas ocksi1 fi.ir hudgetiiret 

1981/~C. 

hir n:ista budgetar föresl<is vissa iindringar av den nu giillande tinansie

ringsonlningen. Hidrag skall i fonsiit t ningen kunna utg:i endast för {1tgiirder 

i omri1den. s1ll11 har stora sociala rnihlem och/eller stor andel outhvrda 

Higenhcter. Bidrag skall i dessa fall kunna 11tgi1 med 75 •.;.av den godkända 

kostnaJen för <itgiirderna. dock hiigst med J 000 kr. per li"igcnhet. Atersto

Jen av kostnaden skall liksom f. n. kunna tiicka-; med bostadsbn med 

riintehidrag. I övriga fall skall endast bnstadsbn utan riintehidrag medges. 

Hyresförlus1l:111givningen foresl:is bli avvecklad. Enligt regeringens fi"ir

slag skall l;in inte utga för hyresforluster som uppkommer efter {ir 1980. 

Komnnmernas eventuella 1-.ostnader för hyresförluster skall i framtiden i 

smilet beaktas inom ramen fiir skatteutjiimningssystemet. Eftergifl av re

dan beviljade hyresforlustliin klHllllll'r all ske c:nligt de regler som stats

makterna beslöt om ;1r 1978. 
l\1ed förhöjt bneundcrlag för den statliga bosladshc.l{iningen l>eh i vissa 



Prop. 1979/80: I 00 Bilaga 16 Bustadsd~part~mentet 7 

f;il! 111cd <"1r,;l,ilda 1illi'1!!!,!sl:i11 sti'•dL·r staten 11rrr11stni11gl'11 ;i\ h11st;1dsheh\g

g,·lsL' s11111 ;\r ;1\ kulturhist11riskt sl1•n intressc. l i1rds h11dgl'.lrr11rli~itiu11 

filrL·sl:'rs all de11 )!L'llll'llsarnrna ramen for hesl11t 1ir11 fi\rhiijt laneunderlag 

od1 1illiiµgsl;111 fas1s1iills till 32 111il,i. kr. fiir iir JlJXO 1H.:h rrl'liminiirt till .10 

111il,i. kr. fiir ;ir l'IXJ. Vidare fiircsliis att de antikvariska m\ ndighel.:rnas 

1;1m fiir tillst\rbn faslstiills till .~tl milj. kr. för vart 1H:h etta\· {1rcn l9X!l och 

11JX I. lksh1L111dcriillL'il i iirL'lllil'il riirandc fiirhiijt l;ine1111dnlag och l ifög!,!s

lan kPmr11cr all tlvt\;I', fri111 regeringen till ho.stadssl~Telsen. 

R.ili. sdagcn har 11\ ligl'n hl'sh11a1 t rror. I 97X/79: 209. C U 1979/XO: 4. rskr 

1'·>7<JiXll:.''1. Sk\.' 1'17'1/XO: 11. rskr 1979/XO: 42) Dm vissa iindringar i h1l

stadshl'sk11111i11ge11. vilka har hctylklsl' för 11111hyggnadsvl'rksa111he1e11. 

Svikt 111ed iindringarna iir alt skara en hiiltre balans i koslnadshiinsl'L'fllk 

dl'ls ml'lla11 olib hoe11dl'li1rn1L'r. dels mellan olib fas1ighl'tsiigarkall'g11-

rier. ,\11dri11garna pa skalll'Omr;idel har följts urr av vissa iindringar inlllll 

lwstadslangivningcns ram. HI. a. har lancgränsen hiijts för enskilt iigda 

h\Tcstllls fran X~ '; I il! 92 ';. 

Fn li.rnnmitt0 t Ho 1979: 04l har tillsalls under iir 1979 med urrdrag att 

utrl'da fri1gor lllll sladsfiirnyelsc. Bakgrunden iir all det fortfarande finns 

betydande brister i var l\'siska 11ch sociala miljii. Den 11111dernisering av 

heb\ggelsernil.iiin som diirfiir iir niidviindig biir d1K·k delvis ske i nya 

former. l>ct ;ir bl. a. niidviindigt alt i stiirrc 1ilstriickning iin hittills b.:vara 

de miljiil'r ~0111 "i har fr1ll i ar\' friin tidigare generationer. l\.raven r~1 att 

h11:-.k1lla med mark llch .:nergi lWh r<'1 all hiillre ta tillvara gj(irda investe

ringar talar för all en alh stiirre del av byggandet i fortsiiltningen komml'r 

atl ske: i förrn av fiirn\·elsc: inom befintliga bchyggdscmiljiier och en :ilh 

111indre del gem1111 nyexploatcring. Inriktningen och omfattningen av for

n~ ebeverksamhcten for diirfor stor inverkan r:1 miijligheterna all urrt\lla 

de bostadspolitiska rnalcn och pii sysselsiittningspolitikcn inorn hvggnads

scktorn rn. ni. Kommillc'n skall behandla dels iivergrirande fr<'1g11r 0111 den 

liirnrliga inriktningen och omfallningen av förnyelsen. dels rrincirerna för 

finansiering av dessa atgiinler. K11111millcn skall vidare se över de n::gler 

so111f.11. Sl\T förnyelsen. 

Riksdagen gav vid 1975/76 i\rs riksrniite tCU 1975/76: 22. rskr 1975/7(1: 

27(l) regeringen i uprdrag all priiva behovet av förhättringsJ{1nct Slllll 

hostadsr1ilitiskt instrument vid sidan om hostadsk\net. riintchidragct och 

hostad~bidragl'l. Llprdraget relhivisas i ;1rets budgetrrnposition. Regering

ens iiver\'iigamkn har kli fram till bedömningen all läneformen har s;'1 

viisrntliga fördelar framför en finansicring med bostadslrrn llCh riinlehidrag 

all den hör hehi11las för sitt huvudsakliga syfte. niimligcn att underH'tlla för 

iildre 1'ch handikappade. som hor i småhus av li1g standard. att finansiera 

en 11rrrus111ing av sin bostad. 

Diiremot föresH1s att liincflirmen avvecklas för de olika andra iindamiil 

som den f. n. anviinds för. Fiir den kategori. som li1neformcn i framtiden 

kommer att rikta sig till. l'örcsli1s flera lindringar av reglerna. lnkomstgriin-
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SL'rna fiir r;i111ill fiirhii1tring,L111 höjs. l);irigl'tlllm lllildras de lriiskeldfd.ter 

som dl' 111rvarande rt:gkrna har. i\-1ii_jlighl'IL'n all mt:dgt: att lanl't hdt dler 

ddvis far vara riintl'- uL'h amorteringsfritt hd1alls. men dt:n a11t11matiska 

avskrivningt:n a\· dt:tta Ian dkr dt:nna l;'1nedt:I tas hort. För den riintehii

ramk amnrtt:ringsdt:kn av fiirhiit1ringsli1nt:t fiircslas i huvudsak samma 

rt:gelsyslL'lll som fiir statliga hostadsli1n. Dt: iikade karitalkostnadn som 

dt:tta meJfiir fiir den enskildt: tiicks i hunrdsak av K BT. 

Frag11r surn giiller dt: i"tldn:s hot:nde kriiver hiinsynstagande till hur v;ird 

uL'h service 11tf11rrna-;. Diirfiir hehövs t:n helhL'lssyn rC1 de iildres levnads

fiirhallandt:n. riir att underHitta t:n samordning av de olika fr;'1gor s11rn 

handliiggs inom regeringskansliet och som herör de iildre har t::n iildrehe

redning inriittats. 

L:1n od1 hidrag fiir att anordna allrniirrna samlingslokakr fiiresl;'1s fo en 

rarn ri1 oföriindrat 30 milj. kr. lnvL·ntariehidraget fiirt:sli1s hiijt. Ramen för 

urrrustningshidrag 111. m. fiiresl{1s hii.id fr{1n 10 rnilj. kr. till 12 mil.i. kr.. 

hl. a. för att hneda miijligheter att tillg1Klose det tikamk intresset av att 

göra sarnlingslokaler tillgiingliga och mtijliga att utnyttja för olika grupper 

av handikarpade. lfada ramarna förcsl:1s kunna vidgas genom ht::sl11t av 

rt::geri ngen. om det hehövs av s yssclsät t ni ngsskiil. 

En utredning !Bo 1979: 05) har under är 1979 tillsatts för att pröva 

rrinL'ipcrna för det statliga stödet till allmiinna samlingslokaler. 

Kamt::n för heslut 11m k1n till kommunala markförviirv fiiresbs av stats

finansi·~lla skiil hli siinkt fr{1n 210 milj. kr. till 100 milj. kr. 

L11 c rg i /r "·' 11111/ 11i 11g 

Sveriges stora oljt::hernt::nde stiillt::r landet inför omfattande svi1righett::r 

mot hakgrnnd av dt::n ogynnsamma kostnadsutvecklingen pr1 olja. Atgiirder 

fiir h11sh:'dlning med t::nergi i den helintliga hebyggelsen iir i ett siidant fägt:: 

av avg(intnde ht::tydelse för en framg:'111gsrik energirolitik. V:'iren 1978 

ht::handlade riksdagen frilg;u1 om en energisrarrlan för hefintlig ht::byggelse 

1rror. 1977/78: 7h. CU 1977/78: 31. rskr 1977/78: 345). Beslutet innefattar 

riktlinjer för energihush;illning i hefintlig behyggelse fram till ar 1988. 

Kiktpunktcn skall enligt beslutet vara. att nt::ttocnergiforbrukningen i da

gens hyggnadshestf1nd <'tr 1988 skall vara ca 35 TWh lägre än vid tidrunkten 

för beslutet. En omprövning av programmet skall ske inför budgetaret 

1981 /82. 

Energihushiillning i hdintlig bebyggelse hehandlades senast av riksda

gen med anledning av rropositionen om riktlinjer för energipolitiken (prop. 

1978/79: 115 bil. 3. CU 1978/79: 37. rskr 1978/79: 394). Riksdagen beslöt då 

bl. a. om ökat stöd till kommunernas rådgivning samt om ökade forsk

nings- och utvecklingsinsatser för utnyttjande av solvärme för uppvärm

ningsändamtll. 

Energisparplanen för helintlig behyggelse innebär en stcgvi~ uppbygg

nad av in,atserna för energihesparandc titgiirder. lnvesteringsbchovct för 
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d..: h1 µgnad,aiµ:irdn Slllll fiirankds av rlalll'n har bniiJ..nats till ca I .X 

111il_jankr 1.-r. for budge1;·iret llJ7'X/7<J. ca ~.X5 miljardn J..r. fiir hudget;'iret 

l '179iSO samt l'a 3. 7 miljard..:r kr. för b11dgeU1ret l llXO/X 1. lkriikningarna har 

g_iorts i liipamk prisn. lnvestninµsbehovel fiinklas pa insatser inom si1viil 

hosiadsdepartementet-; \lHll industrid<:'.partementets an..,varso111raden. För 

h11dget;1rel 19XO/X I har den totala investeringsvulymen inom bostadsdepar

IL'lllL'ntets 0111r;1de b..:riiknah till ~.9 miljarder kr. inkl. en planerinµsreserv 

<llll 1100 milj. kr. Reµeringen föresbr att elt statsanslag av XOO milj. kr. 

;111\'isas. 

Reµeri11ge11 liimnar i budµetpn1rositionen fiirslag till iindrad finansiering 

a\' dl't statliga enagisrarstiidet. FiirslagL'I innebiir att det n11varande ener

gi,p;1rl;111..:l den ! _juli I <JXll er<it ts av bostadslan enligt b11s1adstinansie

ringsfii11.>nlni11gen. Jlpst:1dsl;i11 fi\r energibesparande iitgiirder liimnas under 

l'iirul'.;i1111ing att e1u.:rgi..,parbidrag har bevil.iats for atgiinkn. Kravet p;'i 

lanesid .. l'rhl't i fr;.1ga om l:in för L'nergispari'itgiinkr sldirps för andra 1[1ntaga

rL· iin ko111m11nL·r 11eh samfollighetsfiireningar. övrigt iir villkoren fiir liin 

till ..:11ergih..:sp;1ralllk ;1tgiirdcr oforiindrade. 

Rl'geringen har hediimi det angeliigl'l alt staten'> planverk som har an

svar~·t fiir att utfanla hestiimmelser. utarheta bediimningskriterier och 

godkiinnanderegkr inom 0111r;1dct far iikade resurser för all följa detta 

l(1rsknings- och utvecklingsarbete sa att de positiva erfarenheter som glirs 

skall kunna iiverföras i praktisk tilliimpning inom st1viil byggnadsväsendet 

Sllfn pa plansid;1n. 

Flost:1dsministern har med stiid av regeringens bemyndigande tillsatt en 

siirskild deleg<1tion (Bli l<J7H:03) för fr{1gor om energihushi11lning i befintlig 

bebyggelse. Delc:gationen har till uppgift att följa genomförandet av energi

srarpl;1n..:n l>Ch vid behov initiera ;1tgiirder eller utrednin!,!ar samt Uppmiirk

sa111ma hiils11risker som kan uppsti1 i samband med energispari\tgärder i det 

befintliga b}ggnadsbcstiindet. DelegatilHlen kommer under :1r 191'\0 all 

prl'semera underlag fiir st;1tsmakternas stiillningstagande till den fortsatta 

inriJ..tningen av cnergihush;'illningen i befintlig bebyggelse rr. o. lll. budget

;'trl'l l<Jt<l/~C. 

B1>stads111i11istl·rn har Sllfll tidigare niimnts tillkallat en utredare O:fo 
llJ79:t13l med uppdrag att utreda fri1gan om individuell m~itning och debi

tering ;1v kostnader for uppv~irmning nch tappvarmvattenberedning. Upp

draget avser enligt direktiven mätning och debitering för silviil hostiider 

som lokaler for fiir\'altning. serviceverksam het. småindustri etc. I utred

ningen hör enligt direktiven - forntom energihushM\ningscffekter - redo

visas tekniska. ekonomiska. administrativa m:h !'.Ociala foruts~ittningar 

s;1ml b~·rethkapsdfckter. 

l'/1111- och hyi:g.fi-1lgor 

I september 1979 i.iverfonnade utredningen (lfo 197~: 07) om ny bygg

nadslagstiftning ett förslag till bostadsministern om ny plan- nch bygglag 
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IS()[ I l'.l/'l: <>'i Pdl (1(1). Fiirslagct h:1r s:inh r:1 rc111i..,, till l'll Slllri anl:d 

rc111issinst:1nser. hl. a. till landch samtliga Klllllllllllll'r. RL·misstidc11g:1r11t 

de11 ~juni I <JX<L 

l 11rl·dningl'n h:1r i sitt fiirslag d'tl'rstriivat iikad l'fkktivitl'I od1 hiittre 

k \ alitL't i lil'n fl'siska rl:111l'ringl'n. Samtidigt syftar lltrcdninµl'n llll'd -;ilt 

fi1rslag till L'll rationellt s~ stl'Tll fiir 1narkan\·ii11dningshe•;Ju1 som liin111ar 

1111"\"lllllll' fi.ir hniirda inlre"entcr all Jiillllla sina SV11r11nktl'I" r:1 hcshlll'ns 

11tf11n11ning. l :1rcdni11gl'11 11nderstrvkl'r siirskilt 111ii_jligheterna till 111cdb11rg

arinlh1:111de 11d1 viJ..IL'n av alt den l'nskildes sliillning prl'eiseras klarare iin 

id::it~· 

f·iirsla!!L'I innchiir \·idarl' hl. a. att ko11111111ncrnas stiillning stiirJ..s i fiirhid

landi.: till staten ,Kh att den c:nsJ..ildcs hyggnadsri\tt dl'finiera.., klarare. 

L:111gv:iriga hygg11adst"iirb11d kan inte hingrc utnyttjas s,1111 el\ inslag i 

IH gg11ad -;rL·gleri ngcn. l\.,im 111u 11crnas iivcrsikt I iga plancri ng lagfa-;t s. 

Regil'r '"11 hiinsynstagande lill riksintressen förl'sbs bli samlade i lagl'll i 

L'll ,:irsJ..ilt kapitel. 

P:t grund av fiirslag i rrnr. 197f/./7ll: 111 <hit. l~l n111~1tglirder1rn1t kr:111gel 

1.H:h nniidig byri1krati 111. n1. har riksdagen tCU 1979/Xll: :I. rskr 1979/XO: 71 

hcsl11t:1l om iindringar av hl. a. reglerna om hvggnadslov i hyggnad'>stad

gan. I le iindradl' hestii111111clserna. som lriider i krart den I .i<tnuari 19XO. 

innt:h:ir hl. a. att vissa i1tgiirdn undantas fri111 hvggnadsllnspri.ivning ueh 

alt ;1nsiikan om hy):!gnadslov till enklare {1tg;irder for göras muntligt. 

Reformförslag om ko11111111nernas galu- och viighallning har la):!tS fram av 

1%<1 :1rs viig111redning i hct;inJ..andet (SOU 1977: l~I l\.0111111unal och en

skild \·;igh;1llning och av ):!atukostnadsutn:dningen i betiinkandet (SOU 

1977: 1151 l\.0111n111nernas gatuh;tllning. Fi.irslagen utsalles vid remisshe

handlingen i vissa delar ri.ir en s;idan kritik att en Översyn har ansetls 

niid\"iindig. Övcrsvncn innefattar hl. a. en studie: av olika konsekvc:nser av 

l'n viig- och gatuta.xa som niira anslnter till de avgiftssystem som tilHimpas 

för ,;i-avgifter. 
Slr<"tlning i bostiider lill föl.id av förhöjd radonhalt iignas swr 11prmiirk

samhct. Den av regeringen tillsatla radt>11utrcdningen har Himnat preli111i

niira fiirslag (hl. a. Ds fo 1979:9> till :'1tgiirder fiir att minska str;dningen i 

hvg_!!nadn. till finansiering av dessa {1tgiirder samt 1 ill rn1gra111 för fortsatt 

forshning för alt minska str~tlningen i byggnader. Regeringen viintas !ligga 

förslag lill riksdagen under varen 1980. fl1rskning och utrcdningwcrksam

het p;1g<"1r hl. a. genom centrala myndigheters och statens r:·id för byggnads

forsknings försorg. lnfonnationsmaterial har u1arhetah hf1de till komm11-

nent<1 lll'h till allmiinhe1en. I kommum:rna pi1gar dler förbereds uppspar

ning av hu~ med förhöjd radonhalt. 

Inom rlanvcrker utarhcras förslag till en reviderad utg:iva av Svensk 

Hyggnorm 1975 (SBN lll75l. Delar av denna har undns@lts regeringen for 

priivning. Förslag av mer princiriell betydelse framJ;iggs bl. a. betriiffamk 

brandskydd. h;i\sofarliga material. \\rav p~1 ljllllisl1lering a\ fönster samt 

krav ra encrgihush:illning vid ombyggnad. 
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lrll>lll rallll'n l"i1r FN." harn111il_ii"1;1r har bu-,t;1d'<dl·parll'illt:ntc·t i11itin;1l l'll 

t(ir,\ik,pn1jd'1 i Fin,p:111gs ho111m1111 sPrn \\ f"tar till all s111dl·r;1 kPnsl'h\l'll

'L'rt1a ;t\' tH.:h lllL'llll\t:ltla f(ir att j p\ant:rillgL'll ;t\ ht>sl;1ds11111r;tlkl1 lltg:1 fr:111 

harns hl·ltuL hra\· ui.:lt iinsk.:111;·,1. 

/\ .1i.1k rif..s1•/11111·ri11.I! 

I~q!t:ringen tog umkr förra h11dgL'L'1rL·t gL·1wn1 heslt1t rihtadL· till l">n·:'rda 

;i111ho:tsverk od1 till samtliga Einsstyrel,L'r st;illning till rcsul1<1tct :tv arhc-tt:I 

undn den f\·siska riksplaneringcns planeri11g"h·de. I samband hiirrned 

forl~ingd.:s p\anc-ringsskc-del med en andra et;1pp. l ,~insst\Teherna sl-.al\ 

reduvi-;a resultatet a\ det fiirtsatta arhctl'l ar 1•n.:::. Fiir vissa fri1g1lr skall 

J;inssr\ relserna l;i111n;1 en liigL·srcdlwisning ;ir IYXO i anslutning till n:dP" is

ningen a\· 191:<0 i1rs liinsplancring. Statens plarncrk lwr fött uppdr;1g ;1tt 

J;imna fi_irslag till anvisningar for dessa redovisningar. 

I prop. J 97X/79::: I:; med redl•visning av planeringsskedet i den fy,iska 

riksplanl·ringen har regeringen redl•\·isat resultatet a\· arhelL't under 

planering'isk.:del till ribdagen. Kibdagen har I CL 1979/XO: fi. r>kr 

1474/XO: X71 behandlat pnlpllsitionen lldl hifollit regeringens fiirslag till hur 

riktlin_i.:rna filr hushitllni11g med jordbruksmark skall anpassas till r;"tllande 

ion_lhrubpl1litiska fiirutsiittningar o..:h hur riktlinjL'rna l'iir lritidsbebyggcl

sen,; tl!ve..:klini; i vissa delar av l<mdL'I skall fiirlydligas. KiksdagL'n har 

~amtidigt bl. a. beslutat om vissa kpmpletteringar av riktlinjerna. 

Dl' niirmaste :1rens arbete biir enligt rl'gningens tidigare 11;illlnda beslut 

t'r:imst inrikta' p;1 dds omr;·1despla11er fiir tiitorter vars expami<>n bn 

~or11ma att heriira jordhruksmark. deh 111er preciseradl' planer het r;itrande 

l"ritidsheh,·ggdso:ns utveckling i vissa urnr;idcn. Vidare iir d<:t angeliiget alt 

1·un,;itta arhclel llled att <ikersnilla nat11rv[1rdens. frilul't•;livets od1 kult11r

·11i11nesvarde11s i111ressen. 
I i"\\Tigt fiinnsiitts arbetet fortgi'i i t:nlii;hL't mo:d dl' av kl1mm11no:rna 

11ppri"11tade prngrar11111rn I"iir att fullt"iilja riktlinjerna för hushiillning lllcd 

mark od1 vatten. Ans\·arL'I fiir samordning av de statliga 111yndigheternas 

medverkan skall som tidigare vila p;·, l;insstyrdsnna och statens plan\·erl-.. 

Detta inneh;ir att arbetet fortsiittningsvis med att fullfölja riktlinjerna för 

hushidlning lllcd mark och vatten klHHtner att ske gt::nom att de natil111ella 

intressen Slllll reduvisats viigs in i den löpande planeringen pa olika nivi1cr. 

I sept.:mher ll>79 puhli..:erades en inom hostadsdepartementct utarbetad 

:-appllrt \SOU 1479: 'i4. 5)\ Hush;\l\ning med mark uch vatlL'.ll ~- Vissa 

1·ri1gl>r bchiivn enligt rapporten uppmiirksammas siirskilt i den fortsatta 

utvecl-.lingen av den l\siska riksplaneringen. Det giilkr t. ex. belastningen 

ra natu1 miljiin a\· olika miljöfon1reningar varvid siirskilt heh\lvet a\ insat

.;er l1ll>I fiirsurning..:n p~11alas. Vidare kriivs förhiiltrad handlingsheredskap 

inför introduktiun av 11~ a energiklillor och en hiitlre ö\·erhli..:k iiva Pch 

r·t:servation ;1v resur·.,cr för prndukti\ln. Aven fri1gor rörande ha\·eh re

.;urscr och sötvattenresurser behandlas. Vidare framh:1lls vikten av all 

!·inna viigar till förenkling al' arhelSfl1rrnt:rna i den fvsi~l-.a riksplaneringcn. 
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Rapp1>rlcn remisshehandlas f. n. R.emisstiden gitr ut lkn 2_iuni 19'1<0. Viss 

informatiunsverksamhet har forekommit med anledning av rapporten. 

lkriirda l~insstvrclscr har f:"ttt regeringens uppJrag att redovisa förslag till 

n;irmarl' avgr;insning av de obrutna tj;ith1rnr;1dena vilkas omfattning i stort 

har lagh fasta\ riksdagen (pwp. 1977/7'1<: 3 I. CLI l977/7'tl.: 8. rskr 1977/7'1<: 

99!. hirslag viintas under hii1jan av iir 19'1<0. Linsstyrelserna i Norrbottens 

rn.:11 Yiisterb1>llL'11s liin har vidare regeringens uppdrag att redovisa konse

k vensenw för markanviindningen av aktualiserade viigdragningar i vissa 

delar av T;irna-Graddisomr~1det resp. Sarek-Pite- och Kebm:kai~c-omr{1-

dena. Redovisningen viintas under hö1jan av i1r 19'tl.O. 

Under l,udgetaret 19'tl.O/'tl. I fiiresbs att statsbidrag skall utg;'1 med 3 

milj. kr. for planering i omr:1dcn lHir iivervöganden friin rikssynpunkt för

anleder siirskilda insaher. 

(hrigt 

Fi\r lant111;itcri- och kart verksamheten fiiresl;'1s en anslagsneriikning med 

utgangspunkt i hu\'udforslagd vilket innebiir en total omslutning om ca 400 

milj. kr. En viss amhitionshlijning föresl;is dock. Lantmiiteriverket fiire

shis si1b.les tillföras 500 000 kr. fiir att fötNittra verkets Oygfotografering 

med syfte att bl. a. tillgodose speciella behov för skogsbruket och natur

viirden. Vidare föresli"1s att verkets utrustningsanslag riiknas upp med 

90tHIOO kr. Gennm denna flirsUirkning förbättras lantmiiteriverkets möjlig

heter att gerlllmfiira si'illana besparingar och rationaliseringar som förut

s~it t s i huvu1.lriir-,lagel. 

Fritidsboendekommitten (Bo 197'tl.: 01 l viintas avliimna sitt sluthetiin

kande under b11dgcU1ret. l.'tgitngspunktcn för kommitkns arnele skall vara 

att olika samhiillsgrupper skall ha frihet att viilja mellan olika siilt all 

11111yllja fritiden och att samh;illet biir medverka till delta och till att 

fritidsboendet utvecklas i former som iir förenliga med naturvardens krav 

och kravet p;i god h11sh;"1llning med na1urresurser. energi och samhällseko

nomiska resurser. 

Landskapsinformationsutredningen (BL> 197'tl.: \\'tl.) väntas ocks;i Higga 

fram sitt betänkande under hudgeti'1ret. Lltredningsarbetet syftar till att 

genom en hiittre samordning mellan olika myndigheter m. rn. i\stadkomma 

en effektiv organisation och rationella arhetsformer för insamling och 

bearbetning av landskapsinformation. 

Regeringen har under hösten 1979 utfärda\ 1illäggsdirektiv till den utred

ning (Bo 1977: 01 l som har föll till uppgift all utreda formerna för en 

san1rnanföring av verksamheter avseende allmänna kartor vid statens lant

miitcriverk och Liher Grafiska AB IKartutredning 78l. I dird:tiven. som 

grundar sig pil ett tidigare Jelbetänkandc (Ds Bo 197'tl.: 4) och Jcss remiss

behandling. anges att regeringen avser genomföra sådana ;itgärder i gällan

de hestämrndser all urrhovsrättcn till de allmänna kartorna förs över frtm 

I .itier till lantmäteriverket och att offentliga myndigheter ges generell rätt 
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att 11ll1t ers:i1111i11g a11v:i11Ja kart111ateriale1 fiir eget hruJ... Det fonrtsiitts 

vidarL' att lantmiitaiverket efter pri1vning skall ge iiven andra r:itt att 111ot 

ers:it111ing 11tnytt.ia J..art111atnialet filr fiil.idpn1duk1ion och att regleringen av 

begreppet allm:inna kartor skall iindras s:-1 all lantm:iterivaket i viss <Hl1-

fo11 ning for miijli!,!heter all a \'\'ika frt111 de olika kart versionernas t} p111fi.i

ranJc. lltn;dningcn her:iknas liimna sitt sl111bc1:inkande under h11Jgc1:1ret 

1979/XO. 

Eitn1p:1r:1det har tagit initiativ till en kampanj om stadsförnyclse -.om 

.skall pag:·i under :1ren I 9XO och I 9X I i Europar:·1t1e1s mcdlcmsl:indcr. Rege

ringen har med anledning diirav tillsatt en nationalkommitte (Bo 1979: Onl 

med uppdrag att ansvara för de svenska insatserna i samband med denna 

kampanj. 

l'ndcr 1979 har en kommilll; !Bo 1979: (}~) 1illkalla1s för all behandla 

fr!1gan <llll planmässig sanering efter industrinedHiggningar. Enligt dird.ti

ven hi1r ;·1tgärderna efter en industrinedHiggning huvudsakligen inriJ..tas p:1 

att w till vara den resurs snm J..:11 befintliga a11Higg11inge11 J..an utgöra. Aven 

i fall dit rivning od1 avsliidning av i11dustriornr:·1den sker :ir det nödv:indigl 

att detta föreg;1s av en planrniissig bedömning. Litredningsarhctet skall 

b..:drivas s:"t att slutredovisning l\an giiras före utgangen av :1r 19XI. 

A11slt1ge11 Fir huclge11irl'l 19811/81 

Anslagsyrkandena för nästa hudgetM inom hostadsdeparternentets vcrk

~amhet~omr:'illc urpgt1r till 15 l::!h.> milj. kr. De anslag som tidigare redovi

sats pit karitalbudgctcn förs som en följd av budgetreformen in under 

littera H. Bostadsfi.irsö1jning m. m. Anslagsförändringarna i fiirhiillande till 

statsbudgeten för innevarande budget{1r framgi'tr av följande sammanställ

ning (milj. J..r. l. 

·----- ··--- -
Anvisat Förslag Fö1t1mlring 
1979/80 1980/81 

A. BllstadsJcpartemcnlct m. m. 22.9 29.<> h.7 
8. Hosladsfiirsörjning m. m. 'I 2 054.4 14945.(> ! 21Nl.2 
c Planväsende! 3<U ~ l.h _,_ u 
n. Lantmlitcri- och kartviiscndct l l l .2 119,'\ -t- IU 

Totalt för bostadsdepartementet 12218,8 15126,3 +2907,5 
·----------··---·----- - ·--·----- .. -----

' lnheräknat '\ 2<14.5 frr111 kapitalbudgeten. 
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Bl lST:\D"ilHPAKIT 1\1 E \ilET 

l i1drag 

l'R< lT( >!-\.<>I .L 

vid regeri11gs~a1nma111r:ide 

l 'i7'J- I 2-2 t 

Filrcdragamh': s1~1hr~1d..:1 Friggchl' s~tvitl avs..:r fragllrna und..:r li1tera A llch 

B: stahr:·ide1 Danell s:l\ i11 av;.cr fr:1gl'rna under lillaa (_' nd1 D. 

Anmiiia11 till .•aabhudi.:t•tcn för htuli:ct<irct I 91i0/ll l sa vitt a\ st•r hostadsdepar

temcntcts verksamht·tsomriide 

Jrci'lunde h111·11dtiteln 

A. BOSTADSDEPAIHE\IE'.\TET :i.t. 'I. 

A I. Hoslarlsdepartcmcnkt 

197Xi79 Lltgif1 

I ')79/xO An~,h\g 

I 9~li/~ I Fiir~la!:( 

Personal 

I la11dlligganlh: p.:r•;<>nal 
(. lHig J'l'l'.,c'lllai 

!\ns\aj! 

I .iin~kc>s! nad<:r 
Rcs~el ~~ltini11gar 

1:ivt'1: 111rikl's rt'surl 
f.xp,,nscr 

17122353 

Jt, t 2 I OOll 

17 57.'i ()()(I 

l'i7'1/XO 

h7 
-B 

110 

l·Hl9000 
332 llOll 

970000 

16121 000 

lkri\knad ~indring 
!980/Xl 

"I O'l5!Klll 
+ 2 IXllllll 

t l..\ I ll!IO 

_,. 1 45.ionn 

:>.led hiinvi,ning till sammanstiillningen b.:riiknar jag anslagd för niista 

b11dg..:::'1r t il! 17 _<.75 0110 kr. 

Jag hem~t~illcr att regeringen föresbr rik,dagcn 

att till Hus1i1d1dl'{Jt1rt1·111n1T<'I för budgct:lrct 1980/XJ anvisa ett för

slag\ill1Slag av 17 ."75 t)l)O kr. 
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:\ :!. l\ormuitt~l'r 111. m. 

I 'l7S/7lJ l 1 tj!ifl 

l'J7•!/XO Anslag 

I '!Xll/X I hirs lag 

'i X.'iO 000 

I I 4X'i 000 

\lt:d h;in:,vn 1ill den hL~r;iknadc 111nfattningcn a\ utrcJning~,·crbamh;:

kn hcr:ik11ar _jag J'iir niista budgL'l;'ir anslaget till 11 4X5 Ollll kr. Jag har 

h:irvid bl. a. herii!..n;it medel för i),·ersik1lig;1 undcrsiikningar a\· l1111r;.iden 

med skn:drisker samt 1.1 mil.i. kr. for Sveriges dd1agande i Eururar;1de1s 

s1a,J<,J'\irn yelscka111pa11.i. 

Jag ht:111st:'1llcr all rcgt:ringen J"iiresbr riksdagen 

;itt till /\.,1;i1111;11,.,.,. 111. 111.ftlr budgct;1rd l<JXO/Xl anvi-;a dl rescrv;1-

tio11"111slag a\· 114X5000 kr. 

:\ 3. Extra utgifll'r 

I 'J7X/7'! l'tgif1 

J '!74/Xll .'\nslag 

I '!XO/X I hirs lag 

.171 XOI\ 

.100 ()()() 

.100 0(1(1 

150214 

Anslaget hiir for n;i-;la hudgetar föras upr med ofi.iriindrat helnpp. 

Jag ht:mst:illcr att regcrin!,!en foresl;'1r riksdagen 

att till Lrrm 11rt:ificr fiir b11dget;'1rc1 J'!XO/K I anvisa ett res,:r\"alions

anslag av .1000011 kr. 

A .t. Bidrag till vissa intl'rnationella organisationer m. m. 

f'J7X/79 Utgift 

l'Ji'!/Xll Anslag 

J lJXll/X I hirslag 

f 072 h.'i4 

(i.~ll ()0(1 

240 ()()() 

Rt:servation 

Fr:in anslaget hest rids J,;,:istnadcr fiir hl. a. Svt:rigcs bidra!,! till vissa 

internationella organisati1rnt:r ni:h svL·nskt deltagande i del internationella 

samarht:ll't inom derart<:rn<:nteb verksamhchomr[1de . 

.lag ht:rn~tiilkr all regeringen fiireslar riksdagen 

att till Uidrag rit/ 1·is.1·11 i111a11ario11d/11 11rga11i.rnrio111·r 111. 111. för 

h11dget;'1ret l'!KO/X t anvisa dl reservatit,nS<tn~lag a\' 240000 kr. 
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B. BOSTADSFÖRSÖRJ!\llNG 1\1. M. 

R I. Bostadsst~-relsen 

l'J7K/7Y l'lgif\ 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

27 O'iO 57h 

31 :n I 000 

33 30 I 000 

Hnstadsstyrelsen iircentral för\'ahningsmyndighct med 11rrgift att friimj:i 

hostaJsfiirsörjningcn. Den iir ods'1 chef~myndighet fiir liinsht>stadsniin111-

derna. l>et ;'diggcr styrelsen vidare bl. a. att handliigga iirenden om stahhi

drag till energihesrarande atgiirder i kommunala och l<1ndstingsk<llllllllln;da 

byggnader. 

Austadsstyrelsen leds av en styrel~l'. Chef för hostadsstyrelsen iir ~·11 

generaldirektiir. Inom styrelsen finns fclll byr;ier: kanslihyran. 1;111c- och 

bidragsliyr-;m, rlaneringshyr:111. tekniska byr;·1n nch viirdcringshyr;11i. Hos 

styreben finns vidare en samlingslokaldelegation. Till styrelsen finns 

knutna cl\ r;\d för bt:bnings- neh viirderingsmetnder och c\t bostadss,ieia\\ 

rad. 

Personal 

Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

U1gi/icr 

Lönekostnader 
Sjukv!lrd 
R.:~cersiittningar 

Lokalkostnader 
Exrens.:r 
A11trnna1i~I-; databehandling 
lnfonnatit•n 

L' f'J'hiird.rn 1 cdc I 
N.:trourgift 

'V<irav .:nglngsanvisning 61."i 000 h. 

1979/XO 

JO() 
67 

167 

19 363 000 
60000 

3.'i2 000 
4 H03 000 
1997000 
13.'i.'iOOO 
3 651 000 

315KI 000 

250000 

31331 ()()() 

--- ·-··-·---··--

Her;iknad ;indring I 9HO/X I 

BostaLh
styrelso:n 

+ I 
+ 0 

., I 

-+·I 63tlOIMI 
+ () 

+ 130000 
... 32 I 000 
+ 200001) 
+ 16~.'000 

,-(349000 

+4315000 

- 210000 

+4525000 

Före
draganden 

I 0 
+ () 

+ Il 

+I 13'/l.OtWl 
+ 0 

+ () 

+ 321 000 

+ XI 000 
+ 45(KKl 

+ 175000 

+1760000 

-. 2100\K) 

+ 1970000 
··---------
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B, >.1·111.lss IYr1·/s1· 11 

Boslad.,sl\reben har i sin an.slagsfra1i1sliillning fiir b11dgcL1rL'l l'lXO/XI 

rcdPvisal en vaksa111hL·1srlan som iir avsedd all \·ara ell 11mkrlag fiir 

hesl111 um i11rikt11ingen av hnstadsverkets arbl!le r;1 liingre ,jkt. :\ \ sikkn ;ir 

all rlanen skall rl'\ ide ras ;·1rii)!en. 

Styrl'isen har l1cksa rL'do\'isat vissa 11rrgifler 0111 sin v.:rks;1n1het 1111der 

d.:l !!'111gna hudg.:1i1ret 1H.:h heskrivit p:'1g;ic11dc arhL'ts11ppgii'IL·r. <odl de 

Sl~lll har adminislrativ karakt~ir som de övriga. 

Ikrriilfande .sill behov av resurser framh;ilia .,1yrcl,e11 ;1rt dL'l i f1;1,c;111111 

\·issa uppgifler heror av de11 samlade iirendemiingdcn in1H11 Ian- od1 hi

dragsgivningen. lkl administrativa arh.:tet omfaltar friimst 11ppliiggning ;i\ 

nya bn, her;ikning och aviseringar av riintor. amlirteringar ud1 riintehi

drag. hokt'iiring, urarhetande av ;1nvisni11gar rill fiirfattni11gar lieh fiir l;ins

hosladsniimndernas ad111ini-;1rali11n sam! prövning av hesviir. 

An takt hewiir i.iver liinsh1istad-;niimnd..:rnas he-;1111 \'ar undL~r hudgdaret 

l97'xf79 ungefär lika SIM! snm ;iret innan. dvs. drygt 1 XOO. Regeringen har 

rill hostadsstyrelsen remillnat hesviir iiver 'il\Tclsens heslul i mindre 

omf.1ttning iin 1idigare. 

Den eenlrala hanteringen av ltines\ stemct iir i l111v11dsak ha-;crad p:1 

ADH-systcm. Sy,tenh::t iir konstruerat ;ir l9<i7 lli.:h hygger d;irfiir p;1 en 

fi.iri1ldrad teknik. L'nder ar 19n gjnrde sryrclsen en fi»rstudie av-;cemle dels 

modernisering av n11vara11dt' system, dels urvidgning av syslL·mel till all 

omfatta hl. a. rutiner, framför all! hos liinshnsladsnii111nderna. -;om nu 

sköts manuellt. I skrivelse till regeringen den IX juli llJ7ll har stvn.:1'.en 

ankdlit om all fi1 gcnllrnfiir;1 en huvudsrudic for all niirmare 111red;1 fiinll

~iitrningarna för en utvidgad ADB-hantering. Utveeklingsarhclel hör enlig! 

styrelsens mening lixhiittas med sikle p;\ att ell nytt system. innefattande 

i\ven fönshostadsniimnderna. skall införas ~1r 19X:I. 

En översyn av del PL'rsonaladminis1ra1iva omr;1det pi1g;ir inom styrelsen 

med syfte all fiirhiitlra hl. a. intern infi.mnalion. intniduktinn av nyanstiill

da och personalurhildning. Styrelsen 11nderslryker all omstiillningsproh

lem i sam hand med iivergr1ng till ADB kriiver ~iirskilda pcr,onaladministra

tiva insatser. 

En aktuell arhersuppgirt anges i verksamhetsplanen vara all sys1e111a1i

~era och förhiitt ra erfaren hel s!1lerföringen mellan liinshosladsniimnderna 

l)Ch h1istadss1yrclsen samt atl urvci.:kla kontaklerna dem emellan i syfte att 

t>ygga 111 den ut{1trik1adc upplvsning~verksamheten och akriviteten. 

Under hudge1f1ret 1978/79 har hostadssryrelsen inventerat viinle- 1ieh 

siikerhetshandlingar vid sex fanshosiadsniimnder mot fyra under n;irmast 

förcg{1ende budg.etrlr. Styrelsen har vidare inspekterat nio hinshostads

n;imnder under hudgett\ret 1978/79 som ett led i övervakningen av niimn

dcrnas arbele med granskning av förmcJlingsorganens ha11dha\'ande av 

bosradsbidragen. L!nder budget{1ret 1977/7X insreklerades sju niimnder. 

Byräer. enheter och grupper inom bnstadsstyrelsen har -;!utfört och 

2 RiAsdagen /<JN/Xll. I .1al)/I. Nr /IJO. Bila.lit1 /n 
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red<'' isa! <•lika 11ppµifler 1111der h11dgL'l<Het 197'/l./79. l:fostads,·crkch flire11k

li11g't1trcd11ing har I:in111at sin sl11tredovisning. En annan grupp har undcr

si>kt förn1s:ittningarna for 111i.ijlig förenkling l'llcr fiiriindring a\· hesviirshan

tcringL·n i s~'fte att hl. <1. fiirkorta handfaggningstiderna. 

Bland arhL·tsuppgifter a\' ickL· administrativ art S<>lll f. n. pi1gi1r niinmer 

hos1adssl\rdsL·11 friig<lll om de :ildrcs h<•stadsforsörjning. 111arheta11dc a,· 

anvisningar for b,1s1adsfiirsii1jni11gspn1gra111 och medvt·rkan i att 111veckla 

lllL'loder for hllsladssociala inventeringar. En projektgrupp inolll si\ relsen 

arhe\<11' f. Il. med fr;1ga11 <.lm all decentralisera hes!Ulanderiittcn i !;·1nL'- OCh 

hidragsiiri:nden 1111 ko111111tll1L'rlla. 

Sl\Tl'isL·n finner do.:I a11geHige1 all kunna ta upp arhelet med frag<ir som 

giilkr olllhq;gnad och föriimlri11gar i1wm hostadshL·~t{1ndL·t. ho~tadsför

,·al1ni11g od1 hoc11dci11lhu1nde. Vidare anser styrelsen all informalion och 

l-.11nsu111enlupplysning ,,m hostiidn hör öl-.as. R:·1d <lCh anvisningar fi.ir 

111fonrn11ng a\ prngram l'iir upphandling hör ntarhetas till stöd for l-.ommu

ncr11;1. H11cndemiljiifrtignma krii1.::r likad uppm:irksarnhcl. HI. a. hiir ho

sta<hhygganLkl 11tviirderas fri'1n milji.imiissiga synp11nk1er fiir att fa under

lag I'iir information. rel-.t>mmendationer. norlller och hebningsregkr. 

1~.lt 1nera -;ystema1isl-.t arhete hi.ir Lignas ;'il att studera effekterna <1\' de 

<•lil-.;1 J;111e- ,1c:lt hidragsformcrna. 131. a. biir energislödel 11ppmiirbammas. 

Ko\111ads11rpföljninl,! och Ul\'ccl-.linl,!sarhcte i fr:1ga om analys a\ produk

tinnsl-.ostn.ider hediimer slyrelsen Slllll en stor arbcts11ppgif1. 

I siirsl-.ild 'ikrivelse den 4 <lktoher 1979 har hostadsstyrelscn inknmmit 

med förslag betriiffande personalres11rserna. i vad avser avliiningsför-

111;111cr m. m. 

I. Pris och liincomrLikninl,! rn. m. + 3<i50000 kr. 

2. lk hcsparingar som hostadsslyrclsen enligt h11vudförslage1 har re

d1wisat inneh:ir att antalet tjiinster minskar med fyra och all k1rns11ltpos1en 

red11L·eras med 5 OOtl kr. En minsl-.ning ;1v anslagen till resor. expenser ,1ch 

i111'11rmation sk11llc medföra svririghcter att 11ppr~itth:illa verksamheten p;i 

iinsk \iird niva (>Ch fiirsvara för styn:lsen all fullgöra den mer uUitriktade 

\Cl'l-.sarnhel snm följer av statsmakternas beslut om bostadsvcrkels arhds

llPP!,!iffrr. 

·'· hir alt styrelsen skall k11nna intensifiera sin ulatriklade verbarnhct. 

ge l-.011sumentinformati,1n i11l1m verkets omr:ide samt hitriida liinsb,)stads-

11:·1111nderna i dcn1s informationsverksamhcl förcsbs en fiirstiirkning med 

en handliigl,!anj:insl surn inl'ormationssekreterarc I+ 11 X OOtl kr. l. 

4. h.ir arhelcl med k<>mmunala bostadsförsör:jningsprngram od1 hL)

.sladssociala inven1eringar 111. m. samt fiir studier av 111giingsslandard för 

uternil.iö ,1ch u1rustning begär styrelsen en ökning av anslagsposten ErsLitt

ning för kon!<.ul!uppdr<ig ( ~ L\0 000 kn. 

5. Posten Rcseersii11ningar behöver riiknas upp för all rni~jliggöra en 

iikad u1i11ril-.tad verksamhet. for arbetet med hnstadsfi.irsör:jningsrrogram 
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Pl'11 h11stad-,suL·iala invcnlcringar. fik del v;1 r;1dt·11s vnksa111hct samt fiir en 

iil.-;1d vcrbamhct 111t:d cirk11lati1111st.iiinstgiiri11g n1. m. (I 10~000 kri. 

fi. Ansla)!Cl 1ill .'\l>B fiirL·-;l;·1s uppriiknat nll'd 2'i 0001--r. fiir <it! mii_jlig):!iira 

'PL'cialkilrningar av 11mkrsök11ingar inom SCB: s 0111ri1dc. Vidare he):!iir 

s\yrl'i-.cn <>l'i\100 kr. filr a\\ gilra en h11v11ds111die \\Il\ u1vidgning <i\' h11stads

vcrl.-e\s ADB-systern 1-Hi-.IOtHlfl kr.I. 

7. l'a grund ;i\· all Lihcr Filrlag har iivcrla):!i\ fiirsiiljningcn ;1\· hostad.s

sl\ reisens fiirt;1tt11ingssarnling hcriil--nas st\Tl'isL'llS inl.-01mtcr under p1>stc11 

Llpphiirds111cdcl minsi--a (-· 2IOOOO kr.I. 

r i1rnlrug11/fdl'11 

H, ist:nbst nelsens rcsul\atanalys i verksamhet splanL·n for hudge\arci 

19XO/X l u\giir enligt min rncnin)! en gud grund fi.lr cl\ fons;1tt arbete i syfte 

;!lt c!Tcl.-li\·cr;1 sit\'~il hostadwcrkcts administration s11111 de ho .. aadspolitis

ha i11stn1mcntcn. 

S11m_j;1g anm;iJde fiirrn ;"1ret bedrivs sedan en tid tillbaka en (i\·crsyn i11u111 

b11qadsstyrelscn s11111 a\·scr verkets framtida orp111isati1•n. En utg;111gs

punkl fiir arbetet har varit \'ad jag anfilrdc i pnip. l'J77/7X: ':!5 1>11\ rik1li11jer 

for ;1nw;1rsfönklningcn i1111m bostadsförsö1~jningen m. 111 .. nii111lige11 alt 

veri--sarnhctcn vid hostadsstyrclscn -;i.-all bedrivas ulan rcsurstillsk11tt. 

I ('Il skrivelse till rq;crin):!en har hostadsstyrebl'n anmiilt all man sikt;1r 

till all a\'sl11ta iiversyns:1rbetet under t1r 1980. 

Rlistadsstvrcl-;cn h:1r ge1wmfiirt en fiirst11dic angal'nde ett utvidgat 11ch 

mndl'rniscrat dataht:ha11dlingssy-;tcrn filr h11statlsst\ rclscn t>ch J;insho

stadsniinrnderna. A \ siktl'n ~ir all nya t\ DR-rutiner fi1r 11thl'lalning. hokfii

ring llt:h avisering a\· bn skall göra t!et miljligt för bnsbostadsniirnndcrna 

alt fa tillg~111g till de uppgifter snm tinm. rl'gi ... treradc orn lanen samt ge 

törutsiitlningar for a1110111a1iscri11g av vissa n1:1nuclla rutiner vid 11ii11111-

derna. 

I en fra111.stiillning till regeringen har hl1statlss1yrclsc11 hcg;irl 11u.:del för 

forrs;1tt utn.:d11i11gsarhe1e riirandc utvidgat da111rs1öd till VL'rksamhctcn vid 

bostadsst~ rehcn lll·h Hinsbostadsnii111ndcrna. Aren det prövas f. 11. inom 

reg.:ringsi--<u1slict. 

Fi.ir niist<i hudgct:ir hör medd fi.ir hostatlsstyrclseno.; verl\sa111he1 hcriik

nas med ulgi'ingsp11nkt i huvudallcrnativct. 

t\kd hiinvisning till sam111anstiillningcn hcrnstiiller jag al! rcgeringrn 

fiirc.-,Ji1r rik <;dagen 

att till Bos1ad.1srrrcl.11'11 för hudgct~1re1 I 9Xll/8 I anvisa el t filrslag-;

anslag av 33 3111 000 kr. 
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B 2. Länshostadsnämndt'rna 

l'J7X/79 l 'tgift 

l97ll/XO Anslag 

19XO/X I Fiirslag 

54 201111(14 

4) 07110011 

47 X4X 0011 

I varje liin utom Gotlands liin finns en lii11sbos1ads11ii11111d. t\iinrnden ~ir 

lii11smyndighet fiir den statliga verl-.samheten fiir att friim_ia hostadsfiirsiirj

ningen. Den fattar heslut <llll bn ,ieh hidrag 111. ni. ~aml fiin altar ute

staende 1;'111. I Gotlands liin fullgiirs de 11rrgifter. Slllll ankommer r:1 lii11sbt1-

stadsniirnnd. av fansstyrelsen. 

1971.J/Xll lkriiknad ;indring l'!!lO/!ll 

B,1s1ads- Fine·-
si Hel sen dragandL'll 

---·-· ··-- --·--·· -

Pt'rsonal 

l __ landfaggamk personal 2ll!l t-17 Il 
Ovrig rcrs,1nal 280 4- ~X ·t (J 

.t!l!l ., .is 0 

Ansla~ 

Liinckoslnader 48 857000 .,.751i11000 + '-' nnom 
Sjukvill"d 7:'1lil0 ~11\\00 I ~ll()I)() 

Resccrsält ningar 1000001) - 20llllll0 + 7X 000 
I .okalknstnadcr (>057000 ! 1-144000 + 14440110 
Exren,cr 2 081 000 + 4'J:'tlllll .noon 

S!l070000 +97:!9000 -t f177l\OOO 

llpphiinbmcdcl 15 000000 + 2000000 + 20000011 

Nettoutgift 43070000 +7729000 + .t 778 IHIO 

1 Varav 1 66.'\ 000 kr. i tillfällig resursförstiirkning för buJgeli'lret 1480/81. 

B11stt1t!ss1_,·rclsc11 

Hostadsstyrelsen framhi'iller i den verksamhetsplan. S<llll presenteras i 

anslagsframställningen för hudgeti1ret 19XO/XI. all den mest resurskriivan

de urrgiften för bostadsverket är den administrativa handfaggningen av 

bne- lll:h hidragsiirenden och att tyngdr11nktcn i dcnna vcrksamhct ligger 

r;'1 fanshostadsnämnderna. 

Oc slatliga lanebesluten har avgörande hetydelse för hela kredittillfi."\r

seln oi.:h hrister i handlnggningen som leder till tiniidiga viintctider eller 

andra komrlikationer medför d~irför allvarliga störningar tKh kostnadsöl-.

ningar för byggandet. 

Flertalet länshostadsniimnder har under senare iir haft en pressad ar

betssituation trots att vissa förstärkningar har erh;dlits. Trots minskningen 

av bostadshyggandet har ärendemängden ökat starkt pa grund av att ny

rroduktionen har förskjutits fran flerhtistadshus till smMrns. Omhyggna-



Prop. 1971)/80: IOO Bilaga 16 Bostadsdepartcmcntet 21 

dnna h:1r llcb:1 iikat. vilkL'I har 1m:dfiirt en iikning a\· an takt mer kllmpli

cnade iir..:nd..:n. Vidan: har arh..:tel med Un od1 hidrag rill em:rgihesparan

de i1tgiirJ..:r iikat starkt. lkn:ntraliseri11ge11 av hcslutanderiitt.::n i m a iiren

degnipper har llCksa iikat niimndernas arhete. Nya uppgifter har :111för

tf\)\\s hostaJsverket. t. ex. 11111.krhi'illsl:lll. s11prumsl~lll. köpcskilli11gsk11n

troll m. ni. Vidare har antakt till liinshostads11ii111nderna inkomna besviir 

(i\· er kl'mmunernas beslut om bostadsbidrag ökat t il! följd a\· klHnmuner

nas skiirpta kontr,ill av bidragstagarnas inknmstflirh~1llanden. 

Antalet u1est:.1endc !:in har iikat med 11mkring 1w··; per :1r m:h denna 

ökning beriiknas fnn<illa. Arhetct med bncförvaltning. ~(>m iir det mest 

personalkriivande vid niinrnJerna. iikar i stort sell i prop\lrtion till bne

stockens storkk. F. n. iikar d~·t d\lck enligt styrelsens hedömning snahbare 

;tn antalet l:in pa gnrnd av dels likad \lmsi·11111ing av fastigheter. dels 

tillklHllsl av nya bn tllan siikerhet av inteckning. 

Styrelsen bediimer att iikningen av pers,l!1alhehovet pi1 fangre sikt torde 

kunna begriinsas under fiinrtsiittning att manuella rutiner i st1ir omfattning 

f"iirs iiver till ADU. S:1dana rationaliseringsc:fkkti:r kan dock viintas tidigast 

11nder ar 19X:\. f\liijlighL'lerna till rationaliseringar under de ni!rmaste ären 

hediimer styrelsen som myckel hegriinsade. varför ökningen av arbetsvo

lymen huv11dsakligen 111;1stc' mötas av ökade personalresurser. 

Om niimndernas kap;1citc't inte iik«.s finns Jet enligt stvrclsen uppenbara 

risker för alt iirendebalansen ökar och all ambitionsnivan i handläggningen 

m;·1stc siinkas. lktla medför i sin t11r sannolikt en ökning av antalet he

sviirsiircnden h\ls styrdsen. Ni1got utrymme för ökad information och 

delwgande i ut<ilriktat arbete uppkommer inte. 

I. Pris- och löni:omriikning t- ·' 48X 000 kr. 

2. Lit genomförande av h11v11dalrernativet skulle innebära att sex hand

liiggart.iiinster ,1ch fem till sex tjiinster som kansliskrivare/assistent skulle 

behiiva dras in. l'.ffeklen av en siidan nedskiirning skulle bli iinnu större 

S\'arighetcr iin hilt ilb att be rniist ra arh<:t ssit ual ionen bctriiffande ltineför

v•ilt ningen. iikade iirendo;;balanscr od1 sämre si:rvice för konsumenterna. 

Ryckighet och andra störningar skulle uppklunma för hyggproduktionen 

och kostnaderna skulle öka för Eintagarna. Kravet p:·i ökad utatriktad 

verksamhet skulle inte kunna tillgodoses. 

!'\edskiirningar a\· anslagsposterna Reseersättningar och Expenser skul

le leda till störningar i niimndernas arbetssituation. Den anstriingda perso

nalsituationen har hos m<"inga niimnder hindrat viktiga resor i anslutning till 

den normala iiremkh•tnteringen. 

) . l .iinshostadsnhmndernas personal behöver förstärkas med 4~ tjänster 

( +) 9') 000 kr. I P1:r<;,H1alorganisationen ST-Bostad har yrkat att tj~inster 

skall inr~ittas ocks:1 för den pers11m1l Sl'lll nu avlönas Sl)lll beredskapsarbe

tare eller arkivarbetare. 

4. Anslagspl)Sten Resl'.ers:ittningar hehöver ökas för all möjliggöra öka

dt: per:->onahllhildningsinsatser I+ 70ll00 kr.) 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 1<1 Bostaclsdcpartcmcntct ,, 

:". ,\ \ l'll a11slagsp1 "1<.:11 F:.\ pe n~e r hel1ii\·er iikas fiir att gl' 111n·111111l· fiir l'll 

i111l'11sificrad pl'r-,.111al111hild11i11g 1-t hllllOll J.-1.1 

Fiir inkiir a\· miihkr kir 11ya11st:illd persllnal hehiivs en l'nf:!angs<tn\is

ning ( + J(i()()()() kr. I 

h. Bnstadssl \Tel-.en r:iJ.-nar ml·d all inkll111stcrna a\ den s:irskilda ad

ministraliPnsavgifll'n l'iir -,tatliga bostadsk1n ko111mcr att iika n:ir avgiftshc

t:igl,!ninl,!l'll cnli!,!t fiirordningl'n 11977: 75Xl llm s:irskild adn1inistrati,1nsav

gift fiir statliga b,1stadsl:111 111. m. f;1r full dkk1. hir b11dgl't<iret lllXll/Xl 

her:iknas inkor11Stl'11 a\ avgitfrn 11prg:1 till 17 mil.i. kr. (-'-20llllll00 kr.l. 

/- ·,-;,.l'if r11g11111/,·11 

'far .ia!! fiirra aret t rrop. I <J7';1./79: I 0() hit. I h s. 20- 21 I rl'dngjonk fi.ir min 

bedömning av bdlll\'l't a\ resursl'r fiir Hinsh1i-,tadsn:imnderna anm:ilde ,iag 

all det inom hostad.sstyrl'lsen gjordes en iivasyn av hestiimmclscr. anvis

ningar och fiircskrifter i svik att fiircnkla ol'h effektivera handbggningen 

av :irenden rörande l~tn <ll'h bidrag. Detta arbetL'. som bedrevs i en s:irskild 

arhetsgrurr. iir nu avslutat. Vissa förslag fri111 arbetsgrnrrcn har redan 

gett till resultat att hest:immdser od1 rutiner har iindrats. Vissa andra 

förslag. vilka kr:ivcr riksdagens st:illningstagandc. kommer ,iag att Higga 

fram i det fiil,iande. 

HustadsstyrelsL'n har reglTinge11s 11rpdrag att hely sa mii,ilighetl'rna till 

och kostnaderna för att decentralisera till k11m1m1nerna besl11tanderiitlen i 

bne- och bidrags:irenden. Styrelsen riiknar med all kunna redovisa upr

draget i sin anslagsframstiillning l'iir budget aret 19!-i 1/X2. Övcrviiganden 

bctriiffandc en decentralisering till k,1n111111nerna av hcsl11tanderiittcn i vis

sa iirendetyrer har betydelse för en samlad bedömning a\· behovet av 

resurser för Hinshnstadsn:imndcrna. 

Arbetet med fi.irvaltningcn ;1v den stora och snahht viixande stocken av 

utest<knde li1n tar i ansrri1k den större delen av liinsbostadsn:imndernas 

rersonalrcsurscr. I ett kortsiktigt rersrektiv kan detta arhete inte rati11nali

seras ri·i n{igot mera ri1tagligt siitt. VUsentliga ratilinaliseringsdTckter skul

le dock sannolikt k1111na vinnas om bo~tadsstyrdsens ADB-sy~tem mn

dcrniseradcs och utvidgades till att omfatta iiven l<'1ncförvaltningc11 och 

iirendehandläggningcn vid niimndcrna. Slimjag niimnde under anslaget H I. 

Bostadsstyrelscn. utreds denna fi«iga f. n. av styrelsen. 

Av de sklil som jag h:ir har niimnt kan liinsbostadsniimndernas fo1gsik

tiga behov av rersonalresurser inte nu bedömas. De ökade krav p<'t insatser 

friin l[insbostadsniimndernas sida. snm följer friimst av att s~iväl antalet 

lilne- m:h bidragsansökningar som antalet utest<icndc ltin ökar. m[iste där

för t.v. mötas med tillfälliga resursförstiirkningar. 

Efter framstlillning fr.-111 hostadsstyrelsen har regeringen r~1 mitt förslag 

medgett att den för budget[1ret 1979/80 under detta anslag urptagna an

slagsposten Lönekostnader överskrids med I Mi5 OtlO kr. för att bestrida 

kostnader för avlöning av personal med uppgift att arbeta av en tillfällig 
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;i1c11dd1:d;111s . .I.i!,! kli r:iknal 111L·d -.a111111;1 heh>J'J' fiir 1illl:illiµ fi1r-.1:irk11ing 

Pl'bi11111dcr h1Hlge1:·1rd llJXO.iX I. Sit\ ilt n11 kan hedii111as 11>nk 11;1gra 1 l!L'rli

g:irc· k>r.,1;·1rk11ing.ir in IL' hd1(·1vas 1111dcr det ko111111amk h11dgetarL·t. 

1\\ l'ad Jil!! hitr har Sil!!! framgar att llJL•dcJ f(ir Jiinsb1>S!i1dSllitllindL'l'llilS 

J't:1su11alh1:lt111· i111c har k111111al bcriiknas 111..:d 111gi111go.;p1111k1ih11111dalll'rna-

1ivet. S;1 har diirL·111ol skL·tt herr:ilTandL· anslago.;poo.;ti.:rna l{L--.,i.:ns:i11ni11gar 

\l(\I l:.XJ't:n-;i.:r. 

i\kd hiin1isni11g till vad _jag har anfi.>rt od1 rill sa111111a11s1:ill11i11!,!t.:ll liL'llt

sriilk1 j:ig all ri:gcringi.:11 fiirL·-.br rik-.dagi.:11 

:111 till J.ii11.1/J11s111cl.111ii11111dcmu fiir budgeL1rct llJXll/X I anYisa i:tt 

fiir..,Jag..,an'ila!! a1· 47 X4X tl(ltl kr. 

B .~. Lim till hostadsh,vggancll· 

Jll7X/7') litgift 

J'J7ll/XO Ano.;l:t!! 

JllXO/X 1 1-'\irslag 

~ 541 ()()() ()()() 

5 J()()()()t)()l)() 

h 90\ l \lllO \ H lO 

Hchallnin!! I Ollll (I()() OI lt I 

Fr;111 fonden betalas 111 b11stad-.l:111. r:i111eli'111. riintehiirandc förhiittringo.;

l:in. 111111tr;ittsbn till ko1111111111. bn avsi.:ende kostnader J'iir p1J1h\Tda Higen

heter och underhitlJ...Lin. 

lkstii111111clo.;erna 0111 ho.11mlslii11 linns i hostadsfinansieri11gsfiin1rd11inge11 

t 1974: 1Hh. 0111tr~·ck1l 1J7h:7XX. iindrad SL'nast 1979: 1019) 11ch i hostadsbne

k1111görelscn tl%7: 5."2. omtnckt 1'17.1: '\~4. :indrad senast 1979: 223 I. Enligt 

dösa he'iliirn111el'ier J;imnas J;·in i h11v11dsak till ny- och 11rnhygg11ad av 

ht1stadsh11..;. lfo•;tadsliint•ts storlek best:irns s;i att det utgör en andel av ett i 

..;hrskild <>rdning faststlilh 1:111e11nderbg. Enligt riksdagens hesh11 tproJ'. 

Jl)7X/74: 20'1. CU JLJ79/HO: 4. rskr 1979/XO: 31 l g;i!Ier fr. o. m. den 1 janu;1ri 

i<JXO all andelen :ir JO'; för kommun din allmiinnyttigt fi.irl'lag. 29'i for 

bost:idsriittsfiireninµ frio.;ti1cndc friin byggintressent llCh med k11111munal 

ino.;yn. 2.'i', i friiga om o.;mahus som o.;kall hehos av IJntagaren samt 22 '.i i 

iivriga fall. Li1ncundcrlaget vid nybyggnad bestiims enligt fi.ironlningcn 

t i97X: 3X4l om heriikning av ltincundcrlag od1 pantviirde Uindrad sc11as1 

l<J71J: 1021 l S\llll summan av hcriiknade kostnader för mark 11ch des" ilird

ningstiillande fiir hehyggclsc samt för hyggandc. Vid omhyggnad utgiir 

med vissa hcgriinsningar di;n gl)dk:inda k1istnaden för arbete! laneunder

lag. Vi1l ombyggnad <l\ llerh(>Stadshus kan i vissa fall iivi:n kostnader för 

mark riiknas in i Ji·111eunderlage1. Det förutsiitts att underliggande I:rn tas 

upJ' i iippna marknaden. Fiir hos1<1d.•di'1n skall erliiggas riinta efter en 

riinll'sals s11rn fastst:ills av regeringen fiir ett kalcnder~ir i sänder. Bostads

b11e\ ~ir förena\ med riintl'suhvl'ntioncr enligt regler som kummcr att 

n:dovisas under anslaget 84. Riintehidrag n1.111. 

Anwrtcringstidcn fiir J;111 till nybyggnad iir ~tl :ir om liinet avser sm;ihus 

SL!lll s"all hl'hos a1 Hrntagarcn. Med visst undantag :ir amorteringstiden för 

Ii·in till nybyggnad i iivriga föll hcrncnde av förhi11landet mellan garanterad 
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rii111a och fok1isk rii1110.:k11s1nad undn hino.:tido.:n. Fiir l:1n till ombyggnad iir 

an1onning.s1ide11 hiigs1 Jtl ;1r. 

lk-.tiin11110.:lso.:rna 11m riill/l'i1111 finn-, i riinto.:la11ekungiiro.:lse11 ( 19117: :'i.'iJ. 

rnnlr~ dt 1'>7<i: 790. iindrad so.:11<1'>t l'l7X: JX2). Riin1o.:li111 liimnas do.:b fiir 

ho-,tadshu-. -,om har uppfiirb eller hH_!gts 0111 med sliid av statlig! Ian som 

har ho.:vil_iah o.:nligl de hest:1mmo.:lso.:r s11111 g:illdo.: fiire den I januari NhX. 

dud; in10.: fiir hus s1H11 har fardigstiillts fiiro.: ar 19.'iX. dl'ls för bostadshus s1Hl1 

har 11ppfiirts utan slalligl li111. om riinlL'bidrag förul har beviljats för huset. 

i:r. 11. m. dl'n I januari l97'i utgar riintl'subventionn ock sa i samband med 

riintelan enligt rq~ll'r s11111 kommer att red1.1visas 11nd.:r anslag.:t H 4. RiinlL'

hid rag m. m. 

Ln redogörelse fiir bestii111melserna i kungiirl'lsen (1%2: .'i:IXl om/i"irhii1-

1ri11gsla11 lonllryckt 1971i: 71'9. :indrad senast 1979: 225) liimnas under an

slaget H X. Viss bostadsfiirhiittringsverksamhl'l m.111. 

Fo111/rii11.1/i111 till kommunn enligt tomtriittsli1nekungiirelscn 11965: 90.'i. 

111111ryckt 197ti: 79J) kan liimnas till kommuner som har upplMil tomlriitl till 

m;1rk för b11stadsiindamal. 

Lin enligt fönirdning.:n I 11.J7h: 2h0) om /rrr<'.1:f/ir/11.11/i'i11 (iindrad senast 

1979: 2::'hl lii111nas fiir att tiicka viss del av hyresförluster under aren 

1971-19XO. 

L111 enligt fiirordning.:n t 1978: 992111m underhall av vissa bostadshus -

1111dcrhallslii11 - liimnas under aren 1979 och 1980 fiir underh~1ll av statligt 

b.:liinade hvr.:shus som fordigstiilldes under n:igol av {1ren l965-197'i. 

B, '·' t udu 1_1·n·ls1·11 

I sin verksamhetsplan konkretiserar och analvserar bostadsstyrelsen de 

111;d som har angetts fiir bostadspoli1iken. I planen finns vidare en ulviirde

ring av bostadspolitikens r.:sultat och en behandling av vissa H1ngsiktiga 

pr11hle111 inrn11 b11stadsfiirsii1jningen. 

Vid 1111·iirdai11g1•11 111· ho.1111ds1>oli1il-1•11.1 l"l'.\'11//at anför styrelsen bl. a. 

fiilj:inde. 

Efln 11i1gra ar med relativt god t illg:lng p[1 l~igenh.:ter har host11ds1il/gd11-

g1·11 i1IL'r blivit knappare med tvdliga bris1symptorn p;·i m{mga h:1ll. Del 

llnns d()(.:k stora skillnader mellan olika orter bade i fraga om det aktuella 

liig.:t och i fr:1ga om utvecklingstendcnser. Bosladsstyrelsen bedömer att 

bostadstillg[ingen iir ntillfr.:dsstLillande p~i mLmga ht\11 od1 all det vid en 

k\111.iunkturnppg~rng finn~ risker för ökande bostadsbrist i vissa orter. 

I fraga 0111 hush;lllens 11/IT11111ws- och 111m.1·111i11g.1st1111dard giiller att 

utry111111csslandarden har rörhii1tra1.s i snabb takt. Utvecklingen tyder p[1 

att d.: hllstadspolitiskt uppstiillda m;llen för hush:ill med minst tv;'1 personer 

i huvudsak kan uppn;is inom en niira framtid. l\kd nuvarande utvecklings

takl dri.i.ier det dllck liinge inm1n alla hushidl har bostiider om minst tvti 

rum. l\iistan alla enrumsliigenheter innehas numera av enpersonshushåll. 

D.: disponerade :1r 197'.'i omkring 85 r.·;. av hela delta bestilnd och denna 
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;1 r . 
. -\v ;ildn-;pcn-;i1111iircrna huddc dnµt 2llllllllll - 11iira 2ll'; - i cnnimsfa

µc'llhctcr ar 1'175. Antalet pcnsiuniin.:r r:1cd sa s111:1 bgenhl'lcr tnrde minska 

rl·lal1\'t -;nahht i dcl vanliµa ho-,tadshest:111det. \Jyprod11klion a\' pensi\l

n:ir,lwll'll t1c:h liknandl' servicchusliidcr ger dock ett tillskott av my..:kl'l 

-,rna liiµe11he1er -,0111 i 111<inga fall inte fvllcr kraven pit god 1rtrymmcss1an

dard. 
Dc d;tligt utrustade liigenheterna utgiir allt_iiiml l'tt allvarligt hpstadss11-

ci<tlt pr\lhlcm niir del giilkr ;tld..:rspe11si11niirernas hostadsförsörjning. Av 

de c'a 4~0000 onwLkrna o..:h halvmodcrna liigcnht:'ter som var bebodda itr 

197." i1111d1adt:'s niira hiilften - 240000 -· av hushi·t11 med nf1µ1111 person i 

pc11si1111si1kkrn. Oml-.ring 240000 pensioniirer - 20 prn..:ent av samtliga i 

itldenr iiver h4 ;1r ·· huddL' ar 1975 i onlllderna eller halvn111derna liigen

hcter. Antall'l pensi11ni·1rer med bg 11trustningsstanJard kan antas ha mins

kat <l\"SL'\'iirt efter ar 1975' Det kan dol'k fortfarandc uppskattas till minst 

l.~0000. 

Antalct liigcnheter so111 saknade egl'l had- eller dus..:hrum - onwdcrna 

eller hal\"f1111<fcrna Higenheter - var <"ir 1975 niira 500000 til'h heriiknas 

diireftcr ha minskat i ungefär samm;1 tak\ som under första hiilften av 1970-

talet. dv-;. med omkring 40000 Higenheter om ;iret. 

I avs11ittet om ht1\l11cls/..o.111111dt'r redovisas följande tahlii. 

Fiir/11il/1111clc1 111ell1111 /,11//.,_1-/erad t.os/111Hl.fi"ir e11 /iigc11lll't 0111 fri' m111 och 

/.,ii/, och 1111•cli1111i11t.11111s1 fiir <'Il gc110111.rni11sfi1111i/j 
- --·--·------··---·------·----·-·----· 

Sam111anriiknaJ inkomst 
Disronihel i11k,1111s! 
Btl'.'itaJ,kP~lnad i r.;. av 
a. sammanr~iknad inkomst 
h. disr11nihd inkomst 

Ar 

1975 

70400 
44900 

14.3 
~2 .. " 

--· ---·---··----

197ti 1977 

77400 80900 
49KOO 55 700 

15.0 15.2 
23.3 23.7 

BetriitTande {Jriwr i o/i/..u 11flfllii1elsefi>rllll'r framhfills följandc. 

Kapi1alk11stnaden efter skatt fi.ir lligenheter med äganderättrespektive 

hyresriil! blir rncd nuvarande regler i stort sett lika under det första aret av 

hpstadsl;inets löptid under förutslittning att ~igarens marginalskatt iir om

kring f15 '.·; .. Vid högre marginalskatt minskas kostnaden vid iiganderiitt. 

J;irnförelsen giiller vidare endast vid överkostnad av viss storlek !omkring 

4r·;.). Vid hiigre överkostnad blir iiganderätt förm<'mligare än hyresrlitt. 

I det iildrc hestf1mlet är skillnaderna i kapitalkostnader betydligt större 

rncllan hyresrätt lll'h iiganderätt. Kapitalkostnader i äldre hus kan Jol'k 

endast i rnindre grad ptivcrkas inom linansieringssystemet. 

N;·1gra mera p~1tagliga resultat df1 Jet gäller hos1ads111i/jii11s förändring 
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kall i11te kllllStatLTas llllder .:n kort rniod. Ik fiirii11Llring;1r Sllnl lilldl'I" L'll 

i1r ;i-;tadklllllS a\· den l\siska 1niljiin genom lllllh gg11;1d .,,·h nyh\ µµnad 

hniir n;iniligen hara n;igra rnlL·ent ;1\ den tutala h,1stads111ilji.•n. Det iir 

s;iJcdcs i riirsla hand lll\"L'CkJingstendenserna Slllll iir a\' intl"L'SSL' och dL't 

finns hade r11sitiva 0L"i1 llc'gati\'a drag i lltVL'Ckli11gen. Till <k j'll'>iti\'a 

drag1:n hiir att n~ prod11ktionc·11 har fi1tl inslag a\· mer varierad heh\ ggebe 

med fiirsiik att blanda ,1lika t\·rn a\· hl>Stiider i relati\'l '>llli; fiin·aJtninµsL·n

het,:r. UtVL·cklingen i denna riktning sti1r i iivere11sstii111111clsL: llll'd de 

al1111ii11na intentioner för hpstadsmiljön S<>lll stats111;1J..terna har 11ttala1. 

Utbyggnaden av hanwmsorgen inm:h:ir L>ck<i en flirh:ittring a\' scn·icen i 

ho-,tadsl1111ri1dcna. l'unktvis harde statliga b1>ende111iljiihidragc11111nhl'r!-.at 

till .:n fii1Nittri11g av i flirsta hand ute111iljiin. l.k har diirutövcr ut\"i\'L'lak1i):!t 

haft effekt genom alt bidra till att 111iljiifr;1gnrna ;1g11as ilk;tt intresse vid 

h;u.k byggande pch förvaltning. 

,\ven 0111 111a11 s~\h:des kan konstatera fiirfö1dri11gar i rost11v riktning 

111;isk dnck samtidigt konstateras alt en slllr del a\' h\·ggandet inte sJ..er 

enligt de riktlinjer som statsmakterna har uttalat sig fiir. Huvuddelen av 

11\ rrlld11ktillnc11 best:ir siiledl's a\' sm:·ihus i ensidigt sammansalla exrllla

tcringsonir:1den. rlerbostadshusen bestar fortfarande till stor del av sm{t!:i

genhcter och inslaget av katqwrih11s - fr:imst för :ildre - med mycket s111;·1 

bgenhetcr :ir betydande. ~fär det giiller den ge111e11sam111a bost;1dsmiljii11 -

111arkbeha11dli11g. v:ixtlighet. gcme11sa11111w lokaler o. d. iir kvalitehnivan 

l'ortforandc ofta l;1g. truts likat intresse !lir Jcssa fr:1gor. 

Föriindringarna av dL't iildre best;indct har rclati\'t litL'll omfat111ing och 

bestar v:iscntligen i 0111byggnad av sj:ih·a Higenheterna och fii1Nittring av 

hu~cn. Umhyggnaderna mt:dfiir en viss l"örbiittring av l;igenheternas stor-

1.:ksfi.irdelriing, men sm;ifagenhetcr Jominerar starkt ~ivcn efter 111odcrni

scri11garna. Mcra omfattande förbiittringar av den gemensarnrna milji.in 

inorn ett hell kvarter eller omr~tdc frirck<immer endast i mindre omfattning. 

Utglesningen av :ildrc bostadsomri1de11 kan ber~il-.nas ha fortg!1tt under 

sen;m:: :ir och leder till likad ensidighet. 

Vid sin genumg;'rng av lcl11gsi/..1igu prof>i<'lll i1Jo111 ho.1·1adsfi"ir.1i.i1:j11i11gc11 

anl"iir styrelsen bl. a. fiiljande. 

/\It t1stadkomma gl>d ril/gc/ng 11ii hosriicler :ir ett huvudrnihlcm !lir 

bostadsforsör_iningen. Om utbudet <W higcnhetcr inum ett bns1adsmark-

11adsornrc1d.: inte :ir s!1 stort all det tillgndoser tillviixten i el"tcrfr:igan od1 

mi.\jliggör en normal omllyttning. kan inte heller andra bps\adsrroblem 

lösas. Fragan om bnstadstillgi1ngen beri.ir probil'm som giillcr bl. a. kom

munal rlancring av nybyggnad och ombyggnad. produktionskostnadcr 

samt kommun;tla LlCh enskilda initiativ till byggande. Fi.irh:illandet mellan 

1illg:'rng och ef!erfr;igan pa Higcnhctcr skiftar i hi.ig grad mellan olika l>rll'I" 

lll'h regioner. P:i 111{1nga h~1ll är tillg~ingcn för knarr. 

Anlalct f>c·11.1·i,miir.1IJ11shcill ökar starkt llCh att tillgodose deras bLJStads

beI1ll\' iir ..:11 av de bctydebcfullastc b,istadssociala prohlc111e11. Fr:i1mt iir 
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1_kt C:ll rr:1ga lllll all g(\ra det lllll_j)igl fiir ;i)drc: m;·lnlli'>K\lr att h> J-.var 1 Sllla 

hu,:;!di:r elkr b11stad-.;pmr~1den. S11m e\I k1)mplement till de: \':tnliga hns1i·1-

derna iir del en vil-.tig uppgift alt utveckla servicehus eller k11llc:kti\· st.:rvicc: 

i a11dra furnit.:r. Det kan 11cks:·1 \'ara fr:1ga un1 att förbiittr;t h.>sladsfiirntL·d

ling eller \idta andra :'1tg;irdc:r i svftt.: alt h_iiilpa h11sh:tll att f;1 tag i bostiider i 

n;·1rllL·ll:n av anhöriga . 

. \ntakt /1,1mfi1111i/ic'I' heriihnas intL' öka. Barnl'amil_il'rnas hnst:1dsfilr_,ii1:i-

11ing kan s:dedes kvantitativt antas bli ett mindre pn1bkm iin tidigare. 

Trangh11ddhelL'n L'niigt hittills tilliimpad definition kan i huv11dsak antas 

\·ara ;1\ VL'd;iad niigra ;1r in p;\ 1 'IXO-talct. Pn1ble111 med utn mmesstandar

den kvarstar d1ick for familj.:r med llt.:ra harn uch sv:1g hc'talningsförm:\g:1. 

I tlerl1ll,la1hhusen iir tillgi'ill),!en pa stora liigenheter i de lksta lllllritden 

ntillriil'klig fi.ir barnfamiljer. 

Tn1ts p:'1g:iemk uth)ggnad kvarsl<ir hetnlande brist.:r dit det giilkr harn

omsllrgen. Den yttre miljiin i m[rnga h:1de rildre 1><.:h nyare llmr:1den hehö

vt.:r forb;ittrn-.; med hiinsyn till barns 11..:h ungd1rn1<1rs bc:hl)\'. Anspr:tkcn i 

dessa avseenden kan viinlas öka pi'i ),!rund av att antalet hushall med endast 

en fiiriilder 1ic:h antalet med tva fiirviirvsarhetandc: fiiriildrar fortsiitter att 

iika. 

S/..il/11acl1·11 111dl1111 olda ho.1111tl.1·0111nldc·11 i frit),!a om hefl>lknin),!ens :·IJ

dersfiinklning. hush;illsstorlck. ink1Hmter. förek1Hnst av olika nati1malitc:

ter och spriikgruppc:r. insla),! av rninoritetsgrupper med sva),!a resurser osv. 

iir stor p:1 "issa h;'ill och :Hminstone i vissa avseenden tilltagandc. Det 

fiirefaller i dag som 0111 den utvecldingen g:·1r i riktning rnot iikad <'ttskillnad 

och e1J';idighct. lkssa segregatiLrnsproblem kan ses inte bara med 11lg{1ngs

punkt i hush:'illen. utan ocks:1 med utgitngspunkt i hostadshest:'tndet. bo

stadsmarknaden och den y1tre hostadsmi\jiin. Bostadsbest;'rndets ensidiga 

sammansiittning omr;'tdl'svis iir ett huvudproblem. Det giiller uppdelningen 

sm;ihus \ich flerhostadshus. som i sll1rt sett överensstiimmt.:r med uppdel

ningen eftc:r uppbtdsefonn. iiganderiilt i s111:1hus 11..:h hyres- eller h11stads

riitt i tlerho-.tadshus. Inom dessa huv11d),!ruppt.:r finns stora skillnader mel

lan hehy),!gelse fr{1n olika hyggnadsperioder. Speciellt giiller det liigcnheter

nas storleksfördelning i omr;'1dcn med llerhostadshus. I vissa omr:·1den 

dominerar en- och tvarumsHigenheter i s<'i hög grad att stiirre hush:'ill iin tv{1 

pt.:rsoner iir praktiskt taget utestiingda. 

L1g 11trnstnin),!sstandard iir kvantitativt ett mindre problem i tiitnrterna 

tmindre iin 10'; a\· lii),!enhetcrna iir omoderna eller halvmndernal men iir 

fortfarande vanlig i glesbygd. 

Andra langsiktiga prnhlcm inom hostadsförsö1jninge11 som tas upp i 

verksamhetsplanen iir fr:-1gor snm rör förvaltning. hostadsfiinnc:dlin),!. ho

stads111ilji.l. rlanc:ring rn. m. 

H,istadsst~Telsen anfi:ir följande 0111 ho.1·11ulshY_1ri:1111d\'/.1 och lli11girni11g

c11.1 0111.fi11111i11i: och i11ri/..111i11g . 

.-\r 197X fordigstiilldcs ),!Cllom nyhyg),!nad ca .'i3 70tl liigrnheter. \'ilket 
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i1111ehiir c·11 mi11sk11ing llll:d c·a I 200 bgenho.::\crjiimfiirt med ar 1977. Antalet 

l;igenh.:tcr i 1lerb,1stadshus 11ch i sm:ihus minskade med ungefär lika m\"c

J...et. lltvn:J...lingcn under perioden 1974 - 197X frarngar av följande tahJi·1. 

1\ 11111/ Ji"ir,/igs1i"i/ldu hii.:e11h1"/('f" 

Ar I smahus 

---------·· 

1974 8.'> 311 411542 
197' 74449 47057 
197h 55 812 40 141 
1977 54 878 407.'iO 
1978 51, 7-12 40 169 

--·--·-- .- -----·· 

l\ndt:I 1;1gcn
hc1i:r i s111!1hm 
r_.( 

I tkr
hostadshus 

·---·--··----·---·-
'i'i 38 7'1'1 
()1, 27 442 
72 l'i 67! 
74 14 12X 
75 11. 571, 

--··--

Lige11hetstillskottel under :'1r 1979 heriiknas hli ca .'i.'i 000 liigenheter. 

dvs. ca I ."lOO ller iin 11nder :·ir 197X. 

/\11talt't pahi.HjaJe fagenhetcr 11ppgi<.:k i'tr 197X till .'i7 OllO. en ökning med 

<.:a 3 000 Higenheter jämfört med n:irrnast föregriende ;1r. p,·ihör:jandet av 

srn:ihtl' \'ar ofi.iriindrat. medanantalet liigenheter i flcrbostadshus ökade 

med 3 lll>O till lli 700. Andelen lägenheter i smf1hus har diirmed minskat 
n:1g,1t. fr:111 75 ··;. ftren l97h och 1977 till 71 ,·; <'ir 197X. 

I de llerhpstadshus. som fardigstiilldes under :ir 1978. minskade andelen 

enrnmsbgenhcter kraftigt i förhi1llande till närmast foreg:11.:nde !irs produk

ti,m. frim 23'1 till 17';. Fördelningen mellan I.le större lägenhetstyperna 

v<tr i stort sett ofiiriindrad. Fiir smiihuscn skedde endast mindre förfö1d

ringar i liigenhctsförddningcn. 

Uigcnhetsfordelningcn för den totala produktionen av liigenhcter ;\ren 

1977 och 197X framgar av följande tahl<'l. 

-----·-·· -- --------
Ar Andel. '; .. Higi:nheti:r 0111 

h(igsl 
I rok 2 rnk 3 rok 

------- -------

4+rnk 

Antal rnms
c:nhet.:r ri:r 
Higc:nhet 

~ ---- -·· ·------------- ·-------· 
1977 
197~ 

h.3 
4.'i 

9.3 
9.'i 

-- ··--··-----

l.l.2 
14.3 

71.2 
71.2 

'i.20 
5.24 

En aktuellare helysning av foränuringarna i produktionens fördelning pfi 

lägenhetstypcr kan er-h<11las med ledning av preliminära beslut om hostads

li'111 under :1r I 97X jtimfört lllt'd preliminära länebeslut tiuigare tir. 

För tlerbo~ladshus med beslut om lån år 1978 har skett en minskning 

jii111fi.irt med !ir 1977 av andelen enrumslägenheter och en ökning av ande

len liigenheter med mer iin tre rum. Vad beträffar smähusen har trenden 

mot större Higenheter ersatts av en minskning av andelen lägenhetc:r med 

mer iin fvra rum. fr<·111 .'i6 till 52 1.:~ .. 

Andelen fän..ligstLillda lägenheter med statligt stöd ökade mellan ären 



Prop. 1979/80: 100 Bila~a 16 Hostadsdcpartcmentet 

l'J77 od1 1978. fr;·in 87 till 90 i·;. Antalet fardigstiillda bgenlwter 11ta11 

statligt sttid minsJ..adc med ca I >oo till .'i-100. 

Enligt statistisJ..a centralhyr;·1n-; tSCB:..;1 n10dernisning-;statistibl11t

fördes under {1r l 97X mmkrniseringar som totalt hcriirdl' ca I() .100 bgl'n

heter i llerhustad<>lrns. Sedan ;1r 1'175. d~1 denna statistik p;ihörjades. har 

moderniseringens omfattning successivt minsJ..at. Ar 197.'i nllHicrniser;1des 

ca 12 200 lägenheter. Avg{111gi:n av Higcnhi:tt:r i de moderniserade husen r;i 

grund av sammanslagningar m. m. har ökat fri111 ca I 800 ar 147.'i till ca_, .~00 

ar 1978. 

Ungefär fvra femtedi:lar av de modernisi:rade ltigenheterna ~1r 1978 var 

om1)derna eller halvmndcrna före föriindringen 11ch nii-;tan all;: rustadi:s 

upp till modi:rn standard. 

lk liigcuheri:r som moderniscr;1des i1r 197X var före m1>dcrniseri11gen till 

t vi1 tri:djedelar enrumslägenhcti:r. Genom sammanslagningar minsJ..adc 

denna andel til! en femtedel efter moderniseringen. I absoluta tal var 

min.skningcn c:15-100 Higenhctcr. Den n:lativa fiirdclningcn efter Higcnhets

slorkk sam\ föriindringen av anlalet Higenheler av olika storlekar fort: och 

eflcr t1mhyggm1d framg:ir av följande tahb. 

0111h.1-_i.:gdu /iigl'llhl'll'r iir N78fi"irill'lt1de efier liigl'11lwt.1.1·111rle/.. 
--·---- ---···--------- ------· 

Relativ tlirdclning. 1
:;. hiriindring 

Före: Efter Antal liigc:nheter 
----------···--·--

- ! rnk 
2 rnk 
~ + mk 

Samtliga 

67 
21 
I 2 
100 

34 
44 
100 

·--------···-------------

-~ ~7(1 
,_ 20'1 

-, 18W 
-:no2 

Av moderniseringarna av 1lcrhnstadsh11s under ~1r 1978 genomfördes 93 

''i med statliga län. Genomsnillet för ftren 1975-1978 var 94 1
.·; .• 

Den aktuella utvecklingen av ombyggnads- t>Ch förhiittringsvcrksamhe

ten kan helysas med urrgiftcr om den statliga h1ngivningen. Bostadsbn till 

nmhyggnad av ni:rhostadshus har under h11dgettirc1 1978/79 heviljah i 

större utsträckning iin under hudgetfiret 1977/78. i lägenhetcr riikna1 en 

ökning med 13 r.; till 11 200 lägl'llhetcr. Även bostadslfingivningen för 

omhyggnad av srni.ihus tikade. med 12 r.( till 12 300 liigenheter. Förhiitt

ringsliingivningen minsJ..ade dlirenwt. 

Bosladsstyrclst:n gjnrde en enkät till lande1s 277 kommuner angf1ende 

ho.\·tad.111111r/..1111dsliige1. Av de 259 kommuner som svarade uppgav drygt 

en ljiirdedcl all del har hlivit sv~irarc för hushMlen att fi"t tag i en liimplig 

bostad ttr 1978. medan knappt en ljiirdeJcl ansäg att del har blivit fattare. I 

hälften av kommunerna hcdömdes ingen förändring ha skl'll av hnstads

marknadsläget år 1978. Svaren antyder att liiget p;\ bostadsmarknadcn 

förbättrades något under [1r 1978. 
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'111l<1kt <llill!\Tda liigcnhL'l<.:r 1 -.1ahhc:l<1nadc: lkrhpstadsh11s S<llll har fiir

digstiillh iir 19<i7 uc:h senare: urrgick den I mars 1979 till 114011 vilk.:t 

i11nl'i•:ir c11 111i11skning med L·a I :ioo liigc:nhL'lc:rjiimfiin med c11 :·1r tidigare.I 

sarntlig<1 kP1rn1111ngruppcr llttHn i gruppen med lllindrc: ii11 75 0110 inv:'tnarc 

har :intakt n11th)Tda liigcnhclLT 111i11-,kal. Ca 45 1
.; av de tumllla bgenhe

tcrn.1 la1111-. i l\umm1111cr med mindre iin 75 000 in\:inarc. 

Andckn u1nh1 nia liii;cnhL'l<..:r sedd i relation till det totala antakt fördig

st:illd<1liiµcnht:1<.:r1111dcr niilllnda tidsperiod 11ppgick den I mars l<J79 till 2.1 
,.; i hc:b riket. 

Bost<td'.">t', r<.:lsen h;tr ocks:1 redovisa! uppgifter um outhyrda fai;enheter i 

hela hc.;t{llldL·t av nl·rhustadshus i landet. L:ppgifterna har samlats in av 

SCB. lkn l 111;irs IY7lJ uppµi..:k antakt liigenheter "lediga till uth',1 rninµ"" till 

ca lh .~Oll. \lol'.varandc uppgift ett ill" tidigare var ca IX0\10 Higcnheter. 

P<irnwd hade andelen lediga Hii;enhcter minskat fr;in 1.0 till 0.9 ';.av hela 

hcstandcl a1· llerhPstadshus. 

S;1111tlig:i l\,1mnH111er har med n<lgot undantag red,ivisat hosrnds/n·gg-

1111d1progra111. K<.Hllmttnerna och de kommunala salllarhetsorganen i de tre 

stnrslads11111r<ide11a uppskattar det hchiivliga p<ihiirjandet för '.1re11 1979-

1'JX.'1ill ~JO()()() liigcnheter. 11\·s. i genu1ns11itt 61900 bgenhelcr per itr. 

I fiilja111k !ahb red1wisa-, det hostadshyg):!ande som kommunerna efter 

hediimning av h11s1adshyggnadshehov och resurser har ansett hchiivligt 

o,:h. ml:d hiinsrn till hl.a. marktilJg;111g uch fiirben:debeliigc. möjligt att 

pabii1:j;1. 

/'1ii1,i1:i1111ilc 1'11/igr /"11111111111l'r1111s 11rogrw11. 1111111/ higc11/tl'i<'r 
--··--

i'J79 19XO l9XI 19X2 1%3 1979 1983 
--·---

Si< >r-St, >.:1-.h< ilm 10 2011 11 (>00 11000 11000 xooo .'i2.mo 
St(,r-Gl.ltch~u·.!:! -1 '!llO 3 70!1 45!10 41i00 -14011 22 100 
S1,11"-\bl11~\\ 3 300 3 200 3 3011 3 ()()() 3 41\ll lh2DO 

S11111111:1 
'i< >rstad S<1111r<'1dcn IX-1110 IX 5011 19400 IXhOO I.' 800 90700 

Ö\ I if,!a ~<•llllllllllL'I" 52 5110 4(12110 4-11110 -12 400 41000 2211200 
S;111lllig;1 kl.1mnu111cr 7119011 64700 635011 61000 5(, 800 316900 

------·· -·---· -·--·------·---· 

lkt planerade p;ihörjandet i progranwmg;u1gi:n 1979-198J ligger ca .'i r.;. 
JiiµrL' iin för motsvarande programomg;ing ett i1r tidigare. 

I den senaste proi;ramomg~mgen har I O.'i kllllllllllller redovisat rnoderni

scringsvcrbamhet i j~imfiirelsc med 101 kllmmuner förcgficnde program

nmgang. Enligt de redovisade uppgifterna planeras modcrniscringsvcrk

samhL'tcn i.ih:a med 15 '; .iiimfort med 1978 ;·irs prngramomgimg. 

I friiga 11m host11ll.1/lygg11ad11ila11.fiir 1iro1 1980-/W:i/ anfl.ir hllstadssty

rL'lscn flil.iandc:. 

hir ar 197Y giiller enligt riksdagens h..:slut !CU 197fi./79: 26) ingen total 

ram fiir hesltil om b\\stadslrin till nyhyggnadsförctai;. För hcslut om hygg-

11;1lhtills1and för fiirelag utan statliga Lin giiller i:n av regeringen faststiilld 
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;·;1111 r:l ..j IX.' l;igcnhdcr i bt"lalbhtl'- .. f'iir vart llCh ett av :1rl'll l9KO lH:h 

i'IXI har rii-.sdagt.:11 flir hL',lllt tllll hos1ad~l;111 till nyhvggnad.;fiiretai; f:1sl

't;ili! Cil ra111 r:i 7 XlllOOll 111~ \a11i11i;wt;1. \ ili-.et nllltsvarar !10000 Jiii;cnh.:tt'r 

.i:imlL' l1il-.a1L-1· .'it>ffJ lllJJfa11;1., ;!\' L11JCllJllkrl:1g odl ranl\'iinlc. 

I pr11p. lli7X/79: liH\ bil. lh I'-. l 17\ 11\labs hctr;iffandt.: hostaLbhyggan

dcts n;nfat111ing all rikt111iirl-.t.:t borde \·:1r;1 att u11dt.:r d.: niirmastc :1rcn iika 

rn1dukti11ncn till Cll lli\·;, av ca 1'5000 liigenhetcr rcr ar. Ribdagen (ClJ 

197X/7'1: ~(i) h;ir mcd anledning hiira\' 11ltal:1t att rcgerinµcn i sina ,;1111ladc 

:1tgiirdc-r r:1 skil,la -;ck1,irer skall 111g:··, fran att hostadshyggandl.'l hör öka 

'illahhan.:. i\Ltlct 111:isk si·l111nda vara alt ink endast nit en arlig ig:1ng..,iitt-

11i11g <Hn hS tHHI liigenhctcr. c ltillfr.:dsstiilkb gnrndhehov och önsk\·iird 

s1a11dard"1egring hiir kda till att m:'ikt siilh hiigre. 

Kon111llllll'l"ila' rl:lllL'ring :t\" hl>Sladsb~ gganlkl enligt dt: kumm11nala hll

Sladsh\ gµnadspr,igran11nen for [in:n I '>7'1- · l YK> efter dt.:n hediimning 

som har gj,11-i,; av de komn111n,da samarb.:ts,1rga11cn i Stor-Stockholm. 

S1,ir-Ciiitt:borg och S1,ir-i\lal111ii resrektive av liinsbustadsn:imnderna -

avsa L'tl pi1bi.i1:j:1lllk av i gt.:n<>msnitt ca 6001\l\ l~igl'nhctcr undl'r i1ren 

1<1XO- l')8l. I niirrllast fiircgiiende rr<1grarnomgi111f:! var motsvarandt.: tal 

lik,tlede, t.:<< 110000. Erfarcnhetsmiissigt ligger rlanning'miY:'m n:1g11t för 

lagt fiir Lie! a1Jdr;1 (l(h tredje rrugra111:1re1. Vidart.: l<lrde byggandt't lllan 

s1:11lig<1 bn inll' i full utsrriiL·kning ing<'1 i knmmunernas planering. !\-kd 

beal-.ta1llk a\ niim11d:1 fiirhitllandcn lordc rlancri11gsni\·t111 vara nagra lu

st.:ntal liigt.:nhcter hiigrt.: iin den nvss niimnda. 

Liinsbostadsniimndcrna bcdiimdc vid 111;111ads,l-.ifk•t maj/juni 1979 all 

htngivningen under i1r 1%0 skullt.: anl' företag med tilllwra L:a )4Cilltl 

l:ig.:nhcter o..:h med .:'Il lt>t;tl vanings\·ta fiir bostiidcr 01n 7 095 ll)O 111 2. 

1 fiiregiit.:ndt.: itr' anslagsframsliillning r(·dovisadt.: hlistadsstyrelsen vissa 

beriikni11gar <>t.:h hL·diimningar av hlhiadshyggn:nlsbeh,iv.:1. Samrnanfatl

nings\·is :rngavs all d.::t synt..:s rimligt a11 riikna med etl hehnv il\' nyproduk

tion a\ nO!I00-7tllHlO liigenhetl'f" per ;·1r fram till mitten av l'JXO-talcr. 

Btis1ad.s111<1rk11adsliiget iir ojiimnt. I en dd kommuner finns iivcrskolt pi1 

hostiider. i andra ri1dcr brist pii bosliid.:r. Vid en konjunkturfiirhiitlring 

ml'd iikad ~vssebiiuning ot.:h i.'1kad dterfr:tgan p:1 hn~liidcr och vid t'll 

s1iirre ;1vg:mg i samband lllt'd i.ikningL~ll av llllllkrniseringsverksamheten 

finns dl'! stor ri.;k fiir ökad bostadsbrisl. 

lh1stadss1yrclscn anser diirför all bl1stadsbyggandet hör ökas. Enligt 

slyrcb..:n hör fiir vari och dl av i\rcn 1980.198 J ,1ch 1982 fas\sliillas en ram 

su111 ger urrymllll' fiir bes It il ,1m b1.iqadsl:'in l il! fi.iretag med 60 000 Higen

hetcr o..:h riiknw; med ett bosladsbyggandc utan statliga !:In av samma 

storlek Sl>lll under st.:narL' :ir. dvs. ca 'i 000 lägenheter. Det l1iir dessutom 

finnas en 111öjlig.h..:t al\ git 11töver dl'nna !lllala ramniv:i r~1 ca h'i 000 lägen

heter om den visar 'ig v:tra otillr;kklig. 

I ramarna fi.ir beslut 1Hll hostadsl{1n skall i1ven inga en hcriiknad del fiir 

lokall'r. U11Jer ar 197X ingick i li·tncbeslulen lokaler med en total vanings-
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yta av ·.t:\'10110 m". 1-'(\r i1rt:n \<179 ot:h l9XO h;1r bnsh1is1ads11ii111ndt:rn<1 

hL·riih11:11 att l;1ngivni11gcn avs..:cndL' hikakr k,i111111n all 1l111r;11ta 4X" (I()() n1" 

re'ipekti\l' 498000 111". l\kd hii11syn till osiil-;crhcten i hedii111ningen av 

lol\alhd.1ni11gens 0111fattni11g <>ch till all denna hiir kunn:1 fa en llmfattning 

son1 s\·arar mot 11rrhomn1andc.' hygi.:initiativ ·· delta giilkr siir~kil1 i rr;·1µa 

\>lll h;1rnsl11gor - hiir inolll totalrallll:ll heriiknas ..:n post riir loh:olh..:li111i11g 

r:i 5)0()1)0 rn". 

l }[ll\t:I" det l"<lllllltrylllllle Sl>m har hcriiknatS riir hostiider och lokaler h()r 

i ramarn;1 ing;1 t'll marginal pa ..:a 20001111 m" vi1ning.;,\ta s1Hn inte hiir 

fördelas u1 an 11tgiira en CL'l1l ral reserv. 

Fiir hi:sl11t 1i1n htlstadsh1n fi.ir 1ryhygi;.naLlsforc\ag kan <1l11nda ran1cn fiir 

;ir 19XO bcriiknas t1117900000 m" va11ingsyta. Fiir v;1rt t>ch cll av ;1rcn l'IXI 

och l'>X2 biir ramen faststiillas till 7 l lll tHlO m" rrimiir hruksarea. 

I sammanhanget niimner hostadsstyreben at I yt hegreppcl 111" v;·1ninµsvta 

kommer att utmönstras och crs;ittas med rrimiir bruksarea. 

lkn rri111iir;1 bnii-;sarcan kan i genomsnitt heriiknas \·ara IO'i liigre ii11 

v:1ningsyta11. (lverg;ingen till del nya ylhegrerrct \.;ll111111er att shc .•aiCCL'S

si•'t under ar l'IXO. riir detla iir bör ramen uttryckas i vi·iningsyta. <l<:h fiir 

iirc1alL·11 111ed primiir hrnksarea hiir denna yta vid avriikning sch:ihlonmiis

sigt 11rpr;ii..11as till v:111ingsyta. För aren 1981 och 1982 biir diirenwt ra

m;1rna anges i prim:ir hrubarea. 

Fiir heslut <llll bostadsl:"in till 11111hrgg11llll och ri1111chiiral/ll1· .fiirhii11-

ri11g1/ii11 giilkr - liksom fiir hostadsbn till nyhyggnadsföretag - ingen ram 

för ;·ir 1979. h"•r ;1r f'IXO har ramen fastst:illts till 82." milj. kr. 

I .:inshostadsniimnderna har heriiknat att det 11ndn i'1r 1980 kommer alt 

111.:ddelas hcsltit om bostad~bn för ombyggnad och rän1chiiramk fi\rhii1-

tringsl:111 till ett helorr av 434 milj. kr. vara\ 887 milj. kr. i hostadsl;H1 och 

47 milj. kr. i forhlil\rings\.itn. l\kd h~mvisning hi.1rtill föresl:tr styrelsen att 

ramt.:n fiir itr 1980 riiknas upr till 950 milj. kr. Lh.:h alt ramen rör i1r 19XI 

faststills till sa111ma hchirr-
H1T11m11 i 11\'f'rod11ccrudl' .1taf.l"hl'i1/11111/e ,tlerhns1adshu.1 kan följas ge· 

11\•lll SCH:s i1rliga 1111dersi1\.;ningar. I följande tab1:·1 belyses 11iv;'111 fiir tre

rurnslägrnhetcr som fordigstiilkks undn inen 1977 och 1978. Hostadssty

relsen framhåller att produktionen i storstadsornrftdena var mycket be

griinsau fir f '!78 och att undnlaget för hyresurrgifterna sfllunua iir wagt. 

N;1gra slutsatsc.'r kan diirför inte dras hetrhffande föriindringar mellan de 

tvh tuen <ll.:h skillnader mellan olika kL1mmungrurrer. 
Som fra111g:1r av ta\-:>hm varierade ;1rsh~ ran för fagenheter fordigstiilhla itr 

!ll78 mellan ca 12 400 kr. och ca IX 000 kr. för de olika ortsgrurrerna. 

Hyran rn rn 2 varierade mellan 157 kr. <'Ch 228 kr. 
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l/_1'/'o/'1111. i11/..I. hrii11slc . .fi'ir n1·11r11tllln'rt"fr tr1'/"lllll.\·/iig1'11lrl'l<'I' i 111!111ti1111rt-

1ig,1_/('irl'l11g 
----------·-.... -·--·-- ·-

Ar for färdig
st:illandc 

Stnr
S1uck
holm 

Stor
Göte
horg 

S11ir
Malmi> 

Ko11111111nL'r ()vriga 
llll'd (·lvl.'.r h.om-

75 0llll lllllllCr 

inv:marc 
----·· ·-·-·-------·----- ·------·----·--------
Hyra per 
liigenhcl. kr. 
1977 10910 11 590 11 200 10 'i80 11 :1711 

1978 1)1))1) 17960 12 4111 13 'i'i\I 14 270 

Hvra per 111 2 

h<>stadsliigc·n-
hchyta. Kr. 
11>77 144 I.~ I 132 LN J.i/ 

1978 192 228 157 173 181 
81htad'li.1gcn-
hc·1sv1a per 
liigcnhct. 111" 
J47i 7<· 77 85 7fl 77 
1978 74 79 79 78 7'! _____ ,, __ . --.. --
1 Hvrn inkl. hränslc 

H1T1·.1:f('iriillllri11gama i lrc/11 ho.1·1adshc.1·11/11ill't kan belysas genom de 

hostads- od1 hyresundcrsiikningar som SCB {1rligen gL·no111för och s11m 

omfattar ett urval av hela landets hestimd av hyresfagenhelcr. Uppgifterna 

i följande tahb avser hyror inkl. bränsle. 

/-hrn/(irii11t!ri11gar i hl'.1t1/11t!et a1· h\'/'i'.1-/iigo1lrl't1·r ilrt•11 1975 - /97X 

Byggnads period 

-1920 
11.121-1940 
1941-1950 
JIJ)l-1%0 
1%1- 191>5 
1961>- 1970 
1971-1975 
1971-1977 

Samtliga 

Ökning av 111;·111aJsh1ran i' i· fran 
dcccmher till dccernher resp. ar 

1975/71> i'J71i/77 1977/7'11. 
-----· 

10.4 10.8 11.lJ 
12.7 10 .. 1 12.0 
11.2 11,0 12.h 
IO.ll 12.2 12.<i 
<J.7 11.7 12.3 
9.4 10.9 12.2 
8.8 10.0 12.2 

12.2 

10,4 11,2 12,3 

Dri/i- och 1111i/erl11/llsJ..o.1·11wi/cr för bostäder enligt hostadsstyrelscns he

riikningar fiir en typfastighet redovisas i följande tahb. Dessa heriikningar 

avser kostnaderna i januari respd.:tivc i'tr för ett nyhyggl tlerhostadshus. 

Kostnader avser här vad som svarar mot fastighetsägarens utgifter. Hcriik

ni11garna baseras pa uppgifter om kommunala 1axor m.m. 1H.:h vissa schah

luner. t.ex. för underhflllskostnadcrna. 

Fr~m början av nr 1978 till bör:jan av är 1979 ökade drift- och underh[ills

kostnaderna med 12 r.;, s{1v;i1 utan som med bränsle. Della innehar en 

n;1got lägre ökningstakt än under närmast förcg~lcnde är. d[1 ökningen var 

ca ~() 'X utan bränsle och ca 15 c; med hriinslc. 

Rustadsstyrelsen ~eduvisar och kommenterar olika /..11.1·11111</s- nclr 11risi11-

ill'x som SCB beräknar. 

3 Rik.,·dugl'll IYlQ/80. I samt. Nr {(}U. Bilaga 16 
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Ar liyggnads
koslnad 

Kosrnad/ 
ranl viirde 

Tomt-och 
gnmdbcrcd
ningskost nad 
Kostnad/ 
rantviirde 

Total 
prml11k l ions
knst nad 
i..:0~111a<.l 
pantviirde 

--------------- ------------ -· ------- .. --· -------

Flt:rboo;tadshus 
i cxploa1crings-
01nrt1d.:n 
147h 
1977 
1978 

(irupphyggda 
'lllfthll' 
197h 
1977 
l'J78 

104,8 I04,9 
1m.~ \08,9 
107 .. 'i 97,4 

I03.~ 107.0 
ltl:\ .. 'i I I0,8 
IO'i.I 108.4 

-----------------------------

104.8 
103.8 
IO'i.8 

104,0 
IO'i,I 
105,8 

.\n.:n l<J7h- l<J7X \'ar Lkll •1rliga rnH.:cntuella stegringen av hyggnads

kllslnadana för tkrhllstadshus enligt faktorrrisindcx inkl. llincglidning 

I .'i,9. I 'i.4 resr. X.2 I;., l\1obvarande foktorrrisindex för grupphyggda s111;"1-

h11s 1·ar 17.0. 15.5 resp. 8.0 r;. U ndcr ;"ir I 978 var sfilunda kost nadsslegrin

gen endast hiilftcn st1 Sllir som under vart och ett av fircn 19711 lH.:h 1977. 

Enligt SCR:s hyggnadsprisindex. som tar hänsyn till bl. a. förhndringar i 

rrudllkli\'itclen lH.:h vinstmarginalen (ll;h diirmed biittrc torde hclysa den 

faktiska rrisutvc..:klingrn. var de iirliga kostnadsstcgringarna t1re11 1976. 

1977 ol'h 11-nx for tlerhustadshus 11.9, 14.7 resp. I 8JV;. och för grurr

byggda smi1hus 14.4. 11.8 resp. I 0.<1 1
:;. 

En jiirnfiirelse mellan de tva indexserierna visar all under iiren 1976 llch 

1977 iikade foJ..:torprisindcx mer iin h~1ggnadsprisindcx. men att den under 

i1r 1978 ökade mindre iin hyggnadsprisindex. Detta tyder pa en L1msviing

ning undcr perioden fri1n en ökning till en minskning av produktiviteten 

o..:h/eller frf111 en minskning till en ökning av vinstmarginalen. 

Konsumentprisindex har i'tren 1976, 1977 och J 978 ökat med I 0.1. 11.5 

resp. 10, l ''.i. För samtliga ~\r ~\r ökningen av byggnadsprisindex s(1\cdcs 

högre Lin fiir kons11mentprisindex. 

Enligt SCA:s h/11eohje/..1s.1·1a1i.11i/.. har rclatillnen mellan byggnadskost

nader. tomt- och grundhercdningskostnadcr saint prnduktionskostnadcr 

od1 mlltsvarandc pantv:irden - den s. J..:. överJ..:ostnaden - i ltlne:irenden 

med prcliminiirt beslut om bostadsl;\n i genomsnitt varit följande: 

Tids/..ul'f./icil' 111 <' r 

År 1976 Ar 1977 År 197X 

I januari 1.50 1.06 I januari 1.14 

I april I .56 J.OX I mars I .17 

I juli 1.62 1.12 I m;~j I. It; 
I oklohcr J.67 l.D I augusti 1.19 
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Under ;ir 197X \·ar iin·rko..;1n;1den fiir den totala prod11k1i(111'k(>\IJ1<1<k11 

n:tg(ll hiigrc iin 1111der de tva niirmast fiiregi1e1Hk aren. 

Enligt rrclimi11iir;1 llppgilfrr synes ii\'L'l"ko'il llad,proccnlL'll lllidl'I' t'iir,ta 

halv{1rL'I 1979 vara hiigrl' iin under 11wts\·ara11de raiod fiirq!;·,L'ndc· ••r. 
Den genomsnittliga hyggn.idskoslnadcn iikadc r1atagligt 111i11drc t111der :1r 

197X iin umkr :1r 1977 od1 11ngefar lika myckl'I som under :1r 1'17h. Pella 

!">Crl1r p;·1 att under i1r 1977 kostnaderna iikade bl. a. pii gr!ind .,,. dl· ll\'a 

kravi:n i Svensk Hyggnorm ra fiirh:i11rad \':irmehushallning od1 h;1ndikapp 

anpassning. 

L'.ndcr ;lrcn 1977 lldl I97X iikade tomt- od1 grnndhned11i11g..;kost11adl'rn;1 

relativt kraftigt f'iir si1\iil llerhostadshus som s111i1hu,. lk-11 proi:e111udL1 

ökningen av 10111t- llCh grundheredni11gskl1stnader11a \ar undn i1rL'll 1'17'1 

(lch 1977 \·isserligen liigrL' :in ökningen ;t\' hyggnadskostnadl'rna fiir h;1de 

llcrhostadshus och -,mi'1h11s. Under ~ir l<J7X har dock lom!- nch grundherl'd

ningskostnaderna ökat mer :in byggnadskostnaderna. /\ \ den tot;ila pro

duktionsk(1stnaden utgjorde kl1stnaden for to1111 och grumlhncd11i:1g {1r 

1978 ca J(, ''(för tkrhlhtadsh11s inom exph1a1cri11gsomradl' (lCh ci :'.:I'; fiir 

grurrbvggda sm:·\hus. Relationen har i stort sett varit oforiindrad 111llkr de 

senaste iiren. 

L.äneunJerlag m: h p;111t viirde anpass;1s t il! k1 >st nadsut veck I ingen ml'd 

bl. a. ens. k. tidskoefficient. s11m fasts!Ulls av regl'ringen efter förslag fr;111 

bostadsstyrclsen. Fdn och med f1rsskiftet 1977f7X (lfllprii\·as tidsk.-1L'l'li

(ienten oftare lin tidigare för att ge en b;\ttre anpassning till den fak1i-.k<1 

k.ostnadsutvecklingcn. De tidskoefficienter S(>lll har f;p;tstiillts undL·r de rre 

senaste :·1rl'n framgar av följande tahli) (has;.1r 1%X för :·lr 19711, d;ircftl'r I 

(lk toher 197<>). 

/)rifi- och 1111dcrh111/s/.:.ost 11adcr fiir e11 tvpfi•stiglil't 

Ar 

1977 
1978 
1979 

---------------
Koslnader för drift och underh(1fl 

u1an hränsle 
kr/111 2 

med hriinsk 
kr/m' 

·-----·---·- ---
57 
69 
77 

74 
86 
% 

.Ä.vcn det s. k. grundbcloppet har höjts. Det hiijdes för !lerhl1s1adshth 

med ca .'i r.; i sertemher 1977 och för h:·1de nerbostadshus och sm:1hus med 

ca 4 r·; i september 1978. 

Den skyldighet som infördes i mars 1978 att till statens pris- lh.:h kanell

nämnd anmiila och motivera prishöjningar giillcr fortfarande fiir i stort sett 

samtliga byggnadsmaterial. Prisstopp infördes i mars 1979 p:·1 inrednings

snickerier. medan det rrisstopp som har gälh pi1 plastgol\' slopades i m<~i 

1979. 
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lktriiffande /,ri·di1Fir.1iiri11ini.:1·11 anfiir hostadsstnelsen följande. 

Den iiverL'nskommL·lse (1n1 hyggnadskrL'diter s,1111 har triiffats för ;1r IY7'J 

mL'llan dL'legatione11 for bostadsfinansiering (JCh kreditinstituten nllits1·arar 

l'J7X iirs iiverL'nsk,immelsL'. Tidrunkten for fördelningen av krL'diterna pa 

hankgrurrer har lagts fast. oeh iiven liins1·is finns vissa utg;·ingspunktn fiir 

denna fördelning. llnder bnshostadsniimndL'ns ledning linns i va1je liin 

saniri°lltsgrurrer med rL'presentanter för krL·ditinstituten for iin1sesidig in

formation i kreditfr:·igor oeh lösning av urrk,immande krL'ditprohlclll. l'ro

hlem son1 intL' kan lösas regionalt kan savitt giiller flerhostadshus od1 

grupphyggen av sn1;ihus fiiras urr till central behandling. 

Hittills under innevarande iir liks,1111 undn slutet ;l\ kiregaendc i1r h:ir 

kreditivforsfainingen fungerat tillfredsstiillarnh:. I de liins1·isa sa1miuls

grurrerna har flertalet prnhlcm k1111nat li.isas <H.:h lk relativt Li iirc11de11 

S<llll har förts 11pr till central niv;1 har varit 1·ii1 förberedda ol'.11 diirfiir 

kunnat behandlas snabbt av kreditinstitutens centrala ledningar. 

Vid sidan av överenskommelserna lH.:h det nia sa1nradsförfarandl'I torde 

elllellertid bankernas utli1ningskaraL·itet oeksa ha bidragit till att 1--rL'ditfiir

si.ir:iningen under senare tid har fungerat tillfredsstiillande. 

B,istadsstyrelsen fiiresli1r. liksom i fiirra iin:ts anslagsframstiill11i11g. att 

en fiirsiiksverksamhet införs med statliga bidrag till hissi11.1111//111io11 i hc

fi111/iga h11s . 

.Även för vissa andra atgiirder av hetydclse fiir riirdsehindrade bi.ir 

hidrag kunna medges. Styrelsen fiirL·sbr att L'a 2 milj. kr. avsiitts for 

iindamiilet. Styrelsen framh:'iller att det p:'i miinga h:111 hriidskar att öka 

tillgiingligheten. sreeicllt med tanke pi1 den höga oeh viixande andelen 

;·ddringar. En fiirsöksverksamhet skulle ge en del av de erfarenheter riiran

de hl. a. kostnader <H.:h utformning. som iir niidviindiga för ett slutligt 

stiillningstagande till finansieringen. Utan en s:1dan forsöksverksamhet lir 

det ovisst niir hissinstallationer kan kon1rna att ske i de omr;·iden diir de blir 

mest kostsamma oeh diir ncksa hehovet av hidrag iir störst. dvs. omrtiden 

med :1-4 vi'tningars tlerbostadshushebyggelse och s111;i liigenheter. 

Bostadsstyrclsen tar ocks;1 upp 1·i.1sa siirs/..ild11 /1/11cfi-1/gor. 

B,1stadsstyrclsen urrrepar sitt förslag fran fiireg~iende ~irs anslagsfra111-

stiillning om 111iiiligltc1 1111 i f'111111·iinle1 1·id 0111hrgg1111d hi rtif..1111 i11 /0/,11/t'r 

s11111 i11tl' 111giir ho.1111ds/..11111f'lt·111c111 med följande modifiering m:h rrecise

ring. 

I rant viirdet hör fa räknas in si1dana ieke helaningshar;, lokaler sn111 

avses fö samma anviindning efter ombyggnaden som före. Diirenll1t hiir 

helt hortses fr(111 lokaler S<lm förvandlas fr:'111 hcl:'111ingshara lokaler till icke 

hel~iningsbara lokaler. t. ex. kontor. Om hostiider r:·1 grund av myndighds 

föreskrift. hiinförlig till t. ex. hullcrstörningar eller d:iliga ljusfiirh;·dlanden. 

m<'1ste göras om till lokaler hör de riiknas in. Anviindningen hör diirvid 

avgöra om de skall ingi1 i l{1ne1111derlag eller pantviirde. 
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B,"1ad..,-;1nL·i..,L·11 fiirL·sl;ir iindri11g av hesliin1111t·lserna <llll .1ii!.ali1·1 Fir 

!1u.1·11ulsl1111 i 1·i.1s<1 .tiill. 

l-.11liµ1 IS~ h1"tad..,t"i11an,ieri11µsfiimrdni11gen ( ll/7..\:'J..\61 enligt dess ly

,Jelw t"iirt' dL·n I juli 1'17S kunde rcgerinµen t"iir <irskilt fall 1wdta annan 

<ikerht'I ii11 pantbrn L·lkr Slllll fiire<.,hre\'s rör\ is sa <.,ituationer - hom-

11111n:il ht1rgc11. I sa111hand 111L·d Lkkgcringen a1· hcsl111andL-riitt.:11 i d.:ssa fall 

till lii11shns1ad:-.nii11111dern:1 iindradL'' reglern:1 s;1 att. i enligh.:t med hittills

varande pra\is. endast k1lll1i1Hlnal hnrge11 kunde giilla som al1ernati1· till 

pant hre1·. 

Del fiirl'knmmcr .:11lig1 -;tnelscn !'all d:1 k,1111nit1nal borgen intt: 11lgiir 

11:1gnt r.:alisti..,1-.t altanativ. Det giilkr niir marken iigs al' statt:n. kyrkan 

eller cljt:st annan ii11 J;insiiJ..anden o..:h niir 1-.ommunt:n int.: kan eller inte 

iinskar g:i i borgen . .'\I' hostad..,pulitiska skiil iir det angeliiget att t. ex. 

arrt•ndatt1rer av mark inll' 11tesh1t... fr:rn Ian. St1 n:lsen hem:-,tiilkr om iind

ring som innehiir alt bnsb,istadsniimnden ff1r. <•111 synnerliga skiil finns. 

godta annan siikerhel iin pan1hrn· eller kommunal borgen. 

Bostadsstyrt:ben tar vidaJ"L' urr friigan 0111 fl/"(',l'hl'i/1/io11 {/\' Allll/1//111/lll 

horgl'll l'iir hostad..,bn. Hostadsst1relse11 hiinvisar till att de iindringar som 

gjordes vid tillk<>msten a1· hostadsfinansieringsforordningen i frilga om 

kravet p;1 ett k<immunalt ansl'ar fiir förlust p{1 bostadsl:'1n for 111·- ni.:h 

omhyggnad av smah11s med nuvar:1nde regler 0111 den tiot1riga fordrings

rn:skrirtinnen kommer alt medfiira hchpv av en hevakning av komrn11nens 

:itaganden 11nder hela J:1nl'ls liiptid. Hel'akningen kommer i dessa fall r:1 

lilngre sikt att medfiira etl <lmfallande administrativt arhele. L[ingivningen 

till smi·1hus diir ett l,.,1m111unalt :1tagande kriivs omfattar f.n. mellan 3.'iOOO 

och 40000 Ian per :ir. Med hiinsyn till att amorteringstiden för sadana bn är 

JO ;'1r. J..on1mer l'a1:ic l:'1n att hehiiva bevakas lrt• g:1nger. 

Utiivl'r k,i111m11nal:1 :·1tagandL·n av delta slag llirL·komnier andra kommu

nala ansvars;'11aganden 1 fr[1ga om bost;1Js1i·rn o..:h andra statliga län som 

utg[1r för att fr~imja bostadsfiir.si.i1jningen t:'iler eljesl gäller bostiider oeh 

Jn\,.aler i hl1..,tads11mraden. Kommunens i'l\aganden i Jcss:1 fall utgtirs av 

horgen som for egt:'n .-;kuld. 

B,istadsstyrehcn anser att hestii111111elser rn(1ste tillskapas som undantar 

det kommunala ansvarstagamlct i dessa sammanhang frfrn preskription. 

D.:isamma hör giilla i fraga om Jet komm11nala hctalningsansvaret när 

kommunen sjiilv iir liintagarc och tio{1rig preskription kan inträua. vilket 

t. cx. lir fallet beträffande de under tio {1r riinte- och amorteringsfria för

'.lättringskincn n1:h tilläggsl{1ncn för nmhyggnad av kulturhistoriskt vilnlc

·ulla hostaushus. 

Bostadsstyn:lscn framliigger m:kså vissa förslag i fråga om grundkapital 

'ör allmiinnyttiga hostadsföretag. revision av siidana bostadsförctag samt 

'öretagcns mö_iligheter till s. k. J11bbelbelfrning. Enligt styrelsen är försla

~en ett ultry.:k for styrelsens förenklingsstrilvanden genom att Je syftar till 

1tt minska den statliga tillsynen oi.:h kontrollen av de allmänny11iga bo-
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s1adsfiirc·tage11 var' ,.cTks;1111hc·t i gr11ndL·n 11tgiir c•11 k1•1111rn111:1I angeLigc·n

hel. 

I fr:iga l>lll kra\el p;1 vi"l gm11c/l,11f'ilt1! 11·;,. 11//111ii1111111i-.:c1 he1.1111,/.1/i.in·1c1g 

anför si\ rclsl'll hl. a. all det kan 11ppfa1tas S1llll L'n viss gar;u11i for all 

fiirelagen"> l'kl>no111i,ka ... tiillning intt' hinner 11ndergr:iv:1s ,;, 'tarkt all S:i

kcrheten fiir dt· ... 1atliga l:1ne11 :ive11tvr:1s innan :11g:irder 'idta' sP111 kan 

trq!ga fiiretagets fl1rthe-.t:1nd. ,.\.ven i fl>rts:ittningen iir Lkt t·nligt st\ rdsen 

angl'lii!,!el att l'iirela)!en har i:rfonkrliga likvida tillg;'1ngar. Stvri:lsi:n an,cr 

emelkrtid att staten 1111111L·ra hiir 11t)!a ifr:·1n att ko111n111nerna tar a11,\ari:t fiir 

att de :tll111iinnvttiga fiiretagen ">kiits p:1 ett ekorw111iskt riktigt s:i:t. Ett 

slopande a\· rcgkrna lllll grundfondens storlek kan inte heller p:1 nal:!lll 

a\·giiramk siitt p:1,nka sl:1ti:ns risktagande viJ !angivning till dessa föri:tag 

diir andra t'iirhallanden rq!l'im:i-,sigt har en av..,ev:irt stii1Te hl'lydclsc. 

Styrelsen fiireslar d:irfiir alt kravet sh1pas. 

Li111plighe1e11 a\· dL'I <irskilda krav pa r1·1·1.1·1011 av all111:innyttiga bo

stads fiirL·t ag ">lllll i ni e iir ak 1 ic·h,1lag biir enligt st yrclsens 11ppfa1 t ning prövas 

111ed utg:1ngspu11kt i dl· krav s11111 kan nwtiveras av statens intrl·ssen ">Olll 

kreditgi' are. StyrelsL·n :illSL'r att statens intressen so111 l:111givare till företa

gen intt· iir av den art att de motiverar s:irskilda krav p:1 revision av 

fiirl'lagen. \1an hiir utga fr;1n att knn11nunerna tar ansvaret for att företagen 

11uderkastas den rt•\isi1lll 'om iir 111otiverad av företagens storlek ,11.:h 

vcrk<,;1111hl'I och att statens intressen som kreditgivare inte pi'iverkas i 

negativ riktning. [k en">kild:1 hestiimmel">erna i hn..,tadsfinansiering..,fiir

ordningen om revisi1u1 av vissa allmiinnyttiga fiiretag hiir ..,;>tledes upphiira. 

Bnstadsstyrel,en fiire,lar vidare att kravet p:·i att liinshostadsniinrnden 

skall godkiinna det belopp som ett al1111iinnyttigt företag för lana upp geno111 

regler fi.ir s. k. rl11hhl'lh<-lcl11i11g slopas. Styrelsen konstaterar att hestiim-

111elserna om Hinshostadsn:in111dens g11dkiinnande inte till n:·1g11n del moti

veras a\· statens intre'"l' som kreditgivare eftersom statens hlnefordran 

siikerstiills genom !..rn111111111:tl borgen. 

Hnstadsstyrebl"n tar vidare upp hestiimrnl"lsen i 21 ~ bnqadsfinansil"

ringsfiir11rdningl·n om l.at<'gt1rih, istiida. Be"stiirnrnl"l\l"ll innebiir att bostads
bn 11tgar till h11stadsbgcnhl'1er. so111 iir avse"dda för en viss kategori 

boende. endast lllll Övriga hllS!adssi.ikandes heriiltigalk intresse inte Up

penbart a ... idosiitts och l:igenhcterna iir avsedda för ensamslt1ende. pensio

niirer. studenter eller annan kategori betriiffande vilken det finns siirskilda 

skiil atl godta ett s:idant fiirheh{tll. Styrelsen anf'ör alt fri1gan om vilken typ 

av hostiider som skall finnas i kl1111m1111erna och fördelningen av de hn

stadssökande p:1 dcs">a naturligen bör prövas och avgöras p«1 den lokala 

nivi111. Dl" syrten. som har nllltiverat särskilda krav frt1n stakns sida för att 

till<'ita kategoriboende. hör med hiinsyn till allmiinna riktlinjer som numera 

giiller för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inte läggas fast 

genom siirskilda bnefiiruts:it1ningar. Styrelsen föresl:ir diirfiir att niimnda 

bestiimmelse upphiivs. 
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ll1T<'sfi'irl11.1"11i11u.:il'lli11g,·11 tilJl.;,>m :·ir 1972 11ch a\'<ig till en hiirjan hyrcs

f\irlust !;in urp!-;11mna umkr ~1ren 197 l - 1973. lknna reri11d har sedan ;1rli

gcn fiirHingh l>Ch f. n. bn hyrcsförlustJi·1n 11tg<'1 fiir fiirltl',ter uppl-;omna 

t. <>. m. i1r J9XO. U1nemöjligheterna 111{1stt: enligt hnstadsstyrelsen 11ts1ri'tc

ka-. till all ;1vse fiirlustcr ii\'ell 1111der ;ir 198 J efters<>m det fortfarande fi11ns 

l-;1111111111nL'r 111ed t'll ht'tydandc a11tal 1111thyrda ltigL'nheter. I nagra l-;um

n111ner har antalct iikat under det senaste :iret. 

I fraga ,,1111111.1-/11g.l'hd1111· anfi_ir hostadsstyrelsen att anslagshclas1ni11ge11 

under hudget;u-et l97X/79 uppgick till 3 541 milj. 1-;r. I sin anslagsframstiill

ning fiiregat'ndc :·1r heriil-;nade st\Telsen 11tgilkrna till sammanlagt 3 '>25 
mil.i. h. Lithetal11i11ge11 av s:1\'iil l<"1n till tkrhostadshus och smiihus som 

hyresrörlustla11 11ch tlirlllri'tttsl!in hle\' emellertid mindn: hn heri.tknat. Ut

Ö\'Cr herii!-;nade belopp tillkum en första uthetalning. av underh;dlsl~in om 

24 milj. 1-;r. 

Anslagshelast ningrn fi_ir hudgetf1re11 1979/80 och 1980/81 beriil-;nar stv

relscn enligt fiiljandc. 

lfrrii!d111d 1111s/ags/Jel11s111i11g .fi'ir /111dgl'l1ir,·11 /979/811 och /980/81 

Milj. kr. 
1979/KO 

---- ---------
l.ltl,.:talninc a\·; 

\;m till n;twggn<td a\' lkrhllstad5h11s 
bn till nyh\·ggnad a\' sn1:ilrns 
l'lllP\'ggnads- lh:h förhii1tringsl:'m 
undcrh:11lslfm 
riintd;\n 
l<1111triittsl;'1n 
Lln for hyn.:~,förl11stcr 

Fl.irskott. netto 
:\mort~ringar \\\:h in\i\scn 

I 215 
3 230 

795 
725 
225 
150 
1511 

() 

-900 

5 590 

Milj. kr. 
1980/81 

1430 
3 420 

870 
2'0 
22~ 
150 
150 

+ () 

-95\\ 
----
5 545 

-------·--

Vid ing;\ngen av hudgctE1ret 1979/HO fanns en reo;;ervati1111 p~1 ca I 099 

milj. kr. Fiir hudget;irct 1979/HO har anvisats ett anslag pt1 5 100 milj. h. 

Etkrsom anslagshclaslningen hcrii!-;nas till 5 590 milj. kr. fiir innevarande 

hudgctitr crhiilb en rt'servation p;1 ca <ilO milj. ;'tr. vid ingi1ngcn av budgct

~1rct 19~0/H l. För l.iudgct{irct I 9HO/X l bcrliknar styrelsen an slagsbehovet till 

ca 4 935 milj. 1-;r. 

r.-;,.,.,/ra.1:1111,/('11 

Under l 970-talet har ca 79X 000 lägenheter l.iyggts. Antalcl,fiirdigstiillda 

hige11llt'ler resp. ~ir under 1970-talct och fördelningen p;'1 fkrbnsladshus 

ocll s111:-1hus fra111g;1r av följande tabli1. I tabli1n redovisas ncl-;sii antalet 

rurnsenhcter per Higenhet resp. itr. 
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hirdig.1riilldu lii_e<'l1li1·tN iir1·11 / 1i711-/9N. l\iil/u: SCU 

:\r I tkr- I 'mahm T<ltalt Rum,enheter Rum,i:nhl"ler 
bp...,t;u..1...,- pn liigi:nhc·t t"talt 

hll' trurn ud11-.iikl 
------

1'1711 7;;., 2.'iO 1-1 '11111 10'1 X.'ill ).Xh 42-1 0110 
11111 7~ 2.'ill 11 l.)'il) 1117 21111 >.X I .JOX 400 
1972 "" ')111) 't l.'ill 10-11150 >. ()_l .JOX 'IOll 
l lf/l ~> 7'ill -11 i'il) 'Il 'i(lll 4.25 414 :ioo 
1117-1 _liX 7.'ill -1'1 'i'ill X5 >OO 4..JX >IC 2011 
JlJ7_'\ 27 .J'ill 47 ll'ill 7-1 )011 4.7-1 ):'.~ l.'iO 
1117'1 I' li'ill 411 l'ill .; <; Kllll .'i.llh 2K2 400 
1'177 1-1 I 'ill 41\ 7'ill 54 900 5.211 2X'i .1)0 
l<17X 1.1 'i_'i(I 40 l.'ill 5.~ /'il) 5.24 2~1 hOO 
111711 l.'i ·'llll 3lJ 5110 .'i5 111111 .'i.I I 2K I 050 

·------

' l.· ppgitfrrn;• a "'i:i:n1k ;ir l'filJ i•r prelirniniir;i. 

A 1· 1ahl;111 fra111g;1r att antalet fordigsliillda liigenhclcr successivt minska

de t. o. m. ar 1978 och att en ii!-;ning urrl-;om mellan :·ircn 1978 och 1979. 

L:nder 1'170-talct minsbdt: färdigställandet fr;'tn ca 110000 lägenheter iir 

1'1711 till ca .~50011 liigenheter ;)ren 1'!7h-1979. i\fätt i antalet rumsenheter 

\·ar 11edgi1nge11 docl-; mindre. 

I.il \·ecl-;lingen under 1970-talct var olika för llerb<istaJshusen och smähu

sen. !\kdan ant~ilct fardigstiillda liigenheter i llerh<•Stadshus minskade un

di:r hela reriodcn franse11 sista <"1ret. ii!-;ade antalet n~·hyggda smt1hus med 

n~1go1 undantag t. o. 111. iir 197~ för att :m~l diirp;1 minska till en niv;1 pi1 ca 

4111100 hus. en nivi1 som ocks;i giillde för ;'tlerstoJen av 1970-talct. 

Skillnaden i ut vedding mellan flerhostadshusen llCh s111i'1h11sen ledde till 

att andelen liigenheter i smiihus av det totala färdigstiillandct ökade fr~ln ca 

.'1:!'.; {tr 1970 till ca T2'i {1r 1979. 

Uostadsbyggandets omfattning o~·h ut veckling. miitt i antalet nybyggda 

liigenhder. har kommit att inta en central plats i den politiska dehatten. 

Det finns därför enligt min mening anledning <tll närmare belysa och 

studera innebörden av utvecklingen. 

Som framgfa av följande tabell minskade antalet pi1bö1jade Higenheter 

kontinuerligt mellan iiren 1970 l>t::h 1975. Beträffande i1ren 1974 och 1975 

biir del noteras alt en viss del av det pithii1jande som var planerat att ske är 

1975 i stiillel skedde tir 1974. Anledningen till detta var reglerna för moms

kompensation som gjorde Jet fiirdelaktigl all fä bostadsbyggandet regis

trerat som påbörjat under lir 1974. Efter ~1r 1975 har den nedfttgäendc 

trenden brutits. Ökningen av hyggandet har emellertid varit mindre än vad 

som har ansetts ön sk v~irt. 

För en mer ingliendc hedömning av bostadsbyggandets effekter pli sys

selsättning och bostadsmarknad behöver emellertid uppgifterna om ny

byggnadsverksamheten kompletteras med andra uppgifter. 
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l'iih/iria.lc lii.r.:c·.•1/ictcr 1irc11 /970-/<Ji"J. /\.iillc1: SCH 

1970 :<O X_<;o 
1<)7 i >' 7011 
I 'r/2 -12 X\\l\ 
l<l7_< -1 < 200 
147-1 -'-' -150 
1475 .\h l.'\O 
1'>7h -12 700 
1477 -10 2_'\() 

l'fiX -Hl 150 
l'liX_ian - <•kt' 31 000 
197'1 _ian--ukt' 30'\()I) 
·-------· 
I Pn:limin;ira uppgifter. 

I lkrh,l,t:"h
hu' 

:~ X:'O 
hX 'J\ltl 

'-' XO\\ 
.~h l):'I) 

~; _,\\() 

15 2511 
1-1 '\I)() 

I' 700 
lh xoo 
L\200 
I:< 500 

10(, 7(11.) 

10·1 h\10 
<IX hlHl 
xo 2011 
XI lltlll 

'I -lllll 
57 2llll 
-"-~ lJ:'\11 
_<,7 l'O 
-1-1 _<00 
-14 _<oo 

--------

Fn viktig faklor i sammanhanget iir ut VL'<.:klingcn av storlek od1 standard 

ra de liigenheter snrn har ti\·gl!ts. Antalet rnmsenheter per fagenhet har 

stigit frän l.'.a 3.X i bli1jan av 1970-ta!et till l.'.a 5.2 i slutet av 1970-talet. De 

senaste f1rens bostadshygg<1mk avser alltsi\ Wgenheter. som i g.:m1msnitt 

ol.'.h miitt i antalet rumsenhetcr ~ir <.:a 35 •.; större ~in de liig.:nheter som 

byggdes i hiirjan av 1970-takt. Om man miiter hostadsproduktioncn i 

antalet rumsenheter hlir minskningen s;'iledes mindre iin om man ser till 

enhart antalet liigenhetcr. 

Fn annan viktig faktor iir utvc.:klingen av ornhyggnadsvcrksamheten. 

Antalet fagcnheter teftt=r prnhyggnad I som har f:'1tt hcslut om statliga ho

stadsl~tn för nmhyggnad framgar av följamk tahlti.. 

Hostadsl1/11 till 011ihygg11//ll ilrc11 /970-/979. A111alet liige11hcter 1'.ftcr 
"111hrgg1111d. Kiillu: JJ"st1ul.1styrc/sc11 
--------- ·--- ------ . --·-- -----
Ar I 'mi1fJu, i tkrh'''laLb- Totalt 

hu' 
·-----·---- -

1470 I 'JOO I 900 3 KOO 
I '17 t I 'l_'\O I 550 3 500 
1972 2 O'ill I 150 3 250 
1'!73 2 _'iO(I :< l'iO 'i f>'iO 
1'!74 -~ :;oo 12 2'i0 I~ 7'i0 
197_" -' 700 I:' 800 18 .'iOO 
197(, X _1'i0 8 -l'iO lh xoo 
1977 9 'iOO 8 100 17 hOO 
i'.178 t2 150 11 950 24 lllO 
I 97X jan - nkt 10100 9 550 1%50 
1979jan-okt 1(1 ~50 8 350 18 700 
--------·· ----

Som framg!lr av tablti.n har <.len statligt stödda omhyggnadsverksamhctcn 

ökat avsevärt under hela 1970-talet. Uppgifterna om ombyggnader utan 

statliga lf111 är för bristfälliga för att kunna preciseras i siffror. Mycket talar 

emellertid för att även <.lenna del av ombyggna<.lsverksamheten har ökat. 

t1tminstonc vad giiller smahusen. 
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1:ra11 allmiin i1nesleringss\'llPlln!--t har den likade srandarden i 11vpn>d11k

tione11 och den ökade ombyggnadsverksamheten till viisenlli!! ,kl kl>111pe11-

serat nedg:ingen i nyrroduktil111en, I det följande r,·d,1visas utvecklingen 

av inve,reringarna i rasta priser ( 197,'i ;'1rs) 11nder i1ren 1'>7()-, 197lJ. fiirde

lade p;i nybyggnad L>Ch omlwggnad, 

ll<1,1111J1i11rn1cri11g111' !pcrma11n1111 h<1Hi'idcri 1lre11 l\170-/CJ7<J, 1975 1/rs 
pri,1cr, A'ii/111: SCB 

,\r 

l'lf'll 
1971 
l<J"'2 
197,1 
1'174 
l'.17' 
llJ7h 
l'r:'i 
lll7X 
l 97X I , 1 k v 

:-o;ybY!!!!llad 
milj, kr, 

I 2 4'11 
12 -157 
12 X-12 
I~ -~~f1 

tll 9.J7 
10 171 
lJ 2111 
r: X 14 
lJ X2,1 
70711 

()lllhl'!!L!ll<td 
milj, -k;: 

~NI 
Xl1ll 

7.J4 
X"'1 

I w: 
I XX4 
I 7r:r: 
I 'i."4 
_; 977 
2 OX5 
2 50,, 

lc>i<tll 
milj, k1" 

13 ,1X2 
L> 11 ~ 
13 5Xh 
IJ llJ'i 
12 llh5 
12 O',' 
111 'J'JX 
1ll 17" 
12 r:110 

9 155 
!J.j,1l) 

Som framg[1r av tablt111 har det skett en minskning av bostaJ~investering

arna 11mkr 1970-takL Minskningen iir emellertiu betydligt minure iin om 

man 'er till enbart antalet nybyggua liigenheter, Mellan tiren 1970 oeh llJ7~ 

rnin,kade investeringarna med Jrygt 4 ':;. En viisentlig ökning ;1v investe

ring"'oiymen kan rn:kst1 noteras mellan t1ren 1977 oeh 197~. Denna ökning 

uppgick i 1975 ärs priser till inte mindre iin 2 miljarder kr. oi.:h iir en följd av 

bfide den i,ikade nmhyggnausverksamhetcn oeh en viss uppgt111g i nybygg

nadsvcrksamheten. 

Utvci.:klingen av invöteringsvi:rksamheten har betyuelse niir man skall 

bediima effekten av bo\tadsbyggandet I'" sysscbii11ningen, De redovisade 

uprgifterna lyder p:i att den ökade bvggverbamheten i bostadsscktorn 

efter ;\r 1977 har varit en biuraganue orsak till att iivcrhettningsprohkrn har 

uprst:1t1 inom vissa regil1ner. 

I förra ;'irets budgetpropositil1n (pr(1p. 197X/79: 100 bil. 16 s. I 17l fororda

d1:jag att riktmiirkct för nypniduktiunen för hela riket horde vara att under 

de niirmaste i1ren öka den till en nivii av ca 65 OOll fagenheter per i'1r. Som 

grund för detta uttalande l!ig bl. a. en beriikning av bostadsbyggnadsbeho

vet fram till {1r 19X,'i. som hostausstyrelscn hade gjurL Enligt styrelsen 

s\nles det rimligt att riikna med ett behov av nyproduktinn p{1 

<10000- 70000 lägenheter per ar fram till mitten av !9Xll-talet. Civilutskut

let uttalade 1CL1 197'!1./79: 2h s. 44) att rnitlet maste vara att inte endast n:·i en 

i1rlig 'i_g:111gsiittning nm 65 000 fägenhetcr _,, olillfredsst~illda grundhehov och 
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i_insh\;nd slandardstegring hiir leda till all mak\ <·11h hiigre. l:hk,1\t.:ls 

uttalande fiiranktkk ingen erinran fri1n riksdagen-. -.ida I r-,kr 1978/79: 2.:'iO). 

l'\iir det giil\er bustadsbyggnadshehovet. s{1\ itt giiller nya l)(lstiider. finns 

det enligt min mening anledning att sL' tillh<1ka r:1 de pnigrll1-,er och bedöm

ningar '<lm har gjorts under 1970-takt. 

B<1endeutredningL'll presenterade ;1r 1973 i hctlinkandet tSOU 1973: )()) 

Busliider 1974- 78 en kalk~ I Sllfll visade r•'t el! nyhyggnadsbelwv rtt 
'J4tHl0-99000 bgenheler per ~·1r. Denna kalhl b\'ggde bl. a. pi1 förutsiitt

ningen att a\'g;tngen av bostiider sk111\e uppgi·i till ca 47 000-· .:'i2 000 Higen

he1er per ;\r. Net1utillskottet av husti;·i!J. nyb~·ggnadsbdwvel förs. k. spe

cialhostiider 1.1ch bgcnhctsreser\' bedömdes uppga till ca 47 ()()l) Higenhekr 

per ;1r. 

l\iirbol'lldt:utredningen i sitt slutbetänkande tSOU 197.'i:.'ill Bostadsför

sl\r:jning och bostadsbidra!! presenterade en ny kalkyl angavs riktp1111ktcn 

for Il\ byggandet till 75 000 lägenheter per lir. Skillnaden i flirhällande till 

197:< <'trs berlikning berodde vlisentligen pli att nettotillskottet av hushi"ill 

rn. ni. bedömdes bli mindre. Beriikningarna av avg!rngssiffrorna l{ig där

emot fortfarande p;i en hiig nivä. ea 4.:'i 000 !:igen heter per ~1r. 

Den senaste L1fficiella grundliga herlikningen av nybyggnadsbehovet iir 

den som J;1g till grund för mitt uttalande om riktpunkt för byggandet i förra 

aret~ budgctpropnsition. Denna heriikning. ~om gjordes av hostadsstyri.:1-

scn. redovisades i 197X f1rs li111gtidsutredning !SOU 197X: 78 s. 278-:!XI ). 

Den skiljer sig fri111 boendeutredningens beräkningar framför allt niir det 

giillcr avg:rngen av liigenhetcr som uppskattas till 22 000 rer ar för perioden 

197X-XO 01.:h till 2.:'iOOO per ftr för perioden 1981-8.:'i. Niir det gäller hus

h;dlsbildningl'll beräknade styrelsen den ärliga ökningen till 3.'i 000-4000() 

hushitll under ;\ren 1976-80 oeh till 35 000 diircfter. Sammanfattningsvis 

resulterade styrelsens beräkningar i ett minsta ;·1rligt bostadshyggnads

behtiv av 57000·· h~OOO lägenheter under aren llJ78-80 L1el1 av 60000 

Higenheter under ;1ren 1911 I - 8.~. Bediimningen fiirutsalle att del inte i 

nt1gon större omfattning uppkommer lokala överskott som m:1ste kompen

seras av nybyggnad p:1 annat hi"ill. Statsmakternas planering borde diirför. 

enligt styrelsen. inriktas mot en nägot större nypniduktiun. niimligen ca 

h~ 000 lägenheter per i1r. 

A ven 0111 de nu redovisade heriikningarna av nybyggnadshehovet inte 

ger grund för antagandet att behovet totalt sett skulle ligga pa en avsevärt 

högre niv:i än den jag angav som riktpunkt för byggandet i förra hudgetpro

positionen finner jag utvecklingen av nybyggandet oroande. Del gäller 

framför allt när bedömningen av lliget ptt hostadsmarknaden vidgas till att 

avse situatit1nen i olika regioner. Totalt sett finn~ del iinnu ell lägenhcts

överskott i den meningen att lägenheter är outhyrda. De senaste uppgif

terna om antalet tomma lägenheter visar vi~serligcn en fortsatt nedghng 

men nedgfmgcn iir relativt begriinsad. I nflgra regioner. 1.fär risken for 

bostad~brist iir ptttaglig inom de niirma~te ~ren. visar kommunernas plane

ring fortfarande pil dl alltför lågt bostad~byggande. 
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S1.1111 .iag har ani"iirt tidigare i ulika sa111manhan!,! fiinitsiitter det ddade 

alls\ aret fiir h1.>stadsfiirsli1:ini11ge11 att komnwneroch hustadsfiirctag tar -;in 

dd ;1v a11s,·arL't för att trygga L'll god hostadsförsii1:jning . .lag ;ir Pcksi1 

1il1.,rtygad 0111 all kUllllllllllerlla - Slllll gellOlll Sill l"l>IJ ri1 b11stads111ark11a

dl'll biir ha g1lll k:innedom om lk l\>kala prohk111e11 - kum111er att !:!i\ra sitt 

v!terst;1 fiir :lit hindra uppkomsten av en 111' sv;ir hostadsbrist. En grund-

1;ig(.!;t11de f\1r111 ,;it1ni11g for Lktta :ir sj;ilvfalkt ;1tl stah111akterna tar si11 dd 

;p an'>\ ;1rL't Pch for,,iiker s!..ara s;·1 g1.1da planerings- och pruduk1iu11sbe-

1i11gL·l'cr sP111 miijligt. Till statliga :"1tg;inkr i detta syrte ;·11erk1.1nirner jag i 

d.:t fiil.iande. 

:-.i;ir dl'I cmdlntid g;iller bedii11111ingen av h1.1stadshyggnadshch1lVL't rin

ner _j;1g del a11rniir!..nings1·;ir1 all k1H111111111crna. totalt se!!. bedömer dl'lta 

hehov si1 lt1g1. I de senask h11stadshyggnadsprogrammen har s;-ihmda kom

m1111crna hedö1111 del bchiivlig;1 r:1b\i1jande1 till i genomsnitt ca h2 000 

liige11hclL-r per ;ir 11nda ;1ren 1979-1<3. Anmiirkni11gsviirt iir att det planera-

1.k' p;1hiiriamk1 ligger pt1 en bctvdligt hiigre niv;-1 11nder de första ;·iren i 

progr;1111p1:·riuden :in vad kommunerna har hedi\mt vara behövligt alt b~;g

ga. 

Enligt min 1rn:ni11g finn~ det mot Jenna b;1kgn111d anledning att ägna ökad 

uppmiirksamhd :·11 fragan om bostadsbyggnadsbchovet. Detta kommer 

1H.:ks:1 att ske i anslutning till arhel.:t p:'1 en ny lirngtids11tredning. Bl. a. bör 

de komm11nakko1wmisb foru1sii11ningarna for i.'kat hnstadsbyggamlc lik

so111 di: regionala skillnaderna i bosladsmarknadsläget uppmärksammas. 

Del finns ocks;'1 anledning all iigna ökad uppmiirksamhet ät frttgan hur 

b11stadsefterfr;1ga11 kan antas hli p;Werkad av inkomst-. pris- och sysscl

siil t 11ings11t vec!..li11gL'll. 

I 1kl samnwnhanget vill jag ta upp s:tmhiillets stiid till hostadsprod11ktion 

och b,1stadskpns11mti1111. eftersom cfterfr~1gan pä lägenheter hcstäms bl. a. 

a\· d<:tta stöd. Sti.idel ges s;·1\iil inom hostadspolitikcns som inom skattepo

litikens ram. I förra budgetpropositionen redovisade jag samhällets stöd (i 

form av riintehidrag. bostadshidrag och s!..atlerninskning för innehavare av 

en - och tvMamiljsfosligheterl till hostadskonsumtion under är 1977 och en 

beräkning for ar 1978. \kllan ~tren 1978 och 1979 beräknas stödet ha ökat 

med ca 2 miljarder kr. Det torde ha urrgäll till mer iin 15 miljarder kr. är 

J 979. Tillgiingliga uppgifter tyder pä att den övcrviigande delen av denna 

ökning <ir att hiinflira till skattebortfallet. Utöver Je redovisade stödfor

merna tillkommer eftergifter av hyresförlustlån, energisparbidrag. bo

stadsanpassningsbidrag. vissa riinte- och amorteringsfria lån samt ränte

bärande 'ilatliga lån. De senare lånen beräknas uppgå till ca 8 miljarder kr. 

under budgetMet 1979/!iO. 

Jag har tidigare bct11na1 (prop. 1977178: 100 bil. 16 s. 123) att det inte är 

rimligt att ri\kna med 11:1gon väsentlig höjning av subventionsnivl'm i framti

den och att det därftir finns anledning att fortlöpande överväga inriktning

en av dessa subventil111er med hänsyn till såväl deras fördelningspolitiska 
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-,om Jeras hostadsrulitiska .:ff.:kt.:r od1 till Je .:konomiska kon-,ek\L'nsn-

11;1 fi.ir _qa1en och knmmunem:1. I rn>r. 197X/79: 100 hil. lfi t.s. 1::!31 anfiirJe 

jag Jessu\\>m att JL'l .:nligt min m.:ning iir angeli1get att b.:r:ikningar av 

-,kalteeffcktL'rna fortliirande 111fiirs od1 all jag hade fiir avsikt att ta initia

tiv till -,:idana beriikningar. Regeringen har seJnmera gett riksr.:visions

vcrk.:t 1RRYI i urrJrag att för ~1r l97X utllira vissa heriikningar a\ sli.attL·

dfcktcrna \'ad a\'SL'r J.:n schahlonrniissiga hL'skattningL'n ;1v en- 111.:h 1vt1-

familjsfastighekr. ViJarL' har RR \' fött i urpdrag att i samr~td med berörda 

myndighl'ler komma in 1ill regeringen med flirslag om hur Jes~a bcriikning

ar f11rtlilrandc sk:dl 111filras och ut v.:L·klas med hiinsyn 1ill syl°tcl med 

hL·riikningarna. 

I sislniimnda rrnposi1i1111 behmad.: jag ocks:·t att del iir siirskilt nödviin

Jiµt all tortlilpamk följa och lllviird.:ra stiidsyslemcn under lider med hiig 

inlla1ion. eftersom Je rt1 grunJ av sin nominella urpbyggnad meJfiir olika 

k11nsekvenser bcro.:111.k pa in!latiofölakll'tl. I sammanhang.:! erinrade jag 

od;.-,!i om all en siirskilJ ulrL·Jare I B I 97X: 7) had.: 1illli.alh1ts för all se öv.:r 

J.: 1.:kniska möjligheterna att införa real h.:skattning av riintor och kapital

vinster m. m. 

!kal beskallning och real finansiering ~J.;ulk inn.:hiira all tknalct avd.: 

nega1iv;1 eftekkrna av inllation i rnrening lllL'd nuvarande sl-..all..:- rn:h 

bn.:s~ stern skulle kunna elimineras. :\ven om Jet skulll' visa sig s;·1väl 

tekniskt möjligt som fr[in andra utgi·1ngsrunkter lämrligt att infiira en si·1dan 

beskattning. maste man enligt min bedömning riikna med att ett infiirandc 

av real beskattning m. m. kan komma all ligga ganska l:tngt fram i tiden. 

\kd hiinsyn hiirtill och mot bakgrund av den redovisade utvecklingen i 

fri1ga lllll sarnhiillets stiid till bosiadsrroduktion och hl1stadskons11rmion 

an~er jag del diirfiir angdiigel att heriikningar av det slag som jag nyss har 

redovisat intensifieras inför Je övcrviigandcn om stödsys1emen som mi1s1c 

giiras. hl. a. med anledning av 19XI ;irs allmiinna fastighetstaxering. 

1 nnan jag gar in ('<l rr:1gorna Lllll b11stadsbyggnadsplanen för :'trcn 

1980··· 82 och flinrtsiittningarna för d.:t framtida hostadsbyggandct. vill j;ig 

redovisa 1·is.1·a .1·11a/ig11re 11111>.i:Uia <>111 h<1.1uu/sf(.irsiiri11i11ge11 1ir 1979. 

1'1ihii1)1111d1·1 (/\' 11.\'ll hosliida under ;ir 1979 kan f. Il. urrskattas till ca 

56 000 !;igen heter. vilket innebiir en minskning med ea 1 000 liigcnhcter i 

rörhitllandc till r1r 197X. Ncdgangen i ri1bö1:jandet beror till viss del r<I att de 

l11kala och regionala arbetsrnarknadsorganen -- med stöd av en skrivelse 

fritn arhetsrnarknadss1yrelscn - genom rekommendationer har begriinsat 

igi1ngsiittningen under november och Lkccmber. Syftet med denna be

grilnsning har varit all undvika överhe11ningstcndcn~er under sommaren 

och hösten iir 1980. 

Antalet 11111/ivrdu liige11he1er var 10 750 dcn 1ser1emher1979 i statshelä

na<le flerhostadshus färdigstfölda efter :ir 1%6. Ett {1r tidigare var motsva

rande antal 12 700 och den 1 mars 1979 11400. Av de I:igenhetcr som var 

outhyrda den I sepiember 1979 fanns 40 r:·; i storstadsumrtu.lena. Det rttdcr 
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\ ii,e111 liµ;1 skilln;llkr lllellan ,1lika regi,111n. Dc·t giilkr saviil mellan stor

-;\ad,n111r;1de11a so111 inom riket i iivrigl. S;il11nda var and..: len lllllhyrda 

liigenhc·1er i S1<11·-(iiitt:horg o..:h Stor-\lalmii ."\.X rcsr. 2.7'; llCh i Stor

Stn-::kh,ilin \'ar d..:n ll.(,' i. Fi.ir rikl'l i Ö\Tigt var andch::n 1.3 1 
;. för kom-

11111nL·r 111..:d llll'i" iin 7.' OlHl inv;·111are och 2.)'; fiir i.ivriga ko111m11r1cr. 

i\iir dL'l g;iiler h11.1111J1111art.1111dslii.i:<'f hedlimde 42 i·; av kommunerna i 

bii1ja11 av ;1r l'.J7lJ alt h,1stadssi.ikandc kunde E1 bostad fiirst efter minst l\ra 

n1:1nadcr-. \"iin1ctid. m..:da11 ii\Tiga ans:1g del llliijligt fiir bnstadssiikande att 

Li liig..:nhet rraktiskt taget gi:nasl 122 1
; l eller inom hi.igst tre till fvra 

111;1nadc1· !:1<1 1
;). Ht::!riiffaiide 11tv..:ckli11gen 11ndi:r :1r 197lJ bedömde 29'·; av 

k1111111111ni:rna alt di:t skulle bli lättare fiir hl1stads-,i.ikandi: alt fä liigcnhet. 

mi:dan I.:\ 1 
;. hi:diimdi: att det skulle bli s\·;irare. 

Rostadsmarknadsliiget \"id ingangen a\· :1r 1979 var. enligt bostadsstyrel

scns cnkiil till kollllllllllCrna. M1gol hiitlre iin ;iret innan. Fiirhättringi:n var 

hi.111fiirlig till kornnlllncrna utanfiir storstadsll111r[1Jena. I storstadsomri1Je

na v;ir liigt:t ofiiriindral. 

A ven ar 197'! lriiffodc dclegationi:n fi.ir hostadsfinansiering ( DFl3 l en 

iiverenskL>mmclse mi:d hankerna om hrgg11<1d1·!-redi1t'I" till det statligt bi:

l:'1nadL' b,1stadsbyggandet. I likhi:t mi:d tidigare i1r i'1tug sig bankerna att 

kollekt i\ t wara fi.ir nödviindiga byggn<idskrediter. Försörjningi:n a\' s;i

dana krL·diter har funi;erat tillfredsstiillande under aret. 

DFH triilTadi: lll.:kS:1 en iiverensk,irnmelsi: med bankerna (\111 deras fi.ir

viirv av bostadsllbligationer ar 1979. Överenskllmmelscn innebar att ban

kerna atpg sig att under ;\ret hidra med <i miljarder kr. till finansieringen av 

fardiga blistadsfastighcti:r. Avlyft av h\'gµnadskrediti:r avseende fl.lrdig

st;illda raslighctcr har under :1ret kunnat ske utan rn)bli:m. 

l'ri.11·mi1 i11u111 ho.1·111dsh_1..,~ga1ule1 - m;itta som byggknslnad rer m~ 

liii;enhl:lsyta i statligt hel:111ade bostadshus - iikade för llerhostadshus 

med 4.0' i under första halv~iret 1979 (mellan ljlirde kvanakt 1978 nch 

andra kvart alet 1979!. medan rriserna fiir gruppbyggda smi1h11s ökade med 

8.'J 1
;. För ar \978 !mellan tj;"trde kvartalet 1977 och !jiirdc kvartalet 1978) 

var nwtwarande rnKcnttal 17.0 resr. 13.2. 

Faktnrrrisindex för flerbnstadshus iikade med f1.2 r;. under i1r 1978 (mel

lan ljiirde kvartakt 1977 o.:h tjiirdt: kvartali:l 1978). medan motsvarande 

index fiir gnrrrbyggda smiih11s i1kadi: mi:d 6.4 1
.·;. Under de tre första 

kvartali:n 1979 (mellan tjiirde kvartalet 197X och tredje kvartalct 1979) var 

iikningi:n 8.9 1 ; fiir llerboslaLbhus nch 9.4 r;. fi.ir grurrbyggda sm[ihus. 

Prisutve.:klingen har föranlett regeringen att under iir 197<J höja läneun

derlags- nch ranlviirdenivi1n lbnetakct) med 14.8''.; fiir flcrhostadshus (1Ch 

med 9.2'i för s111:1hus .. U1netaket har höjts dels genom höjningar av den 

s. k. tidskoelfo.:ii:nk'n. dels genom en höjning av grunJbeloppet för tlerhll

stadshus. Regeringen har mc::d den sistnämnda höjningen avsett all stimu

lera igiingsiittningen av flerhosladshus. 

/)ri/i- och 1111da/11il/s/..os111adcma för bostiider ökade mi:d 12 'i mellan 
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:1rl'n 1978 uch lll7'J 1.ian11ari lll:inad rt'sp. ;1rl t'nlig1 hus1ads,l\Tcl,i:n' hnii"

ningar. Den pn1L·i:ntuclla iikningen va1' li"a st,1r fiir drift- ,1ch uii,!crhalls

"o'tnadi:rna. t'\U. hr1imle. '>t>lll för briin'>kkostnaderna. Ö"ningen under 

det niirma'I fi.iri:g:1i:nde :·irt'l var i:a I .'i'; för de total:1 drift- och undcrhidls

"llSt n:1derna. 

ll.1Tomi1 h:1r i:nligt dt'lpllsten hyror. exkl. hriinslc od1 lyse. i "unsu

lllt'lllprisinde\ under reriuden dt·cemher 1978 till l>ktohcr 147Y stigit med 

7.1 ';. Linder samma periud ökade delrosten hriinsli: och lyst' med 29 . .'i';. 

K,rns11n1t·n1prisindex. t,11al1. iikaJe mt·d 7.4'r·. Jag aterkommer senare till 

fr;1gan u1n hyresutvecklingen. 

Jag iiverg:·1r 1111 till fr:1gan lllll h11stadsh1·gg1111d.1p/1111e11. 

Vid min hd1andling i förra f1rets budgctprurositi,rn trror. 1978/79: IOtl 

bil. lh s. 125) av fragan 0111 boswdsbyggnad,rlan konstaterade jag att det 

fanns skiil all ifr:'1ga'>iilla lllll en ralll flir be-,lut om bostadsl:'1n till nybygg

nad fyllde n;1gon t'gentlig funktilln för det första i1ret av planperioden. dvs 

ar 1979. Jag rc:kade r:1 att b,1stadsbyggamk1 hehiivdt• ökas och all det fri.in 

iivergrirande e"onumis"a s~·nrunkrc:r inre fanns nagra hinder för t:n sf1dan 

iikning under ar 1979. l\:1gon nvbvggnadsram borde diirför inte fashtiillas 

fiir detta :1r. Regeringen borde i stiille1 111verka riksdagens belllyndigande 

att anpassa det statligt beliinade bostadsbyggandets omfattning med hiin

syn till uppkomna behov. Regeringen fick sedermera ett sadant bemvndi

gande av riksdagen tCll 1978/79: 2h. rskr 1978/79: 2.'iOi. 

Tillgiingliga uppgifter tyder ri"1 att det under i1r 1979 har meddelah ht'slut 

om bustadsl!in fiir ca :'\:HlOO Higenheter vilket innebiir en minskning med ca 

:rnoo Ugt:nheter i fiirhidlande till :--1r 1978. Antalet liigenheter för vilka 

hyggnadstillstt1nd har meddelats minskade friin ca 490(1tillca3500 lägrn

h~ler mellan aren 1971:< och 1979. Sammantaget har allt'ä beslut om 11111 och 

hyggnads1ills1:"tnd meddelats för ca 5h 500 liigenheter under ;\r 1979. 

Bostadsstyrel~en heriiknar. enligt vad jag har erfarit. att beslut om bo

stadsl~tn under :1r 1980 kommer att meddelas i ungefär samma omfattning 

sum under :Il" 1979. 

lg:·1ngsii11ningen under i1r 191:<0 kan f. n. urrskattas till ca 60000 lägen

heter. 

t\kd hiinsyn till vad jag har anfört om bnstadshyggandeh omfattning bör 

bl1stadshyggnadsrlanen för dt: nlirmaste tre Men dimensioneras si1 alt den 

ger utrymme för en ökning av hostadsbyggandet. För det första i1re1 i 

rl:1nrerioden. dvs. i1r 1980. finns det i likhet meu vad som har gällt for {1r 

1979. s"äl att ifr:1gasiitta lHTI en ram fyller nl1gon egentlig funktion. lnnm 

vissa ri:ginner kan uet visserligen föreligga risk för att ett ökat byggande 

leder till icke önskvärda effekter rl1 arbetsmarknaden. Eventuella hehov 

av att begriinsa hyggandet bör enligt min mening emellertid inte avse 

bostadsbyggandet. l\~1gon nyhyggnadsram hör si·iledes. i likhet med vad 

som har giillt för år 1979. inte faststiillas för detta är. Regeringen biir i 

stiillet utverk<t riksuagens bemyndigande att anrassa det statligt belänadc 
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r11,1ad-,bygg;rnd.:h 1Hnfa11ning m.:d hiinsyn till uppkommandl:' b.:ho\. l 

lik hel meJ \;id sl•lll har g:illt for ;·ir I 97'J bi>r rl'gningcn tilldda liincn ramar 

i den omfa1tning som liinsstyrelsen finner ni.idviindig nch liinsstyreben 

heslina tH11 rarnriinklning pa kt>mnrnncrna. Jag finner Jet s.i:ilvklart all 

s:1val komnwncrnct som l:i11,s1yrcberna konm1.:r all la h:insyn :ivc:n till 

-.ys-.chiillning-,1;·1gd niir dl:' bedömer bd111ve1 av r:1ma1. 

Fn rlanningsralll biir faststiillas for rlanpcriodem ;111Jra llL'h trcdjl' ;1r. 

d\''i. ;m:n llJXI od1 l'JlC. R;1111e11 har tidigare uttryckts i mt viiningsvta. l 

bnehcriik11ingar ko111mer h11stads~;t \Tel sen alt ut 111iinstra delta begrepp och 

i stiilkt a11v:inda begreppet prin1iir hrnk,arca. St:- rd,c:11 har fiireslagit all 

11cks:1 :"<111H:n uttryd,, i 111 1 pri1ciir hrnksarea. '.\ted hiinsy11 till att tcnnen 

prirn:ir hrnba1e;1 iir spri1kligl .-;vi1rtillg:inglig fiiresl:ir jag all termen [10-

-;t;1ds1 la i slitllel a11v:i11cb. 

Jag liire-;lar all nvbyggnadsrame11 for vari 11ch ctl av aren 198111ch 19X2 

prL·limi11;ir: fashtiills till 7 -l:'itlOOO m, hnstadsvta (prirnfa hr11ksareal. Ra-

111e11 g.:r utrvmm.: fiir en bngivning avseende ca (,0\10\1 fagcnheter .iiimte 

l1>kakr. 

l\iir d.:t g:ilkr htistadsbyggandet utan statliga liin har regeringen medg.:tr 

all besl111 om h\gi;nadstillstimd for meddelas inom .:11 ram av 4 50ll liigen

hell:'r (>ch 500 1ardrlarser fiir vart och ett av ;m:n llJXO och 14~1. 

.\lc•d!'l.fft1111e11 .fiir h1'.~l111 0111 /1111 .fhr u111hygg11a,/ och rii11u·hiirw1de (i'ir

h1i11ri11g1/1111 har preliminiirl för :ir llJXO faststiillts till X25 milj. kr. I likhet 

111cd vad jag har för,1rd;11 i frt1ga om nvhyggnader under :\r 19XO hör n;·1gon 

r;1111 för nmhyggnader inll' fashtiillas av riksdagen. 1-'iir ;·1r llJXI hör ramen 

prclimi11iirt fashtiillas till 9:!:' milj. kr. 

l 1\il.iandc t<1bli\ redovisar jag det herliknade heh\lve\ av hygJ:!nadskredi

tcr for d.:t stalli!,!1 bel:'1nade hlistadsbyggandet under [1r flJXO. Förulsiitt

ningarna för heriik11inJ:!arna :ir hl. a. all antalet liigenhl'ter snrn omfattas av 

be.;,ltJI 1>m hns1adslt111 urpgi1r till 56000 avseendl' nyhyggnader rn.:h till 

2:-1000 avseenck ombyggnader. Vidare ing;'1r det bcrliknadc kreditb.:hovet 

för \'issa eneri;israrilrcnJen i enlighet med det sy~tem för finansiering av 

encrgisparstödct snm jag k11mmer alt förorda under anslaget B 17. Vissa 

energibesrarande :·11glirder inom h11stadsb.::s1;rndet m. m. 

lknih11ut hl'l11>1· u1· h1·gg1111<i.ll-r1·diter.fi'ir d1•/ statligt hd1i1111dt' ho11lld.l"hyg

gw1d<"t 1111Je:· <ir l'N<ll 

Bn~!i.i1..kr nd1 
ht1'1 adsk1 irnplemenr 

'.\,·byggnad. total\ 
Diirav avseende 

s111ah11s 
Oe1h1~radsh11s 
1111\aler 

Omhyggnad. totalt 
f-: ncrgi' rar~ t öd 

Summa 

l\.redirvnlym 
mil_ian.kr kr. 

19,n 

11.4 
6,0 

Hl 
0.2 

22.s 
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lkht>\ ct a\ hyggnaJ,kreJilL'I l\11· del icke slahhl'lanadL' h\hlad,hyggan

det under ~1r 1480 iir svi1rt all hcr:ikna. Fi1 !!f"\l\ uppskat1ni11!! ;ir ;111 krL·Ji1-

hd1u\'et ;1\',eenJe nybyg!,!nader llPP!![u· till ..:a 2 miljarder kr. 

\'id min 1:--eh<mdling a\ r,1111fr~1g1.•rna vill jag avslutning'\ i, hi111\·i,a till 

~111,lagcn l:Hi. Tim1ggsl~111 till kultmhi-.,tori,kt v;mtdull h\1stadsh..:hyg.g.chc 

111.:h B lJ. l:liL!rag !il! fi)rh;ittring av h\1en1.kmilji1n. Under dc,">a an-.lag be

handlar jag fr~1g<rn om ramar for bcslut \1lll li:irhiiJl li\ncundcrlag \1i.:h till

liigg,liin fiir kultmhi-.1nrisk! v:irdef11ll h\1-.,tad,hehyggehL' -.amt fr;·igan \>111 

ramar för be-.,lut om lf111 till fi\1b:'111ring av hoemkrnilji1n . 

.la!! \)\·erg:·1r 1111 till fri1gan \lll1 /;·;m1.1i'i1111i11i.:11nw /iir h11.1·111,/sln·gg1111d<"!. 

I hii1:jan av ;ir 197Y har Hinshostadsn;in1ndl'rna och Hinsarhe1-.,n:in111-

derna. i -.,a1mi1d med Jiinsstyrl'lsernas planenheter. hafl iiverl:iggningar 

rned k11mm11J1l'rna fi)r att f;'i till sti'ind ett iikal od1 undn aret Jiimnan: 

bostadshyggande. Erfarenheterna fran tidigare i1r hade niimligen visa! all 

det behöVLks l'n biittre planering o..:h en fiirstiirkt planeringshncdsk:ip. 

Ffter iiverliig!!ningarna rapporterade dn gt hiilf'len av liinen alt plane

ringsliigct var biitlrc inför ar 1979 iin det \'ar infiir ar 1'178. Fkrlah:t av de 

Ö\Tiga liinen bediimde att liiget var oföriindrat medan n;igra ansiig all !~igel 

\·ar siimre. Vidare rapporterade m;·inga liin dels all ko111nwnerna~ planbe

redskap var l:1g. dels alt kommunerna hade sv:irt atl bedöma det fra111tida 

bchnvct av h\)sliider och dels all klistnadsHigel var ett hinder fiir ett iikal 

bostadshyggande . 

. :\ven jag har haft överliiggningar med cl t an1al konrnHIJler od1 med 

kommt111förbundel. Dessa Ö\'erliiggningar har gett mig IJngcEir san1111a bild 

av situationen 'om har rappl>rtcrats av Je regionala myndigheterna. Jag 

vill i sammanhanget ocksf1 nä111na alt jag med rcprescn1<1nter för k\1111111u

nerna har 1agil upp fr<igan lllll del behövs statliga insatser i n;ig11n forlll för 

alt 11ndc1fatta od1 p;'1skynda k11111munernas rlanering. Den allllliinna 11rp

l'<1tl11inge11 fran knmrnunernas sida. so111 jag delar. har varit :t!l sadana 

insarser skulle vara sv;ira all förena med den kn111munala sjiilvsryrelsen 

oeh kommunernas ansvar för hostadsfiirsö1jningen. 

Si1vitt nu kan bedömas förbättrades inte planeringen av bostadsbyggan

dd i n:1gon niimnviird •l111fattning under ;ir 1979. I likhet med tidigare ;ir 

pi1biirjades rnt111ga brggprojekt ltingt efter den vid arets bii1:ian planerade 

sranridpunkten. Ett inte obetydligt antal planerade pn,_iekt p;ihöriades 

över huvuJ tagel inte under {1rct. Ligct pi1 hyggarbetsmarknadcn och 

Jiirav följande itlgärder fri111 arbetsmarknadsorganen bidrog. som jag tidi

gare har anfört. i viss 11tstriickning till att vi.-;sa projekt inte p~ihi)rjad..::s. 

Planeringen p~1 lokal nivi1 m:'1ste enligt min mening anses vara ct1 huvud

problem i nuvarande hnstadsförsörjningssituati1rn. Till viss del har stah

makterna möjligheter all p{1verka rnnnsättningarna för d.:nna planering. 

hl. a. i fräga 1,)11'\ de allmänna finansierings- 1.Kh kns1n-.\dsfon11-.;\11ningarna. 

Ans\'arsfördclningen mellan staten o..:h kommunerna innebiir emellertid a11 

kLHnmunerna har det primii.ra ansvaret for bP:-iladsförsörjningen p;i lokal 

4 Rik.1"Ja11r11 1979/811. I sam/. Nr IOO. Bila;:a Jf> 



l'rop. 1979/80: 100 Bilaga 16 Bostadsdcpartcmcntct 

11i\';1. .lag fiiruis;iitcr all kllmmunerna iir bcn:dda att iika si11a a11s1rii11g11i11g

ar fiir a 11 as1adkl11111na h;it l rc föru tsiit I ni ngar fiir <?Il glld h(lstadsl"iirsii1:i 11 ing. 

hin salta iivaJ;iggningar lllella11 s1aten (ll'h komnlllnerna om planeringe11 

a\· h,1s1adshyggandc1 dc niirlllaste ;·1rc11 biir enligt min lllcni11g l\llmma till 

-;1;1nd. ()vcrHiggni11garna hiir s~·f1;1 till alt fiirb;ittra fiirntsiittningarna fiir L'll 

iikal hos1adshygga11de 1.>ch cn _iiimnare fiirdl'ining av hyggandl'I 1111dcr ;·1rl'I. 

Vi1br~· hiir l'll uppföljning av plancring'>Higet konti1111erlig1 skc. Lnligl ,·ad 

_jag har erfarit h<tr <id;i11a iiverliiggni11gar r;"ihill:iats "'bostads- lll'h arbcts

marl\ 11ad s lll y ml ighete rna. 

lktriiffo11de dl' allmiinna lancfiirntsiittningarna vill _jag erinra om stats

n1ak1t•rnas hesl11l pa gru11dval av mi11a förslag llm den Higsla garantcrade 

rii111a11 tprop. 1978/79: 100 bil. lh. CU 1978/79: :!h. rskr 1978/79: ::'50). Beslu

lel i1111cbiir att den siinl\ning av den H·igsta garanterade riintan som giilldc 

fiir h11s som p:1hiir.iadl's :ir 197811cks{1 skall giilla fiir hus S<llll p;'1bii1:jas :1re11 

I <J79 od1 I '>XO. Till fr;'1gan om den garanterade riinlan ;iterl\llmma _jag 

under an,lagel B4. R;intd>idrag m. m. 

Jag vill ,1l·J.;si1 cri11ra om riksdagens nyligen fattade beslut om la11L'

gr;i11ser. garanterad riinca fiir ombyggnad av enskilt iigda hyreshus och 

lul-.alhela11ing lprllp. 1978/79: ::'09. Fill 1979/80:8. rskr 1979/80:59. Skll 

1'>71.J/XO: Il. rskr 197lJ/Xll:4::'. CIJ 1979/XO:-I. rskr 1979/80:)1). Fiir 11m

byggn;1d :1v enskilt iigda hyreshus blir lirnegriinsen och den liig~la garanle

rade riinlan dcsan11na som vid nybyggnad. dvs. 9::' ,., resp. ).-lr;_ I fr;iga 

om lol-.alhebningen innebiir beslutet all lokaler som tidigare har riiknats in 

enbart i pantviirdet för riiknas in Hvcn i l{111eunderlaget. 

fag har gjon den l:"lcdömningen all 11;\gra generella :11gärdcr för all stimu

lera ombyggnadsverl-.samhcl inte iir behövliga. I detta sammanhang vill_iag 

L'rinra om att bos1adsstyrelse11 har i uppdrag all belysa effekterna av mark

och l\onl\urrcn~villl-.oren. Uppdraget. som redovisades i förra rirets bud

getproposition (prop. 1978/79: 100 bil. 16 s. 137-138). omfattar bl. a. en 

kartliiggnirrg av marl\villkorets effekter för oml:"lyggnadsverksamheten med 

avseende pi'! hl. a. l:"lostadsbyggandet~ omfattning. Enligt vad jag har erfarit 

k<Hnmcr styrelsen att redovisa resultatet av kartläggningen under vrtren 

l9iW. 

Fiir all fa hl. a. fritgan om behovet av t1tgärder i syfte all förb~ittra de 

allmiinna fönllsiittningarna för ombyggnadsverksamheten helysl har jag 

med ,;tiid <i V regeringens bemyndigande tilll\allal en kommit te t Ro 1979: tl-ll 

med uppdrag all utreda frf1gllr om förnyelse av bebyggelsemiljön. I direkti

ven för utredningen betonas bl. a. att det i bt1de den fysiska och den sociala 

111il_ji1n fnrifarande finns en hel del brister som behöver rättas till. Vi 111;'1ste 

diirfiir fortsiilla att modernisera bebyggelsemiljön. Det hör ernellertid o;,kc i 

delvi, nya former. Det iir angl'iiiget att i större utstriickning bevara de 

mil.iöcr som vi har fatt i arv av tidigare generationer. Kraven pt1 all 

hush;illa med marJ.;. och energi och pf1 att hällre ta till vara gjorda investe

ringar talar för att en allt större del av byggandet i fortsiittningcn torde 
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!\limma all sl\c i fl1rm a\' förnycbc inl1m den hdinlliga bch) !,!gdscn1il_iii11 

och en allt mindre del gc11om nvcxploat~fin~. lnril..tningL·n 11..:h 1l111fa1tni11g

en av fiirn~elseverks;1mheten for diirfiir stor i11vcrl..a11 ra miijlighc1ern;1 att 

urpfylla de bostad~rnlitisl\a mitlen. att 11prriitthalla l'I\ tillfrc1hst;illandc 

niv<i inom byg.g.11adsv1:rl..samheten m. rn. 

Fiir 11\·bq!gnadsvcrksarnhefl'n finns det d:ire11lllt. c11lig1 min 111eni11g. 

behov av 1lll1L'dclhara sti111ulansf1tgiirder. Jag har iiverv:igl 11lib iilgiirder 

o..:h diirvid funnit a!I den Himrligaste Mgiinlen iir all infiirn en rrl1d11k1i1111'

l..11stnadsbcla11ing fiir hostadshygg.nadsrn1jel..t Sl.1111 uppha11dl;1s i k11111\11r

n:ns. En -;;.1dan beUning innchilr att bostad-.;l~in liimnas iiven fiir g11dk;i11d 

övcrl..ostnad. dvs. sl..illnadc11 rncllan godl..iind rrodukti1111sl..11s111ad ,,-:J1 

r;111tviirde. En sitdan hcl;'1ning sl..ulle mL'dfora. utöver en stimulans av 

nvhyggnadsverksarnheten. en iikad riillvisa mclla1: olika 11r1pl;itd\ct<,rmcr 

11iir det giiller kostnaden för finansieringen :t\' iivcrhosrnadcn. Diirrill knm

mer att helaningen utformas sa att k11nl\urrensfiin11siirrningarna i111:111 hP

s1adsbyggandct förhiil\ras pa sil\t och al\ d~iril!enom mi>jligh.::l.::rna all 

begriinsa kostnadsiikningarna i bostadshyggandet fiirbiillras. Jag aterl\11fll

mer senare till fr<'igan l•fll pr!ldukti1rnskost11adsheU·111ing. 

När det giillcr /...r,·di(fi'irsiirj11i11gc11 till det statsheli·inade b11staLbhyggan· 

det vill jag framh~llla att forsörjning.::n av s~tviil hyggnadsl\rcditer su11\ 

hlltlenbn har fungerat tillfn:dsstiilland.:: umh:r h;'1de ar 197811ch ar 1971J. lk' 

sviirigheter att fo hyggnadskredit.::r som fanns är 1978 tllrde till viisentlig 

del ha haft samband med den omliiggning av formerna for all lösa urr

komna kreditrruhl.::m som sl\edde detta ar. Denna omhiggning. som bl. a. 

innebar en r.::gi11nal behandling av l\reditfri1gorna. gjordes mot bakgrund av 

de hL·tydandc hedilsti.irningar som för.::l\om ;'tr l1J77. Den nya Llrd11i11gc11 

hnr s;\lunda inm:hurit atl föruhiittningarna för en s1iirningsfri fiirsii1jni11g 

av hyggnadskrediter har fiirhiittrats. Det torde d11ck vara miijligt atl for

biittra dem ytterligar.::. Det kan ske friimst genom att kredits\·iirigheter i 

öJ.;ad omfattning löses direkt av berörda banker pii det lokala och rL·gi1111ala 

planet. 

I sammanhanget vill jag erinra Pn1 ril\sdagens nyligen fattade be,Jut om 

hl. a. prioriteringssysternet för hostadsbyggnadskrediter ra grundval av 

förslagen l\apitalmarknadspropositionen 1rrnr. 1978/79: lh'.i. f'ill 

1979/XO: X. rsl\r 1979/XO: 59). Beslutet innebiir hl. a. att nuvarande system 

för bo,tadsinstitutens urrl:ining och utl:1ning. diir den rri11riterade uppl;1· 

ningen fördelas pi1 uthtning som avser s{1viil prioriterade som opri11ritcradc 

rrojekt. tas hon och crsiins med ett system d~ir institutens 111l:ining f\ir 

rrioriterade rrojel\t helt sl\all mots\'aras av prioriterad uppliini11g. Den 

oprioriteradt: utbningen sk.all. till skillnad 11101 vad som har giillt tidigare. 

finansiera\ 1111.:d oprioriterad urplfming. I propositionen he10nades att det 

nya systemt:t hör l\omma att innebära en tlexiblarc aurassning av kn:dit

givningcn till oprioriterade ändam<'tl med hiinsyn till kreditmarl..nadsliigct 

iin vad snm tidigare har varit möjligt. 
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I propositionL'n anfiirdL·s dL's;.11t\l111 alt dL'n 11va 01d11ingL'11 1111dL'r \'is-,a 

fiin11siittni11g;1r ökar 111iijlighL'tL·rna all lllL'dgL' L111 till ti11ansiL'ri11g a\· iildrL· 

smi·1hus. VidarL' anfiirdL's att L'lt sys1L'111 mL'd hdwvsprii\ adL' k111 fiir li11a11si

ering a\· fiirviirv a\ iildre s111;d1us iir viirt att st11dL'r;1 11iir111arL'. lkt hct\lna

des dock all dL'I d;'1 inll' \ar n1iijlig1 att lllL'ra i detalj ange hur L'll hL·h1l\ sprii

vat li1n skulle kunna 11tformas. me11 all dL't var 11ppL'11hart att l:i11L'hL'slii111-

111elsnna 111astL' 11tfor111as s;'1 att kapitalvinsll'r till föl.id av L'n fiir111;111lig 

finansiL'rin)! intL' 11ppko111mL'r vid iivL'rfatcl-,L'r. Fr;1ga11 111\\ li11;111-,ieri11gc11 i 

stnrt av iildrL' smahus ii\erviigs L n. i rikshanke11 nch i regt'ringskansliet. 

Fr~1gan om hL'hnvspriivadL' li'tr1 fiir fiirviirv av iildrL' s111;ih11s. prohk111en 

meds. k. siiljarreversa n1. 111. iivt:rdgs lh.:ks:i inom l)J--'B. 

En annan viktig fiin11siittni11g fiir hostadsbyggandet :ir lll\L'L·klinge11 av 

h1·gg11ad1pri.1t'/'llt1. lk har stigit kraftigt under SL'11<1rL' ;1r. Till viss dl'I :ir 

prisSlL'gringen hiinfiirlig till dL'n standardlllh'Ckling S()ll\ har iigt rlllll. Stan

danlcn tnrdL' ha forhiittrnts i fr«iga 0111 s:iviil liigenhL'tL'rnas 11tfor111ning. 

t. ex. stiirrL' Higenhets\'la. hiittre viirmeisnlcring och ha11dikappa11pas-,11ing. 

snm dL'n \·ttrL' miljön. Större dL'lcn av priss1egringe11 hernr dock pa andr;r 

fakt11rer iin slandanlforiimlringar. l_~tvecklingL'n av ko ... tnaderna fiir liiner. 

material och kpmm1111ala taxor samt produktiviteten i11<in1 hl>Stadshvggan

det inger nro. Det finns d:irför anledning att ;.tiirka irhatsL'rna n:ir dL't giilkr 

all hL'lysa l>d1 förklara utvecklingen i dessa avseenden. Jag avser att 

senare hegiira regeringens bemyndigande att tillkalla en siirskild 11trL·darL' 

för att utreua dL'ssa fr;iglir. Det hiir diirvid v<1ra möjligt för utredaren ;11t 

nyttja och ,·idare11tved,la res11ltatL'l a\· det arbete som rt'dan har gjorts ellL'r 

p«1gar i nlika sammanhang. 

,i\ ven clrili- 11cli 11111/crhti!ls/,,11.1111aclenw har stigit kraftigt 11nda senare 

:1r. Under ;H· 1979 har hriinskkostnaderna iikat i hL'lvdande umfa1t11ing. Jag 

vill i sammanhanget erinra l'm ribdagL'ns beslut vid 197H/79 i1rs riksmiite 

om energisparstödet <pror. 197H/79: 115. CL 1971'/79: 37. r<.h.r l97H/79: 

.N4J. Dess inriktning skall linura~ så att energi ... rarverksamhetL'n blir t:lfrk

tivare. Jag vill också erinra om att jag meu regeringens hemynuigande har 

tillkallat en siirskild utreuare llk> 1979: 03) med uprdrag att utrL'ua och 

liimna förslag hetrMfamk miitning och debitering. individuellt eller i mind

re kollektiv. av energi för upp,·iirmning lh:h tappvarn1vattL'nhned11ing. I 

direktiven betnnas att dL't. for att fr:imja encrgihushi'illning i hehyggL'he. iir 

angeläget att den enskilde i fraga om ener!!i till 11ppv;innning och var111vat

tenheredning ges ansvar 1H.:h miijlighet all direkt paverka kostnaderna. 

Dd är angcliiget att den enskilde ges ansvar och 111iijlighL'l att direkt 

p:lverka även övriga drift- och 11ndcrh:illskostnader. Detta iir möjligt fiir 

smi'.1husiigaren och hostadsriittshavaren. medan hyrcsriittshavaren i stl>rl 

sett saknar denna möjlighet. lJnderh;'\llsfondsutredningen < Hl' llJ7H: 05l har 

i uppdrag all utreda pch famna förslag om hur hyresg:isterna skall kunna r:-1 

ett viisentligt innytande över hur unuerhi11lsmedlen anviinds. Jag vill emel

lertid framhiilla att det ocksi1 ankommer pi1 hyresmarknadens rarter att 
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;.:emensallll ,;·1ka fi111l;1 l".1m1L·r filr Il\ l"L'sg:·1,1nn;1, 1nöjli)!llL'ler all r:1\"L'rk;1 

kost11<1derna fiir drift. 111llkrlUll <1L·h hr;insk . 

. \tgiirdn fiir all hq.:riinsa drift- od1 undl'rhidlskostnadana ii\nv:i!!s 

,1eJ..-.a ;1\· ho,1a,br:i1is11lrL·dni11).!L'll !Bli 197X: Ohl. 

Hyrllrna har 11nder i1r 197'1 sli)!it snahharc :in rriserna i allm;inhe!. lkn 

,1gynnsamma h vrc-.i 11 \'L'c· ldi ngen beror I il I \ :isL'lll lig del p;1 de kraftigt iikade 

hr;inskJ..pstnadcrna. Kallh\ r;111. dvs. hvran cxkl. br;inslc. har enligt till

giingliga 11prgifler iiJ..at 111indn· iin lllldLT ;"1r J<J7X lll'h mimlrL' :in rrisern:i i 

;11lmiinhct under {1r 197'1. Fn bidrag;1nde orsak till Jetta tLnde vara att en 

bL'lydanlk Jel a\· umkrh~tllskostnadnna har finansierats med sti1d a\ Je 

11yinfiirda 11ndnh;tllsbnen. Lnligl ril\sdagens besl111 vid 197X/7'1 ;·1rs rih

IJtiitc 1rn1p. 197X/79: ho. Cl.I llJ7'1</7'J: h. rsl\r l'J7'11./79: 1141 kan underhidls-

1;111 liimnas ii\·e11 under ;1r I LJ'l<O. 8oq;1dsfiirL'lagen L111 s;d1111da iiven under 

detta i1r avhjiilpa hri-.;tn i dkrsatt 11ndnh;ill utan att l\ostnaderna h:irflir 

,1111nklhan ,1:1r igcnun1 pi1 hyran. 

\\01 bakgrund av inkoms1u1vecklingen under Lk senas\c i1re11 har hyrcs

hiijningarna medfört all 11tn 1rnm·t fiir iivrig konsumtion har minskat for 

IJ1anga lwshidl. (ienllm bostad.shidrag har emclkrrid efli:lderna l-;11n11at 

mildras fiir en s1,1r del ;1\· h11sh:tllen med s111;i t'lkr 111edels1ora inl\omsler 

.'i>llnl s1or fiirsiir:iningsbiirda. J-:nligt 111i11 mening iir del a11geliige1 att dessa 

hush:dlsgn1pper iiven fra111Lkles 1ill viise111lig del k11111penseras fiir hyres

hiij11ingar. Till fr:·1gan 0111 gr1111derna fiir h,i~ladsbidragsgivningen fiir ar 

/LJKI ;11erko111rm:rjag under anslaget H 7. Hllstadshidrag m. m. 

Jag överg;\r nu 1ill att behandla vissa siirsJ..ilda fr;.1gor . 

. lag tar förs\ 11pp fr;"1gan ,,m 11rod11/,1i1111sl,o.1·111t1d.1/Jd1/11i11g. Denna fraga 

behandlade jag i rnir. 1977/7'11.: 43 ang;1ende riktlinjer för ansvarsfi.irddning 

inom b,is1;1dsfiirsiirjningen ni. m. med anledning av ell fiirslag fran byggad

minis1rationsutred11ingen i betiinkandel (S()ll 1976: 2<11 Rostadsverket. 

Samordning - decentralisering. !\lina stiillningslaganden Ll:1 innebar att 

jag. i likhel med 111<'111ga remissinstanser. fann del nlyi.:kligt att - Slllll 

utredningen hade flireslagit - differentiera siittel att bestiimma {1 ena sidan 

1:111 och :i andra sidan riintebidrag. J-:n s<1dan ordning skulle niimligcn strida 

mol det allmiint omfattade havet r;1 J.;,istnadsneutralitct mellan nliJ..a be

sinnings- och företagsformcr. Jag fann emcllcnid alt denna nackdel skulle 

kunna riij;1s undan genom all 11\redningens förslag lindrades. Jag avs[1g Lh°t 

miijlighelL'n all li1ta den genom urphandlingen framl\nmna gndtagbara 

kL1stnaden utgöra 1111derlag far s;iviil 1[111 som riintehidrag. 

Jag rl'dovisade vidare att !iyggadminis1rations11trcdni11gen hade förut~att 

atl liimplig 1idpunl\1 fiir att genomföra förslaget !iorde prövas med utga11gs

punk1 i konkurrenssituationen. I likhet med u1redningen an<ig jag dlirfiir 

alt fr;lgan borde tas urr 1ill prövning 11hr reglerna om Klll1kurrens i bos\ads

byggandet hade fo11 full dTckl. 

Sedan den I juli 1979 g:iller som huvudregel att hostadsbn 11tg[1r endast 

_im byggnadsarhetcna 11rphandla' genom infordrande av anbud od1 gcm1111 
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rriiv11i11g l>ch a111agandc :iY anh11d 111an fiireg;1e11lk fiirhandli11g rned an

b11dsµi\'are. VidarL· giilkr vissa ~ !!erliµarL" regler Plll anh11dsrrövni11gen. 

1:r;111 d.:ssa h11v11dr.:gkr iir s111{1h11s som skall hehus av bnes\ikanden. s. k. 

sty.:kehyggen. 1111da11!aµna. Andra 11rrhandlingsflH·mer Lir !,!Odlas under 

vissa f<:in11sii1t11i11g;1r. Resultat..:! av s;"1dana 11rpha11dlin!,!ar skall priiv;ts 

restrik!i\"I od1 liinshos1adsnii11111dema har i s;1da11a fall rniijlight:! al! fri111g;·1 

fiin11edl ing.,orga11e1 .s hediimni11g. 

Del finns enlig! 111i11 mening hehu\ a\· alt lösa vissa problem i hebnings

syste111ct. hl. a. rrohkrnen med överkostnaderna. Det giiller friimst llcr

hosta1hhusen och hyres- P<.:h bostadsriittsbgenh.:ter. De problem med 

iiverkostnader. som fiirekornmer od;s{1 i fr~1ga om smähus som skall bebos 

a\· li1ntagarcn. neutraliseras i viss rnt1n av att li111tag<trcn kan minska riink

kustnaderna liir iiverk1,stnadslim !:!e1h1m avdragsmöjligheter för riintorna 

inum villaheskattningssyslL·mets ram. Jag har iivcrviigt olika åtgiirJcr för 

att minska dessa pn1hle111. hl. a. dL'n under senare år tillämpade metoden 

att i vi\Sa fall hii_ja 11ru11dhl'lorp(•11. Generella höjningar av dessa belopp -

utiivcr si1dan;1 s1>111 iir heti11g;1dc av faktiska kl>stnadsökningar och som 

hL·al-.tas inom ramen for svsten1et med tidskpeflicienll:'r - kan emellertid 

bidra till en allmiin hiij11i11g ;iv kustnadsliiget. Jag har ocks~i överviigt 

liimpligheten av att infiira tidshe!,!riinsade riinte- och amorteringsfria till

liiggsbn. Aven L'n s;ilbn stiidforrn har den nackdelen att den riskerar att 

allmiint hiija kostn;1dsnivan. S1iidf"orn1en iir dessutom avsedd att vara 

tillfällig. Det 1--an i1111L·hiir<1 betydande prohkm n~ir den skall avvc.:klas om 

l-.t\StnadsHigel di1 inte har radil--alt flirh;ittrats. Det kan lH.:KS~I uppstä pro

hlen1 111ed i"1tnhe1alni11gL·n ;1v tkssa li1n med tanke pä :iterhetalningens 

effekter p;i hy n1rna. l'rod11ktionskostnadsbeli1ning kan därcmot tillgodose 

dels sy·t"tet att 111i11sh.a r111hk1nen 111ed överkostnader. dels ha en pi1 sikt 

gy1111s;1111 inverkan pi1 kt>S! nads111 vecklingen !,!enom alt 1.kn stimulerar en 

iivergiing till 11pphandling i konkurrens. En siidan metod har ocks~i den 

fiirdelen alt det blir L'n hiillre anrassning av hel~1ningen till projektens 

varicr<1mk 11tformnin!.!. fa!,! förnrdar diirfor att produktionskostnadsanpas

sad hel;·1ning införs fiir vissa hos!<1dspn1jekt som upphandlas i konkurrens. 

Den nya ordningen hiir hegriinsas till de hustyper och hesittningsformer 

diir iiverh.ost11;1derna llt!,!iir de stiirsta prnblemen. dvs. till hyres- och ho

stadsriittsh11s. Niir det giiller sm;'1hus Slllll hehllS av l;'111tagaren vill jag först 

erinra om att hyggadministrationsutredningcn föreslog att s. k. styckc

hyggda smt1hus skulle 1111d;1ntas fr{m systemet iiven i de fall uti de upphand

lades i konkurrens. Ml>tiveringen. som remissinstanserna allmiint anslöt 

sig till. var svt1righeten att i dessa fall kontrollera att upphandlingsförfaran

det sker rnligt giingsc rcgkr. Även jag delar denna uppfattning. I fräga om 

smi·1hus som uppförs för att säljas. s. k. grupphyggen. gäller inte detta. Det 

finns emellertid andra sbl som talar för att de inte bör omfattas av den nya 

ordningen. Som jag redan har niimnt är riintekostnaderna för li'ln till över

kostnaderna genom avdragsrätten inte st1 betungande som i hyres- och 
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h11-;1a1hrii11sl;1Jk1. Vid;Jrl' har ii' .:rkos111ad.:rna under -;.:narL' ;1r \'aril liign: 

fiir s111;d111s .s111n 11ppfiirs l'iir all siil_ias iin fiir hyrt''>- llch bosladsriillshus. 

Slutlig..:n hiir hiinsrn tas till att s111~1hushyggandd ligg..:r p;i en hi.ig niv;1 

111cd;111 hyg)!andcl ;I\ liigl'nhi:tl'r i tkrhosladsh11s hd1iivn iikas_ ;\101 dl'nna 

bakgrund fi-,r,lrdar_iag all dl'11 nva ,1rdni11gL·n 111..:d pn1d11k1ionskostn;1dsbL·

b11i11g inte skall oml'al\a sm;1hus ..,0111 h..::hos av lan\agaren. 

i\iir dl'l )!iilln den niirmarc 111f,lr11111i11gL~n av den nya nrdnin)!L'n vill _jag 

anfiira fiil_iande. 

De anhudshaseradc kostnaderna bi.ir. for rn1_ickt som har uprhandlah 

enligt föreskrifterna i 11 *och prii\ats enligt 12 ~ hll..,tad.,finansi..::ri11gsfiir

ord11i11gl'n. fii 111giira 11ntk:rl;1g for l;-rn och riintchidrag. I den mim anhudi:t 

inte a\ ser alla kostnadLT hyggherrckostnadcr ;·1r ett ('XcmpC'l p!1 s~idana 

kost nadcr S<Hll normalt inte ing[1r i cl\ anh11d - - hör bncmyndighctcrn;1 

prii' a skiiligheten a\· och faststiilla storleken a\' si1dana uppgivna kostna

der <.1.J1n hi'ir fa ri'1knas in i Hmcunderlagel nd1 pantv~irdet. Ocksi1 s:1dan;1 

koqnad::r fiir mark..::ns iordningstiillandc som ingi1r i anbudet bör omfattas 

av den flin:slagna ordningen. Diircnwt hi.ir s_iiilvfallet kostnader fi.ir ri:1-

mark. kommunala an.,lutningsavgifter 11. Jyl. belfmas nch priivas enligt 

nuvarande grund..::r. 

Fn fiiljd av mina förslag i J..::t för..::gt1ende iir all förhanJlingsentrepr..::

nader lll'h eg..::nregihyggen int..:: omti.1ltas a\ systemet med produktionskosl

nadsh<:läning. 

l·ör alt 1'<'1 en spiirr nwt for höga kostnader hör Je anhudshascrade 

kostnaderna med tilliigg fiir skiiliga kostnaJer Sllln inte ing[ir i anbudet 

jiimföras med ..::tt pä sedvanligt siitt framriikm1t pant\·iirlk. Om dessa k,)s\

nader viis..::ntligt iiv<:r~tigcr pantviirde! hör hostadslän inte utgfi. Prövning

en av sbliga knstnadcr enligt 15 ~ hostadsfinansieringsforordningen biir 

allts:1 ske snm hillills. Till skillnad mnt i dag medför em..::llertid de rcgkr 
s1>Jll jag har fiircslagit att d..:: (ivcrkos!nader som kan godtas llCks{1 far ingft i 

Umeunderlaget. 

Jag vill stryka umkr att avsikt..::n med mina fi_irslag inte iir all granskning

en nch priivningen av övcrkostnad..::r i någtit avseende skall hli mindre 

omfattande elkr mera g..::nerös iin f. n. Jag vill i sammanhang..::! erinra om 

reg..::ringens uppdrag till bostadsstyrelsen hösten 1978. spm fortfaranJe 

giiller. att med skiirpt uppmiirksamhet följa kostnads11tvecklingen betriif
fande den statligt hebnade nyproduktionen av bostadshus. (kks[i regc

ringen bör med uppmiirksamh..::t stulkra elfokterna av den nya ordningen. 

Om det gr11ndliiggande syftet. dvs. all i1stadkomma gynnsamma effekter pi1 

kostnaJsu1veckli;1g..::n. mot förmodan inte skulk uppnf1s hör s_iiilvfallet 

systemet 1110.::d pr1Hluktionskostnadsanpassad beli111ing avvecklas. En gynn

sam kostnadsutveckling bör ~1 andra sidan kunna föranl..::da överviigandcn 

om all i viss umfallning vidga systemet. 

De nya regl..::rna bör triida i kraft den 1 juli 1980. För alt undvika ;111 

igfmgs:ittningen piiverkas under våren 1980 bör dock tilliimpningen av de 
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Il\ a reglerna inte km·1:1s till 1idr11nk1e11 fiir niir l;111L"heslu1illL'ddl'las11\a11 till 

1idp11nl-.ll'll fi'•r uppha11dli11g. d,·s. dagen fiir anbuds antagande . .Jag fiirord;u

diirfiir att rq.dnna fiir rroduk1i,H1skos111adsa11rassad bl'laning tilliimpas i 

iirl'nden vari anbud har antagits efter den .\I dl'n~mbn 1979. Mitt fiirslag 

iunl'biir all har 11ppha11dling sJ.,.l'tl 1idig;1rl' sJ.,.;iJI iildrl' regler tilliimpas :i\'l'll i 

fort siit 111 i ngeu . 

.Ltg vill i sarnmanhangl'I ta urp vissa andra hd1111i11g.1/i-1ig,1r fiir all i l'll 

sam111anhang rl'do\'isa vilJ.,.a atgiirdl'r som har vidtagits i syfte all sJ..apa en 

ökad flnibilitl'l m:h diir1ned stiirn: h:insyn till olika utf,irmningar av bo

stadsrrn_ieJ.,.1 ud1 h11s1yper ,·id bdaningl'11. 

lnll'dningsvis vill jag erinra lllll mina Ul!alandl'n rrur. 1977/7'/I.: 9> IS. 

2 llll a11gacmk dl'n allmiinna utformningL·n av ml'loden för beriikning av 

rnneunderlag ,iL'h pant viirdl'. som glidk:indes av riksdagen tC L! 1977/7'/i: 2X. 

rsJ.,.r l'J77/7X: 2fi:'\) . .lag angav d:irvid bl. a. all bostadsstyrelsen honk ges 

befogenhel a\1 i vissa fall göra avs\eg fri111 de grunder snm rl'gningen har 

faststiillt fiir panl\'iinkml'lllden. Avsteg borde si·tlunda k11nna medgl's i 

fraga om utformningar od1 liisningar som avviker friin de traditionella od1 

SOill diirfi.ir kan ha S\';·1rl al\ fa en riittvis;111de bl'bning inlllll pant\'itrdemc

tlldens ram. Regeringen har gel! styrelsen en s«1d<111 hcfogenhel. 

I nyssniimnda pnirosi\ion angav jag OL'ks;1 all nebningsmetoden borde 

anpassas s:1 all 11\formningen av hus. Slllll ~ir llimrliga fr:"111 energihush;"11l

ningssynpunk1. borde f;i l'n niigo\ gynnsammare behandling i I:inesamman

hang. Vidare bnrdl' bi.:1.-rningen av smahus anpassas s;'i at\ den gynnar 

byggandet av mindre sm«ih11s. Regeringen har uprdragit «il styrelsen al\ 

beakta dessa synpunk\n. som iir avsedda alt utgöra el\ medvetet unJantag 

fr;in huvudregeln alt heJ;·1nings111etoden inte skall vara styrande rt1 hebyg

gelsens och blistadl'rnas utformning. 

I anslutning till min redovisning a\' sys\eml'l med ortskoeflkiemer utta

lade jag vidarl' att det av mig förordade. nu genomförda. systemet kunde 

föranleda behliv av vissa andra iindringar av beliiningsmetoden. Jag avsitg 

d{1 bl. a. en differentiering av de s. k. saneringstillilggen och av vissa 

h'inetilHigg med hiinsyn till projektstorlek. Bosladsstyrdsen arhetar med 

Jess<t fritgor ,11.:h har i vissa avseenden gjort ändringar i linje med mina 

uttalanJen. Regeringen har vidare med anledning av riksdagens uttalanJe 

(('lJ 1978/79: 26 s. 3h- 37 l om (;m fiir vissa tlerhostadshus i gleshygd OL'h 

lHll kostnader för enstaka smi1hus uppdragit i11 bostadsslyrelsen att i sam

r[id med SPI\. utföra den av riksdagen begärda kost nadsanalysen samt till 

regeringen redovisa resultatet av analysen och de slutsatser som enligt 

styrelsen hör dras av den. 

I anslutning till min redovisning i det föregiiende vill jag anm~ila att jag 

avser att ::iterkomma i annat sammanhang med förslag till titgärdcr som kan 

stimulera till ökad aktivitet niir det giiller c.1peri111c11trer!...rn111het och 111-

1·ec/../i11g.rnrhete i110111 /10.1Nu/shrgr..:a11d1'/. Jag avser alt göra det rti grund

val av resultatet av de uppdrag som regeringen har gett bostadsstyrelscn 
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,1-:h planverkel. l\l\11dighekrna har i uppdrag att redovi-.,;1 erfari:nhe1i:rn;1 

a\ n11\·ara11dc sv..,tL·n1 li:ir C.\perimentverksalllhet od1 11tvecklingsarhde 

samt att hel\·<.,a hdHl\L'I :l\ ;1tgiirder <.,om kan stimukra till cn ökad aktivikt 

pa t•llHalkl. 

I dt'IL1 sa111m;111ha11g \'il! _jag lll'k-.,;1 ta 11pp h,1•;tadsstvrelsen<., förslag om 

e11/iinc"i(\1·cdsw11ht•f 11wd sw1/ig11 hidra_r..: till his.1i11.1111/1111i1•11 111. 111. i iildre 

hl>st:1dshu-.,. St<1ten.s rad fiir hvgg11adsforskning har ~·ttrat sig livcr försla

get. A' \·ad radet anfiir framgar att det f. n. pi·1 flera hiill i landct p:"igar 

forsk11i11g s11lll komlllL'r att ge underlag för cn hediimning av vilka omhygg

na,h;"1tgiirder Sl\111 iir liimpliga att vidta i tilika delar av bostadshest;indet. 

Si1viil tekniska uch el--orwmiska smn sociala aspekter anliiggs i forsknings

pro_jL·ktL'll. Bvggforsi--11111gsradet mt.>ddclar all viktiga resultat iir att \"iinta 

inunl 11;iglll ar. \kd dessa som utgangsp1mkt kan e11ligt ri"illets uppfattning 

en fiirsiiksverksamhet genomfiiras med den inriktning som ht1stadsstyrcl

w11 anger i ,in anslag,framstiillning. 

Jag delar byggforsl\ningsradets uppfattning att det iir angl'liiget att c:xpe

rimcnt verksalllhet knyter a11 till den ftirskninµ tich det utvecklingsarh.:te 

s,1111 har ut flirts eller som p;1gar. I avvaktan p;1 resultaten av det arbete som 

pag;1r iir.iaµ inte beredd att ta stiillning till bostadsstvrclsens flirslag. 

Jag iivergi11 11u till fr;igan om /..111Jit11!t·i11.1ter 1·ii/ {i"ir.1ii/i11i11g 111" s1111/ig1 

hc·/,/11t1dc .1111id111.\. s;idana fiirsiil.iningar iir f. Il. underkastade kontnlll inom 

ra11w11 fiir bt>stadslinansieringssvstemet. den s. k. köpeskillingskontrollen. 

K.tintrollen giiller under tre i1r fr{111 k111ets utbe1alni11µ. Den innebiir i k11rthet 

att bostad,li1nct 'kall siigas 11rr till omedelbar aterbetalning om det rris 

som har Ö\L'J"enskonunih inlc iir godtagbart med hiinsyn till den vid hinets 

bl'viljandl' glldkiinda produktionskostnaderi for huset med tilliigg för för

,;il_jninµsi--11stnader. förbiittringar 1ll'h allmiin ökning av hyggnadskllstna

derna. 

:\r 1977 anförde ..:iviltnskottet <CU llJ7h/77: Il{ s. 39) att do.:t hade före

l\011JJnit spei--ulativa inslag i s111;·1hushyggandet som hade tilldragit sig urp-

111iirk.samhet pii lokala btlstadsmarknader och att det i anslutning diirtill 

hade uppkolllmit skilda fraglir om kommunernas befogenheter och olika 

riittsliga pwblcm. Enligt utskottets mening borde man belysa dessa fri1gor i 

en fortsatt tlCh förutsiittningslös översyn med ,yfte att kartliigga fr{1g11rna 

samt redovisa eventuella behov av <Hgiirder fran statsmakternas sida som 

diirvid kunde framk11n1rna. Med anledning hiirav gav regeringen bostads

'it\T~lst.>n i uppdrag att efter sarnri1d med Svenska kommunförbundet dels 

kartliigga de medel som kommunerna använder eller skulle kunna anvi-inda 

för <1tt motverka spekulation i sm:'1husbyggandet. dels llimna förslag till de 

;11g;irder s1JJ11 denna kartliiggning kunde föranleda. Styrelsen redovisade 

resultalL't av brtliiggningcn de11 11 _januari 197!< samt överviiganden och 

förslag i :imnet den 27 april !978. 

I rrorositionen ( 197!</79: 55) om förliingd kiipeskillingskontroll m. m. vid 

iiverfatelst.> av vissa statligt bel<'rnade smiihus redogjorde jag dels för styre!-



l>rop. 1979/80: IOO Bila~a 16 Bostadsdepartementet 

sen" hanfaggning. deb for de\s t)verv;ig;111den od1 förslag avseende ;1tgiir

der inom ramen fiir det statliga hnstadsfinansierinf!ssystemet. Ocks:'i re

miss\ ttrandena över styrcisL·ns iivcrviiganJcn 1H:h förslag i denna del re

dovis;1dcs. Samtidigt anf"iirde jag att styrdsi:ns J.;artliiggning 11d1 övervii

gandcn visade att ytt.:rligarc iivcrviiganden var ni:idviindiga. Jag vill nu 

i1terJ..11mma i denna fr;1ga. 

lhistads\t~relsens överviigandcn grundar sig pi'1 en kartliiggning hctriif

famlc: dels omfattningen av -..pekulativa inslag i sm:1husbyggandet. Jeb de 

met1•der som anviinds för att fi.irhindra spekulation 1lch crfari:nhi:terna av 

dess;1. I sitt kartliiggningsarhete. bl. a. i sin enkiit till kommunerna. utgick 

styrelsens fr;in en dcliniti1111 av begreppet spekulation, som innchiir att 

spL·ktilation anses flircligga. niir det primiira motivet med förvlin av pris

reglerade sm;·ihus LH:h kommunala sm;1hustomtcr inte iir att skaffa fiirviir

\·aren och hans familj en b1istad utan att genom en, ofta snabb. forsli\.ining 

tillgmk1göra 'iig en betydande vinst. Ddinitionen bygger hl. a. p{1 det for

h:"illandct att det i ornr:'1den dlir utbudet av smi'illll~ iir hcgriinsat uppkom

mer duhbla prisniv;'ter som följd av den nyssniimn\la höpeskillingskontrol

kn. Prisniv:111 p;·1 de kontrollerade forsiiljningarna i s:idana omr:ldcn kan 

enligt styrelsen ibland understiga prisniv:in i övrigt med hetydand..: belopp. 

R11stadsstyrds..:n har övcrviigt i'1tglirder som syftar till att 1.kls climin..:ra 

d..:ss:1 dubbla prisnivaer. d..:ls motverka spekulation niir si1dana förekom

mer. Förslag..:n snm syftar till att pt1verka Je duhhla prisniv~1erna omfattar 

dels atgiirdcr som inriktar sig pi·1 att p~iverka uthud och efterfr{1gan. dels 

olika förfaranden stim syftar till att höja den regl..:rade prisniv:'in. Det 

sistn;imnda skulle kunna ;1stadkommas genom att man t. ..:x. tilllit att mark

iiadspriser togs ut redan i samband m..:J förstagängsförsliljningar. Styrd

sen avvisar dock s;hlana metoder med hiinsyn till skatteriittsliga problem 

och till att m..:toder av d..:tta slag kan anses strida mot syftet med den 

nuvarande prnduktionskoslnadskLmtrnllen i bostadslänesammanhang. 

A\' de ~.'it) kormntmi:r som har hesvarat bostadsstyrelsens enkät har~~ 

uppg..:tt att de. för att motverka spekulatiLHl. har infört en bestiirnmelse att 

borgen ..:nligt 19 ~ bostadsfinansieringsfiirnrdning..:n kan vägras under vissa 

förhidland..:n. Styrelsen tror för sin del att en förl;ingning av köp..:skillings

kontr11ll..:n komm..:r att minska kommunernas intress..: och b..:hov av att 

tilliirnpa 19 ~. I den m~in kommunerna alltjämt kommer att anviinda sig av 

tlenna möjlighet förnts~itter styrelsen att enhetliga regler komm..:r att till

lämpas. 

Bostadsstyrelsens und..:rsökningar visar ocks~i att ett flertal kommuner 

tilrnrnpar olika former av regleringar av tomt- och smt1husköer, överlätel

seforbud fi.irenade med viten. kommunal förmedling av smi1hus m. m. Den 

vat1ligast för..:kommande av de sp..:kulationsmotverkande reglerna i köhe

stiimrn..:b..:rna lir en spiirr för äterintrlide i kön. Styrelsen har skisserat en 

modifierad form av denna modell. St~Tclsen rekommenderar oi:ks[1 att 

knmnrnnernas tomt- och smiihusköer samordnas. I· l\lalmöomrädet. diir 
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man r.:dan har infört viss samordning. ;ir eri"arenhet<:rna g1,da. Regi-,tri:t 

iiver fördelade s111;'if111s giir det S\'~irare för srekulatiunsintri:ssi:rade att 

tillskar1'a sig mer iin ell hus inom kt1mnwnalfi.irbund-.t1mr;·1de1. N;ir del 

g:illn vissa \'illkt1r i kiipeavtal eller torn1r:ittsh.1inlrakt. I. ex. iivL·rla!L'l-.efilr

h11d. iir r;i1 tsbg..::l oklart. Enligt st vrehens mening hiir lagiindringar inte 

prövas utan en fiin:g;·1..::nde utn:dning av r;itts\'crkningarna i stlirt. 

Bt1stadsslyr<.::lsl·n b..::ri.ir iiven realisationsvinstbeskattningens regler. De 

borde enligt styrelsen ses iiver. Styrelsen framhiilkr all det iir angeliig..::t 

m..::d en effektiv beskattning av Jen snabba tillviixl av dL'l egna kapitalet. 

som ofta 11rpkommer vid korta fastighetsinnehav bl. a. r:1 grund av all vid 

heriikningen av realisati11nsvinsten hela anskaffningskostnaden f;'1r riiknas 

11rr med index. 

Remissinstansernas synrunkter kan sammanfattas enligt följande. l.k 

flesta remissinslanserna avvisar tanken r(1 a111ilh·11a fiirstagailgsförsiiljning 

till marknadsviirde p~i de grunder S\llll styrelsen har anfört. Vad giill..::r den i 

del fön:g!1ende niimnda mL'!odcn att \"iigra kommunal bl1rgen instiimmer de 

re111issinst:111ser S\lflJ har yrtrat sig i fr:·1gan i bllstadsstyrclsens uttalande 0111 

behovet av enhetliga regl..::r. Sitdana r..::gkr sh.ulk enligt rerni~sinstanserna 

h.11nna utarbl'las av Svenska komm11nförbundet. 

IJe llesta remissinslanserna insl;immer i eller har inget att erinra mol 

bostadss1yrdsens synr11nk1er vad g;iller tomt- o..::h sndhuskiibestiim

mclser. Flert~tlet av remissinstanserna rekar r:1 det angeliigna i att dtts

vcrh.ningarna av olika avtalwillkor vid ÖVL·rli1tels..:: av komrnunfi.irmcdlad..:: 

sm~ihusfaslighcter utreds. 

Flera remissin-.tanser delar hoslausstyrelsens uprfattning alt det iir an

geliigcl att fr{1gan om en effektiv beskattning utreds. N:'1gra anser all 

r..::alisa1ionsvins1be<;kattningen möjligen behiiver ses över i ell stiirre sam
manhang. 

För egen del vill jag anföra fi.iljande. 

Som jag framhöll i prllp. 1978/79: 55 om fo1fangJ köpeskillingskontroll 

m. m. vid överliitelse av vissa statligt belitnade sm~)hus (s . .'i) leder samhiil

kts stöd betriiffande den statligt bel!inade bustadsrroduktionen till all det i 

frfiga om smi1hus som h..::bos av l!intagarcn urpsti1r en differens mellan {1 

ena sidan marknadsrrisnivfin och {t andra sidan den kontrollerade rrisni

v;1n. Denna skillnad kan den enskilde i princip tillgodogöra sig i samband 

med en vidareöverlf1tclsc. Jag framhöll ueksil att hostadsstyrclsens kart

liiggning av förekomsten av duhhla rrisnivf1er. srckulationens omfa11ning 

och hristerna i nuvarande kontrollsystem visade rii nödviindigheten av 

i1tgiirder för all förhindra oskäliga kapitalvinster och for att motverka 

spekulation. 

Genom riksdagens beslut (prop. 1978/79: 55. CU 1978/79: 7. rskr 

1978/79: 119) har köpeskillingskontrnllen inom ramen for hostadsltincsy

stemet skiirpts den I juli 1979. Skärpningen har t1staJkomrnits dels genlllll 

al! utgfmgspunkten for beräkning av kontrolltiul'.n har tlyttats frti.n tidpunk-
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t.:n f1.i1 fi.ir.,ta fi.ir\'iinet till dagc.:n ll:"i det statliga bnet l1L'talas ut. dc.:b 

g~'Illl!ll att kontrolltidt.:n har fiirliingh fr:111 tv:i till tre: [1r. Kiipeskillingsknn

trollc.:11 har skiirph 11cb:i i dc.:n mc.:ningen att k1ll1trollc.:n samtidigt vidg;idc.:s 

till att avsi: alla nyprodt11.:eradt: smi1hus som uppfiirs mt:d twstadsbn. uvs. 

inlt: hara <1dana smrlfrns Sllm llppfi.irs flir fi.ir<lljning. 

l>t- atgiinler SlHll har vidlagits innm ramt:n fiir hostadsli1n~·systc.:ml'I hör 

t:nligt 111i11111c.:11ing VLTksaml bidra till all nwrverka spi:kulativa inslag vid de 

iivcrliill'lser "lllll ski:r inom de11 tid under vilkl'n dt:n statliga köpeskillings

k1111tnillen numer;1 giillc.:r. '.\li1gra yttt:rligari: {1tgiirdc.:r innm lanesysti:meh 

ram for att nwt verka kapi1alvi11ster vid fiirsiiljning~u· undi:r denna tid anser 

jag diirfi.ir inte: ni.idviindiga. 

Vad jag nu har sagt innt:biir cmellc.:rtid inte.: att kapitalvinster som gi.irs 

sedan klipc.:skillingsknntn1llen har upphiirt alltid skall betrakta'> som god

tagbara. Även s:1dana kapitalvinster s11m delvis blir möjliga genom statens 

och ko11111111ni:rnas hostadsp11litiskt hellllgadt: ekonnmiska insatser m;·1ste 

uppl'atlas som ofiiri:nliga med de svften snm ligger hakorn samhiillets 

i11sa1st:r. l>er hiir dessur11m vara en allmiin malsiittning att iivi:n iildrc 

statsbl'l;'1nadc sm:1hus skall kunna fo iivertas till skilliga priser. 

Vad jag nu har anfört ralar i nch för sig för alt överlt1tclsepriserna hordt: 

kontr11lleras {1tminstonc.: undi:r den tid som statliga räntebidrag 11tg:lr. Rt:

sttltatet av hostadsstyrelst:ns kartliiggning och i'lvo::rviigandt:n visar dock 

enligt min mening att dt:t inte i första hand är en yttcrligart: vidgning av den 

;,tatliga kontnilkn S\)ill diirvid hiir Kl)illllla i rr:1ga. Styrelsens undersök-

11i11gar visar snarart: alt önskat resultat kan uppn<is hiittre med mc.:del som 

stilr till kom1111111ernas fii1fogande. Jag tiinker här niirmast pa komm11nc.:r-

1ia" miijlighekr alt viigra k11rnmunal horgc.:n enligt 19 !i hostadslinansie

ringsl"iironlningt:n. Ä vc.:n tomt- och sm<'1husköhestiimmelser samt avtals

villk.or vid kommunal tomt- 11ch sm;ihusförmcdling torde vara verk.samma 

medc.:I. men i första hand niir det giilkr spekulativa inslag i samband med 

snabba vidarefiirsiiljningar. Jag ser det som viisentligt 'lll kllmmunerna. 

som har del primiira an~;varet for hostadsförsö1jningen i landet. ocksi't iir 

aktiva niir det gillkr att motverka en osund utveckling av hostadsmarkna

dt:n. Statens roll i det sammanhanget hör vara att skapa fi.irutsiittningar för 

i:rfurdt:rliga k111111111111ala aktiviteter pt1 detta 0111ri1de. Jag har mot denna 

bakgrund inriktat mina fortsatta överviiganden i fri1gan pä dels kommuner

nas anviindning av den k11mmunala borgen enligt 19 ~ hostadsfinansierings

förL>rdningcn. dds k.11mmunens möjlighet al\ avstyrka län i vissa fall enligt 

3 ~ hnstadstinansieringsfiirordningen. dels tomt- llCh smi1huski.ihcstiim

melser och avtalsvillkor vid k1irnmunal förmedling av tomter och smilhus 

för försiiljning. 

Av hostadsstvrelscns undersökningar framgi1r att viigrad kommunal h1,r

gen har anvilnts i relativt liten utstriickning i de syften som här diskuteras. 

Undersökningen visar att endast 22 kommuner anviinder sig av detta 

medl'I och att det bara iir i vissa kommuner i Sbnt: som det nyttjas i nt1gon 
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sliirrl' omlallning. lkt framgiir inll' av styrelsens 11ndersiii...ning vad llrs;1-

\..en :ir till att denna miijlighl't f.n. anvi1hds i <1 lih.:n 11tslriiekning: Ni1gL1 

rl·rnissinst;inser h;1r L'ITll'llertid liksom h<lStadsstyrelscn rekat r;·1 bchllVl'l 

av enhetliga regler i samband med ell si1dan1 fiirfarandl'. I detla kan enligt 

\'ad jag har erfarit en del av förklaringen ligga till ;1\l mi1nga komn111ner i 

dag avst;)r fr:111 all 11tny11ja metodl'n. 

\k1oden all viigra kommunal borgen Lir inom ramen for nu giillamle 

hl'sHimrneJser o;arnma konsekv.:-nser snrn den statliga kiireskillingsk1111twl

k11. dvs. hostadsli1nl'I siigs upp till ornl'dc:ihar ;itc:rbetalning. 

Jag har 'id mina ii\'erviigandi.:11 11tga1t fr;in atl de drastiska k1111sckven

serna av k<111111H111al b1lrgensviigran. dvs. att bllstadslanl'l siigs urr till 

omedelbar hclalning. J.;an \ara .:-11 av huvudanledningarna till k11n11nuner

nas fiirsiJ.;tighct niir dl'! giilkr att anviimla horgensviigran. Det iir oeba 

J.;iiparen ll(h inle -;iiJjart'll SOlll i första hand drabbas a\· t:n S;idan i1tgiinJ J"r;in 

J.;ommunl'ns sida. Fn atgiird Sllrn diirfiir enligt min mening hiir knnna vidtas 

fran st<1tsmaJ.;1ernas sida iir atl mildra konseJ.;venserna i det ensl.;ilda fallet 

av en J.;ornmunal h1lrgensviigran. Hiirigeilllrn ges J.;omrnunerna fiiru1siitt

ningar alt i iibd utstriiekning anviinda ml'loden fiir all 1111Hvl·rl-.a brital

vinsll'r a\· inte iinskat slag. Atgiinkrna bi.•r 00.:J.;<1 vara av den \..ara\..ti.1r..:n 

atl d..: Lir elkJ.;1 p;i rrishildningen. l\fot denna haJ.;grund har jag kommit 

fram till alt de angivna twstiirnmelserna om J.;,1111munal borgen för bos1ads

lan till smahus sorn bebos av lantagaren hör iindras s~1 all en kommunal 

horgl'nsviigran - sorn grundas r;'1 uprfatlningcn all J.;iiresJ.;illingcn iir för 

hiig - inte s1H11 nu si...all kda till omedelbar urrsiigni11g av Jane! utan enbart 

1ill l'n snahhare amortering. Riintehidragel hör dock liksom hit1ills urrhöra 

att utga. 
Jag flirordar s;tledl's fi.iljande nrdning. 

I de fall J.;,immun.:-n viigrar borgen och anledningen hiirtill ~ir en enligt 

kommunens 11rrfa11ning för hiig J.;öpl'skilling hör hos1adsla11et inte siigas 

urr till ornedelhar bl'lal11i11g. I stiillet biir anwrtering~tiden for liinl'l i 

s;idant fall flirJ.;nrtas. Amorleringstiden biir hestiimmas s~1 att d..:n dc:I som 

;'11erst;ir av J;ir1et vid tidrunkten för fiirviirvel i"tterhetalas inom tvi1 tredjede

lar ;1v den tid S<llll skulle ha gällt om dcn ursprungliga amorteringsplan.:-n 

alltjiimt hade tifömrats r[1 l{medelen. Har amorteringstiden för l;inet iind

rats i enlighet med vad jag nu har anfiirt biir riintcbidrag inte bngri: utgii. 

Den nu förordade ordningen kan tiWirnras bara i fr;1ga 0111 s~idana ho

stadsbn. for viIJ.;a dl'! finns ett kommunalt borgcnsansvar i n;igon forrn. 

Enligt de hcstiimmdser som giillde fiirl' :1r 1975 iir det kommunala ansvarl't 

hegränsal till 10 fir. Det innebär att i huvudsal.; alla sm;lhlls sum bebus av 

h1ntagarl'n och som iir fardigstiillda före 1970 inte omfattas av ni1gol kom

munalt borgensansvar. Del finns emellertid enligt min mening skiil fiir 

statsmakterna all ge kommunerna rnö.ilighel att motverka osl..iiliga kapital

vinster och rlivcrka rrisnivlm oeJ.;s(1 för äldre arghngar av statshcbnade 

smahus. Jag tiinkcr Ji1 särsi...ilt rt! de smi1hus med riinte- lll:h rariletshin 
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sum har fi:irdckn <i\ -;;·1\;il r;intc:hiJrag som rlinte- llch anh>Jkringsfrihet p:1 

skuldi:ikning su111 uppkom fiire ar 197:'. 

I des>a fall kan {ttg;inkrn.i inte alltid grundas pa det kommunala 

hllrgensans\'arl'l. Enligt \'ad jag nyss anförde iir det kPmrnunala hurgens

;m-,varet enligt ;i!drL' he-;tiimmclser hegriinsat till 10 tir. 

.l<tg \ ill t.>mellertid t.>rinra om vad jag uttalade i prop. I 'J7Xi7'J: 55 h. 11 l 

om forfangd kiipeskilling>k<>ntroll m. m. vid öwrlritelse a\· vissa statligt 

hclf1nade sm:1hus . .lag framhi:ill diir att kommunerna numera h<1r ett i 

princip avgörande inflytande i li)ne- och hidragsiirenden. Jag framhiill 

vit.bre att. 11111 kommunen avstyrker en ansökan om övertagande av l:'tn i 

sytk att fi:irhindra -;pekulatinn och osk;iJiga kapitalvinster. J;inshnstads

n;imnden s<lm regel bi:ir fiil.i•t kommunens yttrande och avsl~t ansi:ikningen. 

Denna ri:gt:I bör nu preciseras i linje med vad jag nyss har flirordat 

hl'lr;iffande hostadsl:rn för vilka det krlivs ett kommunalt hllrgensansvar. 

I lm kommunen -;;.iledö har avstyrkt övertagande av J;·in i nvss niimnt s\·fte. 

hiir J:·rncr inte S<llll nu sllgas upp till omedelbar betalning utan i sUillet 

an1ortera.-; snabbare och inte Hlngre förenas med riintehidrag <llll s:1dant 

utg:·ir. I de fall det samtidigt finns en tidigare uppkommen skuldökning Sllm 

lir r:inte- och am<wteringsfri bör ,1ck!>i1 denna aktiveras genom att den görs 

riintehiirande <lch amurteringspliktig. Den hör amorteras s:'t att skuldök

ningen iir :·1terbetald samtidigt med det ursprungliga h11stadsli1net. 

Vad jag nu har föreslagit hör tilHimpas p:t övertaganden som sker efter 

utg~t11gen av juni 19XO. 

Som har framgi1tt av min redogörelse för hostadsstyrelsens överviigan

den i fritga om den kommunala borgen har flera kommuner framh!illit 

heh11vet av enhetliga regler fiir tilWmpningen. Att kommunen tilliimpar 

enhetliga regler garanteras av att kommunala heslut om h1)rgensansvar kan 

priivas enligt 7 kap. kommunallagen ( 1977: 179L Ockst1 k<>m111111iala beslut 

at I inte t i list yrka ansökningar om övertagande av hL1stadsli1n kan omfattas 

av denna prövning. N:igra ytterligare {1tgärder fr{m statsmakternas sida i 

denna fri1ga behövs inte enligt min mening. Jag ser det samtidigt som 

sjiil vklart att kommunen i erforderlig omfauning informerar allmiinheten 

om vilka regler som den tilHimpar och att den si:im planerar att köpa ett 

s1<1tshebrlat smftlws hos kommunen kan fa el\ bindande förhandsbesked i 

fr{1ga om vilken köpeskilling som kommunen enligt dessa regler är beredd 

att g<lllta. Jag vill i sammanhanget erinra om att kommunerna har en lagfäst 

informal i11nsskyldighet p•i bostadsförsii~jningsllmrfldet. 
Det finn<, cmelkrtid ett hchov av viss enhetlighet i tilfampningen ocksi'1 

mellan kommunerna. Det gäller siirskilt kommuner inom samma hostads

försö1jningsnmrf\de. Det ligger inom ramen för limemyndigheternas upp

gift Hit genllm information <lt.:h ri1dgivning verka för en slidan enhetlighet. 

Jag vill 11cks:1 ni'1g<ll beröra frt1gan om sådana allmänna regler och avtals

villkor vid kommunal förmedling av 1ornter och småhus som inte är knutna 

till bostadsbngivningen. 
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lkst;immdscr dkr avtalsvillkor vid kommunal tomt- lli..:h smf1huslör

medling ;1r m..:tllJcr som kommunerna kan anviinda om de vill förhi111.lr;_i 

mera urrcnbara fall av spekulation. Av ht)Stadsstyrelscns umkrsökning 

framg:1r att m:\nga kommuner red<m anviinJcr sädana metoder i n[1gon 

fmrn. Styrelsens övnvi1gandcn visar ocksii att. niir det giillcr kommuner

nas miijligheto:r att anviinda hestiimmelser av detta slag, niigra statliga 

tctgiinkr inte lonlc hi:höv:1s. I fräg;i om olika a vtalsvillkor \'id kommun•1I 

tomt- och sm{1husformedling kan diiremot lägel vara ett annat. Styrelsen 

knnstati:rar att di:t lir nklart om dessa villkor iir lagliga. I vart fall giiller 

delta enlig! slyrehi:n Je s. k. dirckla iiverlåtebcförhudt·n oL:h diirmcd 

san1manhiingandc frägor om skiiligheten av vitesbelopp oL:h flirhudstidens 

liingJ. Remissinstanscrna framhaller överlag alt det iir angcliiget alt riitts

verkningarna av de olika avtalskonstruktionerna klarliiggs. För egen del 

anst•rjag all det mot denna bakgrund f. n. inte finns tillriiL:kligt underlag riir 

att bediirna behovet av iindringar i g;illandc lagstiftning. 

Niir dl'! .slt11ligcn g:iller fr;)gan om realisarionsvinsthcskattning, som Oera 

ri:111i~si11stanser twr beriirt med ankdning av styrelsens synpunkter i fri1gan 

\'ill jag h;invisa til\ vad chefen för huJgctdcpartementet har ~infört tidigare 

dcuna dag . 

.lag hcr nu att fi\ ta urp fr;igan om s. /.... Rc~fo/...ta. 

R.egeringen gav den I juni 1978 hostadsstyrelscn i urrdrag att med 

beaktande av vad jag anförde i rrnp. 1977/78: 93 (s. 192-193) p;', grundval 

av dittills bedrivet arhete meJ den ~. k. Hofokta-nwdellen överväga en 

n1l1Jell för enhi:tlig redo\'isning av bostiidcr i smf1hus och tlcrhostadshus 

sam! efter sarnrftd med konsument verket inkomma med förslag i iimnet till 

regningen. Arbetet hon.le bedrivas skyndsamt och med utgicngspunkt i att 

redovisningen skulle kunna överv~igas som cll villkor för slatliga hostads

l;cn. 

Bostadsstyrclscn har den 3 maj 1979 redovisat sina överväganden i 

iimnct till regeringen och fi.iri:sbr efter samrt1d med konsumentverket all 

sum villlwr för hllstadsl~111 skall fi.ireskrivas att s. k. Bofakw-inforrnation 

skall finnas vid nyhyggnadsprnjekt med fler än nili bostadsliigcnhcter i tler

hostadshus eller grurrhyggda srn[1hus. Hofakta skall finnas tillg:inglig för 

bostadssökandc sn mt111ader före första inOyttning. I nformatinnen skall 

n~·dovisas enligt en av bostadsstyrelsen uppgjord mall, den s. k. Bofakta

n1l1dellen. Um kravet r:1 information inte urpfylls minskas laneundcrlaget 

eller. het rMfandc smi1hus Sllm uppförs för att siiljas. den hiigs1a godtagbara 

köpeskillingen. med ett belopp som svarar mot kostnaden för att ta fram 

s. k. Hofakta. Lirnpligl helorr ;inser styrelsen vara 500 kr. rer l:igcnhct. 

dock högst 50000 .kr. per projekt. Bostadsstyrelsen hör ha riitt att höja 

dessa heltlrp p;\ grund av intrföfade kostnadsökningar. Avsikten med 

förslaget är att alla boende skall ge~ bättre förutsiittningar att överblicka, 

bediima och r;'cvaka sina bostadsförhållanden. 

Den redovisalle Bofakta-modellen besttir av ett antal huvudrubriker för 

texter kompletterade med illustrationer. Texterna och illustrationerna 



Prop. 1979/80: IOO Hilaga 16 Hostadsdepartcmcntet 

sk:ill hc>kriva v;id ''llll fi1111s i nmr;1d.:1 tll.:h kvartt:rct i 11;irhctcn av hnsta

den th.:h sjiil\'a hthtadl'll llll'd rlanliisning. ha:iknadl' i11tlytt11ings1ider. 

kl>sl11:1dn. l'i"irvallning l'tc. Fiir sm:1hus llll'd ;iganderiilt och i viss omfa!t

ning ht"l;1,hr:i11 finns vidare l'tt avsnitl Sllrn skall infonm::ra om knntrnll. 

hc,iktning. i.:ara111i. fiirsii"-ring m. ni. Fiir h;·1dc textc.::r och bildc.::r avser 

st\n:lsen att 11tf.irn1a riktlinjer snm garantt:rar c.::nhetlighl't ol.'.h saklighet. 

Dl'ssa ri"-tlinjn skall utformas i samarhetc med "-onsumentvcrkct \a att de 

s1:in1111er med knnsilrnL'lltVl'l'kl'ts riktlinjer fiir marknadsfiiring av hosUidcr. 

Hoslad,fiirr:tag och ko111m11ncr fiircsl~1s sj;ilva svara för fprmat. framst;ill

nin)!ssiitt. lavout och tyrllgrafis"- utformning. 

Yttrande iiva hostadsstyn::lsens förslag har cftt:r remiss avgel\s av 

kl>nsumentverket. staten' rlanverk. smM1uskiirkommitte11, Stockholms, 

Örc.::hni. 1.inki.irings. Lirrlands V:ishy och Gislaveds kommuner. Svenska 

ko111m1111fiirh1111det. Svens"-a byggnadsentrl'rreni.irfi.ireningen. H yresg;is

ll'rnas riksfiirhund. Sveriges fastighc.::ts;igarefiirhund. Svensi-;a rikshyggen. 

HS!i: s riksförbund. Sverige\ allm~\nny1tiga hoslatlsforelag. N;·iringslivets 

hyggnadsJelegation. Byggfiirb11ndel samt Sveriges triihusfahrikers riksfiir

b1111d. 
Alla rc.::missinstansc.::r ;ir f1t>Sitiva till syftet med förslaget att alla bol·nde 

skall gc.::s hiittn:: fiinnsiittningar alt övc.::rhlic.::ka. hedörna och r:"1verka sina 

hol'lllleforh;1llanden. ~-langa rc.::missinstanser har ocb;·1 anslutit sig till sty

relsens fiir,;Jag att 11:1 visst s:it! göra redovisningen till villkor ftir statligt 

hustadsl:'111. l>et g;iller s;irskilt de statliga myndigheterna och de kommuner 

snm redan i dag t illiimpar n:1gl1n fnrm av Bofakta-modell. Det finns dock 

vissa c.::rinringar m,11 förslaget. En omstLindighet som har mött invändningar 

fr~111 hl. a. bygµherrar och fastighet siigare är att dessa si-;all iil~iµgas ett 

ans,·ar fiir inf«1rn1atio11 ods:·i beträffande \\lllri·1det utanför del egentliga 

hyggrrojel\tet. De anser alt dc.::tta ansvar hiir ligga rii kommunerna. som 

änd:1 m:istc.:: 1illhandahiilla faktamatt:rial till denna informatilln. Farhi1gor 

uttrycks i det sammanhanget för att kommunen inte i tid tillhandah~tller 

underlaget för denna information eller genom att uteHlmn;1 viktiga fakta 

vilseleder byggherren som df1 fitr ta det juridiska ansvaret för informatio

nen. 
N{1µra remi ... sinstanser anser ocks{1 att information snm m{1ste tillhanda

h:·111as st1 tidi!,!t som sex mt\nader före.:: inflyttning blir osiiker. Vidare fram

h;tlkr 11{1gra instanser att det är oklart vilka dt: juridiska konsl.!kvcnserna 

blir av ;indringar SlHll görs i förh;'tllandc.:: till den lämnade infonnationt:n. 

Nt1gra remissinstanser ri1talar ocks~i att kostnaden for informationen inte 

ti\c.::ks inom nuvarande l!metak. 
För c.::gen del vill jag anföra följande. En viktig utg~ingspunkt for mina 

övcrvtigandcn iir att kommunen h;1r tll't yttersta ansvaret för planering och 

gc.::nllmförande av hl1stadshyggandet s;'i att inv[\narna far tillgang till rym

liga. viil utrustade och iindamrtlsenliga host~idcr och en i övrigt god ho

stadsmiljii. Enligt h<1stad<;fiirsö1:iningslagen ( 1947: 52.~l iir kommunen ~kyl-
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dig att p:1 hegifran umkrriitta hl1s1adssökande om rniijlighc\crna all Ei 

hostau i kommunen. boslih.lernas bdiigenhet. storlek och utrustning. bo

stadskostnader samt andra förhi1llanden som den bostadssiikandc behöver 

ha kiinncdom om. Jag kan diirför ansluta mig till de re111i~sinstanser s1>111 

anser alt kommunen hör ställa samman och redlwisa den i11formali1H1 som 

finns om omrtidct utanför det egentliga hyggprojektet. Det finns ocksii 

sanwrdningsvinster med att kommunen tar frarn omr~1desinforrnation diir 

flera hygghcrrar exploa\erar ett hos\adsomräde. Rostadsslyrelsens frirsla,L! 

sävitt g;iller producenternas ansvar för omrt1desinformationen hiir s;1h:des 

inte genomföras. I stället hör ansvaret för den informationen av ila ko11rn111-

nerna. Detta innehär att det ankommer p;·i k1lmmunerna att wara fiir en del 

;tv de texter som Bofakta-modellen fiirutsiitter. 

N;ir del seuan giiller hyggherrens juridiska ansvar för informa\ilinen vill 

jag framht1lla att byggherrcn inte kan stiillas till ansvar enligt marknadsfii

ringslagen för omri\.desinförmalionen. Marknadsföringslagen iir inte till

lämplig p{1 kommunal myndighetsinformation. Diiremot anser jag det rim

ligt alt del skall kunna ställas krav pä al\ hygghcrren. Slllll har ansvarel fiir 

Htt hyggprojektet uppfyller de krav som samhället stiiller. ockst1 skall 

redovisa information om sitt projekt pil ett enhetligt siitt. Den hyggherre 

som inte lämnar sädan information bör. som styrelsen har föreslagit, fo 

finna sig i att ett avdrag sker pä läneunderlaget och p~1 gmlkiind prnduk

tionskostnad. 

Det avurag som styrelsen har föreslagit anser jag viil avviigt. Det hiir 

ankomma på styrelsen att fastställa avdragsbeloppets storlek. 

Invändningen frtm ntlgra remissinstanser att h\neunderlagct inte skulle 

täcka kostnaden för Bofakta-informa1ion kan jag inte inslämma i. Även i 

dag tar byggherrarna fram information om framför allt nya smähusomrti

den för försäljning. Kostnaden för denna information täcks inom bneun

derlaget. Något skäl till att kostnaderna skulle öka därför att informationen 

skall presenteras i en viss ordning kan jag inte finna. 

Tidpunkten cla Bofakta-information skall finnas tillgänglig hör kunna 

bestämmas av kommunen efter samr[1d med byggherren i varje enskilt 

rrojekt. Informationen skall dock alltid rinnas tillgänglig i god tid innan 

kontrakt för upplåtelse av bostaden undertecknas. 

Någon detaljerad granskning av den Bofakta-information som bygghcr

ren tar fram anser jag inte behöver göras, eftersom informationen faller 

under marknadsföringslagens tillämpningsområde. Byggherren fär antas ha 

ett starkt intresse av att göra informationen stl korrekt att den kan stft sig 

vill en prövning enligt denna lag. Någon fördröjning av handläggningstiden 

för läneärendet behöver därför enligt min mening inte befaras. Däremot iir 

det nödvänuigt, som bostadsstyrelsen har framhållit. att styrelsen i samr~1d 

med konsumentverket utarbetar riktlinjer för vilka förbeh:lll i informatio

nen som skall kunna godtas utan att informationssyftet t1sidosätts. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört förordar jag således att de 
5 Riksdaf,(en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilai;ta 16 
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hyggherrar som heviljas hostadsbn skall svara fiir slidan Bofakta-rcdovis

ning som avser det egna hyggrrnjektet. Om er. <1dan redovisning inte 

lämnas skall läneumkrlaget fiir hostadslitn minskas med cl t hclorr som 

hostadsstyrelsen hestfönrner. Kommuner och hyggherrar hör ges skälig tid 

att rriiva olika sarnarhetsforrner. Jag förordar dhri"ör att rct.lucering av 

lf111cunderlaget om Bofakta-rcdovisning saknas sker med bör:jan den I 

januari 1983. Överg:1ngsvis. med böi:ian den I januari 1981. bör dock 

reducering ske om kommunen krlivcr Bofakta-redovisning och kommunen 

sji.ilv t illhandah!1ller omri1dcsinformat ion. 

Jag vill för riksdagen t>cks:-i anmiila fr{1gan om tilliimpningcn av krat'l'l />ti 

en 1·iise11tlig iik11i11g ai· ho.1·1ad.l"l"iirdl't i samhand med bostadslån fiir om

hyggnad av smf1hus i visst fall. Antalet besvär över lånemyndigheternas 

tilliimpning av kravet har iikal under senare tid hr1t.le hos hostadsstyrelsen 

och hos regeringen. Denna ökning lir miirkbar framför allt i iircnden om l:in 

för om- och tillbyggnad av vardagsrum eller allrum, för inredning av 

gillestuga eller för upprustning av kök och hadrnm i sm;'thus som bebos av 

l!1nt:1garen. 

Regeringen har vid rriivningen i dessa fall i likhet med bostadsstyrebcn i 

första hand gjort en hcdi.imning av huruvida om- och tillhyggnads~1tgiirden 

kan anses motiverad med hänsyn till eventuella brister i den befintliga 

bostaden. Som brist har därvid urrfattats antingen att bostaden saknar 

ni·1gon funktion eller att någon funktion ~ir klart otillräcklig. Regeringen har 

emellertid ocks:'1 ansett sig böra ta hänsyn till det behov av utrymme som 

klagandens hushåll kan anses ha. 

Regeringen har si"tledcs i rraxis tillrniitt hushi\llets storlek viss betydelse 

när det giillcr alt hedöma om en rlanerad om- och tillbyggnad av smf1hus 

skall anses innebära en viisentlig ökning av bostad svärdet. Att s[\ har skett 

hiinger samman med en strävan frf1n regeringens sida att ge J[rngivningcn 

pii detta omri1de en inriktning som är ändamalsenlig med hänsyn till bo

stadslängivningens övergrirande syften. Jag vill i sammanhanget erinra om 

att gällande grunder i frf1ga om bostadsl!1n för nybyggnad ger möjligheter 

att beakta hushallcts storlek. 

De princirer som regeringen har tillämpat vid sin prövning av hesvär i 

frt1ga om hostadslfm för ombyggnad av smt1hus som bebos av låntagaren 

hör läggas till grund för ett förtydligande i författningen av bcgrerpet 

väsentlig ökning av bostadsviirdet i dessa fall. Jag avser därför att i annat 

sammanhang föreslä regeringen att i bostadsfinansieringsförordningen fö:-a 

in en bestämmelse om att lftn för sådana ombyggnader som nu har diskute

rats skall lämnas under förutsättning all de arbeten för vilka l!\.n söks avser 

sådana normala bostadsfunktioner som saknas eller som med hänsyn till 

storleken på hushållet eller av annat skäl är uppenbart otillräckliga. 

Riksdagen har, som jag tidigare har nämnt. nyligen fattat beslut om 

loka/helå11i11ge11 (prop. 1978/79:209. FiU 1979/80:8. rskr 1979/80:59). Vid 

hostadslångivningen skiljer man på tn: typer av lokaler, nämligen läneun-
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derlagslol-;aler. som far rii!-;nas in i b;'1de laneunderlaget och rantviinlet. 

panl\';\rdcll,kalcr. Slllll Lir riiknas in enba1't i pant viirdet. och inte bcl<'1-

ningshara lokakr. som inte far riiknas in i vare sig liineunderlaget eller 

rant viirdet. Riksdagens hcslu t i nnehiir att utöver ii·111eunderlagslokaler ff1r 

iiven <idana lokaler sllm tidigare hetraktades som rantviirdelokaler riiknas 

in i l;lneunderlaget. ..\ven inte hcli'iningshara lokaler f:1r riiknas in i l;'meun

derlaget. om de iir av ringa omfattning eller om annars siirskilda skäl 

föreligger. 

En konsekvens av riksdagens heslut iir att antalc1 lobltyrer fri1n bel<'1-

ningss~ nrunkt minskar fri·in tre till tvii. niimligen lllkaler som far riiknas in i 

li1ne11nderlaget lH.:h s:1dana som inte beaktas över huvud taget vid helaning

en. En ytterligare konsekvens iir att samstiimmighet kommer all giilla i 

frt1ga lim lokalhclåning mellan ;) ena sidan vad som inom hllstadslfm

givningen skall riiknas in i Wneun<..lerfagd och a andra sidan vad som pt1 

kapitalmarknaden skall betecknas Sl•m prioriterade iindamftl. För lokaler 

som räknas in lt111eunderlagel för stdedes heviljas säviil hostadsltm som 

prioriterat bottenlän. medan för övriga lokaler för hevil_ias enhan tipriori

terade lrm. 

Rostadsstyrelsen har fön.:slagit att vissa lokaler som inte utgör hostads

komplcment vid llmbyggnad av !lerbostadshus bör rn riiknas in i rantviir

det. Det gäller sadana lokaler som avses fä samma anviindning efter 

nmbyggnaden som före cllt.:r som tidigare har varit bostiider men som p[i 

grund av föreskrift frt1n myndighet har mtist göras om till lokal. Syftet med 

förslaget lir enligt styrelsen an friimja ombyggnader av llerbostadshus. 

För egen del vill jag peka pi1 att styrelsens förslag skulle innehiira att del 

pl1 nytt skapades tre olika slags lokaler i hebningshänscende. Detta skulle 

vara mindre viil förenligt med en av de grundläggande intentionerna bakom 

statsmakternas nyligen fattade beslut i fraga om lokalbeli"iningen. Jag är 

därför inte beredd att hiträda hostadsstyrclsens förslag. 

Bostadsstyrelscn har ocksf1 föreslagit iindring av hestiimrnclserna om 

godt11gh11r siiÅerhet./iir ho.1·tadsl<ln i 1·is.rn.fi1//. Frf1gan om glidtagbar siiker

het behandlades av riksdagen vid 1977/78 t1rs riksmöte. Jag uttalade i prop. 

1977/78:93 att vid undantag från huvudreglerna om godtaghar säkerhet 

hör. med utgiingspunkt i hittillsvarande praxis. enda alternativet vara 

kommunal borgen. Uttalandet föranledde ingen erinran från riksdagens 

sida !CU 1977/78:"!.8. rskr 1977/78:"!.6)). 

Enligt min mening har hostadsstyrelsen inte anfört siillana sk~il som 

motiverar en ändring av bestämmelserna. Jag kan därför inte hiträda 

styrelsens förslag. 

Bostadsstyrelsen har väckt frttgan om ett generellt undantag frftn den 

tiotiriga preskriptio11e11 si\vitt gäller fordringar pfl grund av kommunala 

borgensåtaganden i samhand med län som lämnas av statsmedel och som 

har till syfte att främja hostadsförsörjningen eller som eljest g~i.ller hostiklcr 

och hostadskomplement. Bakgrunden till detta är de ändringar som heslöts 
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:tr 1974 (prop. 1'>74: 150. C:U 1974:3<1. rskr 197-1:37:'.l niir d<.:t giilkr det 

ko111munala anwars:ttagandet för förlust p;i bostadsl;111 fiir "111;d1us s\1111 

skall bebos av l;'111tagaren. Genom beslutet fiirliingdcs den tid under\ il"en 

ansvarsataganden skall giilla friu1 tio till trettio ;·tr. S1vrebcn anfiir bl. a. att 

bevakningen fiir att vid111akthi11la kommunens ansvars;11aga11dc i dl·.,sa fall 

p;1 fängre sikt medför ett \Hllfattande administrativt arbct<.:. St\Tdsen ifri1-

gasiitler diirfiir l>Ill preskriptionsreglcrna iiver huvud ta)!et I\ ller 11;1gon 

funktion pit bostadshingivningens omr;1de. Bevakningsfiirfarande1 i dessa 

fall kan enligt styrelsen knappast ha annan innebörd iin att styrelsen vid 

vissa tidpunkter erinrar va1:ic k\lllllllllll om att just detta lr111evillk\11· giiller. 

Jag har stor förståelse för bostadsstyrelsens resonemang. Vid en längiv

ning av nuvarande omfattning. dvs. mell<111 35 000 och -10000 lim per ;1r. 

skulle behovet av bevakning komma att medföra ett betydande administra

tivt merarbete fr. o. m. mitten av 1980-talet. Jag aktualiserade thirfiir fri1gan 

om ett generellt undantag i samband med beredningen av det fiirslag till ny 

preskriptionslagstiftning ( s. 77- 7Xl som regeringen den 7 juni 1979 remitte

rade till lagrådet för yttrande. Justitieministern ansitg inte att frägan skulle 

behandlas i det sammanhanget och pekade därvid bl. a. pa den i lagr{1d-;re

missen föreslagna möjligheten att avtala om Hingre preskriptionstid iin tio 

{tr. Jag anslöt mig till hans uppfattning. Vid den beredning av fragan sorn 

har skett med anledning av hllStadsstyrclsens anslagsframstilllning har 

Svenska kommunförbundet efter remiss avgett yttrande i iirendet. Enligt 

förbundets mening hör det vara möjligt att finna lösningar som inte medför 

administrativt betungande handläggningsrutiner iiven i det fall att särskilda 

undantagsbestiimmelser inte skulle införas i preskriptinnslagstiftningcn. 

Förbundet anför ncksä att man inte har nitgon erinran mot att staten och 

kommunerna träffar avtal om längre preskriptionstid iint tio ar för sridana 

fordringar som bostadsstyrclsen avser. Även jag anser att den av bostads

styrelscn väckta frågan bör kunna lösas i annan ordning än lagstiftningsvii

gen. Vad hostadsstyrelsen har anfört om preskription av fordringar pi't 

grund av olika kommunala horgcnsåtaganden i 'iamband med lån till hostii

der och bostadskomplement bör säledes inte föranleda n;'tgon ;1tgi"ird fnin 

riksdagens sida. Det bör ankomma p{i regeringen eller. efter dess bemyndi

gande, pti bostadsstyrelsen att vidta Himpliga ittgärder rit detta omrrtde. 

Rostadsstyrclsen har lagt fram vissa förslag i friiga om gmntl/..apiw!Fir 

al/111ii1111vttiga hostad.1fiiretag, fi"iretagens 111(~ilighctcr till .1. /... d11hhdhc

!t/11i11g samt rc1·isio11 av sitdana företag. De förslag som rör de tv!t först

niimnda fri·igorna har samband med frägor som underhällsfondsutredning

en IR 1978:05) har att behandla. Enligt min mening bör styrelsens förslag i 

den delen övervägas tillsammans med utredningens kommande förslag. 

Jag är därför inte beredd att f. n. ta ställning till dem. Beträffande det 

sistnämnda förslaget vill jag anföra följande. 

I likhet med bostadsstyrelscn anser jag att statens li'tngivning till allmän

nyttiga bostadsföretag inte är av den arten att de motiverar särskilda krav 

på revision av kommunala hostadsstiftelser. Jag biträder därför styrelsens 
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förslag och förorJar all de siirskilda hes!iimrnelserna om re\'ision av ko111-

m11nala hostadsstiftelsL'r urrhii\'S. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att de siirskiltla hcstiimmdscrna för ho

stadsli'tn till k111q:oriho.11iitf,,,. slopa-,. ~ll giillande heslii111rnelser innl:'här 

att bostadsbn kan liimnas för hostadsliigenheter. som iir avsedda för en 

viss katt:gori boenJe endast om iivriga bostadssökanJes beriittigade intn:s

sen inte äsidosätb. Uigenhcterna mäsk enligt bestiimmclscrna vara av

sedda för ensamsUtenJe. rensioniircr. stuJcnter eller annan kategori be

träffande vilken det finns siirskilda skiil all goJta sädant förbehåll. Styrel

sen före lår att dessa bestiimmelser tas b\11·t. Jag bitriider styrelsens fl.irslag. 

Vad jag nu har sagt innebiir sjiilvfollet inte att man hör minska striivan

dcna efter en allsidig hushållsammansiittning i v~1ra bostad~områJen. Det 

iir viktigt att kommunerna iiven i fort'>iittningen gör aktiva insatser för att 

detta mttl skall nt1s. 
Bostadsstyrelsen tug i förra im:ts anslagsfrarnstiillning upp frt1gan om 

hincvillkoren for bostadshin som avser 0111/1.1·gg1111d m· .rn1dh11s fll!'d !'Il 

lc/111·11111/erlag pc/ liiig.11 15 (l(JIJ kr. För s;'1dant län gäller vissa siirskilda 

regler. sum innebär att l[111et kan fördjupas i sin helhet utan rrövning av 

möjligheten att fä annan kredit och att krav inte stiills pt1 kommunal bmgen 

för h"inet. Styrelsen har för.::slagit att kostnadsgriinsen höjs till 50000 kr. 

och att styrelsen far bemyndigande att i framtiden höja maximibelorpet 

med ledning av kostnadsut vecklingen inom byggandet. 

I förra ärets buJgetrropositi\1n anförde jag att det fanns anledning att i 

samband med överväganden om förbättringslängivningcn pröva de särskil

da reglerna för ombyggnad av sm;'1h11s med ett Hlneunderlag pi1 högst 25 000 

kr. Jag kommer senare under anslaget B 8. Viss bostadsförbiittringsverk

samhel m. m. att redogöra för mina överväganden om förbättringslängiv

ningen. Jag har diirvid kommit fram till att förb~ittringslilnet. med vissa 

ändrade regler, bör finnas kvar. N[1got behllV av att lindra bostadsltincreg

lerna för dessa ombyggnader for att pii s:·i siitt skapa en med förbiittrings

länet i vissa avsernden lik vlirdig bnemöjlighet finns s{1ledes inte. 

Mot denna bakgrund och med hiinsyn till den ökade bclast ning p<'i 

statsbudgeten som skulle uppkomma om fördjupningsmöjligheterna vid

gades är jag inte beredd att biträda bo~tadsstyrelsens förslag. 

Innan jag gär över till anslagsbehovet vill jag kort beröra frilgan om 

lrrrc.1fiir/11s1lci11. Som jag niirmare kommer att utveckla under anslaget B 5. 

Eftergift av hyresförl11stl~111 kommer jag att föresla att lt111cformen avveck

las iir 1981 . 

Beträffande a11slagshclro1·c·1 för niista budgeti1r far jag anföra följande. 

Gennm omläggningen av statsbudgeten till nlista hllllgetär kommer ltme

fonden att ersättas av ett motsvarande reservationsanslag. Samtidigt bör 

den förlindringcn vidtas att inflytande amorteringar inte liingre tillgodoförs 

det anslag över vilket riksdagen anvisar de medel som hehövs för Jftneverk

samhcten. I stället bör de inflytande amorteringsbelorpen redovisas pti en 
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,;irskild titel pa stahhudgL'lens inkllm~hida. fbrigenom far riksdagL'll \'ar

jc ;11 ta st:illning till det samlade hdHi\et a\' medel for utk1ningsvnksamhe

tl'n undl'r del kommandl' budgt:l[trl't. 

Fiir budgl'l;irl'I lll7Xi79 anvisadl's l'll anslag p~t -16-10 milj. kr. Anslagshl'

lastningl'n bll'v l'melll'rtid L·a I 09'1 milj. kr. 1;igrl'. d\ s. :'\ :'i-11 milj. h. Dl'lta 

berodde pa att uthetalningl'n a\' s[1\':il hustadsl~rn. hyresforlustlföl. tomt

riitblt111 'om 11ndnh<"tlbl[111 hin liigre :in hniiknal. Fiir innl'varande bud

gl'li1r ber:iknar jag anslagshdastningcn till ca 6010 milj. kr. Ett anslag pi1 

:'i 100 milj. kr. har anvisats for delta hudgetfa. vartill ktimmer den nyss 

niimnJa resl'r\'ationcn f'ri1n hudgl't;·1rl'l l'J7X/79 pt1 I 099 milj. kr. Pf1 anslaget 

linns allts[1 tillg:ingligt sammanlagt 6 199 milj. kr. ViJ ingfö1gen av h11Jgl'1-

{1rl'I I 9XO/X I kommer (•nligt dessa hl'r:ikningar all finnas en resl'rvation pä 

knappt 200 milj. kr. 

För huugl'ltirl'l 19XO/XI ber:1knarjag anslagsheh,i\·et till l'a 7 100 milj. kr. 

Vid hL·riikningen har jag tagit hänsyn till Ul' reformer som jag senare 

komml'r all hehanJla under anslagen H 8. Viss hostaJsfiirh:i1trings\'erk

samhl'l m. m. ol'h H 9. Uidrag till förhiittring av hoenul'milji.in. 

Dl'n meul'bheh[illning som viJ 11tgi1ngen av innevarande hudgett1r finns 

kvar pa Uinefonden for h(lSlausbyggande pt1 kapitalbudgeten uppgtir till ca 

200 milj. kr. Medelshchtdlningen bör i sin helhet föras över till det rescrva

tionsanslag som tillskapas genom budgctomliiggningen. Med hiinsyn till 

detta beriiknar jag anslagsbehovet till 6 900 milj. kr. 

Jag förordar s[ikdes alt ett anslag pt1 6900 milj. kr. anvisas för hudgl'l

<'trel I 9X0/X I. 

Jag hemst:iller all regeringen föreslf1r riksdagen att 

I. ge regeringen det bemyndigandL' i fraga om ramar för ny- och 

lllnbyggnad for [1r 19XO Sllm jag har fliron..lat. 

"' medge all för vart och elt av t1ren I 9X I och 19X2 ramen för beslut 

om hostadslän till nybyggnad prelimin;irl faststiills till 7-150000 

m2 hostadsyta. 

3. medge all ramen fiir beslut nm btistadslän till ombyggnad samt 

riintebiirande forb:i11ringslt111 under M I 9X I preliminiirt faststiills 

till 92:'i 000 000 kr.. 

-1. godkiinna vad jag har förordat om produktionskostnadsanpassad 

belåning i vissa fall. 

5. godbnna vad jag har förordat i fri1ga om ätgiirder i syfte all 

motverka kapitalvinster vid fiirsiiljning av statligt bel{111adc sm:t

hus. 

6. godkänna de åtg:irder som jag har förordat i fräga om n:dovisning 

av s. k. bofakta. 

7. godkänna vad jag har förordat i frt1ga om revision av kommunala 

hostadsstiftelser, 

X. godkiinna vad jag har förordat i fråga om län till kategoriho

stiidcr. 

9. till I.än till hostudshyggande for budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 6 900 000 000 kr. 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 16 Bostadsdcpartcrncntet 

B 4. Riintebidrag m.m. 

1978/79 Utgift 

! 979(80 Anslag 

1980/81 Förslag 

3 126339530 

4 0 2 5 ()()() 000 

5 200 ()()() 000 

71 

Frt1n anslagt'l hekostas utgifter för riintehidrag enligt hl1stadsfinansic

ringsförordningcn l 1974: 946. omtryckt 1976: 788. iindrad senast 

1979: 1019). hostadsl;1nekungiirelsen l 1967: 552. omtryckt 197>: 534. iind

rad senast 1979: 223). förordningen! 1977: 3321 orn statligt ~tiid till energi

hesparande i'itgiirder i bostadshus m. m. Uindrad senast 1979: 1020) samt 

för eftergift av rnntelan m. m. enligt räntel;inck11ngörclscn l 1%7: 553. om

tryckt 1976: 790. ändrad senast 1978: 3821. Frr1n anslaget hekostas iiven 

utgifter fiir ersiittning till kommun enligt 33 ~ hostadsli°111ek11ngörelsen 

t 1%2: 537. upphiivd 1%7: 5521. Vidare hekostas fr:·111 anslaget utgifter for 

räntebidrag för vissa liH1. som har beviljats for att anordna studentho

stiider. enligt hesliimmelser meddelade den 24 april 1975. 

Riintehidrag enligt bostadsfinansicringsförordningen liirnnas med helorr 

som motsvarar skillnaden mellan den verkliga riintckostnadcn fiir underlig

gande kredit <H.:h bostadslirn inom l!meunderlagct för bostiider och en 

garanterad riinta beriiknad r:'t ursprungligt belopp av samma liinedelar. Vid 

ombyggnad av flcrbnstadshus kan riintehidrag liimnas för markkostnader 

iiven om de inte ingar i l<)ncunderlaget. Den garanterade riintesatsen för det 

första tiret av lftnctiden varierar mellan 3.4 och 6 'i· beroende r:i låntagar

kategori och tidrunkt för när arbetena har r~1börjats. Den garanteradc 

riintan skall höjas pt1 visst siitt för varjc följandc :1r av bnetiden. 

Räntebidrag lämnas iiwn för hus med paritetslän eller nominellt lt\n 

cnligt 1967 års hostadsl{mekungörclse. 

Vidarc famnas riintebidrag för hus f:.irdigställda efter ar 1957 mcd statligt 

län enligt 1962. 1957 eller. i fr{1ga om tlerhostadshus. 1948 nrs kungörelsc. 

om l<'mtagaren inte har räntelän. 

Räntcltln som avser tid efter utgr111gen av tir 1974 efterges med undantag 

av belopp som motsvarar amortering pä det statliga bostadsltrnct eller 

motsvarande k111. 

Enligt D ~ i I %2 <'1rs hostadslrmekungiirelse eller motsvarandc äldre 

bestämmelser har kommun rätt att under vissa förutsiittningar av statsme

del fä ersättning med fyra femtedelar av vad kommunen har erlagt för att 

täcka förlust som har uppsti1tt vid förvaltning av allmiinnyttigt företag 

tillhörigt hus. vilket har uppförts. byggts om eller förvärvats med stöd av 

bostadslån. 

Räntebidrag för lftn till energibesparande Mgärder i tlerbostadshus läm

nas med belopp som beräknas efter grunder liknande dcm som gäller för 

räntebidrag enligt bostad-.finansieringsförordningcn. 

Räntebidrag för vissa l:in som har beviljats för studentbostäder utgår 
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nH:d helorr som motsvarar skillnaden mellan faststiillda annuiteter och 

den verkliga riintekostnaden. 

H1 ist ac/.1·.1·1_1·rdse /1 

Utgitkrna under anslaget urrgick under budget{irct 1978/79 till 3 12h 

milj. kr .. vilket innebar en iikning med 275 milj. kr. i förhiillande till budget

firct 1977/78. Utgifterna for de ht1da budgeU1ren fördelas r~1 följande siitt. 

1477/7-X 
milj. kr. 

-· - .--·--···----------------
Räntebidrag 
Eftergift av räntdnn 
Ers:ittning till kommuner 
för förvalt ningsförl11slcr 

Totalt 

2 114 
729 

K 

2851 
---··---------·· ---------

1978/79 
milj.kr. 

13 

3126 

Rän\esubvcntioner Himnades under forsla halv~1re\ 1978 till I 34300\l 

lägenheter. Häri ingär inte lägenheter med räntebidrag endast för energi

srarhin. Under första halvaret 1979 liimnades riintesubventioner till 

I 390000 fagenheter, dvs. en ökning med 47000 lägenheter i förhn.llande till 

första halv;iret 1978. 

34 '·'i av det totala subvcntionshelorret under första halv~1ret 1979 av stig 

fägenhetcr som har beviljats ltm enligt 1974 ars bostadsfinansieringsför

ordning. medan hh <:.; avs{1g lägenheter som har beviljats Hin enligt äldre 

liincforrner. R:intcsubventiunerna för lägenheter som har beviljats län en

ligt iildre liineformer minskat.le mellan de första halvaren 1978 och 1979 

friin I Jh2 milj. kr. till 1138 milj. kr. 

Ar 1979 var Jet genumsnittliga räntebidraget per lagenhet med Ian enligt 

1974 lirs bostadstinansieringsförordning 4 930 kr. rer t1r. 1 För hyres- och 

bostadsrättsliigenheter var hcloprct 3 660 kr. och för övriga lägenheter 

<'390 kr. 

Antalet fagenhcter med räntebidrag för energisparlån i.ikaJe mellan för

sta haMiren 1978 och 1979 fr<'1n 27000 till 110000. Det totala subventions

bcll)ppet för encrgisrarlän uppgick till 9 milj. kr. unJer första halvärct 

1979. 

Anslaget för buJgetaret 1979/80 uppg:ir till 4025 milj. kr. Styrelsen he

rliknar utgifterna för detta buJgctitr till 3 595 milj. kr. och för budgetflret 

1980/81 till 4 395 milj. kr. Utgifterna under de bäda budgettircn fördelas p!1 

följanJe sätt (milj. kr.) 

'Detta belopp baseras p:1 aviseringarna avseende första halväret 1979. (Angivet 
ärshelupp 00 tvi\ gnngcr avi~t:ringen avseende första halvän:t 1979). 
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HN1d1111d1· 111gifia.fi"ir riinll'hidrug.fiir h11dgl'l1lr1·11 /V79/80 och /!JS(}/81 

Lt1m:formcr' Smt1hus 1-krhllslaushus Tuta It 

1979/XO 1980/XI 1'179/XO 1980/81 1979/XO 1'180/81 

Nya hus t l'J74: '!401 xoo 1 250 .'>00 K50 I ~00 2 1\)() 

Hw, med paritctsliln 
t 1%7: 552. 32 *) 190 l'o!O 1200 1200 I 390 I 390 
hus med riinti:lan 
11967: 553) 70 70 730 730 XOO xoo 

Övriga hus thl. a. med 
liln enligt äldre kun-
görclser (lCh för vilka 
lilntagaren avstått fr:'ln 
riintcl:'\n) 70 70 35 35 105 105 

Totalt 1130 1580 2465 21115 3595 4395 

' Inom parentes anges aktuell förfal!ning m. m. 

S111·ia/.11,1 rd.1·1·11 

Socialstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgct!irel 1980/81 tagit 

upp fri1gan om riintebidrag till barnstugnr. Enligt styrelsen hör räntebidrag 

Uimnas till nybyggda barnstugor. 

FiirC'dr11g1111d1·11 

Riksdagen beslutade vid 1977/78 iirs riksmöte om vissa förändringar av 

riintebidragcn (prop. 1977/78: 100 hil. 16. Cll 1977/78: "l.7. rskr 1977/ 

78: "l.64 l. Den lägsta garanterade räntan sänktes för hyres- och 

bostadsriittshus som p{1bör:jades ttren 1977 och 1978 till 3.6 resp. 3.4 "i·. 

Det innebär en sänkning med 0.3 resp. 0.5 procentenheter. Mntsvarande 

sänkning gjordes ocksft för 1~111 till ombyggnad med undantag för ombygg

nad av tlerhostadshus där l~tntagaren är konventionellt beskattad och har 

valt att i läne- eller bidragsunderlaget lftta räkna in del s. k. ingångsviirdct. 

För smi.ihus som bebos av läntagaren sänktes den Higsta garanterade riin

tan frfrn 6 till 5.5 ':·~för de hus som pi1hör:iades tir 1978. Vidare beslutades 

att avlraprningen av räntebidrag skall öka den I januari 1980 till 0.35 

procentenheter för sm~1hus som hehos av lt1ntagaren och till o.:.5 procent

enheter för hyres- och hostadsrätlshus. 

Vid 1978/79 ärs riksmöte heslutade riksdagen (CU 1978/79: "l.6. rskr 

1978/79: "l.50l p!\ mitt förslag (prop. 1978/79: 100 hil. 16) att de liigsta garan

terade räntorna för hus som pähör:jades ar 1978 skulle gälla även för hus 

som påbörjas aren 1979 och 1980. Riksdagen uttalade vidare all dessa 

r1intcsatser borde läggas fast i god tid före tillämpningsperiodens början 

och att de beslutade räntesatserna borde g1illa intill dess ett nytt beslut 

hade trätt i kraft, dock minst för :lfen 1979 och 1980. 

Nyligen har riksdagen beslutat (prop. 1978/79: 209. SkU 1979/80: 11. 

rskr 1979/80: 42) att den lägsta garanterade räntesats som gäller vid ny

byggnad skall gälla ockstt vid ombyggnad. Beslutet medför att den lägsta 

garanterade räntan blir 3.4 % för ombyggnad av tlerbostadshus där !anta-
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garcn iir konventilinellt beskattad. Det inneh;ir att det i vissa fall ti1Himr;1de 

alternati\·ct med en l;igsta garanterad riinta om 5'; tas hllrt. 

l 1nder anslaget H 3. Lin till hostadsbyggandc har jag redovisat <lmfatr

ningen av samhiilkh stöd till hustadssektorn . .lag har i det sammanhanget 

uttalat att det inte iir rimligt att riikna med n~tgnn v;isentlig hö_ining av 

sulwentionsnivän i framtiden. Dc.:t finns tHirför anledning att fortlörandc 

överviiga inriktningen av subventionerna med hiinsyn till s:1viil deras fiir

delningspolitiska som deras hostadspl)litiska effekter och till de ekonomis

ka konsekvenserna för staten och kommunerna. Dessa övervii)!andcn hör 

avse o.:ksä ri.111tebidragssystemct. l denna del b(ir iivt:rviigamlcna friimst 

avse systcmd för avtrappning av riintebidragt:n ot:h r~intebidragsregkrnas 

difft:rentit:ring mellan olika besittningsformer. 

Jag vill i detta sammanhang anmiila att jag under iir 1980 avser föresl;\ 

regeringen att Higga fram vissa fiirslag om iindrade regler för r~intchidrag 

med verkan fr~in rir 198 I. Förslagen bör liiggas niir de närmare riktlinjerna 

fiir 198 I tlrs allmänna fastighetstaxering kan preciseras och niir regeringen 

har haft möjlighet att bedöma hur reglerna för villabeskattningen hör 

utformas. En striivan hör vara. med hiinsyn till de myt:ket snabba i.ikning

arna av samhiillets subventioner inom riintebidrags- och skattesystemen. 

att minska denna ökningstakt. Möjligheterna att förenkla systemen bör 

diirvid ocksct prövas. 

Sociaistyrdscns förslag att räntehidrag hör famnas till nybyggda harn

srngor är jag inte bt:redd att tillstyrka. Jag har i Llenna fräga samri1tt med 

chefen för socialdepartementet. 

Rostadsst yrelsen har för budget<>1ret 1979/80 heräk nat ll11slai;.1hel111rl't till 

3595 milj. kr. För hudget<1ret 1980/81 riiknar styrelsen med ett anslagshe

hov av 4395 milj. kr. Vid hcriikningcn av anslagsbeh,1vet bör, utöver vad 

styrelsen har angett, hiinsyn tas till höjningen av bostadslnneräntan - fr;·in 

JO'( är 1979 till 11 '.:;ar 1980 - och höjningarna av hottcnlfmeräntan den '27 

september och den '23 november 1979. Jag räknar inte med n~tgra niimn

viirda effekter rli anslagsbclastningen under budgetäret 1980/81 av de 

reformer som jag har förordat under anslaget 8 3. Ltln till hostadshyggan

de. De förslag som jag kommer att liigga fram under M 1980 om ändrade 

regler i fri'tga om räntebidrag för ingen effekt ptt anslagshelastningen detta 

budgetfir. Mot denna bakgrund förordar jag al\ anslaget för budget:1ret 

1980/81 anvisas med 5 '200 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslttr riksdagen 

att till Rii11tl'hidmg 111. 111. för hudgetäret 1980/81 anvisa ett forslags

anslag av 5 200 000 000 kr. 
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B 5. Eftergift a\· h~Tcsförlusthin 

197'P./79 Litgif\ 

1979/XO Anslag 

l9XO/Xl Fiirslag 

45 Wl 245 
75 ()()()()()() 

90 ()()() ()()() 

75 

Fr[111 anslaget hd;pstas utgifter fi.ir eftergift av hvresflirlustbn enligt 

förordningen I 197h: 2601 om hyresförlustlt1n liindrad senast 1979: 2261. 

Ansökningar om eftergift 111. m. prövas av liinshostadsniimnJen i nor

malfalh:n. I de fall l;'inlagarcn gör anspr;1k p;i avvikelser fritn normalvill

koren enligt förordningen om hyresfiirlustHin iir det regeringen som beslu

tar. 1 vissa fall kan regeringen. efter ansökan av kommunen. medge att det 

bnebelopr som inte eftcrges far iivertas av kommunen som ett siirskilt 

hyres förlust lim. 

R1 •s/111/s.\"/rrl'isl'n 

L'nder budgetaret 197X/79 beviljades ansökningar om eftergift av hyres

förlustlan till elt belopp av 112.5 milj. kr. Totalt har intill utg{mgen av 

nämnda budgetar beviljats 282.3 milj. kr. i s~tdana efkrgifter. Under bud

gt:1{1rt:1 197X/79 fattades beslut om siirskilda hyn:sförlustlim till ett belopp 

av 27 milj. kr. 

Styrelsen uppskattar utgifterna till 100 milj. kr. för vart rn.:h ert av 

budget;iren 1979/XO oeh 19XO/Xl. En omstiindighet som gör beriikningen av 

111gif!erna osiiker iir att det iir svart att bedöma i vilken utstriickning 

lantagarna kommer att t.v. föredra riinte- m:h amorteringsfrihet därför att 

eftergift är förknippad med inlösen av i1terstl1den av l;\net. 

f 'iiredraga 111/e 11 

Ar 1972 infördes mi~jlighctcn att f;'1 Ian för att tikka vissa hyresförluster 

(prup. 1972: 124. CL' 1972: 32. rskr 1972: 30<11. 1 propositionen betonades 

att ansvaret för bostadsfiirsiirjningen ligger hos kommunen och att den 

diirfiir ansvarar för att bostadshyggandet i kommunen anpassas till beho

VL'I av efterfritgan ptt bostiider. Vidare betonades det ansvar som varje 

bostadsföretag har i detta avseende och för det ekonomiska utfallet av 

företagets verksamhet. Trots detta ansägs att det fanns skäl för att staten i 

den dit aktuella situationen skulle lämna sin medverkan till att lösa de 

akuta problemen. Utgtrngspunkten angavs emellertid vara att stfahttghr

derna skulle ha formen av en tidsbegriinsad insats för att överbrygga 

sitdana svärigheter som i framtiden mt1ste mötas med ätgiirder på det lokala 

planet. 

Det finns enligt min mening anledning att mot bakgrund av de ursprung

liga avsikterna med hyresförlustbngivningen och utvecklingen av antaler 

outhyrda fägcnhcter ifr:1gasätta den nuvarande inriktningen av statens stöd 

för hyresförluster. Som framg{tr av följande tahlt1 har antalet 0111hyrda 
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l~igenheter suece-..sivt minskat sedan ~ir 1974. l talibn redovisas antalet 

011th\Tda fägenheter i statsheliinade flerliostadsh11s som har 11irdigstiillts iir 

19117 eller senare. Redovisningen bygger p~·L bostadsstyrelsens undersök

ningar per den l septemher resp. i"tr under perioden 197~ - 1979. 

< )11//n·rda lii1-:e11hell'r i1re11 /97}-/979 

.-\r 

1972 
1973 
1974 
1975 
197h 
1977 
1978 
197'1 

Otllhvrda 
!~igen.heter 

124'\0 
~I 300 
~11650 

23 050 
IXX.'.iO 
14450 
12 700 
10750 

--------- ·---·---- -·-···-----

De outhyrda liigenheterna iir myået ojiimnt fön.lclade pil. kommunerna. 

dvs. en stor andel finns i ett begränsat antal kommuner. Hälften av de 

outhyrda liigenheterna finns i sju kommuner. Vidare kan noteras att 93 r;; 

av Je outhyrda Higenheterna finns i hus som förvaltas av allmiinnyttiga bo

stadsföretag. Motsvarande andelar för kooperativa och enskilda företag är 

4resp.JC(. 

Som framgär av bl. a. redovisningen i det föregi1ende ut vecklas läget i 

stort pil bostadsrnarknaden i riktning mot ökad balans. frim denna all

miinna bild finns det dock vissa avvikelser. I den mfrn utvecklingen gi"ir mot 

en bristsituation faller motiven för hyresförlustlf111 naturligen bort. I de fall 

där det fortfarande finns ett stort antal tomma liigenheter. är detta numera 

att betrakta som ett kommunalekonomiskt och intl: ett bostadspolitiskt 

problem. Hyresförlustbngivningen torde med dessa utgiingspunkter inte 

kunna anses utgöra n~1gon stimulans till ökat bostadsbyggande. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att statens stöd till områden med 

outhyrda lägenheter i fortsiittningen inriktas på il.tgärder som förbhttrar 

miljön. Det finns redan en stödform med en sil.dan inriktning - boendemil

jöhidraget. Jag kommer senare under anslaget B 9. Bidrag till förb;ittring av 

boendemiljön att föreslå vissa ändringar av inriktningen av denna stöd

form. Ändringarna inncb~lt" avsev~irt ökade stödmöjligheter för områden 

med en stor andel outhyrda lägenheter. 

Även om man ökar insatserna för ;111 förbättra boendemiljön i omrfidena 

och därmed skapar bättre förutsättningar för att fä avsättning för lägenhe

terna måste man räkna med att det kan behövas särskilda insatser för att 

klara de ekonomiska päfrestningar som uteblivna hyresintäkta medför. 

Det är i första hand vissa allmännyttiga bostadsföretag som har ett stort 

antal outhyrda lägenheter. En del av dem bör på egen hand eller tillsam

mans med kommunerna kunna klara en st1dan påfrestning pö ett aecepta-
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helt sätt. I vissa andra fall torde detta L'lllellt!rtid inte vara möjligt. Siirskil

da stöd insatser fiir alt kl<ira rrnhlcrnen kan diirfiir visa sig vara hehiivliga. 

Sftdana insat~er kan enligt min mening Himrligen giiras inllm ramen för det 

statliga skallcutjiimningsbidragct. Jag har i denna rr~·1ga samrall med d1e

fen för hudgetdepartemcnlel. som avser att vid rriivningen av extra skal

teutjämningshiJrag föreslL1 regeringen all siirskild hiinsyn tas till de kom

numer som hehiiver göra ekonomiska insatser i <tllmiinnyttiga hostadsförc

tag rft grund av 111hyrningssv<'1righeter <lch Slllll i iivrigt befinner sig i en 

svär ekonomisk situation. 

VaJ jag nu har anfört innehiir <1lcdes all hyresfiirlustHtngivningen hör 

urrhöra helt. Jag kan diirl'iir inte hitriida slyrclsens förslag all förliinga 

denna långivning till all avse ocksii hyresfiirluster under i'1r 1981. Fiir 

hyresforlustcr urrkomna fiire itr 19X I hiir. i enlighet med riksdagens heslut 

under 1978/79 ~\rs riksmöte (J11'llJ1. 1978/79: 100 hil. lh. CLI 1978/79: 26. rskr 

1978/79: 2501. lim heviljas enligt nu gällande regler. Eftergift av hyresfiir

lustnin hör Liven framdeles kunna hcviljas enlig! nu giillandc bestämmelser. 

Det inncbiir all eftergift kan hli aktuell s:1viil för s:iJana hyresfiirlustl{tn 

som redan har betalats ut som för J[tn Sllm kommer all betalas ut. Vid 

eftergift kan i vissa fall den del av linet som inte efterges. dler en del 

därav, lämnas i form av s.k. siirskilt hyresförl11stW11. S!1dana h'tn hör kunna 

lärnnas även fortsiitlningsvis. 

MeJclsbehovet för eftergift av hyresförlustl<'tn kan inte med siikerhet 

anges. Jag förorJar all anslaget förs UJ1J1 med ett belorr av 90 milj. kr. 

Jag hi;:mstä\lcr an regeringen fi..ireslftr riksdagcn 

att till J:.'fien:ifi m· hvresfi'ir/11.l'f!li11 för hudgetiiret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 90 000 000 kr. 

B 6. Tilläggslan till kulturhistoriskt \'ärdcfull bostadsbcbyggelsc 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

19~0/8 I Förslag 

(, 302 500 

l OOtl 

I OOtl 

Behällning 31 592 .'iOO 

Frän anslaget betalas ut bn enligt bestämmelserna i kungörelsen 

( 1974: 255) om tilläggslttn till kulturhistoriskt värdefull hostaJsbebyggdse 

(änurad senast 1978: 395!. För ltingivningen fastställer riksJagen årligen en 

gemensam ram för beslut om förhöjt bncunJerlag fiir kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse och tilläggslån samt en ram för de antik vari ska myn

digheternas tillstyrkan av omhyggnaJer som hör komma i frftga för denna 

lhngivning. Ramen för beslut om förh~jt l{meunderlag och tilliiggslän urr

går till 25 milj. kr. för ar 1979 och 32 milj. kr. för är 1980. Ramen för de 

antikvariska mynJigheternas tillstyrkan av ombyggnader som hör komma i 

fråga för förhöjt låneunderlag och/eller tilliiggslån urrgi\r till 32 milj. kr. för 

år 1979 och till 30 milj. kr. för år 1980. Vidare gäller att beslut om förhöj! 
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laneumkrlag lKh t ilbggsli111 avseemle projekt som har fat I rrcliminiirt 

heslut pm hostadsbn rnre ar 197X far las lllanfiir 1979 :trs ram lpnir. 197X/ 

74: 1\\0 bil. lfi. Cll 197X/79: 2f1. rskr l47X/79: 250\. 

Fr;"1n anslagel hctalas iiven 111 evenluella riintc- och amorteringsfria lim 

fiir ombyggnad av studenlbostiidcr. 

fl1 IS/llt/SS/.1"/"ef.1·{'1/ 

Av ramen for beslu1 om fiirhiijt li111eunderlag llCh tilliiggsbn under ;·1r 

197X ra 25 milj. kr. disponerades genom regeringens heslu12470\\400 kr.. 

varav fi 7h7 000 kr. utgiir till~iggslan och !1tcrstodcn avser förhöjt bncunder

lag. 

Vad giiller den gcmensamma ramen för heshll om förhöjt l:1ncundcrlag 

och tilliiggsliin ra 2.'i milj.kr. uudcr iir 1979 har regeringen t.0.111. den 30 

juni 1979 hifallit 44 framstiillningar om förhöjt l!1neundcrlag till ett sa111man

lag1 belopp av JO milj. kr. Av dessa hade 22 iirenden fatt preliminiirl beslut 

om hostadsl[tn före iir 197X llled 7.3 milj. kr. Vidare har n:g.cringen t.o.m. 

lien 3\\juni 1979 bifallit 13 framsti"tllningar om 1ilHiggsbn med 7 milj. kr. Av 

dessa hade 11 iiremkn fatt preliminiirt beslut om hostadsliin fiire ;·ir 197X 

med h.9 milj. kr. Vid niimnda tidpunkt fanns till regeringen iiverHimnade 

iinnu inte avgjllrda 4 iirenden i vilka bostadsstyrelsen har tillstyrkt helopp 

med totalt I. 7 milj. kr. Diirntö\·er iir 40 ansökningar under handläggning hos 

styrelsen. Ramen för ;lr 1979 torde bli helt utnyttjad. Rostadsstyrclsen 

bedi.inwr att h't11ehd10ve1 kommer att öka inom den niirmaste framtiucn. I 

sammanhanget hlinvisar styrelsen till hl. a. de prnduktionsrlaner som AB 

Stadslwlmen. Sto..:kholms och Göteborgs kommuner har uppriitlat för aren 

19XO - J 9H4. I planerna har hehovet av t illäggsJi·in tagits upp till 100 resp. 60 

milj. 1-;r. 

Ramen för heslut om fiirhii.it läm:umkrlag och tilliiggsl[1n fiireshts fast

stiilld till 40 mil.i. kr. fiir iir 19XO och till pn.:liminiirt 50 milj. kr. för itr 19HI. 

De kustnadsramar inom vilka :1tgärdcr som motiveras av antikvariska 

förh:ill;rndcn för tillstyrkas fiircsltis faslstiillda till 50 milj. kr. fiir vartdera 

av [ircn I '>HO och ! 9XI. Blistadsstyrclsen har hetriiffande ramens storlek haft 

samri"tll med riksantikvaridimhetet. 

Anslagsbehuvet [ir svr1n att beräkna d~t byggnadsprnjekten vid be~luts

tillfallcna befinner sig i olika ombyggnadsstadicr. \1cd hänsyn till hehall

ningen torde emellertid crfordras endast ctt forrncllt anslag p[t I 000 kr. för 

hudgelitret 19HO/X I. 

Fiircdra ga 11dc 11 

Byggnadsvardsutredningen (lJ 1976:02) har avgett hetiinkamlet (SOU 

1979: 17l Kulturhistorisk bebyggelse - värd att värda. Betänkandet. som 

inneh;'tller vissa förslag beträffande det statliga kreditstödet till ombyggnad 

av kulturhistoriskt värdefull hostadshehyggclse. har remisshchandlats un

dcr hösten 1979. Som chefen för uthildningsdepartemcntet tidigare denna 
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dag har anfiirt 1-.an fiirslagc:n med hiinsyn till det statsfinansiella liiget inte 

gennmforas hudget;lret 1980/8 I ..lag tar diirför inte nn urr ni1gra av utred

ningens för~lag till hd1andling. 

Innan jag g;1r in r;1 ram- och anshtgsfr;1gor vill jag rednvisa fr:1gan om 

1i11drad hcs/111.1ord11i11g för stödet 1ill k11llllrhis1orisk1 viirdcfull bosladshe

byggelse. F. n. fattas beslut om förhöj! li1ncunderlag och tilliiggsl<'1n till 

si1dan bchvggelse av regeringen. Bl. a. i samband med all det nuvarande 

stiidcl infördes 1111alades av di1varandc derartemcnlschefcn (rror. 1974: I 

bil. 14 s. 136! att fri1gan om dccenlralisering av hcshllanderiillen ft1r rriivas 

niir 1illriickliga erfarenheter av limgivningen har vunnits. \fol bakgrund av 

del stora anlal iirendcn som regeringen har handlagt har enligt min mening 

en belydande fasthet vunnits i iirendehanleringen. Jag avser diirfiir alt i 

annal sammanhang fiiresH1 regeringen att beshll om förhöj! laneundcrlag 

och 1illiiggsbn skall fattas av bostadsstyrelsen. 

Jag iivergär nn till ra111- och 1111.1-/agsti-cigor. Bostadsstyrclsen förcslf1r att 

ramen för beslut om förhöjt laneunderlag och tilliiggsll1n faststiills till 40 

milj. kr. for i1r 1980 och rreliminiirt till .'iO milj. kr. för fir 1981. Vidare 

föreslär styrelsen att de s. k. tillstyrkanderamarna. dvs. Je siirskilda kost

nadsramar som giiller för den antikvariska rriivningen. faststiills till .'ill 

milj. kr. för vart och ett av ären 1980 och 1981. 

Enlig! riksdagens beslut r{1 grundval av förslag i förra budgelrrorosi

tionen för beslut om förhöjt lb.neunderlag och tilliiggsli1n under M 1979 

meddelas intill ett belopp av 2.'i milj. kr. och prdiminiirt för :lr 1980 intill ett 

belopp av 32 milj. kr. Tillstyrkanderamen för i1r 1979 urpg:\r till 32 milj. kr. 

och för :·lr 1980 till preliminärt 30 milj. kr. 

Regeringen har under är 1979 beviljat förhöjt l~meunderlag och tilläggs

li1n till ett sammanlagt helorp av 27. I milj. kr. Av beloppet avser 17 .1 milj. 

kr. förhöjt liineunderlag och tilliiggsl:'rn i iirenden i vilka preliminärt beslut 

om bostadslt111 hade meddelats före t1r 1978 och som enligt statsmakternas 

beslut <rror. 1978/79: 100 bil. 16. CU 1978/79: 26. rskr 1978/79: 2.'iOl inte 

skall riiknas av mot ramen för är 1979. Beslutsramen för ar 1979 har sfiledes 

tagits i ansrr!1k till ett belorp av 9.9 milj. kr. Anledningen till det lf1ga 

ramutnyttjandet är i huvudsak alt ärenden inte har kunnat föras upr till 

beslut i den takt som beräknades för ett är sedan. 
Enligt vad som nu kan herilknas behövs det en beslutsram rt1 32 milj. kr. 

för ar 1980 för att beslut om förhöjt lttneunderlag och tilliiggsh'lll skall 

kunna fattas utan alt ärendena försenas. 

Ansrråken pä tillstyrkanderamen kan enligt vad jag har erfarit förväntas 

öka nägot under ftr 1980jiimfört med år 1979. Av ramen för år 1979 pt1 32 

milj. kr. utgjorde emellertid 7 milj. kr. den del av 1978 tirs ram som på 

grund av rroblem i samband med övergimgen till nuvarande ramsystem 

inte kunde utnyttjas. De tillstyrkamkn som faktiskt avsåg är 1979 uprgick 

alltsä till 2.'i milj. kr. Med hänsyn till all anspråken förväntas öka förordar 

jag att tillstyrkanderamen för är 1980 fastställs till 30 milj. kr. och till 

preliminärt 30 milj. kr. för 1\r 1981. 
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Bt>sl11tsramen för i"\r 1981 hör kunna bestiimmas till samma belopp som 

tillstyrkando:rarncn för :ir 1980. dvs. till JO milj. kr. 

Jag förordar alltsfi att den gemensamma ramen för höltll om tilläggsli1n 

och fiirhiijt bncunderlag 11nd.::r ar 1980 faststiills till 3~ milj. kr. och prelimi

närt till JO milj. kr. förar 1981. 

Regeringen har sedan är 1978 haft riksdagens bemyndigande att iivcr

skrida s;'1viil tillstyrkande- som beslut~ramcn om det bchiivs av svsselsätt

ningssbl. Regeringen hör ~iven nu utverka ett sädant bemyndigande. 

Ge1lllm omliiggningen av statsbudgeten till niista hudget;'ir kommer del

fonden Tilliiggsliln till kulturhistoriskt värdefull hostadsbehyggclse inom 

Fonden för l~ineunderstöd att ersättas av ett motsvarande reservatillnsan

slag. Samtidigt bör den ~indringen vidtas att innytande amorteringar inte 

längre tillgodoförs det anslag över vilket riksdagen anvisar de medel som 

behövs för l:'1neverksamheten. I stället hör de innytande amorteringsbelor

pen redovisas r~1 en siirskild titel p:'1 statsbudgetens inkomstsida. Härige

nom för riksdagen varje är ta stiillning till det samlade behovet av medel för 

11tli111ingsverksamheten under det kommande hudgctltret. 

Vid ingb.ngen av b11dgcti1ret 1979/XO fanns pti anslaget för tilläggsl;'m en 

behfillning pi'1 ca 31.6 milj. kr. Anslaget bör för niista hudgeti)r tas upp med 

I 000 kr. l;nder hostadsstyrclsens delfond inom Fonden för Hmeunderstöd 

skall JO milj. kr. föras över till det reservationsanslag som tillskapas genom 

budgetomläggningen. Jag har vid min beräkning av anslagsbehovet tagit 

hänsyn till detta. 

Jag hemställer att regeringen föresl[1r riksdagen att 

I. medge att beslut om förhöjt lf111eunderlag och tilläggsl[1n medde

las intill ett belopp av 32 000 000 kr. för är 1980 och rreliminän 

30 000 000 kr. för tir 1981 samt att beslut som avser projekt för 

vilka preliminärt beslut om bostadslb.n har meddelats före {1r 1978 

för tas utanför 1980 ars ram. 

, medge att ramen för de antik vari ska myndigheternas till styrkan 

av ombyggnader som bör komma i fr:lga för förhöjt Wneundcrlag 

och/eller tilläggsliln bestäms till 30 000 000 kr. för ar 1980 och till 

preliminärt 30000000 kr. för {1r 1981. 

3. medge att de under I och 2 angivna ramarna far vidgas om det 

hehövs av syssclsättningsskäl. 

4. till Ti/liig{:sft/11 till k11/111rhistoris/..1 1·iird('.fitll hostadshchyggelse 

för hudgetftret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag pa I 000 kr. 

B 7. Bostadsbidrag m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

J 980/81 Förslag 

1710221 ()2() 

I 907 000 000 

I 620 000 000 

Frt1n anslaget bekostas statliga och statskommunala bostadsbidrag till 

barnfamil.ier och hushall utan barn. Dessutom disponeras medlen av riks-
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försiikringsverket för de hostadshidrag till vissa folkpensioniin:r. som kan 

heviljasfr.o.m. ;1r 1978. 

Bostadsbidragcn är inkomstrriivade. De statliga hidragcn hestiirns e11-

hart pi1 grundval av inkomst och harnantal medan de statsko111m11nala 

bostadshidragen dessutom är anknutna till hostadskoslnaderna. 

Bidragshestiimmelserna linns i förordningen ( 197h: 263) om statliga hli

stadsbidrag till barnfamiljer (iindrad senast 1974: 2n1. förordningen 

(1976: 262) om statskommunala hostadshidrag till barnfamiljer m. tl. (iind

rnd senast 1979: 228) samt förordningen ( 1977: 392) om statskommunala 

hlistadshidrag till vissa folkpensioniircr m. Il. liindrad senast 197'): ~29l. 

IJ, 1s 1"'Iss1_1· re Is 1' 11 

Bostadsstyrelsen lämnar en redogörelse över hidragsgi\"l/i11ge11.1· 011(fi111-

11i11g. I Jecemher 1978 utgick hostaJshidrag till 565 001\ hushMI exklusive 

pcnsioniirer. Av dessa var 448000 familjer med harn och 117000 hush~ill 

utan barn. Sedan december 1977 hade antalet barnfamiljer med bidrag 

minskat med 311000 medan antalet hush?lll utan barn hal.le ökat med 1\1000. 

Fr!tn de1:emher 1978 till maj 1979 urrskattas antalet hushi"dl med harn som 

har bostadsbidrag ha minskat till ca 412000 och antalet övriga hushäll till 

90000. Vid jämförelser mellan uppgifterna för december 1978 och maj 1979 

hör dock beaktas att antalet hushall med bidrag varierar under året och kan 

komma att öka till december 1979. 

Minskningen av antalet harnfamiljer med hL)Stadsbidrag beror enligt 

styrelsen pl1 att allt fler har inkomster som överstiger inkomstgränsen 

54 000 kr. där reduktionsfäktorn ökar frr1n 15 till 24 r.; .. För hushåll utan 

h;1rn är den nedre inkomstgränsen oföriindrad sedan [1r 1978 vilket ockstl 

reducerar antalet hushåll som kan fä bidrag. 
Den I januari J 980 höjs den inkomstgräns titt bidraget börjar reduceras 

med ~4 r;; fr<'tn 54 000 kr. till 59 000 kr. De nedre ink<)mstgränserna. 38 000 

kr. för harnfamiljer och 29 000 kr. för hushåll u1an barn. behålls oförändra

de. Vid samma tidpunkt höjs det statliga hostadshidraget med 240 kr. rcr 

barn och ar till I 500 kr. rer är. De nedre hyresgränserna höjs med 50 kr. 

och de övre med belopp som varierar med hushidlets storlek. Dessa 

ändringar sammantagna innebär en förskjutning av stöuet till förrnrtn for 

flerbarnsfamiljer med läga inkomster. 

Efter bemyndigande av regeringen tillkallades den 22 rn<\i J 979 en kom

mitte med uppgift att se över bestämmelserna om hostadshidrag. Med 

anledning härav föresl!tr bostadsstyrclsen endast vissa hegriinsade änd

ringar av hl. a. inkomst- och hyresgränserna. Syftet med dessa förslag är 

enligt styrelsen att hevara oföränurad bidragsnivå under itr 1981 jämfört 

med {tr 1980 och att åstadkomma en bättre fördelning av det hostadsan

knutna statskommunala bidraget mellan familjer med olika antal harn. 

Bostadsstyrelsen föreslår beträffande i11ko111stgrii11sema följande änd

ringar. Den övre inkomstgränsen. där inkomsterna reduceras med 24r.:;,_ 

6 Riksdai:en 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga Jf> 
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htijs med h 000 kr. lkn lll:dn: inknmstµriinse11 för familjer med barn hiijs 

med 4000 kr. till 42000 kr. l>Ch för hush;dl utan barn med 3000 kr. till 

32 000 kr. De föreslagna hiij11ingarna llll>tiveras av den nominella inkomst

utvecklingen. 

Bostadsstyrclsen knnstaterar att drygt hiilften av barnfamiljerna och 

över hll'·i av hushälkn utan barn i maj 1979 hade bostadsutgifter som 

översteg giillande övre /n·rc.1grii11sl'r. Bland barnfamiljerna var denna andel 

hiigst för l111sMll med 2 barn. 113 'i . .Ä.vrn rneJ hiinsyn tagen till de övre 

hyresgriinsi:r som har fa~tstiillts att giilla frim den I januari 1980 hade <.:a 

30'.·; av barnfamiljerna nch hiilfti:n av hush{dlcn utan barn hostadskost

nader Slllll översteg Je övre hyresgriinserna. 

Styrelsen anser därför att de tivre hyresgriinserna hör höjas o<.:h anpas

sas till utvecklingen av bostadsutgifterna. Vidare upprepar styrdsen sitt 

förslag fr~1n föregi1ende anslagsframstiillning om en differentiering av de 

övre hyresgriinscrna för var:ie barn i familjen. Styrelsen anser att hiirige

nom skulle en hiittre anpassning till barnfamiljernas faktiska bostadsut

giftcr 11ppnas. Dessutom sk1tlle reglerna om statskommunalt bidrag till Jem 

med studerande barn som har fyllt 17 t1r resp. umgiingesriitt till barn bli mer 

meningsfulla och begripliga. Dessa n:glcr har praktisk betydelse endast om 

familjen hiirigenom far bidraget beriiknat efter en högre hyresgriins. Styrel

sen föreshir följande övre hyresgriinser att giilla fr. o. m. den I januari 1981. 

Ensamstäende utan harn 
Makar utan barn 
Hushlill med I harn 

2 
3 
4 
5 ello.:r flera barn 

Övre hyresgräns kr. p.:r manad 
Nuvarande Förslag 

700 775 
800 400 

I 125 I 250 
I 125 I 350 
I 375 I 500 
I 37.'i 1600 
1625 1750 

I anslagsframstiillningen för hudgetfaet 1979/80 föreslog hostadsstyrel

sen att 12 *förordningen om statliga bostadshidrag till barnfamiljer skulle 

ändras sti att iindring a1· i11'-0111st- (}Ch .fi1111ilj(fi.ir/1tlllalllle11 som inträffar 

den första dagen i en mf111ad pf1verkar bidraget redan fr;\n den m!maden. 

Styrelsen motiverade förslaget med att det skulle innebära en administrativ 

förenkling av handläggningen pf1 framför allt förmedlingsorganen. Därjäm

te anförde styrelsen att förfarandet redan giillde vid flyttning den första 

dagen i en manad. Styrelsen framför detta förslag även i anslagsframställ

ningen för budgetttret 1980/81. 

BostaJsstyrclsen tar oekst1 upp frägan om möjligheterna att fiirl'nkla de 

rutiner S(}/11 k11111111un1•ma tilliimpar 1·id sin pnfrning m· ansökningar 0111 

bostadshidrag. Styrelsen erinrar om sitt tidigare förslag att uppgif'tcr vid 

taxeringen om bruttoinkomst av tjänst. förmögenhet o<.:h underskott i 

förvärvskälla för nolltaxerade m. fl. skall föras över till de inkomstförteck-· 
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ningar och magnethand -.;om taxcringsmvndighcten tillstiiller J..1H11n111nl·rn;1. 

Reg.:ringen heslutade dl'n 7 juni 1979 att urrgift 11m undl'r,kntt i fiin·iirvs

k:illa för nolltaxerade rersoncr for Hirnnas till kommunerna hctriiffandl' 

taxcringsitrl't 1979. Styn.:lsl'n stryker under konununl'rnas hdH1\· a\· att fi1 

tillgflllg ncksi1 till de iivriga urrgitkrna. 

Blistadsst~-relsen h.:r;iknar att kostnaderna för hostadshidrag under niista 

hudget~ir iikar med lh4 milj. kr. r<'1 grunda\' dels iikadc bostadsk11-.;tnadcr. 

dels förslaget 0111 hiijda övre hyresgriinser. De föreslagna hiijning<irna av 

inkomstgr~inserna beriiknas enligt styrelsen motverka den minskning av 

hidragsgivningen som skulle urrkomma om griinserna inte anrassadcs till 

inkomstutvecklingen. Detta och övriga förslag medfiir inga ytterligare 

kostnader under hudget[1rct 1980/81. Statens utgifter iir heriiknade enligt i1r 

1979 gällande regler llill statsbidrag med 72' ;. av J..ost nadcrna för statsJ..0111-

munalt hostadshidrag. 

Riksfi'irsiikri11g.1·1·c·rkc·1 

I början av t1r 1979 famnades statskommunalt hostadshidrag till ca 45 liOO 

folkrensionärcr. Detta innehiir att antalet bidragstagare har minskat med 

ca 20000 sedan december 1978 beroende r~1 höjningen av den nedre hyres

gränsen. 'fotalkostnaden fiir hudgctaret 1979/80 heriiknas till ca 35 milj. kr. 

och anslagshehovet till ca 25 milj. kr. Under hudget[iret 1980/81 viintas i 

gC11LlmSnitt 30000 folkpensionärer U[1pbära S\atskommunalt hostadsbidrag. 

Totalkostnaden för hudgetöret 1980/81 heräknas till ca 35 milj. kr. och 

anslagshehovet till ca 25 milj. kr. 

Fiireclraga11dc•11 

Jag tar fiirst urr vissa fri1gor om aclmi11is1ra1io11e11 av bostadsbidrag. 

I trndgetrrorositionen till foreg{1ende riksmöte trror. 1978/79: 100 bil. 

lh> anmälde jag bl. a. att jag hade för avsikt att tillkalla en utredning för 

översyn av bostadsbidragen. Kommitten <Bo 1974: 01 >.som har rarlamen

tarisk förankring. tillkallades den 22 maj 1979. Den skall enligt direktiven 

se över säväl administrationen av hidragen som rcglerna inom systemet. 

Kommitten skall ocks[1 överväga anknytningen av bidra.gsbehoven till 

boswdskostnaden. 

Jag anmiilde ocksii konsekvenserna för administrationen av hostadsbi

dragcn av den omläggning av skatteadministrationen som triidde i kraft 

taxeringsåret 1979. Den rutin för överföring av inkomsturrgifter fr:'rn taxe

ringsmyndigheterna till J..ommunerna som har tilliimpats sedan :'ir 1974 

mt1ste anpassas till den förlängda taxeringsrerioden. Hur överföring av 

inkomsturpgifter till kommunerna för deras handlliggning av bostadshi

drag skall regleras och vilka urrgifter som skall föras över till kommuner

na övervägs i regeringskansliet i anslutning till förslaget till skatteregister

lag. Regeringen har dock meddelat vissa föreskrifter beträffande taxerings

året 1979. Dessa innchär att. i den mim beslut av taxeringsn;imnden inte 
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har registrera\!> i sq1tember. d:1 uppgifterna enligt hittills till:impad rntin 

skall Himnas. överi"öring Lir ske av mntsvarande uppgifter i sj:ilvdeklara

tionen. Utöver de nppgiftcr som hittills har förts över far uppgift famnas 

om underskott i fi.irv;irvsk;illa förs. k. nolltaxerade personer. I regeringens 

beslut har förutsatts att kommunerna i december skall tillst:illas inkomst

uppgifter som för samtliga bidragsragare iir grundade p;'1 beslut av ra.xc

ringsn:imnderna. Kostnaderna för framställning av dessa slutliga inkomsr

förteckningar för belasta bostadsbidragsanslaget. 

Den överföring av uppgifter som hade planerats ske den I september 

1979 kom i flertalet llin att ske först i nktober manad. Dessutom halk vid 

detta tillfälle beslut av taxeringsniimnd registrerats för betydligt förre per

s1mer lin vad som hade förutsalls när rutinen utformades. Dessa fiirh:1llan

den medförde att kommunerna inte kunde fatta beslut för samtliga bidrags

tagare grundade p{1 den sllitligt faststiillda taxeringen i s~1dan tid att utbe

talning kan ske i januari 1980. För att förhindra att ett stort antal bidragsta

gare blir utan bostadsbidrag i januari 1980 har regeringen den 8 mwember 

1979 utfärdat förordning ( 1979: 881) 11111 preliminiir uthetalning av vissa 

bostadsbidrag for januari 1980. I förordningen föreskrivs att bostadshidra

gen för januari 1980 för betalas ut preliminiirt, om uppgift om den till statlig 

inkomstskatt taxerade inkomsten inte föreligger. niir beslut maste fattas 

för all hidragen skall kunna betalas ut i januari 1980. Beslut om preliminlir 

utbetalning far grundas p;·1 preliminiira inkomstuprgifter friln skattemyn

digheterna. I beslutet skall anges all utbetalningen är prclirninlir i avvaktan 

r:·1 slutligt heshn om hostadshidrag för itr 1980 och att mottagaren lir 

skyldig att ilterbetala vad denne eventuellt har fatt för mycket i bostadsbi

drag för januari. 

Bostadsstyrelsen stryker i sin anslagsframstiillning pil nytt under kom

munernas hehov av att för sin handHiggning av bostadsbidragsiirenden fö 

tillgimg till urpgifter vid taxeringen om förmögenhet, bruttoinkomst av 

tjänst och underskott i förvärvskälla för sjömlin. Styrelsen föreslf1r därl.ör 

att dessa urrgifter tas in rä de magnetband och inkomstförtc1.:kningar Slllll 

tillställs kommunerna. Styrelsen föreslitr vidare att kostnaderna for fram

stiillning av den slutliga inkomstförteckningen även vid 1980 :irs taxering 

skall betalas av staten. Vilka uprgifter som skall föras över till kommuner

na i samband med 1980 tirs taxering och rutinen for överföring hehandlas i 

anslutning till övervägandena om t!n skatteregisterlag. Jag tar dii1fiir inte 

nu upr styrelsens förslag i dessa fr~1gor. 

Styrelsen itterkommer ocks<'i till sitt förslag i förra i1rets anslagsfram

stiillning om att s<'tdan ii11dri11g 111· i11/..1m1s1- oclt fi1111i(jl'.fi"irhcllla11de11 som 

intrliffar den första dagen i en miinad skall ri1verka bidraget redan för den 

miinaden. Jag framhöll i förra budgetrropositionen att jag inte kunde 

bitrlida förslaget med hänsyn till behovet av samordning mellan reglerna 

inom systemen med statliga och statskommunala hostadshidrag 1Kh syste

met med kommunala hostadstillägg till folkrcnsion. Detta uttalande lämna-
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de riksdage111J1a11 erinran. St'd;111 dess har ernclkrtid riksdagen hcslulal (llll 

en lindring av nw1svar;111de regel i lagen I 1%2: 392! om hustrutillägg och 

korn 11111nalt hostadsl i Il ligg I ill folkpension. Di1 n11mt•ra iiverensslämmclsc 

m~·llan ws1eme11 p;1 denna p11nkl sakna~ förordar jag. 111ed hlinvisning till 

den administrativa förenldin~ som hustadsstyrdscn har anfört som mutiv 

fiir sitl förslag. all detta ge1wmfiirs. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att hudgetministern i propositio

nen 1978/79: 95 om den komr111111ala ekonomin framhöll alt han avsi·ig att ta 

initiativ 1ill en interdepartemental arhctsgrupp med uppgift alt utreda de 

1ckniska forutslittningarna att inom en rimlig kostnadsram samordna ho

stadshidragssystemen. Vid -;in behandling av prop(lsitionen i denna del 

uttalade riksdagen alt del hör nlirmare övervligas om inte utredningsarbe

tct i fr;·iga om samordning av syskmen hör anförtros u1redningen om 

översyn av bos1adshidragcn 1ill harnfamiljer m. n. !FiU 1978/79: 35. rskr 

1978/79: )35). Kommitlcn skall. enlig! de direktiv som redan har heshrta1s. 

klarlägga vilka konsck ven ser som dess förslag för för systemel med kom

munala hostadstillligg och for den önskvlirda samordningen mellan hi

dragssystemcn. 

Jag överg:1r nu till fr;igan \llll de hrresgrii11ser inom vilka statskommu

nalt bostadsbidrag mi:dges. Styrelsen upprepar sitt förslag från föregående 

{1rs anslagsframstLillning att hyresgrlinserna bör differentieras för varje 

harn upp till fem. Som jag anförJe i förra hudgetpropositionen med anled

ning av detta förslag anser jag att en utgi1ngspunkt för hyresgränsema 

alltjämt hör vara att de anpassas till utryrnmesnormcn. Denna lir för 

hushttll med tv[1 personer eller fler minst ett rum per tvi1 personer. utöver 

kök och vardagsrum. Av bostadsstyrelsens anslagsframstiillning framgär 

bl. a. att trf111gboddheten enligt nuvarande norm inte längre framstär som 

n:1go1 stort bostadspolitiskt problem för hushMl med högst fyra medlem

mar. Bland större hus häll med svag hetalningsform[1ga torde emellertid 

1r;ingboddhet alltjämt vara n:lativt vanlig. Detta förht1llande framgär även 

av hostadsstyrelsens redovisning ang<'icnde bidragstagande hushäll i maj 

1979. Bland barnfamiljerna med boswdsbidrag var ::!4 ro;. av dem som hade 

minst fem medlemmar tranghodda. Även bland mindre hushäll var dock 

tranghoddheti:n sr1 hög som 14''-I. Enligt min mening bör mfllet i första 

hand därför vara att. inom ramen för tillgiingliga resurser. effektivare 

stödja de hushidl som alltjämt är tn'lngbodda. innan stödet förbättras för de 

hush:'lll som redan har en bostadsstandard som uppfyller utrymmesnor

mcn. Mina förslag i det följande syftar till detta. Jag förordar allts{1 att 

bostadsstyrelsens förslag att ytterligare differentiera hyresgränserna inte 

genomförs. 

Beträffande de övre hyresgriinserna vill jag erinra om att de gränser, som 

har fastställts att gälla för {1r 1980. innebär en höjning i förhållande till 1979 

års gränser med i genomsnitt 18 ''t' för barnfamiljerna. Denna höjning 

torde:. enligt vad som nu kan hedömas. mer än väl motsvara utve1:klingcn 
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a\' hllstadsutgifterna under ;·1ret. Bostadsst\Telsens fiirslag f1jr ;·1r l'lXI inne

hlir. h1>rtset1 fri1n differentieringen. all lnresgriinserna hiijs med yllnligarL· 

ca 10 1
:;. t-.·1111 hakgrund av vad jag nyss anfi.irde 11m behovet av ett 

effektivare stöd till de hushiill som alltjiimt iir tr;111ghodda kan jag ansluta 

mig till si yn.:lsens förslag i denna del. För hush;·iil utan harn fiiresli1r jag 

med hiinvisning till den inriktning av reformerna sum jag ny~s har för11rdat 

en procentuellt ni1g1>t mindre höjning. 

Jag förordar att de iivre hyresgriinserna siitts till följande hclllpp: 

---- ·------·-----

Ensamst;'1cmle utan barn 
!\·lakar utan barn 

·--·· ·-·------

H11shhll med 1-2 barn 
3-4 
.'i cl. !lera barn 

l\.r per manad 
----·----------·--

750 (+ 50) 
8.'iO I+ _'i()) 

I 250 t-1251 
l.'itlll ( t 12.'il 
I NOO (+ 17.'il 

De övre hyn:sgr:inserna fiir :ir 198 I kommer diirmed alt för barnfamil

jerna ligga ca 1w:;. iiver 1980 ;"1rs nivt1. 

Striivan alt anpassa hyresgriinserna till utved;.lingen av bostadskostna

derna motiverar enligt min mening alt även den nedre hyresgriinsen höjs. 

Jag förordar att den hi~js friin 450 kr. till 500 kr. 

För den som i\r 198 I för bostadskostnader som ligger 50 kr. över 1980 ;"1rs 

övre hyresgriiriser blir bidragsheloppel ofiiriindrat. För de barnfamiljer 

som iH 1981 far iinnu högre bostadskostnader medför hyresgränsjustcring

armt sammantagna alt bidraget ökar. Fiir dem som alltj;imt har bostads

kostnader under 1980 :irs övre hyresgränser minskar hidraget med högst 40 

kr. per mt111ad p[\ grund av höjningen av den neJre griinsen. Flerharnsfa

miljerna kompenseras för Jo.:tta genllm den höjning av det statliga hostads

biJraget som j<1g kommer all föresli1 i det följande. 

Jag iivergftr nu till reglerna .fi"ir i11k.1J111.1·1red11ceri11gc11. Enligt de regler 

som fr. o. m. i1r 1980 giiller för bostadsbidrag till barnfamiljer minskas 

hidraget med 15 '>(. av den bidragsgrundande inkomsten mellan 38 000 kr. 

och 59 000 kr. och med 24 r_:.; av inkomsten över 59 000 kr. För hush;'ill utan 

barn minskas bostadsbidraget med 15 c:-;. av Lien bidragsgrundande inkoms

ten mellan 29 000 kr. och 59 000 kr. och m~d 24 r:.( däröver. 

Bostadsstyrdsen redovisar i sin anslagsframstiillning att antalet barnfa

miljer blaml bidragstagarna under i\r 1978 minskade med 36000. Minsk

ningen beror enligt styrelsen pi1 att allt fler har inkomster som överstiger 

den inkomstgr~ins. 54 000 kr.. där reduktionsfaktorn ökar till 24 r::;.. Denna 

gräns har varir oförändrad sedan fir 1975. Ar 1980 höjs den till 59000 kr. i 

syfte all motvt::rka alt makar med barn gftr miste om sitt bostadsbidrag pii 

grund av inflationen. Genom denna höjning minskar ocksä antalet bidrags

tagare som drabbas av den sammanlagda effekten av hög marginalskatt 

och skärpt bidragsreduktion. 
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S1yrd-;en red,wisar en forha\I minskning under v«1ren llJ79 av antalcl 

harnfamiljer hland hidragstagarna. Slllll styrelsen framh:dler varierar emel

lertid antalet hushätl under «iret varfiir det kan komma all öka under slutet 

av ;iret. ,\linskninge11 iir dock av en s;'idan s1,1rlek att iiven ;irssiffran fi.ir 

antal harnfamiljer kan her~iknas hli l~igrc än under förra iiret. Trots all den 

övre inkomstgriinsen iir oföriindrad :iven itr 1979 kan. pi1 grund av Lk 

iindradL' reglerna i iivrigt. bidrag utgi1 i hetydligt högre inkornstliigen iin 

under ;1r l97X. Att antalet hidragstagare fortsätter att minska kan diirför 

inte enbart förklaras med inkornstpriivningsreglernas utformning. En vik

tig fiirklaring torde vara de fi.irhii1tradL' kontrllllmöjligheter som finns under 

i1r 1979 och .. ir 19XO genom att kommunerna via datamedium frir tillgi1ng till 

vissa uppgifter om sjukpenninggrundande inkomst. Som jag framhöll i 

hudgetprllpositim1en i tjol leder iiven det fiirhflllandet alt allt fler k vinnur 

med barn fiirviirvsarhetar 1ill att !ler hushtdl har s;'idana inkomster att de 

klarar hostadsutgifterna utan hjälp av hostadsbidrag. 

Styrelsen fiireshtr att inhomstgränserna anpassas i huvudsak till den 

nominella ini-.tlmstutvecklingen mellan liren 1978 och 197lJ. 

Bi1de den hostadspolitiska striivan alt effektivare stödja de hush~ill som 

<1lltjiirnt iir tr:mghodda och fördelningspolitiska striivanden motiverar all 

reft1r111erna inom bostadshidragssystemet inriktas pf1 att öka konsumtions-

1\.innrigan flir de hushiLll som har en stor försörjningsbörda. Det iir närnli

;,!en först sedan hushi.illcn har uppn:'t!l en viss ekonomisk standard som 

;tödet ger ni'1gon pi11aglig stimulans alt höja hosradsstandarden. En höjning 

.iv den nedn: inkornstgriinsen. som hostadsstyrelsen fi.ireslitr. skulle med

(ira att hidraget höjdes med 600 kr. per ar. Höjningen blir lika fi:ir alla som 

1ar inkomster över nuvarande gräns oberoende av försör:iningsbördan. För 

1ushi1ll som har inkomster under nuvaranJe gr~ins medför höjningen inget 

'ikat stöd. 1\-lnt denna hakgrund hör ett alternativ med en ytterligare höj-

1ing av det statliga bosradshidraget. utöver den som sker är 1980. föredras 

·ramfören höjning av den nedre inkomstgriinsen. Jag återkommer strax till 

;torleken av det statliga hostadsbidraget. 

Betr~iffande de nuvarande inkomstgränserna vill jag ocksit frarnhttlla all 

le alltjiimr ligger över normen fi.ir existensminimum för vuxna inom skatte

.ystemel. f-. n. tas emellertid ingen hänsyn till att el! hushitll med tv{l 
1 uxna har större konsumtionsbehov än el\ hushall med en vuxen. Enligt 

'.Xistensminimireglerna im)m ska!lesystemct beriiknas en vuxens behov 

'.Xklusive bostadskostnaden till 9.'i r.;- av hasbeloppel enligt lagen 

1962: 381) lllll allmiin försiikring. Dctra motsvarar f. n. en iirsinkomst efter 

katt pi·i 11 970 kr. För tvf1 vuxna med gemensam! hush!1ll heräknas bcho

•et exklusive bllS\adskostnad till 16.'i r;.;. av basbeloppet, vilket f. n. motsva

ar en ~1rsinkL1mst t:fter skatt pii 20 790 kr. Ensamstäende med barn erhi'1ller 

lessutom i regel underhållshidrag eller bidragsförskott för barnen. Denna 

nkomst beaktas över huvud tagel inte vid inkomstprövningen av bostads

•idrng. 
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Ribdagen hL'giirdl.' ar 1976 1CU 1975/76: 25. rskr 1975/76: 3mO au l.'11 

si1da11 iindring av inkomstpriivningsreglerna skulle ske att underht1llsbidrag 

r:iverkadl.' den hidragsgrundande inkomsll.'n. I hudgetprnpositionen 

197h/77: 100 bil. lfl flireslogjag att iindringen di1 inte skulle genomföras pa 

grund av dl.' adrninislrativa komrlikationer och kostnader som den skulle 

medföra. Detta godkiindes av riksdagen (CLJ 1976/77: 18. rskr 

1976/77: 187). Den föreslagna ändringen syftade till att bostadsbidragen 

hiittre skulle avspegla behovet av stöd i forhi1llande till inkomst och för

sör:jningshörda. Jag har funnit att detta syfte kan främjas pi1 ett administra

tivt i..:nkelt siitt genom att inkomstgränsen för barnfamiljerna sätts olika. 

beroende p;'1 om det linns en eller tvi1 vuxna i familjen. Inkomstgränsen för 

ensamst:1ende med barn hör mot bakgrund av vad jag nyss har redovisat 

siinkas. Jag förordar att den siinks fdn 38000 kr. till 30000 kr.. vilket 

inneb;ir att bostadsbidraget minskar med 100 kr. /nwnad. Jag förordar 

vidare att de nedre inkomstgränserna under i1r 1981 behi'tlls oförändrade 

för hushi'tll utan barn och för makar mi..:d barn. dvs. 29000 kr. resp. 38000 

kr. 

Mot bakgrund av den inriktning för reformer inom bostadsbidragssyste

met som jag har ange(( är jag inte heller beredd att nu förorda en höjning av 

den övre inkomstgränsen. 

Jag vill nu ocksii ta upp fr{1gan om ändring av rcglerna.fi.ir 1111clerskottsm·

drag. 

Enligt 6 ~ förordningen (I 97<i: 263) om statliga bostadsbidrag till barnfa

miljer och 8 ~förordningen ( 1977: 392) om statskommunala bostadsbidrag 

till vissa folkpensionärer m. fl. gäller att. om det sammanlagda avdraget för 

underskott i förvärv skälla vid taxeringen överstiger 4 000 kr.. det överskju

tande beloppet skall läggas till den taxerade inkomsten. 

Det inkomstbegrepp, som ligger till grund för inkomstprövningen -den 

taxerade inkomsten - har i olika sammanhang kritiserats för att det inte 

ger ett aktuellt och rättvisande uttryck för husMllens behov av stöd. Vid 

flaa tillfällen har dätför föreslagits att andra inkomstbegrepp bör använ

das. En av anledningarna till detta har varit en strävan att undvika att 

underskottsavdrag vid taxeringen påverkar rätten till bostadsbidrag. I av

vaktan pä resultatet av fortsatta utredningar beträffande inkomstbegreppet 

infördes övergängsvis fr{m bidragsttret 1974 den ovannämnda hegräns

ningsregeln (prop. 1973: 29. Sol! 1973: 5. rskr 1973: 102). 

Syftet med regeln är att förhindra att stora underskottsavdrag vid taxe

ringen leder till särskilda förmttner när det gäller möjligheterna alt fä 

bostadsbidrag. Dessa underskottsavdrag kan hänföras till ränteavdrag för 

villafastighet eller sommarstuga. räntor pft olika slag av konsumtionskre

diter och andra låneskulder samt vis.sa typer av rörelseunderskott. 

Trots denna hegränsningsregel rnr den som har underskottsavdrag ett 

högre bostadsbidrag vid samma bostadskostnad och inkomst än den som 

inte har några sådana avdrag. Om ränteavdragen hänför sig till konsum-
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tilinsl-;ro:ditt:r hlir o:ffekten do:n att hli-;tadshidragen delvis stöder annan 

konsumtion lin hostadskonsumtion och att inkomsthegreppet intc helt 

tillgodoso:r önskem~ilet att hostadshidragen skall verka 11tj:i11111ande med 

avseende pi1 disponibel inkomst. 

Vissa av motionerna till 1978/79 i1rs ribmiite riirdo: inkomsthegreppet. I 

civilutskottets av riksdagen godbnda hetlinkande ( 1978/79:26) anfördes 

att motionerna horde behandlas av bostadshidragskornrnitten. !\lotionern<t 

har ocksf1 överlämnats till kornmitten. 

l\·1ed hänvisning till de utgångspunkter för reformer inom bostadshi

dragssystemet som jag har angett hör den nu berörda regeln iindras utan att 

utredningsarbctet avvaktas. Jag förordar att fr. o. m. bidrags[1ret 1981 un

derskottsavdrag i dess helhet läggs till den taxerade inkomsten vid in

komstprövningen av bostadsbidrag. Effekten av detta förslag isolerat hlir 

att bidragsmottagare med underskottsavdrag frtr högst %0 kr. mindre per 

{1r. dvs. 80 kr. per mftnad. i bidrag. Hur stor minskningen faktiskt hlir hcror 

pä om deras bidragsgrum.landc inkomst ligger över eller under den övre 

inkomstgränsen och pft underskottsavdragets storlek upp till 4 000 kr. 

Jag anser. som jag redan har nämnt. att en större del av stödet hör läggas 

pft det srat/iga hosradshidragcr rir 1981 pi1 samma slit! som har skett för iir 

1979 och ar 1980. Jag föreslår att hidraget höjs med 360 kr. per barn och [1r. 

Genom de ändringar som jag har förordat kommer de maximala hostads

bidragen att öka för samtliga familjer med barn. För hushäll som inte har 

barn blir maximibeloppen oförändrade. Jag redovisar de olika maximibe

loppen i det följande. 

Ensamstltende utan barn 
Makar utan barn 
Hushåll med I barn 
Hushåll med~ barn 
Hushåll med 3 barn 
Hushåll med 4 barn 
Hushåll med 5 barn 
För varje ytterligare barn 

Maximalt utgtiende bostadsbidrag 
kr. per t1r 
enligt de regler som enligt 
gäller fr. o. m. den för-
1 jan. 1980 slaget 

2400 
3 360 
7980 
9480 

13380 
14880 
18 780 

1500 

2400 
3 360 
90h0 

10920 
15 180 
17040 
21 780 

1860 

De ändringar i reglerna för bostadsbidrag som jag har förordat bör träda i 

kraft den I januari 1981. 

Enligt tidigare riksdagsbeslut (Fil! 1978/79:35, rskr 1978/79:33.5) skall 

statsbidragsandelen till statskommunala hostadsbidrag tir 1981 sänkas fr{m 

72 till 43 ':'r, vilket beräknas innebära en minskning av statens kostnader 

detta år med 550 milj. kr. 

Anslagshehol'c/ under budgetåret 1980/81 beräknar jag till I 620 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
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I. godkiinna den h(ijning av det statliga bostad.'ihidragct som jag har 

f'lirordat. 

, gndkiirrna de iindringar i fräga om hyrcsgriinscr för statskom

munalt hostadshidrag till barnfamiljer rn:h hush;·111 utan barn och 

till vissa folkpensioniirer 111. n. som jag har förordat. 

3. godkiinna de ändringar i fr<'1ga om inkomstgriinserna och i regler

na f'iir undcrskollsavdrag som jag har förordat. 

-1. godkiinna \'ad jag har förordat om niir ändringar i inkomst- och 

familjeförh:1llanden skall p;wcrka hidragct. 

5. till /Jo.1111d1hiilroi: 111.111. fi.ir hudgetäret 19XO/XI anvisa etl för

slagsanslag av I (120000000 kr. 

B 8. Viss bostadsförbättringsn•rksamht't m. m. 

197X/7<1 Utgift 

l'J79/XO Anslag 

i 9XO/Xl Förslag 

I 35 326 47X 

I 2ll Ollll 000 

130 000 000 

Fri1n anslaget bekostas utgifter för förbiittringsl~111 i den mim de är riinte

och amorteringsfria. bostadsanpassningsbidrag samt - övcrgängsvis -

vintcrhidrag som har hcviljats före den I juli 1977 och bidrag till ombygg

nad av hostadsliigcnhcter. det s.k. initialstödct. 

Bestiimmclserna om .fi'irhii11ri11gsli/11 finns i kungörelsen I 1962: 53X) om 

fiirbiittringsl;'tr1 (Llmtryckt 1976: 789. iindrad senast 1979: 225). Lin beviljas 

för förbiittring m:h i vissa fall uppförande av bostad för äldringar. handi

kappade m. Il. samt under vissa förutsättningar för förbättring av annan 

bostad. L111ct frir vara riintcfritt och stäendc intill ett belopp av 20000 kr. 

per Higenhct. niir det avser personer som har uppniHt 60 :'trs :'tider. handi

kappade m. Il. i en- eller tvafamiljshus. och intill ett helopp av 14000 kr. i 

övriga fall. 

Bu.1·1acl.1·a1111as.111i11J,:shidrag utg[1r enligt bestämmelserna i kungörelsen 

I 1973: 3271 om hostadsanpassningsbidrag !ändrad senast 1979: 2551. Bo

st;1dsanpassningsbidrag beviljas för f1tgärder inom och i anslutning till 

bostadslägenhet som hehövs för att handikaprade skall kunna utnyttja 

lägenheten pt1 iindamälsenligt sätt. Bidrag utg:'tr med högst 20 000 kr. men 

kan beviljas med högre belopp om det föreligger särskilda skäl. Bidrag utgär 

ocksit fi.ir reparation av vissa hjiilpmedel som har tillhandaMllits med stöd 

av hostadsanpassningshidrag. 

Vi11terhidrag beviijas enligt bestämmelserna i hostadsfinansicringsför

ordningen ( 1974: 946. omtryckt 1976: 788. ändrad senast 1979: 1019) och 

utgftr i samband med hostadsliin. i de fall beslut om ltm har meddelats före 

den I juli 1977. för den siirskilda kostnad som beräknas ha uppställ genom 

att hyggnadsföretaget utfördes vintertid. 

!lli1iafs1ijJ utgär i samband med bostadslän enligt hestiimmelserna i 

kungörelsen ( 1973: 53Xl om bidrag i vissa fall till ombyggnad av bosta<lslä-
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gL·nhel 1:indrad senast 147'i: 484l flir omhyggnad av hus med mer iin tv:1 

1;igl'11heter som har rahiir:jats under tidei1 den lj11li 1973 - den 31 december 

1975. dlick undcr fönrts:ittning <tlt ansökan har kommit in till fiirrncdlings

llrganet senast den 30 juni 197'i. Uidragshelorret utgör 20 ':; av den god

k;inda ornhyggnadsko.~tnadcn. dock hiigst I> 000 kr. för varje liigenhct. 

För hesltll om riintcfria förhiit1ringsl:1n faststiiller riksdagen ärligen en 

r<1m för del liirande kalendcr;lrel och c:n rrdimin:ir ram fiir det niirmast 

följande. Riksdagen har medgivit atl si1dana h'tn E·1r beviljas med högst 50 

milj. kr. under vartdera a\· :"1ren 1979 och 1980 tpror. 1978/79: lOll bil. 16. 

C lJ I lJ7X/79: 2h. rsh 1978/79: 2'i0). 

H;irutiiver har rc:gcringen föreskrivit all beslut om s:irskilda fö1Nittrings

l:in ftir energibesparande :1tgiirder enligt 2 a ~ förbiittringsl<'1nek11ngi.irelsc:n. 

vilka bn iir riintefria och stiiende for 1111dL·r budgetäret 1979/80 jämte andra 

hin och hidrag fiir energihesparande :itgiirder meddelas inom en särskild 

ram urpg<'tende till I 17.'i milj.kr. 

Bcis111ds.1·1rr1'/se11 

Förbii11ringsl;'111givningen har minskat under flera i1r. Under budget;lret 

1978/79 inkom 2 31i4 ansökningar om forbiittringslan mot 3 547 under hud

gc:taret dessförinnan. L nder samma reriod meddelades 2 087 beslut om 11111 

avseende 2 303 bgenheter. l\·totsvarande antal var under budgetäret 

1977/7'11. 307'i rcsr. 3316. Av besluten under hudgeti1rct 1978/79 avs:tg 14 

!lerbostadshus med sammanlagt 138 higenheter. 

fkn under h11dgeti'ire1 l 97X/79 beviljade lf1nesumrnan urpgick till h 1,6 

milj. kr.. varav 2h.X milj. kr. utgjorde riintefria 1:1n eller länedclar. Motsva

rande helopr under buJget:lrel 1977/7'11. var 74.9 milj. kr. resp. 37.4 milj. kr. 

Det genomsnittliga l;'meheloppet per lägenhet uprgid; under budget[1ret 

1978/79 till 26 760 kr .. varav 11 632 kr. utgjorde räntefritt belopp. Motsva

rande hc:Jorp under hudgeli1ret 1977/78 var 20849 kr. resr. 11 120 kr. 

Beslut om siirskilda förhättringsli"ln till energibesparande iitgärder meJ

dclades under hudge1!1rc1 1978/79 till ett belopp av 'iJ milj. kr. mot 8.3 

mil_i. kr. under niirmasl fiiregi1endc budgett1r. Dessa belopp riiknas av mot 

ramen för c:nergihcsrarande :1tgilrder i bostadshus. 

Bostadsstyrclscn tar upr vissa förslag av bostaJsverkets förcnklings

lltredning <BFU). Utredningen har föreslagit att möjligheten att bevilja 

fö1Nlttringsliin till den som skall ho i Higenheten skall urrhöra vid utg;'1ng

en av 1ir l 9'11.5. Motivet är att lt111givningen har minskat under senare fir rn:h 

kan beräknas fortslitta att minska. Förslaget gäller under förutsättning att 

vissa ändringar görs i hostadsfinansieringsförordningen och i reglerna om 

hostadsbidrag sf1 all den nuvarande kategorin förbättringsl~rnlagare kan 

klara kostnaderna för ett bostadslån i stället för ett förbättringsltm för 

titgärder som i dag är förbiittringslf1ncheriittigadc. 

BFU har ocksi1 fi.ireslagit all kommuners och allmiinnyttiga bolags möj

lighet att rn förhättringsli\n slopas för hus med en eller tvi\ Higcnheter som 

skall bebos av förbättringsli\neberättigade. 
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\bnga l-.ommu111::r t>ch liinsbostadsniimndcr har i si11<1 remissvar p;'1 

BFU:s slutrapport strukit under fi\rhättringsl;\nets hetydebc för finansi

ering av upprustning av dc iildrcs bostäder. 

I rntinga remissvar har man pekat p:1 att nedg:111gcn i antalct riirhiittrings

l:--1ne;irenden niirmast bcrnr p{1 att inkomstgränserna för förhiittringsl;·1n i 

dag iir s~1 1{1ga att ytterst fa kan komma i f1tnjutande av länen. 

Bostadsstyrdsen anser. bl. a. mot bakgrund av vad som har kommit fram 

i remissvaren. att förhättringsltrnemöjlighcten till äldre och med dem jiim

ställda skall finnas kvar. Likast1 hör möjligheten hehällas för kommuner 

lich allmännyttiga bolag att fä förhättringsn111 för hus som skall hchos av 

förbät tri ngslrmeberät t igade. 

Bostadsstyrclsen tar vidare upp fri1gan om i11ko111.11grii11.H'mll. Inkomst

gränserna har under senare ;'1r varit anpassade till folkpensionens st,1rlek. 

Utg~1ngspunkten har varit att inkomstgriinserna skall överstiga folkpensin

nen. inkl. pensionstillskottet. med ett visst begränsat belopp som är lika 

stun för en ogift pensionär som för makar.Styrelsen anser att inkomstgrän

serna bör höjas på motsvarande sätt den I juli 1980. 

Bostadsstyrdsen stryker under det angelägna i att den pi1gäcndc iiver

~ynen av förbättringsltineformen snarast slutförs och att man särskilt beak

tar inkomstgränsens niv[1 och den skarpa grii11se11 i /..api1alko.1·111m/.1·m·

.1·ee11d1' mellan förbättringsi[in och bustadslf1n. 

Bostadsstyrelsen erinrar i detta sammanhang om sitt förslag i föregf1endc 

ars anslagsframställning om att räntebidrag skall kunna utgf1 även i de fall 

d::i. låneunderlaget för bostadslån till ombyggnad är mindre än 25 000 kr. 

Under arbetet med årets anslagsframställning har styrelsen övervägt ett 

alternativ som likaledes skulle innebära en mildare överg;'mg i kapitalkost

nadshänseende mellan förbiittringsli\n och bostadslån. Enligt de!la skulle 

personer med inkomster som överstiger inkomstgränsen kunna beviljas 

räntefritt stt1ende förbättringslån med reducerat belopp. 

Bostadsstyrelscn anser att även några andra ändringar hör prövas i 

samhand med den pf1gtiende översynen. Bl. a. anser styrelsen att det finns 

skäl att slopa avskrivningarna av de räntefria stående förbättringslånen i de 

delar av landet där värdet på den aktuella typen av hus stiger kraftigt pi1 

grund av exempelvis stor efterfrågan pt1 fritidshus. 

I frf1ga om lt111cvillkoren föres!ar styrelsen en möjlighet till retroaktiv 

uppsägning av förhättringsbn. Uinen bör anses uppsagda och förfallna till 

betalning tre m!inader efter den händelse som har föranlett uppsägningen. 

Den rctrnaktiva räntan for hela lånet bör vara densamma som dröjsmf)ls

rlintan for den räntchärande amorteringsdelen, dvs. 5 r;t,. 

Bostadsstyrelsen föreslttr ocks~1 att de slirskilda bestämmelserna för hus 

som skall rivas inom 20 år upphör vid utgången av budgetä.ret 1979/RO. då 

hehovet av förbättringslän för si1dana fall är ringa. Under fyra år har endast 

31 sfidana Ian beviljats. Även förbättringslfm till temporära åldringsbo

städer bör upphöra vid utgängcn av innevarande budgetär anser styrelsen. 
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Beträffande ra111 fiir hcs/111 0111 rii11ll'.fi·ic1 .fi"irhii11ri11gs/ii11 anför bostads

styrelsen följande. Uinsbostadsniimnderna hL'riiknar att för beslut nin riin

tefria förbättringsliln erfordras ett bek>rr av ca 43 milj. kr. för s;wäl «ir 1979 

som tir 1980. 

Den för ~ir 1980 faststiillda ramL'n rf1 50 milj. kr. torde vara tillrädlig 

även med beaktande av förslaget om att reducerade riintL'fria hin skall 

kunna utg~1 vid inkl'mstcr över inkl1mstgränserna. Ramen för beslut om 

räntefria förbiittringslan bör diirför faststiillas till 50 milj. kr. för M 1980 OL"h 

preliminärt till samma bclopr för {tr 1981. 

Antalet lägenheter för vilka ho.1'fmhw1pa.l'.rni11gshidrt1g har utg[ill har 

ökat under en följd år. Under budgetf1ret 1978/79 beviljades bidrag till 8 007 

lägenheter med ett bclorr av 62.3 milj. kr. Under budgetiiret dessförinnan 

utgick bidrag till 7 624 liigenheter med ett belopp av 57.4 milj. kr. Enligt 

länshostadsnämndernas heräl\ning kommer under hudget:lret 1979/80 ho

stadsanrassningsbidrag att utg<i för X 600 lägenheter till ett bclopr av 72 

milj. kr. Under budgeti1ret 1980/81 beräknas 80 milj. kr. beviljas för ca 

9000 lägenheter. 

Bidrag för ombyggnad, s. k. i11iti11/stiid, utbetalas L'fter det slutliga besh1-

tct om bostadslfln. Totalt har 1112 milj. kr. beviljats i sadant stöd. Av detta 

belopp har vid utgtingen av budgetttret 1978/79 utbetalats 159 milj. kr. 

Under budgetilret 1979/80 beriiknar styrelsen att resterande 3 milj. kr. 

kommer all betalas ut. 

Utgifterna för 1·i11rerhiclrag avser endast ärenden i vilka beslut nm bli

stadsltin har meddelats före den I juli 1977. För budgeti·1ret 1979/80 beriik

nas utgifterna till rn 5 milj. kr. Därmed skulle beviljade vinterbidrag vara i 

huvudsak utbetalda. 

Uthe1a/11i11gc11 av räntefria förbättringsUn beräknas till ca 50 milj. kr. 

under budgetf1ret J 980/81. För samma hudgetttr beräknas utbetalningarna 

av bostadsanpassningsbidrag till 80 milj. kr. 

Fiiredragandcn 

Jag behandlar förstfiirhii11ri11gslå11girningl'11. 

Riksdagen gav vid 1975/76 års riksmöte regeringen i uppdrag !CU 

1975/76: 22, rskr 1975/76: 276) att göra en översyn av forbättringslångiv

ningen. Uppdraget hade sin grund i en motion ( 1975/76: 1923). i vilken 

länens bostadssociala betydelse underströks. Motionärerna ansåg att det 

fanns anledning att mot bakgrund av den ändrade inriktningen av hostads

politiken se över villkoren för förbättring~lånen och utveckla låneformens 

sociala och hostadspolitiska effekt. Vissa förslag viicktcs i motionen om 

ändringar i 11\nesystcmet. 

Civilutskottet ansilg att Jen grundläggande frägan var i vilken utsträck

ning som Jenna särskilda lfineform med dess inslag av karitalsuhvenrioner 

var ett nödvändigt komplement till kreditstödet. räntebiJragen. bostads

tilläggen och bostadsbidragcn. Denna frt1ga hade enligt utskottet i sin tur , 
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sam hand s:1\'iil nl<.:d svft<.:t all r:1 adeh. vala hj:ilrmeLlcl for att na di: 11rrsatta 

h11qadsroliti~ka rn<1kn snrn m<.:d syftet all fiir..:nkla regelsystem<.:l. 

Jag \'ill rll1 redovisad<.: i\v..:rviigandcn som har gjnrts inom r<.:g<.:ringsh.ans

li<.:l 111<.:d anl..:dning av uprdragct 1l<.:h de :indringar av systern<.:! som ..:nligt 

min mening hiir genomföras. 

lnkdningsvis her jag att fa redogöra for ./i'irhii11ri11g.1/1/111·s1'.1/1'1111·1.1 111-

1·c1·!-/i11g. 

lk f(irsta slatJiga Stiidi1tg:irJt:rna pil hus!adsförblittringsv<.:rksalllhL't<.:ns 

omr~1de h.11111 till ~1r 1933. n:irmast som etl led i arhetsmarh.nadspolitih.en. 

F1nrncrna för det statliga stiid<.:t lindrades Oera g;·inger under l1J40- oeh 

1950-talcn. Stöd<.:! utvecklades till ett hostadspolitiskt instrnmenl och fiek 

und<.:r dessa d<.:cennier i huvudsak sin nuvaralllk utformning. D<.:l korn all 

alltmer inriktas p[1 atgiirder avseende iildrö och handikappades hustiid<.:r. 

l'Jnil ~1rs folk- och bostadsräkning visade att m<'rnga ;\ldringar alltjiimt 

bodde i Lbliga bostäder. Föredragand<.: statsddel framhöll i ! 9M [1rs stats

vcrkspropusili1111 \prop. 1964: l bil. 13) att han ans:1g att del borde uppdras 

:'il hostadsst~Telsen att genom hlinviindelse till kommunerna rikta deras 

uppmiirksamhet pi'1 behovet av aktiva :1tgärder för alt fri till st{111d en ökning 

av flirhiiltringsverksamhet<.:n. ~vint denna hakgrund föreslog han all ansla

get till förhiittringshin skulle riiknas upp kraftigt. Riksdagen godtog försla

get (Cl! 1964: I08. rskr !964: :.'46). 

Den inventering av fildringsbostäderna som dlirefter gjordes und<.:r kom

mun<.:rnas medverkan gav pi1tagliga resultat. Pörh;illringsli'rneverksamhe

t<.:n i del niinnaste fördubblades mellan budg<.:tiircn I %3/64 och I %4/h5. 

Den I juli 1%6 inskriinktes förbättringsbngivningen (prop. 1%6: I hil. 

13. CU 19nh: 38. rskr 19hh: 1:.'ll till alt avse <.:ndast iildcrs- LlCh förtidspen

sionlir<.:r. handikappade som inte var pensionärer samt befolkningsgrupper 

som levde under siirpräglade förhi11landen. Bostadsbehoven för övriga 

befolkningsgrupper ans~1gs kunna hli tillgodosedda genom hostadsltmgiv

ningcn 11ch di..' imlividuella bostadssuhvcntinnerna. 

Ar 1972 beslöt riksdagen \prop. 1972: 124. CU 1972: 32. rskr 1972: 306) 

att tilliimpningsomrt1Jet för förblittringsltlngivningen skulle vidgas s;·1 all 

knmmuner eller allmiinnyttiga bostadsföretag kunde fä lim för upprustning 

av Higenheter i hus som enligr kommunal plan skulle rivas inom 15-:.'0 f1r. 

ohero<.:nde av vilka som bodde i husen. Den I juli 1973 vidgades möjlighe

terna att fä lfrn i st1dana fall (prop. 1973: :'I. CU 1973: 19, rskr 1973: :.'08) till 

att gälla samtliga lfmtagarkategorier. U\n till en- och tvM;imiljshus kan 

dock i dessa fall utgit endast till kommuner eller allmännyttiga bostadsförc

tag. 

Ytterligare en kategori av hintagare har tillkommit i förbättringslt1ncsys

tcmet under 1970-talct. nämligen hushtill som har särskilt litg utrustnings

standard och som under en längre tid kan väntas fä sf1 lt1g inkomst att de 

inte kan bära kostnaden for en förhiittring med hjälp av hostadsll'in (prop. 

1973: 1 hil. 13. CU 1973: 19. rskr 1973: :.'08). Som ytterligare förutsättning 
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giiller att htntagarcns bostausfr:1ga inte kan liisas p{1 n~1got annat J;impligt 

~iill. De för fii1Nil!ringsbn i allmiinhet giillandc inkomst- th.:h förmiigcn

hetsgränscrna giiller iiven i des~a fall. 

F. n. :ir.fi"irf>ii11ri11gslti111•s1·.1·1e111ers 1il/ii1111•11i11g10111riirle följande. 

I .:in kan Himnas för ombyggnad eller annan fiirbiittring av bostadsHigen

hct. Sadant Hm kan undantagsvis famnas ocks{1 för nyhyggnad a\" hostiidcr. 

Ulntagare kan vara enskild person. kommun eller allmiinny11igt hostads

företag. I spe<.:iclla fall kan förbiittringsl~1n Himnas ockS:-1 till andra J;Hllagar

kategoricr. 

Som förutsiittning för lf1n till den som sjiilv hor i bostaden gäller alt han 

antingen skall ha uppni1tt 60 :irs !tider. eller utan al! ha 11ppnt1tt denna 

Mder. har folkpension 

eller iir handikappad utan att ha folkpension 

eller tillhör en hcfolkningsgrupp som lever under särpräglade förh{1llan

den. huvudsakligen samer och si1dana fjiillhor som meJ hänsyn till sina 

levnadsbctingelscr kan jiimställas med samer. samt zigenare. 

Om det finns särskilda skiil kan lfm lämnas iiven om n:1gt111 av de nu 

angivna rnrutsäl!ningarna inte föreligger. 

Umet skall i samtliga dessa fall avse en Higenhet i en- eller tv:ifamiljsh11s. 

Lansiikanden skall bebo huset eller dess ena lägenhet o<.:h disponera huset 

eller lägenheten med iigande- eller nyttjanderiill. 

Som ytterligare förutsättning giiller att hinsökandens taxerade inkomst 

skall understiga visst helopp. rr. o. m. Jen I juli 1979 giiller inkomstgriin

sen 20 00(1 kr. för ensamsti\ende och 32 000 kr. för makar. UrnsökanJen 

skall dessutom meJ hiinsyn till hetalningsförmt1ga och kostnaderna för 

i\tgärderna finnas vara i behov av bnet. 

Till Je kategorier av personer som jag här har nämnt kan förhä!!ringslän 

lämnas i huvud~ak endast för ombyggnad eller annan förbäl!ring. (kksii 

för nybyggnaJ kan emellertid förbättringslän lämnas när det iir rr;1ga om 

en- eller tvåfamiljshus av enkel heskaffenhet åt zigenare som lever unJer 

särpräglade förhållanJen eller i\t annan person i Je fyra nordligaste länen. 

Län för nybyggnat.1 lämnas Jo<.:k bara om särskilda skäl föreligger och 

bostadshehovet inte lämpligen kan tillgouoses pli annat siitt. 

Förbättringslan kan vit.lare utgä till kommun eller allmännyl!igt hostaJs

företag Jds för ombyggnad eller annan förbättring av lägenhet i smt1hus 

eller i tlerhostaJshus. om lägenheterna är avseJda för äldre o<.:h handikap

paJe. dels för nyhyggnad om lägenheterna är avseJJa för i huvudsak 

samma kategorier av boenJe som i fråga om ombyggnad. s. k. temporära 

äldringsbostäJer. För lfm till nybyggnaJ gäller viJare att liigenheterna inte 

skall vara avsedda att tillgodose ett varaktigt behov av bostäder samt al! 

kostnaderna beJöms vara skäliga med hänsyn till husets beräknade an

vändningstid och övriga omständigheter. 

Till alla kategorier av låntagare kan förbättringsli\n lämnas för att rusta 

upp bostäder i tlerbostadshus. om huset enligt plan som har antagits av 
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kommunfullmiiktige skall rivas inom 20 {1r. Är del fh1ga om liigenhel i en

eller l vMamiljshus. för vilket s:'tdan rivningsrlan föreligger. kan förhiitt

ringsl;1n lämnas endast till kommun eller allrniinnylligt hostadsföretag. 

Av vad jag hiir har sagt har framgatt all fiirbiittringsl;'tneformens huvud

syfte f. n. och sedan ca 15 ;H· tillhaka iir all 11nderfatta för äldn.: och 

handil\arrade med laga inkomster att fiirhättra sina hostadsförhi1llanden. 

Med stöd av förhättringslan har sedan itr 1 %..t niinnare 150 000 liigenheter. 

som har hebotts av s:'1dana lirntagare. rustats upp. Antalet var som högst 

under budgel:m:t 1 %5/66. 1..ltt drygt 1R000 Higenheter heviljades förbätt

ringslim. Antalet har diirefter sjunkit och var det senaste hudge1;·1ret endast 

drygt 2 0llO. 

Langivningen till hus som enligt kommunal plan skall rivas inom högst 

20 i1r har omfallat som högst drygt 500 Higenheter under ell hudgetär. De 

senaste Men har endast n:1got 10-tal Ulgenhl!lcr berörts. Ar 1970 byggdes 

med stöd av forbättringslt111 drygt 700 temporiira tildringsbllstiider. Ar 1978 

var antalet endast 58. Ocks;1 Hin för de andra siirskilda iindam[ilen har varit 

ytterst siillsynla under de senaste t1ren. 

I nn•lll jag gttr in ri1 frdgan om hehovet av förbiillringslimeformcn för den 

stora grurp av lantagare som H111givningen f. n. huvudsakligen riktar sig till 

vill jag ta upr de olika särskilda ändamtil. för vilka l~meformen därutöver 

har kommit till användning. 

Jag hörjar med t1pf>rt1.\'/11i11g 111· hos1adsh11s som l'nligr /,.111111111111al plan 

st.all ril'll.\' i110111 ]() lir. Som jag nyss niimnde infördes möjligheten att fri 

förhättringsliin för detta ändamttl av 1972 ars riksdag. Umgivningen var till 

all börja med förbchi:\.llen kommuner och allmännyttiga hostadsföretag 

men vidgades den I juli 1973 till att omfatta även vissa andra fastighetsäga

re. 

Denna vidgning hade sin grund i ett förslag frfö1 saneringsutredningen 

(SOU 197\:M och 65). Som skäl för sitt förslag angav utredningen att 

kommunen i regel är skyldig att lösa in fastigheter som har en begränsad 

i'1tersti'tcnde användningstid. Dessa fastigheter är ofta mycket d!1liga och 

olika grader av sociala missförhi:\.llanden förekommer i dem. En upprust

ning av sädana hus framstod enligt föredragande statsr:1det som angelägen. 

Det bedömdes emellertid svårt att rymma de erforderliga kapitalkostna

derna inom en skälig hyra, eftersom lttnet skulle amorteras rit kort tid. Av 

denna anledning ansi1g föredraganden all en subvention av den karaktär 

som fanns i förbättringslhnesystemet var liimrlig. Riksdagen gjorde samma 

bedömning. 
Trots den utökning av lrtntagarkretsen som gjordes iir 1973 har den nyss 

beskrivna ltmemöjligheten utnyttjats i liten omfattning. Den begränsade 

efterfrr1gan förklaras enligt bostadsstyrelsen av alt kommunerna endast i 

undantagsfall fastställer rivningsplaner. Styrelsen förcslär i sin anslags

framställning för hudgetflrct 1980/R I att lånemöjligheten avvecklas vid 

utgången av innevarande budgetår. Jag delar hostadsstyrelsens uppfatt-
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ning att dt'n ringa efterfr[1gan pf1 denna siirskilda J;inemiijlighet lir motiv för 

att avskaffa den. Jag fiirordar att detta sker ,·id 1Jtg[111gen av innevarande 

hudget:1r. 

Fiirhiittringsl;·in för m·h'".l'gnllll 111· /('11111or1"ira iildri11g.1/J11.11iidl'r har llim

nats st'dan :ir 1964. Enligt giillande regler kan fiirhiittringsbn heviljas 

kommun eller allmännyttigt hostadsföretag för all uppföra viilutrustade 

monteringsfardiga hostäder för iildre miinniskor. Ltinemöjlighctt'n skall 

anviindas i omn'1den. diir hostadsbehovet inte kan viintas hest:1 under 

liingre tid. Verksamheten hade ursprungligen försi.ikskaraktiir och begriin

sades till fem :1r. Genom hesl11t av 1969 ilrs riksdag tprop. 1%9: I bil. P. 

SU 1969:511. rskr 1969: 141) förlängdes dock bestiimmelsernas giltighetstid 

I. V. 

L:111emöjligheten utnyttjades i slutet av 1960-talet i ganska stor omfatt

ning. Därefter har en nedg:1ng kunnat iakttas. De senaste <"iren har antalet 

lägenheter för vilka H"memöjlig.heten har kommit till användning. understigit 

100. Bnstadsstyrelsen föreslf1r att den avskaffas. Erinran mot styrelsens 

flirslag har anförts av länsbostadsniimnden i Norrhottens län 1H:h liinssty

relsen i Gotlands län. som anser att temporiira ;'ddringshostäder ilr ett 

alternativ till alt förbiittra de iildres bosnider. niir 11pprustningskostnaderna 

blir alltför höga. 

För egen del anser jag i likhet med bostadsstyrelsen att den ringa 

utsträ1.:kning i vilken ltmemöjligheten efti;rfrt1gas visar att tiden nu är mo

gen att avveckla den. Enligt min mening ger de övriga finansieringsmöj

ligheter som finns i form av bostadsl:\.n. räntebidrag och individuella bo

stadssubventioncr goda förutsättningar att tillgodose bostadshehoven i de 

fall då förbättringslän inte kan komma i frt1ga. Det kan självfallet inte 

accepteras 01.:h har heller inte varit avsikten med förbiittringslfmemöjlighe

tcn att de äldre skall erbjudas en bostadsstandard som är lägre än den som 

gäller för befolkningen i övrigt. Enligt vad jag har erfarit torde ocksa 

flertalet av de s. k. temporära bostäder som har uppförts med stöd av 

förbättringslan ligga inom ramen för vad som kan finansieras med statligt 

bostadsltln. 

\iled hiinvisning till vad jag här har anfört förordar jag att möjligheten att 

medge förbiittringslän för att uppföra temporiira tildringsbostäder upphör 

vid utgtingen av innevarande budgetM. 

Andra särskilda fall da förhättringslan f. n. kan utg:i är da det är fraga om 

upprustning. ombyggnad eller i vissa fall nybyggnad av hostad i en- eller 

tvåfamiljshus avsedd för någon som tillhör hl.'_f(ilf..11i11gsgrupp so111 /e1·a 

under särpräglade .fårhäl/a11Je11. Jag vill erinra om att riksdagen vid 

1977/78 års riksmöte beslöt (prop. 1977/78: 100 bil. 16. CU 1977/78: 27. 

rskr 1977/78: 264) att de särskilda möjligheterna för vissa samer och andra 

tjällbor att fä förbättringslån skall upphöra den I juli 1982. Därefter gäller 

alltså för dem samma villkor för rätt till förbättringslån som för övriga. 

Det finns emellertid också andra personer och hushtdl som i förbättrings-

7 Riksda1<e11 1979/80. I .l"aml. Nr /00. Bilaga 16 
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l:111Cs\·ste111et har h;\nfiirts till S:1dan hef11lkningsgrurp -;om ka11 L1 Lin i 

siirsJ.-ild ordning. I h11n1dsaJ.- i\r tkt fri1ga n111 vissa rL'rsoner av 1igensJ.

hi\rkomst. Jag finner inga sLll till all s;1dana personer siirhchandl:1' p;, det 

siitt so111 reglerna inom fiirhii11ring,bnesystc111ct innchiir. De har gi\·etvi, 

sarnma riill att fo disponera en gt1d bostad undcr trvgga ftirn1cr '>tllll varje 

annan inva11are i \·:·1rt land. Jag förordar tli'trfiir all ocb:1 fiir dc111 -,J.-all giilla 

sam111a villkt1r för riill till fiirbii1tring-,l;in s\\m fiir övriga l<'insiika11de. \-led 

hiinsrn till all det bn hchiivas e11 viss tid fiir anrassning till de ;\ndrade 

finansicringsvil1J.-t1rcn fiininlar jag att iindringcn genomfiirs vid samma 

tidpunJ.-t som fiir samer och andra ljiillbtir. dvs. den I juli 19X2. 

Sedan den I juli 19n kan förbiittringslan liimnas ocJ.-si1 till 1·is.1a h1gi11-

f..t1111.1//t1gt1r1·. t.:·111 kan si'ilunda lii111nas flir ornbyggnad eller annan fiirhiitt

ring av bostad i en- eller tv;lfamiljshus. 0111 den l<"1nsiikandc. utan att vara 

folkrensioniir eller handikaprad. har l:1g ink\\mst. Ucksii vissa andra förut

siitl ni ngar miistc. som .i ag tidigare har redt1gjort for. vara urrfv lida. L1ne

miijligheten. som infördes efter förslag av arbetsgruppen fiir l<iginkomst

fragor. har utnytt.iats i endast ni1gra L1 fall under den tid den har funnits. 

Jag anser all den inte fyller n{1gon funktion vid sidan om det ekonomiska 

stöd till li1ginkt11nst tagare som kan ges i form av bostadsbidrag \\ch sncial

hjiilp. Mot bakgrnnd hiirav föresli.ir jag att ocks:i denna särsJ.-ilda limemiij

lighct upphör vid utg:1ngen av innevarande hudget:'1r. 

Jag övergrir nu till att behandla fri\gor som giiller fiirhiittringslirn till 

bostäder som sbll bebos av iildre och handikappade och tar fiirst upp 

frt1gan om .f('irhii11ri11gslcl11 till /..1111111w11 l'ller 111/111ii1111v11igt liosr11d.1fi;rl'lllg. 

I likhet med vad som har varit fallet med de siirskilda l:'1nemii_iligheter ~om 

jag nyss har redogjort för har nckst1 di:nna l:lngivning förekommit i litcn 

utstriickning. Skillnaderna i J.;<1pitalkostnadsvillkor mellan finansiering 

med bostadsltin och med förbiittringsl{1n blir i dessa fall fiirh;'tllandevis 

smi1. Detta kan vara en av anledningarna till att förbällringsbneformen 

inte har utnyttjats i större utsträckning iin som har skett. En annan. och 

sannolikt viktigare. anledning ttirde vara att det endast i undantagsfall 

förekommer att bostadshus rustas upp fiir att anviindas av t:ndast iildre och 

handikarpade. Jag finner det glädjande 1)m sil är fallet. Det iir ju en allmän 

striivan att bostiider för ält.lre och hant.likappade i största möjliga utstriick

ning skall integreras med bostiider för andra. 

Mot bakgrunt.I av vad jag hiir har anfört finner jag att behov inte förelig

ger av att behMla förbättringsl:'tnen som finansicringsform vid sidan om 

bostadslr111et. när det är frt1ga om bostiider som skall hyras ut av kommun 

eller allmännyttigt bostadsföretag. Ocks{1 denna möjlighet bör därför av

vecklas. Jag förnrdar att detta sker vid utg{1ngcn av innevarande budget:'1r. 

Det t1terstf1r nu för mig att behandla fri1gan om behovet i framtiden av 

.f{"irhii11ri11gslc/11 .ti'ir all .fi111111sicm t1111h1gg11ad t1ch ,li'irhii11ri11g ai· /iigcn-
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ltl'la i .1111iil111.1 s11111 iig.1 l'ilcr 111·11io.1 01· iiidrl' oclt h1111dif..t1t'f!t1<il'. Som jag 

tidigare har niimnt har antalet 1:·111 sorn har heviljats for detta iimla111i'd 

minskat kraftil:!t under en fiil.id av ar och var det senaste hud!!et;in~t endast 

drygt 2 000. lkt finns lkra anledningar till denna nedg;1n1:?. 

Det friimsta skiilet tonk vara att de nyhliv11a rensioniirernas ekonomis

ka standard iir hiigre iin dL' iildres. Cienom ATl'-sv-;ternets 11thygl:!nad har 

manga rensioniirl!r i dag si1dana inkomstl!r att dl! inte iir hniittigade till den 

fi.irmanliga finansieringsform som fiirhiittringsl:inct utgiir. Samtidigt vill jag 

dnck i likhet med bostadsstyrclse11 frarnh;dla att J:·1nlagarkretsen i viss m:'lll 

har hegriinsats i forh:'illande till vad som giillde tidigare. Den högsta in

komst som heriit t igar till förbi it t ri ngsl:1n ligger niim I igen nu endast ohL't ~'d-

1 igt iiver vad som kan utg:i i folkrensiu11 inkl. re11sio11stillskott. Det iir 

allts:i endast de som har i huvudsak sin fulkrension eller en inkomst av 

motsvarande storkk som i dag kan r:, fiirhiittringsli1n. 

Ett annat viktigt skiil iir att de som nu blir rcnsioniirer bur genomsnittligt 

sett hetydligt hiittre iin de som hlcv rensioniirer for ca 10-1) <'1r sedan. 

Bostadsstyrclscn framh<"iller d1Kk i sin anslagsfrarnstiillning all fiirNitt

ringsliinet hehövs ucks:·i i h1rtsiittningen. Till samma urrfattning knm 

rcnsioniirsundcrsi.ikningcn (SOL' 1977: 9Kl. som knnstatcradc att rcn~io

niirerna alltjiimt gen1llnsnittligt sett bor siirnrc iin andra. och att de äldsta 

hland dem hor siimst. 

Enligt vad jag har erfarit har hostadsstyrclsen rncd tillsti111d av datain

srektioncn nyligen hitit genomföra en bcarhetning av vissa taxeringsurp

giftcr i syfte att fa underlag för informationsinsatscr riktade till dern som iir 

heriittigade att tTi förbiittringslf1n. A\ resultaten att diima skulle det alltjiimt 

finnas niirmarc )() 000 iildcrsrensioniircr som med hiinsyn till si1viil bo

stausstandan.J som inkomst skulle kunna komma i fri1ga for riirhiittringsbn. 

Rostadsstyrclsen har tillstiillt k11mmunerna adress11rrgiftcr fiir sadana 
iildre rersoner som skulle kunna vara her:ittigadc till flirbättringsJ[in och en 

handledning för kommunernas urrsiili.ande verksamhet. Utnrbetanuet av 
materialet har skett i samri1d med Svcn-;li.a komm11nfiirb11ndct. 

Vad stiviil rensioniirsumkrsöli.ningen som hostadsstyrelsen har kommit 

fram till visar enligt min mening att det finns skiil all 11cksr1 i fortsiittningen 

siirskilt urrmiirksamrna de iildres och de handibrradcs hostadsfiirh;dlan

den. Att ueras hListiidcr förses med moderna bekviimlighcter iir en grund

liigganue förutsättning för att de skall kunna bo kvar i dem och underliittar 

ockst1 deras möjligheter alt leva ett aktivt liv. Atgiirder som gör att hosta

den fungerar hiittrc minskar ocli.s{1 den enskildes hehov av hjiilr fr!in 

utomst~1ende och av mer rersnnal och kostnadskrävande v~irdformer. De 

medför diirför r;1 fangre sikt besraringar för staten. landstingen och kom

munerna. 

Aven om det s{1hrnda enligt min hedömning finns hehov av siirskilda 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 16 Bostadsdcpartemcntct )()() 

insatser för att hj;ilra iildn: miinniskor och miinniskor med handikarr till 

hiillre hnstadsflirhitllanden kan formerna for dessa insatser behiiva ses 

iiver. D.:tta var lH.:ksa ena\· 11tgt1ngsr11nkterna för det urrdrag som riksda

gen gav regeringen vid 197"./7h :1rs riksmöte och som jag inledningsvis 

niimnde. En annan utg:)ngsrunkt var strii\'an att förenkla det hostadsroli

tisl..a regels\·stemet. 

Riksdagen ifr:·igasatte behovet a\· den siirskilda forhiittringslancformen 

vid sidan av de statliga bostadsl;·inen. räntebidragen och de individuella 

bl1stadss11hventionerna . .lag har diirför funnit det angeläget att jämföra 

utfallet for den enskilde av finansiering med förNittringsli'in n.·sr. med 

hostadsbn under olika antaganden om förbiittringstitgiirdcrnas omfattning. 

Innan jag gi1r in 11:·1 att redovisa mina förslag vill jag erinra om att 

riksdagen \'id föreg{1ende riksmöte hcsli.\t (prop. 1978/79: 95, FiU 

1978/79: 35. rskr 1978/79: 33) om iindraJe regler for kommunalt bostadstill

Higg till folkpcnsinn t K BTl. De nya bestämmelserna innebär att staten 

fr.o.m. ;'1r 19XO under vissa villkor ersiitter kommunerna med 43 r:; av deras 

kostnader för K BT. Statshidragsgnrndande ilr den faktiska bostadskostna

dcn urr till 700 kr. rer mrinad fiir ensamsttiende rensionär och 800 kr. per 

mänaJ for makar. Kommunerna kan viilja att täcka mellan 80 lH.:h 100 •::1: av 

Jcnna kostnad med KBT. Genom de ändrade reglerna kommer KBT att 

höjas i m:mga kommuner och en enhetlighet i KBT-niv{1 mellan landets 

kommuner att friimjas. 

Förbättringsliinesystemet är mer tlcxihelt än bostadsli'lncsystemet när 

det giiller krav pti atgärdernas omfattning. YiJare kan med förhättringsli'ln 

finansieras förbättringar på hus och lägenheter som inte kan beräknas hli 

eftcrfrt1gade som permanenta bostäder rii längre sikt. 

Kraven pä säkerhetens placering iir mindre stränga i förbättringslänesys

tcmet iln i hostadsUinesysternet. Det hiir ocksti nämnas att en lhntagare 

som medges förbiittringsltm slipper skaffa underligganJe krediter i särskilJ 

ordning. eftersom förbiittringslt111 medges för hela den godkänJa kostnaden 

med undantag för den egna insatsen. 

Framför allt är Jet dock i frftga om kapitalkostnaderna som Je tvh 

systemen skiljer sig <'11. 

Inom forblittringslfmesystemet kan hela eller en del av Hmet, dock högst 

20 000 kr .. vara räntefritt och stiicnde. Den räntebärande lånedelen skall 

amorteras. Ränta hetalas med 4 0. För bostadslan skall såväl ränta som 

amortering betalas för hela liinet. Kapitalkostnaden för bostadslanet beta

las i form av annuiteter. Um Jär lfmeunderlaget inte överstiger 25 000 kr. 

löper med bostadslåncränta. i\r 1979 I 0 r;; .. Vid högre liineunderlag gäller 

en lägsta garanterad ränta pä 5.5 i;.; för det första året av lånetiden, om 

lägenheten upplåts med äganderätt. För varje Järpi'1 följanJe är höjs i detta 

fall räntan med 0.35 procentenheter till dess att den garanterade räntan har 

n:'ltt marknaJsriintan. 
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Jag vill med ni\gra exempel visa hur ~!lira skillnaderna i L1pitalkPstn;1der 

blir enligt de tvi\ systemen: 

---------------------- -----··----
Fiirhlittringsli\n tt,istadsliln 
t Amoncringstid i linda fallen I' t1r. 
Annuitetsl:m. UppJ;1ll'isdorm: ~\g~111de
riill l 

--------- ------------------- -------- -· 

Lilncbclopp, kr. Kapital- Diirav K<tpital- Dlirav 
utgifl amor- utgift arnor-
är I tering tlr I tering 

15 000 (ränte- och amorteringsfritt 
i förbättringslänesystt!met) (l (l 2 03h 531! 

25 000 (därav 20 000 ränte- och 
amorteringsfritt i förbäl!ringsläne-
systemen 44h 24(, 2 2hK X'J2 

35 000 tdärav 20 000 ränte- oeh 
amorteringsfrill i förbiittringslftne-
systemet) I 340 740 3 174 I 2'0 

.-----·--· ------

Räntekostnaderna torde i flertalet fall tikkas av de individuella hostads

subventionerna. huvudsakligen KBT. under fönHsiittning dock all fastig

heten inte är belastad med andra ltu1. De högre amorteringarna rn!1sle 

låntagaren dock betala av sin inkomst. i de Oesla fallen folkpensionen. 

Eftersom det är frtiga om annuitetslfm minskar räntekostnaderna och ökar 

amorteringarna år frän år. 

De jämförelser som jag har gjort leder enligl min mening fram till shnsat

sen att förbättringslanesystemet har si1 väsentliga fördelar framför bostads

lånesystemet, kompletterat med de former av individuella hostadssuhven

tioner som finns, all det bör bchallas I. v. Nya överväganden kan dock 

behöva göras om ett antal är. när den stora grupp som ännu finns av 

ålderspensionärer utan eller med en läg ATP har minskat och när de 

kvarstående stora bristerna i bostadsstandarden för framför allt de äldsta 

bland pe115ionärern;i har avskaffats. 

Det finns emellenid också vissa brister i .filrhii11ri11Rslt/11esysrc111e1 som 

jag finner det angeläget att söka röja undan. Jag tänker ph del!; den höga 

tröskeleffekt, som inkomstprövningsreglcrna medför, dels de förJclnings

politiskt omotiverade inkomstöverföringar som den automariska avskriv

ningen av den räntefria stående delen av förbättringslånet i vissa fall kan 

leda till. 

Jag börjar med reglerna för inko111s1priil'lli11Re11. 

Rätt till förbättringslån har f. n. en ensamstäendc person som har en 

taxerad inkomst av högst 20 000 kr. för makar är inkomstgränsen 32 000 

kr. Som jag nämnde tidigare ligger dessa gränser något över vad som kan 

utgå i folkpension. inkl. pensionstillskolt. för i\lderspensionärer. För dem 

som har högst dessa inkomster medges som regel ränte- och amorterings

fritt lån med 95 'l av hela den godkända kostnaden för åtgii.rderna. dock 

högst med 20000 kr. Överstiger inkomsten endast obetydligt dessa gränser 
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gar l111shitllet helt mist.: 11111 r11iijligh.:t.:11 all fa d.:11 sulw.:11tio11 som förhiit1-

ringsl:111.:f\lrn1c11 i1111dattar. 

Bostadsstyr.:lsen har. 11ta11 att fi.ireslt1 niig11n iindring av reglerna. anvisat 

en viig att ga for att mildra den kraftiga triiskeletle!..tcn 11eh giira iivcrg;mg

en i kapitalk11stnadshiinse.:nde m.:llan fiirhii1tringsl:111 och hostadsl:111 111j11-

kare. Enligt stvrels.:n s!..11lk inklllnstgriins.:rna k11nna hiijas mer iin som 

n1otiv.:ras av folkpensiun.:ns höjning. Vid inkomster som överstiger de 

griinscr som nu giilkr fiir riitt till förhii1tri11gslan skull.: inom ramm för .:tt 

t1>talt liinebelopp fi.irdclning.:n mellan riintcfri st:'iendc del och ri.intebii

ramle amorteringsdel kunna anpassas till hush:·1lkts ekonomiska situation. 

Jag delar hostadsstyrdsens uppfattning all en iindring av inkornslpröv

ningsr.:gkrna i svft.: alt mildra övergangen i kapitalkostnadshiinscende 

rn.:llan fiirhii1tringsb11 och hostadsJ:·in iir angeliigen. l.k riktlinjer för en 

iindring som hostadsst\Tels.:n har angell !inner jag liimpliga att följa. Jag 

fiirordar diirfiir all in!..omslgriinserna för riill till forhiittringsbn hiijs med 

ca H llOll kr. utöver vad s1H11 foran leds av iindringar i folkpensionens stor

k!... lnkornstgriinsen for cnsamst;iendc hiir faststiilht\ till 30000 kr. och fiir 

makar till 43 000 kr. I .iinshostadsniimnden hiir efter en allsidig hedömning 

av h1nsiikandens ekonomiska situation 11ch fiirhiitlringsiltgiirdernas omfatt

ning hcstiirnma ford.:lning.:n av det totala laneheiL1ppel mellan riintefri 

st:iendt· del och riintehiirande amorleringsdel. Liksom r. n. hör den som i 

huvudsak hara har sin folkpension eller en inkomst av annat slag av 

motsvarande storlek att leva av heviljas maximalt riintdritt st:1ende l<'ine

helopp i de fall kostnaderna fiir fiirbiittrings:itgiirderna uppg~ir till minst 

detta helopp. Niir kostnaderna lir lägre hiir de fiir st1dana hushiill i allrniin

het helt liickas med riint.:fritt st;'1ende lf1n. Det ankommer pi.i bostadsstyrel

se11 att utfärda verkstiillighetsföreskriher till de Undrade reglerna. 

Jag g:lr nu över till fri1gan om de regler snm f. n. giiller för <11".1Årirni11g a1· 

rii111e- och 111111J1"fl'ri11g.1:fi"i11 !ti111'hcl11[1f'· 

Riintefria stilende 1:'111 .:!ler J;111edelar skall skrivas av efter I 0 ~tr fr:in 

11tliimnandet eller. i vissa fall. efter JO :ir fr:1n en heriiknad uthctalningsdag. 

Har det hus. som har fiirhättrats med stöd av bnet. dessförinnan upphört 

att anviindas för hostads~indam{tl. f:'tr doek avskrivning ske tidigare. 

Överg:1r fastigheten eller tomtriitten till ny iigare eller tomtriittshavare 

före I 0-!1rsperi11dens utg:ing skall. om inte siirskilda skiil talar mot detta. en 

tiondel av länet i vad det iir riintefritt och sti·iende skrivas av för varje helt 

itr som har fiirllutit fri111 den dag df1 lttnet betalades ut. alternativt frrm en 

heriihnad utbctalningsdag. och fram till övcrl:ltelsetillföllet. 

Riintefritt sl<\ende förh~ittringslän. som inte överstiger 5 000 kr. f:'1r skri

vas av omedelbart. Detsamma giiller sitdan riintefri st:1ende del av !:in som 

inte uppgar till 500 kr. 

Den automatiska avskrivningen svarar inte alltid mot en faktisk minsk

ning av viirdet p[1 den med förbättringslltn upprustade liigcnheten eller 

fastigheten. Den subvention som avskrivningen innehiir leder i s:'1dana fall' 
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till fordt:lningspllliti-,1-.t t1111111iveradc i11l-.11msliivcrfiiringar i samband med 

överl:itclse. Har rastighCIL'll cll n1arl-.11ads\·iirdc. Sllill sl-.11lle giira det möj

ligt all amoriera och fiirriin1;1 det tidigare riintc- tlch a11ltlrteringsfria li1ne1. 

iir det med nuvarande regler intL· !angivaren. staten. spm tillgtHlogör sig 

denna möjlighet utan liintagaren eller. niir denne har avlidit. dödshodel

iigarna. I de fall huset och/eller fastigheten disrllneras med nyttjanderiitt 

tilll-.onimer emellertid dl'nn;1 miijlighet i regel an11a11 iin l;.1ntagaren eller 

dennes arvtagare. 

Hostadsstyrelsen har i sin an-.,Jagsframstiill11ing framhallit att det kan 

verl-.a stötande med alltllmatisl-.a avsl-.rivni11gar i de delar av landet. diir 

viirdct r;i den typ av hus. -.,om 11ftast 1-.llmmer i fri1ga for 11rrru..;tning med 

stöd av förhiittringslan. -.,tiger 1-.raftigt ra gnind av CXl'mpdvi-., stor L'fterfr;i

gan r;·i fritidshus.lkn at1t\lma1iska avsl-.rivningen hiir diirför sl11ras i sa

dana 1)mri1den. l llrnr:1dcn utan denna utveekling anser styrelsen att mi~jlig

heten till av:-.krivning enligt nuvarande regler hör hchiillas. 

För egen del lin ner jag del. i I i I-. het med hllstadsstyrclsl'n. otillfredsstiil

lande att statliga suhvent ioner rt1 detta siit t 1-.aritaliseras i ii\·erbtelseviir

dcn. som den ensl-.ilde kan tillgodl1göra sig. Jag finner det emellertid inte 

möjligt att. som b11stadsstyrelsen har fiireslagil. avgriinsa de delar av 

landet. diir en viirdestcgring ska rii grund av efterfri1gan pii vissa typer av 

hus. S;'tdan viirdestegring torde forekllmma pi'i olika h;'ill och rikta sig rnot 

enskilda objekt av sreciell karaktiir eller nlL'd siirskilt attraktiva bgen . .la):! 

anser diirfi.ir all ni1gon automatisk avskrivning av hela eller viss del av 

förhättringsbnct \iver huvud taget inte liin):!re hör komrna i frfiga. Ändring

en hör giilla si1dana !;·111 som beviljas fr. ll. m. den I juli l9XO. 

Liksom hittills bör liintagaren och hans maka/make f:1 hehi\lla l:u1et rii 

ursrrungliga villkor. sä liinge han eller hon använder lligenhctcn som 

rerrnanent hostad. Under siHlana forhiillanden hör alltsa s;1viil riinte- som 

amorteringsfrihet giilla niir s<'1dan har medgetts i samband med bnehcslu

tet. 

I frl1ga om den rii111ehiiralllfr w11orrai11g.1·dde11 av fiirhiittringsl~1net vill 

jag anföra följande. 

I syfte att niirma reglerna för förbiittringslan till dem som giiller för 

hostadshin och pf1 sa sätt :istadkomma en viss fi.irenkling av Jet samlade 

bostadsrnlitiska regdsystcmet förordar jag att den del av förhiittringsli1nL'l 

som skall förräntas och amorteras för samma kapitalkostnadsvillkur som 

ett statligt lf111 för ombyggnad. Amorteringstiden hör liksom i fr;iga om 

hostadsl{tn bestämmas med hänsyn till husets äterst'iendc anviindningstid 

och den tid som ombyggnadsiitgärden kan nyttiggöras. dock högst 30 iir. 

Med hänsyn till att förhättringsMgiirderna som regel är mindre omfattande 

än de ätgärder som finansieras med hostadsbn hör i flertalet fall amortc

ringstiden hli kortare än 30 t1r. 

Ränta rti den räntebärande ltlnedelcn bör för nya forhiittringslf1n utg;i 

efter regler som sä nära som möjligt ansluter till vad som giiller for hostads-
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bn vid ombvggnad. '.'far den godkiinda k1>stnaden efter avdrag för riinle

nch anwrteringsfri del understiger ~'i 000 kr. bör riintesatsen vara densam

ma som regeringen har faststiillt flir hostadslrtn. Är knstnadrn högre hör 

riintesatsen under det första ;'1ret av liinets löptid vara 'i.'i '; 1>ch diirefter 

stiga med 0.3'i procentenheter {1rligen. 

De högre riintekostnader som mitt förslag leder till i frf1ga om nya 

förhiittringslän kommer i flertalet fall att täckas av KRT. 

I samband med ii1·erlil!l'ise bör enligt min mening följande regler tilläm

pas. Förbättringsltlnet bör i sin helhet göras riintehärande och amorteras. 

om lägenheten oc.:ks:'t i fortsättningen skall anviindas som permanent bo

stad. Kapitalkostnadsvillkoren hör därvid utformas pft följande siitt. 

Om förbättringsli1nen hest<'ir av såviil en riintefri snm en riintehiirande 

lfrnedel bör villkoren för den räntefria delen hli desamma som vid överla

telsen gäller för den räntebärande delen. Om fi.irbiittringsh'lnet diiremot i 

sin helhet är rtintefritt hör kapitalkostnadsvillkoren utformas i enlighet 

med vad som gäller för ett nybeviljat riintehärande förbättringsHln. 

Upp1\ller den nye lägen hets innehavaren villkoren för att själv fa förhiitt

ringsh1n hör inom ramen för de regler som förhättringsltlnesystemet inne

fattar lftnevillkoren liksom f. n. anpassas till hans eller hennes ekonomiska 

situation. 

S;'\väl räntefri sti1enue Jel som räntebärande amorteringsdel hör Jiiremot 

normalt sägas upp. om lägenheten inte längre skall användas som perma

nent bostau. Som huvudregel bör diirviu gälla att länet skall betalas tillbaka 

omedelbart. Liksom f. n. bör Joc.:k länshostadsniimnden, i stället för att 

kräva omedelbar tlterbetalning. kunna meuge att amortering får ske under 

viss tid. Sr1dant medgivande hör kunna lämnas om statens fordran Järige

nom kan tryggas eller om en omedelbar uppsägning är uppenbart obillig 

meu hiinsyn till låntagarens ekonomiska förh~\llanden. 

Endast om bostaden inte för ni'igon använuning efter det att låntagaren 

har lämnat den eller om fastigheten vill en försäljning inte kan antas fä ett 

pris som skulle göra det möjligt för ltrntagaren att betala tillbaka lånet. hör 

det skrivas av helt eller delvis. Vidare kan. som jag tidigare nämnde, 

låntagaren i vissa fall ha disponerat huset oc.:h/eller fastigheten med nytt

janderätt. Varken lttntagaren eller eventuella Jödsbouclägare efter denne 

kan Jå tillgodogöra sig en värdeökning p~t fastigheten. När sä är fallet ter 

sig en uppsägning av hela eller delar av länet obillig. En möjlighet bör 

därför alltjämt finnas för länsbostadsnämnuen att avskriva hela eller del av 

lånet i de fall. dft nyttjanuerlitt är det enda alternativet. Av auministrativa 

skäl och med hänsyn till angelägenheten av att inte upplätelser av bostäder 

till äldre skall motverkas i de relativt fö fall som det hiir kan hli frtlga om 

bör man inte rikta några krav gentemot fastighetsägaren. 

Vid uppsägning av län i samband meu överlåtelse skall enligt nu gällan

de regler ränta betalas på vad som iltersttlr av räntefritt stående lån. Räntan 

löper i princip från dagen för överlåtelsen. Det förekommer dock enligt 
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bostadsstyrelscn att anmiilan om ägarskifte inte görs till bnshostadsnämn

den. trots föreskrift hiirom i förhiittringsl{mekungörelse11. En underlf1ten

het att anmäla att fastigheten har hytt ägare kan leda till att den nye ägaren 

oriktigt kommer i {it njutande av ett räntefritt förhättringsbn under l{rng tid. 

F. n. finns inte möjlighet att säga upp lt111en frrin en tidpunkt fi.ire den d~i 

länshostadsnämnden har fäll kännedom om överlf1telsen. Detta innebär att 

det inte är möjligt att kräva ränta på förbättringslänct av den nye ägaren 

före denna tidpunkt. Bostadsstyrelsen anser att en siktan möjlighet bör 

införas för nya lim. Dessa län bör enligt styrelsen anses uppsagda och 

förfallna till betalning tre mrinader efter tidpunkten för den hiindelse som 

har föranlett uppsiigningen. Den retroaktiva riintan för hela bnet bör enligt 

styrelsen vara densamma som dröjsmalsriintan för den riir1tehiirandc amnr

teringsdelen, dvs. 5 r;. 
För egen del anser jag all den som köper ett hus som har rustats upp med 

stöd av förbättringsh\n och som underl:'lter att anmäla till Hinsbostads

nämnden att han har övertagit huset inte hi.ir komma i ett hättre läge än den 

som anmäler ett övertagande inom föreskriven tid. Jag förordar därför att 

ett förbättringslån skall anses uppsagt till betalning tre mfmader efter 

tidpunkten för överlåtelsen. Vad jag nu har föreslagit hi.ir giilla alla överlti

telser som sker fr. o. m. den I juli 1980. 

Jag anser att räntan för tid före det att uppsägningen har meddelats skall 

ha karaktären av dröjsmi)lsränta. Därför bör räntan, i likhet med vad som 

gäller för statliga lfm, heriiknas efter en riintesats som med en procentenhet 

överstiger den som giiller för l:'lnet efter överlritelsen. 

Enligt ~ a ~ kungörelsen om förhättringslim kan ett siirs/..ilt .f("irhii11-

ri11gs/,/11 lämnas för t1tgärder som avses i förordningen ( 1977: 33:!) om 

statligt stöd till energibesparande t1tgärder i bostadshus m. m. Medel för 

ändamalet anvisas under anslaget 8 17 (tidigare 8 11) Vissa energibesparan

de htgärder inom bostadsbestt111det m. m. 
F. n. utgnr det särskilda förbiittringslflnet med högst 6 000 kr. per lägen

het. Beloppet är i sin helhet räntefritt och stf1ende. 

Mot bakgrund av vad jag i det föregt1ende har föreslagit beträffande 

hehandlingen av räntefria sttiende förbättringslnn i framtiden förordar jag 

att det särskilda förbättringsliinet avskaffas. 

Energisparstöd bör enligt min mening utg~i pfl i huvudsak samma grun

der för alla. Jag förordar därför att energisparstöd för den som kan fä 

forbättringsl:in fr. o. m. den I juli 1980 liimnas i form av bidrag med 35 'Tav 

den godkända kostnaden, dock högst med 3 000 kr.. och att de t1terstf1ende 

kostnaderna täcks av förhättringsliin. Detta lån bör vara räntehärande och 

omfattas av de kapitalkostnads villkor för sådant lfm som jag har förordat i 

det föregae nde. 

Jag övergar nu till ramarna fiirfiirhii11ri11gs/t111e1·er/..sa111hetc11. Den för 

år 1980 preliminärt fastställda ramen för räntefria förbättringslån utgör 50 

milj. kr. Under hudgetftret 1978/79 uppgick ansprflken pn medel till endast 
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2<>.X rnilj. kr. L:i11shoslads11iimndcrna har hniiknat all del skulk erfordras 

en ram p:1 <.:a .n milj. kr. för att klara dkrfr;1gan p;'1 medel under ar 1980. 

Del r:1dn osiikerhct om hur stora anspri'1ken p;·, rncdcl fiir riintdria 

st;knd•.: fiirhiiltri11gsbn kommer att bli i framtiden. De har under en följd av 

iir minskat. vilkcl skulle lala för alt en ram pii 50 milj. kr. iir oniidigt stnr. 

\led h;insyn hiirtill förordar jag att ramen för <tvill är 1980 som itr 1981 

hestiims till 40 milj. kr. Liksom tidigare hör regeringen utverka riksdagens 

he111yndigande atl vidga ramen fiir det fiirsla av de tv<"1:1ren1Hll det hehi.ivs 

av s\·ssdsiittningsskiil. 

.Jag iivergitr nu till fr;igan om hos1wl.111111)(1.1.rni11gshiclrag 

Boswdsanpassningsbidrag beviljas enlig! 3 ~ kungi.irelsl'n ( 1973: 327) om 

bostadsanpassningsbidrag (iindrad senast 197X:38X) för i1tgiird inom och i 

anslutning till hostadslägenhL'l som behövs för att handikappad skall kunna 

utnyttja liigenheten p:1 iindami'ilsenligt siitl. Till sädan :1tgärd hiinförs inte 

larmannrdning i pcnsioniirsHigenhel. AB Dandcrydsbostiider har i en skri

velse till regeringen hemstiillt om att bostadsanpassningsbidrag skall kunna 

medges 01.:ksi1 fiir sädan utrustning. Enligt min mening Lir det en kommunal 

uppgift att tillhandahi1lla s(1dana anordningar liksom självfallet ocks{1 den 

centrala utrustning och den personal som iir en nödvändig förutsättning för 

att en brmanordning i den enskilda liigenhcten skall fylla nfigon funktion. 

Jag iir diiri"iir inte beredd all ansluta mig till förslaget fran AB Danderyds

b11stiider. 

.\!!'dd.1/Jd11n·1·1 för niista hudgeti1r ber~1knar jag till 130 milj. kr. 

.Jag hemsliiller all regeringen föresliH riksdagen att 

I. godkiinna de iindringar av grunderna för förbiittringsl{111 som jag 

har fi.inirdat. 

, godkiinna vad jag har förordat i fraga om energisparslöd till 

hosladshus för vilka förbiittringsli111 kan utgi1. 

_,. medge att riintefria förbiitt ringsli1n heviljas med hiigst 40 000 000 

kr. under vart och ett av ;'iren 1980 och 1981. 

4. hemyndiga regeringen att besluta om ändringar av den under 3 

upptagna ramen för långivningen under :1r 1980, om det behövs 

av s yssels~il t ningsskäl. 

5 till \'is.1· ho.1tad.1:f("irhiillri11g.11·1·r/..s11111het 111. 111. för budgeti1ret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 130000000 kr. 

8 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

44h30812 
135 000 000 

3 5 ()()() ()()() 

' Ptt lilläggsbudgct har anvisats 50 000 000 kr. 

Reservation 8."i 418 361 

Frf111 anslaget hekostas utgifter för hiJrag till förbättring av boendemil

jön enligt förordningen ( 197."i: 129) om bidrag av statsmedel till förhättring 

av boendemiljöer (ändrad senast 1979: 224). 
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Hidrag kan medge" rnr olika ;·1tgiirder Slllll fiirhiittrar bllC'lhiellliljiin i 

flirsta hand i tlerhostadshusomr:1den. Husen ~kall ha fardigstiillh fore :'1r 

197.5 od1 prioritet skall ges t1t omri1den 111ed uthyrning""\'iirigheter. Bidrag 

heviljas med högst 50' i av den godkiinda kostnaden. drn.:k hiigst mL·d I tlOO 

kr. per liigenhet. Om synnerliga sl\iil föreligger far bidrag medgL'.'> 111ed mer 

än .50';. dock högst med 75 r·;. Beloppet per higcnhct r.·ir i dessa fall vara 

högst 3 000 kr. Bostadslan och riintebidrag kan beviljas till de bidragsgrun

dande klistnader som inte tiicks av bidrag. 

Beslutanderätten har flyttats friin hostadsstyrelsen till hinshostadsniimn

derna den I januari 1979. 

f'ran anslaget hekostas iiven utgifter för hidrag till tiivlingar och annat 

ntvedJingsarbetc som avser hoendekvalitetcr efter heslut a\· regeringen i 

varje siirskilt fall. 

B, 1s1 wlss1vrels1•11 

Blistadsstyrelsen Himnar inledningsvis 

hidmg.1).:irni11g!'/1.1 0111fi11t11i11g och i11rik111i11g. 

Antal ;insökningar 
Berörda fagenhctcr 
Sökt hi:lopp. milj. kr. 
Antal beslut um hifall 
Hidragshclopp. milj. kr. 
Antal beslut om avslag 
Sökt hclupp 
Avskrivna ansökningar 

Budgct:ir 
1975/70 

------
2(,4 

103000 
34 
80 

11.h 
52 

2.5 

,, ____ 

en redogörelse för 

-----------

197b/77 1977/78 1978/79 

317 2% ».t I 
122000 08000 100000 

29 51 115 
210 253 1(17 

22.0 44.0 (13.5 
74 44 121 

5.7 2.4 9.0 
Il ) I 9 

Antalet inkomna ansökningar var under hudgd~lret 197X/79 15~i störTe 

iin under niirmast föregäende budgeU'tr. De Higenheter som berörs av 

ansökningarna var ca 50 r; tkr. Det ökade antalet avslag har motiverats 

med medelshrist. 

Vid utg;mgen av budget<'iret I 97X/79 fanns en balans av ln."i iirenden. 

varav 29 hade kommit in till styrelsen före itrsskiftet llJ7X · 1979 och Dn till 

nämnderna efter ~trsskiftet. 

Av de X."i kt11nmuner fr<'tn vilka ansökningar hade kommit in under 

budgct~Het 197X/79 hade 36 mer iin I'..;.; outhyrda Higenheter. f'rim :!.h av 

dessa 311 kommuner fanns ansökningar som g~illde omr:'1den med uthyr

ningsproblem. Detta är en nfigot större andel iin föreg~iende budget;ir. 

Av de omrriden för vilka bidrag söktes ligger 57 r.:.;. i n;'igot av de tre 

storstadsomrtidena. vilket lir samma andel som föregf1ende budgett1r. En

dast I r;; .. av omriidena var smähusomrttden. Fördelningen mellan olika 

kategorier av sökande var i det närmaste densamma som närmast föregå

ende hudgetär. 

Drygt tior:; av ansökningarna under hudgeti1ret I 97X/79 gällde förbhtt-
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ring av uiemilji.>n. I niislan h~ilflcn av dl'ssa knmhinerades dessa Mgiinler 

med om- och 1illhyggnad a\' fritids lokaler och/eller I viit \slugnr. 2.~ 1 i· av 

ansi.ikningarna giilldt• enbart fritidslokakr och 11 r:-;. g;'irdssanering. Ansök

ningarna avser i iikande omfattning l'n allmiin förbiillring av utemiljön i 

nwtsats till vad som giillde i början av verksamheten. J;·, de i huvudsak 

giilldc sahningar pi1 lekutrustning. 

lkt genomsnittligt sökta beloppet per fagenhet har ökat successivt. 

l ! nder budget~iret I 97X/79 var det I 150 kr. jämfört med 750 kr. bt1tlge1:·tret 

1977/7'8. och 240 kr. budgetitret 1976/77. Fiir 11mr~iden med uthyrningsprnh

lcm var genomsnittet under budget:iret 197X/79 I 750 kr.. vilket iir mer iin 

en treduhhlingjämfört med niirmast fi.ircgiiende hudgetär. 

Andelen 11mri1den med uthyrningsprnblem ökade under budgetttret 197'1\/ 

79. Uthyrningspnibll'm fiireknm i 11mriiden riiknat i 14 i:; od1 i Higenheter 

rliknat i 45' i- av de rnmi1den resp. Higenheter för vilka bidrag söktes. Detta 

inneblir ungefär en fördubbling jlimfiirt med föregi1ende budget:lr. 

Bostadsstyrelsen framhitller att siiviil den ökade andelen omritden med 

uthyrningsproblem som ökningen av de siikta bidragsbeloppen torde vara 

ett resultat av de den I juli 197'1\ införda större möjligheterna till bidrag i 

omri1den med stort hehov av miljöfiirblittrandc i1tgärder. 

B11stadsstyrelsen tar vidare upp fri1gan om 11wxi111ihcl11r>r11'/ ./i'ir hidmg. 

Styrelsen framhaller att fiir var:ie {1r som har g[1tt har maximibeloppet -

I 0011 kr. per lllgenhet - inneburit en ökande begränsning av bidraget i 

forhitllande lill kos\naderna för angeHigna ~Hgärder. Andelen ansökningar 

sorn har l'rh:'illit 50 i·; av kostnaden Slllll bidrag var hudgetiiret 1976/77 ca 

XO' ; . 1977 /78 ca 110' i och 1978/79 ca 40 1.~;-. :vtaxi mibidraget pä I 000 kr. har 

allls:'1 fatt t'n allt mer begriinsande effekt p;'1 den avsedda bidragsnivtm p;'1 

51\'·i· av k11stnaden. Orsak.:rna iir dds kostnadsstegringen, dels satsningen 

p;'1 större illglirder. Styrelsen föresli1r att maximihcluppet höjs till I 500 kr. 

per liigenhet. Av omr:\den med synnerliga skäl för f"örh~jt hidrag kunde 

under ar 1978 endast en tredjedel fri 75 r:;. av kust naden i bidrag p;J grund av 

bidragsgrlinsen 3 000 kr. per lägenhet. Bostadsstyrelsen föreslår att maxi

mibeh1ppet för hidragel till si1dana omri1den höjs från 3 000 kr. per lägenhet 

till 5 000 kr. per lägenhet. 

Mot bakgrund av Jen ökade eftcrfriigan pi1 biuragsmedel föresbr styrel

sen ocksä ändrade villkor för lån till 111i(iiifrirhiittra11dc c'irgiinla. Den stora 

instriimningen av ansökningar under hösten 1978 föranledde styrelsen att 

hernst~illa om ett tilliiggsanslag pa 21 milj. kr. Som underlag för denna 

hernstiillan li\g en uppdelning av de viu iirsskiftct 1978-1979 inneliggande 

ansökningarna i fem grupper efter angcliigenhetsgrad. 

Pi1 förslag av regeringen heslutade rik5uagen om ett tilH'tggsanslag p~1 

15.5 milj. kr. som gjorde det möjligt alt under buJgeti\ret 1978/79 famna 

beslut i Je iircnden som avsag omrf1den med synnerliga skäl för förhöjt 

bidrag och andra moderna tlerhostadshusomrftden som hade minst 4 7c 

outhyrda lägenheter. 
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Rl>Stadsstyrelsen framh;·tlJer att anslaget 11ndn i1111e,·ai·;111de h11dgl't;·1r :ir 

helt otillriickligt i förh;"illalllk till cfterfr;·1gan. Detta har rl'dan i sin helhl't 

tagits i ansrr;·1k fiir en dcl av de ansökningar sllm klllll in under förra 

h11dge1;·iret. Styrelsen har i siirskild framstiillning den 22 augusti 1979 

hemstiillt att ri1 tilliiggsb11dgct anvisas ytterligare 75 milj. kr .. Även undl'r 

niista hudget{1r kan efterfr:1gan r:1 hidragsmcdel viiscntligt överstiga till

giingliga anslag. 1 den urrkomna situationen har styrelsen infört s;·1dana 

rrimiteringsrcgler att bidrag i fiirsta hand hcviljas fiir ansökningar i de 

ovan niimnda grurrerna. Övriga ansiikningar med i och för sig hidragshc

rättigade :1tg:iruer tas urr vid ytterligare ett prövningstillfalk llCh far d:I 

avslag om det fortfarande iir hrist r:1 medel. Ett s;'1dant avslag innebiir att 

inte heller bostadsbn kan 11tg;·1. 

Hnstadsstyrelsen föresbr vidare att hostadsh1n skall kunna utg:·1 :i ven i de 

fall diir hidrag inte har kunnat hcviljas r:1 grund av hrist ra ml'llcl. Linet 

bör di1 ersi"11ta del uteblivna hidraget nd1 i övrigt u\g{1 enligt de s;"trskild;1 

regler som gäller för det komrletterandc hostadsbnet. 

Styrelsen anför sl111lig.en att cflcrfr:'1gan p:1 hidragsmedcl lll.:h hustads

styrelsens erfarenheter i övrigt tyder r;·i ett stort behov a\· miljiifiirh:itt

rande i11gärdcr. Styrelsen ansa Jiirfiir att anslagsnivtin hiir höjas viiscnt

ligt. Den föreslagna höjningen av maximihelorrcn har hediimts öka hehli

vet av hidragsmedel med ca 2()'.:; .. St~Telsen foresl:·ir att fiir hudgeti1ret 

1980/Xl anvisas 100 milj. kr.. 

Fi.iredraga11de11 

Bidrag till förhättring av boendemiljön infördes den I juli 1975. Under 

verksamhetens första :1r togs anslagen i ansrrf1k med en viss efter~Hirning. 

Vissa kommuner och företag saknade re~urser att tillskjuta de medel Slllll 

inte täcktes av bidrag. Detta giillde framför allt för företagen i de nmraden 

där miljöförbättringar var mest angcl~igna. 

Insatserna har successivt fatt en ökad bredd. Ansökningarna. som till en 

början huvudsakligen avst1g lekplatsutrustning, giiller numera allt nftarc en 

allmän förbättring av bostadens niirmiljö ocb det sökta hdorret rer liigcn

het har ökat successivt. Sedan finansicringsvillkoren har förhättrats och 

möjlighet till förhöjt bidrag har införts har bidrag i ökande omfattning sökts 

för omraden med stora prohlem och hehov av omfattande åtgärder. Denna 

utveckling har också medfört att ansökningarna i ökad utstr1ickning giiller 

områden med uthyrningsprohlem. Uthyrningsrroblcm förekom i 14 r·.; av 

de omrt1den för vilka bidrag söktes under budget~1ret 197X/79. Detta iir en 

nästan dubbelt sti stor andel som under närmast föregaende h11dge1;'1r. 

I detta sammanhang vill jag anm1ila att hostadssociala delegat illllCn den 

J8juni 1979 har överlämnat sitt betänkande (S0ll 1979:37l Aktivt hoemle. 

Betänkandet har för kiinncdom tillstiillts berörda statliga myndighett:r. 

intresseorganisationer och kommunerna. Bostadssociala r~1dct inom ho-
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"tadsstyrdst::n fnnsiitter n11 d..:t arhetc som p:1hii1-_jades inom hnstadssnciala 

dL'lcgatillllCll och hncnde111iljiidclcgationen. En vikti!,! fr;'1!,!a riir 1\idct iir 

mell•dL'r för hostadssociala inventeringar. 

Den för:indring av ansiikningarnas karaktiir Slllll salt::dcs har kunnat 

noteras f'r. o. n1. hösten 197X ligger helt i linje med intentionerna hakom 

s:iv;il hidragsgivningens tillkll111St som de fiirhiittradc villkoren rör hidrag 

och l;1n till hnendemiljöförh;ittringar. T'rlits att ett tiföggsanslag pii l.'i . .'i 

milj. kr. anvisades undn hudgeti1ret 197X/79 har drn ökadL' cfteri'ri1gan p<1 

hidragsmedcl medf'iirt att bidrag har kunnat heviljas endast till lk mest 

an!,!el:igna projt::kten. Efterfr{1gan pii hidragsmcdel har iiven 11ndcr inneva

rande hudgetar en hctydandc omfattning. RiksdagL'n har p{1 tilliiggshudgct I 

fiir statshudgctcn för budgct[1ret 1979/XO anvisat ett rescrvationsanslag a\' 

.'iO milj. kr. (prl>p. 1979/XO: .'iO. CU 1979/XO: 7. rskr 1979/XO: 119). 

Den starkt ökade cftcrfrtigan p{1 medel kan medföra en viss osiikcrhet 

hos sökandena om vilka projekt som kan komma i fr~1ga för hidrag. Dd :ir 

angcliigL't att de bnendc engageras vid planeringen av förhiittringsatgiinler

na. Om det statliga stödet driijer eller uteblir förbyts aktivitet och förviint

ningar i passivitet och besvikelse. Siirskilt i s;'1dana omri·iden diir synnerliga 

skiil för förhöjt bidrag föreligger lir en djupgäemle medverkan av de hocndt:: 

angelligen. Denna medverkan hör ligga mycket tidigt i en process for 

förbiittring av den totala boendemiljön. där fysiska miljöforblittringar ingi'tr 

som en viktig del. För att de som planerar ett projekt skall ha möjlighet att 

överblicka sina möjligheter att erhälla bidrag förordar jag att bostaJsverket 

i fortslitt ningen ges möjlighet att fatta preliminlira beslut inom en viss ram 

för ytterligare ett b11dgett1r. Redan under budgetflrct 1980/X I hör beslut om 

bidrag fa meddelas inom en slirskild ram. 
Trots ökad anslagstilldclning torde eftcrfrtigan under innevarande hud

get<'1r mL'dföra att bidrag kan utgri endast till de mest angefagna projekten. 

Även under nästa hudgetär wrde efteri"rflgan överstiga de medel som med 

hiinsyn till Jet statsfinansiella läget bör anvisas för detta ändamfil. Som har 

framgi1tt av bostadsstyrelscns redovisning har de omr:iden som uppfyller 

kraven pti förhöjt bidrag och moderna tlcrhostadshusomräden med minst 

4 ro>;. outhyrda Higenheter bedömts som mest angeliigna. Denna prioritering 

överensstlimmer enligt min mening med intentionerna bakom hidragsgiv

ningen. Jag förordar att reglerna ändras stl att bidrag fr. o. m. den I juli 

1980 förbchftlls ärenden som hör till dessa kategorier. rör övriga kategori

er. som f. n. inte kan beviljas bidrag p. g. a. medclsbrist, förordar jag att 

bostadslt1n skall kunna lämnas för den godkända kostnaden. 

Bt1stadsstyrelsens förslag om att räntebidrag i likhet med vad som gilller 

för bostadslfln i kombination med hoendcmiljöbidrag skulle utgil även i 

samband med denna nya ltincmöjlighct kan jag inte biträda. 

Jag förordar att de nya ltrnebestämmelscrna utformas sti att Liven projekt 

som enligt de nya reglerna uppfyller förutsättningarna för bidrag men som 

pt1 grund av att efterfmgan överstiger vad som finns tillgängligt på besluts-
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ramen inte kommer i fr;·1ga fi.ir heslut om hidrag skall kunna hcviljas 

hostad~lt1n. Om siikandcn inre iinskar 11!ny!tja mi~jlighL'!en till hosladsli111 

kan givet\'is ansökan om bidrag prii\'as pi1 nytt när utrymme finns tillgiing

ligL Till fr[igan om ramar ;·iterkommer jag strax. 

Jag ii\'ergar nu till styrelsens förslag om höjda maximihelopp for hillra

gen. Stvrclsen har fiireslagi! an ma.ximihcloppet for bidrag pa lii&cnhet i 

omri1den med synnerliga skiil för fiirhöjt bidrag höjs frän 3 OOll kr. till 

5 000 kr. nch i andra omr~iden fritn I 000 kr. till I 500 kr. Styrd sen har 

motiverat sina förslag rm:d att nuvarande maximihchipp medför att den 

faktiska hidragspnH:enten i i1tskilliga iirenden ligger under 75 resp. 5w:; .. 

Som har framg;\tt av rnhigiirclsen för efterfr:1gan p~I hidragsmedcl har 

redan nuvarande maximihelorr medfört att omfattande projekt planeras i 

de lHnr;iden lHir hehovet av hoendemiljiiförhällringar är störst. \fot denna 

hak.grund 11ch med hiinvisning till den striinga prioritering som mfiste ske 

även med ett v~isentligt ökat anslag är jag inte heredd att bitriida detta 

förslag. Jag förordar att den nuvarande högre hcloppsgriinsen. dvs. 75 r;; 

a\' den godkända kostnaden. doc.:k hiigst 3000kr. rer lägenhet, i fortsiitt

ningen for giilla för alla bidragsher~ittigade projekt. 

Fiir h11dget[1ret 1980/X I förordar jag en heslutsram för bidrag till hoende

miljön om hO milj. kr. riir hudgetitret 198 I /X:! bör faststiillas en preliminiir 

ram 0111 hO milj. kr. Anslaget hiir for budget aret 19XO/X I heriiknas sti att det 

möjliggör utbetalningar a\ tidigare beviljade bidrag. Jag förordar att 

35 milj. kr. anvisas. För den av mig förordade nya lttnemii.ilighetcn för 

hoendemiljöförblittringar förordar jag en heslutsram för vart och ett av 

budgeL1re11 1980/81 oeh 198 I /X:! om 35 milj. kr. Medel för detta har jag 

heriiknat under anslaget 8 3. L111 till bostadsbyggande. 

J<tg hemställer att regeringen föreslttr riksdagen att 

I. godkiinna \'ad jag har förordat i fr:'1ga om ändrade grunder för 

hidrag oc.:h fan till förhiittring av hoendemiljön. 

~ medge att beslut orn bidrag till förbättring av boendemiljön för 

meddelas intill ett helopr a\' 60000000kr. under hudget:'tret 

1980/81 oeh preliminiirt intill ett belopp av 60 000 000 kr. under 

budgetMet 1981/82. 

3. medge att heslut om län till förbättring av boendemiljön enligt 

den nya lfrnemöjligheten som jag har förordat far meddelas intill 

ett belopp av 35 ()()() 000 kr. under budgetf1ret 1980/8 I och prelimi

närt intill ett belopp av 35 000000 kr. under hudgett1ret 1981/82. 

4. till Bidrag 1il/.fi"irhiittri11g a1· h1wl/(lc111i(iii11 för budgetäret 1980/8 I 

anvisa ett reservat ionsanslag av 35 000 000 kr. 
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U JO. Anordningshidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/X I F(irslag 

I IJ 4X4 700 

24 oon tlO(l 

28 00110011 

Reservation 

112 

4 570 200 

Fran anslaget betalas 11t deb anordnings- och invcntariehidrag till all

mlinna samlingslokaler enligt hestlimmclserna i kungöreben ( 1973: 400) om 

statligt stöd till allmlinna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794, lindrad se

na..;\ 197\1.·. 1\1.5). deb biJrag till riksorganisationerna för samlingslokaler. 

Bidraget till dessa uppgi1r under buJgeti"lret 1979/80 till l,hmilj. kr. För 

amirdnandc av allmiinna samlingslokaler utbetalas även 1:\n frtm Li:'lnefon

dcn för allmiin na samlingslokaler. fr. o. m. hudgetitrct 1980/81 anslaget 

Bl l. Um till allmiinna samlingslokaler. 

Restiimmdserna om anordningshidrag och lhn för alt anordna allmiinna 

samlingslokaler inneblir i k,11·thet att bidrag och J{m beviljas kommun. 

aktiebolag. förening eller stiftelse för nybyggnad. <llnbyggnad eller köp av 

byggnad i syfte ;11! tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. Anord

ningsbidrag utg~ir med högst 30 r; eller. nlir särskilda skäl föreligger. med 

högst 3.'i ('.',.av li1ncunderlaget. Um utgitr med högst det belopp som tillsam

mans med anordningsbidraget motsvarar 50 r_:; av h'rneundcrlagct. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att s;ldant bidrag beviljas 

för att anskaffa inventarier till allmlinna samlingslokaler. Inventariebidrag 

betalas ut med högst l<Ff- av lf111eunderlagct till den del detta inte över

stiger 500000 kr. och 5r;.;. av överskjutande belopp. Bidrag far dock inte 

överstiga 300 000 kr. 

För beslut om bidrag och lim fastställs av riksdagen för varje budgctfir en 

gemensam ram, av vilken en viss angiven del för tas i ansprtlk för bidrag. 

För budgeti"lret 1979/80 har ramen för lfö1- nch bidragsgivningen fastställts 

till 30 milj. kr.. varav högst 20 milj. kr. för hidrag (prop. 1978/79: !00 bil. 

lh, CU 1978/79: 26. rskr 1978/79: 250). 

Ärenden om bidrag och lån handHiggs inom bostadsstyrelsen av en 

samlingslokaldelegation. 

Bc1.1·111dssryre/se11 

Bostadsstyrelsen tar upp fritgan om 11111xi111ihelopppet fiir i11re11tariehi

drag. Enligt 12 ~ kungörelsen utgftr inventariebidrag med högst 10r,~ av 

H111cunder\aget till den del detta inte överstiger 500 000 kr. och med 5 r,:-; av 

låneunderlaget i övrigt. Bidraget far dock inte överstiga 300 000 kr. Bestäm

melserna innebär att inventariebidraget är maximerat vid ett ltineunderlag 

på 5.5 milj. kr. 

Styrelsen anför att samlingslokalutredningen <SOU 1971 :91) inte före

slog nägon maximering av inventariebidraget utöver angivna procent

satser. I prop. 1973: I bil. 13 föreslogs emellertid en begränsning till 300000 
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kr. Riksdagen följde detta förslag (CL' 1973: 10. rskr 1973: 100). Erfarenhe

terna frcin bn- tll.:h bidragsgivningcn talar för att denna begriinsning blir 

upphöra. Bl. a. överstiger ltineunderlaget fiir ;"itskilliga projekt 5.5 milj. kr. 

Samlingslokaldelegationen ser det som myeket angehiget att inom fast

sUillda ramar stödja varje enskilt projekt sa att detta fungerar viil s:iviil i 

frf1ga om lokalernas utförmning och inredning som i fri1ga om lösa inventa

rier. Styrelsen föreslär diirl"ör att maximeringen slopas. Vidare fi.ireslas att 

den övre griinsen för bidrag med 1or:;:. höjs fr!m 500000 kr. till I milj. kr. 

Bostadsstyrelsen tar oeks[1 upp frf1gan om förhandsgranskning av sam

lingslokalprojckt. Enligt ~4 ~ kungörelsen 1H11 statligt stöd till allmiinna 

samlingslokaler skalls. k . .f('irha11d1·gra11s/,,11i11g alltid ske innan ansökan om 

län och bidrag ges in till bostadsstyrelsen. 

De skäl som motiverar en förhandsgranskning av nybyggnader eller 

stlirre ombyggnader. bl. a. möjligheterna till turordning oeh p{1verkan av 

lokalprogram i ett tidigt skede. giiller inte för mindre projekt. Förhands

granskning kan i dessa fall undvaras till förmfö1 för en enklare handlägg

ning. Styrelsen för.:shlr därför att h.ravet p:i förhandsgranskning vid ansö

h.an om l:'ln och annrdningsbidrag eftergcs om det finns siirskilda skiil för 

detta. Detta bör i regel vara fallet om ansökningen avser en mindre om

cller tillbyggnad. 

I fr:'tga om län- oeh bidragsverksamhetens omfa!!ning och den gemen

samma ramen .fi'ir hes/ut 0111 hidrag och li/11 anför hostadsstyrelsen bl. a. 

följande. 1 fräga om ramar och anslag har samlingslokaldelcgationen yttrat 

sig. 

rör budgcthrct 1978/79 gällde ursprungligen en ram för l:'tn- oeh bidrags

givningcn pä 30 milj. kr.. varav högst 20 milj. kr. för bidrag. Genom beslut 

av regeringen Jcn 31 augusti 1978 utvidgades denna ram med 15 milj. kr., 

varnv högst JO milj. kr. för hidrag. Den utvidgade ramen fick enbart avse 

beslut om stöd till sådana ny- eller ombyggnadsarbeten som utfördes i 

syssclsättningsstimulerande syfte. Beslut med utnyttjande av den vidgade 

ramen fick därtill enuast avse projekt i vissa län med ytterligare villkor att 

dessa skulle påbörjas före uen 1 februari 1979. 

Mot ramen har avräknats lån oeh bidrag med totalt ca 45 milj kr.. varav 

28, 1 milj. kr. i bidrag. Av totalbeloppet hlinför sig 5,8 milj. kr. till utökning 

av tidigare beviljade l:'tn och bidrag i samband med slutligt beslut. Bidrags

dclen av sistnämnda belopp uppgär till 3.6 milj. kr. 

Vad heträffar ramen för innevarande budgetttr anför styrelsen att sam

lingslokaldclcgationcn redan har tagit i ansprftk totalt 11.2 milj. kr.. varav 

7,1 milj. kr. i bidrag. Dessutom kan ca 7-8 milj. kr. av ramutrymmet 

beräknas vara intecknat genom den uppräkning som sker av tidigare bevil

jade l:\n och bidrag i samband med slutligt heslut. 

Den 1 augusti 1979 fanns hos delegationen ansökningar om lån och 

bidrag pft tillhopa 159 milj. kr .. varav 99 milj. kr. i bidrag. Av dessa har 

delegationen förhandsgranskat oeh lämnat positiva beskcJ för projekt för 

8 RihdaRen J97'J/XO. I samt. Nr /00. BilaRa 16 
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vilka bn och bidrag har st\kts med tillhora 32.9 milj. kr.. varav 20.X 

rnilj. kr. i bidrag. Vissa sli.irre rrojekl synes ogenornfi\rbara rned 1111varan

dt• resurstilldelning fr~1n statens sida. Fr;'1gan om de större rrnjekten har 

llcks;·1 sa111hand med utredningen om samlingshikalstödet. Delegationen 

r;iknar med ett ansrri1k r:~ ca 100-· 1~5 milj. kr. i Ian och hidrag för hudget

arel 1980/81. Vid sin her;il-_ning har delegationen endast delvis hcaktat det 

iikade hehnv som följer av förskjutningen mot stiirrc rrojekt. 

Med oför;indrad ram för h11dgetan:t 1979/XO kan siikandc som har kom

mit in med rrelirniniir ansökan efter mars 1979 inte riiriikna heshl\ om bn 

nch hidrag före den I juli 1980. \fot hakgrund bl. a. härav har bostadssty

relsen r;i förslag av delegationen i skrivelse till regeringen den 2 augusti 

1979 he111st;illt om en utvidgning av ramen med 30 milj. kr.. varav högst 20 

111ilj. kr. i bidrag. 

l'vkd hiinsyn till de ansökningar som kan viintas under innevarande 

h11dgeti1r och nödviindighctcn av att tillgodose behllvCt av en nägurlunda 

jiimn rlancring av de rm:st angeliigna rmjekten fiircsl;"tr hostadsstyrclscn 

att ramen rör budgct;"1rct 1980/8 I faststiills till(>() milj. kr.. varav för bidrag 

hiigst 37 milj. kr. Hiirvid har styrelsen förutsatt bifall till niimnda framstiill

ning till regeringen om en ramvidgning med 30 milj. kr. för budget;'tret 1979/ 

80. 

Bostadsstyrclscn framhidler ockst1 att delegationen för sin del anser att 

samlingslokalsbyggandct. med hiinsyn till samhällsnyttan. inte i alltflir hög 

grad far giiras beroende av sysselsiittningssituationen. Med hiinsyn till att 

initiativen i hiig grad iir beroende av folkrörelsernas eget arbete finns det 

slor risk för att de ideella insatserna inte kan tas tillvara om rlant:ringsför

Utsiitt ningarna i alltför hög grad giirs beroende av syssclsänningsliiget med 

rncdfiiljande osiikerhet i folga om genomförandet. Delegationen har dess

u10111 r;·1 nytt understrukit angel1igenhelcn av en samordning mellan statliga 

nch kommtmala insatser sit att inte otillriiddig tilldelning av statliga medel 

v;Hlar allvarliga sti\rningar i kommunernas ekonomiska bngtidsrlancring 

ra samlingslokalsomr;idct. 

Betriiffande a11.1lai.:sh1·hu1·c1 anför styrelsen att det under budgetitrct 

1977/7X beviljades bidrag mcJ sammanlagt 19.2 milj. kr. Bidrag som har 

beviljats under e\I hudge1:\r kan till en tredjedel berliknas hli utbetalade 

under följande budget~lr och i1tcrstodcn budgeli1ret därefter. 1 enlighet 

h1irmed skulle under budgethret 1979/80 betalas ut bidrag med ca <2/3 x 

19.~ + 1/3 x 2X.1 ~ l ~2.2 milj. kr.. vartill kommer bidrag till riksorganisatio

nerna med I .o milj. kr. eller sammanlagt ca 23.8 milj. kr. Med hänsyn till 

osäkerheten i beräkningen och den oregelbundenhet i belastningen som 

följer av vissa större uthetalningar biir et! ni\got högre belopp eller ca 25 

milj. kr. beräknas. 

För budgeti"tret 1980/81 kan utbetalningarna av bidrag beräknas till ca 

(2/3 x 2X. l + 1/3 x 10 -' l 22 milj. kr. Vid en ramvidgning rf1 30 milj. kr., 

varav 20 milj. kr. i bidrag. för budgetåret 1979/80 ökar anslagsbehovct med 
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- .. I· t ·· , ,1·11 rikson!anisationcrna stryker hnstadssty-
.. 7 T. kr. I lr;i):!;11lln 1tl 1,1i; · - . . . 

c,\ 1111 J · I k· l'. · I, 1·1ks l1·1•·1111c·1111l11µ1·-
h l ·I·· ·v·1tl l·s·unhncso .i,1g,inle .1 e-' ·" . , n:bcn 11 ndcr ety11: scn ,1 • '" ·' • _ . 

·11i··· . ·1· ll"ll .,-).1w 1 1nedcl filr att bcdriva den rf1dg1vn1ngs- och knnsult-n a \I ors e 1 1 l: ,,.. .. 

h . •· .1 .1- -111 ,1·11 l'\n- och hidracsgivningen. · IJtan detta s!od 
verksam el s1llll "Il} 1: ' ' - . 
· "I I r·· - ' · r c1·11ll•• dels ·111spr;·1kcn p~I perSlllla)rcslll"Ser tn\llll till c11sk1 1 a oren111g.i ·'" ' · ' · . . , . 

I 
··1. i. •• 1·11·,,t il••lc ·111ne1'io1n projekt 111te komma trll stand. 1111 s1vrc sen o .. a .. r,1 "'. , ·'' e '"'' . 

rn~n for fiircningsliv och andra. Belriiffande bidraget till tcknisk1/ckon11-
. k I · .. rhct . vill st vrelscn liksom t idigarc siirskilt framh;llla den 1111s ·1 utre1 n1ngs,1 1: . . · 

hel vdclsc iktta bidrag har niir det giillcr att snahbt HI fram projekt som 

b I
·.. 1:· . 1·r:··111 "\'ss•·ls'.1ttninossvnpunkt. Stvrelsen förcsli·ir i enlig-. e1. oms ange .1gn.t · ·'. · ·' ·' ,,.. · · . . 

h I' 
.... ·)· , f'·" 11 s· 1111 ti 11 oslok-ildelec.alionen att bidraget till organ1sa\10-et me1 ors.1gr.1 .• t-· • -

nerna riiknas upp till I.X milj. kr. 
Totalt kan utbetalningarna under budgedret 1980/81 beriiknas till i.:a 29 

milj. kr. Med bcaktandc av cn beriiknad reservation pi\ ca 3 milj. kr. vid 

ut~imgen av budgct:iret 1979/XO skulle därmcd behovet av anslag för b11d

gc1f1ret 1980/XI bli 2<i milj. kr. 

Fijrc•dr11g1111cll'11 

Innan jag gi'1r in rt1 ram- och anslagsfdgorna vill jag ta upp tvt\ fd\gor 

som bosladsstyrclsen har behandlat i sin anslagsframslällning. nlimligtn 

fr{1gan 11m förhandsgranskning av samlingslokalsprojekt och övre gränsen 

for inventariebidrag. 
Enligt bostadsstyrclscns uppfattning kan en .fi'irlw11d1prn11sk11i11g av 

mindre om- och tillhyggnadsrrnjckt undvaras till form<'111 för en enklare 

handläggning. Jag delar bostadsstyrelsens uppfattning och förordar att 

kravet pt1 förhandsgranskning eftcrgcs df1 ansökningen avser mindre om

cller tillbyggnader. 

I fr~1ga om den li1-,-i• grii11.w•11 fiir i111·e11111riehidrag fiircslär styrelsen att 

maximibeloppet för bidrag. :rnoooo kr.. slopas m:h att den övre gränsen för 

bidrag med 10'.'(. höjs frtin 500000 kr. till I milj. kr. 

I likhet med samlingslokaldelegationen anser jag att det :ir angeläget all 

inom faststlillda ramar stödja vai:ic enskilt projekt så att detta fungerar väl 

såvHI i fr<'1ga om lokalernas utformning och inredning som i fr;'iga om lösa 

inventarier. 
Jag förordar att maximibclorre1 höjs till 400000 kr. Höjningen innebär 

att inventariebidraget maximeras vid ett lf111e11nderlag pf1 7.5 milj. kr. Där

emot lir jag inte bcredd att förorda styrelsens förslag att den övre gränsen 

för bidrag med IO %; av laneundcrlagct hiijs till I milj. kr. 

Jag överg[1r nu till ra111- och 1111s/11g.lfrilgom11. Bostadsstyrclscn har före

slagit att den gemensamma ramen för bidrag och lf111 för anordnande av 

allmänna samlingslokaler m. m. vit.lgas fr<'in 30 till 60 milj. kr. Samlingslo

kaldelcgationen stryker under att den oförändrade ramen de senaste i:lren 

innebär en minskad amhitionsniva från statens sida. 

I anslutning till regeringens förslag om ramar för budgetåret 1979/80 

I 

-·----, 
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hL·t att bidrag kan medges med högst 50' i av kostnaderna fiir 11rrrustning 

a\' all111ii11 samlingslokal. inkl. utbyte eller komrktto:ring av iuventario:r i 

si1dan lok<tl och hetalning av skuldt:r. För lokalanrassning och inventa

rieanskaffning som avser haudikarrades siirskilda behov heviljas urrrust

niugshidrag med hclorr som motsvarar utgiften för ~1tgiirderna intill i regel 

I 00 000 kr. För iivo:rskjutande utgifter medges hidrag med högst 50'.·;. 

Enligt kungörelsen kan vidare statligt 1;·1n t:nligt :ildre hcst:immdscr 1111der 

vissa förutsiittningar i:fterges. s. k. s1irskild eftergift. 

För v~u:ie hudget{tr faststiiller riksdagen en ram för beslut om bidrag oeh 

eftergifter. Denna rarn har för hudgettiret 1979/80 faststiillts till 10 milj. kr. 

(rror. 1978/79: 100 hil. lh. CU 1978/79:26. rskr 1978/79:250). 

Arcudcn om hidrag och s:irskilda eftergifter hamlliiggs inom hostadssty

relsen av en samlingslokaldelegation. 

811s1ads.1·1yrd.1"1'11 

Under budget[tret 1978/79 har heslut meddelats i 80 :irenden angi"tcndc 

urrrustningsbidrag. I tv{1 iirenden har dessutom meddelats beslut om 

siirskild eftergift. Under hudgetMet 1977/78 meddelades beslut för 107 

företag. 

För hudgeti1ret 1978/79 fastställdes ursrrungligen en ram r[1 10 milj. kr. 

Genom hcslut av regeringen den 31 augusti 1978 ut vidgades denna ram 

med 15 milj. kr.. dock med den hegränsningen att detta helopp tick utnytt

jas endast för sysselsiittningsskapande reparationer. dvs. inte för bidrag till 

betalning av skulder. eftergift eller anskaffande av lösa inventarier. lkslut 

med utnyttjande av den vidgade ramen tick dessutom endast avse projekt i 

vissa län. 

Den ursrrungliga ramen p;\ 10 milj. kr. har. liksom utökningen med 15 

milj. kr.. utnyttjats fullt ut för i huvudsak reparationer och anskaffning av 

lösa inventarier. Siirskild eftergift av tidigare statligt liln har mt:dgetts med 

77 Nl kr. 

Betrilffamk ramen för heslut om hidrag och slirskilda eftergifter under 

budgeti'1rct 1979/80 anför styrelsen att samlingslokaldelegationt:n genom 

beslut under innevarande budgetrlr har tagit anspr~1k ca 0.8 milj. kr. Dess

utom hade delegationen den I augusti 1979 inneliggande ärcndt:n för vilka 

bidrag hade sökts med 3fl milj. kr. Därutöver kan ca 2-2.5 milj. kr. av 

ramen heräknas vara intecknad av tidigare preliminära beslut genom de 

tilfagg för prisökningar under hyggnadstiden som medges i samhand med 

slutligt heslut. 

Planeringsläget är fortfarande mycket gott. Därtill kommer de ökade 

ansprftk som följer av det stora intresse som det särskilt förmtinliga bidra

get för handikappanpassning av samlingslokaler har rönt. I princip varje 

samlingslokalsprojekt omfattar således numera en handikappanpassning 

av lokalerna. För handikappanpassningar har under budgetåret 1978/79 

bidrag beviljats med tillhopa 2.9 milj. kr. 
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\kd hiinsvn till miingden inneliggande ;iremle11 fiir vill--a hidra,l! siib 1ich 

till de ökade anspr;·1k so111 fiil_ier av fortsatt iikat intresse fiir h;111dil-.arran

passning samt allmiint iii--ade hyggnadskostnader fiiresl;ir styrelsen all 

ramen för budgeti1ret 19HO/HI vidgas till 3ll milj. kr. Hiirvid h;1r fiirntsalls 

en ramvidgning for h11dgct:1ret 1979/XO enligt s:irskild frar11.-.;tiillni11g till 

regeringen. 
Vid beriikni11gen av a11slagshehovet a11tar styn:lsen att L'n trcdjL·,kl ;1v 1k 

bidrag 11eh eftergifter som heviljas under cll h11dgc1[1r 1--ommer all hct:ilas 

111 under samma budget;·ir och tv;1 tredjedelar under niin11as1 följande 

hudgett1r. Vid en ramvidgni11g under hiisll'n sker d1Kk en viss fiirskj11tning 

fra111~11 i tiden av uthL·t;ilningarna. 

Vid ingirngen av budgeti1ret 1979/XO fa11ns e11 hehiillning p:1 anslaget pa 

2.2 milj. kr. För samma hudgeliir har anvisats 21 milj. kr. \led beal--tande 

av hesluten och uthetalningarna under hudget:iret 1978/79 sa1111 den förnt

satta ramen för budgel<'1ret 1979/HO her;iknas utgifterna under b11dge1:1ret 

1979/80 till 23 milj. kr. Vid utgangen av budgetiirl'l 1979/XO si--11llc e11lig1 

denna beräl--ning n<'1gon bch:Hlning inte finnas p<'1 anslaget. \kd hiinsvn 

härtill behöver anslaget för hudget{1rcl 1980/x I anvisas med ett belopp av 

15 milj. kr. 

Fiiredroganden 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att ramen för budget:1ret 1980/8 I for 

upprustningsbidrag m.111. till allmiinna sa111lingsl1ikaler vidgas med hiinsyn 

till miingden inneliggande iirenden. allmiit1t ökade byggnadsk1istnader och 

fortsatt ökat intresse för handikappanpassning. 

Jag noterar meu tillfredsstiillelse det stora intresse som har visats för att 

anpassa allmiinna samlingslokaler till de handikarrades behov. Det iir av 

stor betydelse att siidana loi-.aler utformas s;1 all handil\app;1de rersom:r. i 

lil\het med andra grupper i samhället. fär möjlighet att delta i fritids- och 

kulturlivet. 

Under anslaget B 10. Arwrdningsbidrag rn. m. till allmiinna samlingslo

kaler h:1r jag red;m niimnt att regeringen har tilll\allat en kommitte som 

skall se övl'r stödet till allrniinna samlingslol\akr. Det tir inte min avsil\t att 

föregripa kornmittens samlade bedömning av sarnlingslokalstödet. Handi

kappanpassningen iir emellertid av en sadan betydelse art jag fi.ir att möjlig

göra en fort sal! hög nivf1 vad giiller uessa i1tgäruer redan nu vill föresli1 att 

ramen vidgas. 

Jag förordar därför au ramen för beslut om uprrustningshidrag oeh 

särskilua eftergifter under huugetfiret 1980/X I fastställs till 12 milj. kr. och 

all regeringen liksom tidigare utverkar riksdagen bemyndigande all viLlga 

ramen om det behövs av sysselslittningsskiil. Upprustningar av samlingslo

kaler har visat sig vara särskilt lämpliga som sysselsättningsobjckt för den 

äldre och lokalt bundna byggarbetskraften. Syssclsältningsbemyn<ligandet 

hör alltsi1 kunna anviindas inte hara meu hlinsyn till sysselsiittningslliget i 
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allmiinhet utan redan niir sysselsiittningshiget i fr;)ga nm äldre och lokalt 

hunden arherskraft p~1kallar det. 

Anslagshchnvtt for nästa hudgetttr heriiknar jag till 9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att heslut om upprustningshidrag och siirskilda eftergifter 

av äldre län meddelas inom en ram av I 2 000 000 kr. under hud

geti1ret 1980/81. 

, medge att den under I angivna ramen far överskridas om det 

behövs av sysselsättningsskäl. 

3. till Uf!!m1s111i11gsbidrug 111. 111. till al/111ii1111a samlingslokaler för 

hudgett1ret 1980/81 anvisa ett reservatinnsanslag av 9000000 kr. 

B J3. Lan lill kommunala markfön·än 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

711408 270 

13:1000 000 

I 000 

Behftllning 183 592 300 

Li1nebestämmelserna finns i kungörelsen ( 1968: 227) om markförvärvs

l{m till kommun (omtryckt 1976: 792. Lindrad senast l979:~:'i6\. Bcstämmd

serna innebär i korthet att l{m kan medges för förvärv av fast egendom som 

med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för täthehyggelse eller 

diirmed sammanhängande anordning eller som behöver rustas upp samt 

tomträtt i si1dan egendom. I fri'1ga om fast egendom i omrt1de med samlad 

iildre bebyggelse och tomtriitt i sådan egendom gäller dock att län företrii

desvis medges i fall där ny- m:h l'mhyggnad kan antas komma att ske med 

stöd av statligt hostads\än. Den I _iuli 1979 infördes en längre amorterings

tid för lån till förvärv av mark för turism och rekreation. 

För hudget[1ret 1979/80 har riksdagen fastställt en ram för beslut om lt111 

pt1 210 milj. kr. (prop. 1978/79: 100 bil. 16. CU 1978/79: 26. rskr 1978/79: 

25()). Regeringen har därutöver beslutat att ifr:igavarande ram för tas i 

anspråk intill ett belopp av 15 milj. kr. för beslut om H111 med längre 

amorteringstid än sju ttr för markförvärv i de primära rekreationsomrt1-

dena. 

B11stad sstyrelse 11 

Ansökningar avseende förvärv under år 1978 har kommit in frän kom

munerna till ett helopp av 218 milj. kr.. varav 159 milj. kr. avser förviirv i 

cxploateringsomrftdcn och 59 milj. kr. förvärv i saneringsområden. 

Jiimfört med år 1977 har under är 1978 det sökta beloppet ökat med 8 

milj. kr. I fråga om exploateringsomräden ökade det sökta beloppet med 24 

milj. kr.. medan det vad avser saneringsomri\dcn minskade med 16 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen har beviljat lån med 207 milj. kr. för ovannämnda för-
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v:irv. Av l;H1e11 avser l.~4 milj. kr. förviin inom exploateringsomraden oeh 

.'i3 milj. kr. fiirviirv inom saneringsomr;lden. Totalt under budget:1ret 

197X/79har1:111 bi:viljats till 10.'i l\ornrnuni:r med 199 milj. kr.. vilket innebiir 

all 9 milj. h. av budgettirets ram om 20X milj. kr. inte har utnyttjats. 

Det vanligaste avslagssl\:ilet har varit att ansökan har kommit in för sent 

'iamt att fastigheten n:Jan har tagirs i anspr;1k fiir avsett iindam;il eller att 

s:-1 skall ske inom en niira framtid. 

Bostadsstyrelsen tar med anledning av vad eivilutskottet anförde (CU 

197X/79: 26 s. 6nl i anslutning till förslaget att fiirhinga amorteringstiden i 

fdga om Ian för förvärv av mark för turism och rekreation upp fr{1gan om 

förlängning av 11111orrcri11gsticle11 .fi'ir hin för andra iindam;'1l. Enligt styrel

sens mening är det fr{m bostadsbyggnadssynpunkt myeket angeliigct att 

bnevillkuren ocks;"1 för övriga iindam;il nu förhiittras. Betriiffande bakgrun

den till och motiven för en förHingning av amortcringstiden hiinvisar styrel

sen till sin anslagsframstiillning för hudget:iret 1979/XO. Styrelsen föreslar 

att amorteringstiden forliings generellt fr~in sju till 1olv ar. Den nya amorte

ringstidcn hör tillfönpas i ärenden i vilka beslut meddelas efter utg~ingen av 

juni I 980. om förutsättningarna för 1<'1n enligt 3 * kungörelsen om markför

viirvsli1n till kommun har intriitt tidigast under {1r 1980. Anwrtcringsfrihet 

bör liksom hittills kunna medges för de td forsla iH·en av amorteringsti

dcn. 

Enligt de kommunala hostadsbyggnadsprogrammen för perioderna 

1977-1981. 1978-19X2 oeh 1979-1910 är den andel a\· hostadshyggandet 

som bertiknas komma till stt1nd pa kommuntigd mark svagt ökande. Den 

föreslagna generella förlängningen av amorteringstiden samt de förhtitt

rade lf1ncvillkoren för lt1n för turism och rel\reationsiindarn~d knmmer med 

största sannolikhet att medföra en avsevärd ökning av efterfr!'1gan p[1 

lånemedel. 

Bustadsstyrelsen anser det angeliiget att statsmakterna histt1r kommu

nerna med bncmöjligheter i den utsträckning som kr:ivs för att de skall 

kunna fullfölja intentionerna med mark villkoret. 

Bostadsstyrclsen föreslfir därför att beslutsramen höjs och att den för 

budgetåret 1980/81 fastställs till 2n.5 milj. kr. Ramen börfö tas i anspråk för 

beslut om H\n med ltingre amorteringstid till mark för turism och rekreation 

inom ett belopp av högst 15 milj. kr. 

Under förutsättning att uthlningsvolymen under budgetärct 1979/80 upp

gfir till 210 milj. kr. kan. med hänsyn tagen till den hcrtiknade hehr1llningcn 

samt till inflytande amorteringar. anslagshchlwet för budgct{tret 1980/81 

beräknas till 155 milj. kr. 

Fiiredraga11cle11 

Jag vill först ta upp frägan om amorteri11gstidens /ängel. Den fragan 

behandlades senast vid 1978/79 i'trs riksmöte (prop. 1978/79: 100 bil. 16. 

CU 1978/79: 26. rskr 1978/79: 250). Riksdagen beslöt på förslag av eivilut-
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shollct atl marhhiniinsl<111 shulk fa 111edges fiir fiirviirv av marh ~om shn 

i svftc all hygga ut verba111het fiir turism <lCh rehreation. J .;111L·iinda111:il 

ud1 an10r1cringstider horde utformas i huvudsal-.lig iiverenssliimmdse med 

rekrL·ation~;l1en:dningens fiirslag. Regeringen har med anledning av riksda

gens tie..,Jut vidga! n1arHiirviirvsli1ngivningcn för delta iindamiil. U1n för 

medge' med en l;u1elid 11<1 lll'I' till 20 ;ir. s:1vida inte marken de..,sforinnan 

a\\'ltras. A1nurteringsfrihel kan vid Ian för fiirviirv i dessa fall medges i 

fem :'1r. Av heslutsramen har l.'i mil.i. kr. avsatts fiir iindamalet under 

hudgeli.1re1 1979/XO. 

Civil11tskollel anfiirde i anslutning till sin hehandling av Ian fiir forviirv 

av mark fiir turism ,ieh rekreation all fr~igan om amorteringstiderna för l;rn 

u·ir andra iindamal hehövde iiverviigas ytterligare och alt regeringen horde 

fi\rcliigga ribdagen fiirslag i denna del under innevarande riksmi.i\e. 

:\nwrteringsliden för markförviirvslfin iir numera i normalfallel sju iir. 

Den var tidigare tio :1r men förkortades den I juli 1975. Riksdagen fann sig 

k11n1w godta detta med hiinsyn till all tidsrersrektivet för marli.förviirven 

hade förkortats r:1 grund av all markvillkoret hade införts (prnp. 1974: 150. 

Cli JlJ74: ~<i. rskr 1974: _W~l. 

B,istadsstyrelsl·n fick den 14 december 1978 i uppdrag all hl. a. kartfagga 

markvillkorets effekter för ny- och ombyggnadsverksamh<:len med avse

enLk pi1 konkurrensfi.irhiiiland<:n. bostadstiyggandets omfattning och kom

munernas markpolitik. Bostadsstyrelst:n sk.all vidare redovisa de förslag till 

ätgiirdcr st1111 kan knmma fram fri'in hl. a. kommuner och hygghcrrar vid 

li.artliiggningen. 

Enligt min mening behiivs en kartl;iggning av markvillkoret och dess 

effehter p<i li.rn11n111nernas marli.rolitik. innan man kan ta ställning till om 

amorteringstidcrna 1ir s{idana alt li'1ngivningen fyller avsi:tt syfte. Jag anser 

mig 111ot denna hakgruml inte kunna förorda en ändring av amorterings1i

der11a. 

Niir det giiller l.i11girni11ge11s 0111.fi11t11i11g vill jag förs\ nämna all för 

b11dgetaret 1978/79 giillde en ram för beslut om markförvärvsh'111 om 208 

milj. kr. lprop. 1977/78: 100 bil. 16. CLI 1977/78: 24. rskr 1977/78: 211 ). U1n 

heviljades med 199 milj. kr.. vilket inneb~ir att 9 milj. kr. av heslutsramcn 

inte utnyttjades. För innevarande hudgetftr har ramen fastställls till 210 

milj. kr. 

Ramen har sedan den infördes den I juli 1977 inte utnyttjats till fullo. 

Kommunerna finansierar större delen av sina markförvärv p<\ annat säll än 

genom statliga markförvärvsl!111. Pä grund härav och med hänsyn till det 

statstinansiella liigct förordar jag att beslutsramen bestäms till 100 milj. kr. 

för bllllgeti\rct l 980/81. Ramen bör fö tas i ansprr1k för beslut om lf111 med 

Hingre amorterings\ id till mark för turism och rekreation inom ett belopp av 

högst I .'i milj. li.r. 

Genom omläggningen av statsbudgeten till niista budgctär kommer 

U1ncfonden för kommunala markförvärv att ersättas av ett motsvarande 
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n:servationsanslag. Samtidigt hiir den lindringen vidtas att inlhtande 

a1111lrteringar inte liingre t illglllklfi:irs det anslag övt:r vilket riksdagen anvi

sar dt: medel som behövs fi.ir 1;""1nevcrko;;a111heten. I stiillet hiir de inflytande 

amorteringshcllirren redovisas rit en s:irskild titel ra statsh11dgt'le11s in

komstsida. lfarigenom far riksdagen varje tir ta stiillning till det saml~tde 

behovet a\' medel fiir utl~1ningsverksamheten under det kommande hudget

;1ret. 

Anslagshehovet heriiknar jag till I 000 kr. 

Den medclsht:hi1llning som vid utgangen av innevarande hudgeuir kan 

finnas kvar p~t U1ncfonden för kommunala markförviirv p<1 karitalhudge

ten hör i sin helhet föras över till der rescrvationsanslag som tillskaras 

genom budgctomliiggningen. Jag har vid min beriikning av anslagsbehlivet 

tagit hiinsyn till Jetta. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslar riksdagen att 

I. medge att hl.:slut llm markförviirvsbn meJdclas intill ett belopr 

av 1ooooooookr. underbuJget<iret 1980/81, 

, till I..ii111i// A.11111111111111/a 111c1r/,f("iffiin· för hudget:iret 1980/81 anvi

sa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

B 14. Lån till inn~ntarier i ,·issa specialbostäder 

1978/79 Inkomst 

1979/80 Anslag 

1980/81 rörslag 

2024886 

I 000 

500 000 

Behallning 20578 839 

Fnin anslaget bekostas utgifter för län for anskaffning och förnyelse av 

inventarier i bostad. som iir avsedJ att hyras ut i möblerat skick och 

tillgodose ett mera kortvarigt hehov fi:ir ensamstt1enJe rerson eller annat 

mimlre hush{1ll. Utn kan heviljas bolag. förening eller stiftelse som svarar 

för inredning av sitdun bostad. Län kan beviljas intill 1 800 kr. per rum. 

U111ehestiimmeberna tinn~ i kungörelsen < 19:"9: 371) om län fr!111 länefon

Jcn för inventarier i viss•t srccialbostiiJer <omtryckt 1973: 328). 

B11s1acl.1.11yrl'lsc11 

Under buJgetarct 1978/79 beviljaJes inventarielån a\'seenJe 79 rum till 

ett sammanlagt hclorp av 142 200 kr.. mellan till fonJen inflöt 2 107 686 kr. 

i form av amorteringar och inlösen av ltin. 

Hostadsstyrclsen räknar med en längivning omfattande högst 200 rum 

under huugetarct 1979/80 m:h beräknar del totala läncbeloppet for budgct

äret till 360000 kr. l-'ör budgetttret 1980/81 räknar styrelsen med ungefar 

samma antal liigenheter som för buJgctåret 1979/80. Med hiinsyn till an

slagsht:hällningens storlek och intlytande amorteringar. ~om beräknas till 

ca 2200000 kr. under vart och ett av budgeteiren 1979/80 och 1980/81. 

e1fordras enligt styrelsen enJast ett formellt am.lag for budgetåret 1980/81. 
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1··i.ir1·clrug1111c/,· 11 

Ci..:111.nn omliiggning..:n <1\· stahhudget..:n till niista hudgctår k1.,mmer 

L~indonden flir invcntari1.T i vi""" specialhusti.1der att er~iittas av ett mot

svarandc reservationsanslag. Samtidigt hiir den iindringen vidtas att infly

tand..: am1.1rtcringar ini..: hingrc tillg1.,doförs det anslag över vilket riksdagen 

anvisar de mcdcl S(>m hehiiv-. fiir fo1everksamhelen utan i stiilh:t bör de 

inflytande amorteringshe!Pppen redovisas r<'1 en siirskild titel på statsbud

getens inkomstsida. 

Oen behi\llning s1.1m vid utgfingcn av budgeti1ret 1979/80 redovisas pti 

U1nefond~·n fiir inventarier i vissa specialbostiider pä kapitalbudgeten hiir 

tillföras budgdutjiimningsf\:lnden. 

Del totala beh1.1vel av lfinemedcl for hudgel~1ret I 9X0/8 I heriiknar jag till 

500 000 kr. Anslaget biir föras upp med dctta hel opp i budgetförslaget för 

niista hudgctär. Jag hemstii\kr diirhir att regcringen fi.irt:sli1r riksdagen 

att till Li/11 till inu·ntllrii·r i 1·i.1.111 .1pecilllho.1tiidl'r för hudgetflret 

1980/81 anvisa ett n:servati(>nsanslag av 500 000 kr. 

R l 5. Byggnadsforskning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12 000 000 

10 000 ()()() 

8000000 

Forsknings- och rationaliseringsvcrksamhetcn inom byggnads- oc:h an

läggningsornrt1det stiids finansiellt genom en särskild byggnadsforsknings

avgift. beräknad pn liinesumman inom byggnadsindustrin. Där:iämte anvi

sas årligen ett obetecknat anslag. Avgifterna och anslaget tillförs fonden 

för byggnadsforskning. 

Enligt bcslut av riksdagen (prop. 1975: 30. CU 1975: 28. rskr 1975: 203) 

utgftr byggnausforskningsavgiften fr.o.m. den I januari 1970 med 0.7 ~c;. av 

avgiftsunderlaget. 

Statens räd för byggnadsforskning har att fördela i fonden för byggnads

forskning tillgängliga medel dels till verksamheten vid statens institut för 

byggnadsforskning. dels till övriga forskningsinstitutioner. företag oc:h en

skilda forskare. Dessutom skall rådets kanslikostnader och övrig program

verksamhet bestridas med dessa medel. 

R;1det svarar vidare för vissa verksamheter inom energiforskningspro

grammet och för verksamheter med anknytning till energisparplanen för 

befintlig bebyggelse. Inom det av riksdagen beslutade (prop. 1977/78: 110. 

CU 1977/78: 08. rskr 1977/78: 341) huvudprogrammet Energiforskning har 

rådet programansvar för program 3. Energianvändning för bebyggelse. för 

vilket fonden tillförs medel genom anslag F 13. Energiforskning under 

industridepartementets huvudtitel. Rådet svarar även för viss energiinrik-
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wd utvecklings- llCh demonstration,verksamhd m. m. fiir vilket fonden 

tillförs medd gcnom anslag 13 17. Vissa encrgibcsp<11w1de cttg~lrJer inn!ll 

bostadsheständct m.m. under bostadsdepartt:mentds huvudtitt:/ men som 

även finansieras genom avgifhmedt·I fr;·1n fonden. 

Radet ansvarar vidare för stiid till forskning~:inriktat expcri!llentbyg

gande. Lin till fördyrade byggnadskostnader i samband med si1dan verk

samhet anvisas på. anslaget 8 16. Utn till experirrn:nthyggande m.m. under 

bostadsdepartementets huvudtitel. 

I enlighet med statsmakternas uttalanden !prop. ILJ71:4. l'U JLJ71:4. 

rskr 1971: 24l utarbetar radet planer fiir verksamheten pä llingrc sikt. I sin 

anslagsframstiillning för budget[iret 1978/79 rt'dovisade rf1det en plan t\ir 

forskningens inriktning och omfattning under hudgeH1ren J1J7X/71> 

J 980/81. Statsmakternas st;illningstagande till pbnen rednvi'<tdes i I 'J7l< 

års budgetproptisition tprop. 1977/78: 100 bil. 16. CL 1977/78: 27. rskr 

1977/78: 264l. En plan för perinden 1981/82 - 1983/84 kommer att utarhctas 

och lämnas i anslutning till anslagsframstlillningen för budgetåret J 981 /82. 

Stat1•n.1 råd.fi"ir h_1);g11ad.1J(ir.1/.:.11i11g 

Beträffamk den icke energiinriktade forsknin~:en anför rfalet fiiljande. 

Rådets verksamhetsplan 77 innehlir en intensifierad verksamhet inom an

gelägna problernomrMen. normalt på initiativ fr~1n rf1det. Vid statsmakter

nas ställningstagande till planen anförde föredragande statsrädet att hon i 

huvudsak ställde sig bakom den av rådet föreslagna inriktningen av verk

samheten. Mot hakgrund av det statslinansiella bget ansåg hon det emel

lertid inte möjligt att ge ökat anslag till ri'1dets verksamhet av säd an storlek 

att det motsvarade den av rådet önskade expamioncn av verksamheten. 

Rådet har därför planerat om verksamheten med sikte pi:'! ett genomförande 

i långsammare takt men med samma huvudsakliga inriktning. 

För att kunna göra planerade satsningar p<'1 de slirskilda problemL>mri\

dena har rådet tvingats att koncentrera resurserna for allmän hyggfor'.->k

ning på dessa områden. Detta har haft till följd att den allmlinna byggforsk

ningen i övrigt har fött hållas pr1 en lligre amhitionsnivf1 lin som angavs i 

verksamhetsplan 77. På flera forskningsområden inneb;ir detta redan en 

anpassning till vad rådet anser vara den miniminivå. som lir ni.idv;indig fiir 

att inte förlora grundläggande forskningskompetens inom olika forsknings

fölt. Enligt rådets mening måste det även finnas en viss beredskap i form 

av kvalificerade forskare för att kunna tillgodo:;e nya forskningsbehov. 

Sådana hehov kan uppkomma med kort varsel. t. ex. krav på snabba 

insatser när det gäller forskning och utveåling kring hiilso- och miljörisker 

eller behov som kan uppstå till följd av utvecklingen av energitillförseln. 

Ett av de problemområden som rådet särskilt ;,ill lyfta fram under 

1980/81 är forskning om hur lagstiftningen och regdsystemet i övrigt 

fungerar som medel för att förverkliga statsmakternas och kommunernas 

intentioner vid planering och byggande i kommunerna. Det är nödvlindigt 
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att g.: kommunerna red.-;kar för att klara en ;indrad inriktning. dels frän 

nybyggande pa outnylljad mark till ombyggnad och fiirhiittring av befintlig 

bd"yggdse, dds friln bostiider till serviceanbggningar, komplementbygg

nader och tiitorhteknik a\' olika slag. Sftviil tekniska. ekonomiska och 

administrativa fiirutsiittningar som nya metndcr fi.ir planering b.:hiiver 

utredas. 

Vidar.: iir det viisentligt att fa fram metod.:r för analy~ och bedömning av 

samhiillsnyttan i samband med offentliga investeringar. Ar 1978 lade sam

hiillet ned ca 30 miljarder kronor pi\ sftdana investeringar. Det finns stort 

behov av fnrskningsinsatser inom samhiilbplaneringsområdet for all ge ett 

biittre kunskapsunderlag fi.ir beslut om offentliga investeringar och drifts

kostnader. Detta iir av siirskild betydelse med hiinsyn till kommunernas 

ekonomi ska liige. 

Vidare anser r11det det viisentligt med en bred satsning pf1 forskning 

kring bostaJsl'rågan i viJ hem~irkelse. Även hiir iir det angehiget att studera 

i vilken utstriickning och i vilka avseenden som linansicringssystem. lag

stiftning, planering och administration har lett till att statsmakternas mitl 

för bmtadspolitiken har blivit uppfyllda. Subventionerna har ökat kraftigt 

under senare {1r. Samhiillets stöd till hostadsproduktion och hostadskon

~umtion heriiknas ha uppgåll till 13,5 miljarder kronor 1978 (enligt prop. 

1978/79: I 00 bil. 16. s. 123 ). Rädet kommer att utarbeta en detaljerad plan 

för arbetet med hostadsfrågan under de närmaste 3- 5 aren. 

R~idets arbete med forskning kring särskilda brukargruppers krav mäste 

forhiitta som planerat. Av särskilt intresse iir fttgiirdcr för att förbättra de 

stora Mdringsgrnppcrnas och de handikappade~ boendeförhållanden. Åt

giirder för att iika möjligheterna fiir dessa grupper att bo kvar i befintliga 

bosliider iir av stor vikt dels ur social synpunkt. dels for att htllla tillbaka 

kostnadsökningarna för hl. a. landstingen. 

I vcrks<1mhctsplan 77 var forskning och utveckling om förvaltning ett 

högt prioriterat område. Hiir föreligger redan vissa resultat. som hl. a. 

visar att verksamheten kan leda till stora hesparingar för samhället. Som 

exempel har redovisats insatser rörande konstruktion och undcrhb.11 av 

fönster och balkonger. diir reparationsbehovct i 1960- och 1970-talens 

hyggnadsbestirnd beriiknas kriiva betydande kostnader. En rad liknande 

problem iir att viinta i de senaste decenniernas bebyggelse. Bl. a. kan 

behovet av insatser bli stort niir det gäller fukt och mögel i hus utan kiillare. 

Rådet avser att göra en riskinventcring som underlag för ytterligare insat

ser. St1vitt möjligt hör förslag till åtgärder tas fram för att minska såväl 

risker för hiilsa och siikerhet, t.ex. allergiproblem, som risker for ekono

miska förluster. Forsknings- och utredningsarhetet iir br~tdskande för att 

kunna vidta fi.irchyggande åtgiirder eller åtgiirdcr i anslutning till normala 

reparationer. En fördröjning torde viisentligt öka prnhlemens omfattning 

och samhiillcts kostnader. 

Niir det gäller miljö- och hälsorisker har rådet redovisat pågående insat-
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ser i syfte att tinna metoder för att siinka radonhalten i hvggnadcr. lnl;m 

detta m.:h liknande forskningso111ri1dt·n 111i1ste rndet ha resurser att snahht 

kunna ini1iera od1 sliillja nya rrojcl\1. Vidare m:l.i!c 11rrfiiljning;11" m· ge

nlH11fiirda :1tgiirder ske efter hand för att r:·i k11nskar om effekterna ;1\· och 

hestiindigheten hl1s olika ;itgiirder. 

Slutligen vill r;1det framh:dla vikten av all kunna fonsiitla sa1sni11garna 

under 1980/81 ril olika fr:1gor inom tiitor1s1eknike11. Som etl excmrd !-.an 

nämnas forskningS- lll'h u1vecklingsarhete kring srn;1skalig VA-teknik. Re

su\\alen inom 1\i\l'rts\e\.;.ni\.;.en hör \.;.unna hidra till a\\ si\n\.;.a \.;.lH1'mlmerna.,; 

investerings- och driftskostnader i viisentlig grad. 

R;·1det redovisar nllit denna hakgrund förslag till inriktning av forsknings

verksamhetcn för 1980/X I. Förslaget kan sammanfattas i följande tahb 

1111ilj. kr. i lörande rriserl. För fulls1hndighetens skull redovisas iin:n 

nmfattningen av verksamheten innrn de tv;1 enerf:iinriktade programmen. 

lokala energibilor och energihushallning. 

----------
Program Utfall' Budget Plan 

7'11./79 79/80 KO/XI 
---··- ----------.. 

I. Sam hiillsrlaneri ng I~.~ 13.4 J(i.0 ., 
RyggnaJsrlanering { 71.9 } 31.2 3h.0 

:i. Ryggnadsicknik 49,7 5h.O 
4. I .okala cnergikälkir { h0.9 } 71.3 8 I.I 
5. Energihusht1llning 32.7 3h.h 
6. Information 21,7 24.4 
7. Internationellt s;imarhctc XI , , .l.O 
K. Kansli 16.5 17.8 

Total verksamhet 169,l 238,7 270,9 

' R:tdct ändrade programindelning mellan ilr 1978/79 nd 1979/80 varför kolumnerna 
inlc är hell jiiniförhara. hl. a. infördes ctl separat informationsprogram for den ökauc 
satsningen rä information. 

Enligt r<'1dets tolkning av sin instruktion framst<'1r det som angeUiget att 

snahbt föra ut nya kunskaper till praktisk tilliimpning. För att forskningsre

sultaten skall kunna användas av nlika grupper inom planerings- och 

byggnadsvcrksamheten fordras aktiva informationsinsatser. Som exempel 

kan n~imnas fortbildningen, där initiativ frtm r{1dcts sida lett till omfattande 

engagemang från bransch- och yrkesorganisationernas sida. \Hlinriktade 

insatser fordras nu m:ksi\ för all föra ut en mr111gfald resultat av tidigare 

fors\.;.ningssatsningar. 

Genom byggnadsforskningsavgifter beräknas fonden för byggnads

forskning under budgetåret 1978/79 ha tillförts 93,7 milj.kr. Till detta 

kommer statsanslaget som för samma hudget1\.r var 12 milj .kr. Övriga 

intäkter bl. a. ränteintäkter. beräknas till 17,9 milj.kr. Budgetäret 1978/79 

beräknas fonden för byggnadsforskning på detta sätt ha tillförts 123,(> 

milj.kr. Härtill kommer särskilda anslag för de energiinriktade verksam

heter som rådet ansvarar för. Totalt var rådet~. utfall för verksamheten 

under budgetåret 1978/79 169, l milj.kr. varav ca 71 milj. kr. har avsett 

energiinriktad verksamhet. 
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För innevarande budgctt1r riiknar riidct med att fonden. cxkl. siirskilda 

anslag för energiinriktade verbamhcter. tillförs 126.7 milj.kr.. varav 10 

milj.kr. utgör statsanslag. R:idets inkomster fr:1n byggforskningsavgiften 

ökar och stL>rleken av reserven r:i fonden för byggnadsforskning ökar 

fortfarande. R:"tllet bcriiknar att fondreserven vid 11tg;,mgcn av b11dgel:"ire1 

1974/80 kommer att vara 74 milj.kr. R(1de1 begiir för budgetåret 1980/81 ctt 

anslag om 10 milj.kr. 

Fiirl'clrag1111ile11 

R:1dets anslagsframstiillning för budgeti1ret 19811/81 innebiir en fortsatt 

verksamhet med i huvudsak den inriktning för trdrsreriL)lkn 1978/79-

1980/81 som presenterades i r<'illets anslagsframsliillning för budget;iret 

197K/7Y. Statsmakterna har i huvudsak ställt sig bakom den av riidet 

föreslagna inriktningen av verbamhetcn tpror. 1977/78: 100 bil. 16. CL! 

1977/78: 27. rskr 1977/78: 264l. 

Statsmakternas stiillningstaganden till inriktningen av rädeh verbamhet 

bör som tidigare ske iiver liingrc perinder. Enligt min 11rrfattning iir det 

dock angeläget att viktiga nya områden och viiscntliga föriindringar av 

existerande inriktning prövas i den årliga budgetprocessen. 

Jag vill i detta sammanhang framhälla vikten av forsknings- och ut veck

lingwerksamhet när det gäller miljö- m:h hiilsorisker i byggnadshcständet. 

Av särskild hetydclse iir f. n. fortsatt forskning Ol'h utveckling för att 

minska halten av radon och s. k. radondöttrar i befintliga byggnader. 

Fiir budgetåret 1980/81 beräknar jag behovet av medel för rådets verk

samhet till 8 milj.kr. Som n~irmare redovisades i budgetpropositionen för 

budgetåret 1979/80 (prop. 1977/78: 100 bil. 16. CU 1977/7'11.: '27. rskr 

1977/78: 264l har pensionskommitten i hetiinkandet (SOU 1977: 46) Pen

sionsfrågor m.m. föreslagit ~ttl byggnadsforskningsavgiften i dess nuvaran

de form upphävs. I avvaktan pä statsmakternas stiillningstagande till frå

gan om byggnadsforskningcns fortsatta finansiering bör rådet planera sin 

verksamhet på sådant sätt att omfottningen av verksamheten pä sikt inte 

överstiger t IO milj.kr. i det pcnningvfade som råder budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnad.~fi>rskning för budgetaret 1980/81 anvisa ett anslag 

av 8000000 kr. 

B 16. Lån till experimentbyggande m. m. 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

20 158000 

23 500000 

31 000 ()()() 

Reservation 2ll 58h 2()0 

Från anslaget, som infördes den I juli 1977, utbetalas lån till experiment

byggande som ingår som ett led i forskning avseende energihushållning i 
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hyggnader. ~kdlen hetalas ut a\ hostadsst yrelse11 efter beslut a\· statens 

rftd för hyggnadsfnrskning. Föreskrifter för bngiv11inge11 finns i rq!lerings

hrev for hudget[iret 1979/80 a\·seende anslag till bvggnadsforskning m. m. 

För bngivningen giiller en av riksdage11 fastst;illd ram för bl:'.slut som fiir 

hudgetäret 1979/80 uppgtir till 41 mil.i. kr. h1r budgetttren I WW/X I och 

1981/82 far prelimin;irt meddelas beslut om lfin intill ett bl'iopp a\' 32 milj. 

kr. re:-,p. 17 milj. kr. tprnp. 197K/79: 11~. Cll 1978/79: 37. rskr 1978/ 

79: 3941. 

St11tc11s riidfiir h1',i:g11adsfi1rs/..11i11g 

R;'idet har tidigare erinrat om att en föruts;i1111i11g for att energ1spar

planl:'.n (prop. 1977/78: 76. Cl 1 1977/78: 31. rskr lll77/7X: 34~) skall kunna 

genomföras är att kunskap lllll det effekt i vas te siittet att anviinda kiind 

teknik och teknik som urn.lviker negativa hieffekter snabbt fi.irs ut till 

landets alla kommuner och experter. Diirvid iir forskningsinriktat experi

mentbyggande ett viktigt siitt all snahht fiira ut forsknings- och utveck

lingsresultat till allmän tilHimpning innm byggnads•;ektorn. 

Rf1det hemställer fiir budgeti1ret I 9X0/8 I om all beslut om hin till forsk

ningsinriktat experimenthyggande m. 111. far meddelas inl)m en ram om 4fi 

milj.kr. samt atl ett anslag om 32 milj.kr. anvisas for delta ändam:'tl. Ritdet 

hemstiiller vidare om medgivande att under hudgo:t:iren 1981 /82, IYX~/83 

och 1983/84 meddl'ia beslut 11m l~m till experimentbyggande intill ett be

lopp av 37 milj.kr. resp. 28 milj.kr. och 19 milj.kr. 

Fiiredrar:a11de11 

Genom omläggningen av statshudgeten till näst<'. budgettlr kommer del

fonden Lån till experimentbyggande m. m. inom Fonden för läneunderstöd 

att ersättas av ett motsvarande reservationsanslag. Samtidigt hiir den 

föriindringcn vidtas att inflytande anwrteringar inte längre tillgodoförs det 

anslag i.iver vilket riksdagen anvi~ar det medclstillskott som behl1vs for 

låneverksamheten. utan i stiillet btir de inflytande amorteringsbeloppen 

redovisas på en sfö"skild titel pr1 statshudgetens inkomstsida. 

Det forskningsinriktade ex.perimcnthyggandet inom energihushflllnings

ornrådet är enligt min mening ett v;inJefullt medel Lir att snahbare omsätta 

teoretiska fMskning~resultat i praktiskt byggande. För budgetåret 1980/8 I 

förordar jag en beslutsram för Um till experimemhyggande m.m. om 44 

milj.kr. Inom denna ram har jag i enlighet med vad som angavs i prnp. om 

riktlinjer för energipolitiken m.m. I prop. 1978/79: I 15 bil. 3. s. 361 beräknat 

34 milj.kr. för forskningsinriktat experimenthyggande inom solv~irmeom

rådet. För långivningen bör för budgett1ren 1981/8~ och 1982/83 fasbtällas 

en preliminiir ram om 35 milj. kr. resp. 20 milj.kr. Amlaget bör för 

budgetäret 1980/81 ta~ upp med ett belopp av 31 milj. kr. 

Vid rådets planering av verksamheten beriiknas betydande belopp inom 

beslutsramen kl1mma att avsättas fiir vissa större projekt. För att inte 

onödigtvis försätta rådet i en tvftngssituation vid fi.'·rhandlingar om sådana 

9 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga /(J 
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projekt k,1r1 fiire L'lt h11dµe1;1rsskifte biir su111 tidigare oförbrnkad del av 

be-.l11tsra1nen fi_ir vardera av b11dgeuiren 1979/XO 01:h l'JXO/X I kunna 111nytt

jas ~iven under n;irma't p:1fiiljande budgeti1r. 

fag hc111s1iillcr all regeringen fiin.:sl:ir riksdagen all 

I. 111edge all bt•sli11 nm l:rn till experimentbyggande m.m. för med

delas ini ill L·t1 belopp av 4-WOO 000 kr. under budgctaret 1980/8 I. 

liks,1111 all lllilll) ttjad del av denna ram Eir u111y1tjas iiven under 

b11dge1;'1ret l'JX l/X2. 

, medge atl beslut om bn till experimentbyggande m.m. prelimi

niirt Lir meddelas in1ill cl! belopp av 35000000 kr. resp. 

:'tlOOOOOll kr. under b11dge1:·irc11 l'JXl/82 och 19R:'/X3, 

' medge alt 011tny11jad del av ram fiir besh11 under innevarande 

hndgei:·ir orn bn till experimentbyggande m.m. ff1r 11tny1tjas iivcn 

under budgeti1rc1 I '180/X I. 

4. 1 ill Lin 1i/I 1·.r;>l'ri111c111f'.'·gg1111de 111.111. för budgett1ret 1980/R I 

anvisa ett rescrvationsanslag av 31 000000 kr. 

R 17. Vissa encrgihcsparande atgärdcr inom bostadsbcståndct m. m. 

197X/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

890.'i32:i13 

49X 500 000 

800000 000 

Reservation I 25024X3.'i5 

Friin anslaget bestrids utgifter fiir statens ekonomiska stöd till energibe

sparande iitgärder i statliga byggnader. bostadshus. allm~inna samlingslo
kaler samt kommunala od1 landstingskomm11nala byggnader. Vidare be

strids frän anslaget bidrag till energiinriktad utvecklings- (Kh dcmonstra

tionsverksamhct inorn bostadssektorn. bidrag till kommuner för rtulgiv

ning m. m. i cncrgisparverksamhet samt vissa kostnader för informations

<Kh 111bildningsvcrksamhet i energifr[1gor med inriktning pä energiförbrnk

ningcn i byggnadsbcst~indel. 

Byggnadsstyrelscn handhar bidragsgivningen till energibesparande at

gärder inom statliga hyggnadcr. 

Bostadsstyrclscn och Einsbostadsniimnderna handhar stödet till energi

besrarande :'1tgiinler i bostäder. allmiinna samlingslokakr samt kommuna

la och landstingskommunala byggnader. Styrelsen disponerar anslaget för 

dels län och bidrag enligt kungörelsen ( 1974: 252) om statligt stöd till 

energibesparande fitgärdcr i hostadshus (omtryckt 1976:791. upphävd 

1977: 332). energisparlån och encrgisparbidrag enligt förordningen 

( 1977: 332) om statligt stöd till energisparande i bostadshus rn. rn. (ändrad 

senast 1979: 422) och förbättringslån enligt 2 a § kungörelsen ( 1962: 538) 

om förbiittringslftn (omtryckt 1976: 789. ändrad senast 1979: 2251. dels hi-
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drag enligt 38 a ~ kungön:lsen ( l'J73: 400l nm s'atligt stiid till allm:inna 

samlingslokaler tomtryckt 1976: 744. iindraJ sen:.1st 1478: 185 l nd1 enligt 

förorJningen t 1979: 816) om statsbidnig till energibesparande :'1tg:irder i 

kommunala och landstingskomm11nala byggnader m. m .. dcb information 

till allmiinheten rörande statligt stiid till encrgibcsparnndl' ~itgiirder inom 

styrelsens ans varsomrt1Jc. 

Statens ritd for byggnaJsforskning handhar biJragsgivningcn till ener

giinriktad utvecklings- och demonstrationsverksamhet irwm bostadssd.

torn. 

Ansiikningar om bidrag till kommunal radgivning i cnergisparfriigt.ir prii

vas av regeringen. An:ndcna bereds inom hostadsdepartemcntet. 

För Jisposition av innevarande budgetilrs anslag för L)lika iindam:1l giilkr 

följanJe av riksdagen faststiillda ramar fiir beslut om li1n nch bidrag. 

-------------
Ram for heslut 

----------·------· ----
I. Bidrag och );'in för cncrgihcsparande 

atgärder innm hc>stadshcst:rndct 
, Bidrag för encrgihesparande Mgärder 

i allmänna samlingslt>kaler 
3. Bidrag för energibesparande illgärder 

inom statliga byggnader 
4. Bidrag <Kh li\n för energibesparande 

!1tgiirder i kommunala och landstings
knmmunala byggnader 

.'i. Bidrag till energiinriktad utvecklings
och demonstrationsverksamhet 

'" BiJrag till kommuner fiir ri\Jgivnings
och besiktningsverksamhet m.m. 

17."i milj. kr. 

10 milj. kr. 

10 milj. kr. 

91l 111ilj. kr. 

22.2 milj. kr. 

95 milj. kr. 

Härutöver har riksdagen bemyndigat regeringen att inom ramen av MO 

milj.kr. besluta om utökning av de under 1-4 angivna ramarna om det 

hehövs med hänsyn friimst till syssclsättningsniget. 

A nsla i::.1fra 111stii Ilningar 111. 111. 

Bostadsstyrelsen lämnar inledningsvis en redogörelse för stöd

verksamhetens omfattning under h11dget[1ret 197'!1./79 sävitt avser bo~tads

hus. allmänna samlingslokaler samt kommunala och landstingskommunala 

hyggnader. För budgetf1ret 1978/79 faststäl!Jes ursprungligen en ram pt1 

864 milj.kr. till energihesparande {1tgän..ler i bost~ider. Sedermera utvidga

des ramen med 374.5 milj.kr. för projekt som gav sysselsättning ät anställd 

arhetskraft. Totalt har salunda I 238,5 milj.kr. stätt till förfogande för 

beslut om lån och hidrag till energibesparande ätgärdcr i bostiidcr. 

I frf1ga om bostadshus har stöd lämnats för 65 000 projekt. varav 58 000 

småhus och 7 000 tlerbostadshus. Diirutöver lämnades förb~ittringslån till 

I 100 projekt. Projekten omfattade tillhopa 263 000 l~igcnheter. Besluten 

fattade under budgetaret 1978/79 har avsett ett belopp av I 234 milj.kr.. 

varav 278 milj.kr. bidrag !inkl. räntefria förbättringslån) och 956 milj. kr. 
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ltin. Vid utg;)r1gen av budgt:ti1rt:t 1978/79 fanns hos länsbostadsnämnJerna 

17 370 ansökningar i balans mot 23 200 ett {1r tidigare. 

Av den totala ramen för budgct{iret pi1 I 238,5 milj.kr. har 20 milj.kr. ej 

displlnerats. Summan 20 milj.kr. inkluderar nterkallande av vissa tidigare 

fattade beslut. Att ramen inte utnyttjades till fullll berodde till största delen 

pii bristande personella resurser hos ntigra länsbostadsnämnder men även 

p[1 att den sista ramutvidgningen korn s:·1 sent under budgeti1ret att det inte 

var möjligt att hinna med att disponera hela ramen. 

I fr;)ga om bidrag till energibesparande i'1tgärder i allmiinna samlingslo

kaler samt i kommunala och landst ingskommunala byggnader har under 

budgeuiret 1978/79 beslut meddelats i 393 resp. 2 071 ärenden. Totalt har 

under budgeti'1ret beviljats bidrag för ändamålet med 5,6 resp. 54, I milj.kr. 

Den ursprungliga ramen för stödet till enagibesparande i"ttgiirder i kommu

nala och landstingsk<immunala byggnader m.m. pf1 40 milj.kr. har senare 

utvidgats med I 0 milj.kr. för prqjekt som gav sysselsättning åt anställd 

arbetskraft. Ytterligare 4.4 milj.kr. har överförts från den ram som inte har 

utnyttjats for stöd till allmiinna samlingslokaler. 

Styrelsen anför att för innevarande budgettlr har inte anvisats något 

anslag motsvarande de beslut om energisparlån som har beräknats kunna 

meddelas inom den fastshi!lda ramen. Anledningen härtill är pågående 

överviiganden om kapitalmarknadslinansiering av dess<1 ltrn. Med hänsyn 

hiirtill riiknar ej heller styrelsen med något anslag för budgetåret 1980/81 

för de energispnrlän som kan rymmas inom den föreslagna ramen. 

Styrelsen förutsiittcr - i enlighet med vad som har uttalats i propositio

nen 1978/79: 115 biU. s. 41 - att när beslut har fattats om en ändrad 

finansiering av länen beslut Liven fattas om anslag på tiföggsbudget för 

tiickning av långivningen under budgetflret 1979/80. Inom beslutsramen på 

I 175 milj.kr. kan besluten om lån beriiknas avse ett belopp av 884 milj. kr. 

Detta belopp bi.ir stä till bostadsstyrclsens förfogande fr. o. m. början av år 

1980. 

Bostadsstyrelscn föreslfa att ramen for bostfalcr upptas till I 550 milj. kr. 

Diirav kan beräknas att bidragen kommer att uppgå till 25 r:;. eller 390 milj. 

kr. För samlingslokaler erfordras ett anslag på 10 milj. kr. för kommunala 

och landstingskommunala byggnader 100 milj.kr. och för information I 

milj. kr. Tillhopa erfordras sålunda ett anslag på 501 milj. kr. 

8 y g g n ad s styre Isen anför följande i sin anslagsframstiillning. Änd

rings- och byggnads<irbcten i befintliga byggnader för att spara energi 

utförs fortlöpande. De åtgärder som hittills har utfi.irts omfattar i huvudsak 

inreglering av värmesystem, upprustning av styr- och regleranläggningar. 

installation av utrustning för drifttidsbcgränsning samt införande av åter

luftssystem och viirmeåtervinning. Vidare har byggnadstekniska och eltek

niska åtgärder påbörjats i syfte att spara energi. 

Med utgångspunkt i "Energisparplan för befintlig bebyggelse" (prop. 

1977 /78: 76) har verl<;et bedömt att den årliga mcdelsförbrukningen för 

verkets fastighetsbestand bör ökas väsentligt. En ytterligare ökning av 
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ambitionsnivi\.n torde vara m\\livcrad om hiin-.yn tas till att pri~utwdding

en för energi har varit ~nabbare iin beriiknat. I syfte atl ange rimlig 

amhitionsökning utarbetade~ 1978/79 översiktliga regionala energispar

planer. Försök till nwtsvar;mdc planer fi>r övriga extana mynuighctcr har 

även inletts under budgetåret 197X/79. Planern;1 kommer alt revideras 

årligen. 

För att kunna klara ökade insatser för ern:rgihesparandc ätgiirdcr har 

verket tillförts fem tjänster under huugettlret 1978/79. 

Resultat av denna resursförstärkning förväntas först unucr budget;\ret 

1979/80. 

Under år 1978 fast.stiilldes vilka statliga verk och myndigheter som kan 

erhålla bidrag utöver byggnausstyrelsen inom ramen for hostadsdeparte

mentets anslag. Bl. a. ges bidrag till energibesparande ätgiirder inom fortifi

kationsförvaltningens fastighetsbesltmd. Det viisentligt 1niikade ansvars

området för byggnadsstyrelsen har under hudgetflret 1978/79 medfört ökat 

mcdelsbehov och svårigheter för planering av framtida insatser. 

Byggnadsstyrelsen har i skrivebe den 29 juni 1979 till hostadsdeparle

mentct anmält att de sammanlagda kostnaderna som verket kommer att ha 

engagerat sig för vid utgången av budgetåret 1979/80 beriiknas uppgfl till 50 

milj. kr. mer än de medel som f. n. stär till förfogande. Inför budgeti\.ret 

1980/81 planerar styrelsen for en verksamhet på motsvarande niva. Bygg

nadsstyrelsen hemställer om en beslutsram om 50 milj .kr. for hudgetftret 

1980/81. 
Statens d1d för byggnadsforskning framhf1ller i sin anslags

framställning att insatserna inom energihushållningsomri1det koncentreras 

till mnlinriktat utvecklingsarbete och pfl att föra ut crht\.llna kunskaper i 

praktisk tillämpning, främst i samband med genomförandet av den av 

riksdagen antagna energisparplanen. Ökau vikt kommer alltså alt läggas 

viu prototyp- och demonstrationsverksamhct samt komponcntutvcckling. 

Enkla, praktiska lösningar med gol.I spareffckt och lönsamhet kräver mas

siva demonstrations- och informationsinsatscr riktauc till en bred mål

grupp. Men det är lika viktigt att föra ut information till allmän kännedom 

om sMana tekniska åtgärder. som har visat sig inte ge åsyftade energibe

sparingar eller som är alltför kostnadskrävande eller svåra att sköta. Mera 

komplicerade lösningar kräver speciella insatser som skall riktas till nyc

kelpersoner. 

Hittills vunna erfarenheter visar bl.a. att det är ytterst väsentligt att 

beakta samverkan mellan olika energibesparande 1\tgärder i en och samma 

byggnad. Det gäller att i varje byggnad finna den mest effektiva kombina

tionen av åtgärder och sedan genomföra dessa i rätt ordning. 

En energiinriktad verksamhet, som är direkt knuten till genomförandet 

av energisparplanen. avkastar även resultat som är direkt tillämpbara vid 

nyproduktion av byggnader eller resultat som endast kräver srna komplet

teringar för att kunna utnyttjas vid nyproduktion. Omvänt gäller all forsk

riings- och utveeklingsprojekt, som är inriktade på nyproduktion av bygg-

1ader. även avkastar resultat som kan tillämpas i befintlig behyggclse. 
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hir den energiiPriktaJe 11tvccklings- och LklllLHlstrationsvcrksa111hetcn 

m.111. (EL/I>) har för innevarande budget;ir anslagits 22.2 milj.kr. 1-'lir 

verksamheten under budgetiirct 1980/8 I heglir r;·idet 20.8 milj. kr. R;\det 

hcn1stlillcr vidare om bemyndigande att göra i1tagandc om lo milj.kr.. 12 

milj.kr. L>Ch 8 milj.kr. för budgett1ren 1981/82. 1982/83 och 1983/84. 

Statens p Ian verk anför följande. Under budgetaret I 97X/79 dispo

nerade planverkt:t 2 milj.kr. ur anslaget H 11. Vissa energibesparande 

{itgiinlcr inom bostadsbt.:st:·indet m.m. för övrig utbildning och information. 

friimst avselt for framstiillning av sllldicrnaterial m. m. avscendt.: fortbild

ning fi.ir yrkesverksamma i olika lcu i byggproeesscn. Planverket har 

genomflirt en första utbildning av iärare, SL1111 i sin lllr i kommunförbundets 

regi har utbildat personal for rf1d och service till fastighetsägare i energi

hushtdlningsfragor. Denna utbildningsverksamhet berliknas bli uppföljd 

under budget~1ret 1979/81\ och även dt1 ta en del av anslaget i anspdk. I 

övrigt har planverket stltllt medel till förfogande för SI FU. Bygginfo. Sveri

ges Byggnadsinspektiirer. Sveriges YVS-inspektörer. Rörfirmornas Riks

förbund och VYS-kkniska föreningen. för utbildningsmaterial th.:h kurs

verksamhet pi'! energihushtillningsomritdel. 

Regeringen har i propositionen 1978/79: 115 med riktlinjer för energipoli

tiken föreslagit att anshiget skall ökas till 3 milj. kr. varav 2 milj. kr. till 

ti.irtbildning m. m. Planvcrket forutsiitter att sädana medel även fortslitt

ningwis kommer att stiillas till verkets förfogande da ambitionsnivf111 kom

mer att ht)jas. 

Statens provnings ans ta It refererar i sin anslagsframstiillning till 

sin skrivelsc den 20 februari 1979 till bostadsdepartemcntet att regeringen 

matte bevilja provningsanstaltcn medel frän anslaget B 11. Vissa energibe

sparande åtgiirder inom bostadsbeståndet m.m. för insatscr inom 

cnergihushållningsomrädet avseende provning och kontroll. Insatserna bc

riiknades kräva 2 milj.kr. under 1vfl budgelår och 1.6 milj.kr. under det 

tredje. Enligt verket skulle denna satsning komma att medföra 

- att llct finns möjlighet all kontrollera all myndighetskrav (t.ex. Svcnsk 

byggnorm) pt1 byggnader och installationer uppfylls (s;)dana möjligheter 

finns inte arrnal än i mycket liten omfattning idag) 

-- att det finns möjlighet att prova och kontrollera egenskaper som är 

knutna till ltmc- och bidragsbestämmelser (si1dana möjligheter finns 

knappast alls idag. vilket medför att staten har dttliga garantier för att 

liine- och bidragsmedel används rättl 

- att provning och kontroll kan användas för felsökning för att spara 

energi 

- alt provning och kontroll kan användas i konsumentupplysningssyftc. 

Statens provningsanstalt vill återigen betona vikten av att denna sats

ning gentHnfors. Energiprovningsutrcdningen (I 1978: 06) arbetar visserli

gen med dessa frf1gor men provningsanstalten bedömer att de tltgärder som 

h~ir förcsläs inte pii längt när täcker de behov utredningen kommer att peka 
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ri1 inoill dctta betydelsefulla omri·:dc. Dct g;iller att i tid s;il.;.crst;illa att d~· 

nya rruduktcr och mctodcr. som blir resultatet av dc stnrn -;\atliga forsk

nings- och utvccklings- samt radgivningsinsatserna blir mt.'ningsfulla. Dct 

tar tid att bygga urr erfordcrliga mctnder lH.:h resurscr för rrovning och 

kontroll. Denna bedömning grumlar verket r{1 den omfa\tande kartbggning 

av omr~1det som vcrket gjl1rdc rcdan undcr v:1rcn 1977 lH.:h rcdovisadc till 

industridepartemcntet. Dctta matcrial har st;illts till utrt.'dningens förfogan

de. De ;itg;irder Sllm hiir föresn1s iir s;1dana Slllll kan genomföras inlHll 

ramcn för verkcts nuvarandc lokalcr. Statt.'ns pnivningsanstalt hemstiiller 

om 2 milj.kr. för utveckling av pnwningsmctlidcr m.m. inom cncrgihus

hi1llni ngsomrlidet. 

1:iircdroga11dc11 

RiksJagt.'ns 11eslut med anledning av förslagct till cncrgisparplan för 

befintlig bcbyggclse (prnp. 1977 /78: 76. C lJ 1977/78: 31. rskr 1977 /78: 345) 

innt.'bar att riksdagcn sll1g fast cn hög ambitionsniv;·1 fiir ell program fiir 

energibesparande ~1tgiirder inom bcfintlig bebyggelse. lvhilet formulcradl·s 

sii att riktpunkten skall vara att nettoenergiförbrukningen i det befintliga 

hyggnadsbest[mdet skall vara ca 35 TWh lägre lir 1988 lin vid bcslutstillfiil

let. En omprövning av programmet förutsattes ske inför budgetitrct 

1981/!C. 

Energis parplanen för befintlig bebyggelse skall i enlighet med regcrings

förklaringen fullföljas. Reglerna över stödvcrksamhctcn kommer att ses 

över i ~amband med omprövningen. Detta iir si1 mycket mcr angclägct niir 

oljepri~erna nu ökat väsentligt snabbare iin vad som antogs n;ir energispar

planen utarbetadcs. 

Riksdagens beslut v!ircn 1979 om riktlinjer för cnergipolitiken omfattade 

bl. a. vissa ändringar av stödet till encrgibesparandc i1tgärdcr i bostadshus 

m. m. (prop. 1978/79: 115 bil. 3, CU 1978/79: 37. rskr 1978/79: 394). Syftet 

med iindringarrw iir att styra stiidet till åtgärder som fran sarnhiillets 

utgilngspunkter är mest önshviirda.Riksdagens beslut innehar att regering

en fick riksdagens bcmyndigande att i ökad utsträckning besluta i fri1gor 

som ghller genomförandet av energisparvcrksamheten. Vidare inncbar 

beslutet all riintebidrag pt1 län till smt1hus inte liingre skall Himnas för 

arbeten som tinansicras med energisparbn samt att regcringen kan hcsluta 

att biurag till energibesparandc ätgiirder i s111[1hus i vissa fall skall kunna 

lämnas med högre belopp iin 3 000 kr. per lägenhet. Beslutct innefattade 

ocksil ökat stöd till kommunernas riidgivning m. m. samt ökade forsknings

och utvecklingsinsatser för utnyttjande av solvärme för uppvärmningsän

damiil. Med stöd av riksdagens bemyndigande har regeringen beslutat att 

energisparbidrag inte skall fämnas för den del av kostnaden för en förbätt

rad värmeisolering som avser renovering t.ex. utbyte av fasadskikt. 
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Rq!eringen tillkallade i samband med riksdagens hesli11 um energispar

planen för hdintlig behyggebe en delegation (Ho 1978: 0). Direktiv 

1978: 37. till1iggsdirektiv 1979: 94) för fr:1gllr om energihush!dlning i befint

lig bebyggelse, energihush:·iJlningsdclegationen. Den numera parlamenta

riskt sammansatta delegationen har till uppgifl att följa genomförandet av 

energisparplanen od1 vid behov initiera ;'itg;lrder eller utredningar samt 

11ppmiirksamma h:ilsorisker Slllll kan 11ppst:1 i samhand med energisparM

g;irder i hyggnadsbest!1nde1. 

Vid min anmälan till prnp. 1978/79: 11.'i llm riktlinjer för .:nergipolitiken 

thil.31 framhöll jag all det iir av grundläggande betydelse J'ör d.:n fortsatta 

energisparverksamheten att en omfattande utviirdering kommer till stiiml. 

Jag framhöll vidar.: att det iir ang.:läget att utviirderingsarhetet liiggs upp s~1 

att det kan uppfylla de anspri'1k Sllm riksdagen hehiiver fa tillgodllsedda för 

att kunna göra en llrnprörning. Den ombildade energihush[dlningsdelcga

tionen har enligt vad jag erfarit antagit ett arbetsprogram som syftar till att 

ge riksdagen ett utförligt underlagsmaterial för den llmprövning av energi

sparandets omfattning och inriktning som skall ske inför hudgett\ret 

1981/82. 

För att ta fram detta underlag har delegationen lagt ut ett 20-tal forsk

nings- llch utredningsprnjekt till olika forskningsinstitutioncr och högsko

lor. Det ilr dels projekt Sllm syftar till att helysa vilken omfattning och 

inriktning det för samh;lllct önskvärda energisparande hör ges. Dels är Jet 

projekt som skall förhiittra kunskaperna om hur olika styrmedel fungerar i 

praktiken. En tredje kategori forsknings- llCh utredningsprojekt försöker 

ge svar pt1 frfigor om hur energisparandet hör organiseras. 

Av siirskild betydelse för Jet fortsatta energisparandets lllllfattning och 

inriktning pt\ olika tekniska i'1tgänkr iir enligt Jelegatilrnen en bred empi

risk studie av olika tekniska {1tgiirders faktiska spareffektcr som genomförs 

i Stockholm, Göteborg, Lund. Lulet1 och Ume:'t. Dessutom genomförs t:n 

statistisk urvalsundersökning av i första hand hur energisparande titgärder 

med statligt stöd har genomförts och dilr st\ lir möjligt kompletterat med en 

redovisning av besparingens faktiska storlek. 

En sammanställning av kunskaper och resultat frttn forskning inom 

hyggomrt\det kommer att redovisas för delegationen. Det pågår vidare 

uppföljning av hur energisparstödct har fördelats. Därvid bör speciellt 

nlimnas att delegationen avser att li'lta studera effekterna av de regeländ

ringar som genomfördes den I juli 1979. 

Styrmedclsfrägorna ägnas ett stort utrymme i delegationens arhete. I 

olika projekt undersöks hur priser. information och olika slags administra

tiva styrmedel kan användas för att p[iverka energianvlindning och t:nci::rgi

sparande i det befintliga byggnadshesttindt:t. Ett projekt behandlar t. ex. de 

styrmedel som päverkar den kommunala beslutsproeessen medan ett an

nat söker isolera styreffekterna pä energisparandet av respektive pris och 

information. Betydande arbete läggs ned p{t att utvärdera lnn- och hidrags-
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system. AJministrativa stvrmedel ges sLirskilt utrvmmc i utrcdningsarhetet 

och effekterna av olika komhinationer av administrativa styrmedel under

söks. 

Delegationen lägger särskild vikt vid en utvärdering av den kommunala 

planerings-, rt!dgivnings- och bcsiktningsverksarnheten. Av betydelse för 

det mer längsiktiga energisparandet är samhandet mellan energiplanering 

och samhällsplanering. Även denna fr{1ga är föremi\I för delegationens 

studier. Därvid heaktas sambandet med stadsförnyclsefrftgorna. 

En annan viktig frftga som studeras av delegationen Lir avviigningen 

mellan spartitgärder och energitillförsel. Spedellt uppmärksammas frf1gor 

om i vilken utsträckning man skall vidta energispariitgärder i samband med 

fjärrvärrneutbyggnad. Flera projekt söker göra bedömningar av den framti

da energiprisutvecklingen och Jcss inverkan p!t energisparprograrnmct. 

Delegationen har vidare initierat ett flertal projekt för att belysa de 

samhällsekonomislrn konsekvenserna - dv~. effekterna p~1 syssebättning, 

handelsbalans m. m. - av sparplanens genomförande. 

Vad glillcr energisparandets effekter på sysselslittningen stl undersöks 

även förekomsten avs. k. gra arhetskraft. 
Även inom en rad andra Lllnri'1den har delegationen tagit initiativ till nya 

undersökningar samt tagit del av pt1gi'tende forsknings- och utredningspro

jekt. Huvuddelen av resultaten friin delegationens arbete kommer enligt 

vad jag erfarit att föreligga och redovisas för regeringen under våren 1980. 

Staten har genom det successivt upphyggda stödet till energibesparande 

åtgärder fått till stiind en omfattande verksamhet beträffande energihus

hållning inom befintlig bebyggelse. För att de berliknade energispareffek

terna skall kunna uppnäs iir det angeläget att de ätgärder som vidtas för att 

minska energianvändningen far e!l riktigt utförande. Detta uppnås enligt 

min uppfattning säkrast genom att arbetena utförs av arbetskraft anställd i 

seriösa företag. För att trygga de sociala t1tagandena för arbetskraften 

inom byggbranschen samt för all öka garantierna att sociala avgifter och 

skatter inbetalas är det angeläget att arbetena utförs av seriösa. momsre

gistrerade företag. Jag kommer därför att pröva bl. a. om det hör införas 

bestämmelser som innebär att lån och bidrag endast lämnas för åtgärder 

som utförs av momsregistrerade företag. En sadan ordning får emellertid 

enligt min mening inte innebära att åtgärder som en fastighetsågare själv 

önskar utföra i eget hus undantas frftn cncrgisparstöd. 

I avvaktan på energihushti.llningsdelcgationens ut värdering av energi

sparplanen för befintlig bebyggelse är jag inte heredd att nu föreslå riksda

gen några förändringar av gällande ordning. Jag avser att äterkomma till 

regeringen i annat sammanhang med förslag. 

Jag har tillkallat en särskild utredare (Bo 1979: 03 Dir 1979: l l I) med 

uppdrag att utreda och lämna förslag beträffande mätning och debitering, 

individuellt eller i mindre kollektiv, av energi för uppvärmning och tapp

varmvattenberedning. Uppdraget avser enligt direktiven mätning och debi-
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tering fiir si1viil hustiidcr som lokaler. förvaltning. serviccverksamhet. 

srn[1i11duslri elc. I 111redningen hör enligt direktiven - förutom energihus

h:illningsclkklerna - redovisas de tekniska. ekonomiska. administrativa 

uch sociala fiinllsiittningarna samt bcredskapseffckterna. 

Jag övergiu· nu till att hehandla storleken av investeringsramen för 

e11crgihcsparande i1tgiinler i hclinllig hebyggelse. I nvesteringsramen för de 

hyggnads;1tg~inler som föranleds av planen heriiknades i propositionen om 

en encrgisparplan för hdintlig hebyggelse (prop. 1977/78: 7ol till ca I.X 
miljarder kr. för b11dget;1ret 1978/79 och ca 2. 7 miljarder kr. for budgetMet 

197lJ/80 samt 3.o miljarder kr. för budgetitret llJ80/81. Beriikningarna 

gjordes i det prisliige som antogs råda i'tr 1978/79. 

Riksd;1gen uttalade med anledning av pn•positionen att sparprogrammet 

skulle hyggas upp stegvis med en upptrappning av insatserna tCU 1977/78: 

31. Fil.I 1Y77/7X: 3y. NU 1977/78: 4y. AU 1977/78: 5y. rskr 1977/78: 

345). 

Atgiin.ler fiir hushällning med energi i hyggnadshesHmdet är, mot bak

grund av Sveriges stora oljeberoende och dess effekter pf1 landets handels

hal;rns. av avgörande betydelse för en framgt1ngsrik energipolitik. Jag 

hcriiknar diiri"iir en fortsatt uppbyggnad av investeringsramen för energibe

sparande i11gärder i befintlig hebyggelse till 3, 7 milj;1rder kr. för budgetäret 

ll)80/8 I. 

Jag anser som jag tidigare fram Ml lit i annat sammanhang det angelägna 

att na iikade energibesparingseffekter i den befintliga behyggelsen. I detta 

syfte beslöt riksdagen (prop. 1978/79: 115. ClJ 1978/79: 37, rskr 1978/79: 

394) om vissa regeUindringar som genomförts fr. o. m. I juli 1979. I den 

mi111 det Nt grundval av bl. a. energihushällningsdelcgationens utvärdering 

och ut veckling av oljepriserna visar sig motiverat att utöka investeringsra

mcn har jag för avsikt att till regeringen äterkomma med förslag om 

ytterligare utökning av investeringsramen for energibesparande {1tgärder i 

befintlig bebyggelse för budgctäret 1980/81. 

Energiministern kommer senare idag vid sin behandling av anslaget E 6. 

Energihesparande [1tglirder i11llm näringslivet m. m. all framhälla att det 

hör inriiltas ett länesystem för energibesparande Mgärder inom näringsli

vet. Den niirmare utformningen av villkoren för lånen. bl. a. avgränsningen 

mot nuvarande stödformer inom bostadsdepartementets ansvarsområde, 

avser han att efter samråd med mig återkomma till under vären. 

Finansiering av eni.:rgisparlån 

Vid min anmälan till prop. 1978/79: 115 om riktlinjer för energipolitiken 

(bil. 3) tllg jag bl. a. upp fr~\gan om kapitalmarknadsfinansiering av energi

sparhinen. Frr1gestiillningen var föranledd av att det i prop. 1977/78: 76 

med energisparplan för befintlig bebyggelse hade förutskickats att förslag 

skulle föreläggas 1978/79 ärs riksmöte om en ändrad ordning för finansi

eringen av det statliga energisparstödet till bostadshus m. m. Enligt sist-
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niimnda rn1rl1sition skulle fr. ll. ni. budgdard 1'179/80 enda'>t hidrag och 

suhventil111er direkt hdasta statsbudgeten. 

Vid min behandling i rror. 1978/79: 115 av fr;'tgan lHll en Himrlig llrdning 

för finansiering av energisparUnen kom jag fram till all l"r:igan hehövde 

Öh'rviiga'> ytterligare. Jag llivade alt ;\tnlwmma under hösten 1979 i s;"tllan 

tid all riksdagen skulle kunna hesluta om finansieringsformen fön: arsskif

tet 1979-80. 1 avvaktan hiirpa hesliit riksdagen tprnp. 1978/79: 115 hil. -~· 

CL 1978/79: 37, rskr 1978/79: .~941 i enlighet med regeringens förslag all 

dillillsYarande ordning för finansiering av energisparhin över statshudge

ten skulle tilliimpas under hela i1r 1979. Sedermera beslöt riksdagen rä 

förslag i rror. 1979/80: 62 tCU llJ7lJ/RO: 7. rskr 1979/80: l llJl att nuvarande 

ordning skall tilhimpas iiven under första halvi·iret !980. Jag vill nu r;·1 nytt 

la urr fr;1gan om finansiering av energisparbn. 

Till grnnd fiir min behandling av fr;i)!an om de framtida formerna för 

finansieringen av energisparhin i rror. 1978/79: 115 lag ett förslag av cner

gihushallningsdelcgationen om ändrad finansiering av energisparl;1n 

fr.o.rn. hudget:iret 1979/80. Förslaget hade utarbetats efter samr<1d med 

delegationen (In 1967: 30) för hostadsfinansiering tDFHI. Det innehilr i 

korthel all nuvarande administrativa ordning och regler för utbetalning av 

energisparbn behf11ls men att ell s~lrskilt statligt kreditinstitut inrättas för 

att Lina urr de medel som behövs för li1ngivningen. 

f'ör egen del anförde jag inledningsvis att det fanns skill, främst statsfi

nansiella. som talade för alt l{1nedclen i det statliga energisparsti.idet i 

framtiden borde finansieras pii annat sätt än över statsbudgeten. Jag fram

höll doi.:k samtidigt att enbart dessa skäl inte fick vara avgörande för el\ 

ställningstagande i fr~igan. Av stor betydelse ans~1gjag det vara att ett nytt 

finansieringssystem kunde utformas st1 atl det inte skulle försämra möjlig

heterna för den enskilde alt pi1 ett smidigt sätt fa det stöd som han eller hon 

är beriittigad till. Civilutskollet hade tidigare (Cl! 1977/78: 31 I gett u11ryck 

för samma uppfattning. 

Iktriiffande energihw;hi1llningsdelcgationens förslag konstaterade jag 

bl.a. all det kunde förefalla vara en delvis oniklig omgting att inrätta ett 

nytt kreditinstitut för en verksamhet som redan befintliga kreditinstitut 

skulle kunna svara för. Jag konstaterade detta mot bakgrund av de syn

runkter som fullmäktige i riksbanken hade fört fram med anledning av 

förslaget. Att fägga l~mgivningen pf1 de kreditinstitut som i dag avses ha 

fortsatta uppgifter inom fastighetskreditgivningen till hostadsbyggandet. 

dvs. Konungariket Sveriges staushypotekskassa. Svensk bosradsfinansie

rings aktiebolag BO F AB och Sparbankernas I nteckni ngsakt iebolag (SPI N

TA Bl kunde enligt min mening te sig naturligt med hänsyn till att energi

srart"inen är av längfristig natur. Jag ansiig därför att det fanns anledning 

att parallellt studera en ordning enligt vilken dessa tre institut har hand om 

bi1de upplåningen och utbetalningen i fraga om energisparlt111. Vid kon

takter mellan företrädare för regeringskansliet och de tre bostadsinstituten 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 140 

hade framkl1mmit att in~tituten v;n int resscradc av all medverka till en 

sädan lösning. Lhrvid fiirutsattcs all staten skulle infi.ira en ltinegaranti 

som siikerhet för lftn fr[m instituten. Betriiffamk huvuddragen i ett sf1dant 

system. liksom huvuddragen i ett system enligt energihushtillningsdekga

tionens för~lag. herjag att fä hiinvisa till min redogörelse i prop. 1978/79: 

115. 

Betriiffandc förutsiittningarna för en ny linansieringsordning p~i omr{1det 

anförde jag dessutom att det iir av siirskild betydelse att det skapas full

goda garantier för att krediter under hyggnadstiden lämnas utan störning

ar. Jag framhöll ocks;i all ett nytt tinansieringssystem mf1ste bedömas med 

hänsyn till dess möjligheter all fungera vid en eventuell kommunalisering 

av besluten i energisparfrtigor. 

Vad jag anförde i finansieringsfri1gan föranledde civilutskottet (('U 

1978/79: 37 s. 15-161 all bl.a. uttala all en fortsatt finansiering iiver stats

budgeten iir i första hand naturlig med hiinsyn till de brister som 

kreditprioriteringssystemet har visat sig ha pf1 lanemarknaden i övrigt. En 

lösning där dessa kreditansprt\.k skulle fö konkurrera pä kreditmarknaden 

med främst anspräk för bostadsbyggandet skulle enligt utskottet innebiira 

en principiell förs~imring av nuvarande förhållanden. Utskottets uttalanden 

i denna del föranledde ingen erinran från riksdagens sida (rskr 

197'/l./79: 394). 

Dessa uttalanden <tV civilutskottet torde i första hand ha avsett en 

ordning diir bostadsinstitutcn övertar uppläning och utbetalning i frt1ga om 

cnergisparli'ln. Utformningen av ett s:1dant system har varit förcmäl för 

fortsatta överläggningar mellan företriidare för regeringskansliet och de tre 

bostaJsinstituten. Det har ingtitt i flirutsiittningarna för dessa iiverHigg

ningar att systemet inte far medföra ntigon försämring för den enskilde att 

fä det stöd som denne lir berättigad till och att staten inte kan medge att 

högre låneavgifter tas ut av den enskilde än vad som f.n. giiller för energi

sparlfö1. Det sistnämnda innehär hl.a. att räntevillkoren för länen skall 

anpassas till dem som gäller för institutens bottenlångivning och att riinte

marginalen för vara högst 0.25 ':.:;. För uppläggning av lån och vid överta

gande av lån f{1r tas ut en eng~mgsavgift om högst 150 kr. Bostadsinstituten 

har emellertid ansett att man för dessa Ian antingen mtlstc fä höja räntemar

ginalen ytterligare eller vid sidan av uppläggnings- och övertagandeavgif

ten ta ut även aviseringsavgifter. Enligt instituten är det ökade administ

rationskostnader på grund av det förväntade stora antalet smt1 ltm som 

motiverar detta. 

Jag har vidare inhämtat att systemet bl.a. förutsätter att banker och 

bostadsinstitut tar ett kollektivt ansvar för krediter under byggnadstiden. 

Behovet av byggnadskrediter skall dock i första hand tillgodoses av bank

systemet. Systemet förutsätter ocksa att länesökanden vänder sig till flera 

från varandra helt fristående instanser - till en för att få länet i princip 

beviljat och till en annan för att fä länet utbetalat. 
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Av vad jag nu har anfört framgar att ett system med en statlig kreditga

ranti for bn hos hostadsinstituten kan leda till ökade kostnader för den 

enskilde och risk for störning<ir i kreditgivningen. Enligt min mening g~lr 

det inte att utforma systemet sfi att det kan anses tillgodose de krav S<lm 

riksdagen har uppställt. En s~idan nrdning hör därför inte införas. Inte 

heller bör energihushttllningsdclegationens förslag ge1h1111föras. Det försla

get torue i llCh för sig tillgodose de av riksuagen uppstiillda kraven i 

tillräcklig grad. Förslaget har emellertid vissa andra nackdelar. Det förut

sätter hl.a. att en helt ny organisation för kapitalanskaffning p{1 kredit

marknaden hyggs upp. Enligt min mening finns det knappast skiil fi.ir en 

st1dan ny organisation när verksamheten iiven i fortsiittningcn praktiskt 

sett är att hctrakta som helt statlig. 

Inget av de alternativ till den nuvaramk ordningen för finansiering '"' 

energisparl:in som jag hittills har redovisat iir sil!edes inviindningsfritl. Vid 

den fortsalla heredningen av iirendet i regeringskansliet har emellertid 

frägan om att ersiitta Jet nuvarande energisparhinet med ho-;1adsli111 fiir 

omhyggnad tagit'\ upp. Även en si1dan ~1tglird skulle medföra att en del av 

H111givningen läggs ut pä kreditmarknaden. Det statliga hostadsfinansie

ringssystemet förutsiitter nämligen fan Mtn hostadsinstituten i princip upp 

till 70 r_::; av läneunJerlaget för hostadsbn. 

Frågan huruvida energispar!11gärder i hostadshus m.111. skulle finansi

eras med stöd av bl.a. hostausJ:m i stället för energisparian togs upp i prop. 

197h/77: 107 om hush[11lning med energi i byggnader m.111. Bakgrunden till 

frt1gestlillningen var ell förslag av hostadsstyrelsen om att föra över he

stämmelserna i lien J{1varande kungörelsen ( 1974: 252) um statligt stöd till 

energibesparande f11gäruer i bostadshus tupph~ivJ 1977: 3321 till hnstadsli

nansieringsföroruningen. I propositionen (s. 35) anförde Jt1varande ho

stadsministern bl.a. att en sanwrdning av bestämmelserna inom ramen för 

gällande energisparkungörelse si1vil! gällde stödet för enbart energihespa

ranue [1tgärder var all föredra. Därigenom kunJc man uppnt1 bl.a. enhetliga 

regler i fräga om lancns storlek fiir olika fo11agarkategorier. Mot denna 

bakgrund föreslogs all energisparkungörelsen skulle behMlas och all en 

samuruning av reglerna skulle ske p;) sh siill att bestämmelserna i hostads

finansieringsförnrdningen om lån till energibesparande atgäruer sft langt 

möjligt fördes in i kungörelsen. Förslaget gnubndes ;iv riksuagen tCU 

1976/77: 32. rskr 1976/77: 244). 

Genom riksdagsbeslutet upph~ivJes si'1lcdes den I idigare möjligheten att 

fä bostadslt1n för energibesparande atgärJer i blistaushus m.m. Den friim

sta anledningen härtill var all hostadsH\nereglerna inneb~ir alt fanets stor

lek inte är detsamma for alla lftntagarkategorier. F.n. gäller att h,1stausl!in 

fi.ir ombyggnaJ lämnas med JO r;;. av laneundcrlaget för bl1stadslt111 0111 

huset ägs av hl.a. en kommun eller ett allmli.nnylligt bostadsföretag. med 

29 '!i· om huset ägs av en bostausrättsförening med viss kommunal insyn. 

med :!5 r,-;. om huset är ett småhus som skall behos av ltmtagarcn samt med 
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15 'i i iivrig fall. Till vissa siirskilJa l{t11tagargruppcr kan hostadslan fiir 

nmhyggnad liimna.-; med :::o ':·;. av l;·1ncundcrlagct. Systemet garanterar 

hernende pil l:1ncandclens storlek bndinansicring inom totalt 100. lJlJ. 9.'i. 

90 resp. X.'i r·; av laneundcrlagel. Den I januari 1980 iindras dock reglerna i 

fr:·1ga om d.: tv;'i sistniimnda kategnrierna si't att hostadsl;·1n till dessa i 

fortsiittning.:n kan Himnas med 22 r; av bnellndcrlaget vilket ger en liincfi

nansiering innm totalt 92 'i· av llnuerlaget !pn1p. 1978/79: 209. CU 1979/80: 

4. rskr 1979/XO: 31J. 

Troh de skiil som i'tr 1977 anfördes mot att införa hostadsbn för cnergi

hesparande {ttgiirder i hostadshus har jag ansetl del nödviindigt att nu p:'t 

nytt överviiga en s;'1dan ordning. Vad forst giiller rnöjligh·~terna att i1stad

knmma enhetliga l:incgriinser vill jag erinra om att twstadsh\n för sådana 

atgiirder för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen ( 197.'i: 129) om 

hidrag av statsmedel till forhättring av boendemiljöer Hirnnas enligt he

stämml'iser som iir lika oavsett l[intagarkatcgori. De nuvarande reglerna 

nwd olika lt1negriinser för skilda ltintagarkatcgorier iir s;'iledes inte i nch för 

sig nf1got hinder mot att i f1«'1ga om l;'1ncdelen i energi~parstödet iiverg;'1 till 

hostadslitn enligt hos!adsfinansieringsförordningen. 

Att vidja bnstadsltrn för ombyggnad som finansicringsform vid sidan av 

encrgisparhidragct inncbfa hl.a. att man utnyttjar en rcdan befintlig och viil 

fungerandc statlig länenrganisation. Dclla tillgodoser inte minst kraven på 

fortsatt smidighet när det gäller den enskildes möjlighetcr att fä det stöd 

han Lir heriittigad till. Dessutom ger en sådan lösning möjligheter till en del 

administrativa förenklingar. 

Rehovet av att i vis:-. män minska helastningen pf1 statsbudgeten är enligt 

min mening ocks{t ett skiil som talar för dcnna lösning. Det hiir dock 

framhttllas att alternativet med bostadsE)n ger inte samma budgeteffekt 

som n~)gon av de tvi1 andra redovisade alternativen. Beriikningar som har 

utförts inom hostadsdepartementcl visar att den belastning som energi

sparstödct förorsakar pi1 statsbudgetcn skullc komma att minska med 

J.'i-20 r:; per ~\r. Vid t.ex. en total årlig ram för energisparstödet till 

bostadshus om 2 miljarder kr. skulle sf1ledes belastningen p:'1 statsbudgeten 

minska med mellan 300 och 400 milj.kr. 

All alternativet med hostadsl~rn inte ger störrc budgetmässiga bcsparing

ar hänger samman med att stödet till energibesparande <"ltgärder många 

gt\ngcr avser förhidlandevis smfi belopp vilket mcdför att reglerna om s. k 

fördjupning av hostadslänet kan bli tillämpliga. Bostadslän för omhyggnau 

av smf1hus fä.renligt dessa regler bl .a. alltid fördjupas om lirneundcrlaget är 

högst 25 000 kr. I fri\ga om flerfamiljshus gäller detsamma om läncunderla

get är högst I 00 000 kr. Hänsyn härtill har tagits vid beräkningarna. 

Det finns således skäl som talar för att i den situation som nu föreligger 

välja bostadslirn för ombyggnad som finansieringsform vid sidan av encrgi

sparbidraget i stället för det nuvarande energisparlänet. De olägenheter 

från främst energipolitisk synpunkt som skulle kunna uppstt\. till följd av att 
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regkrna om energisparl:lll skiljer sig fri"tn hostadshinereglcrna kan förhind

ras gennm all siirbesliimllll.!lser inför' fiir hos1adsl:1n för cnergihesparande 

i11giirder. 

~fot bakgrund av vad jag si1lede~ har anfört förordar jag a11 det 1111var;111-

dc cnergisparl:lllel slopas och ersii11~ av bostadsbn fiir ombyggnad och 

lfarmcd sammanhiingande underliggande kredit. 

Som jag har niimnt i det fi.ireg;iende har riksdagen beslutat alt giillande 

ordning i fraga om encrgisparlt1n skall tilliilllpas till utg:rngcn av juni 1980. 

Jag förordar diirför a11 den av mig föreslagna överg:ingen till bostadsl;'1n i 

fri·iga om energibesparande f1tgärder sker den I juli 1980. 

Vad jag nu har fi.irordat innehiir si'ilcdes all finansieringen av l:'1n för 

energibesparande fltgiirder i bostadshus även i fortsiittning~n blir en i 

huvudsak statlig angefagenhet. f'i.irdekn i förhi11landc till nuvarande ord

ning med förslaget ligger friilllst diiri att hostadsl;'inesystemet. till skillnad 

fdn energisparstödet, förutsiitter att linansieringsbehovet delvis skall 

tiiekas via ltin direkt fdn kredit marknaden. 

Vad sedan giiller den närmare utformningen av grunderna i fr:'1ga Olll 

bos1adslf1n för energispariltgiirder vill jag till att hörja med fram Mila vikten 

av reglerna för dessa li1n och Hin för sedvanliga omhyggnader blir s:1 

enhetliga som möjligt. Som redan har berörts torde det dock vara nödvän

digt a11 pt1 vissa punkter införa särbestämmelser i frt1ga om bostadslitn för 

energisparfögärder. En si'\dan runkt iir regeln att hostadsli1n inte liimnas for 

ombyggnad av endast ringa nmfattning. Enligt hostadsstyrelsens föreskrif

ter till bostadsfinansieringsförordningen gäller f.n. att lflll inte liimnas om 

ltrneunderlaget är högst 10 000 kr. vid smtlhus och 25 000 kr. vid flerfa

miljshus. Energisparl:in däremot lämnas om den godkända kostnaden för 

f1tgärden är så lt1g som I 500 kr. 

Att i samband med den föreslagna övergilllgen frf1n energisparlfln till 

hostadsbn höja den nedre gränsen för lirn till den som gäller i fr{1ga om 

hostadsl1rn för omhyggnad skulle enligt min mening allmilnt sett innehära 

en allvarlig försämring av stödvillkoren. Jag vill do1.:k i sammanhanget 

erinra om vad jag anförde i prop. 1978/79: 115 (s. 16) om att allministrativa 

skäl talar för att nedre gränsen för energisparbidrag 01.:h energisparl~ln höjs. 

Jag framhöll diirvid bl.a. att en lösning kunde vara att en förh~tllamlevis 

mi'tttlig höjning av gränsen för lägsta kostnad komhineras med att endast 

energisparbidrag lämnas till arhelen av liten omfattning. men att en slidan 

ordning behövde övervägas ytterligare. Jag räknade med att dessa frt1gor 

skulle komma att tas upp av bostadsstyrelsen i dess fortsatta arhete med 

förenklings- och rationaliseringsfriigor inom lt1nehanteringen. Enligt vad 

jag har erfarit övervägs frt1gan f.n. inom bostadsstyrclsen. I avvaktan pil 

resultatet av styrelsens överväganden förordar jag att den griins som nu 

gäller i friiga om energisparlän skall gälla även i fråga om bostadslän för 

energibesparande åtgärder. Mitt förslag innebär att bostadslån för sådana 

[1tgiirder skall kunna lämnas även i det fall att Mgärden bedöms vara av 
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ringa omfattning. Som cnJa förutsiittning fi.ir bostadslhn som avser energi

sp.iri1tgiirder bör giilla att energisparbidrag har beviljats. 

För vissa atgiinlcr kan man i nuvarande system fa enbart energisparl!1n. 

Detta gäller s{1dana ;ugiirder Sllfll är direkt fiirankdda av stödheriittigade 

ätgiirder i fr'iga om väggar. fönster och bjiilklag. Rosladslf111 hör kunna 

famnas liven för st1dana följd{1tgiirder. 

En annan punkt diir siirbcslämrnelser torde vara nödvändiga lir. som jag 

redan har berört. frägan 0111 lfrneandelcn för olika lf111tagarka1egorier. All 

för bllstadslrtn för energibesparande [1tglirda tilHimpa nuvarande regler i 

bos1adsfinansieringsförnnlningen om olika lf1neandelar för siirskilda lt111ta

garkategorier skulle innebära all man stäl\Je krav pila\\ cnskillla ägare av 

nerfarniljshus samt srni1husägare skall medverka i finansieringen pii ett 

annat och mera omfattande sätt än f. n. Enligt mir: mening finns det inte 

sklil att vid en överg<'.111g till bostadslt111 fräng{1 den nuvarande ordningen p~i 

denna punkt. dvs. att li111e1s storlek beräknas enligt regler som lir lika för 

alla ltrntagare. Jag fönm.lar därför att bostadslfrn för energibesparande 

!1tglirdcr - oavsett ltintagar1'ategori - lämnas med JO r·; av lf111eunderlaget. 

l\kd l<'111eunderlag avser jag i delta sammanhang den 1'ostnad för ~)tgärder

na som Hinsbostadsnämnden godkänner minskad med det energisparbidrag 

som beviljas. 

Ylterligare en punkt diir siirbestämmelser torde behövas gäller räntebi

dr:tg i samband med bos1adsnin som avser smt1hus. Ptt förslag av regering

en i prop. 1978/79: 115 beslöt riksdagen - som ett led i strävandena alt i 

första hand styra stödet till mindre investeringskrävande i1tgärder - all 

rlintebidrag fr. o. m. den l juli 1979 inte fangre skulle lämnas i samband 

med nya cnergisparlän till smt1hus. Mot denna bakgrund förordar jag att 

riintebidrag enligt bostadsfinansicringsförordningen inte lämnas till kostna

der för ränta pi:l bostadsltmet och underliggande kredit till den del bostads

Jf1net med tillhörande underliggande kredit avser energibesparande f1tgär

der i sm:1hus. Vad särskilt beträffar det fallet alt hostadslän har beviljats 

för samtidiga ombyggnads- LJch energispar~ttgärder, de s.k. kombinations

fallen. innebär mitt förslag att räntebidrag bör lämnas endast till ränta p;'\ 

den del av bostadslänel med tillhörande underliggande kredit som avser 

andra ätgärder än energisparätgärder. Vid tillämpningen av regeln om att 

räntebidrag utgär endast om ltineunderlagel vid ombyggnad av smt1hus är 

minst 25 000 kr. bör därvid hänsyn tas bara till kostnader för andra 

åtgärder än energispartitgän.ler. 

Ocks{1 i fråga om kravet pi1 säkerhet för lanet finns det skäl att införa en 

särbestämmelse. F.n. gäller i fråga om encrgisparltin till amlra än kom

muner eller samfällighetsföreningar all säkerhet skall ställas om lånet eller 

summan av lftnet och f1terstf1ende skuld pii tidigare beviljat energisparlån 

uppgår till minst 20 000 kr. Denna ordning. som innebär att lån under 

20000 kr. normalt lämnas utan säkerhet, infördes bl.a. för att underlätta 

liineadministrationen. Oet har emellertid framkommit att det kan uppsta 
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problem med 1:-in uta11 siiknhct 11iir det hus fiir vilket l:inel :ir hnilja1 

överg:1r till ny iigare. I dessa fall kan li111emyndigheterna l\·in):!as till L'lt 

betydande merarbete för all sp:lra den ursprunglige lantagarL'll. Risken fiir 

oliigenheter av detta slag far anses vara störst 11iir b11et har en !;111µ 

amnrteringstid. Med hiinsyn till vad _jag har inhiimtal 11111 1111varandc pra\is 

i frt"1ga om amorteringstidens Hingd vid olika l:inestorkkar tordL· en siink

ning av griinsen för J;rn utan s:ikerhL·t till .'.i OtlO kr. vara motiverad. Ln 

si1dan siinkning inncbiir med nuvarande pra\is att i princip endast Ian med 

amorteringstiJer p~1 högst fem i1r i fortsiittning.l'll f:ir betalas 111 utan siikcr

het. Jag förorJar stilcdes all Lien griins diir lt1ntagare. som inte iir kom

muner eller samfallighetsföreningar. skall stiilla -;iikcrhet for ltrn till cnngi

sparåtgfader siinks från nuvaranJe 20 000 kr. till .'.' 000 kr. 

En siirbestiimmclse torJe ocksa behövas i fr[iga 0111 bcsviirsregkrn:1 11111 

det som jag har förordat i fr:'1ga 11111 J;·in fiir cncrgispariitgiirdcr godkiirms. 

F. n. giiller att beslut i fr[1g11r som riir energisparbn C1r Ö\crklagas till 

regeringen endast om si"lllant län lämnas i kl1mbination med bostadsl:in fiir 

ombyggnaJ. Jag fiirordar att en motsvarande bcgriinsning i r:i1ten alt 

överklaga besvi"ir görs o..:ksii fi.ir framtiden. Besviiren hiir allls:'r inte f:t föras 

vidare till regeringen i de fall niir bostadsbn.:t avser endast s{1dana arbeten 

som belt111as enligt Je av mig föreslagna siirreglerna for encrgisparalgiirder. 

I övrigt bör Je grunder som gäller i fraga om bostadslan fiir sedvanliga 

ombyggnader tilliimpas iiven beträffande bostadsl;'111 för cnergihcspar:mdl' 

åtgärder. Det innebiir bl.a. att kostnaderna för energibesparandl· atgi\rd.:r 

till viss del - normalt 70 r; - skall täckas av l<'in fran bostadsinstitlltl'n. 

Detta giiller dock bara niir l:'1ne11nderlaget överstiger 25 000 kr. vid s111:1hus 

och 1001100 kr. vid nerfamiljsh11s. Om lilncunderlaget inte överstiger dessa 

belopp, för liintagaren bostadsl{in motsvarande hela kostnaden i lane11nder

laget. Detta följer av de tidigare heriirda reglerna 0111 fiird_i11pning av 

bostadsbn i vissa fall. 

\1ina förslag innebär sammanfattningsvis följande. Det nuvarande ener

gisrarltinet ersätts den I _juli 1980 av bostadsli111 enligt bostadstinansic

ringsförordningen. Bostadshin fiir energibesparande iitgiird.:r Himnas med 

30 '/i- av li\neundcrlagct och under f'örutsät t ning att energisparbidrag har 

beviljats för t1tgiirden. Kravet p;1 li1nesiikerhet i frt1ga om Hin för energi

spari\tgärder skärps för andra ltrntagare iin kommuner och samfällighets

föreningar. De regler om fördjupning, riinta. riintebidrag nch amortering 

som nu gäller i fri1ga om hostadsliin för sedvanliga ombyggnader skall giilla 

ocks:\ för hostadsltm som avser energispariitgiirder. Ri\ntcbidrag niir ho

staJslänet avser sm<'\hus lämnas dock endast for den del av 1;·inet med 

tillhörande unJerligganJe kredit som avser andra ittgiirJer iin energispar:'1t

gärJcr. Inte heller fär i sådana kombinationsfall kostnaJcrna för encrgi

sparåtgärderna beaktas vid prövningen av förutsättningarna för riintebi

Jrag i fräga om hostadsltin för andra f1tgärder. Samma hegriinsningar i 

besvärsrätten som nu gäller i fri\ga om energisparltm införs betriiffandc 

bostadslån för energibesparande ätgärder. 
10 Riksda[!t'll 1979/80. I sam/. Nr 100. Bila[!a /(J 
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H c 'I u t 'r a rn a r < l c h an s I :1 g 

Jag forol[ir all fiil.iandc ramar fashtiilh flir beslut om 1[111 och bidrag till 

cncrgibc-,parandc :·1tgiirdn umkr hudgct~irl'l 19HO/X I. I fraga om ramen for 

hc-,lut om bidrag till cneq;ihesparandc ätgiirder i statliga hyggnadl'I" har jag 

sarnri1tt med chefen fiir budgctdeparll'mentd. 

I. Bidrag och 1;·111 for cncrgihc:sparandc 
;'i1g;inlc:r 1 ho-iadshu-, 

, Bidrag for c·ncrgihc:srarandc: [11giirdc:r 
i allmiinna s;unlingslokaler 

3. Bidrag till cncrgihc:srarande :i1giirdc:r 
i statliga byggnadc:r 

4. Bidrag fiir encrgihc:sparandc: atgiinkr 
i kumnu111al;1 <H.:h la1H1'ti11gsk<>rn111u11ala 
hyggnad.:r 111. 111. 

Ram fiir hc:sl111 

I ."\70001)()0{) kr. 

10000000 kr. 

."iOtllltlOtlO kr. 

l~."itllltlOllO kr. 
·-·-··---

Uin till energibesparande i1tgiirder i kommunala och landstingskommu

nala byggnader kan i vissa fall liimnas niir [1tgiinlcrna - utöver de direkta 

energisparL'ITckterna · hl.a. har ett siirskilt viirde fran ut viinkringssyn

punkt. Innevarande budgetår iir det flirsta år som denna möjlighet till Ian 

foreliggl'I" och erforenhl'ler av verksamheten saknas. Utvecklingen under 

innl'Varande budgetör biir mot bakgrnnd av detta avvaktas. fag tinner 

d~irför ingen anledning att nu föreslti en siirskild delram för denna långiv

ning. Det bör dock ank<1mrna pti regeringen att efter siirskild prövning 

medge all denna typ av län kan beviljas under budgetaret I 9HO/H I. 

'Ykd hiinsyn till bl.a. sysselsiittningseffekterna biir bn- och bidragsgiv

ningen i fr:1ga <llll iitgiirder i b<1stadsh11s fiirddas jiimnt undl'r budgetiiret. 

Det biir liksom under i1111evar;H1lk budgetiir ankomma ra regeringen att 

utfärda niin11<lfe foreskrifter om detta. Regeringen bör ocks:l liksom under 

innevarande tiudgeLtr utverka riksdagens bemyndigande att göra utbyte 

mellan ramarna med hiinsyn till den faktiska efterfr;'1gan fi.ir olika iindam:·11. 

Utöver de av mig nu föreslagna ramarna bör det finnas en planeringsre

serv fiir ytterligare bl'slut om län och bidrag fiir energibesrarande illgiirder 

i bdintlig hebyggclsc under b11dgctrtret 1980/81. Planeringsreserven bör 

disponeras p;·1 det siitt som iir liimpligt för encrgisparplanens genomförande 

och med hiinsyn främst till sysselsättningsläget. .lag foresl[1r att planerings

resern:n fiir n:ista budgetar fa.~htälls till hOO milj.kr. Medel fi>r iimlami1lct 

biir dock stlillas till förfogande endast i den mi1n planeringsreserven fak

tiskt tas i anspr;'1k. 

Vad giiller hidrng 1ill /..01111111111em11Fir n/dgi1·11i11gs- oclt hl'si/,111i11g.1Ter/..

.111111itl't har riksdagen beslutat om medel för den tid df1 verksamheten 

byggs upp niimligen tre är frän oi.:h med budgeti'iret 1979/HO. För bidrag för 

b11dget~1rct 1980/HI förordar jag en beslutsram om 110 milj.kr. För bidrag 
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under budgc:1;1rc:t l'JXl/X2 bi1r g;iil<1 en rreliminiir ram l>lll samma bc:lopr. 

Dc.:1 statliga ,ti1det hiir r;'t ,ik: kombineras med ,·iss avgif°hfinan,iering. 

Inom de,,a ramar biir o~·ksa h~·,trida~. kl1,tnadn för information lich 

utbildning av f"iirtroenJevalda och ,.i,,a an,tiillda inom klimmunerna. Pt1 

samma siitt sPrn under innevarande h11dgc..:t!1r hiir dc:t ankl'mma p;1 reg.:

ringcn att meddela niirrnare hc:stiimmdsc:r om dispositionc:n av dessa me

del. 

J .iks11111 under inncvaramk b11dgdi1r bör -;;irskilda medd st;i\las till för

fogande för kostnadc:r för frarnstiillning av studiematerial rn.m. tillfiirrhilil-

11i11g.1T<'r/,sa11il1ct./i"ir u·l.e.ffcr!-.w111111w samt fiirii1·rig i11/i1r111alio11111.111. om 

energisparstiidet. Jag beriiknar 1nc:ddshdlllvc:t till sammanlagt .~ 111;lj.kr. 

under budgctiiret 19XO/XI. l\kdlcn till fortbildningsvcrksamhet biir likso111 

innevarande hudgctiir di.sronnas a\" statc:ns rlan\"erk. Del hiir ankom111a 

p<·1 regeringen att meddela niirmare fiireskrifter om anviindningcn av de 

för.:slagna mcdlcn. 

I fr:iga om c:nergiinriklad ut vecklings- och demons! rat ionsverksamhct 

avsc:r slatens r:id fiir hyggnadsforskning att fullfiilja de intentioner som 

anga\ s i riksdagens beslut lllll riktlinjer för energipolitiken (rror. 1978/ 

71i: I J5. hil. 3. Cl' J978/7lJ: 37. rskr llJ7X/79: 394). Valet av s1yr111edel för 

energisrarverksamheten :·1r av stnr betydelse fl">r energisrarrlanens ge

nomfikandc. Lnergihush:illningsdekgationcn viintas som jag 1idigare re

dmisal under 1980 famna underlag fiir rcgcringens stiillningstagande i 

denna friiga. Det iir emellertid enligt 111in 11ppfa1tning angeläget att iigna 

frt1gorna om s11-rmetkl fiir en fiirhiilt rad cncrgil111sh:illning uprmärksamhe! 

iiven i ett fangrc rerspektiv. Det iir vidare viktigt att utvecklings- och 

forskningsverksa111hct bedrivs vad giiller alternativa. nu icke tillämrade 

styr111edcl för ö"ad energih11shallning . 

.lag förordar all 111edcl till c111·rgii11ri!.111cl 11fl·ecUi11g.1- och de111011.1·1m-

1ic>11.1·1·a/,.111111/ie1 stiills till förfogandc for statens r;·1t1 för hyggnadsforskning 

fri1n förevarande anslag intill ett bclopp av I) 111ilj.kr. under b11dgeti1rc1 

1980/8 I. Verksamheten kom111er med beriiknad dd av under :'1ret influtna 

avgir1er till bvµgfmskningsfonden f;"1 en omslutning um 30.7 milj. kr. R<"1det 

behöver fiir sin rlanering a\· verksa111hcten kunna göra i1taganden iiven for 

fiiljande hudgetiir. Jag anser alt r;'1det undcr budgc1i'1ret 19X0/8 I biir kunna 

giira sädana <ltagandcn fiir hudgetf1ren 1981/82 och 1982/83 intill 11 resp. 7 

milj. kr. 

Den tekniska ri1dgivnings- ocl1 besiktningsverksamheten iir av sh>r bety

delse för möjligheterna att ni1 det uprstiillda sparmt1lct. Det iir givetvis 

1ii.:kS:1 viktigt att i den kl)mmunala besiktnings- och ri1dgivningsverbamhe

ten ha god kiinncdom om vilka fakli'ika hesraringar som olika tekniska 

{1tgiirdcr kan viinta-.. leda till. Det iir diirvid angelliget att iiven fältprov

ningar kan g:en11mföras och all de kunskaper som därvid vinns i ett senare 

skedc kan :iterföras i ri"illgivnings- och urrlysningsvcrksamheten. Enhet

liga mct11der för provning och kontroll av ~1tgiirdcr for energihushallning 

leder iiven till större möjligheter att rmva och kontrollera myndighetskrav 
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(t. e\. SBN 1 od1 krav s(lm iir knutna till bn oio:h bidrag for l'nngibesp;1ran

dL' ~1tgiirdL'r . .lag har 1.htrfiir funnit dL't angdligL't att undn en trdrspc:ri(ld 

stiidj;1 1111·cc/,./i11g 111· 111c1uda Fir /Jrt11"11i11g 1wh /,.011/roll i110111 ('111·r,i.:ih11s

hll/J11i11,i.:.111111u11fr1 \ill -,tatc:ns provningsanstalt som L'lt led i enc:rgispar

planens gerwrnforande . .lag fiirordar att medel för detta iindarnal stiills till 

fiirf1,gandc: intill 2 milj.kr. under budgL'l~1rc:t 19XO/X I. För att dc:ssa insaher 

skall kunna ge1wmforas ~ir dL'I niidviindigt att provningsanstalten fär k:in-

11c1l<Hn om vc:rksamhctt:ns omfattning liven för de följande tvä ilren under 

tref1rsperioden. Jag anser diirför att provningsanstalten bör planera utifrt111 

förutsättningen all för hullgetttren \9l\ l/l\2 och 19!C/R3 anvisas 2 resp. 1.6 

milj. kr. 
Siirskilda 111edd bd1iivs vidare fiir ,·issa undersiikningar som dirc:kt 

fiiranleds av den förest;iende omprlivninge11 av energisrarprogra111111et 

m.m. Jag hniiknar mcdelsbehovet under h11dgeti1rct \9Xll/XI till :'i milj.kr. 

Lkt biir ankomma p;·, regeringen all besl11ta lllll utbetalning av dessa 

medel. 

linder ansl;tgl'l H 17. Vissa energibesparande ;itgiirder innrn bostadsbc:

standet 111.111. har hittills fiir budgetftr· anvisats medel med samma belopp 

s11m de fiin1nlade ramarna för olika Lindam~d. Jag förnrdar med h~insyn till 

de omfattande resc:rvationer som har fiirclegat vid budgett1rsskiftena att en 

bcdiimning av faktiska utbetalningar bör vara grunden fi.ir beriikning av 

ansbget till vissa energibesparande ;\tgiirder inom bostadshestr111dc1 m.m. 

for b11dgeti1rct I 9X0/8 I. 

l\kd hii11sy11 till den fiiriindradc: anslagstel-;niken beriil-;nar jag anslaget 

till vissa energibesparande ~·11g;irdcr inllm bostadsbesti111de1 111.m. för b11d

geti1rct 19XO/X I till sammanlagt 800 milj.kr. 

lfr111stiilla11 

\1cd hiinvisning till vad jag nu har anfört hemst[iller jag att regeringen 

föresl[tr riksdagen att 

I. godkiinna \'ad jag har förnnlat i fr~1ga lllll :indrade former lKh 

grunder för statens Wncstöd till energibesparande iitgärder i ho

stadhus 111.111 .• 

.., medge att bidrag och l{in till enc:rgibesparande ~\tgiirder i bostads

hus m.m. beviljas intill ett belopp av I 570000000 h. under 

hudgetärel 1980/81. 

3. medge att hidrag till energibesrarande ~Hgilnkr i allm:inna sam

lingslokaler beviljas intill ett belopp av 10000000 1-;r. under bud

getaret 1980/X I. 
4. medge att bidrag till energibesparande ;'ttgärdcr i kommunala och 

landstingskommunala byggnadc:r beviljas intill etl bck1pr av 

125 000 000 kr. under budgett1ret 1980/81. 

5. medge att stöd till energibesparande åtg;irder inom statliga hygg-
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naJer heviljas intill ett hl'iorp ;1v 50000000 kr. under h11dg.:t~1rl'l 

19XO/X I. 

6. bemyndiga regeringen all under de fi1ruh;inningar s1Hn har an

getts i det förqd1ende medge att li1n till en.:rgil)l•sparande ;·11g:ir

dcr i kommunala 111.:h landstingskommunala byggnadL·r 1-.an IK·vil

jas under b11dgl·taret I 9XO/X I. 

7. bemyndiga regeringen all besluta om utbyte rnl'il;tn lk under 2 - ) 

angivna ramarna. 

8. medge regeringen all irwm ramen fiir L'n planering-.reserv ;1v 

600000000 kr. besluta 1im uti.ikning av de under ::'.· ~ angivn;1 

ramarna enligt de grunder som jag har fiirordat. 

l.J. medge all anslaget Vissa energihesparande f1tg:irder inom ho

sladsbesll1ndcl m.m. Jisponeras for energiinriktad 11tvccklings-

01.:h demonstrationsvcrksamhet m.m. intill ett belopp av 

15 000000 kr. under budge1:irel 19811/8 I. 

10. medge alt beslut i frt1ga om sti.id under budgetaren ll.JXl/X2 och 

1982/83 till energiinriktad utvecklings- 1ll'h demonstrationwcrk

samhet prelimin;in far meddelas intill ett belopp av 11 000000 kr. 

och 7 000 000 kr.. 

11. medge att bidrag till kommunerna for rl'tllgivnings- od1 hesikt

ningsverbamhet m.m. beviljas intill ett helopp av 110000000 kr. 

undl'r budgl'thret 1980/81. 

P medge alt bl'slut i fr~\ga Lllll biJrag under budgd{1ret 1981/X2 till 

kommunerna för rådgivnings- 01.:h hesiktningsverksamhel m.m. 
preliminiirl för meddelas intill ett belopp av 110000000 kr.. 

13. medge att beslut i frt1ga om bidrag till statens provningsanstalt 

för utveckling av metoder fi.ir provning 01.:h kontroll av tltgiirder 

inom encrgihush[illningsomrftdet heviljas intill ett hclnpp av 

2 000 000 kr. under hudgetftret 1980/81. 

14. medge alt beslut i fri'iga om hiJrag under vart och ett av hud

gctåren 1981/82 l)l.:h 1982/83 till stakns provningsan~talt for ut

veckling av metoder för prnvning o.:h kontrnll av ätgiirJcr innm 

encrgihushällningsomrft.Jet preliminiirt fftr meddelas intill ett be

lopp av 2000000 kr. resp. 1600000 kr. 

15. till Vissa l'fl('f"Rihesparandc tlt~iirda inom hostadsheständ<'t 

m. m. för budgetård 1980/!'I anvisa ett re~ervationsanslag av 

800 000 000 kr. 
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C. PLANV ÄSENDET 

C I. Statens planwrk 

i'J7X/79 lltgift 

I 'i7lJ/XO An,Jag 

I 'JXO/X I Fiir~lag 

2ldl.~ 7 I h3 

2<> 2'!(, ()()() 

2 X :" 90 OtlO 

Stakns rlanvLTk iir u:ntral flir\'altningsmyndighL'l !lir iirenden ,,m rlan

"d1 hyggn;1dsviisL·ndet. lkt aliggLT verkL'l -;iirskilt att insamla och he;1rhL·t;1 

kunskaper ln.:h erfarenhl'ler i mim dess Vc'rli.samhetsomradl·. att i anslut

ning till den allmiinna uppsikten iiver plan- och hyggnadsviisendl'l ge rad 

och viigkdning l"iir plan\'iisL·ndL'l samt mL·ddela fiireskrifter. ri1d och anvis

ningar !lir hyggnadsviisL·ndL't samt att \"LTka J"i.ir sarnonlning mdlan plan

\'t.:rkL'h tid1 andra rnyndighl'tns fiircskrifter. rad och anvisningar som rilr 

rlan- ..:!kr hvggnadsviiscndl'l. Dcss11tnm skall planverket \l'Jk;1 filr sam

ordninl:! 111L·IJan andra myndighL'lLT niir ckt giillcr dl'i' insamling och hL·ar

hctninl:! ;1v k1111sk;1rer t>dl L'rfarcnhelL'r .som rör h11sh:illning med marl\ oeh 

\'atll'n. dels riid l>Ch anvisnin1,!ar hl'triiffandc• f11JJf(iJ_jandl'I <I\' dl' riktlinjn 

'"lll h;1r 11ppstiillts for 1!11sh;illnin1,! ml'd mark och \·atten. 

Pl;1nvnkl·t kds ;t\ L'n styrelse. Chef fi.ir rlanverket iir L'n generaldirck

tilr. VcrkL'I iir Or1,!aniscrat pit tvi1 avdL'inin1,!al. rlanaVLklningen och hygg

nadsavddnin1,!l'n. Avdelningarn;1 iir indelade i enhl'ler. Inom VL'rket finns 

vidare en fristi'1L'nlle enhet. atlministrativa enheten. samt ett verkssekrcta

riat knutet tlirckt till verkschefen. Till planverket har kn11tih fyra rt1dgivan

de organ. r~idet för samhiillsplanering, tl'kniska rtidct. r{tdl't för cncrgihus

hallning och rtidl'l för sthl- och betongnormer. 

Till stakn:· planverk har admini~trativt knutits statens va-niimnd. som 

har funnits inriittad sedan den I juli 1970. Niimnden handliigger. med hl'ia 

landl:t -.om vcrksamhehomrruk. mhl enligt lagen t 1970: 244) om allmiinna 

valtl'n- och avloppsanliiggningar samt - sedan den I januari 1977 - m<'tl 

enligt lagen ( l 976: 838) om allm~inna tjiirrvärmcanhiggningar. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig pcr~onal 

1979/80 lkriiknad iindring 1980/81 

Planverket Före-
draganden 

----- -·-----

!09 
45 

154 

+ 
+ 

+ 

5 
3 

8 

+ J 

-t I 
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147'-l/Xll 

Anslag 

I ,örn.: kostnader 22 110000 

SjukvjnJ 4001111 

Rcseersät t ningar h93 000 

därav för utomnordiska 
resor högst (fi(\ 00()) 

I ,okalko~t nader 2 278 0011 

Expenser I 55KOOO 

Särskild samhällsinformation K17 OIMl 
Bcsparingsalternativet 

27496000 

Avg'1r for typgodkännande-
verksamheten -1200000 

Nct1,11Hgift 2(1296000 

lkriiknad ;i ml ring I 4Xtl/X I 

l'l;111vcrke1 

+~ 990000 
0 

99000 

(+ ()) 

+I 213 000 
+ 5090110 
+ 57 IMlO 

592000 

+4276000 

+ 0 

+42761HIO 

hirL"
dra/!andc·n 

+I hlOOIMI 
+ 11 
+ 20000 

!± 0) 

+I OX2 tMMl 
+ .l.l4 tKKl 
+ 49!KMl 

5XI tKKl 

+2514000 

- 220(Kl\) 

-+2 294000 

Avgifter för statens planverks trycksaker, som visas pil statsbudgetens inkom~tsida 
under Uppbörd i statens verksamhet. beräkna~ till 420000 kronor ( 197'-l/XO 2)1l()(Kl 
kr.) . 

.\'1<111'11.1 1•/11111·('1"/,. 

Regeringen har 1111Jl·r hii,lcn l'J7K ,,l·h \'iire11 llJ7'J fo11;11 hc,lut -'"m g,·r 

v;igkJning fiir u..::t f111batta arhl·tc1 med den fysiska rik,planeringen. I april 

lll7'J föreslog regeringen i prop. llJ7K/7Y: 2 '-'preciseringar a\' riktlinjern;1 

hctr;iffonde hush{tllning med _j,1rdhrubmark ul·h pl;111erin!! fiir fritidsbd1:. g

gdse. Vidare fiire-,l;1s i pn1pPsitionen alt l;in-,,tyrelsern;1 I YKO , 1d1 I 'IK2 

skall n:duvisa arbetsliiget i den kummu11;1la pl;1neringen. Regeringl·n har 

uppJragit itl planv.:rket alt utn.irda anvisningar fiir dessa rcd1l\isningar. 

Planverket har en viktig uppi;?ift n;ir uet g;iller all utw.:kla plancrings

uch rcJuvisningsformer for den ii\·ersiktliga kumm11nal;1 fysiska planering

en. Statsn1akterna> m;il fiir planering uch b11stadsfiirsii1jning 11tgiir centrala 

utgangsp11nkter f(ir dL'lla arbete. 

l:lehovet av att friin s~1v;il social som teknisk synp11nkt fiirnya och 11ndcr

h{dla Jt'l hclintliga hyggnadshc-;tiinJct har iikat bl. a. till fiil.id av kraven pii 

hush{1llning med mark. Friigor riirande stadsfiirnydse Pt:h ombyggnad 

kommer diirfor att hli en av planvcrkt:ts huvuJuppgifter unJer Je n;irma~tc 

ären. 

Byggnads verksamheten regleras till stor del genom föreskrifter i Svensk 

Byggnorrn (SBN ). Planverket har inlett ett arbete med uti förenkla och 

minska omfattningen av Svensk Hyggnorm. Detta arbete kommer att p~1gf1 

under de närmaste åren. 

Energifrt1gorna för betydelse för allt flera sektorer inom plan- och hygg

naJsviisendel. Räd och viigkdning till kommunerna vad g;iller planering 

meJ hiinsyn till energihushällning liksom nya föreskrifter. rtid och anvis

ningar angticndc hyggamlcl kommer att bli centrala uppgifter for planver

ket unJer Je n~irmaste åren. 
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Fn ny plan- ll<.:h hygglag hc·riiknas kunna triida i kraft :1r l'Jl(..j dlcr :1r 

J l)X_~_ 1-:n m~ c:h·1 st1ir och angeb!,!L'n uppgift fiir planverket kommer att hli 

att ularbeta tilli1111pni11gshöliimmdser till den nya lagstif111ingen. att hedri

\·a fiirsi\ksverk-;amhL'l 1h.:h ut\·c..:klings;1rbetc' for att finna liimpliga arbets

metodn samt all utvc'L·kla praxi" for verkch myndighehuppgitkr med 

stiid av den nya lagstiftningen. 

I kn fortgaende indu-,1riali,eringcn ;1v byggandet mcdfiir atl alltfkr bygg

produkter u11dnka-,1as t\ pgodkiinnande llch tillverkningskontnilL Plan

\erket heh(i\('J" diirfiir suc:ce.,-,i\l fiirstiirka -,ina resurser för den avgiftsbe

lagda I\ pg11dkiinnandevcrbamhctcn_ lktla sker inolll ralllen fiir de in

kon1,ler \ crksa111hete11 inbringar. 

I_ Pris- od1 liinL'Plllriikning 111. n1. > 292 0llO kr. 

2. BL·,paring-,altL·rnativct skulle inrwbiira en indragning a\· 5 :'1 o t_iiinster. 

F11 sirdan nl'll-;kiirning skulle p:r planavdelningen fo till föl_id dels att arbetet 

111ed remi-,ser thL ;1. vissa plann od1 hetiinkanden) m:iste skiiras ned 

kraftigt. dels att de redan nu langa handliiggningstiderna skulle vttcrligare 

fiirliinµa'>. lnPm b\·ggnadsavdelr1ingen skulle cn nedskiirning av resurserna 

i fiirsta hand 1111:dfiir:r att vissa 11llrmfr;1gor intt: kan behandla-, eller kraftigt 

fiirsena'> . .:\ven h:mdliiggningstiderna for inkllmna iirenden skulle förlängas 

11ch vid<1re skulle servicen 1ill allmiinheten försiimras. Besparingsalternati

vct skulle inom administrativa hvr~in drabba antingen utbildning och perso

nalv;rrd l'llcr inforlllationsinsatserna l-:'92 000 kr.). 
:I. hir alt fullfol_ia uppgifter inom den fysiska riksplaneringen erfordras 

en iikning av l'Xpntrnedlcn l · 2tHltlOO kr.). 

4. Fiir frag1ir rörande 111hildning av planverkets och liinsstyrdscrnas 

personal erl'tirdras en hand liiggare ! + 12<> 000 kr.). 

5. hir samordningsuppgifter rörande alla slag av normer for nmhygg

nad-,verksan1het l'rf1ll·dras en handliiggare (+ 126000 kr.). 

Il. Fiir 111\·eckling~arhete riirande iivt:rsiktlig kommunal planering bl. a. i 

anslutning till Il) plan- och byggnadslagstiftning erfordras en handliiggarc 

( I I 2fit)(l(l kr.). 

7. hir all utarhl'la hedömningskritcrier och bestiimmelser rörande alter

nativ energiproduktion. friimsl solenergi. erfordras en handfaggare 

( + 12ti 000 kr. ). 

X. För utvccklingsarbete riiramk detaljplanering och plangenomfö

rande. bl. a. i anslutning till ny plan- och byggnadslagstiftning erfordras en 

handl~iggare 1-+- l:!fiO\lO kr.1. 
9. Fiir att 11rganisera planverkets olika arkiv n1. rn. erfordras en assistent 

t J I05 til(t) kr.). 

10. För ökad miingd skrivarhetl' m. m. som föranleds av ett ökat antal 

tjiinster e1fordras t v:r assistenter ( + 177 MO kr.). 

11. L: mkr an slagsposten Expenser begärs ytterligare medel for utbyte 

av skrivlllaskiner och ökad tryckning av publikationer. Internationellt 

uth\·te kriivcr ökade medel fi.ir represcnt;ttion. Internutbildningen kräver 
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ökade medel. Vidare beg;irs iil-.:tdl· llledl~I for dat;1ler111i11al fiir littcralllr

siikning ( + .~45 000 kr.). 

Fiir1'1lrag1111d1· 11 

Pris- lH:h lö11e11mr:ikni11gen enligt huvudalternativet har bcr:iknats till 

::! l!COOO kr. t\kd h:invisning till sammans1iill11i11ge11 beriiknar_iag anslagel 

till :!X 5900110 1-.r. 

Jag har lt:irvid beriiknat I:!:! 000 i..r. fi.ir personal med arbetsuppgifter SPiil 

avser utnyttjande av alternativa energislag. Jag har d:irut(i\'er tillfört medel 

som giir det möjligt del>. att tr-,.:ka vissa rapporter fr;111 Nordiska kommit

ten för byggbest:immdser. 1.lels att anskaffa viss utrnstning fi.ir att fiirh:ittra 

arbetsmiljön. Under denna anslagspost har _jag iiVl'n hcriiknat klistnadcr 

för vi~s ADB-utrustning Sl)ffi avser typg11dkiinnandeVl'rksamheten. I likhet 

med föregående budgcti"'1r har jag riiknat med att kostnaderna för typgod

kännamkverksamhetcn helt skall finansieras med intiikterna fr{m densam

ma. Tiil:kningsbidraget fri1n verksamhl'len. som under tvf1 budgetär har 

varit oför:indrat. har _jag r:iknat upp med 220 000 kr.. bl. a. med hiinsyn till 

löne- <Kh prisföriindringar. 

För statens va-niimnd har jag beriiknat ytterligare medel för resor nch 

tclt:fon med sammanlagt 30 000 kr. 

Jag hemstiilh:r att regeringen förcsli1r riksdagen 

att till S1a11·11., 11/u111·1•r/.; för budgetaret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 28 590000 kr. 

C 2. Bidra!! till iin~rsiktliJ.! planrrinJ,! m.m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

5 135 001) 

4 ()()() 000 

3 000 000 

Reservation 9 <>07 590 

Friln anslaget be~trids utgifter enligt kungörelsen ( 1958: 163) ang;'1e11Je 

statsbidrag till vis.~a plankustnader. Fiir innevarande hudgeU1r har rege

ringen föreskrivit att högst 3 9!<0000 kr. f<'tr disponeras till planeringsfore

tag i :indra former :in s{1dana S1lm byggnadslagen anvisar o<.:h som iir 

angelägna fran allmän s~'npunkt. Det gäller huvudsakligen till s:1dan över

siktlig kommunal planering som h~inger samman med den fysiska riks

plancringcn 

I reservationen ing;\r. förutom medel fiir besh1tade men iinnu inte utbe

talda bidrag till kommunala planeringsföretag. ::!57 500 kr. som har ansla

gits till avlösning av fi.irskott till Sundsvalls1wtcns regil,nplancforbuml 

Prövningen om och i vilken utstritckning bidrag skall liimnas ~·1vilar 

regeringen och sker efter förslag av planverket. 
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lkn I\ sisl--a riksrl;1ncringen hniir elt Sl<irt anlal kon111w111.:r. lkt sliills 

a11srr;1k pii alt ko11111111ncrna i sin planering hcaklar av riksdag och regering 

fasllagda rildlinjcr !"lir a11\"iindningen av mark och vatlcn !prop. 1972: 111. 

Cl.I l'J72: >.'i. rskr 1972: >4X s;,mt pror. 1975/7<•: 111. C'll 1975/7<i: I. rskr 

1975/76: 451. ViJarc har stahmaktt'rna angett vissa riktlinjer fiir plancring 

och samnrJning av -;amhiillch insatser for turism oL·h rckreation 1 p1"<1p. 

1'175: 4<1. C'U 1'17.'i/76: 2. rskr l'l75/71i: 46). Stiid avses i fiirsta hand k<>mma 

i fri1ga fiir planering i regioncr Jiir iivcrviiganden fr~m rikssynpunkl föranlc

dcr omfattande plancringsinsatser men diir kommunerna har begriinsadL· 

planeringsresu rser. 

Enligt rlanverkct h;1r <k hitlills fiirdeladc statshidragen till iivcrsik1lig 

komlllllnal rlanering \·arit aV Sllll" betvdeiSL' för planeringsarbctets kvalitet 

OL·h l,!L'IHllllfiirande i samband 111cd den 1\-siska riksplaneringen. Fortsatt 

s1atligt stöd iir angeliiget fiir all i landets olika delar l,!aranlera en rimlig 

plancri11gsni\"[1 och s(iidja en planerinl,! spill tjiinar fler iin ko111n11111e11s L'gna 

inv:i11arc. 

Planvcrkct k,111staterar att betydande arbcts11ppgiftcr kvarstar fiir kom

lllilnerna i dc niirmaste ;irens arbete med dcn fysiska riksplaneringen. Det 

iir enligt planverket myckct angeliiget att tillriickliga resurser stiir till förli.1-

gande för att med statshidrag stödja kommunal och interkommunal plant'

ring i omr:1de11 mcd fran rikssynpunkt angcbgm; planeringsforetal,!. 

l.kt nu gennmförda planeringsskedct innm den fysiska riksplanningcn 

har lett till att l--om111ll1HH11fattande markdispnsitiunsplaner elkr k\1111111un

övcrsikter föreligger fiir hela landet. Vidare: har de flesta kummuncr fi.1ttat 

bcsl11t 0111 Unl,!efiirlig tidpunkt för revidering av planerna och antagit pro

gram för de niirmaste arens omriidcsplanering. Genum arhetet iir grunden 

lagd for en rullande: fysisk iivcrsiktsplanering som tikkcr praktiskt laget 

hela landet. 

Planverket bedömer emellertid att hehov,;:t av stiid rör planeringsin

satser med anledning av den fysiska riksplaneringen iiven under kom

mande i1r kommer all ligga p:1 ungefär nuvarande nivii. ~ya verksamhets

omr:iden kommer ocks~1 att behöva bli föremtd för intensifierade plane

ringsinsalser under f 980-talet. 

Det :ir enligt planverket angeHiget att väl fungerande planeringsmetoder 

tillämpas i dt'.n kommunala översiktsplaneringen. Verket pekar p:i behovet 

av metodutvecklande arbete och planmiissiga studier av fri·igor och pro

hlem som av statsmakterna bedöms vara viisentliga. Det kan I.ex. gälla 

resurshush[1llningsfr{1gor. planering av riksintressanta tätortsmiljöer eller 

frägan om konkreta former för tillämpning av en ekologisk grnndsyn i 

planeringen eller för heaktandc av riktlinjer for energipolitiken i den fysis

ka planeringen. Programdiskussioner mellan stat och kommun i frägor av 

den här typen behöva enligt planverket förberedas genom metodutveck

lande arhete och forsöksverksamhet som staten hör stödja. 
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'.\iiir dc'l g:ilkr st<id-.,fiirnyehe sak11;!' c·nligt planvnkc·t i lii>g grad pl<111c·

ri11g-.,1radili\\n m.:d erfarenheter \\dl liisning<ir ;,, pl;111arhc·k t1L"h gc·1111111fi1-

rande. Ikn iiversiktlig;1 planeringen"' fiirnydse\\111r;1dc·n hi>1· c·nligt 'nkL'l 

till stor dd kunna hek,1-,1;1-, av k1lllllllllnnn;1 sjiiha in1H11 ramen fllr dna-, 

n\\I!ll;tla tiilmbplanering. Enligt rl<lllVL'l"keh urrfottning fi1111s emelkrt1d 

mlltiv for ett -,1atligl stiid. l'lanarhekl iir k<Hnpk\t llL"h siir-,kill rou1skr;i

vande. hl.a. till fiiljd ;1v de s;ir\kilda heh1wen a\ sam;1rhete med h1>emk 

lll:h llllllt:igar.: 1111dl·r rlanrroc·es-,en. ! mimga fall hd1i·I\, t\l·ks~t Llt\l'L"kling 

av rlaneringsmetmkr som skiljer sig frtrn dem o.;om tilliimras vid nyc.xrJ,ia

tering. Samtidigt iir Jet fri"unst de resurssvaga kommunerna s11m har Je 

största rrnbkmen. 
Ambget till (ivn-,iktlig k11mm11nal planering m.m. hiir enligt \"L'l"kc·t 

genom sin inriktning r:1 mL'lodfri1g111· redan 1111 kunn;, anviindas l"iir vissa 

k\\mmunala projekt sum avser 11rrriiltande a\· stadsfiirnyelscrn1gr;1m. Fiir 

att :mslagct skall kunna anviindas som en !lllT gent·rl'il •;tiidl"1mn fin fiir

nydserlancring fiircsl!1s alt anslagsbes1;immt:lserna kt>mpkt!L'ras sa att 

denna nya inriktning klart k11mrner till 11ltryL"k. 

Planverket ansn det ,·idare niidviindigt att fa di-,p1111era 2000110 kr. av 

anslaget t"i..ir adrninistratilln av anslagl'l. 

PlanverkL'l begiir alt 7 milj. kr. for tas i a11,rri'1k fiir bidrag till iiver-,iktlig 

J,;,,mmunal pl:rnering under hudgc·t;iret l9Xll/XI. 

Fc"irl'ilrag1111i/1• 11 

Anslaget iir avsett fiir .stiid i huvudsak till s!idan k11mmunal ii,·er-,iktlig 

planaing som hiinger samman med gi.:n11111forandi.:t av den t"yo.;iska riks

rlancringen. hir innevaramk b11dgcti1r disroneras 4 mil.i. kr. 

Rcgeringen tog stiillning till rl's11Jtatct av arbetet 1mdl'r rlancring.,skc·dl'I 

i den fysiska riksplaneringl'n under fön::g~le!ldL' budgct;1r gell\\lll bl'-.lllt hin 

fiir fan. !Xtrvid fiirfangdl's rlaneringsskl'dcl med en andra et;1rr. b1ligt 

rl'geringens bc~Jut skall liinsstyrdserna redPvisa resultatet av det fortsatta 
arhl'll'I ar 1982. Fiir vissa fr;1g\>r -.kall lämna-, L'n liigl'srl'd11vi-,ning i sam

band med liinsplanering I 9XO. 

Riksdagen har under hösten 1979 (prop. 1978/79: 2 I 3, CU 1979/80: o, 
rskr 1979/80: 87l behandlat regeringens redovisning av planeringsskedet i 

dt:n fysiska riksrlaneringl'n. Riksdagen har diirvid bifallit rl'geringens fiir

slag till anpassning av riktlinjerna for h11sh{1llning med jordbruksmark till 

rådande .iordbruksrolitiska förutsättningar oeh förslag till förtydliganden 

betriiffande riktlinjerna för fritidsbebyggebens utveL"kling i vissa Jt:lar av 

landet. 

Jag iir inte beredd att tillstyrka rlanverkets förslag att anslaget ~kall 

kunna anviindas iiven som en mer generell ~ti.idform för kommunal fi.irnyel

scrlanering. 

Mot bakgrund av Jet arbete som Mersli1r för att i den kommunala 

översiktsrlaneringc:n fullfölja riktlinjerna for husht1llning med mark oL"h 
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vatten fönin.lar jag att anslaget tas upp med 3 milj. kr. Jag anser det 

angeHiget att meJlen anv;inds för koni:entrcrade insatser. En mindre del av 

anslaget blir kunna ;111\'ändas fc:ir att stlid_ia s[tdan planering som innefattar 

utvci:kling av plancringsmetoJcr. 

Jag hems@ler att regeringen föresli1r ribdagen 

att till /JiJrng 1ill li1·asi/..1/ig 11/anerini.: 111. m. för hudgettlret 19XO/XI 

anvisa ett rcscrvationsanslag av 3 000000 kr. 
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D. LANTMÄTERI- OCH KART\' ÄSENDET 

Organisation, uppgifter m.m. 

Det statliga lantmiit.:ri- \lCh kartvibendet iir 1>rganiserat p~1tre11i\·i1cr: L'lt 

centralt organ (sl<lkns l;1ntrniikriverk). i v;11:je bn en ii\erlanlmiit;mnyn

dight'l nch lokalt fastighetshildningsmyndigheter. 

Sta/<'11.1 li1111111iitcri1·('1"/.; ( l.Af\'1 ;ir L'entral fiirvaltnin)!smyndi)!hl'l for rr;1-

gnr om fasti)!hetshildning. fastighelshestiirnning. fastighctsviirdering. fa.-;

tighetssamVL'l'kan och fastighetsregistrering samt miitningsverksamhet ,1d1 

allmiin kartbggning. I den sistniimnda uppgiftL·n ligger att l.M V varje {1r 

skall uppriitta fiirsla!! till plan for de allmiinna kartarhetena samt utfiira 

grundliiggamlc kartliiggning nch ge ut kartor i skalor. snier 11ch versi<lfln 

anpassade till samhiillcts grundJ;iggandL' 11ch klintinucrliga heho\'. 

LMV skall leda och öva tillsyn över verksamhet som ankommer p{1 

fastighetsbildningrnyndighel och över fastighetsregisterverksamheten. För 

att hl. a. medverka i denna uppgift har verket till sitt forfogande en regional 

organisation i form av överlantmätarmyndigheter. 

LMV leds av en styrelse med en generaldirL·ktör som ordfi\rande och 

högst sex andra ledamöter. som regeringen utser. Generaldirektören i1r 

chef för verket. Inom verket finns fyra avdelningar. administrativa mdcl

ningcn. fastighehavdelningen. kartavdclningen och produktionsavdelning

en. Dessutom finn~ el\ revisi\1nskontor. 

För samräd i mera hetydclscfulla frt1g\1r lllll riktlinjer for de allmiinna 

kartarhetena har till l.MV knutits ett hllrtrtld. I kartr{1det ing{ir fliretriidare 

för vissa myndighctcr och Svcnska kommunförhundet. Cieneraldirekti.iren 

i verkd iir nrdflirande i kartr~idet. 

Ö1·erlllnt111iiturmy11Ji~hl'l (()LM J har liinct som vcrksamhctsomr~ide. 

Chef for myndigheten iir överlantmiitaren. s11m dcssutom iir ljiinste111an 

hos liinsstyrclsen och chef för dess lantmiitcrienhet. Övcrlantmiitar111yn

digheten skall inLim liinet friimst lcda och öva tillsyn över vcrksamhctcn 

vid de statliga fastighctshildningsmyndighcterna. öva tillsyn över miit

ningsverksamheten samt verka för ~amordning av grundHiggande miit

nings- och kartliiggningsverksamhet. 

Fuslighe1shi/Jning.wnyndighc1 I FB!i.f ! handhar lantmiiteri- och kartvcrk

samhcterna på dcn lllkala nivt1n. För dessa verksamheter iir landct indelat i 

87 lantmäteridistrikt. Va1je lantmiiteridistrikt utgi.ir verksamhctsomr[1de 

för en fastighetsbildningsmyndighet. För siirskilda t'astighetsbildningsupr

giftcr finns f. n. ytterligare 25 statliga fastighctshildningsmymligheter. s. k. 

specialenheter. Av dessa har 24 fastighctshildningsuppgifter s\lm samman

hänger med jordbrukcts ol'.h skogshrukcts rationalisering och en uppgifter 

som rör utvecklingen av tätbchyggclse. Chef för fastighetshildningsmyn

dighet med lantmiitcri<listrikt som verksamhetsomrildc iir en distriktslant-
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llliital l' och rt.ir a1111;11I slatlii; l~1stii;h.:tshildningsn1yndi):!hL'I .:n l:inslanln1i1-

tal"L'. 

Lant111iit.:ri.:t hedrivn L:n 0111fattand.: urrdrai;svnksa111het. lknna ut

förs s;1\ iil c.:11tralt son1 rei;i11nal1 uch lt>kalt. 1';1 den r.:gil>nala niv;in har fiir 

dl'lta bildats idta s. k s111111·,.,./"111.1,,,11riic/,.11 Slllll vart och L'll h.:st;"1r av cl! 

antal ()I.r-.·1. I no111 va1:ie sa111vcrl-.ansp1miidc förckP111111cr viss srccialise

rini; hos dl· i11g~1c11dc (JI .:\I. 

l>ct stat lii;a la11t 111iitcri- och kart viiscndct svssdsat te den I juli 1979 ca 

2 XOO pcrsonn varav ca X50 vid statens lantmiitniverk. 

lltanrtir den nu beskrivna statliga organisationen men und.:n1rdnad d.:n

na i 1illsvnshiinse.:11d.: finns dels 42 kon1mu11ala fastigh.:tshildningsmyn

dighl'ln för 11tvcckling av tiitb.:byggelse. dels 24 statliga och 34 kor111nuna

la fastighetsregistcnnrndighl'ler. Statlig fastighetsregistermyndighet iir 

Hinsstyrelscn. diir iircndcn om fastighetsrcgistrcring handbggs inom lant

miitcrienhctl!n. 

I .antn1ii11.:rict har deltagit i 11tn::d11ings- och försiiksverksamhl'len llll!d 

rrogrambudgctl'ring inom statsfi.irvaltningen. Denna verksamhet har nu 

urrhört och i'wergi1tt i ell arbt:te all all111iint fii1Nit1ra ekn11omiadmi11istra

tillncn i statsförvaltningL·n. Lanlmiiteriets vaksamhet indelas iiven fort

siittningsvis i rrngram. niimligen 

I. vissa allmiinna rnyndighctsurrgifter 

.., fi.irriittnings- och UJ1J1dragsverksamhet 

3. mätning och kartliiggning 

4. förwarsheredskap. 

Medel tas upp umkr följande anslag: 

D I. I .antmiiteriet: Vissa allmiinna myndighetsurpgil"tl:r 

D 2. Lantmiiteriet: Fiirriittnings- och urpdragwerksamhet 

D 3. Lantmiiteriet: Miitning tH.:h kartliiggning 

D 4. Lantmiiteriet: Försvarsberedskap 

D .'i. Lantmiiteriet: Bidrag till förriittnings- m:h uppdragsverksamhet 

D 6. Lantmiiterict: Utrustning. 

Anslag I) I iir ett förslagsanslag som skall finansiera verksamheten inom 

program I. 

Anslag D ~ iir ett fi.irslagsanslag som tas urp med ett formellt belopp J1{1 

I 000 kr. Under anslaget rcdtivi~as kostnader och intäkter för rrogram 2. 

Som intiiklcr under anslaget redovisas dels fakturerade avgifter. dels ian

spräktagna medel fr<ln bidragsanslagct (nr 5). dels värdet av utförda men 

fömu inte fakturerade prcstatinncr. 

Anslagen D 3 och D 4 är rcservationsanslag som skall finansiera verk

samheten inom program 3 och rrogram 4. 

Anslag D .'i iir ett fiirslagsanslag med tre delroster avseende 

a. kostnader beroende ri1 att nedsatt lantmiiteritaxa tilliimpas p;\ vissa 

ärenden 111. m. 

b. statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförriittningar m. 111. 

diir statens lantmiiterivcrk disroncrar medlen 
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"' -,tahbidr;1g till k1i-,tnadcr tlir fastigliL·hhildni1~g-,fiirrattning;1r 111. 111. 

d;11 hin-,-,tyrcbcrn;i disp1111cr<11 mcdkn 

An-,lag I) (1 iir ett rL·scn·;1tion,a11-,lag som sk;dl t'in;t11sicr;i L1111m:ircrich 

utrustning m. rn. :\11-,l;igcl f1111g..:rar -,n111 L'lt hin '<'lll amnrtL·ra' till ink11nhl

titl'I p;1 -,tatshudgi:tcn i takt lllL'll ;1tl 111r11-,111i11g..:11 skriv., av. 

I> I. Lantmäteriet: Vissa allmänna m)·ndighl'lsu1>pgif'tcr 

197X/79 Utgift 

1979/XO Anvisat 

I 9XO/X I Fiirslag 

41 X'i7 XJX 

."\9 'i2XOOO 

42 323 000 

llndn an:,lagd redovisas kostnadl'r fiir program I Vissa allmiinna myn

dighctsuppgiftcr. 

l'r111-:ru111 I \'is.111 11//111ii111111 111y11ilighc1.111pf>.t:Uil'r 

l'rogramml'I omfattar i huvudsak fiiljandc uppgiftt.:r av myndight.:tska

rakt~ir: 

- l"iirt:skri11n. rad 1H.:h anvisni11gar ffir lantrniiteri- och kartvcrksa111ho.:terna 

- fragor 1Hll fastighetsregistrcring 

- allmiinna utvecklingsarhctcn 

st.:rvice-. r:·1dgivnings- o<.:h upplysningsvnksarnhct :·1t kommunala od1 

statliga tlrgan i fastighetstckniska. fastighctsriittsliga o<.:h fastighetscko

nomiska fr<lgor samt hitriida :'1t domst11lar 

- geodetisk. fotogrammt'lrisk och kart11grafisk service llt.:h ri'tdgivning ilt 

kommuner. 

S 1tll1·11 .1· /11111111i'i I eril ·1·rk 

Lantmiitericts tva huvuduppgif"tn. att samla in och tillhandahalla land

skapsinformatiLlll och att genllm sin förriittningsvt.:rksamhct m. m. svara 

för att viisentliga delar av samhiillsplancringens {1tgiirdsfiirslag l"iirverkli

gas. utförs till största delen genom insatser intlm prngram 2 tlCh 3. Insatser

na inom program I har till huvudsakligt syfte att utve<.:kla rn.:h gcnllm 

anvisningsvi.:rksamhL'l sprida k;innt.:dtlm om andamalscnliga metoder inom 

de tv:"i verhsamhctsfaltcn och att gi.:nom sa111r:'1d med samh;illsplanerande 

organ verka för att h1111mii1eriets tj~inster - kart- od1 llygbildsframstiillning 

etc. samt fastight.:tshildning od1 fastighetsv;irdering m. m. -- utnyttjas pi'1 

ett iindam;ilsenligt och samordnat s;i11 i samh;illsplaneringspro<.:csscn. 

Samhhllsplancringen har under en följd av itr ökat i volym och hetyddsc. I 

denna proi.:css har frägor l'm landskapsinformatinn - kartnr. Oyghilder. 

markdata etc - och gt.:1111111förandefr;lgnr ökat mycket starkt i bt.:tydelse. 

Ocks~1 inom den miliUira sektorn. för friluftslivet och inom andra omr{idcn 

diir information om landskart.:t ;ir av i111resse har dt.:ssa fr;igor ökat i vikt. 

Det iir mot denna bakgrund Uhirnordcntligt angcHiget att lantm~itt.:rict kan 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 16 Rostadsdepartcmcntct 160 

ligga l;111gt franlinl' i 111vecklingl'11 och h;dla L'll hiig servicl'niv:·1 !!L'lllL'llHll dl' 

rlanl'ramk ,1rganl'n. 

l .a111m:i1eril'l n1;1SlL' fiir all kllnna miila dl'ss;1 krav lll\'L'Ckla rrodllkler 

s1H11 s1:i1111m:r 111L'd anv;indarnas behov. ut veckla IL'kni!.. 11ch mctmkr so111 

iir niidviindiga for alt \idmakth:·dla L'llcr förh;iura lantm;itl'ril'ls cfkktivitct 

o..:h intl'nsifiera information och annan SL'rvicc fra111fiir allt lill kon1mt1nl'r

na sam\ hl'driva L'll dkktiv marknadsfiiring. 

För de vik1igastl' ddarna av l'as1ighe1shildni11gslagl'n. anliiggningslagcn 

och IL'dningsriilhlagcn har L~IV gl'tl ul anvisningar. ArhL'IL'l har hittills 

inriktats friimst pii de vanliga'-1 förc!..ommandc fiirriittningstyperna. Niir 

del g;i\lcr S\lirre 1ii.:h mer k1>mplicerade rnrr;·1t\nings\yper iir emellertid 

hi11ills gjorda 111etod11\vccklings- och anvisningsinsaher otillr;kkliga. Detta 

har utan tvivel medfört att tillgiinglig lagstirtning inte har kommit till 

praktisk anviindning i åsyf\ad 11mfattning. Striivandena att rationalisera 

fi.irr;ittningsverksamheten hör ockst1 fullfi.ilJa' genom LJtveckling'>- och 

anvisningsarhete. l .agiindringar '>1.Hn berör förr;iuningsvcrksamheten m;'1s-

1c for alt fii avsedd VL'rkan k1)mplettera.., med anvisnings-. informatiPns-

11ch utvecklingsinsatscr. 

Den nyligen heslut;1de fastighetsrcgistt:rrdorml'll kriivl'r het~·dande re

sursinsatser LJnder i:n fiiljd av i1r. Det kr:ivs 1>ck-,a ut vecklingsinsatser fiir 

anpassning av nlika kringrutiner si·1 all dl't nya fastighetsregistrel kan 

utnyttjas som ett L'ITcktivt hjiilpmeJcl i fastighetsbildningsverksamheten. 

l lnder kommandl' [u· planeras intensiva insatser vad g[ilkr riksgriinsar

hetena. Dessa inleds under hudget[lfl'I 1980/81 och avser de fi\rsta ;ircn 

översyn av riksgrtinsen mnt Finland och d;irdter mnt :-.Jorge. 

t.:nder de niirmaste Men kummcr utvcddingsinsatserna avseende miit

ning och kartläggning att friimst knncentrl'ras till nmr~1dl'na tjiirranalys. 

ortofototeknik. stereohearbctningsteknik o.:h hlocktriangulcring samt da

t1irstödd kartografi. Ocks{1 utvl'cklingcn av de allmiinna kartorna komml'r 

att ;ignas ökad uppmiirksamhct. 

förslag 

Pris- och löneomriikningen har enligt huvud förs I ag e t her;iknats till 

3 447 000 kr. Hiirtill kommer anspri1k pi1 att pris- och löneomr~ikningen 

inom prngram I. 2b. 3 och 4 beaktar kostnaden för extern utbildning 

genom avgiftsfinansiering av statens personalutbildningsniimnd. numera 

statens institut för personaladministration och uthildning. verksamhet 

(:!3.'i 000 kr.) och för merkostnader för administration och handledning av 

hercdskapsarbetare (595 000 kr. L 

L M V: s förs I ag innebär oförändrad amhitionsniv<'1 jiimfört med före

gi1ende i'tr för delprogrammet föreskrifter och anvisningar samt ökad amhi

tionsnivl1 inom programmet i övrigt. Pris- och löneomräkningcn beräknas 

till 3 517 000 kr. Resursförstärkningar förcsbs utöver huvudförslaget enligt 

följande. 
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h1r .1!1 llalld a11\isi1i11g;11n;1 p;1 t:n nagnrl11nda godtaghar nivi1 od1 fiir 

.il! 1 ll«rlig;11L' rati,111alisn;1 f'iirrii11ningsvcrksa111hc1 rn. m. kriiv~ utöver h11-

.. 11dr.i1,Ja/.'<.:I 1111r!IOtl kr. vilki:t rlilihv<.tr;u ofo1i\ndradc rcsursa (dclpro

i:!1;0:11 la. ! 111110011 kr .J. 

I ,;,r11•;1d ll\C:ll L•·ntral11:111111lkl1 lu1 ra,tighchdat:t <h:h domstob\crkL't 

l:l\L",1:11 1.\·IV ,·11 ··tlcL•·"i\ 11!..11111!! ;1\ h:1stighi:tt:11 i 11mliiggningc:11 av fos-

1:!-'llctstq!i·-t1t·t tili .-\I iH-111L·d111111. \ id:11c li1rL·sl;1' L'll tikad s<1hn111g p:1 att 

111t.11111a 111L11•d1k f\l! tkl 111,;, i:"1iglwhrl'/.'l'-lrt:1-, a11,:inJ11111g i FB!\I:, 'LTl-.

·.:111il1L'I l1ki111i>)cl:tlll iJi. '.\ :i()(ll)l)(I ~I.). 

< hL·1,.,·11,·:: .1\ 11~,g1:in,c·11111L:lla11s,·c11/.'c11,·h l'inl:1nJ pl:irJL·r;" 111t:d 

.cc·11 .. 111f;11;111.l1.· 111111l'r J.;,dµL'l:tl\'11 ll/KtltKI 11cil IYKJt!i2 idl'lpr11g1am le:. 

~ .;;,! : f H !1 1 :.... I I 

-l f{1'f,'.L: '""'" n t•l'J'd11>L•. d1·11 ~., d.:·1·L'n1l>L'I 11177 :tl I .!\I\' :1(( i ,;,1111:nJ ntt:d 

l:.11ll•ntk,,1:-1c·J,,·111il1L·1l.1 hm fd,tiµhL·htc·gkring i i>kad uh\rackni1112 ,k;1ll 

~111111.i h1d1:i 1111 ,.tl Ju1,L·rkl1g:1 11pp,;1lla 111itl l11r 'tr11U11r11rn,:111Jli11t•t·11 

111.>111.11:1d , .. /; ,f.<>g,J>rn~L'l. 1 . .\1\' h.il· ;,1J;1mn:11 en ,;id .. n Ulrednrr.g i_11111i 

J•(:c: "' h il:i1' 1d ltilt:.,l;igit ;1tg;irJt:r "'rn ;1vsn att akt1vi:r;i ,1111k111run11:111d

li1q!1·11 IL1rt'iir l-.1:1'' 111-.adc rt:'>lll'Wr lör i11forrn;1tion och mi:toJul\'l'L·kling 

1 .. klpn1g!'.11J1 Id. 1-I001illtl1-.i. 1. 

1., I• .• l;111dc •:11i1111;til'L'lil\f!al. l)..:,,;1 kr;1vn '>liitTl.'. l'L''>lll''-C'r tilr tll\c'cklini,: 

t1c·IJ 111111stni11g. ln\·t:,1l:ringsbi.:h1wi:1;1vhm1Jht-;1111der ansl;ig D n 1d..:lprc1-

~::11\1 Id. • IOOtltltl kr.1. 

h. l1it•i\t l:i111111;it.:rid hc·dri\, c'lt pr11j.:l-.tarht:ll: fin all ta fran1 .:Il lilrhatl

! :11, k.i1:111111;id1n111i..ir:!li\ I'~ ,.tc·m. Ko-,1n;1dnna J'ilr arhetd har fot h11Jgl't

;, 11·1 J 'JXll 'li I hc·riik 11;11' I i 11 I -1-ll'iOOtl lo. r f hira v utgiir L';1 K~\J 0\)0 J...1. llll.'.t kc ,,t-

1-.:.ck r '" h rni11,k:1d~ inliikt.-r fiir l.inlmiitnil'I ·'"111 intL' ri ni' inom cirdinaric' 

l1:._1,.",.,1-,,,,m1iL'l 1cklp1•1!!ra1n Id.; x~oooo kr.1. 

~.1111111..:dning 7:>: h:1r hd1:111dl;1t f1{1g;111 <llll i:tt \ idarL'llln) ttj;11Hk :I\ 

:111111;11\l k:1rn11.111.:11:il. l.f\lV hc·domn att L'll tikad ri1dgi,n1ng och inform:1-

""" 111L·d ;i11J.-d11111f! ;1\ 'tatliga 11d1 k11mrnu11al;i myndighdcT' nytqandc·ritll 

I il! .,IJn1:111t l-.;111n1:1k: i;tl l•c·h11,' 11c:h btir gi:nomfiiia-, u11Ji:r hudgC'1;1rl't 

l'Jli(1.Si lckipr"J!.l"r" k. i 3000()1) k1.1. 

x ~.J\':, i",11,kninµ,:111-.i' innd1alil.'.r ca ~(}(H)(lO J...artnr t'ran fiirsL1 hitlf-

:c·11 "' 11.110 1:11L1 [1)) 1;11{id . .-\rl\i1·c:1 bc:lj:ir1:1r i fiir~td h;rnd externa :111\:111-

11:11 c· I .11 '.k .1t I c fi 11;11hi1:1 i ng f1 ;1111,1<1r Lbrfii1 '"lll ll<tl LI rlig i stitllet fiir alt "1m 

1111 i:1ntm:1k1 ic·i-. ,;imtl1g:1 an'>lag hi:l;l'ta,. IXir11tiiVC'r behöv~ mcdi:I för att 

t•c·1111111 1111l-.111l111"µ1;1kri11g -,akl'r,1:illa atkom,tcn 1ill den inf1nm:ition ,,,111 

lini:' i h:t11dl111g:1r uL·i1 k;.rt111 s;1111t lill l•ip;111dt: drift 11ch undi:rhall. (a 

.'.1111\llitl k1 11n1t'i1h fr:111ii'11ga dt:lar av arhlagi:t DI ~amt fr;in an'l~1gt:I\)) :I 

.. ,J1 ll ~ ld.:iptll!-!l<tlll le'. -t IX50000 kr.). 

'1 \ i:1 J...,:1111hi:ti.:n \Id d..:11 mikr11g.1 ;d'ic:nh..:1 ~om 1id1ga1 c har 'aril 1-.nukn 

:ill cl\c·rl.1111111:1t~11illYll.!1gl1c·lt:n i 01i:hr11 l:in lly1tadi:~ ;.kn I oktclbt:r J<J7X 

''" ._, till L1ntin,·11i:ri•.,·rl-.c·t i (;;i\ k. l-r;u1 an,l:iget D I finan,ic·ra' arh1:hil.'.J-

11 1<;h.11l11~" 11 J'l:'•,,o.~li I .\1111il. \·r JIJO. tlil<1).!ll lf> 
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11111g. luktll-.11.,l naJcr od1 kapitalkost nauer. Liinekostnauerna i övrigl li

na11,1..: r.1s ;iv A !\IS. l.MV föresh'1r all Jcn per,on:1l som f. n. finansieras av 

:\MS 1"1 .1.1. m. h11dgl'larc1 1980/Xl anstiills av lantmäteriverket oi.:h finansi

U<t' \ 1a anslag D 1 !dclpnigrarn k. + 780 OlHl kr.). 

10. S1iirre krav pi1 service st:ill., fran kommunerna. Lantmäteriel utarbc-

1.11 1lch ajo11rh:iller hl. a. k1lm111unala kartforsörjningsprogram. Behovet av 

en dfcktivi'>.-ring .av kommunernas kartfilrsörjning iir inte minst angelägen 

fri111 k H111nuna\chonomisk synpunkt. I len allt starkare inriktningen av 

'a111h;1l1,lwg~amk1 fllllt sanerings- uch fö1n~elseomr[1Jcn med hl. a. k,1111-

pli..:c·rade f:1-.,1ighc1-.,hildni11g~forh~1lbnde11 -;\;iller ökade krav fri'tn komm11· 

ncrn;i pi1 la111111:i1critck11i-.,!.. r;1dgiv11ini,: 1 delprogram le, + I .'iOll 000 kr.). 

.1:1;..: h<ll under"' J•fi"J 1ill!..:tllat c11 !..11111111itt0 du l1J79: I Il lin viss iivcrsvn 

"' f:1,tiL:hc1,hild11111g.,L1f!'llft11111µc11. Ko111mi1ten har hl. <1. i uppgift all fi11L'

,1;1 l.1g:111Jri;1g<11 i J;ircn!..1:111.!1: ''.> f!L' . 

.l-1~ i"i1111c1 JL·I myd:'"' .ingcla!!l'I at1 vcrk-,:1n1hc1L'll i111l111 prngrammL'l 

'j•c·~1L"il1 i11nl-.L1' pi1 atg;1rdc1 i ,yJ"1t· all ra1i11n:il1~c·ra l"ii1ri1ttningsvl'rk-.;1111-

hL·:l'11 

hir 11.1-..1;1 budgcl<lr hi11 medel bcriii...n"' med u1g.;\ngsp11n1'1 i h11v11dfoi...la· 

µLi . .laµ hcr•iknar tbrnti1\'l'I .~.~00011 i...r. liir incrsyn av riksgriin.,en nw1 

I :i 11l.111d. 

fog hi.:mst:illcr all. rcgningi.:n fiirl'.,lf11 ribJagen 

<ilt till l.1m//11l111·rii1: Viu11 11//m1i111111 1m·11diglll't.111f'Pi;ifia for h11d

gct;'1ret 19!\0/XI anvisa ett fiirslagsanslag av 42 J2J 000 kr. 

I> 2. Lanrniiitrrit·r: Förrällnings- Ol'h uppdra~sn•rksamhel 

1978/7'! L11gif! 

J •J""Y/Xll A 11~bg 

I ysn: s I Fiirslag 

'7.'iJ (1(11) 

I 000 

I 0011 

'l'llt'1h.-l<1\lning lill fnl.id av 1q;c.T1ng~n\ lle,1111 den .::!9 juni 1478 ang:'lemle \I~~ 
he1<1!-mng av li>11t:k1"lnathr;1J;1gg för myndigheter med upp<lragsverksamhet. Bi:· 
,i;;k\ .1r en foi1d a\ 1ibdagcn' be-.lut \prop. 1977/7'(1.: 187. Skl! 
1 1 1-~.''~· 'ih ,,kr 1'>1'?;"~8: 36:-i! ;il! !agen ( 1%8:419) nm allmiin arhc.·1'giv;1ravgifl 11rr· 
ht•I all i,.:;ilta !<11 l<>n '''m 11tbe1aL" t'fte1 <kn ~Ojilm 1978. 

/'1 ,1;.:,!r•1 _.., l 111·1,iJt111:,·:...·.\- r'<·/, ''l't'drag.\i'1Ti...\LllJ1l1<·t 

11111c:i;;i1;111c.'l ;,1 .111klat 1 Il\' dclp1 ng1 dill 

I·· 11r:it11111 if" ,·ri.. ""n h\'! 

.~io S;11 ~t..iida ~i..i11,:" L'I k-.amhl'ln1 1 Kopparberg-, Ian 

2~ [. ppd1 .q;~ \ C.! f. '><illlhL'l 



Prop. 1971)/MO: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet lh3 

hir förr;i11ni11gsvcrbamhl'ten f2al hl'laia'i ersättning enligt lanlm~ill'ri

l<t\an 11971:1101.omtrvd ... t 197hA91, ~indrad senast llJ79:1070)som i prin· 

L·ir a\·-;cs lacl...a -;jii/\ i...l•Slnaderna. Till viss dd av förrä1tningsvcrksamhl'-

1cn hl'taJa.., -,1a1..,tiidrag. Den s~irsl...ikb skiftesverksamhctcn C!hJ finunsi.:·ras 

hl'i1 med ..,,1danl hidrag. Urrdragsvcrl...-;amhcten f2cl hedriv~ pä <1ffärsmäs

'ii;;1 grunder. 
R.iircben fnkl. delprogram 2hl 1978/79 - 1980/81 framg;·1r av fiiljandL· 

t;1hl'll ( J 000-tal J.;r. ). 

--- ·-····-------·-·· ·-·----------··-··--·-----------------
147X17'1 l'J7'Jik0 l480iX I 

--------------------. 

Utfall Ucraknat' Stall:ns lant- hircura-
mi1tcrivcrk' gandcn' 

ln1i1J..1c·1 
Varav d1ifthid1ag 
K11stnadcr 
Rcsultal 
Bal.tn\Crat underskott 

:!:!88% 
'l'.! '1~0 

220479 
+ 8416 

7486 

:!85 000 270400 
3 900 3 <JOO 

282400 268600 
+ 2 600 + 1800 

------------·--------------·-------

:!?0400 
19()() 

268hfkl 
-+ I 8tl<l 

' lfor<Jv utgnr H 800 täckning av balanserad förlust vid utgången <J\' kakmkr:tn:t 
1977 

,. lkr;ikn;1t i pris- och liincliigc enligt I '179 tus vcrksamhetspl<in. 

U1n:1.:klingen och sammans~ittningen av det till vcrk~amhct inom rro

gram 2 h..:taladc hidragct frttn anslag..:! D :'i. Lanlm~ilcricl: Bidrag till för

r;1llninp- och uppdrag~vcrksamhct hcr;iknas hli följande. 

!47X/79 1979/8\l 14XO/HI 

l !tfall Anvi,at Slalens Fiirl'dra-
l;rntm;i1e- gandcn 
rivc.:rk 

i-;,"111adcr för l1L'dsii1tningsbelopp 
enligt lantrniiteritaxan 4 130 )9\)() -~ 90\l 3900 

\'c·r~sarnh1.0t i1ll1m delprngrarn 2h :_ 757 2 7XX :1 ~Id :1V1' 
Bidrag 1ill kllstnadcr för fastighets-

h:ldning,forriit t ni11gar (statsbidrag l 
111 111. dJr statens lan1111:11eriverk 
dispon.::rar mc.:dlcn' 33h 4(Ml 400 4\MI 

Hidrai: till kostnader fi1r fastighets-
hildnini:sförr~i\t ningar \statsbidrag I 
111 rn. där länsstvrelscrna 
di,pom·rar medlen' .\tlh 3<Ml :ioo :1<Kl 

S11111111<1 7609 7 3118 796~ 796.' 

1);11·;,v sl<1tshid1ag 1ill sak;igare 722 700 -;'\)\) 70\l 
Drifthidraf.! 6Xll7 6f1X8 770 7 71>.~ 

I Fr.11.111. 1979/!(\) fördela! r•• tvh anslagsposter. 
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F ii r r ii I I n i n g s v e r k s a 111 h e t e n 

Eflerfr:igan hdiims som mycket stabil med en svag ökning om några år. 

Eflcrfr.igcul vcddingcn har ett klart samband med den allmänna konjunk

lllrttl\'ccUinl,!Cll som bl. a. avspeglas i byggnads verksamheten och kommu-

11er11as bl•Sladsbyggnadsrrogram. Den utveckling som har kunnat avläsas 

de senaste ;1n.:n i form av minskat antal nybildade fastigheter per fonätt-

11i11g \ iint.is b(·s1;·1. 

l·J1nfr;1f.'.<111 .ik:;1 p:1 i"l1rr;itt11ingar fiir 11lika typer av samverkan ml"llan 

fast1!:hL'k1 Bl . .i. k;111 iiL1d :1n\';indn111g av anliiggnings- och kdningsrilttsla

~·;i1T1a \ ;111L1-. '><•111 ..:11 llil_1d a1 iikad r;1dgivning och service fran lanlm;lteriet. 

I .I kl f1 :1g:111 p:1 hild:u1dL· ;1v fi-.kL'- od1 .i akt\ ;irdsomr~1den viin1as ock 'i1 iiL1. 

I lL'>s:111 PL't :1\ fi111:i1111111g:ir iir of1:1 kompliceradc och 1idskriivande. 1-:n 

,1kad 1i11':1!!:'-:tng rw1 fi1rra1tnings;1lg~ird pil gnind av denna iindradc atgiirds

,11111-.iill 111;1,lc nwl\nf.;,s gc1111m rati1111alisering. vilket bl. a. sker inum 

1:;111L'll f1ir r;11 i1111aliseri11gL'll av faslighct-.bildning.-.myndigheternas inrc ar-

1,.:lt' ! I L\ p1".id-:tclI11d1 gc1111111 fii1Nittrad teknisk utrustning. 

I 11 I'''''"" ,,_.Ji 1tllL'f1'.ifiL·1:1d ra1i,1naliseringsverk"1mhct knmnll'r all ske 
i:1 .. 111 f«11:11111ings1 L't h. ,a11il1L'IL'll fii1 all cfkktivi-,cra denna. lkl iir emeller-

11d alit'L·ia).!el :111 t«•rL·sl;igna lagi111dringar i syfte alt fil till sliind en mer 

Jl.:f.111 r:"11µhL"1.,hild11i11gs\L'rksamhel (11rrfiil.iande iivcrsyn av fastigheh

hildnit1;.!.,l<1g,1ift11i11gL'll. l.h .111 l'JT': 121 snara-,1 blir genomförda. Jn,1111 n11 

p.ig:IL'ndv r;11i1111alisni11gspt"<•.iekt - friimsl utvecklingen av lantmiiterieh 

.:k,,1111111i.1d1111111s1 r:il i\;1 ''.· -.tem ( LA-pt"<•.icktel l och FIA-prn.iektct - Sl's 

l>VL'I 11111:1L1J1lk ,_.k,1n11111i:id111i11is1ra1iv;i rutiner samt FHM:s inre organisa-

111111 ,icll ;1rhL·tst-.11nicr. I li1rn1ii\L'I kornmer vissa mttlfrhg,>r avsecmlc vnk

'"11d1cll'11 p:1 h.•k;il ni\;i all hd1a11dlas. hl. a. fiirriittningsvcrksamhetens nill 

i k<1m1111111cTnas L"\j1IJ1all:ring,p1-.1..:e-,.,. Lantmiitcriets mi1.ilighder all erbj11-

d;i i._,,1111111111L·rna i1l1L'f:.!rnadc plan- '";h ).!cnomföranderrogram --- inncb;i-

1 ;111de L'll hl'ihl'l ''Y" p;i 2:1- uc·h 2L'-VL'rh.samheten - kommer diirvid siirskill 

:1ll st11d.:ras. Ln h1rhatl i1versyn av prin..:ipcrna för lantmiiterilaxan kom-

111L'I 11Lf_s;1 .:Il !,!lll":IS llled h;insyn liil de krav r<'t la.\l'Uprbyggnad Sllll1 Jll[tsle 

-.1i.ll;1s 1"111 ;111 \ .:1 l-,..,a111tic1.:11 'kall kunna hiira sina kostnader. 

Vi." .i11q,11,11·ilL'ri11g a\ IL'sursbeh,wct till föl.id av ovansthcnde verksam

hL'IL'I" ll•rdc· hli ni>th i1ndig. LMV hL·domer all det iir mö.iligt att till viss del 

"~·h 11111in L'll hL·gi:u1sad tid tinan-,icra s{1dan rationaliserings- och utrcd

n111gs\·L·1 f.,;1111hl'l '·"m Jlhl har behandlats via den taxefinansil'rade verk

,;imltL'l,·11. I lat 111\\\L'f" L'rf1mlr;1s dock forhatt res11rstillskott fran anslags

ntL'lkl. J>.i ,ikt l-.omn1L'r «\sedda ralit>11aliscrings;1tg;irdcr dock all leda till 

f.l1stnadshL·sparing«r J1Ch till en stabilisering av det f. n. krympande vcrJ..

'dlllhc:t ·,11mk1 L1g1:1. 
V..:r\...s;1111h<.'.ll.'.11 priigl;1, llnder d.: närmast.: aren av en ökad ~atsning p:i att 

111111sf..1 h;.l:111sc1 na l•>lall lll'h p;i att minska andelcn.iilJrc ärenden i halan

'L'll. ln-.<1hc'1n;1 i°Lll l'JXI ;us ;dlmiinna fastighct,taxering !AFT ~Il innebiir 
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under en iivergängsperioJ alt arhetct med att miföka balanserna fnr st[1 

tillhaka. men i tH:h med att fastighetstaxeringen slutförs kan större resurser 

sätlas in i förrättnings verksamheten. Vid slutet av buJgcli'lrct 1980/8 l 

planeras den ··relativa balansen" vara ca 10 rnänader och anJclcn iirem.len 

äldre än 2 år beräknas dä utgöra ca 17 '.:(. LM V definierar relativ balans 

som aktuell balans dividerad med antal avslutade <\tgiirder pi\ ett {1r 11t

tryckt i arbetsmtmader. Enskilda iircnden kan leda till mer än en ätgiird. En 

del iirenden kan slutföras utan att kda till avslutatle 1'\tgiirder. Exempel på 

detta är avvisade ansökningar och instiillda förriittningar. 

Målet för den rdativa balansen iir satt till åtta månat.kr vid utgången av 

budgethret 1981 /82. Åldersfördelningen i halansen skall då vara forbiittrad 

till att omfatta högst 15 r;; ärenden iildrc lin två år. 

Det ekonomiska utfallet inom förrättningsverksamheten inncbiir att en 

förlust uppstod under budgetåret 1978/79 uppgående till 2.6 milj. kr. tföre 

extraordin~ira kostnader och intäkter). Resultatet fördelar sig med -4,4 

milj. kr. på hösten 1978 och+ 1.8 milj. kr. pi'! våren 1979. 

Den balanserade förlus1en per den 30 juni 1978 uppgick till 12,8 milj. kr. 

varav 4,0 milj. kr. hiinför sig till våren 1978. 

För taxepcriodcn t=kalenderåret) 1978 har alltså uppstått en samman

lagd förlust om 8,4 milj. kr. För den taxa som har gällt umler år 1979 

förutsattes ingen halanserad förlust vid utgången av är 1978. 

LMV hemställer med hänvisning till de negativa effekter som uppstår i 

taxan for år 1980 - om denna måste kalkyleras utifrån Uckning av tidigare 

förluster - att den per den 31 december 1978 balanserat.le förlusten 8.4 

milj. kr., jiimte ränta fram till utbctalningstidpunktcn, avskrivs. 

Särskilda skiftesvcrksamheten i Kopparbergs Hin 

Verksamheten bedrivs inom huvudförslaget med utgångspunkt i att till

delningen reellt sett inte något år skall överstiga den för budgetåret 

1979/80. En avvecklingsplan har uppr1ittats för va1:je återstående skiftesob

jckt utifrån denna medelstilldclning.Skiftesverksamheten avslutas enligt 

planen under budgetåret 1983/84. För budgetåret 1980/81 ber1iknar LMV 

ett medelsbehov av 2 932 000 kr. 

För att påskynda skiftena - och då i första hand tidpunkten för tillträde 

av nya ägolotter. vilket 1ir av största intresse för berörda fastighets1igare -

erfordras bl. a. en förstärkning med personal som är utbildad för skogsvär

dering. Skiftesvcrksamhcten ~kulle då kunna slutföras budgetåret 1982/83. 

För detta tas i LMV:s förslag upp 431 000 kr. utöver huvudförslaget. 

Planen kräver dessutom att vissa ytterligare medel ställs till fö1fogande 

under innevarande budgetår. 

12 Riksdagen 1979/80. I saml. Nr 100. Bilai:a 16 
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[I r r d I <I):! S \ L' I j., "a 111 h e l L' Il 

Sll111 lan1m;i1cril'l' egl'n rlaneringsförut<ittning giilkr fiir h11dge1;1rl'l 

19XO/X I all 11rrdrags\·L·rksamhl'll'n fnrtsiitter alt iib. 

i\rlwtl'I med Al·T XI minsbr till en volym av ca 10 milj. 1.,r. 11mkr 

b11dgl'1;·1rl'I 19XOiX I tb \'erksamhl'len sl11tfiirs. En tilh·;ixl inllm den ordina

rie uprdragsvcrl.,-.amhl'lcn iir naturli):! mut hal.,grund av de n::sur.stillsl.,oll 

s1llll arhelL'l meJ AIT XI h;1r fiiranktt. 

hir den mdinarie uprJragsverksarnhL'len rlaner;1s en bgre reell :1rlig 

t illviix t ;·111 15 '; ffir huJge1:1ren l9X2/X:I-· l'>X4/X'i medan för 19X I /X2 en 

m;tl-.iittning 0111 15 1
; tillviixt hör bihehidlas med tanl.,e p;1 avslutningen av 

arhL'lL'l m1..'d A IT X I och de resurser som tfarigenom frigörs for annan 

verksamhet. 

Fn utiikad verksam bet planeras niir Jet giillcr att uppriitta kart planer for 

den komm11n;tla planningspnicesscn. 

LMV har avsatt siirskilda resurser för att -.tudera marknatkn för urp

dragsverksan'.heten. Den stiirre kiinnL'Jomen om marknadens villkor och 

hdlllv -.om fiil.in av tktla kommer under hudgetiiret 1980/X I all ge biittre 

fiinllsiiltningar for alt erhWa ett mera tillflirlitligt planeringsunJerlag. 

I .antmiiteriets flirddar av en rikst;ickande organisation och ett brett rro

duktuth11J kan Jiirigenom fullt kom1m1 till sin riitt. 

l.ltbildningsinsatsL'r i syfte all informera om lantmiitericts proJukter och 

tekniska resurser planeras iiven umkr buJgetarl't 1980/81 för företrädare 

for olika samhiilbsektnrer som i sin verksamhet har heh11v av olika former 

av land'>kap . .,informalion. 

Utlandsverksamhl'len iir svt1r att het.llima li111gsiktigt. De kontakter som 

har knutits mcJ ett tkrtal liinJcr od1 utvecklingen inom den svenska 

histimdsvcrksamheten hiir emellertid tillsamm;ms innehiira förutsiittningar 

fiir en tlliikad verksamhet. 

Fiire1/raga 111/e11 

Kostnaderna för lantmäteriets förrättningsverksamhet skall i princip 

iiickas av avgifter som tas ut av sakägare enligt lantmäteritaxan. 

Fi.irriittningsverksamhetcn har unuer flera ~ir trots avseviirua taxehöj

ningar resulterat i betydande unuerskott som har kriivt siirskih.la stödin

S<1tser. Riksuagen har sålunua for täckning av förluster inkl. ränta anvisat 

tilliiggsanslag på tilläggshudget Il till statsbudgeten for budgetåren 1977/78 

<prnp. 1977/78: 101. CU 1977/78: 10. rskr 1977/78: 13'\) och 1978/79 \prnp. 

1978/7'!: 101. CU 1978/79: 8. rskr 1978/79: 140). 

Den höjning av lantmäteritaxan som trät.It.le i kraft den I januari 1978 

syhade till att ge full kostnausfackning för förrättningsverksamheten under 

kalenderttret 1978. Trots detta har för är 1978 uppstått en förlust om 8.4 

milj.kr. För att tiicka uenna förlust meu taxeavgifter skulle taxan per uen I 

januari 1980 behöva höjas med ca tio procentenheter utöver de höjningar 

som bedöms erforucrliga i syfte att erhälla kostnadstäckning for verksam-
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hden ulllkr ar lllXO. Jag a\·sn d;irfiir all senare fi.iresl:1 regeringen all 

J"iiresl:i riksdagen allra tilliiggsh11dgl'I 111 till stahhudgden för hudgditrd 

1'!7'J/XO anvisa l'll fi1rslagsanslag a\ ').')milj.kr. fi.ir tiil·kning av fi_irlusten 

om X.4 milj.kr. j;imte r;inta till hl·riiknad utbl'lalningstidrunkt. 

l lmkr fiirsta halviirl'l 1'>7'1 har fi\rriittningsverksamhl'len bmnat ett visst 

iiversk,itt. lktta lt>rde kunna motverka de underskott i verk-..amheten som 

sannolikt har urrk<>mmit undn hiisten 1979. 

Jag hemstilkr alt regeringen fiirL·sl;ir riksdagen 

att till /.11111111ii1cri<'I: Fiirni1111i11g.1- och 111•1idmg.11·erk.w111h<'I fi_ir 

hudget;'1ret 19XO/X I anvisa ett fiirslagsanslag av I 000 kr. 

D 3. Lantmäteriet: Mätning och kartläggning 

1'!7X/7'> Utgift 

197'1/XO Anslag 

I 'JXO/X I Förslag 

57604015 

SX 422 000 

62 778000 

l399XS 

llndn anslagl'l redovisa-.. kostnader fiir rnigram 3 Miitning och kartbgg-

111ng. 

l'rogrnm 3 Mli111i11g och kar1/iigg11i11g 

l'rogrammL'I iir indelat i fyra dclrnigram: 

:la Geodetisk verksamhet 

3b KartHiggning i skalor större iin I :25 000 

Je KartHiggning i skalorna 1 :25000-1:100 000 

3d Kartfaggning i skalor mindre iin I: 100 000. 

Programmet omfaltar grundliiggande miitning och kartliiggning. friimsl 

framstiillning av de allmiinna kartorna. Verksamheten omsriinner hela 

kartliiggningsrroL·edun:n. dvs. getidetiska. folngrammetriska och karlo

grati-..ka arheten. I verksamheten ingi1r vidare nygfotografering !lch hild

framstiillning fiir den allmiinna karlliiggningens hehov samt geodetiska 

riksniiharheten och geodetiska rrojekt, delvis internationdla sridana. 

S1at1·11.1 lw11111iitNi1·1•rk 

Programmet l\fatning och kartliiggning omfattar en rad insatser som 

syftar till alt tillgodn-..e behov av landskarsinformation inom flera olika 

samhiillssektmer. LMV ser som sin uppgift alt samla in landskarsinforma

tion och alt tillhandahiilla informationen rt\ clt iindamtilsenligt sätt. 

Verksamheten omfaltar f. n. getideti~ka miitningar. llygfotografering och 

kartliiggning inom ramen för de allmiinna kartsericrna, dvs. friimst ekono

miska kartan. !orografiska kartan och översiktskartan (i skala I: 250 000). 

LMY riiknar med alt dessa kartor kommer att vara huvudprodukter under 

överskf1dlig tid. Också nya former för presentation av landskapsinforma

tion hlir aktuella. Detta giillcr bl. a. inom tlygbildsomrt1det oc.:h andra 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 16 Hostadsdepartcmentet 

<llllli'1d1.·n 1111 h1ldrq!l'lrenn):! lllt:n 1•c:b;'i r;1 kart11111r;idL'I i ti11111 <I\ ;indrad1.· 

elkr nya kartvn,it>nn. 

Flyl,!hild1.T anviimh i ;tllt ,1,irre nmfattninl:! J'iir en rad t>lika ;111d;11nal. 

Tillgang till hi.11tn: hildtnlkningsinstn1ment. tkr lilmtypn thl. a. infral~irg

filml. multi,r1.·ktral f11t11gr<1fering 1h.:h mii.iligheten till fotografering fran hiig 

llyghiijd har innd:1urit ;111 1kt miijliga 11tbudL'1 a\· land-,kar,infmmati11n 

iikar. Ffterfragan fr{11111Jika anvi.mdarl' har oc:b;·1 iikat niir det giilkr b;ittrl' 

hildpn•dukter. 

Fiirsö1:iningcn med landskapsinformatilln lir f. n. bristföllig fiir stora 

delar av landet. Produktionen av kartor i de ekrnll!miska och topografiska 

1-;artserierna har under lång tid varit s;'1 hegriinsad att aktualiteten inte niH· 

upp till en för kartkonsumenterna godtagbar niv;). Bristande aktualitet 

innebiir att de allmiinna kartorna saknar redovisning av i m:1nga fall hda 

det samhällsbyggamk st>m har skett under 19n0- rn;h 19711-talcn. Uppgifter 

tllll förändringar i markanviindningen inom jord- 11ch skogsbruket saknas 

od;.s;1. 

Nuvarande kart standard innebiir friimst for den ekonomiska kartan stora 

kvalitetsskillnadcr mellan olika kartblad och omfattande behov av aktuali

sering. Fiiljande uppgifter om kartbest{mdet i de viktigaste allmiinna kart

sericrna belyser förhållandet. 

Kartserie 

Ekonomiska kartan 
Topogratiska kai1an 
(>vcrsiktskartan 1 

----------
1 32 r:;. av serien är inte utgiven. 

Kartornas :ildcr 
<5 är 5-9 :ir 

14'.·;. 
hl ''i
hh1:;o. 

Il>':;. 
26~:-(. 

2 ':; 

10-19 {tr 

35 r:.;. 
J::!r·.; 

35r;. 
l''i· 

Den plani:rade allmiinna kartliiggningen syftar friimst till alt höja takten i 

fi.irnyebi:n av kartbestilndi:t. F. n. revidi:ras t. ex. endast ca >.5 '; av 

samtliga ekllnomiska kart1ll' per :'1r. Gerlllm ökad revidering riiknar LMV 
med att pä li111g sikt kunna förnya den ekllnomiska kartserit:n inom en 15-

ftrsperiod och den toptlgraliska kartserii:n r{1 i stort sett hiilften av denna 

tid. Riiknat i kartblad innehiir en s;idan mttlsiittning att utgivningen arligen 

m;iste mnfatta c1 XOO hl.id av den eknn11miska kartan ot.:h 85 it 90 blad av 

den topografiska kartan. Ca hiilftcn av pnlduktionen beriiknas i Mda fallen 

utföras s11m partiell revidering. vilket innebhr att vissa delar av kartan~ 

innehftll först förnyas efter den dubbla angivna tidt:n. 

En biittre ajourhällning av den ekonomiska kartan innebiir en förbiittrad 

förs{itjning med landskapsinformation. Den kan emellertid inte ersiitta 

rcvideringsverksamheten. friimst av det skälct att ajourhi\llningen endast 

avser en liten del av kartobjekten. Flygbilden ti fotokartan). höjdkurvor. 

detaljerad redovisning av hyggnader. mindre enskilda viigar. kraftledning

ar m.m. ing:\r inte i ajourhållningcn. Ajourhällningen kan enligt LMV:s 
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mening inte rril11·iteras f"lirL' andra uprgiftn inom lkn hudgL'I r;un snm f. 11. 

iir tillg:inglig för revideringsinsatsn. lk SL'narc innd1:ir l'n aklu<ilitL'hhiij

ning av viisentligt sliirre m{ilt lett JO-i1rigt kartmaterial fiirnya-,) l>l'h elt 

brcdarl' kartinnL·h;ill (l. L'X. orll>fotokartal iin vad -,nm kan [istadkommas 

meJ ajourh[1llning. 

Fi.i r s I ag 

HuvuJforslaget innehiir fiir programmet Miitning ol'h kartliiggning alt 

anslagl'\ minskas med GI l.2 milj. kr. En minskning med t \'[1 procl'nt av 

anslaget inneb:ir emellntid en iinnu kraftigare minskning om h:insyn t;1-, till 

de int:·1kll'r snm fr. n. m. budget;\ret 1978/79 inkvcn:ra-, till si\r-,kild in

komsttitel. LMV bL·riiknar pris- l1d1 liin.:omriikningen inom huvudl"lirsla

get till 5 (131 000 kr. 

l förra ärcts anslagsfram-,tiillning angav I.Jvl V alt det iivcr huvud taget 

inte iir miijligt att ni1 en rimlig nivii for landskap~inforrnatinncn-, aktualitet 

- -,iirskilt i den ckorwmiska kartan - vid minskad anslagsram I huvudför

slagctl. Nt1got sf1dant alternativ för budg.:tfiret 1979/80 har heller inte blivit 

niidviindigt att genomföra till följd av statsmakternas be~lut att besparings

alternativet inte bör tas snm utgi'tngspunkt vid anslagsberiikningen ( prop. 

197S/79: 100 bil. 16. s. 88). 

Fortfar<mde giilln Vi.Id som framfördes i LMV:-, anslagsframstiillning för 

budgetåret 1979/80 om f1terverkan prl kartproduktinncn. Fasta kostnader 

för k1kaler. teknisk service m.m. kan inte omdimensioneras om anslaget 

minskar med 2 r:; .. l stiillet mäste de insatser som giiller kartornas rl.'dige

ring och uppritning nch amlrnjiimförbara moment minskas. men di't i större 

omfattning än 2 '.·; .. Följden blir att inaktualiteten i dl.' allmiinna kartorna 

förviirras. 

Uti.iver pris- (11.:h lönrnmriikning med 5 746000 kr. föreslås enligt LMY:s 

förslag följande resursförstiirkningar. 

1. M..:d hiinsyn till dl.' nackdelar som ph olika samhiillsomrädcn uppkom

mer till följd av lf1g kartaklualitel avstyrker I .MV iiven i i'lr besparingsalter

nativet. Motsvarande belopp. ca 1.2 milj. kr. tas dii1i'ör upp snm yrkande 

under LMY:s förslag med hög priliritet. Beloppets fördelning ptl delpro

gram berliknar LMV for hudgett1ret 1980/81 till för Ja 200000 kr.. Jb 

600000 kr.. Je 300000 kr. och Jd 100000 kr. 

2. Av anslaget till kartHiggning anvisades for ajourhållning av den ekl1-

nomiska kartan för budgetåret 1976/77 500000 kr. och för budgetåren 

1977 /78 och 1979/80 yttcrlig<ire 300 000 kr. vartdera hudgeti\ret. Verksam

hetcn bedrivs i de liin diir den ekonomiska kartan är relativt ny (lCh 

grundad pt\ ortofotokarta. Förutsiittningen att ajourhi'tlla ekonomiska kar

tor okar i takt med att reviderade kartor utges. För den fortsatta ajourhåll

ningcn hehövs medel. vilka l.MY för budget1iret 1980/81 har beriiknat till 

500000 kr. (delprogram Jbl. 

3. LMV har i samarbete med företriidarc fi.ir skogsbruket siikt n::i. en 
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rrinciricll iivaensklllllmelse om ett utvidgat !lygfotorrogram. varvid mer

knstnaderna skulle tillskjutas fr;·in skogshrukets sida. En siidan tinansi

erin!! har emellertid inte varit möjlig att urrnii. Bl. a. torde det fiirhi.dlandet 

spela in att en god lösning av fri·igan fönllsiitter att !lygfotograferin):!arna 

sko..:r enligt ett rrincirrrngram. som först efter ett fiirsta on11.trev <dvs. GI 

fern i1rl ):!er samtliga intressenter del i den bättre bildfiirsiirjningen. Foto

graferingarna heriir olika gl·ograliska omri.iden varjo..: iir. Ett relativt ko111-

rlext sanwrdningsarho..:te med t. ex. fansstyrclse. kommuner. olika skogs

företag m. Il kan dhrför inte hyggas upr för varje enskild fotografrring. En 

anslagstinansiering av en sadan hildförsörjning lir Jiirför enligt samtliga 

intressenters urpfattning en naturlig lösning. En si"idan skulle ocksi·i under

liina genomförandet av de itrliga insatser som 1.MV har alt genomföra. 

Av de llirda iiverläggninganw mellan LM V och olika hildanviindare har 

niirmare framgi'ttt alt for skogsHinens vidkommande iir en höghöjdsfotogra

fcring (9 ~Oll rn) för l\artliiggningsiindam[il vart femte t1r av intresse. Behovet 

av hilder fiir hildtolkning hör tillgodoses genom fotograferingar frän hiigst 

!lyghiijden 4 600 rn. vart tionde iir. l'ör hildtolkning föreligger liven önske

mäl om liigre tlyghöjd < 3 000 m.) för vissa llmr{\d...:n samt om t;itare fotogra

fering. 

I ett rrogram inom nuvarande anslagsram kan endast höghiijdsfotogra

fering inrymmas. Den kriiver ca 87 ''i· av <le nuvarande resurserna för 

llygfotografcring. varför enbart ca 13 1
.:; av hittillsvarando..: fotografering 

(för bildtolkning) kan genomföras frän 4 600 m. Övergången till hiighiijds

bil<lo..:r som utgtmgsmaterial för framstiillning av ortofotokartor medför 

vissa kostna<lsmin~kningar men samtidigt stiills krav rti kortare tid mellan 

fotograferingarna iin vad som hittills har giillt. 

En fiirhiittrad flygnildförsöijning har ansetts myckd angefägen frän 

skogsbrnkshäll och andra hildintressentcr. LMV:s framsttillning om ökade 

medel för biittre bildfi.irsör:jning stöds diirför av skogsstyrclscn. statens 

nat11rv;"1rdsverk och statens rlanverk. Avcn lantbruksstyrelsen har anmiilt 

att den av LM V föreslagna verksamheten är av hetydande intresse <delrro

gram 3b. +I 000000 kr.). 

4. I .l\lV har i tidigare anslagsframställningar redovisat förslag om bättre 

kartförsö~jning som skulle öka aktualiteten och minska olägenheterna för 

kartanvändarna. En revidering av {\tminstone I 000 blad f1rligen av den 

ekonomiska kartserien är helt nödvändig, men revideringar vart tionde är 

(motsvarande ca I 300 blad) är pt1 mtmga hftll befogade med hänsyn till 

förändringstakten hos de ohjekt som kartan redovisar. 

LMV har beräknat behovet av ytterligare medel för kartrro<luktion till 

sammanlagt 7 .0 milj. kr. För budgetärct 1980/8 I föresli"is att medelstill<lel

ningen (delprogram 3b) enligt LMV:s förslag ökas med 1.0 milj. kr. av 

detta bclopr. 
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f '(irecf ri1g1111if t' Il 

Verksamheten i1111m programmet kommer under budget:·1ret 19XO/X I all 

pi1verkas av de försiag som kommer att l:iggas fram av kartutn:dning ?X (ffo 

1977: 01). Utredningen har uppdrag alt fiiresl;·, former fiir sarnmanfiiring a\' 

Liher Grafiska AH:s (Liher) fiiljdproduktillll fran den all111:inna kartliigg

ningen med lantmiiteriets kartverksamhet. Utredningen har i deeemher 

I 97X avliimnat ett dclhetiinkande I Ds Hli l97l'l: -Il. Liher - lantmiiteriet. 

Förslag till former för sammanfiiring av vissa kartvcrksalllheter. fktiinkan

det har remisshehandlats. 

Kartutredningen har i tilHiggsdirektiv <Dir 1979: l::!lil hl. a. erhidlit upp

drag att förhandla 11Jed Liher neh LM V 0111 verksamheten under en tre:1rig 

övergängsperiod. 

Det fortsatta arbetet utgiH fran förslagen i tilHiggsdirektiven. Fiir all jag 

skall fr1 ett fullstiindigt underlag för mina förslag hiir dock avvaktas slutbe

tänkandet friin kartlllredning 7X oeh efterfiiljamk remisshehandling. 

För niista budgeti'1r biir medel beriiknas med utg:ingsrunkt i huvudfiirsla

get. Jag berLiknar diirutiiver 500000 kr. för fi.irhiillring av llygfotl1grafcri11g

en med syfte att bl. a. tillgodose sre.:iella behov för skogsbruket oeh 

naturvtirden. 

Jag hemstiiller att regeringen föresli1r riksdagen 

all till La11tJ11ii1eriet: Miit11i11g och /..11rtliigg11i11g fi\r budgetare1 

I 9XO/X I anvisa ett reservationsanslag av 6::! 77X 000 kr. 

D 4. Lantmäteriet: Fiirsvarsbcrcdskap 

I 97'11./79 LI tgift 

1979/XO Anslag 

19'11.0/X I hjrslag 

I 657710 

IXllOOO 

I lJ::!X 000 

/'n 1grn111 4 Fiir.1 I '{I /".I hl'ri'<l.lf..11 r 

Reserv al il in 

Programmet omfottar dels sadana uppgifter som i'diggn la111m:i1erivnke1 

för all trygga kartfiirsii1jni11gen i krig vari ing:·1r friimst beredskarsrlan

liiggning lKh fiirb.:redeber för tryckning av krigskartor. dt'ls sekretessat

giirder i form av granskning av kartor oeh flygbilder. del!- vissa andra 

administrativa ;itgiirder. 

Statt'11.1 luntmiiteril'l'l'Å 

Mälet för programmet Försvarsheredskap iir att lan1m;i1erie1 enligt fiir

fattningar oeh direktiv skall svara för 

- åtgärder som tryggar totalfors varets behov av kartor. tlygbilder. geodL·

tiska data och annan landskapsinformation 

- samordning av totalförsvarets utnyttjande av lantm;itericts kartdata ueh 

landskapsinformatilin 

- att lantmäteriets verksamhet bedrivs stt att de krav som rikets siikerhet 

ställer kan tillgodoses 
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- granskning frtin sekrctessynpunkt av kartor och nygbilder 

- Mgän.lcr som krävs för lantmäteriets krigsberedskap. 

Uppgifterna bestäms till väsentliga delar av utvecklingen av olika verk

samheter i samhället, särskilt inom totalförsvaret. Exempel pti s:idana 

verksamheter är samhällsplanering. ut veckling och krigsplanläggning inom 

totalförsvaret, den tekniska utvecklingen inom omri\.dena ADB och fjärr

analys samt extern kartproduktion. 

Fi.irslag 

Huvuddelen av uppgifterna inom programmet utgörs av sådana som har 

lagts fast i lagar och andra förordningar. Huvudförslaget skulle innebära 

att vissa lagstadgade uppgifter kan genomföras endast delvis och med 

svi'trighet. Eftersom alla kartproducenter är skyldiga all ur sekretesssyn

punkt låta granska kartor vid LMY påverkas kart verksamheten i samhället 

med fördröjningar. För LMV :s del pi'lverkas möjligheterna att leverera 

flygbilder. Rådande eftersläpningar ökar. LMV beräknar pris- och löneom

räkningen i huvudförslaget till 167 000 kr. 

Enligt LMV:s förslag föreslås betydligt ökade insatser för den regionala 

och lokala lantmäteriorganisationens insatser inom sekretessgranskning 

och krigsplaneringsarbetc samt nya aktiviteter till följd av totalförsvarets 

behov av landskapsinformation. Vidare föreslås en ökad information och 

rådgivning till totalförsvaret om lantmäteriets produkter. En delvis föränd

rad verksamhet som en följd av snedbildsfotograferingen och utvecklingen 

av datorverksamheten medför också behov av resurstillskott ( + 600 000 

kr.). 

Pris- och löneomräkningen tas i LMV:s förslag upp med 170000 kr. 

J-"iir<'Jraga11dl' 11 

För n~ista budgetår bör medel beräknas med utgångspunkt i huvudför

slaget. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiitcril't: Fiir.1Tarshcredskap för budgcttlrct 1980/81 an

visa ett reservationsanslag av I 928 000 kr. 

D 5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

7608806 

7 388000 

7 532 ()()() 

Utvecklingen och sammansättningen av anslaget har redovisats under 

programmet Fi.irr~ittnings- och uppdragsverksamhet. Anslaget skall täcka 

kostnader fi.ir nedsättning av ersättningsbdopp enligt lantmäteritaxan, för 

laga skiftesverksamheten och för statsbidrag till vissa sakägarc. 
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Sra1c11.1 /11111111i"11cri1·er/.. 

lkllll\'l't av ncdsiittningsnH.:dcl kvarst;1r i sll\rt SL'tl 1ifi.iriindrat fr~111 hud

gcU1ret 197'J/XO. Fn s11...:t:L''siv iiwrgi·ing sker fritn iildrc hestiirnmelser till 

nedsiittningar enligt de mer autumatiskt verkande reglerna i SFS 1'176: 491. 

Skiftesverksarnhcten n:duvisas 11nder rn1grarn ~-

I avvaktan p?1 h.:slut i ktga llm bidragsgivning enligt statsbidragskungli

rds.:n. som LMV har fiireslagil skall upphiiv:1s. heriikna~ \lföriindrat me

ddsbehov for statsbidragrn. 

Fiir1·drag1111il1·11 

LMV har 1 id ;rn.-,lagsheriikningen riiknat med ett meddsbt'hllv s1Hn 

understiger h11v11dforslagl'l fiir dt>n dl'l av anslaget s11m avser 1.kn siirskilda 

:--kil"tl:sverksamhet.:n i Kllpparbergs liin. För niista ;1r bi.ir diirfi.ir medel för 

denna verksamhet ber;iknas med 11tgangspunkt i LMV:s förslag. I i.ivrigt 

riiknar jag mt'd oföriindradt' anslag. 

Jag ht>mstillkr all regeringL:n före:--Hir riksdagen 

att till l.w11111i"itaict: Bidrag ti/l.fi"irri"i1111i11g.1- och t1flf)(ffllg.1Tl'rh.1w11-

'1ct för budget:"irl'l 19XO/X I anvisa ett förslagsanslag av 7 53~ 000 

kr. 

D 6. Lantmäteriet: l 1trustning 

1978/79 L!tgift 

1979/XO Anslag 

Ber. utgift 

1980/81 Flirslag 

4 4lJ7 942 

4 ()()() 000 

4 ()()() ()()() 

4 9()() {)()() 

R..:servatinn J 

Umkr anslaget har hillills I"l'dovisals kostnader for utrustning m.:d an

skaffningsviink av minst 10000 kr. Sllm l'n följd av prllp. 197h/77: 130 med 

förslag till riktlinj.:r för mlldernisering av d.:t statliga budgetsystemet skall 

gälla nya rcgkr fr. o. m. dm I juli 19XO. En 11tgängspunkt for vilka tillgäng

ar som skall flirmögenhetsred1wisas ~ir all tillg~tngar med mindre varak

tighet iin tre [1r och Hlgr.: anskaffningsk11stnad iin 20 000 kr. inte tas med i 

redovisningen. Regeringen hör justera bl'loppsgriinsen hl. a. mt>d hiinsyn 

till pcnningviirdcföriindringar. 

Stotcns la11tmiitni\"l·rli 

Den tekniska verksamheten vid LMV iir stadd i snahh utveckling. Under 

senare år har datorer tagits i allt större bruk för att rationalisera insamling. 

hantering m:h presentation av land:--kapsinformation. Den datorstödda tek

niken kräver stora insatser för utveckling av i första hand programvaror för 

databehandling. För att kunna tilW~i:ia den datorstödda tekniken i praktisk 
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produktion iir det m:ks<'1 ntidviindigt att anskaffa instrumL'nt L'lkr rnodiliera 

hetlntliga utrustningar. 

Ln intern utredning har l,!enomförts vid verket i syfte all p{1 klirt och li"1ng 

sikt samordna utveckling llCh investeringar. I utredningen har konstaterats 

att flera rationaliseringar kan genomfiiras under den nitrma~te tiden under 

fiirutsiittning alt investeringsmedel kan gtiras tillgiingliga. Diirtill kommer 

investcringshehov som iir fiirankdda av mera Lingsiktiga hehl•V av utveck

ling speciellt inll!n ljiirranalys och datorstiidd kartografi. Ytterligare hehlw 

av utrustning vid LMV fiirankds av att i1tskillig utrustning iir försliten eller 

föräldrad. 

I jiimförelse med de hdnw Sl)m har redovisats av l.MY i samhand med 

tidigare ;·1rs anslagsframstiillningar har anslagen för investeringar i utrust

ning varit otillriickliga. En hetydande eftersliipning har diirför uppkommit. 

För hudgeti1ret I 979/'tl.0 iir 11tr11stningsanslagl't 4 milj. kr. varav 1.5 förde

iats till LMY och 2.5 till ÖLM/FBM. Med hiinsyn till behovt:n fadetta klart 

otillriickligt varför ytterligare ~·ftersliipning uppstår. Mot denna bakgrund 

anser verket att en kraftig höjning av anslaget bör ske. Detta hör enligt 

verkets mening ske dels genom elt tillskott av medel fiir hudgeti1rl'I 1980/81 

fiir att aterhiimta de ackumulerade eftersliipningarna. deb genom en li111g

siktig hiijning av utrustnings;111slagets nivi1. "fotalt hegiirs diirfiir en hi.ijning 

av anslaget för hudgetaret 1980/81 med 6 milj. kr. till 10 milj. kr. och för 

dt:n diirpil följande perioden till i genomsnitt h, 16 milj. kr. per ar. 

Utrustningshehovt:n vid ÖLM/FBM har under senare t1r prioriterats 

framför LM V: s behov, vari'ör de ackurmrkrade behoven hos LM V iir 

siirskilt stora. Det sammanlagda medelsbehlwet för nyanskaffningar vid 

LMY uppgitr under budgct;'tret 1980/81 till 5.1 milj. kr. 

För att öka samordningen mellan mätnings- och kartteknisk verksamhet 

föreslogs i anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 en investerings

plan för nyanskaffning av repro- och mätningsteknisk utrustning vid ÖLM/ 

FBM. Medel har därefter anvisats för detta ändami\I. Emellertid har hittills 

anvisade medel inte gjort det möjligt att i alla delar fullfölja den tidigare 

framlagda planen. Därtill har ytterligare behov uppsltl.11 att anskaffa utrust

ning för att kunna rationalisera den tekniska verksamheten. LMV föreslår 

en fortsatt urrrustning vid ÖLM/FBM. För detta ändamål erfordras under 

budgetåret 1980/81 4, 9 milj. kr. 

Fiiredrai,:c111d1·11 

Jag bediimer det som myi.:ket angeHiget att lantmiiteriet kan anskaffa 

erforderlig utrustning. Trots det begränsade ekonomiska utrymmet bör 

diirför J"iir niista budgetår medel beräknas som innebiir en viss höjning av 

amhition!>nivän n~ir det gäller att anskaffa utrustning. 

Anslaget bi.ir i första hand anviindas för utrustning som oundgängligen 

behövs för att bedriva och effektivisera förrättnings verksamheten rn:h den 

allmänna karthiggningen samt för mätningstekni~k ~ervice ät kommuner. 
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Jag hern~tiilkr all regeringen fiiresl!1r riksdagen 

all till l.11111111il/l'l'il'/.' U1ru.1111i11g l'lir budgettlre! 1980/XI anvisa cl! 

rescrvatinnsanslag av 4 900 000 kr. 
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Register 

Sid. 

(lversikt 

A. llostadsdcpartcmentct m. m. 

1-1 Bo-,tad-,dL·pa rtelllL'lltL'I 
l.'i l\.omrnilt0er m.m. 
l.'i E.\tra utgifter 
I .'i Bidrag till vissa internalillllclla 

l>rganisatio11<.T m. m. 

n. llostadsforsörjning m. m. 

lh BustadS'-t~-rebcn 
20 Linshl1-,tadsniimndcrn;1 
23 Um till bostadshyggamk 
71 Jfantehidrag 111. 111. 

7.'i Eftcrgift av hyrcsf"lirlustl{m 
77 TilHiggslan till kulturhistliriskt 

v;irdcfull bostadsbchyggdsL' 
80 Bostadsbidrag m. m. 
90 Viss bostad-,fi.irhiittringsverksamhct m. m. 

106 Bidrag till fii1Nittring av boendemiljön 
112 Anordningsbidrag rn. m. till allmföma 

samlingslukakr 
116 I.ån till allmänna samlingslokaler 
117 Upprustningsbidrag m. m. till allmiinna 

samlingsllikalcr 
120 Län till kommunala markforviirv 
123 Län till inventarier i vissa spccial-

bost;iJcr 
124 Byggnadsforskning 
128 Län till experimentbyggande m. m. 
130 Vissa energibesparande htgiirdcr inom 

bostadsbeståndet m. m. 

C. Planväsendet 

1.50 Statens planverk 
1.53 Bidrag till översiktlig planering m. m. 

D. Lantmäteri- och kart\'äsendet 

Organisation. uppgifter m.m. 
Lantmiitcrict: 

1.59 Vissa allmiinrn.1 myndighetsuppgifter 
162 Förriittnings- och uppdragsvcrksamhct 
167 Miitning och kartliiggning 
171 Försvarsheredskap 

Anslag kr. 

17.575000 
1148.'i000 

300000 

240000 

29600000 

3 3 30 I 000 
47 X4X 000 

6 900 000 000 
5 2 00 000 000 

90000000 

I 000 
I 620 000 000 

130000000 
3.'i 000 000 

28 000 000 
13 000000 

9 000 000 
I 000 

500 000 
8 000 000 

31000000 

800000000 

14 945651000 

2X 590000 
3 000000 

31590000 

42 323 000 
I 000 

62 778000 
I 928000 
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Sid. Anslag kr. 
I 72 Bidrag till fi.irr;innings- och uppdrags-

173 
verksamhet 
Utrustning 

7 532 ()()() 
4 900 ()()() 

Totalt för hnstads!kpartemenh::t 

119462000 

15 126 303 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 









Bilaga 17 till budgetpropositionen 1980 

Industridepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1979/80:100 
Bilaga 17 

Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden rörande 

den allmänna näringspolitiken. industri och hantverk, regional utvcck

lingsrlanering och regionalpolitiskt stöd, mineralförsörjning, energi. tek

nisk forskning och industriellt utvccklingsarbete. officiell provning och 

kuntrollverksamhet samt flertalet statsägda företag. 

Utvecklingen för industrisektorn har under är 1979 inneburit en Mer

hämtning. Industrins produktion beräknas under året ha ökat med 6~'i· 

enligt konjunkturinstitutets bedömning, vilket är snabbare än bruttonatio

nalproduktens ökning. För första gf111gen sedan flr 1974 kommer därför 

industrins andel av den totala produktionen att öka. Den mest expansiva 

delen inom industrisektorn är verkstadsindustrin. 

Sysselsättnings- och produktionsutvecklingen inom industrin framgär av 

följande sammanställning. 

1963 1965 1970 1975 1978 1979 
(prel.) 

Antal sysselsatta (I 000-tal) I 071 I 089 I 055 I 051 979 97'2 
Andel av total syssel-

sättning ('.''<·) 29.1 28,9 26.9 25.6 23.5 23.1 
Industrins andel av totala 

produktionen 
t'K. löpande priser) 27,2 27.4 26,7 28,7 23,8 25.2 

Verkstadsindustrins andel 
av totala industriproduk-
tionen (?,., löpande priser) 37.3 36,9 37.3 42.5 4~.R 43.6 

Återhämtningen under år 1979 skall ställas mot tillbakagängen i industri

produktionen under åren 1975-1978. År 1978 hade produktionsvolymen 

inom industrin sjunkit till 1972 års nivå. Vidare var kapacitetsutnyttjandet 

lågt och industriinvesteringarna hade fallit ända ned till 1965 års nivå. 

Statens industriverk redovisar i sin höstrapport år 1979 en bedömning av 

industrins utveckling en bit in pä. 1980-talet. Industriutvecklingen väntas 

därvid innehålla såväl moment av konjunkturell återhämtning från botten

året J 977 som krav på en betydande strukturell anpassning. 

I Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaka 17 
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Enlig\ inJustriverkeh bedömning väntas industrins produktionsvolym 

öl-;a med i genomsnitt 4.2 '.;.per i•r under perioden 1978- 1984. Det är nagot 

högre än den trendmiissiga tillväx len riren 1963- 1978. Även produktivi

\etstillväxten heräknas enligt industriverkets bedömning bli något högre än 

under perioden 1963- 1978. Denna aterhärntning kan framför allt tillskrivas 

det lf1ga kapacitetsutnyttjande som kännetecknar utgångsläget. 

De radarn.le ternlenserna för den svenska industrin - med en svag 

utveckling av den inhemska efterfrågan och en relativt svag exporttillväxt 

- bedöms innebära en fortsatt snabb strukturomvandlingstakt under första 

halften av J 980-talct. 

Till den svaga industriexpansionen bidrar även att återg<'tngen mot ett 

nllrmalt kapacitetsutnyttjande sker utan mer betydande investeringar i 

byggnader och maskiner. 

Antalet industrisysselsatta kan därför beräknas minska snabbare än vad 

som har skett under perioden 1963-1978. Enligt industriverkets beräk

ningar kan industrisysselsättningen väntas minska med ytterligare totalt 

5 1."{ till år 1984. Detta innebär att sysselsättningsavgi\ngen, som under de 

senaste tre i\ren har uppgått till 70000 syssclsättningstillfällen, enligt denna 

bedömning kommer att ske i en något långsammare takt under 1980-talcts 

första ar. 

Som jämförelse har industriverket redovisat också ett alternativ där 

bytesbalans- och sysselsättningsmålsättningar. som de kommer till uttryck 

i 1978 ars långtidsutredning. bildar basen för bedömningarna. I detta s. k. 

referensalternativ utgär man från att bruttonationalprodukten inom 

OECD-området ökar med 4 t;'r. per flr och med 4,5 l/(., per flr för världsekono

min som helhet under perioden samt att den svenska industrins kostnads

läge gentemot utlandet förbättras med 1,8 ':·o per år. Detta skulle kunna ge 

en väsentligt bättre ekonomisk tillväx.t i Sverige. Så kan exporten väntas 

öka med 8.9 ';;( per år i fasta priser. 

Insatserna under perioden 1977-1978 att genom samhällets medverkan 

underlätta en strukturomvandling i socialt acceptabla former och i kontrol

lerad takt i tunga basbranscher. att främja småföretagens utveckling och 

att effektivisera och öka samhällets stöd till teknisk forskning och utveck

ling har nu börjat bära frukt. Det senaste {lrets positiva konjunkturutveck

ing har inneburit en förbättring av industrins situation. Den strukturella 

omvandlingen av industrin måste fortsätta för att stärka sektorn inför 

kommande påfrestningar. Samtidigt är en expansion väsentlig för att öka 

produktions- och exportvolymen, framför allt inom de konkurrenskraftiga 

delarna av industrin. En ökning av industrisysselsättningen framstår som 

ett betydelsefullt mål. Den ekonomiska politiken måste redan nu verka i 

denna riktning. För att uppnå de angivna målen krävs en nära samverkan 

mellan företagen, de anställda och samhället. En central uppgift för indu

stripolitiken blir därvid att påverka industrin till den nyorientering och 
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omstruktllrering som behövs för atl urrehälla en internationell! konkur

renskraflig indus1risektor i vtlrt land. 

Melli111 induslrirolitiken uch regionalpolitiken finns elt niira samband. 

De regionalrolitiska medlen ger möjlighel all srrida sysselsättningen och 

att skapa ett decentraliserat näringsliv. Delta underlättas ytterligare av en 

yrkesmässig och inomregional rörlighet hos arbclskrnflcn. 

Sammantagel inriktas imlustrirolitiken rä att urrrätthälla en rationell 

produktion i näringslivet i dess helhet och att stimulera industriell exran

sion. Omställningarna i olika branscher underlältas och genomförs sft alt 

de inte leder till oacceptabla konsekvenser för enskilda människor eller 

orter. 
Det budgetförslag som nu läggs fram för näsla budgett\r är i hög grad 

rräglal av återhällsamhet mot bakgrund av det statsfinansiella läget. för 

myndighetsanslag beräknas medel endasl enligt huvudförslaget. Ökade 

insatser. som möjliggjorts bl. a. genom viss omprioritering. inriktas pä 

teknisk utveckling av betydelse för industrins framtida konkurrenskraft. 

småföretagande och stöd lill glesbygder. 

För slwRsind11stri11 har den förbättrade konjunkluren under är 1979 

inneburit en aterhänllning, men bl. a. en ogynnsam valutautveckling och 

prishöjningar på olja och skogsrävaror har dämpat resultatutvecklingen. 

Inför framtiden sltlr industrins struklllr och rflvaruförsörjning i förgrunden. 

En särskild utredning har nyligen tillsatts för all överväga vilka åtgärder 

som bör vidtas för att förbättra skogsindustrins virkesförsörjning. Ett 

omfattande utredningsarbete har redovisats i promemorian Skogsindustrin 

- nuläge och utvecklingsmönster. Denna har rernissbehandlats. Detta 

material avses bli underlag för kommande förslag om skogsindustripoliti

ken. 

Siarens engagemang i skogsinduslrin har ökat genom förvärven av 40 '.>r 
av aktiekapitalet i Södra Skogsägarna AB och 73 % i Norrlands Skogs

ägares Cellulosa AB. Inom förelagen har inletts ulredningar rörande deras 

framtida struktur. 
Skogsinduslrin måste vidareulvecklas. För detta behövs samverkan 

mellan förelag, anställda och samhället. Överläggningar om branschens 

läge och utveckling har äg! rum i induslridepartementet med företrädare 

för ett antal skogsföretag och för de fackliga organisationerna. 

Omstruktureringen av hallllelsstålindustrin fortsätter bl. a. inom SSAB 

Svenskt Stål AB i enlighet med den strukturplan som företaget lade fram är 

1978. 1980 blir ett viktigt år för bolaget. Då kommer det att framgå om 

företaget har förutsättningar att uppni't målsättningen att efter rekonstruk

tionsperioden 1978-198~ visa lönsamhet år 1983. Bolagets styrelse har 

fattat beslut om ett åtgärdsprogram som innebär vissa tidsförskjutningar 

inom strukturplanens ram. För nästa budgetår föresltis ytterligare 300 milj. 

kr. bli anvisade som län för rekonstruktionsändamfll. 
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Den delegation som har haft till uppgift att ta initiativ till. följa och stödja 

strukturomvanJlingcn inom special.1111/- och stålgj111crii11d11s1ril'ma har 

fullgjllrt sina uppgifter i detta avseende. Delegationen har beviljat län med 

sammanlagt 684 milj. kr. och ställt statliga garantier för 314 milj. kr. till ett 

antal specialstälföretags förfogande. Staten har vidare lämnat ett lttn med 

villknrlig aterbetalning pä 250 milj. kr. till ett nytt bolag inom sektorn för 

rostfritt sti'll, Nyhy Uddeholm AB. Det har bildats genom samgående 

mellan Griinges Nyby AB och sektorn för rostfritt stål inom Uddeholms 

AB. Vidare har staten lämnat ett Ian med villkorlig 1\terbetalning på 50 milj. 

kr. till ett av AB Bofors helägt smidesholag, Bofors Kilsta AB. 

Överkapaciteten i världens varvsindustri är fortfarande mycket stor, 

samtidigt som den svenska rnn·si11d11s1ri11 inte kostnadsmässigt kan mäta 

sig med länder som Japan och Republiken Korea. En följd härav är att 

order på nya fartyg ännu inte kan tecknas till priser som täcker svensk 

självkostnad. särskilt vad gäller standardfartyg. Svensk varvsindustri har 

därför under Je senaste åren erhällit ett mycket omfattande finansiellt stöd 

frtm staten. Sammanlagt under 1\r 1977-1979 beräknas detta till ca 12000 

milj. kr. Även om en förbättrad sjöfartskonjunktur har kunnat konstateras 

under 1\r 1979, sfl för pfl längre sikt utsikterna för svensk varvsindustri 

betecknas som tämligen mörka. Detta framgår ocksfl av den struktur

utredning som unJer 1\r 1979 har utförts inom Svenska Varv AB. Denna 

utredning kommer tillsammans med vad som har redovisats av kommis

sionen för de mindre och medelstora varven att bilda underlag för en 

proposition om varvsfrågorna våren 1980. Bl. a. avses det statliga stödet till 

varvsindustrin minskas för att helt upphöra inom ett antal år. 

Grrll"i11d11stri11s läge har förbättrats genom konjunkturuppgången på 

grund av att priserna pfl flera viktiga metaller har ökat kraftigt. Jäm

malmspriserna ligger dock fortfarande mycket lågt och medger vinst en

dast vid ett fätal gruvor i världen. Den fortgi'lende rationaliserings- och 

koncentrationsprocessen i gruvindustrin har särskilt drabbat mindre järn

malmsgruvor i Mellansverige. Den delegation som pil regeringens uppdrag 

studerar möjligheterna till på sikt lönsam verksamhet inom mellansvensk 

gruvindustri, beräknas avsluta sitt arbete under våren 1980. 

Mot bakgrund av den snabba förändringstakten inom elektronikområdet 

och dess betydelse för övrig industri pågår ett betydande utredningsarbete 

rörande elektronikindustrin. Data- och elektronikutredningen, som har till 

uppgift att utreda datateknikens och elektronikens effekter på näringslivets 

utveckling. beräknas lämna en första delrapport vflren 1980. Vidare har 

statens industriverk inom ramen för en undersökning av svensk elektronik

industris nuläge och utvccklingsmöjligheter nyligen lämnat en första rap

port om komponent- och utbildningsfrågor. Ytterligare rapporter är att 

vänta under år 1980. 
Läget inom tekoindustrin har förbättrats något. Efter flera år av kraftig 

nedgång avstannade branschens tillbakagflng i st~rt sett under år 1979. 
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Riksdagen beslöt varen 1979 om en tre:lrig planeringsperiod t. o. m. bud

getflret 1981/82 med fortsatta statliga insatser. För niista budget[1r beräknas 

nu för industripolitiska htgärder en n:\got minskad ram. Huvuddelen av de 

statliga insatserna för tekoindustrin föreslås även under niista budgctt1r 

falla inom Jet arbetsmarknadspolitiska området. Överstyrelsen för ekono

miskt försvar. arbetsmarknadsstyrelsen och statens industriverk har fätt 

regeringens uppdrag att lämna underlag för den fortsatta lflngsiktiga plane

ringen av Je statliga åtgärderna för tekoindustrin. 

De bram,chfrämjande ätgärderna för den triibearhetandc industrin, gju

teriindustrin och den manuella ~lasindustrin föreslås fortgå äwn under 

nästa budgetår. Industriverket har i uppdrag att upprätta förslag till en 

samlad plan för samhällets insatser på glasindustriområdet. 

Genom det s. k. SEK-systemet har bl. a. AB Svensk Exportkredit fätt 

ökade möjligheter att på internationellt konkurrenskraftiga villkor refinan

siera exportkrediter. Syftet är att öka Je svenska exportörernas möjlighe

ter att lämna konkurrenskraftiga kreditvillkor i samband med medel- och 

långfristiga exportkrediter. Företaget för inom en ram av IOOOO milj. kr. 

som regeringen disponerar. lämna exportkrediter eller utfästelser därom 

under en försöks period. som löper ut den 30 juni 1981. Hittills hur regering

en medgett företaget att ta i an~pråk 500() milj. kr. av ramen. För nästa 

budgetår beräknas 25 milj. kr. för att täcka Exportkredits kostnader för 

denna verksamhet. 

I den pågående strukturomvandlingen inom betydelsefulla delar av 

svenskt näringsliv spelar Sveriges Im·esteringsbank AB en viktig roll. 

Under år 1979 har bankens sakkunskap anlitats bl. a. vid rekonstruktionen 

av Luxor Industri AB. F. n. uppgår bankens beviljade krediter och garanti

er till 6 800 milj. kr. 

Konjunkturuppgången har påverkat Statsfäretagsgruppen i positiv rikt

ning, särskilt företagen inom basindustriområdcna - AB Statens Skogsin

dustrier (ASSl). Berol Kemi AB och Luossavaara-Kiirunavaara AB 

(LKAB\. Företagsgruppen beräknas, sedan Kockums industrigrupp till

förts koncernen under år 1979, ha ca 45 300 anställda. Investeringarna 

uppgick till 1800 milj. kr. och omsättningen beräknas till ca 11 900 milj. kr. 

För LKAB:s del är försäljningsökningen i huvudsak en effekt av volymök

ningar. medan uppgången för övriga basindustriföretag främst hänför sig 

till förbättrade priser. Gruppens resultat före extraordinära intäkter och 

kostnader samt bokslutsdispositioner och skatter beräknas innebära ett 

underskott av 320 milj. kr. vilket är en förbättring med ca 600 milj. kr. i 

förhållande till år 1978. 

Frfigan om kapitaltillskott till Statsföretagsgruppen bl. a. för att täcka 

förlusterna i vissa företag bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Den statliga varvskoncernen, Svenska Varv AB, omfattar nu samtliga 

storvarv sedan Kockums varv- och rederirörelse år 1979 inordnats i kon

cernen. Koncernen kommer fir 1979 att visa ett bättre resultat än tidigare 
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år. Detta beror r~1 att dels fraktpriserna och andrahandspriserna rfl fartyg 

har ökat kraftigt, dels förlusterna av tidigare åtaganden väsentligt har 

minskat. N ybyggnadsverksamhcten av fartyg visar dock fortfarande stora 

förluster. Sammanlagt beriiknas koncernens förlust för år 1979 uppgt1 till ca 

I 100 milj. kr. Medelantalet anställda inom koncernen har under tirct upp

gt1tt till ca 26 000 personer. Omorienteringen mot byggande av srecialfar

tyg har fortsatt. Ordersto<.:ken är nu mer differentierad än tidigare och 

belägger varven under i stort sett hela år 1980 och delar av år 1981. 

Förlusterna beräknas dock alltjämt bli betydande. Som redan har nämnts 

avser regeringen att våren 1980 lägga fram förslag om varvsindustrin. 

För investeringar hos.fi"ire111u/e .fi1hrik.1Terke11 föreslås nästa budgetår en 

medelsram av 65,7 milj. kr. De tidigare sektorerna Industriprodukter och 

Allmatcrial hos verket har ombildats till aktiebolag den I juli 1979. Med 

hlinsyn till utvecklingen inom försvarsområdet råder osäkerhet om den 

framtida efterfrågan p:'\ fabriksverkens produkter och tjänster. 

Under år 1979 har resultaten redovisats av ett flertal studier. som har 

haft till uppgift bl. a. att söka ange lämpliga åtgärder för att stärka Sveriges 

industriella konkurrenskraft. En gemensam slutsats frftn bl. a. den särskil

da näringspolitiska delegationen. lngcnjörsvetenskapsakademicn och sty

relsen för teknisk utveckling (STU) är att ökade resurser till tt'k11iskfi1rsk-

11i11g o<'h 1111·eckli11g behövs för att uppnå den industriella förnyelse som 

krävs för att vidmakthålla och öka den svenska industrins internationella 

konkurrenskraft. Betydelsen av att stärka basresurserna vid de tekniska 

och naturvetenskapliga fakulteterna framhålls härvid särskilt. 

STU lir statens centrala organ för stöd till teknisk forskning och industri

ellt utvecklingsarbete. Ökade resurser föresltl.s även för nästa budgetår 

trots det pressade statstinansiclla läget. Sammanlagt föreslås STU :s anslag 

för budgetåret 1980/81 bli nästan 490 milj. kr. vilket innebär en ökning med 

61 milj. kr. De ökade resurserna avses för bl. a. kunskapsuppbyggnad inom 

omrfalcna elektronik. inforrnationsteknik. materialteknik och bioteknik. 

STU bedriver f. n. enligt statsmakternas beslut verksamhet inom 13 kon

kret målinriktade och tidsbegränsade s. k. insatsområden. Medel har nu 

beräknats för ytterligare ett insatsområde som syftar till att skapa bättre 

metoder för bekämpning och sanering av olja till sjöss och i strandzonen. 

Vidare ökar satsningarna på projekt baserade på radikalt nya produktideer 

inom områden och branscher med höga tillväxtmöjligheter. 

Som ett led i den aktiva industripolitiken har Fonden för industriellt 

utvecklingsarbete (Industrifonden) inrättats. Fonden. som kompletterar 

det stöd och den finansiering som lämnas av STU, de regionala utveck

lingsfonderna och lnvesteringsbanken. har till uppgift att stödja långsiktigt 

lönsamma men riskhctonade investeringar för utveckling av nya pro

dukter, processer eller system för industriell produktion. Fonden dispone

rar 300 milj. kr. 

Statens insatser på rymdomrätiet har ökats väsentligt år 1979. Syftet är 
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främst att ge svensk industri erfarenhet att arbeta med avancerade rymd

projekt och att bygga upp den framtida konkurrenskraften pti detta omra

de. Regeringen har fattat beslut om att sätta i gi.'tng tre nationella utveck

lingsprojekt. av vilka det viktigaste är definitionsfasen för en svensk veten

skaplig satellit. För nästa budgcthr föresh'\s medelsanvisningen till europe

iskt rymdsamarbete uppgä till 118 milj. kr. och ramen för de åtaganden 

som regeringen kan göra höjas med 184 milj. kr. till sammanlagt 384 milj. 

kr. 

Statlig medverkan kan i vissa fall behövas för att möjliggöra för svensk 

.flrgindustri att delta i civila flygplansprojekt. Sålunda har nyligen 138 milj. 

kr. beviljats Volvo Flygmotor AB som län fi.ir att göra uet möjligt för 

företaget att delta i ett jetmotorprojekt som drivs av det amerikanska 

företaget General Electric Company. 

De smil och meJelslora .fi:ire1agcn spelar en viktig roll inom svensk 

industri. Ca en tredjedel av alla yrkesverksamma inom tillverkningsindu

strin syssclslitts i smi\företag, som ofta är en källa till teknisk förnyelse och 

till nya affärsicteer. De har ofta avgöramk betydelse för sysselsättningen 

pi\. många små orter och är si\.kdes viktiga för den regionala balansen. 

Genom be~lutet hösten 1977 om åtgärder för att frlimja de mindre och 

medelstora företagens ut veckling inleddes en politik för att erbjuda goda 

utvecklingsbetingelser för dessa företag. De regionala utvecklingsfonderna 

som bildades år 1978 har redan visat sig vara ett värdefullt instrument för 

en decentralisering av nliringspolitiken. Fonderna som har till uppgift att 

stödja utvcl:klingen av biirkraftiga smtiföretag fi.ireslt1s trots det ansträngda 

statsfinansiella liiget fä. ökade resurser för 11\.n och service till smil.företa

gen. Särskild vikt fästs vid produktutvecklings- och marknadsföringsin

satser. Sammanlagt föreslås nästa budgeti\.r 210 milj. kr. för företagsser

vice m. m. och för utlåning. Vidare öppnas redan innevarande budgctftr 

möjlighet för fonderna att ställa garantier för 11\.n. T. o. m. budgetäret 

1980/81 bedöms härigenom fonderna fä möjlighet att lämna garantier för 

300 milj. kr. 

Ytterligare åtgärder planeras inom smi\.företagsomri\.det. 

Målet för re>:iona/politikt'll är att ge mlinniskor i alla delar av landet 

tillgång till arbete. service och god miljö. En nära samordning behövs med 

både industri- och arbetsmarknadspolitiken för att uppnå detta syfte. 

Riktlinjer för den framtida regionalpolitiken antogs av riksdagen våren 

1979. Bl. <t. infördes en ny stödområdesindelning. som innebär att kom

muner som är i behov av regionalpolitiskt stöd inplaceras i sex stödområ

dcn. Det regionalpolitiska stödet till näringslivet förstärktes, i första hand 

sysselsättningsstödet. Vidare kan nya ändamål nu stödjas med lokalisc

ringslån, t. ex. marknadsföring och produktutveckling. Större möjligheter 

finns också att använda offertstöd. För regionalpolitiskt stöd i form av 

avskrivningsli\.n, lokaliseringsli\.n. utbildningsstöd. sysselsättningsstöd och 

offe11stöd har faststiillts en ram av 7400 milj. kr. för budgetåret 1979/80 -
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19!(1/84. För niista hudgetar heräknas nu fi.ir Jessa iinuamål I 406,5 milj. kr. 

Det foreslfl.s vidare bli möjligt att försöksvis gennm offert stödja ut veckling 

av produkter vid fi.iretag i södra Sverige. pt1 villkor att Lien fört.liga produk

ten prouuceras inom stödomräde dlir offertstöd far famnas. 

Den stora folkomflyttning som iigde rum mellan liinen under 1960-talct. 

har eftertrlitts av en stahilisering under 1970-talet. Bl. a. har hcfolkningstill

viixtcn inom storstadsområden och primiira centra diimpats och en viss 

nettoinflyttning har skett till de s. k. skogslänen. Den regionala obalansen 

kvarstår dock och for Norrhotkns län har faget försiimrats under de allra 

senaste åren. I enlighet meu riksdagens beslut har en översyn gjorts av de 

planeringstal för länets bcfolkningsut veckling pfl vilka den statliga plane

ringen i länen t. o. m. är 1985 baseras. Förslag till lindringar i plancringsta

lcn läggs nu fram. 

Arbetet med den nya fullstiindiga länsplaneringsomgtingen - länsplane

ring 1980 - pågår i länen. Arbetet skall redovisas hösten 1980 i ett regio

nalpolitiskt handlingsprogram för varje liin. För 1\tgärder i anslutning till 

länsplancringen föreslås 35 milj. kr. bli anvisade nästa budgetår. 

De olika statliga insatserna för sysselsättning och service i glesbygder 

har fr. o. m. innevarande budgetår samordnats och samlats under ett anslag 

på fjortonde huvudtiteln. Medlen har fördelats på berörda länsstyrelser 

som därigenom har fått möjlighet att avväga de insatser som fär störst 

effekt. För nästa budgetår föreslås förstärkta insatser. Medlen till åtgärder 

i glesbygder räknas upp med 20 milj. kr. till 104 milj. kr. och ramen för 

statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder m. m. ökas till 41 milj. 

kr. 
Lokaliseringssamrådet med de största industriföretagen i etableringsfrå

gor fortsätter på. grundval av särskilda överenskommelser med Sveriges 

lndustriförbund, Lantbrukarnas Riksförbund och Kooperativa Förbundet. 
Samrådet syftar till att skapa förutsättningar för att regionalpolitiska syn

punkter beaktas på ett tidigt stadium vid industrins planering. Riksdagen 

har beslutat att systemet med lokaliseringssamråd skall utvidgas till ser

vice- och tjänstesektorn. Överläggningar kommer att inledas med organi

sationer på dessa områden om samrådets utformning. 

En systematiserad produktsökning pågår för regioner med särskilda 

sysselsättningsproblem. Arbetet, som syftar till att hitta nya produkter, 

utförs med hjälp av konsulter som granskar produktutbudet i andra länder. 

Ett nytt nordiskt regionalpolitiskt handlingsprogram har antagits av Nor

diska ministerrådet. Programmet kommer under de näimaste åren att vara 

vägledande för del nordiska regionalpolitiska samarbetet. 

Det långsiktiga planeringsarbetet inom rårnru- uch naturresursområdet 
beräknas nå en viktig punkt i början av år 1980, då mineralpolitiska 

utredningen lägger fram sina förslag. Utredningen har år 1979 redovisat 

långsiktiga prognoser över Sveriges försörjning med mineraliska ämnen för 

tiden till år 2000. 
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Arbetet för att trygga Sveriges försö1:ining med olika metaller och mi

neral fortsiitter. Verksamheten vid Sverige~ geologiska undersökning 

(SGUI och niimnden för stakns gruvegendom är härvid av stor betydelse. 

För nästa budgctflr föreslås sammanlagt 126.1 milj. kr. i anslag. SGU avses 

få möjlighet att medverka i ett nordiskt projekt som syftar till att definiera 

malmförande formationer och strukturer pä Nordkalotten. Nämndens un

dersökningar av nickelfyndigheten Lappvattnet i niirhcten av Skellefteå 

och kaolinförekomster i Skåne fortsätter. 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten har nu inlett 

sin verksamhet. En av dess första uppgifter är att utarbeta förslag till ett 

övergripande program för verksamheten inom havsresursområJet. 

Energiforsörjningen är av den största betydelse för välfärd och miljö. 

Rcgeringens encri;ipolitik inriktas på en säker. tillförlitlig och miljövänlig 

försörjning med energi. 
Energitillförseln under år 1979 beräknas uppgå till 437 TWh'. vilket 

innebiir en ökning med ~.5 S·c i förhållande till föregående år. Ökningen 

beror bl. a. på den positiva utvecklingen för industrin under året. Av den 

tillförda energin svarar olja för 67o/r. 

Oljemarknaden i Sverige har under år 1979 starkt påverkats av den 

internationella utvecklingen på oljeområdet. Det statliga oljebolaget 

Svenska Petroleum AH har i stor utsträckning fått ersätta bortfall av 

leveranser från andra företag. Svenska Petroleum har under år 1979 triitTat 

råoljeavtal med de nationella oljebolagen i flera producentländer. Vidare 

har bolaget för att täcka det ökade behovet av raffineringstjänster under 

året träffat avtal med dels Svenska BP AB. dels Oljekonsumenternas För

bund (OK) och Texaco Oil AB om bl. a. förvärv av andelar i BP:s raffina

deri i Göteborg resp. Scanraff i Lysekil. Medel för att finansiera förvärven 

har nyligen anvisats av riksdagen. Avtalen är ett led i striivandena att 

stärka den svenska oljeforsörjningen genom samarbete mellan staten och 

oljebranschen enligt de riktlinjer som har godkänts av riksdagen vid be

handlingen av energipropositionen våren 1979. 

Vår oljepolitik syftar till försörjningstrygghet till rimliga kostnader. Sam

tidigt måste vårt stora oljeberoende minskas genom att olja ersätts med 

andra bränslen och genom att hushållningen mcd energi förbättras. 

Förslag kommer senare att läggas fram om att en särskild fond skall 

inrättas under budgetåret 1980/81 för att genom lån underlätta investering

ar i energiteknik som snabbt kan minska oljeberoendet. Fonden bör kunna 

finansieras genom en särskild avgift på oljeprodukter. 

En delegation - oljeersättningsdelegationen - har tillkallats för att 

verka för ett ökat utnyttjande av solvärme och bränslen som kan ersätta 

L>lja. 

1 I TWh (I terawattimme)°"" I miljard kilowattimmar. 
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Genom olika undersökningar studeras möjligheterna till och lwnsekven

serna av en ökad anviindning av kol för vår energiförsörjning. Likaså 

studeras förutsättningarna för ökad användning av skogsravara och torv 

för energiändamål. 

Stödet till energibesparande åtgärder inom niiringslivet samt till utbild

ning t11.:h rf1dgivning i energihesparande syfte föreslhs för budgetåret 1980/ 

81 uppgå till fiammanlagt 231 milj. kr. Hittills har beviljats bidrag till 

energibesparande investeringar i näringslivet med totalt ca 845 milj. kr. 

Dessa investeringar beräknas leda till en årlig energibesparing som mot

svarar ca 865 000 ton olja. Den del av stödet som används till befintliga 

byggnader och processer minskas. Stödet till prototyper och demonstra

tionsanläggningar prioriteras. 

Den totala förbrukningen av elektrisk energi i Sverige uppgick under 

budgetåret 1978/79 till 92.6 TWh, vilket är 5,9<ic mer än förra budgetåret. 

Ökningen återspeglar bl. a. konjunkturuppgången inom industrin under år 

1979. Av elproduktionen förra budgetåret svarade inhemsk vattenkraft för 

62.9~:-; och kärnkraft för 22.7<.·( .. 

Statens vattenfallsverk svarar för niirmare hälften av de totala elleveran

serna i landet. Fiir niista år heriiknas medelsbehovet för verkets investe

ringar i olika anHiggningar for produktion och distribution av elkraft till 

I 947 milj. kr. 

Den 28 mars 1979 intriiffade ett reaktorhaveri i kiirnkraftverket Three 

Mile Island niira Harrisburg. Pennsylvania. rörenta staterna. Med ankd

ning av haveriet enades de fem riksdagspartierna i maj 1979 om att en 

rådgivande folkomröstning skall hållas om kiirnkraftens roll i den framtida 

cnergiförsi.irjningen. Sedan överenskommelsen om folkomröstning träffats 

tillsattes en utredning om reaktorsiikerhet och en utredning om konsekven

serna av en kärnkraftavveckling. Utredningarna har redovisat resultaten 

av sitt arhete i november 1979. En proposition om folkomröstning i kärn

kraftsfrågan har nyligen förelagts riksdagen. I propositionen föreslås att 

folkomröstningen skall hållas den 23 mars 1980 och avse tre förslag röran

de kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen. 

Reaktorsäkerhetskommitten har haft till uppgift att utreda bl. a. om 

hawriet i brnkraftverket Three Mile Island föranleder en omvärdering av 

säkerheten i kiirnkraftverken i Sverige och att föreslå åtgärder för att 

ytterligare höja säkerheten. Kommitten framhåller i sitt betänkande Säker 

kärnkraft? att det ink finns anledning att väsentligt omvärdera kärnkraf

tens risker. Bl. a. erfarenheterna av haveriet i Three Mile Island visar 

emellertid enligt kommitten att väsentligt större krav måste ställas på 

säkerhetsarbetct i samband med produktion av elektrisk energi i kärnkraft

verk. Kommitten föreslår därför ett omfattande program för säkerhetshö

jande åtgärder. Statens kärnkraftsinspektion har fått regeringens uppdrag 

att lämna förslag till hur ett sådant program skall genomföras. Sammanlagt 

beräknas 27 milj. kr. nästa budgetår för kärnsäkerhetsforskning genom 

kärnkraftinspektionen. 
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Konsekvensutredningen har studerat och jämfört ett referensalternativ 

grundat på användningen av tolv kärnkraftblock m.:d tre alternativ med 

olika clanvändningsnivä vid en avveckling av kärnkraften till l\.r 1990. I 

utredningens betänkande Om vi avvecklar kärnkraften - konsekvenser för 

ekonomi. sysselsättning och miljö framhålls alt man vid en avveckling av 

kärnkraften. med hänsyn bl. a. till byggtider för anläggningar för ersät

tande kraftproduktion. inte kan upprätthålla samma elanvändningsnivå 

som i referensalternativet. 

När resultatet av folkomröstningen föreligger beriiknas vissa förslag i 

energifrt1gorna komma att föreHiggas riksdagen. 

För att på lang sikt trygg~1 vår energiförsörjning måste bl. a. teknik 

utvecklas för att utnyttja energikiillor av olika slag. friimst inhemska och 

förnybara. och för att utnyttja energin inom olika samhälbsektorer effekti

vare. Det ar 1978 beslutade treåriga programmet för forskning och utveck

ling inom energiområdet m. m. som har kostnadsberäknats till 1 000 milj. 

kr.. löper ut i och med niista budgetår. Under år 1979 har regeringen bl. a. 

godkiinl beslut av niimnden för encrgiproduktionsforskning om upphand

ling av tvf1 stora vindkraftverk. Forsknings- och utvecklingsinsatserna för 

att utnyttja solvärme och för att ta fram ny kolteknik har ökats. Forsk

ning~- och utvecklingsarbetet rörande produktion och anviindning av syn

tetiska drivmedel f"ortsiittcr. För budgetåret 1980/81 beriiknas 30 U milj. 

kr. för energiforskning. cxkl. särskilda medel till Studsvik Energiteknik 

AB. Omorientering av verksamheten i Studs vik mot bl. a. insatser rörande 

förbränning och omvandling av inhemska bränslen fortskrider. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde i för

hållande till motsvarande an~lag i statsbudgeten för budgetåret 1979/80 

framgår av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte 

tagits med. Den förändring i budgetsystemet som genomförs fr. o. m. nästa 

budgetår innebfa bl. a. att kapitalbudgeten utgår. lnvesteringsanslagen i 

statsbudgen för innevarande budgetår redovisas d~irför under motsvarande 

littera för att möjliggöra en jämförelse. Beloppen anges i milj. kr. 

Den minskning med närmare 4 050 milj. kr. som redovisas i budgetförsla

get för industridepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1980/81 

i förhållande till statsbudgeten för innevarande budgetår hänger samman 

med de engångsanslag. ofta med betydande belopp. som anvisades med 

anledning av särskilda propositioner under förra budgetäret. Bland dessa 

propositioner kan nämnas prop. 1978/79: 123 om riktlinjer för industripoli

tiken m. m. (bil. I. NU 1978/79: 59. rskr 1978/79: 415) med engångsanvis

ningar om 372,5 milj. kr. och prop. 1978/79: 127 om åtgärder för att främja 

sysselsättningen i Norrbotten (bil. I, AU 1978/79:33, rskr 1978/79:320, 
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N LI 1978/79: 41. rskr 1978/79: 32.'i. NU 1978/79: 4.'i. rskr 1978/79: 322) med 

330 milj. kr. Härtill kommer engängsanvisningar i samband med förvärv av 

Kockums AB:s varvsrörebe m:h ökat stöd till bestiillare av fartyg med 

s<1mmanlagt 395 milj. kr. I sammanhanget bör niimnas även att till förvärv 

av aktier i Södra Skogsägarna AB och i Norrlands Skogsägares Cellulosa 

AH samt till mcdelstillskott till och förviirv av aktier i Luxor Industri AB 

har anvisats sammanlagt I 275 milj. kr. För innevarande budgetår har 

vidare anvisats I 822.5 milj. kr. till län till SSAB Svenskt Stål AB mot nu 

föreslagna 300 milj. kr. för nästa budgetår. Sammanlagt har för industride· 

partementets verksamhetsområde i statsbudgeten för budgetåret 1979/80 

upptagits anslag som har karaktiiren av engängsanvisningar med 3 900 milj. 

kr. 

Fjortonde hu1·ud1i1e/n Anvisat rörslag Förändring 
1979/80 1980/81 

A. Industridepartementet m. m. 69.4 87.5 + 18,2 
B. Industri m. m. 976.0 510.3 - 465.7 
c. Regional utveckling 1752.3 I 545.5 - 206.8 
D. Mineralförsörjning m. m. 200.2 167,8 32.4 
E. Energi 2 161.0 2000,3 - 160,7 
F. Teknisk utveckling m. m. 1318,5 1119,1 - 199.4 
G. Stats;igda företag 3435.6 433.1 -3 002,5 

Totalt för industridepartementet 9913,0 5863,6 -4049,4 
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IN DLSTRI DEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROT<>KOLL 

vid rcgcringssammantr~idc 

1979-12-21 

Föredragande: slahriidct Asling s[1vitt avser fr;igorna under littera A- D. F 

11Ch G. 
statsr:1dd l'ctri sf1vitt avser fri1gorna under littcra E. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 så\'itt avser industride

partementets vcrksamhetsomrade 

Fjortonde h111'1tdtite/11 

Den beslutade modernisering av hudgt:tsystemet (prop. 1976/77: 130. 

FiU 1977/78: I. rskr 1977/78: 19) innehär bl. a. att kapitalbudgeten försvin

ner med utgången av innevarande hudgettlr m:h att de nuvarande invesk

ringsanslagen ersiitts av reservationsanslag. Föriindringarna inom industri

departementets verksamhetsområde i detta avseende för budgetåret 1980/ 

81 framgt1r av följande sammanställning. 

lnvcsteringsanslag buugetaret 1979/80 

I. Statens afJ"årsverksfonder 
E. Förcnauc fabriksvcrkcn 
I Byggnader och utrustning 

F Statens vattcnfallsvark 
I Kraftstationer m. m. 

V. Fonden för låneunderstöd 
13 Regionalpolitiskt stöu: 

Lokaliscringslån 
15 Lån till prnccssutveckling i 

Ranstau 
17 Lån till nytt handclsstålbolag 

för rekonstruktionsändamål 

Rcscrvationsanslag budgetåret 1980/81 

G 3. Förenade fabriksverkcn: Bygg
nauer och utrustning 

E I. Statens vattenfallsverk: Kraft
stationer m. m. 

C 2. Regionalpolitiskt stöd: 
Lokaliseringslån 

D 8. Lån till proccssutveckling i 
Ranstad 

G 6. Lån till nytt handelsstålbolag 
för rekonstruktionsändamal 

Den medelreservation som vid utgången av innevarande budgetår finns 

kvar pa nämnda investt:ringsanslag förs i sin helhet över till motsvarande 

nya rcservationsanslag. Anslagsbcräkningcn har skett med utgångspunkt 

häri. 
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A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A l. Industridepartementet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

2hh93 565 

25767000 

27 743 000 

Regionalt utvecklingsarbcte m. m. 
Reseersättningar (iiven för utrikes reson 
Expenser 
Publikationstryck 

1979/80 Beräknad 
ändring 
1980/Rl 

114 } 
47 of. 

161 

20 955 000 
2 750000 

700000 
I 053000 

309000 

25767000 

+1192000 
+ 150000 
+ 350000 
+ 73000 
+ 211 ()()() 

+ 1976000 

14 

Arbetsuppgifterna inom industridepartementets tre huvudområden. in

dustrifrågor. regional utveckling och energifrågor. kommer även under 

nästa budgetår att kräva betydande insatser från departementets sida. Min 

bedömning är emellertid. varvid jag beträffande energifr:igorna har samrttlt 

med statsrådet Petri. att det skall vara möjligt att fullgöra dessa uppgifter 

inom ramen för en medelshcräkning enligt huvudförslaget. En förutsätt

ning härvidlag är dock en målmedveten prioritering av uppgifterna och en 

begränsning av sådana uppgifter som inte har högsta prioritet. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

27 743 000 kr.. varav 1 184 000 kr. för pris- och löneomriikning enligt hu

vudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen förcsfär riksdagen 

att till Jndustridt!partememct för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 27 743 000 kr. 

A 2. Teknisk attache 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

356314 

342 000 

436000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för en tjänst som teknisk attache vid 

Sveriges delegation hos OECD i Paris. 
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Anslag 

Uinck1 ist naJer 
Viss;i liiträdesko..,tnader 
Bost<td..,kostnadcr 
SjuhitrJ 
lixpcnser lm:h rcseersättning<tr inom 

verksamhetsomradcna l 
Ersiittning för resor till och frt111 

Sv.:rige vi\l tjilnsteuppdrag 111:h 
semester 

1979/80 

woooo 
4~000 
t.0000 

I 000 

21000 

Jl\()()(I 

342000 

HcriiknaJ 
föriinJring 
lllK0/81 

+)7000 
_._ 6000 
• 4KOOO 

of 

+ I 000 

+ :ooo 
+94000 

15 

Dt:n tekniskc atta..:h.:n har till urrgift alt följa arhct.:t inom bl. a. OECD 

och den europeiska rymJorganisationen ( ESA I ... amt att bevaka verksam

heten inom andra internationella organisationer i Frankrike och niirlig

gandc liindcr. 

Med hiinvisning till ... amman ... tiillningcn hcriiknar jag anslaget till 436 000 

kr. 
Jag hemstiiller all regeringen föresl;'lr riksdagen 

att till fr/..11i.1k a1111clt1; för buJgct~tret 1980/X I anvisa ett förslagsan

..,1ag av 436000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1978/79 u lgifr 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

48752635 

I 2 () 0{)(} 0()() 

43 000000 

Reservation 

' Hiiruti.>vcr har anvisats 26300000 kr. pa lilliiggsliudgel I. 

11 342 140 

Fr{in detta anslag bestrids f. n. förutom kostnader för industridepark

mcmets kommittcer m. 111. även kostnader för följande organ, näringspoli

tiska rådet, regionalpolitiska rt\Jet, byggbranschrådet. skngsbranschr:'ldet. 

sttllbranschrådct. branschrädet för varvsindustrin (varvsrådetl, teko

branschr<'tdet, bilbranschräJet. den svenska delegation som ingär i svensk

norsk kommittc för energi- och industrisamarbete. delegationen för små

företagsfrägor. delegationen for strukturfragor inom vissa branscher. dele

gationen för mellansvensk gruvindustri (gruvdelegationen), utvecklings

fondcrnas samarbets räd. Barsebäcksdelegationen och expertgruppen för 

forskning om regional utveckling !ERU). 

Barsebäcksdelegationen och bilbranschriidet har inrättats enligt rege

ringens heslut resp. den 17 april och 3 maj 1979. Det genom konsortialavtal 

mellan de dåvarande storvarven bilJade varvsrt!det har genom regerings

beslut den I mars 1979 ersatts av ett hranschriid för varvsindustrin (I 
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1979: Bl. ben;imnt varvsr?1det. för samr~1d mellan berörda samhlillsorgan. 

företagen och de anställda i hela den nuvarande varvsindustrin. Enligt 

riksdagens stiillningstagande med anledning av propositionen om regio

nalpolitik ( prop. 1978/79: 112 s. 128. AU 1978/79: 23. rskr 1978/79: 415 l har 

n:geringen genom beslut den 28juni 1979 inrättat expertgruppen (I 1979: El 

för forskning om regional utveckling (ERLI) den l juli 1979. Samtidigt har 

verksamheten inom expertgruppen (In !967: 241 for regional utrednings

verksamhet upphört. Slutligen har den enligt regeringens bt:slut den 27 
september 1974 tillkallade svenska delegationen (I 1974: Al att ingå i 

svensk-finsk samarhetsgrupp för främjande av ekonomiskt samarbete mel

lan Sverige och Finland m. m. upphört enligt regeringens beslut den 29 

november 1979. Samarbetet mellan Sverige och Finland kommer att fort

sätta i andra former. Tekodelegationen. som tidigare bekostades från detta 

anslag. har den I juli 1979 överförts till handelsdepartementets ansvarsom

rt1de enligt regeringens heslut den 28 juni 1979. 

Inom industridepartementets arbetsomn'1de arbetar f. n. 31 kommitteer. 

Under år 1979 har verksamheten på detta omräde varit ovanligt intensiv. 

Under året har sålunda 18 nya kommitteer tillkallats. bl. a. oljeersättnings

delegationen (I 1979: 0 I), atomlagstiftningskommitten (I 1979: 0.'i), utred

ningen t I 1979: 09l om den långsiktiga industripolitikens informalionsun

derlag, utredningen (I 1979: IOl om myndighetsorganisationen inom ener

giomrttdel. utredningen t I 1979: 13) om styrmedel för niiringslivets energi

hushallning. m. m .. utredningen (I 1979: 1.'il om offentliga styrelseledamö

ter i vissa aktiebolag m. m .• utredningen (I 1979: 17) om effekterna av 

industripolitisk stödverksamhet och utredningen (I 1979: 18) om skogsin

dustrins virkesförsör:ining. Vidare har nyligen bl. a. konsekvens

utredningen (I 1979: 08l och reaktorslikcrhetsutredningcn (I 1979: 07) samt 

kommissionen (I 1979: 04) för de mindre och medelstora varven redovisat 

sina förslag. 
Under nästa :'lr beräknas bl. a. mineralpolitiska utredningen (I 1974: 02). 

utredningen (I 1977: 11) om omställbara eldningsanläggningar, energi

provningsutredningen ([ 1978: 06l. tlygindustridelegationen (I 1978: 09), 

utredningen (I 1979: 06) om informationssystemet företag-samhälle och 

utredningen (I 1979: 11) om Norrlandsfonden avsluta sin verksamhet. Mot 

bakgrund av den uppskattning som nu kan göras av behovet av medel för 

kommittcvcrksamheten m. m. bedömer jag efter samråd med statsrädet 

Petri medelsbehovet för budgetåret 1980/81 till ca 17 milj. kr. Härvid har 

jag tagit hänsyn ocks1'1 till det behov av medel som föreligger att i industri

departementets verksamhet anlita konsulter och utredare för olika upp

gifter. I sammanhanget bör ocks1'1 nämnas att medel till delegationen för 

samordning av havsresursverksamheten. som under budgetåren 1978/79 

och 1979/80 har anvisats under detta anslag, nästa budgetår föresli'ts bli 

anvisade under ett särskilt anslag (jfr D 7). 

Efter samråd med statsrådet Petri har jag vidare för energisparkommit-
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tens ([ 1974: 05) verksamhel under budgt'tilrl.'t 1980/81 bl.'riiknal J 8 milj. kr. 

En redovisning för kommittens verksamhet lämnas i det fiiljande under 

avsnittet om energi (s. 133). 

P:'I motsvarande sätt beräknar jag för delegationen för energiforskning <I 
1975: 2) 4.5 milj. kr. och för ERU <I 1979: E) 3 460000 kr. för n~ista budget

är. Jag ttterkommer till ERU i det följande avsnittet om n:gional utve.:kling 

(s. 81). 

Med hänvisning till det anförda beräknar jag alltsf1 medelsbehovet under 

anslaget för budget aret 1980/81 till ( 17 040 000 + 18 000000 + 
4 500 000+ 3 460 000 =) 43 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Kommitt1>er m. m. för budgetttret 1980/81 anvisa ett reserva

tionsanslag av 43 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

472 845 

385 000 

447 000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetflr föras upp med 447 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresfar riksdagen 

19 

att till Extra utgifter för budgett1ret 1980/81 an visa ett reservations

anslag av 447 000 kr. 

A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

248247 

283 000 

312 000 

Frän detta anslag bestrids kostnader för Sveriges bidrag till internatio

nella byrån för mått och vikt samt internationella organisationen for legal 

metrologi. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 312 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·issa internationella organisationer för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 312000 kr. 

2 Riksdagen Jf.JlC)/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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A 6. Åtgärder i ctahleringsfrämjande syfte i ,·issa län 

1978/79 Ltgift 

1979/'1\0 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

12 598 319 

I 2 600 ()()0 

I 2 600 000 

!{.:servat ion 

18 

5 90 I hX I 

Fran anslaget bestrids kmtnader för l'.entrala insatser som syftar till att 

etablera verksamhet i vissa liin. Vidare bestrids fri1n anslaget kostnaderna 

for industridepart.:m.:ntds samordning av verksamheten. Under budgct

{1ret 1979/XO anviinds huvuddelen av medlen för att ~öka produkter ~om 

kan plai.:eras vid företag i sysselsättningssvaga regioner. Jag återkommer i 

det följande i inledningen till avsnittet om regional utvel:kling till dessa 

frågor (s. 79). 

Mcdebbehovet för niista budgetar beriiknarjag till l)fiiriindrat 12.6 milj. 

kr. 

.lag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Atgiirdl'!' i 1'tahll'l'i11g.1:fi·1i111ja11dl' .1yfie i 1·i.1.10 lii11 anvisa ett 

reservationsförslag av 12600000 kr. 

A 7. Försöks,·erksamhet med teknikimport 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 0 000 000 

3 000 ()()(\ 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1978/79: 123 bil. I. NU 1978/ 

79: 59. rskr 1978/79: 415) har innevarande budgetår startats forsöksverk

samhct med produktsökning och teknikimport. Verksamheten är en 

utvidgning av den sedan budgctt1ret 1978/79 pt1gnende försöksverksamhe

ten med produktsökning i etableringsfrämjande syfte i vissa Hin. 

Syftet med verksamheten är att genom olika insatser pf1 bredast möjliga 

sätt försöka belysa i vilken utsträckning och form stöd till sökande efter ny 

teknik och nya produkter i utlandet kan användas som industripolitiskt 

instrument. 

En siirskild kommittc <I 1979: 141 har tillsatts med uppgift att bedriva och 

utvärdera den utvidgade försöksverksamheten. 

Från detta anslag bestrids dels kostnader för kommitten, dels övriga 

kostnader för kommittens industripolitiskt motiverade försöksverksamhet 

med produktsökning och teknikimport. För budge!ttret 1979/80 disponeras 

ett rescrvationsanslag av 10 milj. kr. 

Kommitten har hittills arbetat med att närmare utforma riktlinjerna för 

verksamheten. Den egentliga försöksverksamheten beräknas kunna sättas 

i g5.ng först våren 1980. Medclsbchovet för innevarande budgetår blir 

därför mindre än beräknat. Jag beräknar erforderligt medelstillskott för 

fortsatt verksamhet under budgetåret 1980/81 till 3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsök.1Terk.1a111het 111ed teknikimport för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 3 00()()()() kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

Den WL'nska industrins produktion neh prnduktivitl'l har ttr 1979 ökat 

L'fter ni1gra ärs svag utveekling. Efter en period av snabb nedgång kan nu 

iiven en ökning av investeringarna konstatl'ras. Det kriivs emellertid fort
satta industripolitiska insatser för att ästadkomma en strukturanpassning 

som stiirker industrisektorn inför kommande ptlfrcstningar. 

Efter L'n sammanfattning av utsiktl'rna för industrins utveckling de niir

masle i1rcn rcunvisar jag översiktligt {1tgiirder som planeras pri nt1gra vikti

ga omriidcn. Diirl'f1er tar jag upp anslagsfrt1gorna under detta avsnitt. 

lJtvel·klingstendenser för den svenska industristrukturen 

Statens industriverk har i I 9 7 9 är s höst rapport bedömt industrins 

utveekling till tlr 1984. lndustriutveeklingen kan enligt verket väntas inne

hf1lla moment av bäde konjunkturell ttterhämtning frt111 bottenåret 1978 och 

krav pit strukturell anpassning. Syftet med rapporten iir främst all kartläg

ga di: l:rngsiktiga trenderna i strukturutvecklingen. Därvid bortses från de 

kortsiktiga konjunkturbetingade variationerna. 

Enligt industriverkets bedömningar väntas hela industrins produktions

volym lika med i genomsnill 4.2r;; per är under perinden 1978- 1984. Det 

är nägot snabbare än den trendmiissiga tillv1ixten {iren 1963-1978. Trots 

detta minskar enligt verket imlustrisysselsiittningen i omfattning. Orsaken 

stiir att finna i dl't extremt Wga kapaeitetsutnyttjandet i början av prognos

perioden. Verkets bedömning innebär en ätergfö1g till normalt kapacitets

urnyttjandc samtidigt som överkapaciteten pfl sysselsättningssidan mins

kar. 

Produktionsvolymen väntas viixa snabhare än genomsnittet för industrin 

i bl. a. följande branscher: konkurrensutsatt livsmedelsindustri. metall

varuindustri. maskinvaruindustri. elektroindustri och annan tillverknings

industri. 

Även vissa andra branscher visar höga tillviixttakter enligt industriver

kets bedömningar. men detta hänger samman framförallt med ett mycket 

djupt utgangsfäge iir 1978. 

Industriverkets bedömningar innebär att framförallt maskinindustri och 

metallvaruindustri ökar sin andel pa bekostnad av produktionsandelarna 

för i första hand mas!'>a- och pappersindustri. textil- och konfektionsindu

stri. skyddad livsmedelsindustri. grafisk industri samt varvsindustri. 

Inwstcringsut vceklingen till år 1984 innebär enligt verket en långsam

man: tillväxt av investeringsvolymcn iin under perioden 1973-1978. Indu

strins investeringar bedöms också ta en allt mindre del av föriidlingsvärdet 

i ansprak. Detta följer den trendmässiga utvecklingen. men sker i en allt 

snabbare takt under prognosperioden. Utrymmet för mer omfattande tek

nologiförändringar oeh rationaliseringar som kan inverka positivt pä pro-
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duktiviletstillviixten iir &1rfilr enligt vi:rkel titillrii..:kligt. Verkel a11<;i:r all 

en hetydligt större del av fi_iriidlingsv;irdet m[islL' avsiittas for invi:stcringar 

i konkurrenskraftiga hrans..:her samtidigt Slllll invi:steringsmedel fi_irs i.iver 

frim sv<lgare näringar. 

lndustrivi:rket bi:di.imn vidare att pr,iduktivitl'lstillv:ixten i stnrt följer 

di:n tillv:ixttakt som har giillt under den si:naste frmton;·irsperiotkn genom 

en aterg~ing till ett mer m1rmalt kapa1:i!L'ts111nyttjamlc. fkn i gcnomsnitl 

tiopro1:entiga nedgfmg i arhetsproduktiviteten som iigt rum under de SL'nas

tc {\ren i jämförelse med trenden för ;\ren 1963-197X f1terhiimtas i regel 

inte. Enuast fem hranscher beuöms fä en produtivitctstillväxt sDm medger 

en sådan ~tterhiimtning. nämligen gruvindustri. gummivaruindustri. grafisk 

industri.jord- 01:h stenvaruindustri samtjiirn-. stal- 01:h mc:tallvcrk. Övriga 

hrans1:hn väntas bibehftlla liigre pniduktivitet. vilket innebiir att i_ivcrsys

selsiittningcn i vissa fall hcstf1r. 

För industrin som helhet beriiknas exportvolymen komma att iika med i 

medelt<il 4.6 r; per tir under prngnospcriOlkn jiimfört med 5. 7 1 ;. under den 

foregåcmle femtoni'trsperioden. Som förklaring till nedgt!r1gen anför verket 

en lfmgsammare tillväxt av viirktshandcln o..:h svensk industris minskade 

konkurrenskraft inom OECD-omrtidet. Import nilymen kommer enligt 

verket att öka med 6.1 r;. per t1r under tiren I 97X- I 9X4 jämfört rm:d .".2 1.;. 

under perioden 1963- 197X. Detta innehiir att inhemsk produktion ersiitts 

med import. 

Sammanfattningsvis bekräftar industriverkets rapport de redan kända 

strukturproblemen i skogs-. still-. teko- och varvsindustri. Maskinindustrin 

har utvc1:klingsmöjligheter till år 1984. men synes kräva insatser för en 

förnyelse av anläggningsstrukturen. Metallvaruindustrin. elektroindustri 

och den kemiska industrin iir enligt verket de övriga uclar av industrin. d~ir 

framtiden ter sig mest positiv. 

Den mycket låga inwsteringsvolymcn de senaste åren. liksom den in

vesterings volym som enligt verkets bedömning kriivs för att förverkliga 

produktionsutvecklingen till år 1984. inger vissa farhågor för framtiden. 

Enligt verkets uppfattning bör statsmakterna pi\ olika sätt stimulera kapi

talförnyelse i företag med expansionsmöjligheter i den internationella kon

kurrensen pil såväl exportmarknaden som hemmamarknaden. Samtidigt 

stlills ganska stora krav på rörlighet hos arbetskraften mellan olika delar av 

industrin. Dä1för bör det bli en viktig uppgift att på olika sätt underlätta för 

människor att byta sysselsättning. 

Branschövergripande frågor 

Det ekonomiska läget är i dag något ljusare än vad det har varit under de 

närmast föregående åren. Även i framtiden kommer dock problem av olika 

slag att kvarstå. t. ex. vikande efterfrågan inom OECD-områdct. ökad 

konkurrens från flera håll och våra råvarors minskade ekonomiska bety-
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dclsc. Inför detta perspektiv m~tsk resurser avslittas som kan undcrllitta 

industrins expansion och ut veckling i en riktning som innchlir att man i 

framtiden stär hiittre rustad. 

En utveckling i denna riktning kriiver hl. a. att volymen pä produktionen 

och exporten mftste iika. En hiig industriproduktion behiivs för att säkra 

syssebättningen och en hi.ig expln·t volym innchlir större möjligheter att 

undvika bctalningshalansprohkm vid en lftgkonjunktur. Sverige har med 

sin hcgriinsadc hemmamarknad speciella prlihlem i dessa avseenden. Fiir 

svensk industri giillcr det bl. a. all utnyttja möjligheterna till standardise

ring och automatisering samt att söka uppntt marknadsdominans genom en 

väl ti!liimpad nischstrategi eller söka finna produktomrftden där 

prnduktionsskalan lir av underordnad hctydclse. Emellertid mt1stc kraven 

p?t tillviixt. extern balans. syssclsiittning och stahilitct samordnas med 

kraven pt1 god arhctsmiljö. meningsfyllda arbeten llL'h regional balans. Det 

är dlirfiir angcHigct att Sveriges sortiment irlllm den konkurrensutsatta 

sektorn inte blir si't smalt att vart beroende av omviirlden blir for stllrt och 

vtir handlingsfrihet alltför begrlinsad. 

Vidare mäste omstruktureringen av industrin fortsätta. S~idana struktu

rer som under lftgkonjunkturen behölls av sllciala skäl mäste i möjligaste 

m{111 brytas upp. sf1 att de svaga sektllrcrna inte utgiir en alltför stor andel 

av industrin. Detta medför bl. a. ökade krav ptt rörlighet p:\ arbetsmarkna

den. Dt:t är dlirvid friimst den yrkesmlissiga rörligheten jag tiinker pf1. 

Av avgörande betydelse för vära möjligheter att i framtiden möta pro

blem iir fiirmrtgan att utveckla nya produkter och tilfampa nya tekniker. 

Konkurrensen pft teknologiomrädcna skärps och hastigheten i den tek

niska utvecklingen ökar. Detta medför att produkter och hela produktom

rttden fär en kortare livsHingd. vilket leder till krav pft tiitare hterkom

mande produktförnyelse. Nya produkter och idccr mäste ockst1 snabbare 

iin tidigare föras ut till marknader och kunder. Det är också väseritligt att 

nya lH:h flera marknader bearbetas i framtiden. 

Denna ut veckling mot volymökning, omstrukturering och teknisk förny

else ställer krav på [1tgiirder inom flera olika om räden av vilka jag nu avser 

att beröra nttgra. 

Kapitalförsörjning m. m. 

Den utveckling som jag just har n.:dl)gjort för kder till högt ställda krav 

ptt företagens kapitalförsörjning beträffande både lt111 och eget kapital. På 

!äng sikt har soliditetcn. dvs. företagens andel av eget kapital i förhällande 

till totalt kapital. sjunkit. En minskande soliditet innebär all el! företags 

möjligheter att ta risker minskar. Det innebär samtidigt att bankers och 

andra kreditgivares tveksamhet till längivning ökar. Resultatet blir alt 

risksatsningar av den typ jag har niimnt. t. ex. expansion pt1 nya marknader 

eller utveckling av nya produkter. i många fall inte kan genomföras. 
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Nya laneformer med Sllirre riskinslag kan tiinja nt1got pa \llliditetskra

vet. men för att en expansion i nu\'arande situation ~kall vara miijlig. kriivs 

tillförst'I av ~flviil eget kapital som lfinade medel. 

I den pågäende strukturomvandlingen spelar S1·crig1'.1 In1·1'.1·1eri11g.1ha11/.. 

AB en viktig rnll genom sin medverkan i finansieringen av l{mgsiktiga och 

riskfyllda investaingar. Under är 1979 har hankem sakkunskap i !lera fall 

kommit att anviindas för rekonstruktioner av företag i kris. Bl. a. har 

hanken pf1 statsmakternas uppdrag medverkat vid rekonstruktionen av 

Luxor Industri AH. Bankens heviljade krediter o.:h garantier uppgtlr f. n. till 

6XOO milj. kr. 

Exportfrågor 

Den ökade världshandeln har verksamt bidragit till den snahba ekono

miska tillviixten i imlustriHinderna efter det andra världskriget. En förut

siittning för detta var liberali~eringcn av handeln med industrivaror. 

Av den totala viirldshandeln minskar dnek andelen handel mellan de 

industrialiserade Hinderna. En av de främsta anledningarna till detta iir 

oljeprishöjningarna. som har innehurit att industriländernas andel av 

viirldscxp,irten har minskat. A ven om industriländernas import frän ut

vecklingsliinderna fortfarande består främst av traditionella varor. gör de 

senare doek inbrytningar pä andra varuomräden. 

Den grupp av länder som betecknas nyindustrialiserade länder (NIC) har 

kraftigt ökat sina andelar av världsproduktion o.:h världsexport av indu

strivaror. De har importerat teknologi frän andra länder. ofta genom multi

nationella företag. och inriktar sig p;i en exportorienterad politik th.:h 

utnyttjar därvid sina speciella förutsättningar i form av ett lågt kostnads

läge. 

Betydelsen av dessa länder kan komma att viixa i framtiden genom att 

deras produktion utökas till flera hranseher. Dessutom kan nya länder 

efterhanJ räknas till NIC-kategorin. Konkurrensen för de industrialiserade 

länJerna blir kännbar. särskilt om tillväxten i de egna länderna minskar. 

Den ökade konkunensen från dessa nya industriländer. samtidigt som 

tillväxten i de tidigare etablerade industriländerna minskar. har lett till att 

vissa rrotektionistiska tendenser har kunnat skönjas. I flera länder införs 

handelshinder. ofta av icke-tariffår typ, som i första hand riktar sig mot 

N IC-länderna, men vilkas verkningar ofta blir mera generella. 

Av den svenska exporten från industrisektorn avsätts över tre fjärdede

lar inom OECD-området. Det vore emellertid fel att inte tillmäta utveck

lingen i den typ av länder jag nyss nämnde nagon betydelse för svensk 

industris utveckling. Konkurrensen från dessa länder är ännu branschmäs

sigt relativt koncentrerad. Det kan dock förutses att branschområdena 

kommer att vidgas. samtidigt som antalet länder kommer att växa. Utveck

lingen i tredje världen innebär därför också att nya marknader öppnas för 
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industriländerna. N IC-liinderna utgör snabbt viixande marknader fi.ir 

svensk export. Mellan ftren 1970 och 1978 ökade exempelvis den svem.ka 

exporten till länder utanför OECD av vissa viktiga investeringsvaror. frt1n 

knappt I 100 milj. kr. till över 4000 milj. kr. Eftersom exporten ofw sker i 

projektform. s. k. SA-prnjekt LKh inom ramen för avtal om teknisk och 

industriell samverkan. tillkommer en stor post för tjiinstetransfereringar 

utöver denna summa. Denna tjänsteexptirt har. enligt riksh•1nkens stati

stik. tredubblats under sexflrsperioden 197 l - 1977. 

En ökad försäljning p;'i 1;inder utanför OECD-området ställer ökade krav 

pu samverkan mellan svenska företag för all möjliggöra deltagande i stora 

integrerade projekt. liksom på samarbete mellan svenska företag LH.:h ut

ländska partners i nya former. Dessa liinder kriiver ofta i ett inledande 

skede mellanstatligt samarbete och formaliserade överenskommelser om 

bilateralt samarbete på regeringsnivå. Det inneb;ir att en nära samverkan 

mellan regering. finansieringsorgan och niiringsliv i Sverige far särskilt stor 

betydelse. Det är bl. a. v~i~entligt all svenska företag kan ges exportkre

diter och annat stöd för marknadsföringsanstr;ingningar pf1 liknande villkor 

som våra konkurrentliinder och att mi.\jligheterna för systemleveranser 

ut vecklas. För den sistnämnda verksamheten kommer den nyligen inrälla

dc nämnden för projekkxport vid Sveriges exportråd (jfr prnp. 1978/ 

79: 123 hil. 2. NU 1978/79:59. rskr 1978/79:415) att fä betydelse. Det 

innebär också att rationella former för den svenska regeringens kontakter 

med andra länders regeringar i syfte att underlätta industriell och teknisk 

samverkan ptt företagsplanct bör efterstriivas. 

Små och medelstora företag 

Jag övergår nu till att behandla frågor betrliffande de små och medelstora 

företagen. Dessa spelar en viktig roll inom svensk industri. Ca en tredjedel 

av alla yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin sy~~clsiitts i småföre

tag. Deras betydelse för näringslivets utveckling är stor, eftersom de ofta 

är en källa till teknisk förnyelse och till nya affårsideer. De smtt företagen 

har också särskild betydelse för sysselsiittningcn på mindre orter. 

Statsmakterna beslöt hösten 1977 om åtgärder för att främja de små och 

medelstora företagens utveckling (prop. 1977/78: 40, NU 1977/78: 34. rskr 

1977/78: l 10). Därigenom lades grunden till en politik för att erbjuda goda 

utvecklingsbetingelser för de mindre företagen. Samtidigt betonades att 

del var ett första steg i ett fortlöpande reformarbete på småförctagsområ

det. Jag vill i detta sammanhang erinra om uttalandet i regeringsdeklaratio

nen att arbetet förs vidare med att skapa gynnsamma villkor för småföreta

gen och att stimulera till nyföretagande. Niir jag i det följande behandlar 

anslagsfrågorna kommer jag att föreslå en fortsatt uppbyggnad av de 

regionala utvecklingsfonderna. När pågående beredningsarbete har avslu

tats, räknar jag med att återkomma till regeringen med förslag till ytterliga

re åtgärder inom småföretagsområdet. 
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Mir det giillcr riskkapitalförsii1jningen innebiir utbyggnaden av de regio

nala utveckling>.fonderna att möjligheterna har förbättrat-, att förse srnMii

retag med krediter i form av Wn med mycket högt risktagande. I mfmga fall 

iir det dock angeliiget att fi.irstiirka det egna kapitalet för att ut vecklings

miijligheterna i ell sm<'i.förctag skall kunna tas till vara. Dessa fragor disku

teras bl. a. inom den till industridepartemcntel knutna delegationen för 

smtlföretagsfrägor. 

Betriiffande teknisk service till smflfi.iretag vill jag erinra om att styrclscn 

för teknisk utveckling !STUl i samr[ld med statens industriverk f.1L pt1 

regeringens uppdrag studerar förutsiittningarna för och den niirmare ut

formningen av regional projektledningshjiilp m. m. Jag har erfarit alt STU 

kommer att redovisa resultatet av uppdraget inom kort. 

Statsmakternas heslut med anledning av den niimnda smttforetagspro

p11sitionen innebar bl. a. att siirskilda åtgiirder skulle vidtas inom ramen för 

Sveriges exportrads verksamhet för alt ta till vara outnyltjade möjligheter 

till export fran mindre och medclslllra företag. De regionala ut vecklings

fondl·rna skulle med sin breda kontaktyta gentemot liinens näringsliv vara 

replipunkt på liinsnivi'1 flir exportrtldet. Det är angefäget all smftförctagens 

möjligheter till export tas till vara. 

Beslutsunderlag för industripolitiken 

Som jag tidigare har n~imnt kommer den konkurrenssituation som kan 

fi.irutses för svensk industri att stiilla krav pä strukturanpassning och 

teknisk förnyelse. För att stimulera till en sådan utveckling kriivs en 

kraftfull och offensivt inriktad industripolitik. Detta i sin tur innehiir att 

heslutsunderlaget för industripolitiken kan hehöva förNittras och delvis fä 

en annan inriktning iin tidigare. Vaksamheten måste förbättras niir det 

giiller t. ex. förändringar i samhiilleliga och individuella behov i olika delar 

av viirlden. Likasä mftste tekniska rn.:h vetenskapliga utvecklingstcndenser 

föngas upp pft ett tidigt stadium. Redan nu bedrivs ett omfattande och 

kvalifo.:erat utredningsarbete av staten. niiringslivet och olika organisatio

ner. Jag bedömer det emellertid sannolikt att ett mer anpassat och effektivt 

informations- och beslutsunderlag kan tas fram bl. a. genom ett i.ikat sam

arbete såväl mellan statliga organ som mellan staten, näringslivet och 

arbetsmarknadens organisationer. Att närmare utreda effekten av åtgärder 

inom detta omrftde ser jag ~om en viktig uppgift för utredningen <I 1979: 09) 

om den längsiktiga industripolitikens informationsunderlag. I uppdraget 

ingtlr ocksf1 att ange vägar för hur all den information och kunskap som 

kommer fram i samband med det utredningsarbete som hedrivs på olika 

hftll skall följas upp och utnyttjas. Jag vill i detta sammanhang erinra ocksä 

om den pägäende utredningen (I 1979: 06) med uppgift att genomföra en 

förutsättningslös utvärdering av den verksamhet som hedrivs inom ramen 

för informationssystemet företag-samh~ille !DIS). 
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Branschfrågor 

Dcn gcnomgripanue omstruktureringen av Jcn svenska hai11frlss11ili11-

d11s1rin som inleJJes gcnom bildandet av det halvstatliga SSAB Svenskt 

Stäl Ali fortgt1r i enlighct med bolagcls strukturplan. Riksdagen beviljade i 

maj 1979 mcucl fiir tiuigarefaggning av vissa investeringar inom SSAB 

(prop. 1978/79: 12h. NU 1978/79:43. rskr 1978/79:3()9). För att underfatta 

strukturomvandlingen inom spl'Ci11/s1illind11s1ri11 och .1tålgJ11teriind11.1tri11 

fattades beslut om statligt stöd till dessa branscher under ären J 978 och 

1979 (prop. 1977/78: 47. NU 1977/78: 30. rskr 1977/78: 84). För all pröva 

frägor om län och lanegarantier och för all ta initiativ till. följa och stödja 

strukturnmvamllingen inom specialstålindustrin inrlittadc:-. dclegationen 

för strukturfrågor inom vis~a branscher. Um kunde llimnas till ett sam

manlagt belopp av 700 milj. kr., medan ramen för garantier uppgick till 600 

milj. kr. Under åren 1978 och 1979 har dclegatiorn:n beviljat län med 

sammanlagt 684 milj. kr. och garantier med 314 milj. kr. Av lånen avser 

huvuddelen. 480 milj. kr., investeringslån, medan återstoden avser lån för 

att likviditctsmässigt överbrygga de inledande förlustår som kan följa på en 

strukturomvandling. Dekgationen har hcviljat lån eller garantier till 

AvestaJcrnverks AB. BjörneborgsJcrnverkAB. AB Bofors-Kilsta.Gränges 

Nyby AB, AB Ljungby Stålgjuteri, Nyhy Uddeholm AB, Sandvik AB, 

Uddeholm Strip Stccl AB. Fagersta AB samt Lesjöfors AB. 

Delegationen har med utgången av år 1979 slutfört sin stödgivande 

verksamhet och kommer att med ett minskat antal ledamöter kvarstå 

endast för att pröva frågor om lån och garantier som redan har beviljats. 

Under 1979 har statligt finansiellt qöd bmnats i särskild ordning till Nyby 

Uddeholm AB. som är ett nytt bolag inom sektorn för rostfritt stfll (prop. 

1978/79: 194, NU 1978/79: 44, rskr 1978/79: 371) och till Bofors-Kilsla AB. 

som är dl av AB Bofors heliigt smidesbolag (prop. 1979/80: 3, NU 1979/ 

80: I, rskr 1979/80: 29). 

Flcr<1 företag inom skuMsindustrin har under de senaste åren varit utsatta 

för härda finansiella påfrestningar. Riksdagen beslöt våren 1979 Cprop. 

1978/79: 207, NU 1978/79: 61 rskr 1978/79: 451) om förvärv av aktier i 

Norrlands Skogsligares Cellulosa AB och Södra Skogsägarna AB till ett 

sammanlagt belopp av I 100 milj. kr. 

Resultatet av ett omfattande utrcdningsarbcte rörande skogsindustrin 

har redovisats i promemorian (Os I 1979: 5) Skogsindustrin - nuläge och 

utvecklingsmöjligheter. Promemorian ~om har remissbehandlats utgör en 

del av underlaget för en kommande proposition om skogsindustripolitiken. 

Vidare har regeringen uppdragit åt statens industriverk och skogsstyrcl

sen att utreda effekterna av ökad användning av skogsråvara för cldnings

ändamål på skogsindustrins tillgång till inhemsk skogsråvara. Resultatet 

beräknas föreligga inom kort. Regeringen uppdrog i maj 1979 åt industri

verket att dessutom utreda vissa frflgor rörande sågverksindustrin. En 
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siirskild utredning (I 1979: 18l har tillsatts för att tivcrviiga vilka ~1tgiirder 

som hör vidtas for att rörhättra skligsindustrins virkesforsö1jning. 

Kemisk ind11.1·1ri - eller ddar diirav - utpekas ofta som en tillviixtscktor 

inom industrin. Statens industriverk har pfthör:jat en utredning om den 

svenska kemiska industrins utvecklingsmi.ijlighctcr. Uikcmedcbindustri

delegationen (I 1975: 09), som tick delvis ändrade direktiv i januari 1978. 

fortsiitter sitt arbete och avser att inom kort framfägga en slutrapport. Som 

ett led i industriverkets fortsatta genomgång av gummivaruindustrin har 

nyligen publicerats rapporten (SIND 1979: SI Gummivaruindustri - För

slag till lösning av arbetsmiljöproblemet vid blandningsenhetcrna. Indu

striverket har vidare. som en fortsättning på plastindustriutredningen. 

utgivit rapporten (SIN D 1978: 7> - Fritidsbåtsindustrin inför 1980-talet. 

Bilindustrins utveckling hör fortlöp<tnde följas och analyseras i samråd 

mellan samhället. företagen och de anställda. För att ge detta samråd en 

fast form inrättade regeringen i maj 1979 ett särskilt branschråd. Stakns 

industriverk har i uppdrag att utreda vissa frågor om hranschen. Verket 

har avlämnat rapporten <SIND PM 1979: 8) Svensk personhilsindustri -

några utgångspunkter inför 1980-talet. En utredning om lastvagnar och 

underleverantörssektorn pftgår. 

Maskinindustrin utgör nära en tredjedel av verkstadsindustrin. mätt i 

antal sysselsatta. Branschen studeras av statens industriverk. som har 

avbnmat rapporten <SIND PM 1978: 9> Maskinindustri - förstudie och 

statistikinventering. Denna studie följs nu upp med mera djupgt'lende ana

lyser av delbranscher inom maskinindustrin. 

Skogsmaskinindustrin har under nttgra t'lr haft lönsamhets- och övcr

kapacitetsprohlem. Diskussioner har förts under statlig medverkan om 

branschens struktur inför framtiden. En av de tre stora svenska tillver

karna. Kockums industrier, har övertagits av staten i samhand med förvär

vet av Kockums varv. De övriga två stora tillverkarna har inlett samarbete 

med finska företag. 

Den snahha förändringstakten inom elektronikområdet och dess bety

delse för övrig industri har motiverat särskilda utredningar rörande elek

tronikindustrin. Statens industriverk har i uppdrag att tillsammans med 

STU utreda den svenska elektronikindustrins nuläge och utvecklingsmi.ij

ligheter. Inom ramen för detta uppdrag har verket i december 1979 avgivit 

rapporterna (SIND 1979: 6 och 7) Elektronikindustrin i Sverige Del I -

Komponenter och utbildning. Dessa remissbehandlas f. n. Särskilda stu

dier om bl. a. de mindre elektronikföretagen och elektronikanvändande 

företag har påbörjats. Avrapporteringar beräknas ske under t'lr 1980. Data

och eletronikkommitten (! 1978: 04) väntas avlämna en första delrapport 

under våren 1980. 

En särskild utredare (I 1979: 02) har tillkallats för planering av alternativ 

produktion och sysselsättning inom de delar av för~Tarsmaterielindustrin 

som inte omfattas av den militära flygindustrin. 
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Liget inom tl'l>.oinJ11strin har forbtittrats nägLll. Efter flera år av kraftig 

nedgång avstannade branschens tillbakagtmg i stort sett under är 1979. 

Riksdagen beslutade våren 1979 om en treårig planeringsperiod I. o. m. 

budgetftrcl 1981 /82 med fortsatta industripolitiska. arbetsmarknadspolitis

ka L•Ch fiirsiirjningsberedskapspolitiska ätg~irder < prop. 1978/79: 145. NU 

197'i'/79: 48. rskr 1978/79: 390). De industripolitiska åtgärderna innefattar 

en kraftig höjning av de exportfriimjande insatserna under treårsperioden. 

Riksdagen uttalade sig för en fortsatt längsiktig planering pt1 tekoområdet 

som grundas pa att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall 

bibehtillas. I juli 1979 fick överstyrelsen for ekonomiskt försvar. arbets

marknadsstyre!sen och statens industriverk i uppdrag att utreda och lämna 

undt:rlag till regeringen för den fortsatta ltingsiktiga planeringen •tv de 

statliga åtg;inlcrna för !ekoindustrin. För samordningen av myndigheter

nas arbete. som skall avrapporteras en första gång hösten 1980. skall 

tekodelegationen svara. 

Riksdagen beslutade vären 1979 att en samlad plan för samhiillcts insat

ser på g/asinJ11.1triomrtlde1 skall uppriittas (NU 1978/79: 28. rskr 1978/ 

79: 207\. Mälet bör enligt riksdagen vara att bevara den manuella glas

industrins lflngsiktiga konkurrenskraft och konstnärliga kvalitet så att nu

varande sysselsiittningsnivå kan behållas. Statens industriverk fick i april 

1979 i uppdrag atc utarbeta förslag till plan enligt riksdagens beslut. Utred

ningsarbetet beriiknas kunna slutföras under första halvåret 1980. Det 

tn~.flriga programmet för den manuella glasindustrin löper under innevaran

de budgetår p;'\ sitt sista år. Förslag faggs i det följande fram om förlängning 

av programmet under nästa budgetår. 

De branschfr~imjande åtgiinlerna för den triihearhctandc industrin och 

i:}11terii11d11s1ri11 föreslås fortgå även under nibta budgetår. 

Internationellt samarbete 

Sveriges och Norges statsministrar emu.les vid ett möte i februari 1979 

om att svensk-norska n1ergi- och industriörer/iiggningar skulle återupp

tas. sedan det avtal mellan de svenska och norska regeringarna om indu

stri- och energisamarbete. som undertecknats i december 1978, inte hade 

fullföljts. De återupptagna förhandlingarna leddes av de båda ländernas 

industriministrar. En preliminär rapport avgavs till statsministrarna i au

gusti 1979. I rapporten gjordes en inventering av olika svensk-norska 

samarbetsmöjligheter. samtidigt som svenska och norska inställningar på 

resp. områden preciserades. Enligt industriministrarnas uppfattning utgör 

rapporten en grundval för fortsatta förhandlingar. som bör kunna leda fram 

till ert samarbetsavtal mellan Sverige och Norge. 

Arbetet inom rame.n för OECD har fördjupats på. områden som är cen

trala ur industripolitisk synvinkel. Ett två.årigt arbetsprogram har inletts 

som en uppföljning av de rekommendationer när det gäller statliga stiiJät-
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giirJcr odt .\!rnk111rpolirik som anings vid organisationens minislermöle ~1r 

197X. En översyn har iigt rum av 1976 ars ministerrådsdeklaration rörande 

intemationl'lla ifll"l'.1·1eringar och multinationdla .fi'ir1·tag, innefattande 

bl. a. en kod för multinationella företags verksamhet. Inom organisatio

nens industrikommitte har arbetet fortgfltt bl. a. när det giiller IJ11gsiktig 

strukt11rutl'('c/ding, industristatistik och regionalpolitik. Särskilda kommit

teer behandlar strukturproblemen inom 1·11n·si11d11.1trin samtjiirn- och stål

industrin. 

Sverige spelar en aktiv roll i FN :s arbete beträffande trans11ationella 

fiirl'lag. Eventuellt kan en FN-kod om transnationella företag färdigstiillas 

under år 19XO. 

Sverige har medverkat aktivt även i arbetet med en internationell upp

förandekod rörande teknologiii1·erfiiring inom UNCTAD. 

Den glohala .fi'ir}wndli11gsmnda rörande centrala frb.geställningar i rela

tionerna mellan industriländer och utvecklingsliindcr som FN :s generalför

samling diskuterat under hösten 1979 väntas i betydande delar beröra 

energi- och industripolitiska aspekter. 

FN :s organisation för industriell utveckling, UNIDO. kommer enligt 

beslut i FN att omvandlas till ett fackorgan inom FN-systemet. Denna 

förändring, liksom den ökande vikten av industripolitiska aspekter i dis

kussionerna mellan industriländer och utveekling~länder. kommer att stlil

la ök.ande krav på departementets medverkan. 

Vad giilkr relationerna till EG hör framhållas att kontakter och informa

tionsutbyte rörande industripolitiska problem av gemensamt intresse har 

intensifierats under det gångna året. 
Bilaterala kontakter meu anura liinder har fortsatt och fördjupats. hl. a. 

inom ramen för avtal om ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete 

med flertalet statshandelsliinder och med vissa oljeexporterande u-Hinder. 

I december 1978 ingi<:k Sverige. som ett av de första västländerna, ett 

avtal om inuustriellt. vetenskapligt m:h tekniskt samarbete med Folkre

publiken Kina. Det första mötet med den i avtalet upprättade blandade 

kommitten iigde rum i juni 1979. dft ett flertal stora svensk-kinesiska 

samarbetsprojekt diskuterades. Under ar 1980 förutses ett aktivt engage

mang från uepartementets sida inom ramen för samarbetsavtalet. 

Under är 1979 har regeringen gett Svensk Exportkredit AB bemyndi

gamlc att bevilja Sovjetunionen och Kina ramkrediter i syfte att stimulera 

svensk export av kapital- och investeringsvaror. 
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B I. Statens industriverk: Fönaltningskostnader 

1978/79 Utgift 

1979/80 Ansl<1g 

1980/81 Förslag 

26909906 

28206000 

2960.\000 

29 

Statens indmtriverk. som inr~ittades den I juli 1973. iir central förvalt

ningsmyndighct för ~iremlen som rör industri. hantn:rk och energiförsörj

ning samt mineralhantt:ring utom vad avser fl>rvaltning och upplätche av 

'latens gruvegendom. Sistnämnda frågor handHiggs av nämnden för sta-

1n~ gruvegendom. varvid industriverkd svarar for de bcrcdande och 

:rkställande funktionerna. Sedan den I juli 1974 handhar industriverket 

·1en de uppgifter beträffande företagsutveckling. kursverksamhct m. m. 

1m tidigare åtvilade statens institut for fi.iretagsutveckling. Niimmlen för 

ergiproduktionsforskning. som inrättadcs den I juli 1975. har admini

ativt knutits till industriverkct. Sedan den I juli 1978 iir också delegatio

' för informationssystcmct företag-samhälle (DISJ administrativt knu-

till verket. Verket är chefsmyndighet för bergsstaten. spriingiimncsin

:,l·<tionen och statens elektriska inspektion. 

Industriverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

erkct är organiserat på sex enheter. niimligen planerings- och utrcdnings

yran. industriavdclningen. energibyrån. mineralbyrån. enheten för före

\gsutvcckling och administrativa byran. 

Till industriverket är knutna ett råd för företagsutveckling. ett expertrfld 

· långsiktiga prognoser. en hemslöjdsnämnd. en rådgivande nämnd for 

1nspor1 av farlig~ gods och ett råd för eldistributionsfrägor. 

• ~rsonal 

iandläggande personal 
>vrig personal 

·~tag 

i'ifier 
1ekostnader 
kvård 
seersättningar 

därav för utrikes resor 
Lokalkostnader 

:xpenser 
därav engångsutgifter 

lervärdeskatt för sand-. och 
grus och stentäkter 

~.ungörelser på mineral
området 

1979/80 

123 
62 

185 

23 165 000 
35000 

730000 
190000 

2 765000 
1636000 

100000 

10000 

28441000 

Beräknad iindring 1980/81 

Statens 
industriverk 

+17 
+ 4 

+21 

+3974791 
of. 

+ ~59000 
+ 50000 

+ 486280 
+ 692000 

of. 

+ 3000 

+5415771 

Före
draganden 

l -4 

T I 010800 
of. 
of. 

+ Il 000 
+ 218 700 
+ 182 500 

of. 

of. 

+1412000 
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Beräknad ändring 1980/81 

Uppbördsmedel 

Avgiftt:r för handläggning av 
iin:ndcn enligt lagen 
( 1976: 838) om allm;inna 
fjärrvärmeanläggningar 

N cttuutgift 

235000 

28206000 

Statens 
industriverk 

of. 

+5415771 

Före
draganden 

+ 15000 

+ 1397000 

Avgifter till statens industriverk för tillstånd till sand-. grus- eller sten

täkt på kontinentalsockeln redovisas pi\ statshudgctens inkomstsida under 

titeln Avgifter vid bergsstaten. 

Statens ind11stri1·erk 

Under de senaste åren har utwcklingcn inom verkt:ts hela arhetsfalt 

medfört nya förutsättningar som har aktualiserat starkt ökade stöd- och 

utvecklingsinsatser frän samhiillets sida. Detta förhållande har starkt präg

lat verkets arbete. Trycket på industriverkets resurser har ökat i samma 

takt som kraven ställts på intensifierade och snabba utrednings- och stöd

insatser för att lösa akuta prnhlcm inom företag och industribranscher. 

Dä verket dessutom tilldelats nya arhetsuppgiftcr är det inte realistiskt 

att räkna med att industriverket i längden ska fullfölja sina uppdrag utan 

erforderliga resursförstiirkningar. 

Industriverket anser alt det i framtidt'n kommer utt stiillas stora krav på 

industripolitiken. En fortsatt utveckling mot mer selektiva insatser i syfte 

att flsladkomma en liimplig anpassning av industrin branschvis och regio

nalt bör bli följden. Därmed kommer också anspråk på resurser för utred

ningar och for operativ verksamhet inom industriverket att aktualiseras i 

större omfattning. De osiikra omviirldsförhållandena liksom en höjning 

över huvud taget av ambitionsnivån när det gäller den sysselsiittningspoli

tiska planeringen. skulle motivera en avsevärd förstärkning av industriver

kets personalresurser for såväl utredningsverksamhet som operativ verk

samhet. 

I. Pris- och löncomräkning m. m. + J 978 180 kr. 

2. De hesparingar som industriverket enligt huvudförslaget har redovi

sat omfattar lönekostnader på 485 384 kr. mCltsvarande fyra tjänster för 

handläggare. Övriga hesparingar uppgår till 56000 kr. (-541384 kr.). 

3. Verket förutser ett ökat behov av utredningar rörande industriut

vecklingen och olika faktorer som påverkar denna. Vid planerings- och 

utredningsbyrån behövs därför enligt verket ytterligare sju tjänster under 

budgetåret 1980/81 varav sex för handläggare och en för assistent. Löne

kostnaderna beräknas till 795 484 kr. m:h övriga kostnader till 270 826 kr. 

(+I 066310 kr.). 
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4. Vid inJustriavd.:lningen förcsli:'is en utbyggnad av n:surserna för ut

ve.:klingsfonJcrnas insatser pt1 tl'.knikomr~1Jt?t med en handHiggarc. ViJ 

sektil1nen för explosiva och brandfarliga varor erfordras en handliiggare 

för översiittningsarbete Ol'h löpande internationella kontakter. Löneklist

naderna har beriiknats till 237 723 kr. och i.ivriga kostnader till 7o 236 kr. 

(-+ 313 959 kr.). 

5. För ökad verksamhd vid energibyrän behövs enligt verket sex nya 

tjiinstcr. varav fem för handfaggare och en för assistent. Av handläggar

tjänskrna iir tre avsedda för sektionen för energiprognoser, en för sek

tionen för koncessions- och bidragsfri:'igor samt en fiir sektionen för siiker

hets- och behörighetsfrågor. Lönekostnaderna har beriiknats till 682 679 

kr. och fi.iljdkostnaderna till 232 708 kr. ( + 915 387 kr.). 

o. Verkets mineralbyrä behöver fiirstiirkas med tre handliiggare och en 

a~sistent. En handliiggare skall svara för utrednings- och prognos verksam

het inom mineralomrhdct pä sektionen för nämnden för statens gruvegen

dom. Pa geologisekti1men skall en handfaggare medverka vid information 

om prospt:kteringsverksamheten. Den tredje handHiggartjiinsten inrättas 

på sektionen för myndighetsfrågor för att öka kompetensen rörande torv 

och liknande energiravaror. Lönekostnaderna har beriiknats till 420 185 kr. 

och övriga kostnader till 156 472 kr. ( + 576 657 kr.). 

7. Inom det administrativa området erfordras förstärkning i form av en 

handläggare och en assistent vid personal- och servicesektionen med upp

gifter inom det personaladministrativa omr[\det. [ ,önckostnadcrna har be

räknats till 192 520 o.:h foljdkostnaderna till 80 236 kr. ( + 272 756 kr.). 

8. En stor del av industriverkets <.1rbetsuppgifter medför resor. Enligt 

verkets uppfattning erfordras en uppräkning av rcseposten för nu befintlig 

verksamhet med 50 000 kr. 

9. Inom det administrativa området utvecklas tekniker och metoder i en 

takt och omfattning som gör det svårt för en enskild myndighet att på ett 

tillfredsställande sätt följa utvecklingen. I flera situationer uppst~r emeller

tid behov av att kunna utnyttja sådana kunskaper i det praktiska arbetet. 

Verket bör d~i ha möjligheter till ökat utnyttjande av konsulter i sitt 

utvecklingsarbete. Det ökade medelsbehovet för budgetåret 1980/81 upp

skattas till 150000 kr.(+ 150000 kr.I. 

10. Verkets datadriftskostnadcr ökar i takt med att enheterna skaffar 

administrativa sidosystem. För fortsatt utveckling av dessa system begär 

verket 100 000 kr. 

11. Merkostnaderna i form av utgifter för kopiering. kontorsmateriel 

och interna transporter i samband med den första utllyttningsetappen till 

Liljeholmen har beräknats till IOO 000 kr. 

Fiirl'draganden 

Statens industriverk har det centrala ansvaret på myndighetsplanet för 

industri-. energi- och mineralpolitiska frågor. Verkets arbetsuppgifter har 
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sedan starten den I juni I97J ökat viisentligt. Detta g;iller s~i\'iil utrednings

verksamheten som vnkstLillighetsfunktionerna. bl. a. administratilmen a\' 

stöd- och hidragspnigram samt tillsyn~uppgifter inom olika t1mr;1den. 

Fiir 11List;1 hudgetär hör medel för industriverkets verksamhet. i likhet 

med vad Sl'm giiller fi.ir andra myndigheter. heriiknas med utg~ingspunkt 

frtm det redovisad.: hurndforslaget. Jag kan i stort ansluta mig till verkets 

förslag om hur besparingarna skall genomföras. Det hi..ir emellertid anktlm

ma pil verket att. med hLinsyn till personalsituationen. uppkomna vakanser 

och arhetshelastningen. niirmare bestiimma vilka tjiinster som hör dras in. 

Verket har tidigare liimnat uppslag till interna omprioriteringar av resur

serna som kan möjliggiira ökade insatser inom prinriterade tllnrtiden. Jag 

!inner det viisentligt. att verket löpande följer upp s{1dana mi.ijligheter. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att vissa av verkets verksamhets

omrt1den utreds r. n. Som exempel pa si1dana utredningar kan n~·1mnas 

mineralpolitiska utredningen (I 1974: 021. utredningen ( K 1979: 0 I) om 

transport av farligt gods. DIS-utredning.en (! IY79·. \\()). utredningen \\ 

1979: 091 om den ltmgsiktiga industriplllitikens informationsunderlag och 

utredningen (I 1979: 101 om myndighetsorganisationen inom energiområdet 

m. m. Vid industriverket genomför riksrevisionsverket dessutom f. n. en 

förvaltningsrevisionell studie. Jag räknar med att denna studie skall ge 

vfinlefull information för ställningstagande till utformningen av verkeh 

framtida verksamhet. 

Verket har i sin anslagsframställning kommit med förslag om viss omför

delning av arhetsuppgifterna på mineralområdet. Jag anser att det linns 

skiil att avvakta resultatet av den mineralpolitiska utredningen innan om

disponeringar görs pä detta omrade. 

I ;m~lagsframställningen har verket hemställt även om ändrade ansvars

förhållanden beträffande förandet av viss oljclagringsstatistik. Jag anser att 

det finns skäl att avvakta resultatet av utredningen beträffande transport 

av farligt gods innan några förändringar pft detta område genomförs. 

Med hänsyn till sammanställningen och till vad jag har anfört beräknar 

jag anslaget till 29 603 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stat<'ll!i ind11stri1·erk: Fiin·altnint:skostnadcr för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 29603 000 kr. 

8 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

7646593 

8700000 
7700000 

Reservation 2 841487 

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal 

m. m .. rescersättningar och publikationstryck samt övriga kostnader som 
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hiinger samman med utredningar th.:h infnrmatinns- nd1 kontaktverb;un

het inom staten' industriverb arhetsomri1dc. Arhlaget tillfiirs medel st'm 

flyter in dels vid forsiil.ining av publikationer som bek\lstas frän anslaget. 

dels som ersiittning for utredningar som industri\'erkct utfiir t1t annan. 

Slclf1•11.1 i11cl11stri\'cr/.; 

Industriverkets utredningsverksamhct skall utgiira underlag för stats

makternas beslut och {1tgiirdcr inom nlika industripolitiska omräden. 

Huvuddelen av nu pt1gf1endc tich llera av de plancrade utrcdningsprojek

ten utförs pa uppdrag av regeringen. RL·sultaten av dessa avses ligga till 

grund fiir industri-. energi- och mineralpolitiska htgiirdcr. 

Omfattningen av industriverkets niiringspolitiska utredningsverksarnhet 

har sedan starten den I juli 1973 i.ikat viisentligt. Friirnst beror detta p~1 att 

regeringen har liim11<1t allt flera uppdrag till \'erket. 

Även under budget<'irl'I 1978/79 har industriverket slutfrirt ett flertal 

utredningar. vilka på vanligt sätt har puhlicerats i verkets utrednings- och 

prnmemoriescrier. Hiirutöver har Jelrapptirter redovisats för utrednings

pn,jekt som löper iiver flera hudgcti:1r. 

Svensk industri ktimmer enligt verkeb bedömning att under 1980-talet 

stiillas inför stor;1 krav pf1 anpassningsfiirm[1ga och strukturnmvandling. 

Oavsett vilken typ av niiringspolitik och allmiinekonomisk politik som 

kommer att foras medför detta ett ökat behnv av utredningar rörande 

industriutvecklingen nch olika faktorer som p{1verkar denna. Sf1dana ut

redningar bör kunna ge ett viktigt underlag för iiverviiganden och heslut 

inte enda..,t av statsmakterna utan iiven - och minst lika viktigt - inom 

n;iringslivet sj~ilvt och dess organisationer. arhetsmarknadsorganisationer 

oi.:h myndigheter. 

Mot denna bakgrund beg~ir verket for h11dgctäret 1980/81 en l.)kning av 

utredningsanslaget med sammanlagt 4560000 kr. 

Inom planerings- och utredningsbyrt111 kommer verksamheten att kon

centreras till den kemiska industrin och verkstadsindustrin. Den löpande 

branschbevakningen kommer att innehålla en uppdatering av det statis

tiska materialet. De internationella forhflllandena kommer att uppmärk

sammas i högre grad ~in tidigare. Den långsiktiga progmisverksamheten 

inriktas bl. a. pil lfmgtidsutredningen nch hiistrappnrten som de internatio

nella lH.:h regionala strukturprogrammen. Byråns mcdelsbehov har beriik

nats till 7 650000 kr. 

Inom industriavdelningen, med ett medelsbehov på 2 705 000 kr.. ökar 

delbranschutredningarna i omfattning. 

lJtredningspwgrammet inom energibyrån innefattar bl. a. löpande prog

misarbete samt utredningar med anknytning till säkerhets- och kon1.:cs

sionsfrflgor. Medelsbehovet har beriiknats till 1.7 milj. kr. 
Mineralbyrän beräknar 910000 kr. bl. a. för fortsatta läns visa invente

ringar av malm- och industrimineral samt for inventering av energimineral. 

3 Riksdagl'n 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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llnJer anslaget har \'L'l"ket ;i ven ber;iknat 295 000 kr. rtir interna 1ich 

l'\ tema infprmat i1insinsat ser. 

l!nJer budget<'tret 197X/79 har en betydande i..:assam;issig reservation 

urrk1immit rfl anslaget. som Jock till största Jclcn iir disronerad. 

Verket anför att ett genPmfiiramk av huvudfiirslaget skulle medföra att 

flera rt\gtiendc projekt mf1stc avbrytas. De rlaner som verket har redovisat 

syliar till att skapa och vidmakthälla dl n{1gorlunda brett underlag för 

politiska beslut. En begr:insning av utreJningsverbamheten kan innebiira 

att st1Jana beslut grundas pti bristfälligt underlagsmaterial. 

Fi.irl'drngu 1Ui (' 11 

UnJer fi.iregäende buJgetär har inJustriverket publicerat ett flertal 

utredningsrapporter. U111gsiktiga prognosbedömningar för industrin har 

liimnats i lndustriutveckfingen i Sverige tSIND 197X: 9). Internationella 

aspekter har siirskilt behandlats i Importkonkurrerande hemmamarknads

industri tSIND 1979: 31. Strukturomvandlingen och den intcrnatilmclla 

klmkurrcnsen tSIND PM 197X: .'i) samt Multinationella företags informa

tionsgivning 1 SIN D PM 1979: o). Bland branschanknutna rapporter kan 

niimnas Livsmedelsindustrin tSIND 1978: 8), Maskinindustrin. Förstudie 

och statistiksinventering tSIND PM 1978: 9). Tekoutredning 197X tSIND 

PM 1979: 3) och Triihusbranschens framtid tSIND PM 1979: 7). Inom 

energiomrädet har hl. a. Utviin.lering av statsbidragen till energibesparan

de ätgiirder i niiringslivet ( SIND 1979: I), Akut energibrist - en planerings

modell tSIND 1979: 21 och Energiförsi.irjningen 1977-19X3 (SIND PM 

1979: I) avHimnats. 

L:nder innevarande budgetl\r har verket slutfört eller beriiknar slutföra 

ett flertal utredningar. Hit hör bl. a. branschanknutna utredningar om 

personbilsindustrin. byggnadssnickeriindustrin samt tegel- och möbelindu

strin. Utredningsverksamhcten rörande den nuvarande och framtida 

energisituationen fortsätter. I höstrapporten 1979 presenteras prognoser 

för industriutvecklingen i Jet medellflnga perspektivet. Verksamheten 

inom ramen för informationssystcmet företag-samhälle (DIS) kommer att 

genomföras under vi\.ren 1980. 

Verkets förslag till utredningsprngram för budgetåret 1980/81 innebär 

delvis en forlsällning av utredningar som redan nu pågår eller beräknas bli 

påbörjade före den I juli 1980. Verket kommer att i ökad omfattning söka 

belysa <.le internationella förhållandena och deras inverkan på svensk indu

stri. Vidare önskar man iika utredningarnas användbarhet for olika regio

nala organ. 

Vid min medclsberiikning för budgetåret 1980/81 har jag bl. a. beaktat 

följande. 

Vid industriverket pågår f. n. en förvaltningsrevisionell studie som riks

revisionsverket utför. Bl. a. studeras utrednings verksamheten. Vidare på

går andra utredningar som berör industriverket. bl. a. frågan om lämpligt 
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underlag fi.ir dt•n ind11stripolitiska planeringen . .lag r:iknar med att dessa 

studier skall ge> viirdcf11ll information för stiillningstagamk till utformning

en av verkets utn:dningar i framtiden. 

Under anslaget har for innevarande hudgetar heriiknats I.~ milj. kr. flir 

en försöksvis inledd verksamhet med dclhransd1'i!udiL·r vid verkt'h indu

striavdelning. Enligt vad som avgav:-. i hudgctpropllsitilmen 1979 tprop. 

197X/79: 100 hil. 17 s. 43) skall dclhranschomraden fl.ir att komma i fr{1ga i 

princip visa en prohkmhild liknande den. som de hranschc>r har. som 

omfattas av hranschfr:imjande i\tgiinlcr. Verksamheten hi.ir fortsiitta pii 

försök under h11dgett1ret 19X0/8 I med oför:imlrad inriktning. För lindamiilet 

beriiknar jag 1.5 milj. kr. 

I min mt'delsberiikning för budgetåret 1980/X I ryms medel iiven fi.ir 

projekt inom ramen för informationssystemet företag - samhlille. Med 

hiinsyn till all olika uppfattningar har kmnmit till uttryck vad gliller infor

mationssy~tcmcts användningsomr{tden och kostnader har en siirskild ut

redare med uppgift att skyndsamt utviirdera DIS-verksamheten tillkallats. 

Denna utv~irdering hör ~es som ett komplement till det uppföljnings- lH.:h 

utvet:klingsarbete som fortlöpande sker inom delegationen for informa

tionssystemet företag - samhiille. Om utredningen ot:h efterföljande re

misshehandling visar att ändringar i förhållande till nuliiget iir motiverade 

är det min avsikt att lf1ta resultatet ligga till grund för ett förslag till 

regeringen om utformningen av DIS-enkiiten redan under hudget1'lret 19XO/ 

81. Av anslaget avser jag att foresl:'l. regeringen att avsiitta :!. I milj. kr. for 

denna verksc1mhet. 

Sammanlagt beräknar jag medelhehovet under anslaget niista buJgeU\r 

till 7.7 milj. kr .. vilket innehiir en minskning med I milj. kr. jiimfort med 

innevarande budgetår. 

Jag hemstLiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industrii·ak: Utrcdnin}:ar m. m. för hudgetarct 19XO/ 

8 I an visa ett reservationsanslag av 7 700 000 kr. 

B 3. Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. 

B 4 .. Statens industriverk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 

B 5. Statens industriverk: Utrustning 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsrub

riker anvisats resp. ett förslagsanslag av I 000 kr .. ett reservatinnsanslag 

av 10.4 milj. kr. och ett reservationsanslag av 180000 kr. 

Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1980 

redovisa förslag om verksamhet. organisation och finansiering för statens 

industriverks enhet för företagsutveckling (SIFU). Anslagen bör i avvak-
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tan p;i en s;1da11 propllsilillll foras upp med llfiiriindrade hdopp for n~isla 

budget~ir . 

.lag hemstiillcr att n:geringen föres1:·1r ribdagen 

att. i avvaktan p;'t s;irskild pnlplisilion i iimnL'l. för hudget{1rel 1980/ 

81 hcriikna 

I. till S111l1'11.1 i11d11.11rira/,: A"11r.1Tl"rÅ.rn111h1"l 111.111. ett forslagsan

slag av I 000 kr .. 

, till Sta/1'11.1 i11d11stri1·ah: Biclru;: till f..11rs1·crf...111111hc1 111. 111. ett 

re~erv al iL)nsanslag av 1()400 000 kr.. 

3. till S1al1'11.1 i11d11.11ri1·t'rf..: U1rus111i11g ett reservationsanslag av 

180 000 kr. 

B 6. Sprängämnesinspektioncn 

1978/79 Utgift 2 711 077 

1979/80 Anslag 2 '>1:"000 

1980/81 Förslag 3 087 000 

Spriing~imncsinspektionen ~ir statligt tillsynsorgan för ;ircnden rörande 

expl11siva lll:h brandfarliga varor lH:h diirmed sammanhiingande fr{1gor. 

Statens industriverk iir chefsmyndighet fi.ir inspektionen. 

ln-.pektionen leds <lV en spr;\ng~111111esinspekti.,r. Inspektionen iir organi

serad pft 1vt1 civila scktillller och en milit~ir sektiun. Den ena civila sek

tionen handliiggcr iirenden rörande explosiva varor llCh brandfarliga gaser. 

den <t11dra iirenden rörande brandfarliga viitskor. 

Personal 

ffandl;iggande paslinal 
Övrig persnnal 

Anslai: 

Uti:ifier 
Lönekostnader 
Sjukv:'\rd 
Re,eersättningar 

Ulven för utrikc' resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav cngi\ngsutgifter 

1979/80 

14 
5 

19 

2 256000 
JOOO 

284000 
276 000 
96000 
(2000) 

2915000 

lkr;iknaJ lindring 1980/81 

Staten' 
indu,triverk 

+2 

+ 380038 
of. 

+ 76 400 
+ 43 550 
+ 63050 

t+ 290001 

+563038 

l'öre
JraganJen 

of. 
of. 

of. 

+ 118000 
of. 

+ hOOO 
+ 40800 
+ 7200 

(+ 4000) 

+172000 
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R i/....1n•1·isi<'ll.\1 ·, · r/..., · 1.1 r<1f'f'' 1r/ 0111 c Il '.!.:if is/1 !'/iig i; 11i11g l'id h/. ll. 11>ri111gii 111-

111'.1 i11 s1)('/... t ic 1111·11 

Riksrcvisionsverket h<tr pi·i uppdrag av regeringen utrett fr{1gan hur 

;ivgift-.linansiering av delar av spriingiimnesinspekti<mcn och stalens clek

lriska inspektion skulle kunna ske. 

Riksrcvisionsverket h;ir den 2X septemher 1979 redovisat uppdraget i 

r;1pporten A vgi ftsheliiggning vid stall'ns elektriska inspektion och srriing

iimnesinspekti11nen. 

Riksrevisi11nsverket st;iller -.ig tn·ksamt till en finansining via avgifter. 

Detta giiller framfi>r allt en finansiering genom prestalionshundna tid- eller 

saktaxor men iiven anviindandct av runktskalleliknande generella av

gifler. rnirenwl urrmiirksammar verket möjlighell'rna all finansiera vissa 

delar av insrektionernas verksamhet genom h(i_jning av nuvarande exredi

t ionsa \'gifter. 

A vgiirande för verkets ställningqagand,· mot rrestationshundna sak

ellcr tidtax1H· vid de td inspektionerna har varit att tillsynsomrhdena iir 

11mfattande och heterogena. att lillsynen iir oregelhunden och inte plan

miissig samt atl iföpektionernas rnllurpfattningar iir oklara. Enligt verkets 

uprfattning synes det 1rn1tivcrat med en översyn av inspektionernas upp

gifter och styrningen av deras verksamhl'l. För detta kriivs iiven ett mer 

princiriellt stiillningstagande till inspektionernas mllcr och amhiti1111sni

v;\er hediimda utifri'ln hchnvet a\ tillsyn inom resp. omrtide. Att införa 

avgifter innan en st\dan samlad hedömning kommit till ständ framstfa enligt 

verket som mindre iindan1filsenligt. 

State11.1 i11d11sllfr1'r/... 

Industriverket anför all det stora hehovet av tillsynsarbell' k varstär. 

Spriingiimncsinspektioncn har dock inte erhi'tllit någon fiirstiirkning varför 

svt1ra rrioritcringar mi)ste ske under det niirmaste hudget{1ret. Exemrel pi:'i 

omräden diir inspektionen anser att tillsynsverksamheten måste fiirbiittras 

iir vissa delar av explosiviimnesindustrin och den petrokemiska industrin. 

Stiirre krav pa krigsmakten~ materiel. Likad lagcrhallning av bl. a. drivme

del oc:h ökat skyddsteknis,,;t utbyte med andra liinder pt\ verkar ockst1 

inspektionens verksamhet. 

I. Huvudförslaget innebär för spr;ingiimnesimpektionens del en ned

sk~irning som motsvarar ca en halv tjiinst i lönegrad I-' 14 l -62 240 kr.). 

2. Pris- och löncomräkning 111. m. + 197000 kr. 

3. Vid den civila sektionen för gaser och explosiva varor föresl{1s tv;i 

tjänster för handläggare inr;ittas. Den ena tjiinsten iir avsedd för tillsynsfrå

gor inom den retrokemiska industrin. den andra för tillsynsfrågor inom 

explosivämnesindustrin. De nya tjänsterna medför att lönekostnaderna 

ökar med :!56 038 kr. och övriga kostnader med 58 000 kr. ( + 314 038 kr.). 

4. Med hiinsyn till större aktivitet inom tillsynsverksamheten erfordras 

enligt verkets mening en uprriikning av reseanslagct for nu belintlig verk

samhet med 12 000 kr. 
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5. Enligt vc:rket kriivs en uppr:ikning av c:xpensanslagc:t fiir n11 hL'l'intlig 

verksamhet med :!0000 kr. samt dc:~sutnm 17000 kr. i cngi111gsa11vis11ing 

I+ 37 000 kr.). 

6. M.:dc:I för personalutbildning nch facklittc:ratur filrc:sliis iika med 

:! 000 kr. rcspc:ktive I 000 kr. I+ 3 000 kr.). 

Fiirl'drug1111d1·11 

Mot bakgrund av vad som framkllmmit genom riksrevisillnsverkets stu

dier av avgilblinansicring av delar av Spri.111g~1mnesinspcktionc:ns verk

~amhet bedömer jag att frågan for bli föremt1l for ytkrligare iiverv:igamkn. 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn beriiknar jag anslaget for budget

aret 1980/81 till 3 087 ooo kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föröl~ir riksdagen 

att till StJ/"ii11gii11111t'si11.1pd1it111<'11 for budgctt\ret 1980/8 I anvisa ett 

forslagsanslag av 3 087 000 kr. 

B 7. Branschfrämjande åtgärder 

1978/79 Utgift 

1979/80 Afölag 

1980/8 I Förslag 

38 848 0 I 0 

57 985 000 

58 385 000 

Reservation 

Från anslaget. som disponeras av statens industriverk. bestrids kostna

derna för branschfriimjande t\tglirdcr för vissa branscher. Åtgiirderna om

fattar utbildningsi'ltgärder. teknisk konsulcntverksamhet. omstiillnings

friimjande åtgärder llCh expllrtfrämjande ätgiirder enligt av statsmakterna 

fastställda tidsbegränsade program. 

För textil- och konfektionsindustrierna (tekoindustrinl har riksdagen 

våren 1979 beslutat om förlängd programtid t. o. m. budgeti'lrct 1981/8:! och 

höjda ramar för hudgetäret 1979/80 (prnp 1978/79: 145 hil. 3. NU 1978/ 

79: 48, rskr 1978/79: 390). 

För den manuella glasindustrin beslutade riksdagen år 1977 att förfanga 

programmet t. o. m. budgetåret 1979/80 (prop. 1976/77: 61. NU 1976/77: 37. 

rskr 1976/77: :!83). Inom ramen för detta program beslutade riksdagen 

våren 1979 att hi.ija ramen för budgethret 1979/80 (prop. 1978/79: 100 bil. 

17. NU 1978/79: :!8. rskr 1978/79: :!07). 

Programmen för den träbearbetande industrin och gjuteriindustrin har 

förlängts till att omfatta budgetåret 1979/80 (prop. 1978/79: 100 bil. 17. NU 

1978/79: 59. rskr 1978/79: 415). 

Programmet för metallmanufakturindustrin upphörde den 30juni 1979. 

Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industriwrk. · 
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Hran,ch Anvisat 1979/80 lkriiknad iimlring 1980/81 

Statens Flin:-
industriverk draganden 

··--·-
Tekoindu~trin 44000000 - 2000000 
Träbc.:aro<.:tandc industrin 7315000 + 6685000 T 2 130()00 
Sågverksindustrin + 8000000 
Gjuteriindustrin 21!70000 + 2:noooo 1 270 000 
Manuella glasindustrin 4000000 + 2000000 of. 
Konsultinsatsc.:r in<>m 

andra industrisåtorer + 3000000 

Summa 57985000 1 22015000 + 400000 

Beträffande tidigare heslut rörande de olika hransehprogrammen ff1r jag 

hiinvisa till den n:dovisning som har famnats i hudgetprnpositionen 1978 

(prop. 1977/78: 100 hil. 17 s. 48-49). 

Statl'ns i11d11stril'cr/.:. 

Enligt staten~ industriverk hör anslagen för branschfriimjande åtgiirder 

beräknas for s;untliga prngramdelar tillsammantagna så att verket ges 

möjlighet att disponera resurserna på under varje budgetår mest effektiva 

sätt. 

Programmet för te/.:.oi11d11.1tri11 föreslås i enlighet med riksdagens heslut 

vb.ren 1979 fiirliingt under två är t. o. m. budgetåret 1981 /82. Regeringen 

gav den 19 juli 1979 stakns industriverk - liksom överstyrelsen för ekono

miskt försvar och arhetsmarknadsstyrelsen - i uppdrag att utreda och 

lämna underlag till regeringen för den fortsatta lb.ngsiktiga planeringen av 

de statliga atgärdcrna för tckoindustrin. Uppdragen skall redovisas den I 

september 1980 m:h den I scptcmher 1981. I avvaktan härpå förutsätter 

verket att tckoprngrammet bör ligga på minst samma nivå under budget

flren 1980/81 LlCh 1981/82 som under innevarande budgetår. För export

främjande åtgärder föreslås i överensstämmelse med riksdagens beslut en 

oförändrad nivä om 24 milj. kr. per år. För övriga hranschfrämjande 

åtgiirder föreslt1r verket en jiimfört med innevarande budgetär oförändrad 

ram om 20 milj. kr. per år under budgetåren 1980/81 och 1981/82. Till det 

mer långsiktiga mcdclsbehovet avser verket att återkomma. 

I fråga om programmet för mw111cl/ i.:lasi11d11stri erinrar industriverket 

om det uppdrag som regeringen den 20 april 1979 gav verket att utarbeta 

förslag till en samlad plan för samhiillcts insatser på glasindustriområdet. I 

avvaktan på denna plan lägger verket nu fram förslag enbart för budgetåret 

1980/81. Verket föreslår en höjning med 2 milj. kr. till 6 milj. kr. 

För övriga program föreslår verket de tidramar och belopp (milj. kr.) 

som framgår av följande sammanställning. 
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-·--·--· ·-- -·----···--- -------··---- ··---·-·----
r\n,\ag h·1rslag 
1974/XO l'JXO/X I llJXl/'1C 19X2/X3 l9X3iX4 1'184/X:' 

Tr;ibL'.arhetand.., 
indu,1ri 7 .3 14 14 1:\ X (1 

(i_jut.:riindustri ' ~ -·' 5.0 4.5 _, 2 I 
··---·----

Fiir 1riih«111"hc11111cfr i11d11.11ri fiiresl:1r verket '.<tkdcs en mycket kraftig 

iikning av rnigramml'l. Tyngdrunkten i ökningen ligger r;·I exrortsidan. 

vi I kel del\ i-, h;inger -,amman med att vcrkl'l föres1;·\r att individuellt cxrort

stöd skall införas. Under b11dge\~1ret ILJ7x/79 har marknads\~iget varit fort

satt ogynn,aml för den tr;ibearbl'lande industrin. Den \f1ga byggnadsverk

samheten har varit hiimmande för stora delar av snickeriindustrin. 

Tr;ihusindustrin h;1r fortfarande en stor andel av nybyggandet men urpvi

sar endast en mindre volymiikning fr{m i1r 1977 till år l'-J7X eftersom 

huvuddelen av tillv~lxten i bostad~byggandet har fallit rf1 lkrfamil_jshus. 

Den svaga efterfragan rä möbler. som delvis ;ir en fi.il_jd av l!1g nybyggnads

verbamhet lKh l;1g lllntlyttning. har medfört rrnblem för möbelindustrin. 

Ett flertal av delbranscherna uprr;itthitller allt_j;!mt en kostnadskriivande 

överkaracitct och de niirmaste aren kommer enligt industriverket lifrf\n

komligcn att medfora behov av sanering och omstrukturering. Samtidigt 

som den aktuella bilden av den tr~ih.::arhetamk industrin ;ir fiirhftllandevis 

rroblcmfylld anser industriverket att exemrcl finns rft delbranscher med 

goda utvecklingsmöjligheter lib.om en rotential till förNittringar av kon

kurn,nskraft och lönsamhet inom olika omstruktureringsprn_ickt. 

För den manuella glasinduslrin och den triibearbetande industrin före

slår verket alt stöd skall kunna ges till kollektiva marknadsföringsatgiirder 

på hemmamarknaden. 

Industriverket fi.iresl::\r att ett branschrrogram för s1/g1"a/..si11d11stri11 

med utbildningsinsatser. strukturstöd och exronfr;imjande ätg;irder inriit

tas. Verket ;mser att branschens situation med starkt behov av kommersi

ell och teknisk förnyelse. nya samarbetsformer inom skilda områden, 

specialisering. finansiell sanering. utbildning och imrulsspridning kriiver 

omedelbara statliga stl.id- och stimulansinsatser och att den arbetsmetodik 

som har utbildats inom branschprogrammen ;ir viil anpassad och famrad 

;iven for stigverksbranschen. Enligt en bedömning som verket har gjort 

berii!-;nas kostnaden för ett fyraärigt branschrrogram för sf1gverksindustrin 

till 45 mil_i. kr.. varav K mil_i. kr. under budgetåret l9KO/KI. Regeringen har 

den 7 juni 1979 uppdragit ät industriverket att niirmare utreda frågan om 

fttgiirder för sågverksindustrin. 

l:ktr;iffande gj11taii11d11stri11 anför verket att om branschstrukturen skall 

kunna stabiliseras pä liingre sikt det är nödvändigt att stordriftsfördelar 

och specialiseringsmöjligheter tillvaratas. farn- och tungmeta\lgjuteriernas 

möjligheter att åstadkomma detta av egen kraft bedömer verket som mind

re goda med h~insyn till att thimst de fristäende familjeföretagen är finansi

ellt försvagade. Stftlgiuterierna har trots stora förluster under åren 1977 
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och JlJ7X haft stiirrc uth<'illighd i flir,ta hand bemL·nde p;'1 att dL· ;ir integre

rade med stiirre fliretag. l:kh,wet a\' ett exp<lrtprogram for giutL-riindt1\trin 

har enligt industriverket understrukih i tilika sammanhang 1111dL'r Jet se

naste tiret. Verket fiireslär att saviil individuclb s<im kolkkli\ ;1. cxporl

friimjande 1\tgiirder införs for branschen under niista bt1Llgcti1r. 

Siirskilda medel för dclhranschst11dier i1lllm andra industrisektorer iin de 

som t)mfatlas av siirskilda program har innevarande hudgt·tiir beriiknal\ 

under anslaget B 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. (jfr s. 33). 

Industriverket föreslär att verksamheten. som pågår försöksvis. komplet

teras med uppföljningsinsatser genom förelagsinriktade konsultutred

ningar i strategisk planering m. m. inom en ram av 3 milj. kr. För alt i 

samverkan mellan n~iringsliv od1 samhiille söka friimja utvecklingen inom 

branschtHnriidcn diir Sverige har s;irskilda möjligheter att h:·1vda sig f(ire

slttr verket vidare att verksamheten med dclbranschstlldicr inrik1;1s iiven 

pi\ utveckling av friimst för mindre och medelstora företag anpassade 

planering'>- och besl11tsunderlag för ni\gra tillviixtscktorer inom industrin. 

Fiir(·drnga /Il/(· 11 

Brnnschprogramml:n omfattar under innevarande budge1t1r !ekoindust

rin. vari inriiknas pälsindustrin. den triibearbetande industrin. gjuteriindu

strin tlCh den manudla glasindustrin. 

De branschfriimjandc åtgiirderna består av bidrag till konsultundersiik

ningar i omstiillningsfriimjande syfte. exptirtfr~imjande :\tgiirder. vissa ut

bildningsinsatser. stöd till tcknibrridning via tekniska konsulenter l>Ch · 

för tekoindustrin - till kollektiva marknadsförings[1tgiirder med inriktning 

på hemmamarknaden. Strukturåtgiirderna pr1 detta anslag kompletteras 

med ~tatliga ltinegarantier - strukturgarantier - till vilka jag <'1terkommer i 

det följande. 

Fi>r 1d.ui11d11.11ri11 beslutade ribdagen vären 1979 om en trctirig plane

ringsperiod t. o. m. budget"iret 1981/82 med förl~ingning av bl. a. de indust

ripolitiska ätg~irderna under perioden ( prop. 1978/79: 145. NU 1978/79: 4X. 

rskr 1978/79: 390). För exportfriimjande fttgiirder beslutadl:s om en kraftig 

i.ikning under budgetåret 1979/80 och bibehållande av denna nivä under 

resten av rlaneringsrerioden. I proposititmen hade föreslagits att ramen 

for konsultbidrag. utbildningsstiid och marknadsforingsstöd pf1 hemma

marknaden skulle trappas ned under planeringsperiodens andra och tredje 

är (prop. 1978/79: 145 bil. 3 s. 56). Riksdagen beslöt emellertid alt uppskju

ta behandlingen av frågan om ramens slL)rlck under planeringsperirnlcns 

andra och tredje år till riksdagens behandling av budgctproptlsitioncn 1980. 

Regeringen gav den 19 juli 1979 statens industriverk. iivcrstyrclsen for 

ekonomiskt försvar och arhetsmarknadsstyrelscn i uppdrag att utreda och 

lämna underlag till regeringen för den fortsatta lrmgsiktiga planeringen av 

de statliga atgiirderna för tekoindustrin. Uppdragen skall redovisas den I 

september 19XO och den I september 1981. Utredningsarbctct torde sftle-
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des komma att liimna underlag fiir en hedömning av hehovet av t1tgiirder 

fiirst avseende hudgettiret 1981/82. För hudgetf1ret 1980/81 bedömer jag 

med ledning a\ bl. a. utnyttjandet av ramarna under budgettiret 1978/79 att 

en viss minskning av ramen l"iir tekoprogrammet hiir kunna göras utan att 

det innebiir minskad aktivitet. .lag heriiknar st1ledes 42 milj. kr. för 

hranschfriim.iande ätgiirder för tekoindustrin under hudgeti1ret 1980/8 I. 

D;irvid har jag riiknat med llfi.iriindradc resurser för cxportfriimjande {1tgiir

der i enlighet med riksdagens beslut. 

1-\ir den triihnirhetwufr i11d11.11ri11 inleddes budgett1ret 1972/73 ett fyra

årigt program med branschfriimjande t1tgärder. Programmet har senare 

fiirliingts. förtilllfll miihelindustrin omfattas iiven fr. o. m. budgetäret 1976/ 

77 snickeriindustrin och fr. o. m. budgetåret 1978/79 triihusindustrin av den 

omstiillningsfriimjande verksamheten med konsulthidrag och strukturga

rantier. Den triihcarhctande industrin arbetar fortfarande med lfigt kapaci

tetsutnyttjande. Samtidigt kan stiviil ökad importkonkurrens som ökad 

konkurrens från produkter av andra material förutses for delar av denna 

industribransch. D:irutöver medför de f"i.iriindringar som kan viintas ske 

inom sägverksindustrin behov av strukturföriindringar inom den triibear

betande industrin. Trots de problem som finns inom denna bransch har 

delar av den trähearhetande industrin goda utsikter till en positiv utveck

ling. För att medverka hiirtill hiir de branschfriimjande åtgiirderna fortsät

ta. Jag förordar därför att åtgiirderna för den triibcarbetandc industrin 

förliings med ett år till att omfatta budgetåret 1980/81 och heriiknar för 

programmet en ökning med 2 130 000 kr. till 9 445 000 kr. 

S1/g1·a/.:.si11d11.1·1ri11 iir från såviil hytesbalanssynpunkt som sysselsiitt

ningssynpunkt en viktig del av den svenska skogsindustrin. Det iir diirför 

av vikt att skapa gynnsamma betingelser for dess fortsatta ut veckling. 

Behovet av siirskilda statliga insaher i detta syfte analyseras f. n. av statens 

industriverk p~t regeringens uppdrag. Eventuella åtgärder för sågverksin

dustrin hi.ir överviigas först n~ir industriverket har redovisat resultatet av 

detta arhete. vilket beriiknas ske i mitten av ar 1980. 

Gjutaii11J11.\lri11 omfattas sedan budgetaret 1973/74 av ett hranschpro

gram. Sllm innehåller teknisk konsulentverksamhet och omstiillningsfriim

jande åtgiirder med konsultbidrag och strukturgarantier och. sedan budget

:'tret 1974/75. uthildningsfitgärder. Jag förordar att åtgiirderna för gjuteriin

dustrin förliings med ett är till att omfatta budgetåret 1980/81 och beriiknar 

hiirvid en ökning med 270 000 kr. till 2 940 000 kr. 

Hranschfrämjande åtgärder for J"n 11za1111d/a glusi11J11strin infördes un

der budgetåret 1970/71. V ären 1977 beslutade riksdagen om ökade insatser 

inom en ram om 25 milj. kr. under budgetåren 1977/78- 1979/80 (prop. 

1976/77: 61, NU 1976/77: 37. rskr 1976/77: 283). F. n. omfattar branschpro

grammet omst;illningslhimjande åtgärder med konsultbidrag och struktur

garantier. cxportfriimjande tltgärder och avskrivningslån för effektivitets

höjande investeringar i produktionsutrustning och för investeringar som 
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syftar till att flirb;ittra arbctsrniljiin. Riksdag..:n beslutad..: vt1ren 197'i att en 

samlad plan for samh;llk:h insaher p<t gla-..industriomr:llkt -.kall uppr;tttas 

tNL 197'!1./79: 2'11.. rskr 1'!7X/7LJ: 207). Mfd..:t biir enligt riksdag..:n vara att 

bevara den manuella gla-,indu-,trin-. Ji·ing-,iktiga k<inkurrenskraft <1<.:h kon-,t

n;irliga kvalitet s~i att nuvarande syssel<ittningsniv:t kan behilllas. Statefö 

industriverk gav-, den 20 april 197'> i uppdrag att utarbeta förslag till en plan 

enligt riksdagens beslut. Utredningsarbetet beriiknas kunna slut fiiras un

der fiirsta halvtiret l9XO. Jag fi.irordar att ätgiirderna fiir den manuella 

glasindustrin forl;ings med ett f1r till att nmfatta budgctaret 1980/XI 111 . .:h 

beriiknar hitrfor oföriindr;1t 4 milj. kr. 

Sammanlagt beriiknar jag allts{1 fiir branschfriimjande ittg;irder för bud

getäret 1980/X I t 42 000 000+ 9 445 000+ 2 940 000+ 4 000 000 = l 58 385 000 kr. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemstiiller jag att regeringen 

före-,lflr riksdagen 

all till Bro11.1rNi·iinii1111d<' iltgiirdl'I' for budgetåret 1980/XI anvisa ett 

reservationsanslag av .~X 385 000 kr. 

B 8. Kostnader för räntebefrielse \'id strukturgarantier till företag inom 

,·issa industribranscher 

1978/79 Ctgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 Förslag 

2 791 770 

900000 

I OlKl 

Rescrva1ion 4031 633 

Frän anslaget. Sl)m disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

der för räntebefrielse vid struk1urgarantier som berör företag inom vissa 

industribranscher. 

Strukturgarantier och dintehefriebe i samband h;irmed beviljas enligt 

riktlinjer som antagits av riksdagen (prop. 1972: 46. NU 1972: 32. rskr 

1972: 195. prop. 1973: 57. NU 1973: 37. rskr 1973: 149. prop 1974: I bil. 15. 

NU 1974: 7. rskr 1974: XI. prop. 1975: I bil. 15, NU 1975: 15. rskr 1975: 99. 

prop. 1975/76: 100 bil. 15. NU 1975/76: 70. rskr 1975/76: 415. prop. 1976/ 

77: 100 bil. 17, N LI 1976/77: 36, rskr 1976/77: 280, prop. 1977/78: 100 bil. 17. 

NL: 1977/78: 42. rskr 1977/78: 207. prop. 1978/79: l(K) bil. 17. NU 1978/ 

79: 59. rskr 1978/79: 415). 

Verksamheten med strukturgarantier omfattar budgett\ret 1979/80 den 

manuella glasindustrin, möbelindustrin, gjuteriindustrin. snickeriindustrin 

och trähusindustrin. 

Syftet med strukturgarantierna iir att underlätta en planmässig struktur

omvandling av berörda branscher. Garantin innebär att staten ikläder sig 

borgensansvar för lån som beviljas företag vid foretagssamgåenden. exem

pelvis vid förvärv av andra företag eller driftsenhekr. 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 17 Industridepartementet 

St11t1'11.1 i11d11.1trii·l'l"k 

Av strukturgarantiramL'll. som undL:r b11dgL:t:1ret 197X(7ll \'ar 170 milj. 

kr.. hade dL:n JO.juni 1'17lJ 11tnyttj;1ts 122 milj. kr. Ulllkr b11dgcti1rc:t JlJ7'J/XO 

far statens borgensansvar iikas till I X.5 milj. kr.. inbL:r:iknat li1rande garan

tier. 

Till dc·n I juli 1979 har riintebefridsc i samband med stnrklurgarantin 

beviljats med 7.7 milj. kr.. varav (1.X milj. kr. har utbdalats. Sammanlagt 

har I. o. rn. budget;iret l'J7X/7lJ anslagits 10.X milj. kr. flir riinll'bdricl-,e. 

vilket ger en besl11tsmii,sig reservation ri1 3.1 milj. kr. Fi.ir hudgc:t;·1rc:t 

1979/XO lforonnas ytterligare 0.9 milj. kr. fiir nya beslut. 

lndustriverkc:t framh;'1lkr att strukturgarantirrograrnmet <H.:h ii\'l'ig;1 

bransL·hfrlimjande iitgiirder biir samordnas tidsmlissigl. Str11kturgaranli

programmet bör enligt \ erkets mening under budgeti·1rct I 9XO/X I 11111fatta 

manuell glasind ust ri. gjuteriindustri. miibclind11stri. snickeriindustri. trii

husindust ri 11ch sägverksindustri. 

Verkc:t erinrar om att verket unlkr b11dgctfaet 1979/XO km11mn att 

utreda vissa förhällanden inom sägvcrksind11strin r;1 regeringens 11rrdrag. 

Härvid kommer underlag att erhil.lla;, fiir bedömning av medehbdwv fiir 

genomförande av ;\tgiirder. För att undvika tidsfiirlust fiireslitr vnket att 

sågverksindustrin införlivas i bransd1rn1grammen redan fr. o. m. budgct-

1\ret I 9XO/X l. I den mfm fl.ireslagen ram och iiskade medel för riintebcfrielse 

int<: täcker ilven sf1gvcrksindustrins behov avser verket att i1terkomma i 

dt:nna fräga niir utredningen har genomförts. 

Strukturgarantierna har under budgetärct 197X/79 utnyttjats i mycket 

begriinsad omfattning - garantier for 7 .6 milj. kr. beviljadt:s - jilmfort mt:d 

vad som förutsägs i anslagsframstiillningen for dt:tta budgetiir. Detta antas 

bero p{1 bl. a. att f{t företag under rädande <:konomiska llige har funnit 

anledning att exrandera genom företagsförviirv. I viss utstrlickning torde 

tillgång<:n r<'1 andra statliga stödformer och god tillg{mg rti l<\nemedel inom 

krt:ditviisend.:t ocksti ha rt1verkat eftcrfriigan ptt strukturgaranti<:r. lndu

striwrket fiireslar <:n garantiram pt1 oföriindrat 185 milj. kr. för budgetriret 

1980/81. 

Statens industriverk framför liksom vid flera tidigare tillfällen förslag \lm 

regeländringar för riintebt:friclse- och garantigivningen. 

Verket anser det angeliiget att möjligheterna likas att ge riintebcfrielse 

och föreslar att 7 milj. kr. anvisas för riintebefricbe under budgetflret 19XO/ 

81. 

Verket föreslår vidare bl. a. att garanti far överstiga lfmtagarens egna 

kapital om särskilda skiil föreligger. 

Fiiredra~llnden 

Strukturgarantisystemet omfattar under innevarande b11Jgett1r mi:ibclin

dustrin. snickeriindustrin. trähusindustrin. den manuella glasindustrin och 

gjuteriindustrin. Vid min anmälan av anslaget B 7. Hranschfriimjande tltglir-
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<ler har jag fi_irordal flll"tsatt verksamhet med bidrag till kon ... 11ltundnsiik

ningar i \1lll!->ti\llningsfriimjande syfte under budgetäret I 97lJ/80 för dessa 

branscher. Omstiillningshidrag \lCh ">lrukt11rgarantier 11tgiir kompletterande 

delar av strnkturprogrammen för vissa industribranscher. Jag fiinirdar att 

iiven verksamhekn med ... truklllrgarantier fortsiitter for nu ing:iemk bran

">l"her under budgct;iret 1980/8 I. 

Strukturgarantier be\'iljades under budgl'laret 1978/79 fi.ir knappt 8 milj. 

kr. Av ramen p;·i 170 milj. kr. var 48 milj. kr. inte utnyttjade vid utgt111gen 

av budgett1ret 197'11./7lJ. Med hiin..,yn hiirtill och till att ramen fiir innevaran

de budgetår har hiijts med 15 milj. kr. till 18." milj. kr. riiknar jag med att 

verksamhetl·n biir kunna fortsiitta under b11dget~1ret 1980/8 I utan ntig(in 

ytterligare höjning <1\' garantiramen. Regeringen bör alltsfi inhiimta riksda

gens bemyndigande att inom en ram a\· sammanlagt 185 milj. kr.. inkl. 

redan gjl1rda i1tagamkn. under budgett1ret 1980/8 I ikHida staten ekonomis

ka fiirpliktelser i samband med strukturgarantier. 

L:nder budgetäret 1978/79 be\'iljades ingen riintl·befrielse. Den besluts

miissiga reservationen pt1 anslaget har iikat fr{111 0.9 milj. kr. vid ing~ingen 

av hudgl'ltirl't till 3.1 milj. kr. vid budget[irets slut. För budgeti1ret 1979/XO 

disponeras ytterligare 0.9 milj. kr. for nya beslut. Med hiinsyn hiirtill 

fiirordar jag att anslaget fiir budgettiret 1980/81 fors upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. 

Jag hemstiiller all regeringen fiires)[1r ribdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetf1ret 1980/81 ikliida staten 

förpliktelser i form av strukturgarantier. som inberliknat tidigare 

utstiillda garantier innebiir Maganden om högst 185 000000 kr. . 

.., till /\os/11cll/cr.fiir riintc/)(:fi"il'l.1c' 1·id strttklllrgliranrier ril/.fi'irctllg 

i110111 1·i.1.11i i11d11srrihrc111.1chcr för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av I 000 kr. 

B 9. Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till företag inom 
vissa industribranscher 

1978/79 l.' tgi ft 

1979/80 Anslag 

19'/l.0/8 I Förslag 

5 262 834 

2 0 ()()() 000 

10 000 000 

Frt111 anslaget. som disponeras av statens industriverk. bestrids utgifter 

för förluster i samband med strukturgarantier neh !>~irskilda strukturgaran

tier för tckoindustrin. som har beviljats enligt riktlinjer som antagits av 

riksdagen (prop. 1972: 46. NU 1972: 32. rskr 1972: 195. prop. 1973: 57. NU 

1973:37. rskr 1973: 149. p1"t1p. 1974: I bil. 15. NU 1974:7. rskr 1974:81. 

prop. 1974: 63. NU 1974: 34. rskr 1974: 226. prop. 1975: I bil. 15. NU 

1975: 15. rskr 1975: 99. prop. 1975/76: 57. NU 1975/76: 15, rskr 1975/ 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 

7<): 1\17. prnp. l'l75/76: 100 bil. 15. NL IY7'i/76: 70. rskr 1975/76: 41'i. pn)p. 

1976/T7: 100 bil. 17. Nl'. 1976/77: 36. r~kr IY76/77: 2XO. prop. 1976/77: 105 

bil. I. NL: 1976/77:41. rskr l'J76/77:305. prop. 1977/7'1'.: 100 bil. 17. NL' 
1977/7'!1.: 42. rskr 1977/7X: 207. prnp. 197X/79: 100. NU l97X/79: 59. rskr 

197X/79: 415 och prop. l97X/7lJ: 145. NU 197'/l./79: 4X. rskr 197X/79: 390). 

Industriverket disponerar anslaget ;1wn för att tii1:ka förluster ph grund 

av cxpLirtliincgaranticr till företag inom tckoindustrin <lCh den manuella 

glasindustrin (prop. 1970: 41. SU 1970: 61 01.:h BaU 1970: 23. rskr 1970: 16.5 

och 18'!1.l. 

St11l<'t1S i11d11stri1·a" 

Under budgetåret 1978/79 har utgifterna för förluster ptl grund av struk

turgarantier uppgått till ca .5.3 milj. kr. 

För budgetåret 1979/XO bedikas förlusterna pfl grund av struklllrgaran

tier. särskilda strukturgarantier och cxportlh.ncgaranticr uppga till ca 10 

milj. kr. Den ytterligare fiirsiimring av konkurrenssituationen som intriif

fade under 1977 01.:h I 97X inom framför allt gjuteri- 01.:h tckobranscherna 

viintas leda till förluster 1979/XO på grund av det utdragna konkursför

farandet. 

Mot bakgrund av de ökade strukturgarantiåtagandena. fortsatta struktu

rella päfrestningar i stödbranscherna samt garantiernas konstruktion viin

tas betydande förluster även budgetfnet l 9X0/8 I. En viss förbättring av 

!ekoföretagens situation intriidde under sista delen av 1978 och har fortsatt 

under I 979. Som följd härav och av fortsatt statligt stöd till brans1:hcn bör 

förlusterna 1980/81 inte överstiga viintade förluster 1979/80. Verket hem

stiiller ;1tt 10 milj. kr. anvi~as anslaget för budgetåret 1980/81. 

Fiiredra1<1111d c n 

I enlighet med industriverkets förslag förordar jag att anslaget för bud

geti\ret 1980/81 tas upp med I 0 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tiickande tJI' fi'ir/11sta på Rntnd a1· strukturgarantier till 

ji"iretag inom 1·issa i11d11.11rihru11schcr för budgetåret 1980/81 anvi

sa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 

B 10. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för textil

och konfektionsindustrierna 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10 526 30 I 

22000000 

12000000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriv7rk. bestrids kostna

der för räntebefridse vid särskilda strukturgarantier som berör företag 
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inom tekoindustrin. Garantierna 1.H.:h riintebefridse i ~amband h~irmed 

beviljas i enlighet med riktlinjer snm antagits av ribdagen ( rror. I 'J76/ 

77: 10.'i bil. I. NL' 1976/77:41. rskr 1976/77:305. rror. 1977/78:42 bil. 3. 

Föll 1977/78: 5. rskr 1977/78: 81. prnp. 1977/78: 100 bil. 17. :-.:t: 1977/ 

78:41. rskr 1977/78: 172 och pwp. 1978/79: 145. NU 1978/79:48. l'J78/ 

79: 390). 

Genom riksdagens beslut vf1ren 1979 har de industrip11litiska Mgiirderna 

for tekoindustrin. inkl. verksamheten med siirskilda strukturgarantier. för

längts t. o. m. budgetiiret 1981/82. Medel fi_ir verksamheten har dock en

dast beviljats för budgett1ret 1979/80. 

Ramen för statens iitaganden för lttn mot siirskild strukturgaranti fast

ställdes för budgett1ret 1978/79 till 264.5 milj. kr.. varav en delram pft 25 

milj. kr.. avsedd for omstrukturering av bomullsindustrin. inte kunde 

utnyttjas eftersom förutsiillningarna för garanti inte hade uppfyllts. Den 

ram som stod till industriverkets förfogande uppgick diirför till 23').5 milj. 

kr. inkl. löpande garantier. Ramen har faststiillts oförändrad för budget<\ret 

1979/80. Av ramen var 72.5 milj. kr. beslutsmässigt odisponerat vid ut

gången av budgetåret 1978/79. 

Urn mot siirskild strukturgaranti var ursprungligen räntefria i tvt1 t1r. 

Detta innebiir all industriverket i efterhand ersiiller läntagaren for debi

terad räntekostnad. Riinteersättning utbetalades under budgett1ret 1978/79 

med sammanlagt HU milj. kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1979/80 minskar den generella riintebefriclsen till ett 

år. Vid fortsatt garantigivning fr. o. m. budgctaret 1980/81 skall riintehe

friclse kunna lämnas efter behovsprövning. 

Starens i11d11srri1·l'rk 

Under budgetåret 1978/79 beviljades siirskilda strukturgarantier för sam

manlagt 35.8 milj. kr. Efterfrågan på kapital för finansiell eller annan 

omstrukturering inom tekoföretagen bedöms komma all öka under inneva

rande budgetär. Skäl härtill iir dels att den efterfrägeökning. som mött 

branschens produkter. ställer krav på ökat rörelsekapital. vilket endast 

kan självfinansieras i begränsad utstriickning. dels all riksdagens beslut om 

vidgat och förlängt tekostöd sannolikt förbättrar överlevnadsmöjligheterna 

för enskilda företag. Önskemålen om subventionerade krediter i form av 

strukturgarantiltm bedöms därför komma att öka. På grund härav och att 

den statliga tekokoncernen fr. o. m. är 1980 kan erhålla strukturgarantier 

bedömer verket som troligt att den tillgängliga garantiramen på 72.5 milj. 

kr. kommer att tas i anspråk under budgetåret 1979/80. För hudgetäret 

1980/81 anser verket att ramen behöver höjas med 50 milj. kr. 

Utbetalning av medel för räntebefrielse under budgetåret 1980/81 kom

mer enligt verket att avse dels räntebefrielse for under tidigare budgetår 

beslutade garantier. dels behovsprövad räntebefrielse för garantier heslu

tade budgetåret 1980/81. Industriverket uppskattar medelsbehovet till 12 
milj. kr. 
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Fiir<'drag1111d,·11 

Eftcr lkra ar av kraftig ni:Jgång inom ti:koindustrin - fr;111 ;1r 1970 till ar 

1978 minskade rroduktionen med ca 30 '.; - ski:dde en 1.lmsviingning i 

sluti:t av i1r 1978. Aterhiimtningen fortsatte under t1r 197lJ och innehar att 

tillhakag;ingen i stort sett urrhördi: under första halvt1ret. Enligt i:nbtun

dersiikningar avseendi: konkktionsindustrin. s11m genomfordcs i mar-, och 

oktohcr I 97lJ i syfte att hl. a. informcra tekobranschrådet 11m ut vecklingen. 

har ett fi.irbiitt rat orde1fagc och högre lönsamhet jiimfört med tidigare 

karaktnisnat i'1ven andra halvhri:t 1979. 

Sysselsiittningen har fortsall att minska inom branschen men i viisentligt 

liigre takt iin tidigar.:-. Antalet varsel har si:dan slutet av ;\r 1978 legat rtt en 

lt1g nivii. 

Riksdagen bi:slutade V<'!l'en 1979 om en tret1rig rlaneringsreri11d 1. 0. m. 

budgetå.ret l9H l /82 med forbngda industrirolitiska. arbetsmarknadspoli

tiska och försö1jningsheredskarsrolitiska t1tgiirder (rror. 1978/79: 145. 

NU 1978/7lJ: 48. r~kr 197H/79: 3lJOl. Riksdagen uttalade sig for i:n fortsatt. 

l{mgsiktig planering rt1 tekoomrtidet -.om hasnas p;\ all nuvarande rroduk

tionsvlllym i allt viisi:ntligt skall biheh~illas. Planeringen skall vidare grun

das p.:\ fi.irsörjningspolitiska. arbdsmarknadspolitiska och ri:gionalpolitis

ka bedömningar. Regeringi:n gav den 19 juli 1979 tivcrstyrclsen fi.ir ekono

miskt försvar. arbetsmarknadsstyrclsen och statens industriverk i uppdrag 

att utreda och liimna underlag till regeringen för den fortsalla. längsiktiga 

planeringen av de statliga i'ltgiirderna för tekoindustrin. Fiir samordningen 

av myndigheternas arbete. som skall avrapporteras den I september 1980 

och den I september 1981. skall tekodelegati1men svara. 

Riksdagens bi:slut 11m förHingda industrirolitiska ätgiirder t. o. m. bud

getån:t 1981/82 innefattar iiven de ~iirskilda strukturgarantierna. Rami:n 

för siirskilda strukturgarantier iir under innevarande budgetår 239.5 milj. 

kr. Ej utnyttjad garantiram var vid budgetårets bö~jan 72.5 milj. kr. Med 

hänsyn härtill förordar jag att garantiramen sätts till oforiindrat 239.5 milj. 

kr. undi:r budgetåret 1980/81. Regeringen biir alltst1 inhiimta riksdagens 

hcmyndigandc att inom en ram av 239.5 milj. kr.. inkl. redan gjorda 

åtaganden. under budgetåret 1980/81 ikhida staten ekonomiska förpliktel

ser i samband med siirskilda strukturgarantier för tekoindustrin. 

Under innevarande budgetf1r hcviljas r~intebefriclsc generellt under ett 

ar vid siirskild strukturgaranti. Enligt riksdagens beslut skall räntebefrielse 

fr. o. m. budgetåret 1980/81 medges efter hehovsprövning. Vid denna he

hnvsprövning hör projekt med goda framtidsutsikter och som samtidigt har 

stora 1)mställningskostnader prioriteras. Jag förordar all statens industri

verk medges att under budgetåret l 9HO/H l bevilja räntebefrielse med högst 

4 milj. kr. 

För utbetalning av medel för räntebefrielse under budgetåret 1980/81 

förordar jag i enlighet med industriverkets förslag att 12 milj. kr. anvisas. 
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Jag hemst;ilkr all regningen fiirl'sltlr riksdagen all 

I. ml'dge att under hudgetitret 1980/l< I hehovsprövad riin!L'hefril'lse 

vid siirskild strukturgaranti for IL'xtil- och konfrktionsindu

strierna heviljas inom en ram av 4000000 kr .. 

~ hemyndiga regeringen att under hudgett1ret 1lJ80/l<1 ikliida staten 

förpliktelse i form av siirskilda strukturgarantier fi.ir tl'.\til- llCh 

konfrktilmsindustrierna. som inhniiknat tidigare utstiillda garan

tier innehiir :1taganden nm högst 2.19500000 kr.. 

3. till Ko.1t11aJcr Fir rii111ehl:fi"id1C 1·id .1iir.1kildi1 .11mk111rgurn11rier 

jiir rc.rril- och /..111(/i,krio11.1ind11srricmll for hudgettlret 19!<0/8 l 

anvisa ett fiirslagsanslag av 12 000000 kr. 

B 11. Täckande a\· förluster \'id investcringsgarantier till vissa företag 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

1 000 

Fr5.n anslaget. Sll01 disponeras av statens industriverk. bestrids utgiftn 

för all infria garantier som har liimnats i syfte all fä till sttind en ökad 

investeringsaktivitet inom industrin under aren 1977 (prop. 1976/77: 95 s. 

19. NU 1976/77: 35. rskr 1976/77: 279). 1978 (prnp. 1977/78: 25 s. 126. 

NU 1977/78: 32. rskr 1977/78: 108) och 1979 (prop. 1978/79: 43 hil. l, 

NU 1978/79: 16. rskr 1978/79: 122). 

Bestämmelser om investeringsgaranti finns i förordningen ( 1977: 387) om 

inve~teringsgaranti. Fri\gor om beviljande eller infriande av garanti prövas 

av statens industriverk eller. i vissa falL av regeringen. Det sammanlagda 

beloppet av stiillda garantier (garantiram) för inte överstiga l 000 milj. kr. 

Enligt beslut om {1tgärder för all underUilla strukturomvandlingen inom 

speeialsti\lindustrin och stMgjuteriindustrin (prop. 1977/78: 47. NU 1977/ 

78: 30, rskr 1977/78: 84) skall även förluster på ltinegarantier för dessa 

ändamål täckas fr~rn detta anslag. 

Siarens ind11srri1·l·r/.. 

Industriverket föreslär att anslaget tas upp med ett formellt belopp av 

1 000 kr. niista budgetflr. 

Föredra>:anden 

Endast en mindre del av ramen för investeringsgarantier har utnyttjats. 

Investeringsgaranticr fär beviljas för projekt som sätts igång före 1979 års 

utgång. Därefter upphör systemet. Även systemet med lånegarantier till 

specialstål- och stålgjuterierna upphör vid utgången av år 1979. En redo

visning för denna verksamhet har lämnats tidigare (s. 25). 

4 Riksdagen 1979/80, I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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Anslaget blir i cnligho:t med statens industriverks flirslag t;1s upp med 

I 000 kr. 

Jag hcmstliller att regeringen fon~sl<1r riksdagen 

att till Tiic/.;.wu/1· 111· .fiir/11s11·r 1·id i111·,·.11cri11gsg11ra111ia till 1·is.111 

ji"irl'lai.: for hudget{1ret 1980/81 anvisa ett forslags;111slag av I 000 

kr. 

B 12. Bidrag till regionala uh·ecklingsfonder m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'51-\ 72X 254 
2 112450000 

I K~ ()()() 000 

' Avser verksamhet under tc1lv månader. 
2 Avser verksamhet under arton mt111adcr. 

Reservation I 143903 

Frt111 anslaget hekostas. enligt de riktlinjer som har angivits frlimst i 

pnip. 1977/7!1: 40 (NU 1977/78: 34. rskr 1977/78: I !Ul lH.:h pnip. 1977/ 

78: 111 <NU 1977/78: 75. rskr 1977/78: 361). 

- bidrag till de regionala utvecklingsfondernas administratiLin och fore

tagsservit:e. 

-- siirskikla bidrag till utvecklingsfonderna i Malmöhus. Göteborgs ot:h 

Bohus. Kronobergs. Södermanlands. Kopparbergs och Norrbottens Hin för 

fortbildningsverksamhet. 

- siirskilda bidrag till utvet:klingsfonderna i Yiisterbollens nt:h Norr

bottens län som tillskott till stiftelsen Industriellt utve.:klingscentrum i 

övre Norrland (I UCl för att tiicka kl1stnader i den utstriickning det bediirm 

lämpligt för förctagsservice som inte avgiftsbchiggs. 

- bidrag till vissa centrala organisationer pä hantverkets. smaindustrins 

och turistniiringens omrt1de. 

- bidrag till Svenska lndustrietahleringsakticholagcl ( Svetah) för 

aft1irsidl!seminarier i syfte att främja tillkLm1st av nya företag. 

- dels information. utbildning. verksamhetsrationalisering och annan 

.:entral service i statens industriverks regi med inriktning på utwt:klings

fonderna. dels rese- och traktamentskostnader samt arvoden för de icke 

auktoriserade revisorer i fonderna Sllm regeringen har förordnat. 

Bidrag som lämnas under budgetåret 1979/80 skall täcka kostnader under 

vcrksamhetspcrioden den I juli 1979-den 31 decemher 1980. Bidrag som 

lämnas under budgetåret 1980/81 avser kalenderåret 1981. 

Statens ind11strii·erk 

Enligt industriverket bör utvct:klingsfonderna tillföras ytterligare re

surser för den ordinarie servkcverksamheten samtidigt som medel bör 

anvisas för särskilda åtgärder inom marknadsföringsområdet samt för stöd 

till konsultinsatser. 
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Generdla .fi"ir('(11g.1111w/.'·s1'r i l'nskilda fi.iretag biir kunna spela en allt 

större nill i1wm ramen för fondernas fiiretagsserviceinsatser. Dessutom 

fiireskts att <irskikla hidrag biir kunna liimnas till fonderna fiir att dessa 

skall kunna subventionera /,,,111.111/1i11.1t1/s('r i mindre tlirl'lag. Liknande hi

Jrag till vissa syssels;ittningsdrabhade l;in är 19i7 har enligt berörda fonder 

bidragit till att tillvarata fiirl'lagens utveeklingsmiijligheter. 

Industriverket anför vidare en rad skiil for att iika fondernas resurser fiir 

att medverka till utveckling av 11y11 prod11/,,/1'r och ny Jm1</11/,,1io11.1tc/,,11i/,, i 

de mindre företagen. 

Vi111111r/,,11adsfi'iri11gso111n/d,·1 vill verket starkt framhålla behovet av ex

portfriimjande t1tglirder. Fondnna biir kunna iika sina insatser genom att 

anstiilla egna exportkonsulter. erbjuda exportadministrativ service. stimu

lera mindrcfiirctagcn till i.ikad utlandsforsliljning genom att liimna klinsult

bidrag. bidra till initialkostnadcr förs. k. Exportsliljare att hyra etc. 

Fonderna hehiiver uWkade resurser för att ge räd till personer som ;ir 

intresseraJe av att 11yc1ah/cr11 företag. i synnerhet för förJjupade 11ppfölj

ningsinsatser. Mtmga befintliga företag hchi.iver sti:iJ for att kunna införa 

liimpliga 11d111i11i.11rati1·11 m1i11<'r, inte minst ADB-hjiilpmedel. och diirigc

nom bli effektiv<tre. Fundernas resurser bedöms h;ir smn otillriickliga. 

Trots en fortlöpande ratilinaliscring vid fonJernas kanslier behöver re

surserna för fondernas i11/C'n1<1 11d111i11isrrnti1111 01:h /,,reditl'<'rbumh!'l ökas. 

ef"tersom fonJcrna utvidgar sin företagsservi1:e resp. kreditvolym. 

Efte1frägan iir stor prt tjiinster fri\n si\v;il fondernas allmiinna 111hi/d11i11gs

sarice som sadana fördjupade fortbildningsinsatser som heJrivs vid de 

utbildningsenheter som lir gemensamma for flera fonder. Bl. a. hör 11thi\d

ningsinsatserna fliljas upp biittr~·. 

De regionala utvecklingsfonderna har s.ililva heJömt sitt behov av stats

bidrag för kalender[1ret 1981 till lN milj. kr. exkl. medel för verksamheten 

vid de regionala uthi\dningsenheterna. 

Industriverket föreslär. efter genomgäng av de regionala utvecklingsfon

dnnas fiirslag lll'h bedömning av anslagshehovet fiir övriga iindamål. att 

ett belopp om I 00 milj. kr. anvisas under anslaget for budgctäret 1980/X I. 

Det föreslagna beloppet fördelar sig pi1 olika verksamhetsomräden och 

iindamitl pi1 foljande siitt (milj. kr.): 

Utvccklingsfondcrna företagsscrvice 
Information. kontakt- uch uppsökande verksamhet 
Företagsanalyscr och stöd till konsultinsatser 
Produktförnyelse <•ch teknisk service 
Marknadsföring inkl. exportstöd 
Stimulans och stöd till nyetablering 
Ekonomisk/ Administrativ rådgivning och ADB 
Utbiklningsservice 
Övriga aktiviteter 

Utvecklingsfonderna - kredihtödjande verksamhet 
Utvecklingsfonderna - administration 
Utvceklingsfonder med regionala utbildningsenhetcr 
Övriga hidragsändamäl under anslaget (Svetab. IUC. 

central service m. m. l 

52.0 
8.0 

10,5 
7.0 

12.2 
3.5 
3.0 
5.0 
1,0 

19,5 
17.5 
5.8 

7,0 

100,0 
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Jndustri\'erkL't anför vidare att statshidragL'I till I UC i fortsiittningen blir 

an\'isa' undt:r L'tt siirskilt anslag pi'! statsbudgL'IL'n. 

Fiirl'dr11g1111d1' 11 

De regionala ut VL'L'klingsfonderna svarar for bL'tyddsL'fulla insatser på 

dL't regionala planet for att ut VL'Ckla mindre och medelstora företag. Enligt 

min mL'ning ~ir det angehiget att fondernas resurser rf1 for.:tagssnvice11m

radL'l yttnligar.: fiir-;tiirks. 

Marknadsföring 111.:h produktutveckling har hög prioritet i utvecklings

fondnnas VL'rksamhet. Riksdag.:n uttalade \'ären 1979 tN l; J97X/79:59. 

rskr J 97X/79:4 J 5) att regL'ringL'n hnrde överväga vilka ytterligarL' insatser 

som fond.:rna bör göra for att stimulera de mindre företagens marknadsfö

ring nch pniduktutVL'ckling. RL'gL'ringen har genom beslut i augusti 1979 

hL'vil.iat m.:del till vissa fonder for att starta en fi.irsiiksverksamhet med 

spe..:icl\a L'Xportsahningar. Finansit·r·rngen av den fortsatta försöksverk

samheten far skL' in11m ramen for det samladL' bidraget till r.:sp. utveck

lingsfond. JndmtrivL'rket prÖ\'ar fort)Öpande hur fondernas SttidinsatsL'r 

for att fr:imja produktut veckling och marknadsföring skall kunna utvecklas 

och fördjupas. Si"tdana insatser biir även i fortsiittningcn ges siirskild priori

tet i samband med att verkl'l fördelar hidragen till de olika fonderna. 

Fonderna har f. n. möjlighet att delfinansiera produktutveckling med lt111 

som iir villkorligt återbetalningspliktiga. Jag ntcrknmmer till frågan om 

produktutvecklingsltrn i det följande vid min anm:ilan av ansbget 13 13. 

M.:deltillskott till regionala utvecklingsfonder. 

Jag vill nu niirmare behandla frågan nm hur dl' statliga hidrngrn och 

medd.1tillskot t1'11 .1/\11// .fiirddu.1 1111'1/an 11t1·1,dli11g.1:fi111Jcm11. Frän främst 

de nordligaste Hinen har anförts att fördelningen bör göras från i huvudsak 

regillnalrolitiska utgfmgspunkter. Det skulle innebiira att en ökad andel av 

res11rserna tillföll dessa liins utvecklingsfonder. Å andra sidan har företrli

darc för storstadslänen hiivdat att fonderna i de foretagstäta regionerna 

horde tillförsäkras en ökad andel av de tillgiingliga resurserna. 

För egen del anser jag att prim:iperna för medelsfördelning måste utg:i 

från syftet med de regionala utveeklingsfondernas verksamhet. Det iir att 

med speciell inriktning på smäföretagen främja utvecklingen av ett interna

tiondlt konkurr.:nskraftigt svenskt nliringsliv. Samtidigt skall verksamhe

ten stå i samklang med samhällets regionalpolitiska strävanden. Enligt min 

mening innebär detta att fonderna mästc ges resurser att pil.verka den 

regionala utvecklingen. Jag ser de regionala utvecklingsfondcrna som ett 

väsentligt inslag i en aktiv regionalpolitik. Det innebär ocksä att fonderna 

måste byggas upp så att det befintliga niiringslivet kan ge~ tillfredsställande 

service och kreditmöjligheter. 

Jag anser det inte vara möjligt att fastställa några enkla regler för hur 

medelsfördelningen skall ske. Hänsyn måste tas till såväl antal företag i 

länet som näringsstruktur. geografiska förhällanden. behov av ökad in-
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d11strisysse1s:·111nini;. tilli;tmg p[1 privata scr\'iccfi>1dag. kon-.11ltfiiret;1i; l>ch 

kreditinstitut inom l:inet el<.:. Vidare mftste en prii\·ning ske av de verbam

hebplaner och handlini;sprogram som fonderna presenterar s11m unJ.:rlai; 

för sina ansökningar om bidrag. Det ankommer p[1 stakns industriverk att 

besluta om forJelningen av bidrag och medelstillsk11tt. Verket far d:irvid 

göra en avv~igning mellan de olika bedörnningsgrunderna, varvid dock de 

regionalpolitiska skiilen mtiste tillmiitas en avgiirande betydelse. Jag vill 

ocks::\ erinra nm alt industriverket. liksom andra st;1tliga myndigheter. 

enligt fiinirdningen ( J 979:639) om skyldighet for statlig myndighet all fiilja 

riktlinjerna för regilHialpolitiken in1>m sill verksamhetsomri1de skall verka 

för de regionalpnlitiska miil i fräga om arbete. service och miljii som 

riksdagen fast stiiller. 

Jag har med tillfredsstiillelse noterat att landstingen har ökat sin andel av 

finansieringen av fondernas verksamhet. Jag utgf1r frän att landstingen 

även i framtiden vid behnv ökar sina bidrag till fonderna. 

Frägan l>m sa111111t111.1iiu11i11gc11 a1· 1111·,·cldi11g.\{i>11da11a.1· styrcisl'I" be

handlades av riksdagen senast vftren 1979 med anledning av motionen 

1978/79: 1519. I motionen yrkades att riksdagen hos regeringen skulle an

hälla om förslag om vidgad representation för de fackliga organisationerna 

och företagarorganisatilllll'flla i de regionala utvecklingsfondcrnas styrel

ser. Riksdagen uttalade (NU 1978/79:59. rskr 1978/79:415) att regeringen 

horde vidta atglirder i den riktning som angavs i motionen. 

I brev till samtliga landsting och berörda kommuner har statssekn:tera

ren i industridepartementet bl. a. erinrat om möjligheten att inom ramen 

for gällande avtal och stadgar vid val till styrelse för tiden fr. o. m. ftr 1980 

11\.ta de fackliga organisationerna och niiringslivsorganisationerna bli t"i.ire

triidda i utvecklingsfondcrnas styrelser. Jag avser att ftterkomma till rege

ringen i denna fråga niir jag niirmare har analyscr;it hur de nyvalda styrel

serna är sammansatta. 

Jag lir inte beredd att bitriida i industriverkets förslag att lindra ordning

en för att lämna bidrag till IUC. 

Med hiinvisning till det anförda hemställer jag att regeringen foreslflf" 

riksdagen 

att till Bidrag till rl'giona/a 1111·ff/.:./i11g.1:fi111der 111. 111. för hudgetftret 

1980/81 anvisa att reservationsanslag av 85 000 000 kr. 

B 13. Mcdelstillskott till regionala utvecklingsfonder 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

322000000 

300 000 ()()() 

125000000 

Reservation 

Från anslaget lämnas bidrag till de regionala utvecklingsfonderna för 

längivning till frtimst små och medelstora företag enligt förordningen 
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! 1'17X: 50nl om statligt kr.:ditstiid ge1wm regiPnal utvecklingsfond. Aven 

inllytande amorteringar och r:intnr kan an\':indas for nyutliining. 

hindernas utlåningskaracitet under budgctäret 1'179/XO rft\'erkas iiven 

a\' ribdagens beslut (NU l 97X/79: 59. rskr l 97X/79: 41.~ l all bemyndiga 

regeringen att for t->udgeWret 1979/80 ikliida staten garantier för liin till 

fonderna med sammanlagt hiigst 300 milj. kr. Jag kommer senare denna 

dag vid min anm:ilan till tilliiggsbudgct 11 till statsbudgeten för budgetfaet 

1979/XO redogöra for hur garantisystemet l:imrligen biir vara utformat. 

Slatn1s i11J11.1tri1·crk 

lit vecklingsfonderna har till industriverket anm:ilt behnv av ny<t laneme

dcl fiir hudgctriret 1980/Xl p~1 sammanlagt 672 milj. kr. 

Hl. a. för all ge underlag fiir en bediimning av vilken utl~mingskapa<.:itet 

och vilken betydelse rä kreditmarknaden som utvecklingsfonderna bör ha. 

har industriverket gjort en utredning !SIND PM 1979: 11) Utbudet av 

långfristiga krediter till lk mindre och medelstora företagen 1976- 78. 

Av utredningen framgär all de mindre industrifliretagens andel av utlfl

ningen fr~tn bankerna har minskat sedan år 1965 och att denna ut veckling 

har forhall iiven under de sltlderadc i'lren 1976-1978. Nedgtrngen kan 

förklaras varken av nf)gon minskad andel av syssclsiillningen för de mindre 

och medelstora l'iiretagen eller av någon pätaglig minskning av antalet 

företag i denna stnrlcksgrurp. Samtidigt har specialinstitut. s~1som de 

regionala tJtvecklingsfonderna och AH Industrikredit/ AB Företagskredit. 

ökat ~in kreditgivning. Även factoring- och leasingföretagen har ökat sin 

kreditgivning kraftigt. Under är 197X var specialinstitutens lfmgivning till 

mindreföretagen hiilften så stor som bankernas. 

Verket bedömer det som f. n. omöjligt att söka ange någon liimplig nivå 

pil eller rclalinn mellan bankernas och :c,pecialimtitutem långivning. Ver

ket anser dock all en rimlig m<1lsiittning kan vara all ulvecklingsfondcrna. 

som f. n. har en total utlt\ningskapacitet på ca l 300 milj. kr.. uppnt\r en 

storlek om ca 2 500 milj. kr. efter omkring fem i1r. L'tvecklingsfonderna 

skulle dh tlitalt kunna ha utestående ltm pt1 i genomsnitt 250 000 kr. till 

10000 företag. Del motsvarar hiilften av antalet industrifi.in:tag med färre 

iin 100 anstiillda. Enligt verket iir dessa företag fondernas viktigaste mål

grupp. 

Om utbyggnaden sker genom tlrliga tillskott till fondkapitalet skulle 

fonderna om fem ar få en sådan storlek att de hrligen kan lana ut ca 500 

milj. kr. genom inflytande amorteringar och räntor efter avdrag för fi.irlus

ter. De årliga tillskotten till fonderna kan under de första åren vara 300 

milj. kr. för att sedan minskas. Bedömningen av utvecklingsfondernas 

framtida behov av li:\nemedel lär efter hand modifieras beroende på bl. a. 

utvecklingen av fiirelagem kreditbehov och tillskollen av J[inemedcl från 

andra finaföieringskiillor. 

Fonderna beviljade under tiden den I juli 197X-den 30 juni :979 s. k. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 

rrodt1k!LltVeCklingsl~lll r:·i S<llllmanlagt ."i2 mil_i. kr., Vilket motsvarar Ca 

11'; a\· fomkrnas Intala 11lläning under samm;1 tid. 

Industriverket framhi"dln att fkr<t fonder vill rrioritera längivning till 

rroduktllt\eckling och marknadsföring genom s~idana rn1duktt1tvecklings

l~111. Krcditforlustcrna rt1 dessa villkorliga lim iir mycket stora. vilket 

riskerar att starkt minska fondbrit;tlct. Det kan d;i1for enligt verket krii

va.., ansenliga nch fortlörandc tillsk~itt av lancmedd f\.ir att h(1lla detta 

karital intakt. 

Verket hemstiiller att )00 milj. kr. anvisas for hudgct{tret 1979/~0 under 

detta anslag. 

Srocklio/111.1 /ii11.1 11/l·(·ck/i11g.\fi111d 

Stif"lcbcn Stockholms liins utvecklingsfond har redovisat en utviin.Jcring 

av den hittillsvarande verksamheten med villkorliga produktut vecklingslån 

samt hemstiillt om dels vissa iindringar av reglerna för stödet. dels att 

staten till viss del genom tillskjutandc av nya ltmemedel hicker urrkomna 

förluster pft produktutvecklingslån. 

Industriverket har i yttrande över skrivelsen anfört att det kan ifrägasiit

tas om man med nuvarande former for stödet uprnftr syftet med verksam

heten samt att verket iimnar göra en utredning om denna Inne verksamhet. 

Fiircdraga11d('/I 

Utvecklingsfondernas kreditförmedlande verksamhet utgör ett centralt 

inslag i arbetet med att ut veckla de mindre och medelstora företagen i de 

olika länen. Fondernas egen långivning iir ett komplement till utbudet på 

den ordinarie kreditmarknadcn. 

Den hittillsvarande utvecklingen visar att det finns behov av yttaligare 

karitaltillskott till utvecklingsflindcrnas kreditverksamhet. Jag riiknar med 

att fonderna i första hand kan ytterligare intensifiera sina ansträngningar 

att förmedla krediter till småföretagen frän andra långivarc, bl. a. genom 

ett fördjupat samarbete ml.'.d Sveriges Investcringsbank AR. 

Jag kommer vidare senare denna dag vid min anmiilan till tilliiggsbudget 

Il till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 att föreslå att de regionala 

utvecklingsfonderna ges möjlighet att teckna lånegarantier. 

Även om alla möjligheter tas till vara att öka insatserna från andra 

kreditgivare bör dock fondernas egna resurser förstärkas. De regionala 

utvccklingsfond..:rna bör nästa budgetår tillföras ytterligare 125 milj. kr. 

under detta anslag. Vad jag nyss har anfört om fördelning av statliga bidrag 

mellan de olika ut vecklingsfonderna för företagsserviceinsatser gäller även 

dessa medel. 

Mot bakgrund av bl. a. att Stockholms läns utvecklingsfond har begärt 

att vissa bestämmelser för produktutvecklingslån skall ändras. har statens 

industriverk beslutat att i samråd med styrelsen för teknisk utveckling och 
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flin:tr;iJarc fiir tll veckling~fonderna göra en utredning om denna lnnncrk

sarnhet. Jag riiknar med att itkrkomma till regeringen i fri1g;1n niir utred

ningsarbetet föreligger. 

Jag hem~Uiller att regningen fiire~1:1r riksdagen 

att till !'l-frddstill.1kott till n·gionolo 1111·,·ckling.1fimd1·r for hudgethrct 

1(180/81 anvisa ett rescrvatil1nsanslag av 1::!5 000000 kr. 

B 14. Täckande av förluster i anledning a\· garantigirning hos regionala 

utvecklingsfonder 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Jag kommer senare denna dag vid min anm;iJan till tilliiggsb11Jget Il till 

statsbudgeten för hudgetftret 1979/80 att foreslt1 att de regional<t utveek

lingsfonderna ges möjlighet att teckna lt\negarantier. I samhand diirmed 

bör staten svara för viss förlu'.>ttiickning. Ett nytt anslag för detta iindamål 

bör därför föras upp på statsbudgeten för hudgetåret 1980/81. MeJ hänsyn 

till osiikerhcten heträffande förlusterna bör anslaget tas upp med ett belopp 

av I 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ti.ickande 111· fi'ir/11stl'r i anledning a1· gara1111g1n1ing hos 

regionala 1111·cckli11g.1jimder för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

fi.irslagsanslag av 1 000 kr. 

B 15. Täckande av förluster i anledning av statliga industrigarantilån m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1 106891635 

50000000 

100000000 
1 Anslaget Tiickande av förluster i anledning av statligt stöd till hantverks- och 
industriföretag m. fl. 

Från detta anslag infrias vid behov statlig garanti enligt förordningen 

( 1978: 507l om industrigarantilt\n samt statlig garanti för lån till turisthotdl 

enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30juni 1965. Ramen för beslut om sådana 

garantier uppgär budgettlret 1979/80 till 300 milj. kr. 

Anslaget tillförs medel som flyter in genom utddningar i konkurser o. d. 

avseende infriade garantier. 
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Sta/1•11.1 i11d11.11rii·a/.. 

Infriande av garantier 

57 

Omfattningen av infriade industrigarantier under budgetliren 1975/76-

1978/79 framgtir av följande sammanst~illning tmilj. kr.). 

Infriade garantier 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Garantier beviljade av 
regeringen IJ 5.4 69.0 I04.6 
statl!nS industri verk 4.R 2.7 10.0 9,6 

Summa 6,1 8,1 79,6 114,2 

Annuir/..ni111.?: I vissa fall avser ett infriande nera garanlier. varav någon har heviljals 
av regcring~n och någon har beviljats av induslrivcrket. I stldana fall har en appnixi
mativ fördelning gjorl~ mellan regeringen och verket. 

Industriverket anför att beloppen för beviljade garantier har stigit myc

ket kraftigt under Je senaste hudgetåren. Under hudgetl'lren 1977/78 och 

197'11./79 har också förlusterna pil garantigivningen ökat. Verket uppskattar 

behovet av medel för att infria garantier under budgetåret 1980/81 till 100 

milj. J.;r. 

Ram för industrigarantilt1n 

Omfattningen av beviljade garantier framgår av följande sammanställ

ning (milj. kr.) 

Beviljade garantier 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

regeringen 43 130 211 221 
statens induslrivak 56 9R 180 127 

Summa 99 228 391 348 

Anmiirknin!i: Industriverket uppger nb.got annorlunda belopp. eftersom verket för 
visst budgetår inte räknat in de garantier som regeringen har beviljat i slutet av varje 
budgetår men som vt:rket har expedierat efter hudgetårsskiftet. 

Industriverket framför. liksom tidigare år. ömkemålet att omfattningen 

av garantigivningen begränsas av en engagcmangsram. som inte hehöver 

nmprövas av riksdagen varje hudgethr. 

Om garantigivningen trots detta skall regleras genom en i:"lrlig garantiram 

anser verket mot bakgrund av utvecklingen under de senaste åren att 

garantiramen bör ges ett sådant utrymme att den inte behöver omprövas 

under hudgetåret. Verket förslfa därför att garantiramen för hudgetårct 

1980/81 fastsfalls till 500 milj. kr. 

Räntevillkoren för industrigarantilån med rörlig ränta skall enligt giillan

dc förordning bestämmas med uti;tmg~punkt i avtal hiirom mellan staten 

och vederbörande bankorganisationer. Verket anför al! räntan på industri

garantilån bör bcst~immas av endast längivarcn och låntagaren. Nuvarande 

reglering av riintt:sättningen kan t:nligt verket försvara kreditförsörjningen 
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till sm;·ifiirctagcn och biir 1förfiir slopas. Vcrket .:rinrar om all Riksbank.:n 

k11ntn11lcrar bank.:rna' riint.:siillning lh.:h 'äki.les iiven bevakar riintenivi1n 

pt1 inJ11strigarantiliin. 

lnJ11striverket fiir.:sliir slutligen all statlig garanti f:'1r stiillas int.: bara för 

län utan iiv.:n förs. k. bankgaranti. 

Fiirl'drai.:t111d1· 11 

Förluskrna till följJ av infriad.: garanti.:r för industrigarantih'in har kgat 

p{1 en hög niv[1 under de senast.: är.:n. Den ltmgvariga lf1gkonjunktur.:n har 

lell till all mänga företag. i vilka staten har varit engagerad med garanti för 

\(in. har räka\ pf1 ohesti1nd och tvingats erbjui.la ackorJ eller avveckla 

genom konkurs. Garantili:\nen har diirviJ ofia blivit nödlidande. Jag be

dömc:r att förlusterna iiv.:n för hudgethret 1980/81 kommer all ligga på en 

hög ni\'a rn:h beräknar anslaget till 100 milj. kr. 

Jag förordar att ramen för industrigarantilån genom beslut av regeringen 

och statens industriverk under budgetåret 1980/81 faststiills till 300 milj. kr. 

Av praktiska skiil kan bankernas engagemang gentemot företagen i vissa 

fall ta formen av s. k. bankgaranti i stiillet för rena krediter. I likhet med 

industriverket anser jag all statlig garanti bör kunna gälla även för bankga

ranti, såvida de allmänna förutsiittningarna för stiiJ enligt förordningen är 

uppfyllda. Jag utgår hiirvid från att man kan finna former för att bankgaran

tier i sådana fall inte blir oskäligt dyrbara för företagen. Jag förordar att 

regeringen inhämtar riksdagens godkännande att statliga garantier enligt 

förordningen ( 1978: 507) om industrigarantilän i fortsättningen fär lämnas 

även som säkerhet för bankgaranti. 

Däremot finner jag inte skäl att bitriida industriverkets förslag att frängå 

nuvarande ordning för att fastställa riintan för industrigarantilå.n. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anfört om användningen av statliga garanti

er i enlighet med förordningen ( 1978: 507) om industrigarantilän i 

samband med bankgaranti . 

., medge att för budgetåret 1980/81 statlig garanti för lån enligt 

förordningen ( 1978: 507) om industrigarantilån och för lån till 

turisthotell hcvilj~1s med sammanlagt högst 300000000 kr., 

3. till T ilckandc ai· fi1r/ustcr i a11/cd11i11g m· statliga i11d11strigara11ti

/än m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 

100000000 kr. 
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B 16. Bidrag till företagsinriktad fortbildning 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 

anvisats ett rescrvationsanslag av 9 174 000 kr. 
Som jag har anfört i det föregående ( s. 35 J avser jag att föreslå regeringen 

att i särskild proposition våren 1980 redovisa förslag om verksamhet m. m. 

för statens industriverks enhet för företagsutveckling (SIFU). I avvaktan 

på en sådan proposition hör detta anslag föras upp med oförändrat belopp 

för niista budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Bidrug till j("ire

tagsinriktad.fimbildning för budgetåret 1980/81 beräkna ett reser

vationsanslag av 9 174 000 kr. 

B 17. Främjande av hemslöjden 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

2202600 

2596000 

2752000 

Reservation 58180 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk. lämnas bidrag till 

olika hemslöjdsändamål i enlighet med riktlinjerna i prop. 1968: I (bil. 9 s. 

91-93. SU 1968: 7. rskr 1968: 7). 

Stutens industriverk 

Industriverket erinrar inledningsvis om att chefen för industrideparte

mentet den 30 juni 1977 tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra 

en översyn av riktlinjerna för det statliga stödet till hemslöjden. 

I avvaktan på resultatet av denna utredning föreslår industriverket för 

budgetåret 1980/81 främst medel för kostnadsstegringar och, i vissa fall, 

något ökad behovstäckning, som verket funnit oundgängligen nödvändig. 

Verket begär därutöver särskilda medel för den kostsamma rådgivning 

som bedrivs i hemslöjdsföreningarnas butiker. Enligt industriverkets upp

fattning är det starkt motiverat att bidrag utgår till denna del av föreningar

nas verksamhet. 

Verket föreslår att anslaget tas upp med 3 955 000 kr. för budgetåret 

1980/81. 

Föredraganden 

1977 års hemslöjdsutredning har i november 1979 redovisat resultatet av 

sitt arbete i betänkandet (SOU 1979: 77) Hemslöjd - kulturarbete, produk

tion, sysselsättning. Betänkandet remissbehandlas f. n. 
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För nästa budgetår anser jag att stödet till friimjam.te av hemslöjden bör 

beräknas enligt huvudförslaget m:h beräknar an'>laget till sammanlagt 

2 752 000 kr. 

Jag hemställer att n:gcringcn föreslår riksdagen 

att till Friimjande m· hemsliiiden för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 2 752 000 kr. 

B 18. Medelstillskott till Norrlandsfonden 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

10000000 

39000000 

30000000 

Reservation 

Stiftelsen Norrlandsfonden. som bildades år 1961 (prop. 1961: 77, SU 

1961: 89, rskr 1961: 233 ). har till uppgift att främja näringslivets utveckling i 

Norrland. Fonden skall särskilr verka för utveckling och differentiering av 

den norrländska företagsamheten genom att, med beaktande av den regio

nalpolitiska planeringen. stödja etablering och utbyggnad av dels manufak

tureringsindu~tri grundad på norrländska råvaror, dels si\.dan industriell 

produktions- och serviceverksamhet i övrigt. som är stödberättigad enligt 

normerna för det statliga lokaliseringsstödct. Fonden skall även ta initiativ 

till och stödja utredningar och inventeringar som bediims vara av betydelse 

för det norrländska näringslivet, samt främja samordning av regional indu

striell service i Norrland. Vidare skall fonden ta initiativ till och stödja 

si\.dant forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att vidareförädla 

norrländska ri\.varutillgangar eller som på annat siitt är av betydelse för det 

norrländska näringslivet. 

N1.1rrlandsfonden förvaltas av en av regeringen utsedd styrelse. Fondens 

kansli ligger i Luleå. För fonden gäller en av Kungl. Maj:t den 17 december 

1970 fastställd stadga (ändrad senast den 22 december 1976). 

En särskild utredare (I 1979: 11) har tillkallats för att utreda Norrlands

fondens uppgiftt:r inom samhällets industri- och regionalpolitiska organisa

tion. Utredarens förslag beräknas föreligga i mars 1980. 

Fiiredraxanden 

Statsmakterna har tidigare beslutat att Norrlandsfonden skall bedriva 

sin verksamhet även under år 1980 enligt nuvarande riktlinjer (prop. 1978/ 

79: 127, NU 1978/79: 45, rskr 1018/79: 322). 

Jag avser att senare ftterkC' .nma till regeringen med förslag om fondens 

verksamhet efter år 1980 För fondens verksamhet under å.r 1980 bör 

erforderliga medel liksor.. under år 1979 i sin helhet anvisas över statsbud

geten. Jag beriiknar medelsbehovet till 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mcdelstillskott till Norrland.1j(mden för budgetåret 1980/81 

anvisa ett reservationsanslag av 30000000 kr. 
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B J9. Täckande a" förluster ,·id lånegarantier till skogsindustrin 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

fil 

Frftn anslaget. som Jisponeras av statens industriverk. bestrids kostna

dt'r for infriande av garantier for lt111 till skpgsindustrin efter regeringens 

priivning i va1je s~irskilt fall. Garanti fiir ltin till skogsindustrin har liimnats 

t1ren 1978 od1 1979 enligt Je riktlinjer som har antagits av riksdagen (prop. 

1977/7X: 12J. NL 1977/78: 74. rskr 1977/78: J60 och prop. 1978/79: 25 bil. 

11. Nl; 197X/79: 16. rskr l97X/79: 122). 

Slatl'll.\ i11d11stri1·crk 

Knstnader for infrianden kan f. n. inte uppskatlas. va1för industriverket 

föreslär att anslaget för budgetitret 1980/81 förs upp med ett formellt 

bel11pp av I 000 kr. 

r·iirt'dragalJ(f 1'11 

Garantierna var avsedda att möjliggöra upplåning for att iiverhrygga 

akuta lik viditetspniblcm i skogsindustrifiiretagen. Av ramen om totalt 900 

milj. kr. hade 484.7 milj. kr. tagits i anspråk vid utgtingen av novemher 

1979. Systemet upphör med utgängen av är 1979. 

I enlighet med industriverkets förslag hör anslaget för budgettlret 1980/ 

81 föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till Tiicka11de a1'.fi.ir/11sta 1·id ltl11cgara111ier till skogsind11stri11 for 

budgetäret 1980/81 anvisa ett forslagsanslag av I 000 kr. 

8 20. Kostnader för statsstödd exportkreditgirning genom AB SYensk Ex

portkredit 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

69850 

15 000000 

25 000000 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till AB Svensk Ex

portkredit (SEKl för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt for 

kursförlust inom ramen för försöksverksamheten med statsstödda ex

portkrediter som SEK lämnar enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78: 155 

bil. 3, NU 1977/78: 73. rskr 1977/78: 379). Genom riksdagens beslut i de

cember 1978 ingår numera även export av nybyggda fartyg i försöksvcrk

samheten (prop. 1978/79: 49, NU 1978/79: 17, rskr 1978/79: 115). 
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Reglerna för kreditgivningen :'tterfinns i forordningen ( 197!-:: 404) 11m 

exportkreditfinansiering med statligt stiid. m. m. Villkoren for krediterna 

skall st~t i överensstiimmehe med den ii\"erenskommclse om riktlinjer fi.lr 

begriinsning av statligt stöd vid exportkreditgivning som Sverige har bi

triitt. den s. k. i.:onsensusiiverenskommclsen. samt med till~impningcn av 

iiverenskommcl sen. 

Enligt riksdagens beslut för SEK inom en ram av 10000 mil.i. kr. försöks

vis liimna exportkrediter dlcr utfästelser diirom fr. o. m. den I juli 1978 

t. o. m. den 30 juni 1981. Löften om statsstödd kredit. som iinnu inte har 

accepterats av kunderna, avriiknas mot den beslutade ramen f. n. med 2.'i 

SEK har att inkomma med framstiillning om kostnadstiiekning for riinte

differenser m:h eventuella realiserade kursförluster till regeringen årsvis i 

efterskott. i-;ör innevarande budgetar har anvisats ett anslag av 15 milj. kr. 

Bolaget har för tiden den 1 juli 1978-den 31 december 1978 hemstiillt om 

täckande av en nettoklistnad fi.ir staten ptl 66 445 kr. Regeringen har fattat 

beslut om utbetalning. Per den l juli 1979 var löften om statsstödd export

kredit på tillsammans 4 880 milj. kr. utestående. rnirutöver hade avtal om 

exportkrediter tdiffots till ett sammanlagt belopp av I 301 milj. kr .. varav 

250 milj. kr. har utbetalats. Nettokostnaden för staten har under fi.irsta 

halvåret 1979 uppgatt till::! 274000 kr. 

Av den av riksdagen beslutade ramen för exportkreditgivning om l 0 000 

milj. kr. har regeringen vid samma tidpunkt medgivit SEK att utnyttja 

5000 milj. kr. Vidare har regeringen medgivit SEK all. inom siirskilda 

ramar. refinansiera exportkrediter för svensk export till Folkrepubliken 

Kina på sammanlagt motviirdet av 350 milj. dollar och till Sovjetunionen 

på 500 milj. kr. Regeringen har för dessa tvtt siirskilda ramar medgivit all 

särskilda räntevillkor skall giilla. doek inom ramen för consensus-överens

kommelscn. Regeringen har vidare i nagra fall med hänsyn till konkurren

sen pi\. resp. marknad och den aktuella exportaffärens betydelse för svensk 

industri medgivit att SEK fär tilliimpa fagre räntesatser for exportkreditfi

nansiering än eljest. Villkoren ligger inom ramen for consensus-överens

kommelsen. I ett fall har ett medgivande lämnats om relinansiering av 

exportkredit till räntesats understigande consensus-överenskommelsens 

miniminiv:'I i samband med konkurrens fri\n utländsk statsstödd exportkre

dit på ännu fagre nivå. 

Det är svårt att exakt bedöma statens kostnader för den statligt stödda 

exportkreditgivningen genom SEK. Utlåningsvolymen har stigit relativt 

snabbt. men beloppet av utbetalade krediter är fortfarande relativt måttligt 

i förhållande till den stora löftesvolymen. En fortsatt ökning av kostna

derna kan väntas. Med hänsyn härtill bör anslaget föras upp med 25 milj. 

kr. för budgetåret 1980/8 I. Bolaget har åtagit sig att fortlöpande redovisa 

utfallet av den statsstödda kreditgivningen till chefen för industrideparte-
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rnentet. l\fot hakgrund av utve.:klingen har en översyn av reglerna för 

kreditgivningen inletts inom regeringskansliet. 

Jag hemstliller att regeringen förölår riksdagen 

att till l\o.1111adcr .fi"ir st11t.1stiidci <'X/lc1rt/.:.rcditgirni11g gc11c1111 AB 

S1·e11.1/.:. Er1111rtkffcli1 för hudgett1ret 1980/Xl anvisa ett forslags

anslag av 25 000 000 kr. 

B 21. Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges lnvesteringsbank AB 

1978/79 Utgift 

1979/'t'.0 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000000 

2000000 

Fran anslaget bestrids utgifter for kostnadshiekning till Sveriges lnveste

ringsbank AB för skillnad mcllun ur- oc:h upplfmingsriintor samt i siirskilda 

fall för kursförlust när det glilkr vissa krcdikr vid svenskt företags förslilj

ning inom landet som lnveskringsbanken Wmnar enligt riksdagens beslut 

(prop. 1977/78: 155 hil. 3. NU 1977/78: 73. rskr 1977/78: 379). 

Föreskrifter om kreditgivningen har meddelats i förordningen ( 1978: 4041 

om exportkreditfinansicring med statligt Stlid m. m. Enligt förordningen 

kan lnvesteringsbankcn bmna krediter med statligt stöd för att finansiera 

svenskt förlags försäljning inom landet da konkurrerande utfandskt företag 

pä grund av utländskt kreditstöd erbjuder slirskilt förmånliga kredit villkor. 

För att statsstöd skall utg<'t krävs heslut av regeringen i va1jc enskilt fall. 

Föruts~ittningarna för kreditgivningen an~lutcr i huvudsak till vad som 

gäller i fråga om statsstödda exportkrediter som lämnas av AB Svensk 

Exportkredit. 

lnvcsteringsbankcn har att inkomma med framställning om kostnads

t;ickning för ränteförluster och i särskild fall eventuella realiserade kursför

luster årsvis i efterskott. 

Under hudgctflret 1978/79 och till den I oktober 1979 har regeringen 

lämnat medgivande om statsstödd kredit för vissa leveranser inom landet 

med sammanlagt ca 300 milj. kr. Därav o!Tcrerade krediter från lnveste

ringshanken har uppgått till ca 200 milj. kr. Krediterna avser till övervä

gande del leveranser till skogsindustrin. Stödmöjlighcten har utnyttjats 

restriktivt. Av totalt 32 ansökningar har 17 beviljats. Det går f. n. inte att 

n;irmarc beräkna storleken av kostnaderna. Anslaget bör därför tas upp 

med 2 milj. kr. nästa budgetår. 

Jag hemstaller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader F>r 1·iss kreditgil'lling hos S1·criges /111·estai11gs

han/.:. AB för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 

2000000 kr. 
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C. REGIOl\AL UTVECKLil\G 

Riksdagens regionalpolitiska beslut ar 1979 

Riksdagen tpg vtiren 1979 stilllning till regionalpolitiken ( prop. 1978/ 

79: I I:!. AU I 978/79: :!3. rskr I 978/79: 435). I beslutet fastlades riktlinjer. 

som i stnrt bygger p;"l de principer riksdagen lade fast ~1r 197(1. Mälct för 

regionalpolitiken skall vara att ge miinniskor i alla delar av landet tillgf1ng 

till arbetc. service och god miljö. Eftersom del alltjämt rader betydande 

skillnader mell<in landets olika delar i dessa avseenden. måste regionalpoli

tiken inriktas pt1 alt undanröja H.irviirvshinder och fördela arhetstillfällena 

inom landet s~1 all en rimlig regional balans 11ppn~1s. En förutsällning for 

delta iir bl. a. att ingen del av landet växer pti ett sädant siltt att regioner i 

andra delar av landet päverh.as negativt. 

I de nya riktlinjerna för regionalpolitiken betonades särskilt vikten av att 

lii11s1>la11eri11gn1 mer iin tidigare inriktas pt1 konkreta t11gänler och samord

nas med annan planering. För att möjliggöra ätgiirder i anslutning till 

liinsplaneringcn anvisades medel under el! siirskilt anslag. Vidare behand

lades de regionalpolitiska planeringsinstrumcnlen för att fä enhetliga rikt

linjer för hur de olika regionernas problem skall lösas. Ortspla11e11.1· bety

delse för prioriteringar slogs fast samtidigt som vissa kompletteringar och 

preciseringar angavs. Inga ändringar beslutades i de tidigare fastställda 

pla11eri11gstall'11 för länens folkmiingd men en översyn begärdes. En ny 

stiido111rddesi11del11i11g antogs diir kommuner i behov av regionalpolitiskt 

stöd placerade'.> in i sex stödomrhden. 

Det regio11a/politisk11 stiidet till 11iiri11gs/i1·e1 förstiirktes. Det gällde i 

första hand syssclsiittningsstödet. Lokaliseringslttn kan nu ges. förutom till 

investeringar i byggnader och maskiner. även till bl. a. marknadsföring och 

produktutveckling. Vidgade möjligheter finns att använda offertstöd i de 

fall dä övriga stöd möjligheter inte Lir tillämpliga. 

Enligt riksdagsbeslutet skall de statliga insatserna för sysselsättning och 

service i glesbygder samordnas och intensifieras. Ett nytt och förstärkt 

glcshygdsstöd infördes. 

Sys1e111e1 med lo/..aliserings.rnmråd skall behl'tllas och utvidgas till att 

omfatta den privata tjänstesektorn. 

Den 1dl"e111/igt1 se/..tom bör i ökad utsträckning planeras från regionalpo

litiska utgångspunkter. 

Utveckling i olika regioner 

I anslutning till riksdagens beslut våren 1979 om regionalpolitiken läm

nades en beskrivning av den regionala befolknings- och sysselsätt-
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ningsutvecklingen . .lag vill dock iiven i detta s;1mmanhang ge en kortfattad 

redogörelse av utvecklingen i oliL1 regioner Slllll en h;1kgrnnd till de kirslag 

pf1 det regional politiska områdl't, som jag kommer att bmna i det fiiljamk. 

Under 1970-wkt har landets h<'.fi1/l-11i11g ökat svagt. Skillnaderna i ut

vecklingen mellan olika n:gioner har inte varit si1 stor som under det förra 

{1rtillndet. En omsviingning har skett för de s. k. skl>gsliincn. De betydande 

flyttningsförlustcrna under friimst I %0-talets senare hiilft har för dessa liin 

övergi1tt i en viss nettointlyttning under perioden 1970-197X. För att i 

n:'1gon 111:·111 belysa omfattningen av den fiiriindring som skett kan niirnnas 

att den t1rliga neltouttlyttningen fr[1n de s. k. skogsbncn till iivriga liin 

uppgick till i genllmsnitt I~ 000 personer under 19h0-talets senare hiilft 

medan skogsliinen under perioden 1971-1978 hade en i1rlig nettoinfl~·tt

ning med ca :rnoo. Denna inflyttning har fortsatt under t1r 1979. Lltve.:k

lingen i Norrhottens fan visar dock en annan hild. Uinet har sedan :1r 1977 

haft t:n ;1rlig nettoutflyttning med c1 500 personer. 

Befolkningsutvecklingen i kommun.:entra har efter en svag minskning 

under 19hll-talets senare hiilft överg{11t i en viss tillviixt under 197ll-takt. 

Den kraftiga hefolkningstillviixten inom storstadsomr{1den od1 primiira 

centra har samtidigt diimpats avsevLirt under samma tidsperiod. Under de 

senaste i1ren har dock Stockholmsregionen {1ter kunnat visa en kraftigare 

hefolkningsökning. Denna tillviixt hernr p<'i en hetydande inth1tning fr:111 

utlandet. 

Befolkningsutvecklingen under 1970-talet har varierat mellan stödomrii

dena. Inom stödomr:1dena 5 och 6 har folkmiingden minskat iiven om 

minskningen har varit nägot mer dämpad under de allra senaste i'1ren. Den 

inomregionala nbalansen kvarst;\r i främst de s. k. skogslänen. I de övriga 

stiidornrf1dena liksom i resten av landet har bt:folkningcn iikat ni1got. 

Vid hedömningen av hefolkningsomflyttningarnas regionala effekter 

räcker Jet inte med att se pr1 nettotalen utan hänsyn m~iste o-=h11 tas till 

storleken av flyttningsströmmarna i olika riktningar. Detta kan illustreras 

med att under perioden I %6 ·- 1970 flyllade Ml igen ca 38 000 personer till 

de s. k. skogslänen och ca 50 000 personer flyttade frtm dessa llin medan 

motsvmande antal under 1970-talcts första hälft var ca 39 000 resp. 37 000 

personer. Under perioden 1976-1978 var den arliga in- resp. utflyttningen 

i dessa län ca 35 000 resp. ca 33 000 personer. Den totala omflytlningen har 

sltledes minskat n~lgot men inte alls i den omfattning som nettofiiriindring

arna ger anledning att förmoda. 

De regionala befolkningsförändringarna beror till en ökande del pf1 skill

nader i hefolkningens åldersstruktur. Genom sjunkande födelsetal och en 

allt högre andel äldre invånare har antalet kommuner som har haft födel

seunderskott ökat väsentligt under de senaste åren. Ungt:får varannan 

kommun hade sådana underskoll lir 1978. 

Länsstyrelsernas prognoser för hefolkningsutvecklingen under perioden 

5 Riksdai:l'n JC)79/80. I mm/. Nr 100. BilaRa 17 
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1979- 19X3 innehär för de flesta Hin en svagare tillviixt eller fortsatt stagna

tion jiimfört med Je senaste Mens utveckling. Endast i !\orrhottens fan 

heräknas en större minskning av antalet inviinare. Den kraftigaste hefolk

ningstillviixten heriiknas ske i Stockholms. Uppsala. Hallands och Kop

parhergs Hin. 

S_1·.1·selsiin11i11gc11 har enligt folk- och hostadsriikningarna ökat med ca 

144 000 personer under 1970-talet s första hiilft. Arhetskraftsundersiikning

arna (AKUl för perioden 1976- 1979 tyder p{1 att tillviixten har fortsatt om 

än i svagare takt. En summering av Hinsstyrelsernas prognoser för syssel

siittningen under den kommande fcmtirsperioden visar pt1 en n~1got liigre 

tillväxttakt lin under perioden 1971-1975. 

Under 1970-talets första h:ilft skedde en utjämning mellan de olika liinen 

av takten i sysselsiittningstillviixten. Utvecklingen för perioden 1971- 1975 

visar pt1 en nf1got kraftigare tillväxt inom stödomri\de 6 och en n{igot fagre 

ökningstakt inom omrt1de 5 än inom övriga delar av landet. I omri\de I 

minskade sysselsiittningen ohetydligt. Länsstyrelsernas sysselsättnings

prognoser för den niirmaste fem{trsperioden pekar pti en lägre tillviixttakt i 

de omri\Jen som ökat tidigare. Inom stödomrade 6 väntas den tidigare 

förh<'dlandevis kraftiga ökningen överg~1 i en svag minskning av antalet 

sysselsatta. Den minst gynnsamma utvecklingen förutses inom stödom

rfale I. 

Sysselsättningen inomjnrd- och skogshruket minskade under 1970-talets 

första hälft med ca 4 'l pa ar. Denna minskning har skett pt1 ett förhftllan

Jevis likartat sätt i ;dia delar av landet. AK U visar för perioden 1976-1979 

pi\ en lägre takt i sysselsättningsminskningen och samtidigt en nägLll större 

variation mellan landets olika delar vad avser minskningstakten inom 

sektorn iin under 1970-talets första hiilft. Den största nedgången förefaller 

s[iledes ha skett i landets sydligaste delar medan sysselsättningen inom 

jord- och skogshruk i stort sett varit oförändrad i norra Mellansverigc och i 

mellersta Norrland. I övre ~orrland synes t. o. m. en viss uppgi\ng av 

antalet sysselsatta ha skett inom näringen. 

Sysselsättningen inom landets tillverkningsindustri ökade enligt folk

och hostadsräkningarna under perioden 1971 -1975 med ca 22 000 perso

ner. AKU visar för den senaste trd1rsperioden p{1 en minskning av in

dustrisysselsiittningen med mer än 100000 personer. Den snahhaste upp

gi)ngen av industrisysselsättningen i början av 1970-talet skedde i stödom

rtidena 4. 5 och 6 medan tillväxten var nt1got svagare inom stödomr~ide 3 

och inom övriga delar av riket. Även efter den förhållandevis kraftiga 

tillväxten i stödomr:'ldena 5 och 6 har dessa ornräden fortfarande en myc

ket li1g andel sysselsatta inom industrin. 

Antalet sysselsatta inom privata tjänster har ökat förhi\llandevis kraftigt 

under 1970-talet. Omkring hälften av sektorns sysselsättning återfinns 

inom storstadsomrädena. Länsstyrelsernas bedömningar av sysselsätt

ningen inom privaw tjänster tyder på en fortsatt ökning till tir 1983. Drygt 
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1 v~1 tredjedelar av denna ökning viintas i de tre storstaJsliinen och niirmare 

-10 1 ; i Stockholms Hin. 

Antalet sysselsatta inom offentlig service har hittill~ under 1970-talct 

ökat kraftigt. I de olika fönen ökade andelen sysselsatta inom offentlig 

scrvil.:c relativt likartat under 197\\-talcts första hiilft. Men i storstadsomr~t

dcn nch primiira centra !1terlinns ca "27 '·'I· av det Intala antalet sysselsatta 

inom 11ffcntlig service. medan molsvarande andel för regionala centra är 

omkring "23 1
·; och fiir k11mrn11nccntra ca 18 'i. Det innchiir att mer iin tvi't 

tredjedelar av de nya arbetstillfällena tillkom i storstadsomri1dena och de 

primära centra. dvs. att de inomrcgionala skillnaderna är oforlindrat stora. 

Uinsstyrelsernas prognoser fi.ir syssclsiittningcn under Jen närmaste fem

;·1rsrcriodcn inom denna sektor tyder pi1 en viiscntligt mer diimpaJ tillviixt i 

alla delar av landet. 

De regionala variationerna i miinnens och kvinnornas svssdsiitr11i11gs

gracler lir ett uttryck fl.ir de regionala 1~likhcterna i syssclsättningsmöjlig

heter. Denna variation iir hctyJligl större för kvinnorna än för männen, 

iiven om det friimst hlanJ Je iildrc männen finns pt1tagliga regionala skill

nader. 

rör miinnen är sysselsi"itlningsgraden klart lägst i de fyra nordligaste 

liincn. I lilnsstyrelsernas framtidshedömningar väntas emellertid en viss 

utjämning av Je tidigare skillnaderna. 

Sysselsätlningsgradcn för kvinnor varierar mer mellan de olika liinen. 

Norrhottens län har den klart lägsta andelen medan den iir niigot högre i de 

övrigas. k. skogslänen. Högst är sysselsiillningsgraJen i Stockholms Hin 

diir den ligger niirmare sju procentenheter högre än riksgenomsnillet. 

Även Malmöhus län har en förhallandevis hög andel. Länsstvrelserna 

räknar med en kraftig i.ikning av de kvinnliga förvärvsfrek venserna under 

den niirmasle fernfirsperioden. Ökningen väntas emellertid variera kraftigt 

mellan länen Jär framför allt Norrhottens och Gävleborgs län väntas fä en 

förhtillandevis ogynnsam ut veckling. 

Under perioden 1976-1978 ökade det genomsnittliga antalet arbetslösa i 

förhållande till befolkningen i åldersgruppen 16-64 år från 1.4 % till 2.1 r_;;. .• 

Uppgången av Jen registrewdc arhetslösheten åren 1976- 78 skedde inom 

samtliga Hin. Norrhottens län har dock hela tiden haft en klart hiigre 

arbetslöshetsnivå än övriga län. Även i Södermanlands, Värmlands, Gäv

lehorgs. Västernorrlands och Västerbottens län har arbetslösheten varit 

relativt hög. Den lägsta arbetslösheten under perioden 1976- 78 har Stock

holms, Uppsala. Gotlands samt Hallands län haft. Under del första halv

året 1979 har en viss allmiin nedgång av arbetslösheten skett. 

Den genomsnittliga andelen personer i beredskapsarbete resp. arbets

marknadsuthildning av antalet invånare i åldrarna 16-64 är var i landet 

som helhet I, I% resp. I% undet hudgetåret 1978/79. Motsvarande andelar 

för de olika länen var förhållandevis likartade. Norrbottens län intog även i 

detta fall en särställning med en andel på 3,5 i;;, resp. 2,5 % men även övriga 

skogslän låg över genomsnittet för riket. 
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De som iir arhetslösa. deltar i arhetsmarknadsutbildning eller utför he

redskapsarhete kan siigas st[1 utanför den reguljära arhetsmarknaden. En 

länsvis ~ummering i detta :.ivseende visar all i niistan samtliga l~in ~ir mellan 

3 ol"h 6 1
·:; av befolkningen i äldern 16-M [1r heri.ird. Som framgf1r av figur I 

har Stockholms liin en pi1tagligt fagre andel medan Norrbottens hin har en 

dubbelt sti hög andel s1Hn något annat län. 

Fi1-:11r I 
Andel 

·1. c::::J = mdel ~ = andel i C8J = ::lndel i arbets-
:i.rbetslösa beredskaps- m;).rknadsutbildning 
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121 
111 

1~ 
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Figur I. Andel kvarstnendc arbetslösa. andel personer i beredskapsarbete och 
arhet~marknads111bildning texkl. företagsinhildning) hudgetfirel 197'1'./79 s1>111 pro
cent av antalet invanare mellan lh-M nr i 111ika län 1978-1~-31 

För att belysa ett teoretiskt behov av arhi:tstillfällen inom landets olika 

delar kan man jiimföra övriga län med de Hin som i1r 1975 hade den högsta 

sysselsiittningsgraden för män resp. kvinnor. nämligen Skaraborgs resp. 

Stockholms Hin. En schematisk bedikning av hur mftnga fler män resp. 

kvinn1~r som skulle ha behövt vara sysselsatta för att sysselsättningsgraden 

i alla län skulle ha varit lika höga som i dessa tvb. län visar plt ett samman

lagt hehov av knappt 130000 och drygt 180000 fler arhetstilll1illen för miin 

resp. kvinnor, dvs. drygt 300000 nya arbetstillfällen. 

Som framgär av figur 2 varierar det kalkylerade hchovel av arbetstillfäl

len avsevärt mellan Hinen. Det i särklass största hehovet har Norrbottens 

län diir ca J8r:;. fler personer skulle ha behövt vara sysselsatta i\r 1975 för 

att sysscls~ittningsgraden för män resp. kvinnor skulle ha legat i nivå med 

de högsta i landet. I Gävleborgs. Västernorrlands. Jämtlands och Väster

bollens län skulle det beräknade behovet av ytterligare arbetstillfällen vara 

mellan 13 och 161/i-·. I Uppsala. Kalmar. Blekinge. Göteborgs och Bohus, 

Värmlands samt Kopparbergs län är motsvarande beriiknade hehov mellan 
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Figur 2 
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Figur 2. Kalkvkrad andel unJcrsyssclsatta i procent irlllm ;'\IJasgnrppcn 15 ar och 
iildre ar 1975. liinsvis. med fördelning r~· kön. 

I 0 och I~'.:;. Vad giiller friirnst U rrsala län bör det observeras att höga 

studerandefrekvenser sänker sysselsättningsgraden. 

Även inom de olika länen föreligger betydande skillnader vad beträffar 

sysselsii1tningsmöjlighl!ter för män lKh kvinnor. Inom kommuncentra 

skulle niirrnare en fjärdedel fler kvinnnr ha behövt vara sysselsalta [1r 1975 

fiir alt sysselsilllningsgraden för denna ortstyr skulle ha legal i nivä med 

den i Stockhl1lrns län. BellllVCt iir i detta avseende nästan lika stort i 

regionala centra medan motsvarande siffra för primära centra är ca ltl r:~. 

Vissa regionalpolitiska frågor 

Innan jag g;'ir in r~1 anslagsfrf1gorna vill jag först behandla vi~sa frtigor 

snm riksdagens regionalpolitis'·" stiitlningstagande vören 1979 ger anled

ning till. Jag kommer diirvid i det följande bl. a. att redovisa förslag till 

plancringstal för ;·ir 1985. Likast1 kommer jag alt lämna vissa förslag an

g[1ende inriktningen av de regionalrolitiska stödi1tgärderna. Jag kommer 

vidare all kortfattat redogöra för räg;'1ende arbete ri1 det regionalpolitiska 

omrädet. 

Lii11spla11eri11g 

Arbetet med den fullstiindiga länsplaneringsomgtingen - ft"ins{'la11eri11g 

/'180 - pi\gnr f. n. i liincn. Uinsstyrelserna skall före utgirngen av oktober 

1980 redovisa resultatet av arbetet i ett regionalrolitiskt handlingsprogram 

för länet - länsrrogram. 

I den plan för utvecklingen av den regionala strukturen - or1s1ila11 -
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som riksdagen har godkiint har landets samtliga kommuner hiinfiirts till 

endera primära centra. regionala centra eller ko111munccntra. Ortsplanens 

utformning framg[1r av 5 *förordningen ( 1979: 639) om skyldighet för stat

lig myndighet att följa riktlinjerna för regionalpolitiken. Regeringen har 

vt1rcn 1979 beslutat att l'v1otala och Ascle kommuner den 1 januari 1980 

skall delas upp i vardera tv{1 kommuner. Motala och Vadstena resp. Ascle 

och Dorotea. I enlighet med de principer som angivits för ortsplanen. bör 

den nyhildade Motala kt>mmun hiinföras till regionala centra. medan de 

nybildade Vadstena. Dorotea och Asele kommuner bör hänföras till kom

nnmcentra. 

Enligt den av riksdagen våren 1979 beslutade stiid1111mlclc.1i11dc/11i11gc11. 

som framg<'ir av 4-9 *~förordningen ( 1979: 632) om regionalpolitiskt stöd. 

tillhör hela nuvarande Åsele kommun stödomrt1de 6. I konsekvens hiirmed 

förordar jag att bt1da de nybildade kommunerna Asele och Dorotea skall

tillhöra stödomrf1de 6. Den föreslagna ändringen bör tillämpas frän ärsskif

tel 1979--1980 i avvaktan pr1 riksdagens beslut. 

Enligt gällande riktlinjer för regionalpolitiken skall den statliga plane

ringen i länen baseras pi1 antaganden om länens befolkningsutveckling 

fram till utgtingen av är 1985. s. k. pla11eri11gstal. Dessa framgnr av 4 * 
förordningen ( 1979: 639) om skyldighet för statlig myndighet att följa rikt

linjerna för regionalpolitiken. Planeringstalen, som har form av ramar, är 

fastställda av riksdagen. De skall användas som underlag för sädan plane

ring som pnverkas av folkmängdens storlek, struktur och förändringar. I 

1976 tirs regionalpolitiska beslut uttalade riksdagen att planeringen i stor

stadslänen skulle inriktas mot nedre delen av ramen för resp. län. För 

skogslänen och Gotlands län skulle planeringen inriktas mot övre delen av 

ramarna och för övriga län skulle inriktningen vara mot mitten av ramarna. 

I prop. 1978/79: 112 redovisades att justeringar av plancringstalen hade 

begärts för vissa län. Enligt propositionen fanns det dock inte tillräckligt 

starka skäl för sådana justeringar. Riksdagen begärde emellertid att rege

ringen skulle täta göra en översyn av gällande planeringstal och redovisa 

resultatet härav vid riksmötet 1979/80. Inom industridepartementet har 

med anledning härav upprättats en promemoria med förslag till reviderade 

planeringstal för år 1985. Förslaget har remissbehandlats av samtliga läns

styrelser. Synpunkter har inkommit även från regionalpolitiskt ansvariga 

myndigheter i Finland. 

I det remittenide förslaget låg planeringstalen för flertalet län nära läns

styrelsernas befolkningsprognoser. Motivet härtill var dels att planeringen 

måste inriktas mot en för riket som helhet realistisk befolkningsutveckling. 

dels att statsmaldernas möjligheter att på så kort sikt som fem år påtagligt 

påverka den regionala utvecklingen är begränsade. Betydande skillnader 

mellan plancringstal och aktuella prognoser föreläg bara för Stockholms 

och Norrbottens län. I Stockholms län beräknas sysselsättning och befolk-. 

ning växa så kraftigt att länet beräknas ta större delen av den totala 
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hcfolkningstillväxten i riket till l1r 1985. En slidan utveckling skulle ösent

ligt ruhha den regionala halansen och diirför föreslogs att planeringen 

skulle inriktas mot en ltingsarnrnare tillviixt. I Norrbottens Hin iir pro

hlemen de motsatta. Diir är sysselsilttni11gsutwcklinge11 sli svag - trots de 

medclstillskott som LKAB och Svenskt Stfil AB har fatt samt de ;'1tgilrdcr 

för att frilmja sysselsättningen som riksdagen heslutat om v[lren 1979 

(prop. 1978/79: 127, AU 1978/79: 33, rskr 1978/79: 320) - att prognosen 

pekar pli en hetydande utflyttning och en kraftig hefolkningsminskning till 

lir 1985. För Norrbotten föreslogs att planeringstalet skulle inriktas pa en i 

huvudsak oföriindrad folkmilngu. 

Av följande tabell framgfir folkmilngden vid utgi·\ngen av f1r 1978, folk

mängden f1r 1985 enligt aktuella prognoser. gällande planeringstal. det 

remitterade förslaget och Hinsstyrelsernas remissynpunkter. Alla siffror 

avser 1000-tal invånare. 

Län Folk
mängd 
ar 197X 

Stockholms 1 519 
Uppsala 239 
Södcr-
manlands 252 
Östergötlands 392 
Jönköpings 302 
Kronobergs 171 
Kalmar 241 
Gotlands 55 
Blekinge 154 
Kristianstads 277 
Malmöhus 743 
Hallands 227 
Göteborgs 
och Bohus 713 
Älvs borgs 423 
Skaraborgs 267 
Värmlands 285 
Örebro 274 
Västmanlands 260 
Kopparbergs 2X4 
Gävleborgs 294 
Väster-
norrlands 268 
Jämtlands 134 
Västerbottens 241 
Norrbottens 266 

Summa för 
riket 8284 

Länsslyr. Nuvarande Promcmorie- Länsslyr. 
prel. plan. !al förslag förslag 
prognos 
ar 1985 

1575 
250 

252 
395 
305 
173 
240 
55 

154 
286 
753 
238 

714 
426 
272 
283 
275 
262 
292 
294 

271 
136 
244 
259 

8399 

1 530-1 590 I 535-1 555 I 560 -1 590 
240- 250 243- 247 246 - 250 

250- 260 
390- 410 
300- 315 
170- 180 
240- 250 
53- 55 

155- 165 
270- 280 
740- 770 
225- 240 

720- 750 
415- 435 
260- 270 
280- 290 
270- 280 
265- 275 
280- 290 
295- 305 

265- 280 
130- 140 
240- 250 
275- 290 

250- 254 
397- 403 
305- 310 
171- 175 
238- 242 
54- 56 

150- 154 
283- 287 
740- 750 
236- 240 

7 IO- 720 
422- 428 
268- 272 
283- 287 
273- 277 
263- 267 
288- 292 
293-- 297 

270- 274 
133- 136 
243- 247 
265- 270 

8258-8620 8313-8441 

252.5- 257 ,5 
400 - 406 
303 - 308 

tillstvrker 
24ll - 250 

tillstyrker 
inget förslag 

285 - 289 
750 - 7h0 

tillstyrker 

rillsryrkcr 
423 - 429 
271 - 275 

tillstvrkcr 
rillst;Tker 
tillstvrker 
tillstvrker 
tillstyrker 

270 - 276 
136 - 140 
240 - 250 
267 - 272 

Nio län tillstyrker förslaget i promemorian för länet. Ytterligare tio län 

föreslår justeringar på högst 3 000 invånare. Övriga sex län föreslår något 

större förändringar. Mer avgörande invändningar mot förslaget redovisar 

endast länsstyrelsen i Stockholms län som kräver att planeringen skall 
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inriktas mot prognosen för Hinet. vilki:n ligger h.:tydligt högre iin det 

föreslagna planeringstalet. 

J\kd anledning av den av riksdagen hegiirda översynen av planeringsta

len vill jag anföra föl.i ande. 

Fil av fansplancringens syften är att utgöra underlag för en samordning 

av planeringen inom skilda sektorer. Planeringstalen utgör av riksdagen 

fastställda utgilngspunkter for s~idan planering som pt1verkas av folkmäng

dens storlek. struktur och föri"indringar. Genom att statliga myndigheter 

anviinder planeringstalen p;lverkas liven kommunal planering samt - mer 

indirekt - iiven enskild verksamhet. Sjiilvfallet hör iiven andra faktorer iin 

hefolkningsutvecklingcn p~lverka denna planering. Dit hör t. ex. männi

skNs krav pli service och möjligheterna att tillgodose dessa krav. 

Riksdagens regionalpolitiska beslut vfiren 1979 innehär att länsplane

ringen mer än tidigare inriktas p~1 konkreta f1tgärder och samordnas med 

annan planering. Det är därvid viktigt att planeringstalen hills inom s~1 

sniiva ramar att de ger en verklig viigledning för samhällsplaneringen. Med 

hänsyn till att planeringstalen skall avse en sft kort tid som den närmaste 

femftrsperioden hör enligt min mening ramarna nu göras väsentligt snävare 

iin tidigare. Det avspeglar sig ocksft i det förslag till planeringstal för de 

olika Hinen som jag strax ftterkommer till. 

De snävare ramarna aktualiserar en annan fråga som rör planeringsta

lens praktiska tillämpning. Flera Hinsstyrelser har tagit upp fnigan om de 

preciseringar nllll en viss del av ramen som riksdagen gjorde i1r 1976 (prop. 

197)/76:211. AU 1976/77:7. rskr 197fi/77:79) och som hehandlades av 

riksdagen även är 1977 <AU 1976/77: 23, rskr 1976/77: 295). Bl. a. länssty

relsen i Älvsborgs län anser att sädana av riksdagen gjorda preciseringar i 

for\sättningen blir obehövliga. Jag är heredd att ansluta mig 1ill denna 

uppfattning. Med de snävare ramar som nu föreslas och med den firliga 

översynen av länsplaneringen bör stidana preciseringar kunna göras av 

länsstyrelserna i arbetet med länsplaneringen. 

Frågan om den mer l~mgsiktiga inriktningen av planeringen i länen be

handlas f. n. i länsstyrelsernas arbete med länsplanering 1980. Jag räknar 

med att Hingre fram för riksdagen redovisa resultatet av länsplanering 1980 

och i det sammanhanget även hehandla frägan om planeringstal. 

Jag övergår nu till att hchandla planeringstalen för enskilda län. Av 

tidigare lämnade redovisning frarngär att flertalet län tillstyrker de före

slagna planeringstalen eller hegär begränsade justeringar. 

Möjligheterna att med olika åtgärder päverka befolkningsutvecklingen 

pf1 så kort tid som fem ir är hegränsade. Detta mäste också återspeglas i 

valet av plancringstal for rlr 1985 för enskilda län. För flertalet län föreslår 

jag därför planeringstal som ligger nära anslutna till de av länsstyrelserna 

gjorda bedömningarna av befolkningsutvecklingen. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det föreslagna planeringstalet 

för länet blir orealistiskt lågt, eftersom ramarna ligger väsentligt under 
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akluella hefoll-.ningsrrognoser. I rrognoserna antas en betydande ökning 

av antalet arhetstilll1illen i Hinet. Enligt min mening mt1sle emellertid den 

inriktning ra n:ginnalroliliken Slllll riksdagen fastställde vi1ren 1979 inne

hiira att en del av svsselsiittningsiikningen i Stockholms !Lin kan avliinkas 

till andra Hin. Stockholms Hin har den hiigsta sysselsättningsgraden i lan

det. Endast en mindre del av arbetskraftsrekryteringen kan diirför tiickas 

genom en htijning av syssclsiittningsgraden. Arhetskrafhbehovet i övrigt 

m<"1ste tiickas genom infiyttning. Stockholms liin har sedan nera är lillbaka 

ett negativt flvllningsuthyte med övriga Sverige. Om denna lendens fort

siitter skulle länets nettoinflyttning helt hest[\ i netttiinvantlring, vilken till 

stor del kommer fr{1n Finland. Ett rni·il i det nordiska regionalrolitiska 

samarhetel är emellertid att söka begriinsa ensidiga fiyttningar mellan de 

nordiska fäntlerna. 

Möjligheterna alt ge planeringen en annan inriktning än den som progno

scras för Hinel beror i hög grad p<'1 möjligheterna alt inom en femfl.rsperiod 

ptlverka sysselsättningstillväxten i Stockholms fan. Jag bedömer för min 

del det vara miijligl att under perioden fä en viss Jiimpning av sysselsätt

ningstillväxten och föreslår planeringstal för Stockholms län som ger ut

rymme för dels den nalllrliga hefolkningstillväxten, dels det tillskott av 

arbetskraft genom infiyttning som krävs för att länet skall kunna bygga ut 

sin regionala och lokala service. 

Länsstyrelsen i Norrboltens län begärde, när planerna för Stålverk 80 

upphävdes. att planeringstalet skulle anpassas till de därigenom ändrade 

förutsättningarna för sysselsättnings- och hefolkningsutveeklingcn. Ge

nom Jen [1IJersstruktur som länet har skulle hefolkningen öka till ~1r 1985 

genom den naturliga befolkningsförändringen. I länsstyrelsens befolk

ningsprognos antas emellertid en minskning av antalet invfmare under den 

niirmasle femf1rsperioden trots att man har sökt beakta konsekvenserna av 

de hesh.t om medelstillskott till LKAB och Svenskt Slhl AB som riksdagen 

fattade vären 1979 samt rn.:ks[1 de sysselsättningskonsekvenser som riksda

gens heslut om särskilda insatser i Norrhotten kan beräknas ge. 

Mitt förslag till planeringstal för Norrbottens län innehär en inriktning av 

planeringen mot en i huvudsak oförändrad folkmängd fir 1985. Jag kommer 

i det följande att redovisa aktuella insatser i Norrbottens län. 

Mina förslag till planeringstal för hr 1985 sammanfattas i följande tabell. 

Län 

Stockholms 
Uppsala 
Sö<lermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 

Förslag till planeringstal 
tir 1985, tusental invilnare 

I 545-1 565' 
246- 250 
250- 254 
394- 400 
303- 308 
171- 175 
240- 244 
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Län 

Gotlands 
Blekinge 
KristianstaJs 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och Bohus 
Älvsborgs 
Skanthorgs 
Värmlands 
Örebro 
Yästrnanlands 
Kopparbergs 
Gävlehorgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Yästerhottens 
Norrt>ottcns 

Summa för riket 

Förslag till planering>tal 
är 198.'i. tu,eotal invimare 

54- 51, 
152- 156 
283- 287 
745- 755 
231'- 240 
710- 720 
422- 428 
26K- 27'2 
283- 287 
273- 277 
261- 265 
28K- 292 
293- 297 
270- 274 
136- 139 
244- 248 
267- 272 

11333-11460 

74 

I riksdagsbeslutet vf1ren 1979 bdonades som tidigare framhtillits inrikt

ningen mot en mer konkret och åtgärdsinriktad länsplanering. Ett slirskill 

anslag för tltgiirder i a11sl11111i11g till lä11spla11eri11gc11 anvisades. Medlen 

skall användas för att bl. a. vidareutveckla åtgärds förslag som redovisas i 

länsplaneringen. En decentralisering av ansvar för och befogenheter i 

regionalpolitiska frt1gor har därmed skell och länsstyrelserna har fåll ett 

större utrymme för egna initiativ. Medlen har disponerats för projektarbete 

av den typ som tidigare bedrevs av särskilda delegationer och arbetsgrup

per med uppgift att samordna regional- och sysselsättningspolitiska åtgär

der. Medlen har fördelats mellan länen i huvudsak efter sysselsättnings

problemens svårighetsgrad. 
Länsplaneringen följs upp fortlöpande och redovisas varje år i en läns

rapport. Rapporter från samtliga län redovisades till regeringen under 

våren 1979. De innehöll en rad förslag riktade till olika sektorer. Länsrap

portcrna remissbehandlades av berörda statliga myndigheter på ett sådant 

sätt att remissvaren kunde samordnas med anslagsframställningarna. De 

regionalpolitiskt motiverade förslagen i länsrapporterna har därmed kun

nat vägas mot andra önskemål i årets budgetarbete. 

Regionalpolitiska stödåtgärder 

Regionalpolitiskt stöd har under perioden den I juli 196.5-den 30 juni 

1979 lämnats främst i form av lokaliseringsstöd vid investeringar samt 

introduktionsstöd. utbildningsstöd och sysselsättningsstöd vid nyanställ

ning av personal. Lokaliscringsstödets omfattning, fördelat på bidrag och 

lån, samt dess geografiska fördelning under denna period framgår av 

följande sammanställning. 
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Lokaliseringsstiid till industriföretag under perioden 1965-07-01-1979-06-30 
--·---··· 

Län Antal Beviljat stöd 
företag 

Hidrag L'ln Summa 
-···--------

Stockh11lms 
l'ppsaht 9 2491 53464 55 955 
Södermanlands 24 118774 118774 
Östergötlands 30 9472 94554 ](14 026 
Jönköpings 12 41>679 46679 
Kronobergs 23 50_<.72 50572 
Kalmar 41 9876 148453 158 329 

diirav inom stödomrt1det 15 5 730 24588 30318 
Gotlands 27 24 715 110745 135460 
Hlekinge 8 79747 79747 
Kristianstads 17 27900 27900 
Malmöhm 6 19915 19915 
Hallands 4 27990 27990 
Götehorgs och Bohus 36 9705 78090 87795 

dära\' inom stöd,m1rädc1 28 934(1 44 509 53 849 
Älvsbor!!S 87 31227 264 280 295 507 

därav inom stiidområdct 42 30568 172 817 203 385 
Skaraborgs 9 25 525 111 123 136648 
Värmlands 200 96140 624 719 720859 

därav inom stödomrltdet 140 82 525 427 615 5 IO 140 
Örebro 

,., I 354 215 907 217261 
Västmanlands 16 4319 71869 76188 
Kopparhcrgs 234 130721 635 475 766196 

därav inom stödomradct 219 127 500 534 5711 662070 
Gävleborgs 130 90973 409707 500680 

därav inom sti\domrildet 98 87741 243 975 328 716 
Viisternorrlamls 183 182 282 594072 776354 
Jämtlands 116 93612 204 584 2981% 
Västerhottens 208 196378 570989 767367 
Norrbottens 191 203 254 424 560 627814 

Totalt 1633 1112044 4984168 6096212 

D;irav: 
inom inre stödomrlldet 429 440 233 7h8 791 1209024 
inom allmlinna stiidområdct 
(exkl. det inre stödomr::\del) 838 600412 2 584 233 3 184645 
inom gränsområdet till det 
allm. stödomrtulet (grå zonen) 135 30597 h22 42h 1)53023 

Stödets sys se I sätt n ingseffe k t finns ännu inte fördelad på samma vis. 

Som ett mätt pi'\ denna kan dock nämnas att t. o. m. år 1978 för hela riket en 

heräknad syssclsättningsökning på ca 51 000 personer uppgivits av företa

gen i samband med att preliminärt stöd beviljats. I detta antal ingrtr även 

andra företag än industriföre1ag som erhållit stöd samt en del projekt som 

inte har kommit till utförande. 

Under större delen av år 1979 har dessutom ett särskilt regionalpolitiskt 

stöd i form av lokaliseringsstöd utgått inom vissa varvsregioner (SFS 

1979: 59). Detta stöd ingår inte i sammanställningen. 

Tabellen redovisar regionalpolitiskt stöd som har lämnats enligt Je 

regler som gällde t. o. m. den 30 juni 1979. Fr. o. m. den I juli 1979 gäller 

nya regler i enlighet med riksdagens beslut om regionalpolitiken i juni 1979 

(prop. 1978/79: 112. AU 1978/79: 23. rskr 1978/79: 4351. Det nya stödsy-

----
Fön.kl-
ning 
(·.;. 

0.9 
2.0 
1.7 
0.8 
0.8 
2,6 
0.5 ., ., 
u 
0,5 
0.3 
0.5 
1.4 
0,9 
4.8 
3.3 ., ., 

11.8 
8.4 
3,6 
u 

12.6 
I0,9 
8.2 
5.4 

12.7 
4.9 

12,6 
I0.3 

100,0 

19.8 

52.2 

10.7 
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stcmel knyto:r an till del tidigare samtidigt som d.:t innchiir fiirstiirkningar 

r:i en rad runkter. lk nya reglerna framgi1r av fornnlningcn ( 1979: fi3~) om 

reginnalrolitiskt stöd. 

Stödet har falt en mer rrcciscrad geografisk inriktning genom tillk\)JllS

ten av sex stödornr;'iden. Sysselsiittningsstiidct har hyggts ut kraftigt nch 

reserverats för stiidornri1dena 4 -6. Fi.ir att förstärka inriktningen p;·i de 

omrädcn som har de stiirsta syssclsiillningsrrnhlcmcn har även offertstö

det och stödet till turism i h11\'11dsak inriktats rf1 stödomrr1dena 4-(i. 

Det regionalrolitiska stödet har vidare blivit n'1go1 av ett heltinansie

ringsstöd för företagen r;'t sii sätt att lokaliseringsstöd kan liimnas för att 

finansiera stiviil anl~iggnings- och omsiittningstillgiingar som för rroduktut

veckling. marknadsföring och andra liknande kostnader. 

Stödets vidgning medger siiledes att skeenden som ligger före urpbyg

gandet av en rroduktionsarrarat kan stimuleras med lokaliseringsstöd. Jag 

ser denna utcckling av Je regilmalpolitiska medlen som särskilt hetydelse

full med hänsyn till de ändrade fiirutsiittningar som numera gäller för att 

öka industrisysselsiittningen inom stödomrt1dena. Industrins stagnation 

har hegriinsat möjligheterna till omlokaliseringar. Flera traditionellt starka 

industriorter. diir hasnäringarna har svarat för huvuddelen av industrisys

selsiittningen. har fritt stora sysselsättningsrroblem. Till detta kommer att 

m[1nga sysselsättningssvaga regioner även i övrigt har en ogynnsam sam

mansiittning av den hclintliga industrin. 

För att stimult:ra till ökat prnduktutvecklingsarbete. som frftn regional

politisk synpunkt Lir angefaget. iir det ibland niidvändigt att minska företa

gets risktagande. Ett lämpligt siitt f"ör detta är enligt min mening att för

söl-;svis ra offert stödja utveckling av produkter vid företag i södra Sverige. 

pf1 villkor att rroduktionen av den färdiga rrndukten sker inom stödom

rädc där offertstiid fr'tr lämnas. Jag förordar att detta för göras. 

Den tidigare försöksverksamhcten med offertstöd har permanentats. 

Offertstödet kan nu användas inom samtliga stödomräden när andra stöd

former inte iir ti\Himp\iga och stödet avser projekt inom den privata tjänste

och servicesektorn, administrativa funktioner inom större industriföretag 

samt riksorganisationer. För övriga former av sti.idherättigad verksamhet 

kan offertstöd lämnas enbart inom stödomdidena 4, 5 och 6. Syftet med 

offertstöd är inte att ge en förhöjd subvention utan att kunna utforma 

stödet efter behovet i va1je enskilt fall. Jag vill betona att offertstödet 

endast bör användas när övriga stödformer inte är tillämpliga. Det kan 

således i vissa fall vara mer ändamålsenligt att hcvilja etableringsstöd i 

form av villkorliga Htn genom vilka eventuellt underskott under inkörnings

perioden kan täckas än att ge stöd i form av avskrivningslan till byggnads

och maskininvesteringar. 

Riksdagens beslut om regionalpolitikens utformning från den I juli 1979 

innebär att utbyggnaden av industricenteranläggningar kommer att fortsät

ta. De befintliga anläggningarna i Ljusdal. Lycksele, Haparanda och 
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Striimsund skall hyggas ut till vardna ca 300 arhctsplatst:r. N\a ;mliigg

ningar av samma storlck skall uppföras i Vilhelmina och Ange. Rcgningt·n 

har hösten 1979 beviljat Stiftelsen Industricentra förskL)tt för kostnader 

;i\SCl'ndl' planering och Jllarkarhcten för dessa tv;1 anHiggningar. F. n. iir ca 

JOO personer anstiillda i verksamheter vid de befintliga imlustrit·cnteran

liiggningarna. Fullt utbyggda kommer anHiggningarna att ry111111a arbets

platser för ca I XOO personer. Under hösten har stiftelsens personal utökats 

fiir att anskaffning av hyresgiister och uthyggnaderna skall kunna ske i 

snabbare takt iin hittills. 

Stiftelsen Industricentra har fi.ir avsikt att inleda ett samarbete med de 

regionala utvecklingsfonderna i syfte att underHitta fiir enskilda personer 

att starta egna fiirctag. Stiftelsen avser att reservera utrylllllle for förctrii

desvis enmansföretagare som önskar starta industriell verksamhet. Loka

lerna skall anviindas som ge11ll111girngslokalcr. I den m;·ln verksamheten blir 

hestaende kommer företagen att ha möjlighet att hyra permanenta produk

tionsutrymmen hos stiftelsen. Stiftelsen framhidler att denna försöksvcrk

samhet kan innd1iira dels alt stiftelsen behöver anskaffa viss enklare 

prnduktinnsutrustning, dels att vissa hyresförluster kan komma att inträf

fa. Jag anser att stiftelsen Lir finansiera s:1dana investeringar och kostnader 

n1cJ statliga ltm Llch bidrag enligt giingse regler. 

Som jag tidigare framh:dlit innehiir riksdagens heslut om regionalpoliti

kens utformning fr~in den I juli 1979 fiirstiirkningar p~t en rad punkter men 

ocksti hetydande ändringar av den tekniska uppbyggnaden av stiidfor

merna. Lokaliseringsbidragcn och räntehefrielse p!1 lokaliseringsbnen har 

ersatts med av skri vningslttn. L{1negarant icrna har crsat ts med lirn. Sysscl

siitt ningsstödet har ändrats p:"t en rad punkter bl. a. niir det giillcr kön sk vo

tering. Handliiggningsordningcn har decentraliserats och kontrollen av 

anviindningen av medlen har förstiirkts. I beslutet om regionalpolitiken 

erinrade riksdagen om behovet av urrföljning och anförde bl. a. mot 

hakgrund av att möjligheten att erh?tlla räntebefrielse p;'t lokaliseringsl!rn 

avskaffats "att om erfarenheterna av den nya ordningen hlir negativa hör 

det överviigas att aterinföra ett system med räntebefrielse". Även i övriga 

delar är det angeläget att bevaka att det nya systemet fungerar änJamäls

enligt. 

Fr. o. m. budgettiret 1979/80 har de statliga insatserna för .1y.1·st'l.1ii1111i11g 

och .1er1"ice i Kleshygder samordnats och intensifierats. Det statliga stödet 

till glesbygd regleras i särskild förordning ( 1979: 638). Tidigare stödformer 

har slagits samman och besluten har decentraliserats till Hinsnivil.n. Sam

ordningen av dessa stödformer fullföljs under niista huJgetär d<'t anslaget 

Lån till investeringar för kommersiell service förs samman med anslaget 

Åtgärder i glesbygder. I fortsättningen kommer d~irvid stöd till företag i 

glesbygder. kommersiell service. intensifierade kommunala sysselsätl

ningsinsatser, social service. m. m. att kunna finansieras från samma an

slag. Uinsstyrelserna kan prioritera mellan de olika iindamålen efter de 
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regionala förhållandena. Förstiirkla insatser i glesbygderna iir enligt min 

mening angeliigna och jag dknar med ett iikat medelsbehov för glesbygds

stödet under n~ista hudget[1r. 

I nnm regeringskansliet arbetar en expertgrnpp (t,FS V) med uppgift all 

som fiirsöksverksamhet samordna uppföl.iningen och bevakningen av sta

tens fordringar i företag som har fött statligt stiid. 

Gruppen har ocksa till uppgift att arbeta fram förslag till ätgfö·der i 

enskillht uppföljningsiirenden och att därvid Mde ta till vara statens riitt 

som fordringsiigare och - d;\ fiinllsiittningar för fortsatt verksamhet be

döms föreligga - siika trygga sysselsiiltningen i de berörda företagen. 

Gruppen har under t1r 1979 handlagt ett stort antal ärenden. Verksamheten 

har getl goda resultat, särskilt i fr{1ga om att bevara sysselsättningen i 

företag som varit tillfälligt krisdrabbade. 

Riksdagen bör i detta sammanhang underrättas om att regeringen under 

itr 1979 beviljade Eds Cellulosafabriks AB kreditstöd med ~.5 milj. kr. 

enligt förordningen ( 1978: 507) om industrigarantiföi. Detta stöJ stiimde 

inte hell överens med Je av statsmakterna antagna grunderna för denna 

stödform. Regeringen bedömde dock att statligt stöd var nödviinJigt med 

hänsyn till konsek venscrna för sysselsättningen vid uteblivet stöd och 

angeHigenheten av att söka skyJJa större statliga fordringar. Företaget 

hade en avgörande betydelse för sysselsättningen pii orten. Någon för 

ändamtilet lämpad stödform fanns ej. Garanti för lfm beviljaJes därför trots 

att det reuan vid beslutstillfållet framstod som sannolikt att staten redan 

efter kort tid skulle tvingas infria garantin och eftergc sina krav gentemot 

lfmtagaren. 

Efter beslut av riksdagen (prop. 1976/77:58. AU 1976/77: 15. rskr 1976/ 

77: 123) beviljade vidare regeringen är 1977 AB Eiscr lokaliseringsstöd med 

9 milj. kr. i avskrivningslttn. Som villkor för eftergift av länet föreskrevs 

dli.rvid bl. a. att bolaget skulle upprätthålla viss sysselsättning i Kramfors 

och Sollefteå under åren 1977 och 1978. Bolaget uppfyllde inte helt detta 

villkor under är 1978, varför viss del av Ianet, 765000 kr.. återkrävdes av 

arbetsmarknadsstyrelsen. Regeringen beslutade dock att efterge hela länet 

eftersom ett återkrävande av dessa medel enligt regeringens bedömning 

skulle försvåra bolagets fortsatta verksamhet på dessa orter. 

L11kaliscringssam råd 

En redovisning av erfarenheterna av systemet med lokaliseringssamråd 

med Je större industriföretagen lämnades i den regionalpolitiska proposi

tionen våren 1979 (prop. 1978/79: 112, bil. 10). Som redan har niimnts 

beslöt riksdagen att systemet med Iokaliscringssamråd skulle behållas och 

utvidgas till service- och tjänstesektorn <AU 1978/79: 23. rskr 1978/ 

79: 435), 

Lokaliseringssamrådet inleddes i slutet av år 1976. Under åren 1976-

1978 minskade investeringsvolymen inom industrin i fasta priser med ca en 
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tredjedel. Vidare intrii!Tade under denna tid strukturkriser ett llertal 

branscher. Bl. a. av dessa anledningar har friimst fri"tgnr med anknytning till 

investeringar vid befintliga arhetsstiillen. omlokaliseringar. sysselsiitt

ningsminskningar och nedläggningar samt försök att skaffa ersiittningssys

selsättning i anslutning hiirtill kommit att heröras vid lokaliseringssarnr{1-

dct. 

De första [1rens erfarenheter ger därför inte tillriickligt underlag för att 

hcdörna hur effektivt ett lokaliseringssamrfi<J av detta slag är niir det giiller 

att p:1verka företagens lokaliseringshesl11t i fdga om nyetahlcringar. Ar

hetsrnarknadsutskottet underströk i sitt av riksdagen godtagna betiinkan

de. att underlag för en hedörnning av samri)dsverksamhetens resultat kan 

f;'1s först efter en hesti1ende uppgr111g i konjunktur och investeringsaktivitet. 

Under iir 1978 var investeringsvolymen inom industrin den lägsta som har 

noterats under hela 1970-talet. En omsviingning i investeringskonjunk

turen har emellertid ägt rum under ar 1979 och iiven bekräftats i statistiska 

centralhyrlms investeringsenkiiter inför {1r 1980. Om denna uppgtmg visar 

sig bli varaktig. iir Jet enligt min mening angeläget att söka ta till vara Je 

möjligheter som samr!tdet med de större industriföretagen erhjuder för att 

p!1verka lokaliseringen av nyinvesteringar. 

!'vlot hakgrund av den svaga industrikonjunkturen under de senaste i'tren 

har det framstät t som angeliiget att p{1 olika sätt söka utvet:kla verksamhe

ten i anslutning till lokaliseringssamrt1det. Riksdagens beslut innehar så

lunda iiven att medel anvisades för att söka nya produkter som kan pmdu

t:eras i vissa sysselsiittningssvaga regioner. 

Produktsökning bedrivs f. n. för ca 600 företag fördeladl· pt1 Uppsala. 

Södermanlands. \.falmöhus. Göteborgs nch Uohus. Älvsbnrgs. Värmlands. 

Örehrn. Västmanlands. Kopparbergs. Gävleborgs. Västernorrlands. Jämt

lands. V~isterbottens och Norrbottens län. Arbetet sker med hjälp av 

konsulter i främst Förenta staterna. Japan och ntlgra västeuropeiska 

Hinder. De första produktförslagen förmedlades till företag via de regionala 

utvecklingsfonderna vid ärsskiftct 1978-1979. Hittills har ca 700 produkt

förslag prövats. Närmare analyser. förhandlingar m. 111. p[1gflr kring ca 80 

förslag. Försöken med produktförmedling som medel i regionalpolitiken 

hör fortsätta även under budgetåret 1980/81 sft att tillräckligt underlag för 

en utvärdering erh~11les. Verksamheten har samordnats med de försök som 

kommitten för teknikimport (I 1979: 14) har inlett under hösten 1979. Syftet 

är att erfarenheterna från den samlade försöksverksamheten skall ge un

derlag för slutsatser rörande den framtida politiken i fråga om produktför

medling och tcknikimpol1. 

För att fullfölja riksdagens heslut att ut vidga lokaliseringssamradet till 

större företag inom den privata servit:e- och tjänstesektorn samt till större 

intresse- och ideella organisationer kommer överläggningar att inledas med 

ett antal av dessa organisationer om samrådets utformning. 
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Siirskildu i11.1·111sa i 1·is.rn rcgio11a 

De syssclsiillningsproblem SlHll följt av strukturfiiriindringarna inom 

varvs-. textil- lll:h s1;1lindustrin har lett till att siirskilda t11giirder har vidta

gits i vissa regioner. Dessa insatser har inneburit dels att de regionala 

myndigheternas utredningsresurser förstiirkts för att de skall kunna arbeta 

fram väl underbyggda förslag till i1tgärder for att avhjiilpa problemen. dels 

att konkreta insatser vidtagits i vissa reginner utöver dem som ligger inom 

den ordinarie regional- och arbetsmarknadspolitiken. 

De siirskilda delegationer l•eh arbt•tsgrupper som tillsatts pt·, regeringens 

uppdrag har under r1r 1979 rapporterat sin verksamhet. ~orrbottcnsdelcga

tionen () 1976: 04) viintas liimna en slut rapport fri1n sitt arbete i bö1:jan av ;'ir 

1980. Regeringen uttalade i prnp. 1978/79: 112 att av regeringen tillsatta 

delegationer och grupper bör kunna avsluta sill arbete under budgetiiret 

1979/80. De arbetsuppgifter som lfarmeJ har rtibiirjats inom fönen kommer 

att kunna fullföljas med stöd av bl. a. medel fr{m anslaget Atgiirder m. m. i 

ansl11t'11ing till Hinsrlaneringen. 

Inom regioner som domineras av företag inom spccialstt1limlustrin har 

den niidviindiga struktt11fiiränJringen genomförts med stöd av medel frim 

delegationen fi.ir strukturfrf1gor inom vissa branscher enligt bestiim111elser

na i förordningen ( 1977: 11'.!3) om statligt stiid till struktur;\tgiirder inom 

specialstitlindustrin m. m. Regionalpolitiskt stöd har använts som komplc

melll till detta stöd och för att avhjälpa syssclsättningsproblem som upp

står. Subventionen i det regionalpolitiska stödet har därvid i n;)gra fall 

avvägts med hiinsyn till de samlade syssclsättningsfriimjandc insatser som 

företagen åtagit sig att göra. 

1'{1 grundval av förslag av fr~imst Nlirrhottendclcgationen heslutade riks

dagen våren 1979 (prop. 1978/79: 127. AU 1978/79: 33. rskr 1978/79: 3'.!0) 

om ätgiirder för att främja sysselsättningen i Norrhotten. Åtgärderna kost

nadsbcräknades till ca I 000 milj. kr. I detta sammanhang stiillde riksdagen 

160 milj. kr. till regeringens disposition för senare fördelning. I det följande 

redovisas projekt som hittills har fatt stöd med anlitande av dessa medel. 

för komrletterande glcsbygdsinsatser i inlandets norra delar har läns

styrelsen i Norrbottens Hin fött 10 milj. kr. Stöd har m:ks<'i lämnats för 

utbyggnad av turistanläggningar i Kiruna (Abisko). Gällivare <Dundret) 

och Jokkmokks ( K vikkjokk l kommuner varvid statsbidrag har utgått med 

75 ,_,:~,av investcringskostnaderna motsvarande ca 30 milj. kr. För skogsvnr

dande tltgärder har anvisats 9 milj. kr. Boliden AB har fäll ett villkorslan 

som stöd till företagets försök att utvinna industrimineraler ur den s. k. 

avfallssanden i Aitik. För att fortsätta projåtet Nya verkstäder i Norr har 

I milj. kr. anvisats. 7 .5 milj. kr. har använts för bildande av en stiftelse med 

ändamål att upprätta och driva en servicec:::ntral för bl. a. stats verken med 

lokalisering till Gällivare. Servicecentralen beräknas päbörja sin verksam

het under våren 1980 och sysselsätta 40 personer. Medel har vidare avsatts 

till ett nordiskt projekt som syftar till att definiera malmförande forma-
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tioner och strukturer pti Nordkalotten. Frtm svensk sida svarar Sveriges 

geologiska undersökning (SGUl for deltagandet i projektet (ses. 107). 

Som ett lcJ i arbetet med all öka industrisyssclslittningen i Norrbotten 

har Sveriges lndustriförhund i'ilagil sig alt undersiika om större medlems

förelag p!i offert iir villiga att etablera verksamhet i Norrbotten. Denna 

inventering lir iinnu inte avslulad men jag har förhoppningen att del skall 

visa sig möjligt att umlcr de niirmaste ären etablera nya arhe1ss@lcn i 

fanet. Sysselsiittningsproblernen i Norrholten iir emellertid sii stora att 

man. för att erh;'illa framtiJa etableringar i Hinet. bör pröva att knyta 

projekt i ett tidigt u1ve1:klingsskede till Norrbotten. Som tidigare har 

niimnts hör forsöh. göras alt pi1 offert stödja utveckling av produkter vid 

företag i södra Sverige pi1 villkor att produktionen av den färdiga pniduk

ten sker inom stödomr{1de dlir offertstöJ far liimnas. 

Regeringen uppJrog i augusti 1979 i1t fansstyrclsen i Norrbottens län att 

ulreda vissa sysselsättnings- och näringsfn'igor i Jokkmokks kommun i 

anslutning till den förest{1cnde nedtrappningen av statens vattenfallsverks 

verksamhet i kommunen. 

Sedan riksdagen vf1ren 1979 beslutade om siirskilda f1tgiirder för att 

friimja sysselsiillningen i Norrbotten har det regionalpolitiska stödet och 

glesbygdsstöJet byggts ut ot:h fiirstiirkts. Behovet av insatser för syssel

sii1tningen i Norrhullen torde diirmed i större utsträckning kunna 1illgo

doses genom befintliga stöJtttgärder. När del giiller andra typer av ~1tgiirder 

som kan bli aktuella för att frlimja syssclsiittningen i Norrbotten under 

innevarande och kommande budgetf1r. bör medel kunna anvisas från det 

reservationsanslag till Bidrag till syssclsiittningsfriimjande åtgärder i Norr

bottens län av 160 milj. kr. som riksdagen tidigare har ställt till regeringens 

disposition. iiven för andra syssclsiittningsskapande projekt iin de som 

direkt har nämnts i propositionen. 

Ö1·riga rcr.:io11e1l{'c>litiska litr.:iirdcr 

Norr/wul.1:fimde11 har till uppgift att friimja nliringslivets utveckling i 

Norrland. främst i Norrbottens län. Särskild uppmlirksamh·~t skall ägnas at 

de norrländska inlandskommunerna. Som jag tidigare har nämnt har en 

särskild utredare tillkallats med uppdrag att utreJa Norrlandsfondens upp

gifter inom samhällets industri- och regionalpolitiska organisation. Utre

daren beräknas fägga fram sina förslag under vären 1980. 

I samband med alt riksdagen vt1ren 1979 förelades förslag till riktlinjer 

för regionalpolitiken bereddes riksdagen ocksf1 tillfälle alt ta del av vad 

föredraganden avst1g att föreslå regeringen i fråga om inriktningen av den 

rer.:io11a/politis/...a fors/...11i11ge11. Regeringen förordnade därefter i beslut den 

~8 juni 1979 att en expertgrupp för forskning om regional utveckling (ERU) 

skulle inrättas med uppgift att initiera och samordna forskning pfi regional

politikens ornradc samt all se till att forskningsresultaten blir kända och 

tillgängliga för olika intressenter. I ER U skall ingf1 företrädare för bl. a. 

6 Riksdagen 1979/80. I saml. Nr 100. Bilaga 17 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 

forskningen. herönla centrala och regionala myndigheter samt intresset11·

ganisationer. 

En viktig uppgift för ERU ~ir att lämna förslag till reginnalplllitiskt 

forskningspn>gram. ERL' bör dhrvid ta initiativ till att bilda siirskilda 

arhetsgru pper med forskare. For sk ni ngsprngramrnet genomförs sjiilvstiin

d igt av S:-1dana forskningsgrupper. 

Regeringen heslutade vidare att det i ERU:s organisation skall finnas 

regionala samverkansgrupper. en i var och en av land<::ts sex högskolere

gioner. Samverkansgrupperna !'.kall svara för det löpande kontakt- och 

informationsutbyte\ mellan forskning, planering och beslutsfattande pil 

regional niv:1. Vidare skall samverkansgrupperna - med utgångspunkt i 

den egna regionens spedella förutsättningar och problem - ta fram under

lag för arbetet med forskningsprograrn. Det skall sta samverkansgruppema 

fritt all formulera egna forskningsprogram med utg[lllgspunkt i regionens 

s~irskilda pmblcm ,,ch att p{1 lllika siitt försöka fa programmen genomförda 

inom den egna regionens hiigskoleenheter. 

ERl.I har under hösten 1979 p[1börjat sitt arbete. 

Nordisk regionalpolitik 

Ett nytt nordiskt regionalpolitiskt handlingsprogram har antagits av Nor

diska ministerr{1det tde för regionalpolitiken ansvariga ministrarna) den 2 

arril 1979. Handlingsprogrammet kommer under de närmaste i:iren att vara 

vägledande för det nordiska regil!nalpolitiska samarbetet. 

Det övergripande mftlet är att verka för en regionalt balanserad utveck

ling i Norden. De delmftl s.1m lagts fast för det nordiska samarbetet innebär 

all man skall medverka vid utformningen av en effektiv nationell regional

politik. verka för större nordisk enhetlighet när det gäller planering och 

regionalpolitiska fllgärda. bevaka möjligheterna att verka för ett ökat 

hänsynstagande till regionalpolitiska konsekvenser i grannländerna vid 

utformningen av nationella atgärder och inrikta det regionalrolitiska sam

arbetet dels mot gränsomraden mellan tv{1 eller flera länder, dels mot 

regioner som i ett nordiskt perspektiv bedöms ha särskilt svåra regionalpo

litiska problem. 

I iltgärdsprogrammet ingi\r att utarbeta en basdokumentation om de 

regionala förhållandena i Norden, informations- och erfarenhetsutbyte pa 

central. regional och kommunal nivå, utrednings- och utvecklingsarbete, 

forskningssamarbete. samarbete över riksgränser, medel för konkreta 

regionalpolitiska t11g;irder. kapitaltillförsel till nationella fonder frt'111 Nor

diska investeringsbanken (N IB l och ett ökat hänsynstagande till regional

politiska mål vid medelstilldelning frän nordiska fonder. 

Strävan att ge det regionalpolitiska samarbetet ett konkret innehåll har 

lett till att gränssamarbete i olika former har prioriterats. Större delen av 

budgeten för nordiskt regionalpolitiskt samarbete används för att stödja 
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griinssa111arbete. Stöd famnas dels för 111redning av samarbetsrrojckt. dl'is 

för genomförandet av s{1dana projekt. 

Gränssarnarhcte med stöd av medel frtui '.\ordiska \linistcrr;\det och 

med anknytning till Sverige p;'1g:'ir f. n. i följande 0111r:)den: 

- P;·1 1\Jl1rdkalotte11 pf\g:lr sedan drygt lO i1r samarbete riirandc skilda sl;1g 

av sysselsiittningsskapande insatser mellan Norrbottens liin i Svniµe. 

Lapplands fan i Finland samt Nordland. Troms och Finnmarks fylke i 

Norge. 

- I K varkenregionen sker samarbete rörande frilmst sysselsiittnings- och 

transportfr~igor samt utnyttjande av inhemska energikällor mellan Viis

terbottens hin i Sverige och Vasa liin i Finland. 

I den s. k. Mittnordenreginncn sker samarhete mellan industriföretagen 

inom Viisternorrlands och fämtlands liin i Sverige samt Yasa liin i 

Finland och '.\iord- och Sör- Trönddags fylke i Nmge. 

- Inom Alandsregionen samarhctar Stockholmsregionen - Aland - Abo

land om vissa turistfrf1gor. 

- Inom Öresundsregionen päg<'ir ett brett samarbete mellan Sbnc 1li.:h 

Sjillland kring skilda planeringsprohlern. 

- Samarbete i turistfragor förbereds mellan Sydsk[rne och Hornholm. 

- Inom den s. k. ARKO-regionen samarbetar Arvika nch Eda kommuner i 

Sverige samt Kongsvingcr, Grue. Eidskog och Sör-Odal kommuner i 

Norge främst kring näringslivsfrägor. 

Härutöver pt1gtir samarbete kring vissa glesbygJsfr{\gor dels mellan Ki

runa kommun i Sverige, Enontekiö och Muonio kommuner i Finland samt 

K<uttokeino kommun i Norge, dels mellan Strömsunds och Krokoms kom

muner i Sverige samt Licrne och Röyrviks kommuner i Norge. 

För gemensamma konkreta nordiska stödåtgiirder har Nordiska Minis

terrådet för år 1980 fördelat ca 2 milj. norska kronor på olika konkreta 

pfl1jekt. 

I anslutning till beslutet om det regionalpLllitiska handlingsprogrammet 

heslutades att Nordiska investeringsbanken skall kunna tillföra vissa nor

diska utvecklingsregioner kapital genom s. k. regionallt1n för regionalpoli

tisk stödverksamhet inom nationella organ. Verksamheten skall bedrivas 

pfl försök under en tvMtrsperiod med början den I april 1980. 

I Sverige kommer regionallåncförfarandet att gälla NorrhoCtens. Väster

bottens, Västernorrlands och Jämtlands län samt de kommuner i Koppar

bergs och Värmlands län som gränsar till Norge. 

I Sverige blir det den regionala ut vecklingsfonden i berörda län samt 

NorrlandsfonJen som för förmedla regionalhinen. Sammanlagt uppgår re

gionallånen för de nordisJ..a liinderna till ett belopp motsvarande ca 325 

milj. norska kronor. 
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Hemställan 

Med hiinvisning till det anförda hemstiiller jag att regeringen föreslftr 

riksdagen att godkiinna 

I. de iindringar i orts planen som jag har förordat. 

-, den iindring av stödomr:idl' <> so111 jag har förordat. 

3. de fi.irslag till planeringstal för liinen t. o. 111. ;,r 1985 th:h om 

planeringens inriktning pi·1 viss del av planeringstalens hcfolk

ningsramar som jag har förordat. 

4. den utökade användningen av offertstöd till produktutvc1:klings

arhete stim jag har förordat. 

5. \"ad jag förordat om anviindningen av anslaget Bidrag till sysscl

siittningsfriimjande :1tgärder i l"orrhottcns Hin. 

C I. Regionalpolitiskt stiid: Ridragsn-rksamhct 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

179 112 008 

4 23 300 000 

356500000 

Fr:111 anslaget bestrids f. n. utgifterna för de i programbudgeten för 

arhetsmarknadsstyrelsen ( A'\.1S) umkr programmet Regionalpolitiska 

stötbtgärder upptagna delprogrammen AvskrivningsJ;111 (inkl. lokalisc

ringsbidrag och avskrivningsl:'111 beviljade enligt förordningen ( 1970: 180) 

om statligt regionalpolitiskt stöd samt infriande av statliga garantier för lfö1 

i lokaliseringssyfte till rörelsekapital och marknadsföringstitgärder enligt 

samma förordning). Utbildningsstöd. I ntroduktionsstöd. Sysselsiittnings

stiid och Offertstöd. Verksamheten regleras numera av förordningen 

( 1979: 6]2) 0111 regionalpolitiskt stöd (ändrad 1979: 812). 

Avskrivningsliln/ 
illkaliscri ngshidrag 
Utbildningsstöd 
lntroduktionsstöd 
Syssclsättningsstöd 
Offertstöd 
Infriande av statlig 
garant i för Ian i 
lokaliseringssyfte 
till rörelsekapital m. m. 
Förvalt ningskostnader 

1978/79 
Utgift 

135784 000 
10666000 
14458000 
11157000 

944000 
t. I03000 

179112000 

1979/80 
Anslag 

2%300000 
35 00000<1 
10000000 
35 000000 
40000000 

I 000000 
6000000 

423300000 

1980/81 
lkräknad ändring 

AMS Fiiredra-
ganden 

-9730(\1\(\0 -97300000 
- 50()0(\(\() - 5000000 
- ){)000000 -)()000000 
+55 000000 +55000000 
- IOOOOOOO - 10000000 

30000 + 500000 

-67 330000 -66800000 
------

Riksdagen heslutade l'lr 1979 att regionalpolitiskt stöd under budgetåren 

1979/80-1983/84 far beviljas - utöver outnyttjat utrymme av den ram för 

beslut om regionalpolitiskt stöd som har fastställts för perioden 1973/74-
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1978/79 - inom en r;1111av7400 milj. kr. (prop. 1978/79: 112 s. 140. All 

1978/79: 23. rskr 1978/79: 4351. Av ramen ber;iknas 1500 milj. kr. för av

skrivningsl:tn, 200 milj. kr. för uthildningsstöd. I 000 milj. kr. för syssel

s;ittningsstiid. 200 milj. kr. för offertstöd och 4500 milj. kr. för lokalise

rings I <"111. 

Reslut om lokaliscringsbidrag/avskrivningsh'tn har under budgtttrct 1978/ 

79 fattah för 57 milj. kr. Dessutom har hcslutsramen belastats med 17 milj. 

kr. för kapitaltillskott lH..:h administrationskostnader till Stiftelsen Industri

centra. 

Under budget[\rct 1978/79 dcltng I 500 personcr i utbildning med uthild

ningsstöd. Beslut har under budgethret fattats om utbildning av 278 perso

ner till en kostnad av sammanlagt 3.7 milj. kr. 

Ca 3 000 nyanställda deltog under budgetf1ret 1978/79 i introduktion och 

intriining för vilken introduktionsstöd har beviljats. Beslut om intrnduk

tionsstöd har under budget<iret fattats för 28 milj. kr.. vilket motsvarar 

intriining av 2 400 personer. Riksdagen har beslutat att introduktionsstödet 

skulle upphöra i m:h med utgången av första halvåret 1979 (prop. 1978/ 

79: 112 s. 90. AU 1978/79: 23. rskr 1978/79: 435). 

Följande sammanställning visar det beviljaJe syssdsiittningsstödet för 

kalender:iren 1975- 1978. 

Ar 

1975 
197() 
1977 
1978 

Beviljat sysselsätt
ningsstöJ (milj. kr.) 

:!.7,8 
23.5 
lli,I 
I 1,0' 

1 Beviljat t. o. m. den 30 juni 1979. 

Antal irsarbets· 
krafter 

4 652 
4123 
2 750 
I 939 

Garantier for lån i kikaliseringssyfte till rörelsekapital har infriats till ett 

belopp av 0.9 milj. kr. under huJgetfiret 1978/79. Beslut om garantier för 

län till rörelsekapital har under samma tiJ fattats meJ 7.7 milj. kr. Inga 

garantier för lån till marknaJsf"öringsåtgiirder har beviljats. 

Rcslut om biJrag till kommunala industrilokaler fattaJes under budget

tiret 1978/79 i 16 ärenden om totalt 29 milj. kr. På tilläggshudget l IJ till 

statsbudgeten för buJgetåret 1979/80 har riksJagcn anvisat ytterligare 12 

milj. kr. till kommunala industrilokaler i Ludvika kommun (prop. 1978/ 

79: 126 s. 23-24, AU 1978/79: 32. rskr 1978/79: 370). Riksdagen beslöt 

vidare år 1979 att stöd till kommuner för att uppföra industrilokaler för 

uthyrning fortsättningsvis skall kunna lämnas i form av avskrivnings- och 

lokaliseringslån (prop. 1978/79: 112 s. 85, AU 1978/79: 23, rskr 1978/ 

79: 435). Medel för detta ändamål anvisas Järför numera inte unJer särskilt 

anslag. 
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A rhct .1·11111rk11aclss1_1·r<'lsc11 

Avskrivning" I :·i 11. A\1S beriiknar medelshehovet for avskrivnings

bn/l1ikaliseringsbidrag till 200 milj. kr. fiir budgeti·1ret l'>HO/H I. Hiirav avser 

I milj. kr. infriande av statlig garanti for 1:111 i lokaliseringssyfte till rörelse

kapital m. m. tH:h 4 111ilj. kr. bankavgifter. 

LI t h i Id ni n g s stöd. Al'vtS riiknar med att antald personer i uthildning 

för vilken uthildningsstiid beviljas kommer att uppgfi till I 700 under bud

getäret 1980/81. Uthetalningarna heräknas under samma tid uppgf1 till 30 

milj. kr. 

Sys se Isättnings stöd. Uthyggnaden av stödet till nya onm'1den och 

den heloppsmiissiga förstiirkningen hör enligt A 1\.-1 S verka attraktivt för ett 

större antal företag iin tidigare. För budget{1ret 1980/81 heriiknas ett me

delshehov av 90 milj. kr. 

0 ff ert st öd. A M S heriik nar medelshehovet för hudgetf1ret 1980/81 till 

30 milj. kr. 

Fiirnlraga11dc11 

Jag har tidigare redovisat riksdagens beslut om en fem{1rsram för heslut 

om regionalpolitiskt stöd för budgetären 1979/80- 1983/84. Denna ram och 

dess fördelning pi1 olika stödformer utgör den hiista informationen om 

riksdagens beslut om vilka medel som ställts till regionalpolitikens förfo

gande och hur de skall disponeras under nämnda km<'1rspcriod. 

Storleken av de anslag som tas upp i denna budgetproposition bestäms 

huvudsakligen av de beslut som fattas pf1 grundval av nämnda ram och de 

ramar som gällt för tidigare hudgettlr. Utbetalning av stöd sker niimligen i 

regel under flera är efter att beslut om stöd har fattats. 

De för flera anslagsposter minskade beloppen skall därför inte ses StHTI 

ett tecken pil minskade ambitioner inom regionalpolitiken. Att lägre belopp 

föreslfts beror i stället pt1 att utbetalningarna är ett resultat av flera tidigare 

ars beslut. Att dessa i sin tur inte fick den omfattning som beräknats beror 

huvudsakligen på konjunkturavmattningen. 

De medel som anvisas under delprogrammet Avskrivnings I t1 n ut

nyttjas för dels utbetalning av avskrivningslftn. inkl. lokaliseringsbidrag 

och avskrivningslån beviljade enligt den fr. o. m. den I juli 1979 till största 

delen upphävda förordningen ( 1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd. 

dels ersättning till banker för deras administrering av beviljat lokaliserings

stöd. inkl. lokaliseringsstöd heviijat enligt förordningen ( 1979: 59) om sär

skilt regionalpolitiskt stöd inom vissa varvsregioner. dels kapitaltillskott 

och administrationskostnader m. m. för Stiftelsen Industricentra. Liksom 

AMS anser jag att för budgetåret 1980/81 195 milj. kr. bör beräknas för 

utbetalning av avskrivningslftn m. m. och 4 milj. kr. för ersättning till 

banker. Totalt beräknar jag således medelsbehovet för de angivna ändamå

len till 199 milj. kr. för nästa budgetar. 

Till ut bi 1 d n in g s stöd beräknar jag i enlighet med A MS bedömning 

30 milj. kr. för budgettlret 1980/8 I. 
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In tro Ju k tio n s st ö Jet urphiirde som jag tidigare nlimnt den 30 juni 

1979. Stöd som har beviljats dessfiirinnan far hctalas ut fanpt l. o. m. den 

30 juni 1980 varför jag inte beriiknar ntigra medel hiirför för budgetaret 

I 980/8 I. 

Sys se Isättnings st ödet har kraftigt förstärkts i vissa delar av lan

det. I enlighet med riksdagens heslut tilHimras de nya reglerna för stödet 

första gtmgcn för syssclsättningsökningar under ;·ir 1979. Pil grund av 

stödets konstrnktillll riiknar jag med att medelsbehovet stegvis kommer att 

öka under en ~iu!irsreriod. För budgetiiret 1980/81 bcri'1knar jag i likhet 

med A MS rnedclshehovet till 90 milj. kr. 

0 ffe r t stödet n:dovisas under särskild anslags pm.I för första gfm,!!en 

för innevarande budgct{1r. I enlighet med AMS bedömning beriiknar jag 

medclsbchovct för buJgettiret 1980/81 till 30 milj. kr. 

Systemet med statliga garantier för l!in i lokaliseringss}'ftc till rörelseka

rital od1 marknadsföringsinsatscr har avskaffats fr. o. m. den l juli 1979. 

För att täcka förluster som kan urpkomma pf1 grund av tidigare utfärdade 

garantier för dessa lindam{1l berliknar jag i likhet med AMS för budgettiret 

1980/81 ett medelsbehov av I milj. kr. 

För förvaltnings kostnader vid A\1S beräknar jag o.5 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslb.r riksdagen 

all till Regio11a/poli1iskt stiid: Bidrag.1Terksa111he1 för budgetåret 

1980/81 anvisa ett fiirslagsanslag av 356 .500 000 kr. 

C 2. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

306014 119 

I 0.50000000 

I 0.50000000 

Behållning 67174936.'i 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 

under rrogrammet Regionalpolitiska stödåtgärder upptagna delrrogram

met Lokaliseringsltm som famnas dels (frän I juli 1979) enligt förordningen 

\ 1979: 632) om regionalpolitiskt stöd <ändrad 1979: 812), dels enligt tidigare 

förordning ( 1970: 180} om statlig! regionalrolitiskt slöd (omtryckt 

1978: .573, ändrad senast 1979: o3.'i ). 

För femi1rsrerioden 1979/80-1983/84 har fastställts en beslutsram för 

lokaliseringslnn av 4 .500 milj. kr. Dessutom fär outnyttjat utrymme av den 

bcslutsram som fastställdes för sex5.rsperioden 1973/74- 1978/79 samt be

slut som inte tas i ansrrt1k inom föreskriven tid utnyttjas. Under budget

året 1978/79 har beslut om lokaliseringsH'tn fattats med 612 milj. kr. Dessut

om har beslutsramen belastats med 4 milj. kr. för 15.n till Stiftelsen Industri

centra. 
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Fiir lukalisai11gsl!1n.:n har under hudgct;het i g.:nomsnitt b.:viljats I .(1 

;'irs riintd'riht.:t och 2.3 ;\rs anwrteringsfriht.:t. Den heviljadc riintcfrihett.:n 

motsvarar en statlig suhvention av ca IOtl milj. kr. I riintor och avh.:talning

ar har under budget:lrt.:t \978/79 inhetalats 180.0 resp. I '\9,'\ milj. kr. 

t.:tcstilendc fordringar p;~ lokalist.:ringsfan uppgick den 311 juni 1979 till 

2 897 .'\ milj. kr. 

A rhc t .1· 111ar/..11lldss1 _1 Te /.1c11 

Medelshehovct för budget:lret 1980/81 bedknas till nOO milj. kr. 

Fån•d ra1:a 11dc 11 

Riksdagen har som jag tidigare nämnt rn.:dgctt att lokalis.:ringslån under 

ferni1rspcrioden 1979/80-1983/84 för beviljas inom en heriiknad delram om 

4 500 milj. kr. För budgetäret 1980/81 bcriiknar jag ett oförändrat anslag av 

I 050 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen förcslt\r riksdagen 

att till Re1:i<111lllf>O/itis/..1 .11iid: Lof..tiliserinf.!sli/11 för budgcttiret 1980/ 

81 anvisa ett reservationsanslag av I 050 000 000 kr. 

C 3. Atgärder i glesbygder 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

'84000000 

I 04 000 000 

'Anslagen Atgärder i glesbygder och Län till investeringar för kommersiell service. 

f'rän reservationsanslaget Åtgärder i glesbygder bestrids f. n. kostna

derna för stöd till företag i gleshygdcr. intensifierade kommunala 

sysselsättningsinsatscr OKS). hcmsiindningsbidrag till kommun. driftsstöd 

till försäljningsstiillen för dagligvaror och drivmedel samt stöd till kommun 

för social service och omvårdnad enligt förordningen ( 1979: 638) om stat

ligt stöd till glcshygd. Vidare hekostas från anslaget stöd till r.:gionala 

utvecklingsfonder för speciella projekt i syfte att friimja företagsamhet i 

glesbygd. 

Från investeringsanslaget Lån till investeringar för kommersiell service 

under fonden för låneunderstöd bestrids f. n. kostnader för investeringslän 

och avskrivningsfän för kommersiell s.:rvice enligt förordningen 

( 1979: 638) om statligt stöd till glesbygd. 

Liinsstyrclscma 

Åtgärder i g I e s bygder. Samtliga länsstyrelser har inkommit med 

anslagsframställningar för budgctå.ret 1980/81. Sammanlagt beräknar läns

styrelserna medelsbehovet till 110 milj. kr. 

Lån t i 11 in ve st c ringar för kommers i e ! I service. Samtliga 

länsstyrelser med undantag av länsstyrelserna i Södermanlands län och 
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Malmöhus liin har inkommit med anslagsframstiillningar for budgetilret 

1980/81. Sammanlagt beräknar länsstyrelserna medclsbehovet till '.!'.!.7 

milj. kr. 

f"(iredr111-;1111clc11 

Stöd till företag m:h kommuner i glesbygd an\'1sas for innevarande 

budgetaret under detta anslag och investeringsanslaget I .fu1 till investering

ar för kommersiell service. Den av mig inledningsvis nämnda nwderniser

ingen av budgetsystemet innebär bl. a. att kapitalbudgeten försvinner med 

utgiingen av innevarande budgetär. Mot denna bakgrund ser jag det som 

fördelaktigt att medlen för glcsbygdsstödet i fortsättningen kan anvisas 

under samma anslag. Medlen under detta anslag hör i fortsiittningen alltsti 

fä disponeras för de iindamftl som gällt för de bt1da anslagen. Anslaget bör 

därför fortsättningsvis disponeras för 

- avskrivningsltln till företag i glesbygder enligt 6 * förordningen 

( 1979: 638) om statligt stöd till glesbygd. 

- avskrivningslän, investeringsltrn eller driftstöd till näringsidkare enligt 

3'.! *förordningen om statligt stöd till glesbygd. 

- hemsändningsbidrag till kommun enligt 3'.! * förordningen om statligt 

stöd till glesbygd, 

- bidrag till kommuner för intensifierade kommunala sysselsättningsin

satser enligt 61 *förordningen om statligt stöd till glesbygd. 

- investeringsstöd eller driftstöd till kommuner eller landstingskommuner 

för samhällelig service i glesbygder enligt 70 * förordningen om statligt 

stöd till glesbygd. 

- stöd till regionala utvecklingsfonder för särskilda projekt som främjar 

företagsamhet i glesbygder och skärgårdar. 

Den odisponerade behållning som vid utgången av budgetåret 1979/80 

kan finnas kvar på det nuvarande investeringsanslagct Lån till investering

ar för kommersiell service bör föras över till förevarande anslag. 

Glesbygdsstödet bidrar till att förbättra levnadsvillkoren för människor 

som bor i glesbygd. Anslaget bör därför för nästa budgetår räknas upp mr.:d 

20 milj. kr. till sammanlagt 104 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ätgärder i glesbygder för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av I 04 000 000 kr. 

C 4. Täckande a'' förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbyg

der m.m. 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 000 

I 000 

Friin anslaget bestrids kostnader för att infria statlig garanti för lån till 

företag i glesbygder och till anskaffning av varulager enligt förordningen 
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( 1979: 63Xl 1H11 statligt stöJ till glcshygd. Vidare hestrids fri\n detta anslag 

kostnader for att infria garanti för lim som har liimnats enligt förordningen 

( 1973: 608) om statligt stöd till kommersiell service i gleshygd. förordning

en ( 1976: 211X) om statligt stöd till skärg~trdsfiiretag och förordningen 

( 197X: 4(1)) om siirskilt stiid till lantbruksfiir.:tag i vissa glesbygder. 

Lii nsst_\'rt'!St'l"llil 

Samtliga Hinsstyrclscr med undantag av fänsstyrclsen i l\falmöhus fan 

har inkommit med anslagsframstiillningar för hudget:'\ret 1980/81. Sam

man\ag\ fi.'iresH1r hrnss\yre\serna en ram for s\al\ig garanti pf1 5h,9 milj. kr. 

Fiiredrai:u11dc11 

Med hiinvisning till vad jag anfört vid min anmälan av anslaget C 3. 

Åtgiirder i glesbygder om glesbygdsstödct bör ramen för statlig kreditga

ranti för lån till företag i glesbygder och för lån till anskaffning av varulager 

räknas upp för nästa budgetår till 41 milj. kr. Jag förordar vidare att 

regeringen inhiimtar riksdagens medgivande att bemyndiga myndighet att 

biträda ackord eller cfterge statens riitt på grund av garantiåtagande för lån 

till företag i glesbygd och for lti.n till anskaffning av varulager. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med I 000 kr. 

fag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen att 

I. medge att regeringen får bemvndiga myndighet att biträda ac

kord eller eljest efterge statens riitt på grund av garantiåtagande 

för lån till företag i glesbygd och län till anskaffning av varulager . 

., medge att under budgetåret 1980/81 statlig kreditgaranti för lån 

till företag i glesbygder och för län till anskaffning av varulager 

beviljas med sammanlagt högst 41 000000 kr., 

3. till Tiidduu/1· m'.fi'ir/11stl.'r rit/ grund m· kreditgarantier till.fi'irctag 

i gleshyi:der 111.111. för budgetnret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

C 5. Åtgärder m. m. i anslutning till länsplanering 

1979/1980 Anslag 

1980/ 1981 Förslag 

J'iOOOOOO 

35 000000 

Från anslaget bestrids kostnader för att vidareutveckla åtgärdsförslag 

som redovisas i länsplancringen. Samtliga liinsstyrelscr har tilldelats medel 

frän anslaget för projektarbete av den typ som tidigare bedrevs av siirskil

da delegationer och arbetsgrupper med uppgift att samordna regional- och 

sysselsättningspolitiska åtgärder i vissa län. 
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Lii 11s.1·1_1·re/.11·n1a 

Sa111tliga !Linsst\ n:lscr har inl.;ornmit med anslagsframstiillningar fiir bud

geti·1ret 19~0/~ I. Sammanlagt beriiknar Hinsstyrelserna medclsbehovet till 

(10.7 milj. kr. 

Fiiri·draga 111/i-11 

Projektarbetet skall kunna omfatta ~1tgtirder inom alla de sektorer som i 

Hinet bediims ha regionalpolitisk betydelse. Avsikten är att frt fram viil 

genomarbetade lH.:h konkreta förslag sii att beslut kan fattas av berörd 

instans. Sjiilva genomförandet frtr sedan ske med vanliga medel rn:h av 

ansvariga myndigheter och organ. 

Projektverksamheten har i och med inrättandet av detta anslag kunnat 

breddas till att omfatta samtliga län. Medlen har fördelats till Hinsstyrelser

na i huvudsak efter syssclsättningsproblemens sv{1righetsgrad i hinen. Pri

oriteringar och beslut om anviindningen av tilldelade medel svarar liinssty

relsen för. 

.lag vill understryka vikten av den decentralisering till länen av ansvar 

for och befogenheter i regionalpolitiska fr{tgor som skett. Genom anslaget 

har ocksit t:q betydelsefullt steg i striivanJena mot en mer konkret och 

r1tgiirJsinriktad Hinsplanering kunnat tas. 

V erksamht:ten i denna form är ny i många län och innan ytterligare 

erfarenheter har vunnits beräknar jag ett oförändrat rnedclsbehov för nästa 

budgetttr. 

Jag hemställer att regeringen föreslttr riksdagen 

att till A1i-:iirder 111.111. i a11s/11111i11g rill lii11spla11eri11g för budgetåret 

1980/81 anvisa etl reservationsanslag av 35 000 000 kr. 
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D. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

Rävaruprodukti()nen och r{1varufor~ii1jningen har ~tor hetyddse för 

mänga fander. Flera ut vel.'.klingsfander ~ir för sina exportinkomster helt 

heroende av rävaruförsäljning. Manga länder har en industrisektor ~om iir 

hdt heroende av c:; friktitmsfri fl.irsö1jning med rävaror. Stora prisfluktua

titmer och störningar i försörjningen iir emellertid inte ovanliga. Det iir mot 

denna bakgrund naturligt att det internatinnella intresset för rtivarufrf1gor 

iir stort. Både i FN:s regi och inom andra mellanstatliga organisationer 

pt1gär ett flertal olika utredningar och diskussioner i syfte att finna meuc\ 

för att stabilisera marknaden för ravaror. Under de senaste t1ren har de 

energihiirande råvarorna. framför allt oljan men ~iven uran och kol. iignats 

särskilt! uppmiirksamhet. En viktig trend i rtivarupolitiken sådan den har 

utformats i de större industrifänderna under senare ttr har varit strävan att 

trygga den egna försö1jningen med mineralrtivarnr. 

Sverige tillhör de liinder som har en mycket hög råvaruförbrukning per 

capita. För t. ex. nickel är den högst i viirlden. Vi iir i manga avseenuen 

helt beroende av import. men är för vissa rt1varor relativt stora exportörer. 

t. ex. av järnmalmsprodukter. Genom den ökande och allt mer diversifie

rade utrikeshandeln med mineralri'lvaror knyts Sverige allt starkare till 

omvärlden med de risker detta medför. Av erfarenhet vet vi att indu~trins 

anpassning till ändrade förutsättningar för råvaruforsörjningen kräver lång 

tid och att prisutve.:klingen och produktionsförhållandena för råvaror på

verkar industristrukturen. Det är därför angläget att föränuringar kan 

förutses i god tid och att förutsättningarna för inhemsk produktion av 

rflvaror kontinuerligt prövas til. a. på grund av den positiva effekt som en 

sådan produktion kan fä på handelsbalanscn. 

Utredningar 

Utformningen av politiken såvitt gäller rävaru- och naturresursomrädet 

förutsätter en samlad överblick över hela rilvaruområdet och jämförelser 

mellan utvecklingen för olika rävaror. Under {1ren 1977- 1979 har därför en 

betydande mängd beslutsunderlag i dessa avseenden tagits fram genom 

olika utredningar. 

Den år 1974 tillkallade mineralpolitiska utredningen (I 1974: 02) avläm

nade år 1977 delbetänkandet (SOU 1977: 75) Industrimineral. Utredningen 

har under åren 1978-1979 publicerat rapporter om malmtillgångar och 

prospektering, forskning och utveckling inom svensk mineralindustri samt 

miljöpåverkan och återställning vid mineralutvinning. Genom delbetän

kandet (SOU 1979: 40) Malmer och metaller har utredningen fullgjort sin 

första uppgift att utarbeta langsiktiga prognoser över Sveriges försörjning 
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nh:d mineraliska iimnen fiir tiden till :ir 2000. lltredningl'n har 0L'ksi1 till 

urrgift all rti grundval aV de gjtmla rn1gn\lSl'1"na iiverviiga \llll en ändrad 

inriktning elkr utformning av minL'I"<tlpt>litikL'n iir motiverad ml'd hiinsyn 

till sarnhiilkts l:rngsiktiga hdlllv. Arht:icl bcr;ikna-, vara ~lutfiirt i hii1jan av 

{1r 19XO. 

Bland utrl'dningens ,lutsahcr i nyssniimnda delhetiinkandc (SOll 

l'J79: 40) kan niinrnas att den tot<tla {1rliga svenska rnalmhrytningen. s,1rn 

;iren 1955-1975 iikade fri"tn 21 milj. hm till 51 milj. ton. under tidL·n till t1r 

19X5 \'iintas iika i betydligt li1ngsarnmare takt till 57 mil.i. ton. Ar 2000 

hediims brytningl'n vara til-o2 milj. ton. J;irnmalmsbrytningen viintas öka 

myt:kl't limgsamt. medan stiirre iikningar förutse~ fiir koprar. zink ot:h 

volfram. Prisökningar ri·i flera metalkr viintas ml'Jflira att viirJL't av rn1-

Jukti11nen ökar snabhare iin rroJuktillllS\lllymen. Antakt anstiillda i gruv

industrin skull..: med denna rr,iduktillnsut veckling minska fri"tn 12 X80 :1r 

1977 till 10600-11000 i1r IYX5 ,1d1 till X500-X900 itr 2000. Utredningen 

framhidkr dock att rrognll-.erna for brytning ,1ch antalcl anstiillda antagli

gen innebiir en underskattning dkrsom man inle kunnat forulse rn1Juk

ti,1n fr{1n iinnu inte urp1iick1a fyndigheter. Dessutom bygger rrognoserna 

pii anlagandel all inga <ltgiinkr i syfte all fiirbiillra industrins konkurrens

fiirmiiga vidtas friin samhiillcts sida. 

Den mineralr,1li1iska utredningen hediimer viJare att den svenska för

brukningen av metalkr kommer all öka lttngsammare i framlit.len iin hit

tilb. De metalkr som viintas fa Jen snabbaste fiirhrukningsiikningen iir 

liillmctallcrna titan ,ich magnesium. SLllTI anviinds i konstruk1ioner diir låg 

vikt iir angeliiget. samt lcgeringsmelallerna krom. molybden. volfram. 

kobolt \lt:h vanadin. som anviinds i bl. a. sret:ialstålindustrin. Vad giiller 

försii1:jningen med metaller konstalerar utreJningen att Jen svenska rro

J11kti,1nen i framtiden f'iirmodligen kommer att svara fiir en mindre dd av 
försörjningen. De mest kriti>.ka metallerna frän försi.itjningssynpunkt sLigs 

vara legerings metallerna molyhden. volfram m:h k,ihPlt. Diircfter följer 

legeringsmctallerna mangan. kn.1m och nit:kel samt titan. 

Pä begiiran av ribJagen (l\U IY7X/79: 43. rskr 197X/79: 369) har nyligen 

inom industridepartementet gjorts en inJustrirolitisk utviirJering av visst 

grundliiggandc material rörande kalkbruksindustrin. UtvLirJcringen har i 

huvudsak gett följande slutsatser. Produkti,1nen av och efterfrt1gan pä 

kalksten ot:h kalk har stagnerat unJer senare är. Starkt hiJragande orsaker 

hiirtill har varit en minskande cementproduktion - som följd av minskat 

b11stadsbyggande - och tekniska fi.iriinJringar i t:ellulosaindustrin och den 

kemisk<t ind11~trin .. Även i framtiden väntas L'fterfrågeutvet:klingen stagne

ra eller minska i tlertalet viktiga förbrukningssektorer. Fiirbrnkningen för 

byggnadsiindamrtl viintas bli oförändrat låg. samtiJigt som järn- och stälin

Justrin kommer att minska sin kalkförhrukning. Inom jordhruket finns det 

Jot:k utrymme för en ganska hetydande ökning av kalkningen. Vidare kan 

en ökad kalkning emobcs av sjöar för att mot verka försurning. Inom Je 
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sektllr\:r Jiir efterfragan viintas öka kan behovet tiickas rneJ kalk lKh 

kalk~ten av ganska lttg kvalitet. som ofta kan proJuL·eras lokalt. De flirctag 

som producerar kalk av högre kvalitet fört. ex. metallurgiska iindamtil kan 

diirfi.ir fri en ytterligare forsiimrad avsiittningssituation. Strukturanpass

ningar i syfte att möjliggöra en samordnad planering av kalkstensuttaget 

och marknadsföringen biir diirfor bedömas positivt. 

P:1 uppdrag av regeringen har statens inJustriverk tiJigare utrett vissa 

frrtglir rörande kalksten samt brytning av alunskiffer och diabas. Industri

verket har ocks;·i hdt nyligen fardigst;illt en utrL'dning om utvinning av 

sand \lch grus. Utredningen innehMler en allm~in översikt över landets 

grusforsörjning och över möjligheterna till en ökad utvinning av sand och 

grus fr<\n haVSllmr[1Jen. Vidare redovisas Je havsomräden som kan vara 

av intresse att geologi~kt kartera med avseende pf1 lösa avlagringar. Slutli

gen redovisas ockst1 principerna för tillståndsgivning och statens engage

mang viJ sand- och grusexploatering. 

Under år 1978 tillkallades en kommittc tfo 1978:01) med uppdrag att 

utreda frflgan om riktlinjerna för den framtida naturresurs- och miljöpoliti

ken. I utredningens direktiv tDir. 1978: 7) framhölls bl. a. vikten av att 

noga pröva Je olika medel som kan utnyttjas för att p[1verka samhällsut

vecklingen i en riktning där större hänsyn tas till behoven av en förbiittraJ 

hushällning med naturresurser och till miljökrav i enlighet Jiirmed. 

Gruvindustrin 

Av den gll1bala gruvproduktionen svarade Sverige fir 1979 av j;irn för 

drygt 3 ':i. av bly och zink för drygt 2 r:;. av silver for ca I . .'i,.; och av 

koppar för 0. 7 r~;. Sverige :ir sttlcdes en betyJande producent av jiirn

malmsprndukter. Även gruvproduktinnen av bly, zink och koppar är om

fattande. Vid en internationell jämförelse mäste Jock de flesta svenska 

gruvorna betraktas som smt1. även om Sverige som malmproducent bety

der mycket frtm europeisk synpunkt. 

Gruvindustrin utgörs i huvudsak av jlirnmalms- och sulfidmalmsgruvor. 

År 1977 var det totala försäljningsvlirdet 2 400 milj. kr. och det totala 

förädlings värdet I 450 milj. kr. Sammanlagt sysselsätts i dag knappt 12 000 

personer. Järnmalmsgruvorna svarar för ca två tredjedelar av såväl föräd

lings värdet som sysselsättningen inom den samlade svenska gruvindustrin. 

farnmalmsgruvindustrin karakteriseras av att ett fåtal stora enheter sva

rar för huvuddelen av hå.de produktionen och antalet ans@IJa. Ett företag, 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), dominerar branschen och har sin 

verksamhet koncentrerad till relativt fä men stora gruvor i norra Sverige. 

Den mellansvenska järnmalmsgruvindustrin bestar av relativt små gruvor. 

Dessa ingår nästan alla i företag och koncerner med verksamhet inom järn

och stålindustrin. 

Ett företag. Boliden Metall AB. intar en dominerande ställning inom 
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sulfiJmalmsindu~trin. Branschl'n. och lb framför allt Boliden. bnncteck

nas av en omfattande integration framtit i fi.iriidlingslcdl·t. 

Orsakerna till de svenska järnmalmsgruv1irna~ successivt försiimrade 

konkurrenskraft iir flera. Stora daghrnttsgruvor med higre brytningskost

nadcr och större möjlighcter att möta kostnadsslegring<tr iin de svensk;1 

gruvorna har öppnats i andra liinder. Sänkta sjöfraktknstnader. bl. a. herp

ende på större tonnage. har yllerligare stärkt dessa gruvors konkurrens

kraft p;'t den viisteuropeiska marknaden. Det senaste äret har dock priserna 

på sjöfral..:ter ökat starkt. De svenska järnmalmerna iir vidare till stor del 

fosforrika. Antalet stftlverk som använder stidana malmer har under senare 

är minskat bl. a. heroende pt1 utvecklingen av mindre kostnadskriivande 

processer för jiirnframstiillning frjn icke-fosformalmer. Stftlproduktionen i 

världen nf1dde {1r 1974 en hiig nivä och minskade sedan starkt till följd av 

den omfattande lägkonjunkturen under flera t1r. Siirskilt markant var ned

gtmgen vid stålverk inom EG-lfmderna. som är Sveriges dominerande 

avnämare för jiirnmalmsprodukkr. Under de tv;\ senaste ären har stftlpro

duktionen gradvis ökat. iiven inom EG-länderna, och Sveriges export av 

järnmalmsprodukter har till följd diirav ocksf1 ökat kraftigt. farnmalmspri

serna ligger dol:k fortfarande mycket lågt och medger vinst endast vid ett 

fåtal gruvor i viirlden. 

Sulfidmalmshrytningens lönsamhet pt1verkas kraftigt av metallprisernas 

förändringar pft världsmarknaden. Särskilt kopparn visar stora prisfluktua

tioner. Priserna pa de viktigaste av de metaller som utvinns av malm från 

de svensl;.a sulfidmalmsgruvorna har nu ökat kraftigt efter att de senaste 

ären ha legat på en låg nivf1. 

Nedläggningar av gruvor under senare år har drabbat främst mindre 

järnmalmsgruvor i Mcllansverige. Produktionen har koncentrerats till förre 

orter. Regeringen beslöt i juni 1978 att en delegation skulle inriittas för 

samråd mellan de i Mellansverige verksamma gruvföretagen. berörda sam

hällsorgan och arbetsmarknadens parter i frftgor som rör den mellansvens

ka gruvindustrins förhållanden och utveckling. Delegationen har till upp

gift att swdera de möjligheter till på sikt lönsam verksamhet inom mellan

svensk gruvindustri sl!m finns eller kan skapas. I enlighet med riksdagens 

bcgiiran (prop. 1978/79: 126, NU 1978/79: 43. rskr 1978/79: 369) uppdrog 

regeringen i augusti 1979 åt delegationen att särskilt granska vissa förslag 

rörande utvecklingsarbete i Grängesberg. Arbetet bedrivs i nära samarbete 

med bl. a. berörda myndigheter och mineralpolitiska utredningen. Delega

tionen beräknar avsluta sitt arhete under våren 1980. 

Processutvccklingen i Ranstad fortsätter i enlighet med det treåriga 

forskningsprogram som inleddes budgetåret 1978/79. För budgetåret 1980/ 

81 har beräknats 38 milj. kr. 
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Brytning m. m. 

Under t\r 1979 beriiknas 25.4 milj. ton järnmalm ha brutits i Sverige. 

vilket innebär en ökning frän är 1978 med 4.6 milj. ton. Malmleveranserna 

frtm gruvorna beriiknas ha ökat frtin 24.9 till 29.3 milj .. varav 25.4 milj. ton 

- en ökning frän ttr 1978 med 4.1 milj. ton - beriiknas ha exporterats. 

farnmalmslagren har minskat kraftigt sedan föregående f1r t11.:h uppgftr nu 

till 6 milj. ton. Exportvolymen iir hilg. 

Brytningen av sulfidmalmer heriiknas ha uppg~ttt till 13.1 milj. ton är 

1979. vilket innebiir en minskning i förhi:lllande till 1978 rtrs brytning med 

0.5 milj. ton. Metallinnehället i den prodt11.:erade sligen har för koppar 

uppgMt till 49000 ton (47000 ton ttr 1978), för bly 870lKl ton (~COOO ton är 

1978) och för zink 201000 ton ( 161000 ton är 1978). 

Frän tonnagesynpunkt iirjiirnmalm viktigast. Gruvproduktionen av kl>p

par visar dock den snabbaste iikningstakten. Mellan åren 1960 och 1975 

var ökningen i genomsnitt 5.5 r:-;.. per ttr. 

Sverige iir sjiilvfilrsö~jande i frb.ga om jiirn-. bly- och zinkmalm. Bryt

ningen av kopparmalm tillgodoser ungeför en tredjedel av landets beht1v. 

Diiremot saknas brytviirda tillgfmgar av aluminium och av de allra flesta 

legeringsmetaller. Utvinningen av industrimineral. dvs. sådana mineral 

som utvinns i annat syfte iin för sitt metall- eller briinslcinnehålls skull. 

t~icker inte landets behov. 

Av den svenska gruvproduktionen vidareföriidlas endast en del inom 

landet. Det mesta av järnmalms produkterna exporteras. !\ v gruvblypro

duktionen vidareföriidlas ca 60 r:; till räbly och raffinerat bly inom landet. 

Gruvproduktionen av koppar vidareföriidla~. Någon vidareföriidling av 

zinksligen till zinkmetall förekommer inte. 

Många råvaror och flera viktiga metaller varierar kraftigt i pris och 

förbrukning. Priserna för de allra flesta metallerna sjönk till en mycket låg 

nivå under b.ren 1974- 1976. En kraftig återhiimtning. med början i slutet 

av ar 1978. har ägt rum. Priserna för bly. guld och silver ligger nu högt. 

Även priset på kllppar har stigit kraftigt under det senaste i\ret. Zinkpriset 

befinner sig fortfarande pä en nivt1 diir manga producenter av zinkmetall 

tvingas redovisa förluster. 

Internationellt arbete 

I syfte att motverka prisvariationer. som ger upphov till svårigheter för 

såväl företag som nationer. har under senare år allt flera krav ställts på att 

internationella överenskommelser skall träffas för att stabilisera råvaru

marknaderna. Dessa krav har förts fram främst av utvecklingsländer. vilka 

för sina exportintäkter och ekonomiska utveckling över huvud taget ofta är 

beroende av prisutveeklingen för ett fätal råvaror. Vid UNCTAD:s (FN:s 

konferens for handel och utveckling) fjärde konferens är 1976 fat-
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taJes L'lt principheslut nm L'lt s. k. intL·greral program for riivarnr. lk 

centrala Jelarna av pn1gramrnl'l gi1r ut p;1 att stabilisera ri1varupriserna p[t 

en rimlig nivt1 genom buffertlagring eller andra <'1tgiirJer. Sedan :·1r 1976 har 

övcrl~iggningar p<"1ga1t dels om att hygga upp en gemensam fond för finansi

ering av buffertlager. dels ,im prisstabiliseranJe ittgiirder för ett lkrtal 

enskilda r{1varor. Dessa överbggningar fortsatte under {ir 1979. hl. a. i 

samhand med U!\CTAD:s femte konferens. 

Samarbl'le mellan ri1varupn1ducL·randc famler fiirckornmer för flera me

taller och mineral. hl. a. kopp<tr och hauxit. StriivanJen att genl1m samord

nat hanJl<mJe uppnt1 högre priser har Jock haft endast hcgriinsad framgirng 

hittilb. 

Ln annan inriktning har Organisatill!1en för jiirnmalrnsexporterande 

länder 1APFF). Dennas huvuJuppgift iir att friimja en halanserad gkihal 

utveckling av jiirnmalmsindustrin genom att skapa biittre förutsiiltningar 

för varje enskilt meJlernsland att vidta lämpliga ;itgiirJer avpassade till de 

cgna pn1hlemen. Sverige ingftr i organisationen sedan dess grundande nr 

197'.'i. Organisatil!nen har utsett en gennalsekreterare och ett mindn: kansli 

samt faststiillt elt arbetsprogram. i vilket ingfir flera olika utrcJningar om 

jiirnrnalmsmarknaden. En ministerkonferens hölls under itr 1979. Under 

denna konferens diskuterades bl. a. den allmiinna situationen p{1 järn

malmsmarknaJen. 

Regeringarna i de nordiska Hinderna bcslutade är 197'.'i att utreda den 

nordiska ri\varu- och naturresurssituationcn. Ar 1976 <tvgavs en forsla. 

heskrivamle rapport. I november 1977 avlämnades en rapport med förslag 

bctr~iffanJc nordiskt samarhete för l1lika riivaror. Dessa förslag diskuteras 

nu mer ingftcnde i l1lika expertgrupper. I oktober 1979 beslöts att ett 

geologiskt samarbete i syftc att identifiera större malmförandc formationer 

skulle inledas pt1 Nordkalotten. 

FN:s tredje havsriittskonfrrens höll tir 1979 sin t1ttonde scssion. Under 

sessionen gjordes stora framsteg mot ett slutligt förslag till en konvention 

om havets nyttjande. Arbetet koncentrerades till frågan om organisation 

och styrning av den myndighet som konferensen föreslt1r skall förvalta 

djuphavet~ mincraltillgt1ngar samt under vilka former utvinning skall ske 

och hur stor andel av dc framtida inkomsterna som skall tillfalla myndighc

ten. Ett annat centralt ämncsomr[1dc för diskussionerna gällde omfattning

en av den ekonomiska zon som kuststaterna föresll\.s förvalta samt vilka 

rä1tigheter de kustlösa staterna skall tillerk;innas inom de ekonomiska 

zom:rna. Konferensen avser att sammanträda till ytterligare en session i 

New 't'ork och i Geneve under nr 1980. 

Myndighetsarbetet 

Statens industriverk har det centrala ansvaret pi\. myndighctsplanet för 

bl. a. mineralpolitiska frågor. Enligt direktiven till mineralpolitiska utrcd-
7 Riksdagen JC)7C)/80. I sam/. Nr/()(). Bilaga 17 
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ningen biir industriverket iiverta rrog!hl'>arhctL'l irll>lll 1.1mrad1.·t ,1.·da11 d1.· 

sakkunniga har gj11rt vissa rrognoser. Med hiinsyn hiirtill hniiknadö fiir 

innevarande hudgetfa medel for industriverket fiir att kunna iiverta denna 

verksamhet. Utredningen~ rrngrnisarbete har nyligen ~lntfiirt-,. 

Arbete i syfte att trygga Sveriges försiirjning med 1.ilika metaller nch 

mineral räg~1r s1.·dan mänga i1r. Sveriges geol1.1giska undersiiknings 1SGL:i 

arbete iir hiirvid av grundliiggamk betydelse. Innevarande budgct{1r har för 

statligt finansinad uranrrospektering till SG LI anvisats 1.·a 13 milj. kr. I 

avvaktan ri1 konsekvenserna av ett energirolitiskt beslut efter folk1.1mriist

ningen i j.;iirnkrartsfri1gan har för b11dgcti1rct 1980/X I medel her:iknats snm 

skall medge en oföriindrad verksamhetsvolym. 

SG U :s största urrdragsgivare iir -.edan budgl'lf1rct I '>75/76 niimndcn fi.ir 

statens gruvegendom. Frirn att tidigare i huvudsak endast ha avsett gruv

riittighetcr enligt gruvlagen Pch dcss fiiregi1ngarc omfattar niimndens för

valtning numera iiven andra tyrer av mineralfyndigheter bl. a. industri

mineral. Niimnden fi.ireslf1s budgct!1ret 1980/81 fö disponera ca 59 milj. kr. 

fiir rrospektcring. Niimnden foresläs dessutom fa rcsmser för att fullfölja 

p{1gående brytviirdhetsunder~ökningar. Dessa undersökningar avser 

friimq ni1.·kclfyndighctcn Larpvattnet i niirheten av Skellefteä. 

Delegationen for sam1.1rdning av havsresursverksamheten inriittadö den 

I mars 1979 enligt riksdagens beslut. Delegationens kansli sum iir kikali

sernt till Göteborg. fungerar som sekretariat for det liipande arbetet i 

delegationcn och ombesörjer de beredande 1.ich verkstiillande uppgifterna. 

Verksamheten har nyligen inletts. En av havsresmsdclegationens första 

uppgifter iir att i samverkan med berörda intressenter urpriitta och diirefter 

fortliipande utvcekla förslag till ett övergripande rrogram för verksamhe

ten innm havsrcsursomr{1det. Genom delegationens medverkan avses olika 

myndighcters nch andra organs arbete kunna samordnas stl att det blir 

mi.ijligt att gen1.imfiira breda kartliiggningar. inventeringar m. m. IJclegatio

nen~ arbete bedöms fä betydelse bl. a. för mineral1.ll11ri1det. 

Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGUJ är den centrala förvaltnings

myndigheten för ärenden som rör landets geologiska beskaffenhet. SG U 

skall 

- utföra allmän geologisk kartering. 

- bedriva informations- och dokumentationsvcrksamhet på det geologiska 

området. 

- på uppdrag uppsöka och undersöka förekomster av tekniskt användbara 

minen1l. bergarter och jordarter samt grundvatten. 

Verksamheten skall. med beaktande av den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingens krav. bedrivas och resultaten redovisas så att bästa möjliga 
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JcJning ges fiir beslut om utnylljanJL· av l<mdskapct. ;;iirskih berggrund. 

jMdlager n1.:h grundval ten. 

SCi LJ [1tar sig gel i logiska utrednings- och undersökningsuppdrag. Ersiilt

ning for dessa utgiir enligt grunder som fashtiills av SGU efter samri1d med 

riksrevisi1111sverkel. Uppdragwerksamheten skall ge full kostnadstiick

ning. 

SG U lelb av en styrelse. Chef för SG LI ~ir en generaldirekti.ir. Inom SG U 

finns fem byri!l.:r. niimligen berggrundsbyrän. kvart~ir- lich hydrogeolli

giska byr;lll, gel1fysiska byrirn. geokemiska byr:rn och administrativa by-

ran. 

Den I juli 1979 fanns vid SG LI 726 anstiillda. !Xirutliver fanns ell antal 

siiSllllganstiillda. Budgeti1ret 1978/79 finansierades en tredjedel av verksam

heten via anslag direkt till SG Li. Resten finansierades via uppdrag föimst 

frrin niimnden fiir statens gruvegendom men ii ven frim andr-c1 statliga myn

digheter. kommuner och före\<lg. 

Den till Stockholm f'iirlagda delen av SG LI har i enlighet med statsmak

ternas beslut tprop. 1971: 29. ln lJ 1971: l:'i. rskr 1971: 196) lokaliserats till 

Lule:1 och Uppsala. Flyttningen till Lulei1 skedde iir 1978 och till Uppsala 

första halvi·1ret 1979. Vissa delar av verksamheten ~ir sedan tidigare för

lagda till Mala. Lund och Göteborg. Drygt hiilften av per~onalen iir lokali

serad till Lule<'1 tich !v1ab och resten till södra Sverige. 

Vid SGU tillämpas programbudgetering med följande pnigramindelning. 

I. Kartering 

2. Informatillfl och dlikumentation 

3. Prospektering 

4. Speciella undersökningar 

Verksamheten under programmen l m:h 2 finansieras fr;'in reservatilins

anslaget D I. Sv..:rige' gelilogiska undersiikning: Geologi-,(.; kartering samt 

information och dokumentati1rn. 

Kostnader oeh int;ikter för SGL.':s verhamhet under programmen 3 och 

4 rL~dovisa' under anslaget D 2. Sveriges geologiska undersi.ikning: Lpp

dr;igsverksamhet. Detta ~ir ett fiirslagsanslag vilket tas upp med ett for

mellt belorr av I 000 kr. Anslaget far i princip inte belastas. För att lösa 

lillfiillig;i eller siisongsmiissiga likviditelsprnblem fiir uppdragsverksamhe

ten dispom:rar SGU en ri.irlig kredit i riksgiildskontnret pi1 5 milj. kr. 

Vi,s del av verksamheten under prngrammen 3 oeh 4 finansieras frt\n 

reservationsanslagel D 3. Svt?riges geologiska undersökning: Prospekte

ring m. m. 

lnve~teringar i utrustning finansieras frim reservalil>nsanslaget D 4. Sve

riges gcl1l,1giska undcr~ökning: Utrustning. 
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Il l. Swriges gt>ologiska undcrsiikning: Geologisk kartering samt informa

tion och dokumentation 

197X/74 l :tgift 27 lJ3 1 230 Reservation 10 I 762 

1979/XO Anslag 3\\ 'i 17 (\\lll 

l 9XO/X 1 Förs bl,! 32 302 0110 

Fr<'ln anslaget bekostas programmen I. Kartering och 2. Information 1-11.:h 

dokumentation. Utgifter n1.:h inkomster för dessa prngram redovisas under 

anslaget. 

Programmet A'urtaing nmfattar den verksamhet snrn syftar till att ta 

fram och i fnrm av kartor i regul.iära serier tillhandahälla heslutsunderlag 

för samhidlsplanering rörande utnyttjandet av landskapet. hcrggrund.jord

lagcr 1.11.:h grundvatten. Pmgrammct iir indelat i delprogram for berggrunds-. 

jordarts-. geofysisk och hyJrngeologisk kartering. Karthiggningsarbeten i 

syfte att framstiilla hesluhunderlag för avgöranden i prospekteringsfr[igor 

ingfa i programmet Prospektering. 

Programmet lnfim11atio11 och dok11111e11tutin11 omfattar den verksamhet 

som syftar till att genom insamling. hearhetning. bevarande LKh spridning 

av uppgifter om geologiska förht1llanden pil annat s[itt [in genom den 

reguljiira karteringen tillgodose allmiinna och enskilda behov av geologisk 

information. Programmet tir indelat i delprogram för infrirmation. geolo

gisk dokumentation. grundvattendokumentation. geofysisk dokumenta

tion ("Jl.:h geokemisk dokumentation. 

Av följamle sammansthllning framgfir hur kostnader (Kh intiikter för 

verksamheten fördelar sig p<'1 program och delprogram (i 1 000-tal kr.) 

Program/dclpnigram 1978/79 1979/80 1980/81 beräknar 

Utfall Anvisat SGU Föredra-
ganden 

Program I. l\artl'ring 
Bcrggrund~kartering 7 141 7000 8761 7284 
JorJartskartering 632R 6 767 8394 7204 
Gc11fysisk kartering 1965 1600 2766 I 713 
HyJrngcologisk 
kartering 2 561 2700 3 243 2867 

17995 18067 23164 19068 

Avgtlr i intäkter 31 90 80 80 

17964 17 977 23084 18988 

Program:!. /nj(irm11-
tion och Jokuml'nta-
tion 
Information 4080 3950 560.'i 4235 
Geologisk dokumcn-

tation 3 550 3 450 3843 3680 
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Pnigram/dclrn1gran1 147'/l.!74 

Utfall 

GrunJ\·attenJciJ..umen-
lati1>n _I 841 

(ie1ifysisk Jllkumen-
lali1>n I 314 

Ge11kemisk Jokumen-
tation 

12790 

A vgar i intiikti:r 134 

12656 

McJdshchllv 30620 

Sl'erigc.1 gc11/ogi.1k11 1111tfrrsiif.-//ing 

1 '17'1/XO 

_lh60 

I 'i'i(l 

126!0 

70 

12540 

30517 

1 'JXOiX I her;iJ..11a1 

SGU 

4 ~X' 

I 7•,_~ 

15486 

130 

15356 

38440 

Fiirc·dra
ganJcn 

_I KXO 

1644 

134-i4 

I_\() 

13314 

32302 

101 

I anslagsframst~illningcn fiir b11dgeti1ro:t 19XO/XI anför SGl.; i huvudsak 

följande. 

Program t. Kartering 

Gc11logiska kartor skall tillgod11sc samhiillcts behov av gcohigisk infor

mation för samhiilbplancring. för prospektering cflcr malmcr. industrimi

neral rn.:h nyttiga bergarter samt jordarter och grundvatten samt för be

dömning av miljöviirdsfri1gor m. m. Kar111rna skall ge d.:n grundliga kiinnc

dom om landets geologiska bildningar som iir en niidvjndig fi\rutsiillning 

för att lando:ts naturtillgi111gar skall utnyttjas rationellt. Kartcringcn utgör 

därför i hög grad hasen för SGU:s övriga vcrksamh.:t. Den iir 11cksi1 en 

viktig förbindelseliink mellan SGU och statliga 1H.:h kommunala myndighe

ter samt andra tiinkbara uppdragsgivar.:. särskilt i f1<iga om milji.ivitrd, 

regional plan.:ring samt mineral- och grundvalleninvent.:ringar. Viktiga 

avnämarintressen kanaliseras numera gennm SGU:s kartriid som iir cll 

rttdgivandc organ i vilket företrädarna för de huvudsakliga kartknnsumen

tcrna är represent.:rade. 

Sedan är 1974 ger SGU ut separata b.:rggrunds- och jnrdarl'ikar1111· i 

skala 1:50000. SGU gav tidigare ut kombinerade kar111r i olika skalM. 

Hittills har getts ut 30 berggrunds- och 37 jordartskartblad över södra och 

mellersta Sverige. Hiirtill kommer 30 bcrggrundskartblad över norra Sveri

ge. vilka är en biprodukt av malmprospekteringen. Detta motsvarar en 

täckningsgrad av 7 .5 r:~ av landets yta för berggrundskartor och 5 r; för 

jordartskartor. Vidare ges ut översiktliga separata jordartsgcologiska och 

berggrundsgeologiska. s. k. länskartor. numera endast i skala 1 :200000. 

Uinskarteringen är inriktad ptt landets norra delar och utgivna kartor 

täcker f. n. ungefär halva landets yta. 

SGU: s kartering i reguljära serier omfattar även geofysiska kartor !f. n. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet I 02 

c:ndast tlygmagnc:ti~ka) od1 hydrngelllogiska kartllL lk geofysiska kar

tonw utges tillsammans med herggrundskartorna i skala I :50 000. Den 

hydnigelilogiska karteringen har resulterat i tio karthlad i skala I :50 000. 

samt ni1gra iivc.::rsiktskartor. 

Sedan {1r 197'1 har ett omfattandl' utredningsarhc.::te utförts om den hydro

gel1\pgiska karteringen llCh utformningen av dess kartor. Ut redningen vi

sar att hehovet av kartorna iir mycket stort llCh att de hiir produceras i 

skal<rn I :2.'iO 000. l.kn första kartan av drnna typ piibi.i1:jades under ~ir 1978. 

Den nuvarande kartutgivningens ge1lllmsnittliga kapacitd iir 4-5 blad 

per ar av vardera herggrunds- l>Ch jordartskartor i skala I :50000. D;irut

iiver finns resurser för en viss pniduktion av herggrundskartor i samma 

skala som en hiprodukt av malmprospektt:ringen. inom vars ram huvudde

len av fiiltarbetet utförs. Vidare finns resurser for en mindre produktion av 

liinsJ..:artor iiver atcrsttiende delar av norra Sverige. Detta giiller främst 

berggrundskarteringen. Linskarteprojektd beriikna bli avslutat inom en 

tiP<1rsperiod. 

r.kd hiinsyn till landets geologiska upphyggnad och till avniimarna~ 

önskem{tl b1.:riiknar SGU att totalt ungd~ir 500 h\ad av vardera berggrunds

och jordartskart1ir i skala I :50 000 hehiiver framstiillas for att tiicka de 

viktigaste delarna av land.::t med moderna geologiska kartor. Med nuvaran

de n:surser h.::tyder dt:tta att landet kan anses t~ickt med si1dana kartor 

först omkring är 2090. 

Bctriiffande den geofysisJ..:a karteringen medger nuvarande resurser en 

produktion av i genomsnitt frm tlygmagnetiska kartblad per t1r. Denna 

pniduktion hiiller ungefär samma takt som h1.:rggrundskarteringen men 

famnar ingen valfriht'I dä man skall ta upp arbetet pä nya berggrundsblad. 

Nuvarande resurser för produktion av hydrngeolligiska kartblad avses i 

huvudsak anviindas för produktion av översiktskartor i skala I :250 000. Ett 

st1dant kartblad. som motsvarar en yta av 24 kartblad i 1:50000. beräknas 

kunna produceras pft 3 ~1r. Under en kort livcrg~ingstid tas resurs1.:r llCkså i 

anspdtk för att fördigstiilla tidigare p{1bii1:jade kart blad i I :50 000 och de 

sven~ka delarna av den hydrogeologiska Lurnpakartan. Diirutöver finns 

resurser i mycket begriinsad omfallning för detaljkartering och för att 

utföra speciella typer av översiktskartor. 

SGU anser att mb.kt för den geologiska karteringen pt1 nf1got sätt bör 

kvantifieras 1ich har diirfor försökt uppskatta vilken prnduktiofötakt som 

hehi.ivs för att det av SG U bedömda bi:: hovet av geologiska kartor skall 

kunna tillgodoses inom rimlig tid. En sadan uppskattning gjordes redan av 

1964 tirs geolLlgiutredning. Enligt denna utredning skulle som riktm~irke för 

uppbyggnaden av en kartcringsorganisation g~illa. att en landstiickande 

kartering av jord- och bergarter borde genomföras pt1 50 ar. Detta ansågs. 

med hänsyn till kraven pä kartornas innchäll nch aktualitet. vara dt:n 

Hingsta godtagbara omloppstiden. 

Karträdet har som ett avnämarkrav framfört alt målsättningen för kar-
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t.:ringL'll biir vara .:n tii.:kning av landet med kartor i skalan I :50000 pi·i 25 

tir. 
Erforderlig kapa.:itet bör enligt kartri1det byggas upp snabbt. 1'.artr;'1dets 

bediimning stiimm.:r enligt SGU vid överens med bedönrningL·n i andra 

JiinJer. SG U ser do.:k uppenbara svtirighcler att helt tillmötesga dessa 

avniimarkrav. Med hiimyn till praktiska frt1gor. s{1sorn rekrytering !l<.?h 

inliirning. har SGU därför t.v. inte ansett Jet realistiskt att sikta till en 

srwbbare utbyggnad iin att resurser suL·cessivt tillförs under totalt nio rlr s{1 

att Jiircfter tio jorJartsblad och tio berggrunJsblad t inkl. llygmagnciiska 

blad) kan utges per :ir. Med denna millsiittning kan stiirre delen av landet 

tca 70':;) vara tii.:kt med nlllderna berggrunds- och jordart kartor i skalan 

I :50000 timkring i1r ~025. 

Sammanfattningwis framh:iller SG L; att det har skett en pr1taglig tikning 

av allmiinhetens intresse för ge11fr!1gor. troligen stimulerar av energi- o.:h 

miljödiskussionen. En ökning av efterfrågan pii SGU ·. s tjänster rn:h pw

Jukter har o.:ksi1 föranletts av Jen alltmer detaljerade samhiills- o.:h miljö

planeringen. Friimst cfterfri1gas geologiska karlor och annan dokumenta

tion. 

Det ftireligger sr1lunJa en klar cfterfrhgan pä de karttyper som inghr i 

SCi U: s reguljära serier. Efterfrågan överstiger i Je llesta fall den produk

tion som tir möjlig inom belintliga medclsramar. Detta förh:lllande har 

bl. a. lett till att önskemiil framförts om alt pwvisoriska översiktskartor 

över bergarter och jordarter i.iver delar av landet skall tas fram snabbt. En 

ök;id efterfriigan pti geuinformatillll i form av kartor ll<.:h dokumentation iir 

ävi:n pf1taglig frhn brukargrupper inom prospekteringsverksamheten. 

Med Jen cfterfrt1gan p:1 kartor och dokumentation som iir för handen kan 

man förutse att efterfrf1gan pfi sikt kommer att vara större iin Jen produk

tion som iir möjlig iiven om SGU tillförs medel för viss ökning av verksam

heten. Härtill kommer att det ständigt uppsttlr nya kr:.iv pti getiinformatin

nens innchtill. vilket måste tillgodoses med nya unJersökningsmetoder och 

modifieringar av presentationsformen i kartor oeh andra framstiillningar. 

SGU beräknar meJclsbehovet för Jen geologiska karteringen till sam

manlagt 23.1 milj. kr. En resurstilldelning enligt huvudförslaget innebär 

enligt SGU för programmet Kartering en omfattning av 199.59000 kr. Detta 

medfiir en minskning av personalinsatsen med 2 . .'i ttrsverken. 

BerggrunJskartering 

För buJgeH1ret 1980/81 beräknar SG U totalt för delprogrammet herg

grunJskartering 8 761 000 kr. Härav avser enligt SGU 7 744 000 kr. huvud

förslaget. 17 000 kr. utökad personalutbildning och I milj. kr. en utökning 

av verksamheten. 

Huvudförslaget inneb~ir jämfört med budgetl\ret 1979/80 en reducering 

av verksamheten. vilket framför allt drabbar de geologiska och markgeofy

siska arbetena samt Jen kemiska analysverksamheten. 
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.l11rdarlskarlering 

För htH.lgetaret 1980/81 bcriiknar SG LI tlllalt för 1..klpn1grammt.:1 _i1..irdarls

kartering 8 394 000 kr. Hiirav avsi:r enlig! SGU 7 475 000 kr. huvudförsla

get. 19000 kr. utökad p1..'rsonalutbildning och 900000 kr. en ulökning av 

verksamheten. 

Huvudförslaget innehiir .iiimfört med hudget[11·et 1979/80 en minskning 

av verksamheten. Hittilb vidtagna rationaliserings!1tgiirder har under hud

get{lf'en 1978/79 11ch 1979/80 miijliggjort en wrksamhet i niistan oföriindrad 

omfattning. men för budget{1ret 1980/81 kan det förutses att rati1rnalise

ringsvinsterna inte liingre riicker till att k1..1mpenscra anslagsbortfallet. 

Geofysisk kartering 

För budget[iret 1980/81 heriiknar SG LI totalt för delprogrammet geofy

sisk kartering 2 766 000 kr. Hiirav avser enligt SG LI 1 754 000 kr. huvud

förslagt.:1. 12000 kr. utökad personalutbildning nch 1 milj. kr. en utökning 

av vi:rksamheten. Vid medl'lstilldelning enligt huvudförslaget kommer en 

yta motsvarande fyra kartblad att kunna flygmiitas umkr llygsiisongcn 

1980/81. 

Hydrogeologisk kartering 

För hudgetäret 1980/81 beriiknar SG LI totalt för delprogrammet hydro

gi:ologisk kartering 3 243 000 kr. Hiirav avser enligt SG U 2 986 000 kr. 

huvudförslaget, 7 000 kr. utökad personalutbildning och 250 000 kr. en 

utökning av verksamheten. 

Huvudförslaget innebiir att kart framställningen mi'tste bedrivas i i:tt lb.ng

sammare tempo iin vad SGU har föreslagit i sin anslagsframstiillning. Det i 

anslagsframstiillningen for budgetf1ret 1979/80 presenterade projektet att 

med utgtmgspunkt frän det material som insamlats för F.uropakartan utar

beta en hydrogeologisk karta över Sverige i skala I: 1 milj. kommer att 

inledas i begriinsad omfattning. 

Program 2. Information och dokumentation 

En av SG U: s huvuduppgifter iir att dokumentera olika geologiska förete

elser och sprida information härom. 

Begreppet "geologiska företeelser" används här som en sammanfat

tande benämning på iakttagelser inom de olika geovetenskapliga ämnes

områden som faller inom SGU:s verksamhet och kompetens. Dokumenta

tion av företeelser inom dessa omrf1den är ett ordinarie inslag i SGU:s 

arbete inom programmen Kartering. Prospektering och Speciella under

sökningar. Resultaten redovisas bl. a. i de ordinarie kartserierna med be

skrivningar, i särskilda publikationer inom och utom SGU, pb. arbetskar

tor. i interna rapporter och i uppdragsrapporter. 

Annan dokumentation. dvs. sådan som inte tas fram inom programmen 
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Kartering. Prospektering och Sp.:-ciclla undersiikningar. utförs inom ramen 

for programmet Information och dokumentatilln. 

Programmet ~ir i el! upphyggnads- och utredningsstadium. Oct iir iin si1 

liingc wfat all ange den nivi1 inllm de olika delprogrammen vid vilken 

skilda behov av uppgifter kan anses tillfredsstiillda. 

SGU anser all inllm dclprllgrammct Information hela den kunskapsfond 

som SGU förfogar övn i form av rapporter. puhlikationer. arbetskartor. 

daghöcker. malmprover. borrkiirnllr. jnrdprnver. observatillner. miitdata 

o. d. snarast bör göras liittillgiinglig genom uppbyggnad av cl! geodata

arkiv. fi.irsell med ADB-anpassad teknik llch utrustning for allsidigt an

viindbara presentationsmetnder. Enligt SGU:s uppfällning biir man vidare 

str~iva efter all snarast bygga upp en informatinnsverli.samhet utåt om sin 

existens. kompetens llCh kunskap inom olika verksamhetsområden. 

En resurstilldelning enligt huvudförslaget inncbiir enligt SGU för pro

grammet Information och dokumentation en omfallning av 13980000 kr. 

Personalinsatsen inom programmet mi1ste dä minskas med ca 1.5 fasver

ken. 

Information 

Verksamheten inom delprogrammet omfatlar SGU:s biblilitek. museum 

med samlingar llCh utställningsvcrli.samhet. extern och intern information 

samt publicerings verksamhet och gcodataarkiv. 

För budgcti1ret 1980/81 beriiknar SG U totalt 5 005 000 kr. for delpro

grammet Information. Hiirav avser enligt SGU 4 377 000 kr. huvudförsla

get. 53 000 kr. utiikad personalutbildning och I 175 000 kr. en utökning av 

verksamheten. I den sistniimnda summan ingt1r medel. 2'.'0 000 kr. för all 

inriilla el! centralt arkiv för SGU i Uppsala i enlighet med allmiinna 

arkivstadgan. 

GeolLlgisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet är f. n. indelad i fyra projekt. nämli

gen allmängeLilogisk dokumentation. industrimincraldokumentation. hio

stratigratisk dokumentation och deltagande i lnternationcl Gcological Cor

relation Prligramme ( IGCP>. 

SG U berHknar llitalt för budgetf1rct 1980/81 3 843 000 kr. till delprogram

met dvs. huvudförslaget 3 832 000 kr. jämte 11 000 kr. för utökad personal

utbildning. 

Grundvattendokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Cirundvatlendllkumentation omfat

tar grundvattenobservationsnätet. SG U :s brunns- llch horrdataarkiv samt 

den allmänna grundvattem.lokumentationen. 

SGU beriiknar för budgctaret 1980/81 totalt 4285000 kr. Hiirav avser 

enligt SGU 4049000 kr. huvudförslaget. 11000 kr. utökad personalutbild

ning och 225 000 kr. en utökning av verksamheten. 
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Gel1fysisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Gel1fysi~k dokumentation innefat

tar hl. a. ~tationiira geomagnetiska registreringar vid ohsavatorier p~i l .ov

iin. i Enköping o~·h i Ahisko. regionalgeomagnetiska rniitningar som under

lag for kartor iiver den magnetiska missvisningen samt en uppföljning av 

det jord magnet i ska foltch sekuliirvariation över Sveriges land- och havs

nmr~iden. 

För budgeti1ret 1980/81 iisk<ts t\ltalt I 753 000 kr. till delprogrammet. 

Hiirav avser enligt SCilJ 1722000 kr. huvudförslaget och 31 000 kr. utiikad 

personal ut bildning. 

Geokemisk dokumentation 

Inom dclprngrammct Geokemisk dokumentation bedrivs iinnu ingen 

verksamhet. 

Re111is.1yttra11de11 

Flertalet remissinstanser stödjer SG U :s uppfattning att programmet 

Kartering biir förstiirkas. En höjning av takten i den rcguljiira jordarts

kartering förordas framför allt av myndigheter med uppgifter inom sam

hiillsplaneringen bl. a. statens plwll"erk, statens 11a111r1·1lrdsrak. lanthruh

styre/sen och skogsstyrd.\cll. Den hyurngeok)giska karteringen stöds siir

skilt ;tv lanthruksstyrd.1·1•11. statens p/am·l'rk oeh natun·ctl'nskapliga ji1r.1-J.:

ni11gsrildet. Statens planverk framhåller att försöken med översiktlig kar

tering bör intensifieras eftersom takh:n i den reguljära karteringen är li'tg. 

Beträffande berggrundskarteringen understryker statens industril'erk 

och S1·1·11sku gru1:/i"ireni11ge11 SGU:s uppfattning att den ligger pä otillfreds

stiillande läg niv:'t. Bada instanserna förordar en fo11satt ratiL•nalisering av 

olika verksamheter inom delprogrammet. 

Vid en priliritering mellan olika delprogram vid knapp resurstilldelning 

förordar statens planverk jordartskartering och hydrogeologisk kartering 

medan Svenska gruvföreningen stöder en högre prioritering av berg

grundskarteringen. 

Beträffande programmet I n formation och dok u ment a t i o n 

framh:'tller .1t11tc11.1 industrii·ak oeh niimnden fiir statens gruregendom att 

snabb information om oeh dokumentation av utförda insatser har stor 

betydelse för avnämarnas utnyttjande av resultaten bl. a. genom att pro

spekteringsinsatser kan avgränsas. Svenska Rru1·fijrening1•11 anser att be

fintligt material bör göras tillgängligt i preliminär form om medel inte finns 

för snabb publicering i form av kartblad. 

Fi.iredragandcn 

SGU har begärt förstärkning av resurserna till samtliga delprogram inom 

prngrammet Kartering och framhåller ånyo att mälet för den geologiska 

karteringen på nägot sätt bör kvantifieras. Som målsättning anger SG U att 
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störrc 1.kkn av landet skall vara tiickt mcd rnodcrna berggrunds- och 

jordartskartor i skalan I :50000 omkring i1r 2025. Jag instiimmer emelkrtid i 

vad min foretriidare anfiirde i detta avseende. n;imligen att denna typ av 

mtdangivebe inte iir nödviindig. Även jag bedömer det snarare s:1 att en 

html prioritering av kartcringsresurserna kan leda till att vissa omr:1drn. 

där hehovet av geologiskt underlagsmaterial ~ir stort. hlir kartcrad~· en 

andra g~ing innan mindre efterfrågade llmri1den över huvud taget hlir kar

terade med moderna metoder annat iin mycket översiktligt. Detta innch~ir 

att karteringen ges en st1dan omfattning och inriktning p[1 1miriiden att den 

samhiillsckonomiska vinsten av karteringen hlir s{1 stor som miijligt. Jag 

avser att i annat sammanhang Merkomma till regeringen med förslag till 

särskilda anvisningar för SGU bl. a. angi1ende mf1lsiittning for karterings

verksamheten. 

Kartering av geologiska förhi1llanden har stor hetydelse för samhiillc och 

näringsliv. Detta har 11cksa markerats genom beslut om stora investeringar 

i lokaler och avancerad utrustning i samhand med omlokaliseringen till 

Uppsala och Luldi. Omlokaliseringen är nu genomförd och ianspri1ktagan

det av de nya resurserna kan forv~intas ge ökade möjligheter att cffcktivise

ra verksamheten. De utgtmgspunkter som g;iller för budgetförslaget for 

niista hudget::'lr medför att alla angelägna timräden inte kan p[1r:ikna för

stärkningar. SGU hör dock med de förutsättningar som jag nyss nämnde 

ha goda möjligheter att inom ramen för huvudförslaget hedriva kartering 

inom delprogrammen jordartskartering och hydrogeologisk kartering, pi1 

ett tillfredssttillande siitt. Vad gäller bcrggrundskartering och geofysisk 

kartering behandlar mineralpolitiska utredningen bl. a. prospekteringens 

behov av geologiskt underlagsmaterial samt organisations- och tinan

sieringsfrt1gor i samband hlirmcd. Jag har funnit det motiverat att i avvak

tan på utredningens slutsatser iaktta restriktivitet vid anslagsberiikningen 

för dessa delprogram. 

SG U anger inom programmet Information och dokumentatinn flera an

gcliigna projekt. Medclstilldelningen måste dock även här beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Det ankommer pä SGU att genom ompri

oriteringar lösa de mest angelägna problemen bl. a. inrättande av central

arkiv i Uppsala. 

Efter beslut av de nordiska statsministrarna vintern 1975 tillsattes en 

gemensam nordisk rf1varu- och naturresursutredning. Denna har initierat 

en undersökning av möjligheterna att uppnå ett samordnat utnyttjande av 

det existerande geovetenskapliga forskningsmah:rialet vad gäller Nordka

lotten. Som ett resultat av detta arbete föreligger nu ett projekt som syftar 

till ntt definiera malmförande formationer och strukturer pti Nordkalotten 

med hjiilp av regionala geologiska. geofysiska. geokemiska och fotogeolo

giska undersökningar. SGU avses svara för deltagandet från svensk sida. 
Kostnaderna för Sveriges deltagande i projektet, som skall pågå i fem år 

med början vintern 1980. har beräknats till 490000 kr. för innevarande 
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htu.lgi:ttir och I 576 000 kr. for hudgetrm:t 1980/8 I. Projekt<:t ;ir enligt min 

mening ett hra exemrel rä hur de nordiska liinderna genom samordning av 

sina resur!'ler kan öka miijligheterna att ut veckla en region. SG U hör d;irfiir 

erhttila de medel som kriiv~. Medel för iindam{det hiir kunna disroneras 

fran det för innevarande hudgetär under tjortonde huvudtiteln urrfiirda 

re~ervationsanslaget Bidrag till sysselsiittningsfriimjande ätgiirder i Norr

hotten. Det ankommer pt1 regeringen att hesluta om fördelning av de medel 

som disponera!> under detta anslag. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen m:h vad jag nyss anfört heriiknar 

jag anslaget till 32 302 000 kr. 

Jag hcmstilllcr att regeringen föresi{\r rihdagen 

att till S1·aig1•.1· gl'ologiska 1111dersiik11i11g: Geologisk kurtl'ring sumt 

i1~fiirr11atio11 och dok11111e11/atio11 fiir hudget{1ret 1980/81 anvisa ett 

reservationsanslag av 32 302 000 kr. 

D 2. Sveriges geologiska undersökning: llppdragsverksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 förslag 

907 300 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster för programmen 3. 

Prospektering och 4. Speciella undersökningar. 

Pr<1grammd Pro.1p1·k1ai11g omfattar den verksamhet som syftar till att 

finna exploateringsbara tillgtingar av mineral. bergarter. jordarter och 

grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för uran, järn. i.ivriga 

metaller. industriella mineral och hergarter. sand. grus och övriga jord

arter. grundvatten samt regionala inventeringar. 

Pfl)grammet Spaidla 1111dersiik11i11gar omfattar den verksamhet som 

syftar till att tillgodose allmänna och enskilda behov av sådana undersök

ningar inom SGU:s kompetensomrade som inte kan hänföras till prospek

tering eller kartering. Programmet iir indelat i delprogram för anliiggnings

geologiska undersökningar. naturvt.trdsunder~ökningar. miitnings- och 

analysverksamhet samt övrig verksamhet. 

SG U har genl)m siirskild skrivelse den ~8 september 1979 redovisat 

resultat- och balansräkning avseende uppdragsverksamheten for tiden I 

juli i978-30juni 1979. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnaderna för verksamheten 

fördelar sig på program och delprogram ti I 000-tal kr.). 
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Pn>gram/J<!lpn>gram 1978/79 1979/80 1980/81 haLik nar 

Utfall Anvisat SGU FLin:dra-
resp. ganJen 
hnäknat 

Kostnader 

Program 3. Pr11Sf'l'Al<'ri11g 

Uran 23 472 24260 334K'i 26410' 
Järn 
Övriga metaller 45 458 54071 57 876 60503 
InJustriel1;1 mineral 

och bergarter 2 281 2 500 2 744 2866 
SanJ. grus och övriga 

.it>rJarter 2061 2 206 3 558 3496" 
GrunJvatten 217 480 500 500 
Regionala inventeringar 9845 12 (K)() 13 156 13461 

83334 95517 111319 107237 

Prc1gram 4. Spl'ciel/a 
undersiikningar 

Anläggningsgeologiska 
unJersiikningar 13 171 13000 15000 15000 

NaturvärJsundcrsökningar 231 800 800 800 
Mätnings- och 

analys verksamhet 47 400 400 400 
Övrigt 586 

14035 14200 16200 16200 

Summa pn>gram 3 och 4 97369 109717 127519 123437 

Intäkter 

Medel som tas i ansprilk 
fran anslaget Prospek-
t.ering m. m. 
Ovriga int~ikter inom 

14996 15 216 23643 16506 

programmen Prnspek-
tering oc:h 
Specidht undersökningar 77 341 91286 103 870 106931 

Förlust av uppJragsverk-
sarnhct 5 032 3 215 

Summa intäkter 'n369 109717 127 519 123437 

' Därav från D 3. Prospektering m. m. 14 510 000 kr. 
2 Därav från 0 3. Prospektering m. rn. 19%000 kr. 

Sl'eriRCS /Zl'oloRiska unJersi'>kninR 

I sin framställning för budgetåret 1980/81 anför SG U huvudsak föl

jande. 

Program 3. Prospektering 

Huvuddelen av SGU:s prospektering utförs numera på uppdrag. Den 

största uppdragsgivaren är Nämnden för statens gruvegendom. För uran

prospektering samt prospektering efter sand och grus på kontincntalsoc-
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keln lKh maringeolugiska unJcrsiikningar anvisas medel direkt till SGU 

under anslagel Sveriges gcolngiska undersökning: Prospeklering m. m. 

Verksamhelen inom övriga Jdprogram har hit1ills finansierats genom upp

Jragsinliikter. 

Det övergripande mlllct for SGU:s prospektering iir att finna exploate

ringsbara 1illgängar av mineraliska iimnen och grundvatten. J\Etlet för den 

del av SGU:s prospektering som utförs p;1 uppdrag anges av uppdragsgiva

ren. 

Efterfrågan inom verksamhelsdelar som :ir uppdragsfinansierade visar 

kraftiga ökningar inom energi- och miljösektorerna. Även de hydrogeolo

giska problemen har fätt allt större betydelse. Denna utveckling bedöms 

fortsätta. Bland de sekton:r diir efterfrllgan har stagnerat kan niimnas 

prospektering efter metaller. Detta beror enligt SGlJ delvis pt1 att LKAB 
har byggt upp en egen prospekteringsorg<misation. men iiven pt1 gruvindu

strins allmiinna svtirigheter under senaste aren. Efte1frt1gan pt1 uranprn

spektering är synnerligen svhrbedömd. SGlJ framhtillcr knpplingen till 

framtida energipolitiska beslut och konstaterar att om s{1dan prospektering 

skulle upphöra bädc inom de anslags- och uppdragsfinansierade delarna 

kommer SGU att sfallas inför stora omsthllningsproblcm. 

Uppdragsverksamhetrn har gett ett underskott av ca 5 milj. kr. 

Uran 

SGU anför att en successiv återuppbyggnad bör ske av den anslagsfi

nansierade uranprospekteringen. om Jet energipolitiska beslutet innebiir 

alt en omfattande uranprospektering bedöms i..insk viird. Verksamheten bör 

under en period av tvä är återsWllas till den för budgettiret 1976/77 gällande 

nivtrn. För budget~lret 1980/81 begiir SG U und..:r sil.dana förhällanden totalt 

21 585 000 kr. Därav utgör huvudförslaget enligt SG U 14 833 000 kr.. 82 000 

kr. kostnad för utökad personalutbildning och 6 6 70 000 kr. den föreslagna 

utökningen av programmet. 

Järn 

för budgetåret 1980/81 planera~ ingen verksamhet inom detta delpro

gram. 

övriga metaller 

Finansiering och styrning av detta dclpn1gram utförs huvudsakligen av 

niimnden för statens gruvegendom. Nämnden för statens gruvegendom 

beräknas ge uppdrag för ca 56.4 milj. kr. Under budget~rl!t 1980/8 l beräk

nas arbeten ht andra uppdragsgivare än nämnden uppga till ca 1.5 milj. kr. 

Industriella mineral och bergarter 

Prospekteringen efter industriella mineral och bergarter bedrivs endast i 

form av uppdragsvcrksamhet. Niimnden för statens gruvegendom beriik

nas ge uppdrag för 2.7 milj. kr. 
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SanJ. grus och övrigajorJarter 

Verksamheten inom Jclprogrammet syftar till att söka upp eller invente

ra förekomster av praktiskt anviimlbara jordarter. Verksamheten besti'lr 

dels av uppdrag som hittills huvudsakligen har avsett sanJ och grus, dds 

av en ans\agsfinansiernJ maringCl'logisk verksamhet. 

Under hudgetaret 1980/81 beräknas uppdragsvolymen uppgti till 

1500000 kr. 

SG U begär totalt 2 058 000 kr. för den anslagsfinansierade verksamheten 

under budgetåret 1980/81 dvs. huvudförslaget 2 053 000 kr. ökat med 5 000 

kr. för utökad personaluthildning. 

Grundvatten 

Delprogrammet omfanar uppdrag i fråga om grundvattenanskaffning 

och grundvattenutvinning. Volymen av dessa beriiknas för budgetåret 

1980/81 till 500000 kr. 

Regi ll n a I a in ven ter inga r 

Delprogrammet omfattar uppdragsverksamhet av typen fullprnspckte

ring. dvs. en total förutsättningslös genomsökning av stora arealer i syfte 

att samtidigt systematiskt ,leta efter olika mineralfyndigheter. Volymen av 

denna uppdrags verksamhet beräknas för budgetåret 1980/81 till 13 156 000 

kr. 

Program 4. Speciella undersökningar 

Verksamheten under programmet omfattar uteslutande uppdragsverk

samhet. Denna typ av uppdragsverksamhet har numera rntt en betydande 

omfallning främst genom SGU:~ medverkan vid utredningar för större 

långsiktiga projekt. Volymen beriiknas för bi1dgettiret 1980/!<I till 16 milj. 

kr. friimst till följd av utredningsuppdrag som redovisas under delprogram

met Anliiggningsgeologiska undersökningar. Huvuddelen av dessa under

sökningar giiller frägor om deponering av kiirnhriinsleavfall. 

R l'mi.1·s.1·1 trand en 

S1·c11sk kiirnhri.i11.1·h:fi'ir.1iirj11i11g AB och ii1·erstyrdse11 .for ekorwmiskt 

.for.p·ur tillstyrker anslagsframstiillningen för delprogrammet uran. 

Vad gäller den marina prospekteringen efter sand och wus understryker 

statens i11d11.1·tri1·erk vikten av all undersökningarna kan genomföras i den 

omfattning som budgetförslaget anger. Såviil statens 11at11n·ård.1Tcrk som 

stutens p/an1·erk framhhller alt SGU har viktiga uppgifter i samband med 

en framtida inventering av grus pä land. 

Fiiredru1-?t111de11 

Av sammanställningen framgår min beräkning av kostnaderna för pro-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 112 

gram och ddprogram. lnt~ikt.:rna n:dovi~as uppdelad.: pti m.:del ~om tas i 

anspri.ik fr:in anslaget D 3. Sv.:rigcs g.:nlogiska undersökning: Prospekt.:

ring samt (ivriga inbkt.:r. 

lkhov.:t av medel för di: ddar av programmet Prospekt.:ring som budget

[1rct 1980/8 I hiir linansiaas frtrn pwspekteringsanslaget heriiknar jag till 

16506000 kr. Diirav har. med utg~rng~punkt i huvudförslaget, beräknats 

14510000 kr. fi.ir uranprosp.:ktering vilket hör medge ofor~indrad verksam

hetsvolym i avvaktan p[1 konsekveföerna av ett energipolitiskt heslut efter 

folkomri.istningen i kiirnkraftsfr~igan. Under delprogrammet Sand. grus 

m:h övriga jordarter har jag. med utgt111gspunkt i huvudförslaget. ber~iknat 

I 996 000 k r. 

Mina bcriikningar av medel för uppdrag som avses hli Himnade av 

niimnden för statens gruvegendom kommer jag att n~irmare r.:dl•visa under 

anslaget D 6. Stat.:ns gruvegendom. Jag vill dnck redan hiir niimna att jag 

har utg~ltt fr:in att ett system m.:d någon form av fasta priser. s. k. fastpris

taxa. skall tilliimpas mellan SGU och niimnden fr. o. m. budgetåret 1980/ 

8 J. Riksrevisionsvc:rket utfiir f. n. en övc:rsyn av taxorna vid SG U med 

särskilt hiinsynstagand.: till forh:illand.:na mellan SGU och nämnden. Re

sultatet av översynen hör om miijligt utnyttjas. niir de: nya taxorna skall 

utarbetas. 

SGU redovisar .:n förlust pä uppdragsverksamhc:ten p;i ca 5 milj. kr. för 

budgeti'tret 1978/79. SCill anger en rad förslag om interna översyner m. m. 

for att nå upp till full kostnadstiickning. Jag vill hiir särskilt framhålla 

förslaget om en översyn av projektstyrning och principer för tax.:siittning. 

En väl genomförd anpassning till uppdragssituationen kräver. som SGU 

framhttller. stor rörlighet bland personalen. Dc:t finns ocksti skäl för att. 

som SGU anger. se iivi:r formerna för delegering oc:h ansvar för olika 

projekt. En översyn av det slag som SCi U förordar bör innebära restriktivi

tet med nyanställningar. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·l'rigl'.\ g1•0/ogis/.:a 11ndasijf.:11ing: Up11drag.1Tcr/.:.1·amhl't för 

budget[1ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 3. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

14694040 

15216000 

16506000 

Reservation 175 560 

Anslaget är avsett att täcka kostnader för programmen 3. Prospektering 

och 4. Speciella undersökningar som inte kan finansieras genom uppdrags

intäkter. 
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Sraigl'.1· geologi.1/..a 11111Jer.1iik11i11g 

Som har framgfttt av n:dogörelsen under anslaget till uppdragwerksam

hct föresnir SG L för budgctaret 1980/81 ett anslag av 23 643 000 kr. 

Fiil'l'dmga11de11 

l\.kd hiinvisning till vad jag nyss har anfört under anslaget D 2. Svniges 

geologiska undersökning: Uppdrags verksamhet blir anslaget för niista bud

getår föras upp med 16 506 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen forcslf1r riksdagen 

att till !frerige.1· gl'oiogiska 1111d1'rsiik11ing: Prospl'ktcring m. m. för 

budgetäret 1980/81 anvisa ett n:servationsanslag av 16 506 000 kr. 

D 4. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6265 390 

7609000 

8009000 

Reservation 9 004 276 

Anslaget är avsett att finansiera SGU:s investeringar i mer kostnadskrä

vande utrustning. Riinta och avskrivning på utrustningskapitalet belastar 

de program inom vilka utrustningen används. Utrustning Slllll anskaffas 

med anlitandc av utrustningsanslaget tillförs SGU:s utrustningskapital. 

Medel motsvarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet 

omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

SGU:s utrustningskapital (I 000-tal kr.). 

Objektgrupp Oavskrivet ()avskrivet Anskaffning 1980/81 
värde vänk 
1979-07-01 1980-07-01 SGU Före-

Beräknar draganden 
SGU 

Borrningsutrustning 4453 8225 2791 1681 
Förläggningar I 319 2673 40 
Fordon 1648 3 8JO 2075 1825 
Geofysisk fältutrustning 2674 5 258 2482 2 387 
Geofysisk laboratorie-

utrustning 1759 1414 565 565 
Kemisk laboratorie-

utrustning 4227 4639 1594 1321 
Verkstadsutrustning 769 1493 50 50 
Övrig utrustning 2699 2471 180 180 
Beräknad rc~crvation 

1979-07-01 

Totalt 19548 29983 9777 8009 

8 Riksdagen 1979/80. I wm/. Nr 100. Bilaga 17 
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S1·aii;c.1 gl'olo;;iska 1111dasiik11i11;; 

I anslagsframstiillningcn för huJgetr1rct 1980/81 anför SG lJ i huvuJsak 

följande. 

Anslaget bör för hudget~1ret 1980/81 uppgit till 9 777 000 kr. Av beloppet 

avser 5899000 kr. ersiittning av äldre försliten utrustning, medan 2067000 

kr. hiinför sig till sftJan anskaffning som bör giiras för rationalisering och 

kvalitetshöjning av pt1gt1enJe verksamhet och 316000 kr. avser anskaff

ningar i syfte att höja driflsiikerheten 01.:h förbättra arbetsförht\llandena. 

För att föreslagna utökningar av verksamheten skall kunna genomföras 

fordras viJare anskaffning av utrustning för I 495 000 kr. 

f'iiredraganden 

MeJ hiinvisning till sammanställningen beräknar jag mt:delshehovet för 

utrustning~Jetaljer till ett v~irde av över 10000 kr. under hudgt:taret 

1980/81 till 8 009 000 kr. Av heloppet avser 2 110 000 kr. ersättning av äldre. 

försliten utrustning. För nyanskaffning har jag beräknat 5 899 000 kr. varav 

I 794000 kr. avser anskaffningar för rationalisering och kvalitctshöjning av 

pt1gttende verksamhet 01.:h 316000 kr. anskaffningar i syfte att höja driftsii

kerheten och förbiittra arhetsförMllandena. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·erigcs gco/ogi.1ka 1111Jcrsiik11i11g: Utm.1·t11i11g för budgetaret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 8 009000 kr. 

D S. Bergsstaten 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 500 822 

1421 000 

1653000 

Bergsstaten iir den lllkala statliga organisationen för ärenJen rörande 

hergshantcring och JärmeJ sammanhängande frågor. I dess uppgifter ingår 

all handlägga ärenden om förvärv och försvar av gruvrättigheter, all anvi

sa omraden i dagen för gruvarbete och all utöva teknisk inspektion av 

gruvfyndigheter. bl. a. för att säkerställa en god hushflllning med landets 

mineraltillgångar. 

Statens inJustriverk är chefsmyndighet. Bergsstaten är organiserad på 

ett nordligt och ett syJligt distrikt med expedition i resp. Luleti och Falun. 

Chef för varje Jistrikt är en bergmästare. 
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1979/80 

Personal 

Handlliggande personal 4 
Övrig persnnal -' 

9 

Anslag 

Lönekostnader I 112 900 
Sjuk vitrd I 000 
Reseerslittningar 77000 

därav utrikes resor t-) 
Lokalkostnader 107600 
Expenser 72 500 

därav engl1ngsutgifterr 
Kungörelsekostnader ."0000 

1421000 

1980/Hl neriiknar 

Statens 
industriverk 

+2 
+2 

-r4 

+ ."0." ()()() 
+ I 000 
+ 43000 

(+ 15000) 
+ 63000 
+ 82000 

t+ 58000) 
+ 100()()() 

+794000 

115 

Före
draganden 

nf. 
nf. 

of. 

+ 61 ()()() 
+ I ()()0 
+ 6000 

(-) 

+ 61000 
+ 3000 

+ 100000 

232000 

Med stöd av gruvlagen ( 1974: 342), lagen I 1974: 890) om vissa mineral

fyndigheter rn.:h motsvarande tildre lagstiftning tas genom bergsstatens 

försorg ut vissa avgifter pt1 det gruvrättsliga omrt1det. Vidare skall enligt 

kungörelsen I 1966: 315) angående tillämpningen av lagen den 3 juni 1966 

<nr 314) om kontinentalsockeln avgift erHiggas till statens industriverk för 

tillständ till sand-, grus- eller stenttikt på kontinentalsockeln. Samtliga 

dessa avgifter redovisas pä statsbudgetens inkomstsida under titeln Av

gifter vid bergsstaten m. m. Avgifterna bertiknas uppgä till sammanlagt ca 

3.6 milj. kr. för budgetf1ret 1979/80 och 3.7 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Motsvarande avgifter uppgick budgetaret 1978/79 till 3.9 milj. kr. 

Statens im/11stri1·erk 

En fortsatt hög inmutningsaktivitct kan förutses. Därmed sammanhiing

ande ansökningar om utm5.l torde uppnä minst samma volym som tidigare 

år. Markanvisningsförr~ittningarna väntas öka till följd av det ökade intres

set för mineral som regleras av minerallagen. Tillsynsuppgifterna väntas 

öka. HI. a. har en granskning av inmutade och koncessionshelagda omra

den påbörjats. Syftet är att följa upp utnyttjandegraden och kartlägga 

omfattningen av skador och ingrepp. För att tillsynen skall kunna fullgöras 

på ett tillfredsställande sätt behövs en utökning av den tekniska persona

len. 

Bergsstaten är tillsyns- och registermyndighet för utövande av r~ittighe

ter enligt lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndight:ter. Fran denna syn

punkt uppstär väsentliga fördelar om koncessionsansökningar lämnas in 

till och hereds av bergsstaten i stiillet för som f. n. av industriverket. 

Eftersom heredningcn av ärenden i allt större utsträckning kräver platsbc-
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sök blir det fagre kostnader om beredningen utt'örs av en regional i stiilll't 

för en central myndighet. Statens industriwrk föreslär fii1fattningsiindring

ar som gör en llITiliiggning möjlig. 

I. Pris- och löneomriikning Uh 17.'i kr. 

2. För att bergsstaten skall kunna hiija ambitillnsniv[in i enlighet med 

vad Sllm nyss har redovisats samt iiverta beredning av iirenden enligt 

minerallagen foreslf1s en förstiirkning av distrikten med vardera en gruvin

genjör och en byr{1assistent !+444000 kr.). Fliljdkostnaderna av perslinal

ökningen beräknas till 90 000 kr.. diirav engfrngsutgifter .'i4 000 kr. 

3. För utrikesresor bör disponeras l.'i 000 kr. 

4. Ökade kostnader för personalutbildning heriiknas till 5 000 kr. 

5. Övriga expenser, engtingsutgifter +4000 kr. 

6. Till följd av lagen t 1977: 654) om kungörelse i mtil och ärenden hos 

myndighet m. m. har kungörelseko~tnaderna stigit+ 100000 kr. 

Huvudförslaget innebiir enligt industriverket en minskning av resepos

ten med 22 0000 kr. och av expensposten med 9 000 kr. 

Fiiredragand,·n 

Statens industriverk har i sin anslagsframsHillning kommit med förslag 

om viss omfördelning av arbetsuppgifterna på mineralomriu.let. Jag anser 

att det finns skäl att avvakta resultatet av mineralpolitiska utredningen 

innan omdisponeringar görs på detta område. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till hergs

staten för budgettlret 1980/81 till I 653 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Bcrgsstutrn för budgeta.ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag 

av I 653 000 kr. 

D 6. Statens gruvegendom 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

57147153 

64451000 

69 261 000 

Statens gruvegendom förvaltas sedan den I juli 1973 av nämmkn för 

statens gruvegendom. Frt111 att tidigare ha avsett i huvudsak endast gruv

rättigheter enligt gruvlagen ( 1974: 342) och dess fön:gångare omfattar nu 

nämndens förvaltning fr. o. m. budgetåret 1977178 även andra typer av 

mineralfyndigheter. bl. a. industrimineral. Nämnden. som beslutar i frågor 

om upplt\telse av gruvegendomen. svarar för att egendomen tas till vara pt\ 

bästa sätt och. där så är lämpligt. utökas. En utökning av gruvegendomen 

sker genom prospektering. För sådan anlitar niimnden huvudsakligen Sve

riges geologiska undersökning !SGUl. N~imnden skall särskilt följa ut veck-
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!ingen inom ~it\ verksamht:1somr~11.k oeh ta initiativ till :ttg~irder för att 

förbiillra det ekonomiska utbytt:! av gruvegendomen. 

Niimnden bestär av frm ledamöter. Statens industriverk svarar för kans

lifunktionerna t1t niimndcn. 

t 1000-tal kr.) 1979/80 

Anslag 

I. Ad11k1·11rr1·pri'lll1d1'11 
Äterställningsarheten t 000 
Ersiittning till Boliden 

Metall AB 400 
Förvaltnings- ,i.:h 

utredningskost na<lcr 100 
Merviir<leskatt 500 
K,immunala sk;1tter )()() 

2100 

Il. Pr11spl'k1ai11i; 
Prospekt.:ringsupp<lrag 48771 
I nmutningskostna<la 2 100 

50871 

Il/. Öl'rii; 1·1·r/...wmhl'I 

Brytvär<lhets-
undersökningar 4670 

Utmålsläggningar 250 
Förvaltnings- o.:h 

utrcdningskostna<ler 560 
Mcrviirdeskatt 3000 
Kommunala skatter 3000 

11480 

Totalt 64451 

' Huvudför~laget innd:>är en ökning me<l 1903000 kr. 

Niim11de11 ji'ir statens gm1·ci;1•11dom 

Beriiknad iindring 1980/81 

Niimru.kn för 
statens gruv
egendom 

- 700 

- 300 

50 
- 500 

50 

-1600 

+8605 
- IOO 

+8505 

+2099 
of. 

+ 90 
-1000 
-2000 

- 811 

+6094' 

förcdra
<lraganden 

- 700 

- 300 

50 
- 500 

50 

-1600 

-"8260 
JO() 

+8160 

+ 1234 
of. 

+ 16 
-1000 
- :?.000 

-1750 

+4810 

I anslagsfram~tiillningcn för budgetilrct 1980/81 anför nämnden i huvud

sak följande. 

Utgångspunkten för budgetflirslagct är att verksamheten skall behållas 

vid en uföriindrad nivä. Budgetförslaget innch<:\ller därför enligt n~imnden 

inga direkta reformförslag. En fortgilcnde effektivisering av verksamheten 

eftersträvas genom en successiv kompetensutbyggnad inom nämndens 

kansli samt genom förbättringar av system oeh mc:toder för styrning och 

uppföljning av niimnJens prnspekteringsuppurag. 

Den iivergripande inriktningen av nämndens verksamhet för budgetåret 

hlir liksom tidigare att skapa förutsättningar för och aktivera ett från 

kommersiell synpunkt optimalt utnyttjande av mineralfyndigheterna. 
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N;imndcn avser ta initiativ av skilda slag i syfte att flirb~ittra det ekono

miska utbytet av statens mincraltillgtlllgar 1H.:h utöka dessa genom prnspck

tering. Verksamheten skall liksnm tidigare ha alfarsm;issig inriktning men 

n~imndcn kan tH.:kstt samarbeta med industriverket vad g~iller al\miinna 

niiringspolitiska h~insynstaganden. Utve..:klingen har licks~i medfört ett 

mer samhiillsekon11miskt inriktat syns~itt iin som tidigare har förutsatts. 

Tyngdpunkten i n;imndens verksamhet ligger pli prospekteringen. Hu

vudmids~ittningen for denna bygger pa tanken att prospekteringsinsatserna 

hör koncentreras och inriktas p[1 slut v;irdcring av fyndigheter som ;ir 

intressanta frflll kommersiell synpunkt utan att diirför den lfingsiktiga pro

spekteringen eftersiitts. I sin resultatanalys redovisar niimnden betydande 

rationaliseringsvinster p~1 uppföljningssidan av prnspektcringsverksamhe

len. 

Exploatering inom statliga gruvriitter sker f. n. huvudsakligen vid fyn

digheter som har utarrenderats till Luossavaara-Kiirunavaara AB o..:h Boli

den Metall AB. Niimmlen beriiknar arrendeinkomsterna under budgetaret 

1980/81 till 13 milj. kr. 

N~imnden ser en viisentlig uppgift att inom ramen för befintliga resurser 

tillmötesgf1 de ökade krav pf1 information om niimndcns prospektering och 

förvaltning av gruvegendomen, som i första hand kommer frflll Hinsstyrcl

ser l'ch k11mmuner. 

Den mineralpolitiska utredningens slutsatser bedöms komma att pttver

ka nlimndem. framtida organisation och verksamhetsinriktning. 

I. Adakentreprenadcn 

Gruvbrytningen i Adak i Viistcrbotten. som utfördes av Boliden Metall 

AB pt1 entreprenad. upph(irde i november 1977. Ett nytt avtal rörande 

avveckling av gruvan och samhiillet har träffats med bolaget. Den avveck

lingsplan som har utarbetats i samråd med 811liden och berörd personal har 

i stort sett kunnat följas. Avvecklingen är i huvudsak slutförd. De medel 

som iiskas är avsedda för efterarbeten för att återsUilla naturen och for 

olika kontroller av mark och vatten. 

Il. Prospektering 

Niimnden har innevarande budgetår inlett ett omfattande prospektc

ringsprogram i Jokkmokks kommun. Verksamheten skall pfigå under två 

år. därefter skall en utvärdering ske. Prospekteringen utförs av SGU m:h 

omfattar dels genomförandet av ett basprospekteringsprogram. dels ett 

program med utv~irdering av tidigare kända mineralförekomster. Finansie

ringen sker rr;m ett särskilt anslag Prospektering i Jokkmokks kL)mmun. 

För innevarande budgetår disponerar nämnden 17 milj. kr. En redogörelse 

för uppläggningen av prospekteringen har lämnats i prop. 1978/79: 127 (bil. 

I s. 16.) 
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I sin prinritering av prospekteringsverksamheten har niimnJen utgf1tt 

frän att resurserna bör styras till Je etablerade gruw1111rr1dena diir det iir av 

stor vikt att öka malmhasen med hiinsyn till den mera ltmg~iktiga gruvhryt

ningsplaneringen. Vidare hör resurserna styras till de nya prospektcrings

omr{1dena där man p[i kort sikt synes kunna ptivisa nya mineralfyndigheter 

samt slutligen till de gcografiska nmrtulen diir de geologiska fiirutsiittning

arna bedöms finnas för nya malmfynd. Till den första kategorin hiir Rid

darhyttefältet i Västmanland samt Rävlidenföltet. Stekenjokkfaltet \H:h 

Mal{miisfältet i Västerbotten. Till den andra kategorin hör bl. a. ka(ilin

prospekteringcn i Sktme. nickelprospekteringen i Viisterh1llten. pwspek

tcringen efter legeringsmctaller i Storuman samt olika fyndigheter i södra 

Norrbotten. Till den tredje kategorin hör bl. a. hasprospeklering i Nnn"b\it

tcn oeh Viirmland. 

Denna systematiska uppHiggning av prospekteringen kräver att en sam

ling av resurserna kan göras till de projekt som har denna uppläggning. 

Detta iir nödvändigt for att p;\ ett tidsmiissigt gynnsamt siitt kunna gen11m

föra prospektcringsplanerna. En betydande koncentration av resurserna 

har kunna! ske i och med att ~ildre spridda o~jekt har kunnat utviirderas 

under senare tid i en snabb takt. 

För de flesta legeringsmetaller giiller att de inte till nägon del ut vinns i 

Sverige. Vi är helt beroende av importerade r~1varor eller fardigframstiillda 

metaller. Vid prioritering mellan olika uppslag och fyndigheter utgör därför 

möjligheterna att utveckla fyndigheter av legcringsmetaller en av de vikti

gaste prioriteringsgrunderna. Nämnden anser att flera pn1spekteringsupp

slag visar att det for de flesta legeringsmetallcrna torde finnas förutslitt

ningar för en inhemsk produktion i framtiden. 

Den pniduktionshöjning som kommit till stånd vid Stekcnjokkgruvan 

och de planer som föreligger for en ytterligare höjning av produktionen diir 

har motiverat en insats för att försöka öka malmbasen inom omr~1det. 

Undersökningar har inletts på Levimalmens övre delar m.:h det fortsatta 

undersökningsprogrammet omfaltar en undersökning av Levimalmens och 

Stckenjokkmalmens djupare delar. I ett senare skede kan en 

djupundersökning med ortdrivning i Stekenjokk aktualiseras. 

Genom den utförda basprospekteringen i Västerbottens kustland har 

påvisats ett stort antal nickel-kopparfyndigheter inom området. Dessa 

fyndigheter kommer att detaljundersökas. 

Inom området Sorsele-Storuman-Lycksele sker en fortsatt prospekte

ring efter lcgeringsmetaller. En begränsad borrningsinsats har gjorts pti ett 

objekt och ca 130000 ton malm med 0.25~::; volfram har därvid påvisats. 

Prospekteringen bedrivs som basprospektering. uppföljningsarbeten samt 

detaljundersökningar. Mineraliscringarnas förlopp inom Storumanomrädet 

har fastlagts och betydande borrningskapacitct krävs nu för att fastställa 

närmare tonnage och halter. 

Nämnden bedriver sedan budgetåret 1979/80 en djupundersökning inom 
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Riudarhyltefiiltet i Yiistmanland. Ett tn:iirigt undersiikningsprogram kom

mer att genomföras. Umkrsökningsprngrammet iir inriktat mot en under

sökning av förekomster av sulfidmineraliseringar inom ett avsnitt mellan 

Biickegruvan och Bastniisgruvan. Programmet omfaltar ortdrivning och 

borrning friin lll·t irwm delta avsnitt. För programmet!> genomföramk har 

ett entreprenadavtal triiffats med Fagersta AB. 

Niimnden ser som huvudman för den statliga prospekteringen en viisent

lig uppgift i alt ta olika initiativ for att fr~imja en himplig samordning av 

prnspekteringsverksamheten i landet. Som exempel pr1 vad som hittills har 

kunnat iistadkommas p{1 detta omr{1de anger niimnden det samarbete som 

efter regeringsinitiativ har etablerats rörande Norrbotten. 

För att pfi ett effektivt siitt kunna planera och liigga uppdrag begär 

niimnden ett hemyndigande att vid kalender?1rets början fä disponera me

del för prospektering enligt följande. Utöver (.k medel som har beviljats för 

det löpande hudgettiret rn.:h som inte har förbrukats vid kalenderårets 

början blir nämnden fft displlncra ett bclnpp som motsvarar 65 r;; av det 

löpande budgetrirets anslag. 

Utöver anslagsframstiillningen har niimnden i siirskild skrivelse ckn 12 

oktober 1979 redovisat sin planering for prospekteringen hudgctf1ren 1979/ 

KO och 1980/81. 

111. Övrig verksamhet 

Niimnden beslutar om upplätclse av mineralfyndigheterna. vilket huvud

sakligen sker genom utarrendering av statliga gruvriilter till olika gruvföre

tag. Denna verksamhet bediims komma alt expandera och för nämndkans

liets dd bli alltmer resurskrävande. Även behovet av utanforstt1ende ex

perthjiilp. t. ex. revisorer och andra konsulter. viintas öka. 

Den gruvegenJom som nämnJen förvaltar utökas kontinuerligt genom 

prospekterings verksamheten. För att niirmare kunna utröna brytvärdheten 

av intressanta fynJigheter krävs ing{iende utredningar. Frt1gan angf1ende 

fyndigheternas brytbarhet i rent tekniskt-praktiskt hiinseendc mäste när

mare belysas. Detta sker normalt genom gruvundersökningar. Frän dessa 

erhålls material för att utröna fyndigheternas anrikningsbarhet. Delar av 

sådana utredningar. främst vad avser undersökningar i laboratorie- och 

driftmässig skala \pilotförsök\. kan inte genomföras vid industriverket 

eftersom utrustning saknas nch det ocksä skulle stiilla sig orealistiskt att 

anskaffa sådan. Dessa arbeten mnste i stället genomföras av de företag och 

institutiuncr som har kapacitet och kunskap pt1 resp. område. Inom nämn

dens ram är sammanhällning och utvärdering av sådan extern verksamhet 

nödviindig bl. a. som bakgrund för förhandlingar om upplåtelse och då 

heslut skall fattas huruvida utrnå.I skall försvaras i fortsättningen eller ej. 

Liksom för prospekteringsverksamheten begär nämnden ett bemyndi-
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gandc att för bryt drdhctsundersökningar fa dispnnera iiven viss del av 

kPmmande budget;"tl·s anslag. 

Niimnden utflir genom entreprenad en djupundersökning av nickelfyn

digheten Lappva11ne1 i Viistcrbollens kommun. Eftersom ingen nickelfyn

dighet f. n. hry\s nch anrikas i landl'I 01:h d;1 varje malmtyp dessutom har 

sina individuella anrikningsproblem, innebär detla all relativt omfattande 

undersökningar mt1sle utföras. Dessa undersökningar utgör el\ viisentligt 

led i dl·n totala teknisk-ekonomiska ut viirderingen av nickeltillghngarna i 

Lappvaltnetomradet. I och med djupunder.\ökningen av Lappvatlnetfyn

digheten kommer malmprover att finnas tillgiingliga för anrikningsteknisk 

undersökning i pik11skala. Undersökningen pf1bi.i1jades under ar 1978 Pch 

bcriiknas vara slutförd under budgetMet 1981/82. 

Niimnden har under ett antal iir prnspekterat efter kaolin i Sk<'tne och ett 

h<indlingsprogram för den kommande treärsperioden har utarbetats. 

Förutom medel för brytviirdhebundersökningar av Lappv<ittne\ m:h 

fyndigheter i området samt kaolinfyndighcter begiir niimndo:n iiwn medel 

for vissa undersiikningar i Riddarhytlcföltet och i Maläniisomrädct. 

PrPspcktcringsteknikcn av i dag, som huvudsakligen best<'1r av mark

bundna metoder. har enligt niimndcn vissa begriinsningar specidlt vad 

heträffar indikering av djupt liggande malmer. Det är därför av stnrt 

intresse for niimnden att utföra djupundersökningar inom omrf1den diir 

malmplltcntialen iir stor och diir ytprnspektcringens möjligheter till malm

fynd för anses uttömda. Prospekteringen inom dessa omrädcn sker i hu

vuusak genom schaktsiinkning. orturivning p{i djupare nivi1er och borrning 

frf1n orter. Som exempel p:i initiativ i denna riktning pekar niimnden pti 

undersökningarna i Lappvattnet och Hiickegruvan. Metoderna iir kost

samma men i vissa fall nödvändiga för alt upprätthälla nuvarande produk

!ionsnivit pä bl. a. bas- och kgeringsmctaller 111.:h trygga landets försör:jning 

in~1m denna sektor. 

en viktig uppgift enligt niimndens bedömning Lir att tillsammans med 

herörda gruvföretag och myndigheter fastställa långsiktiga brytnings

planer. med miilet att pf1 sikt utnyttja samtliga mineraltillgängar optimalt. 

För de fall tillriicklig fackkunskap inte finns tillgänglig inom industriverket 

och SGU måste extern expertis anlitas. 

R1,missyttrn11d1'11 

Efter remiss har yttranden avgetts av överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar. länsstyrelserna i Värmlands, Örehrn, V~istmanlands, Knppar

bergs, G1ivlcbnrgs. Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt 

Svenska Gruvföreningen. 

Den av nämnden föreslagna prospekteringsinriktningen med styrning av 

resurserna även till nya prospekteringsområdcn innebär enligt c°ii'astyrd

sen j(.jr e/.:.onomis/.:.t fi>rsvur att det skapas ökadi;: förutsättningar för en 

inhemsk produktion av flertalet viktiga legcringsmetaller och vissa indu-
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strimineral. Detta friimjar Jet d.onomiska filrsvareh intressen. Styreben 

instiimmer i nlimndens hedömning att verksamheten hiir ha affiir-.miissig 

inriktning men att samhiilbekonomiska dement hiir fri ökad hetyddse. 

L1i11sstyrd.l'l'rllt1 i Vii.1·111w11/a11d.1 och 1\1•/>parhags hin ansn det tillfreds

stiillande att prospL'kteringwcrksamheten har hreddah gl'ografiskt och 

vad avser inriktning pli nlika typer av mineral. hl. a. ml'd tankl' p<'1 spl'cial

stå.lindustrins stora importheroemk nlir det giiller legeringsmetalkr. Man 

betonar också vikten av all regionalp11litiska hlinsyn tas nlir det gliller 

nlimnJens prospekteringsverksamhet. l.ii11s.1·1yrelsenw i Vi'ir111/w1Js och 

Norrhom'11s lti11 understryker viktcn av att nämnJen fortsiiller sitt arbetc 

med en litngsiktsplan for prnspekteringsvcrksamhcten sa att en tillfreJs

ställande malmbas kan uppriitthfdlas p~i llingre sikt och att kontinuiteten i 

malmbrytningen inte upphör. Sl'c11.1ka Gr111:forl'11i11g<'11 anser att nlimnJen 

huvuJsakligen bör ägna sig lit regional hasprospektering. Föreningen ser 

dock positivt på. att nlimnden avser prospektera i vissa etahlerade gruvom

räden men hetonar att det är av största vikt att dubbelarbcte 11i:h intresse

konflikter unJviks. Ui11sstyrdse11 i Örl'hro hin anför att angeliigna prn

spekteringsinsatser främst inom BergslagsJelen av Örehro llin inte far 

eftersättas p;'.\ grund av otillrlickliga resurser hos nlimnden. l.ii11.1.1tyrt'f.1·en i 

Kopparhergs lii11 anser all slirskilda medel för utökad prospekterings verk

samhet i länet bör anslås. med tanke pti de svärigheter som gruvindustrin 

har. Liimstyrl'i.H'n i Jtimt/anJs lti11 finner det angeläget att den prospekte

ring efter alunskiffer som pägar i länet oi:h den ~1terupptagna prospektc

ringsverksamheten i Stekenjokkomradct intensifieras. Liinsstyrdscn i 

Norrb111ten.1· lii11 menar all det lir angeläget all ett prospekteringsprogram. 

liknande det som nu satts igt111g för Jokkmokks kommun. kommer till stänJ 

även i Pajala och Arjeplogs kommuner. Liinsstyrel.11'11 i \/ci.1·1ahuue11.1 liin 

framhaller att för att norrländskt näringsliv skall kunna utvecklas gynn

samt de befintliga naturrikedomarna som malm och industrimineral mt1ste 

utnyttjas rationellt. Länsstyrelsen framhäller att resurser erfordras för en 

noggrann kartHiggning av länets mineralförekomster i syfte att skapa möj

ligheter till sysselsättning inom gruvindustrin. Länsstyrelsen betonar även 

vikten av fortsatta undersökningar av nickdfyndigheterna i Lappvattnet

området och erinrar därvid om att nickelfyndight:terna är belägna i områ

den med betydande arbetslöshet. Länsstyrelserna i \/i.irm/a11d.1. Jiimtland.1 

och Viistcrh111tcns län samt S1·cnska Gru1'fi'ireni11xcn framhåller att insat

ser för utvärdering och uppföljning av tidigare gjorda mineralfyndigheter 

inte fär eftersättas till följd av satsning pä prospekteringsverksamhet i nya 

omri\den. 

Lii11.1'.1·tyre/scrna i \/tirm/ands. Örebro. \/iistman/ands. KopparberKS. 

Giirlchorg.1· och Viistcrbollc'llS ltin noterar med tillfredsställelse att nämn

den inlett ett regelbundet informationsutbyte med länsstyrelser och kom

muner om sin verksamhet. 
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f-"iin·timgu11t/,· 11 

MeJ hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag ;mslagd till niimn

Jen for buJget;1ret 1980/81 till 69 26 I 000 kr. Inkomsterna under huJgeti"trd 

fdn utarrendering av fyndigheter har av niimnden heriiknats till U milj. kr. 

Utgifterna flir i1terstiillningsarhi:ten m. m. efter AJakentreprenaden har 

jag beräknat till 500 000 kr. 

För prospekteringsverksamheten har jag hcriiknat Wm I 000 kr.. varav 

för inmutningskostnader 2 milj. kr. Vid mina heriikningar har jag utgf1!l 

frtm att ett systern med någon form av fasta priser skall tillämpas mellan 

niimnJen och SG U fr. o. m. för buJgetftret 1980/81. NiimnJen redovisar 

betydande rationaliseringsvinstcr. Min meJclsheriikning för prospekte

ringen budgctitrct 1980/81 hör mot denna bakgrund medge en hög verksam

hets volym. Liksom flera remissinstanser anser jag nämndens prospekte

ring vara av grunJfaggande betydelse för att trygga landets malmhas l\Ch 

iiven för att hrt:dda gruvindustrin mot andra iin Je traditionella malmmine

ralen. Jag instiimmer i niimndens bedömning att Jet iir av vikt att friimja en 

famplig samordning av prospekteringen i landet. 

För nämndens övriga verksamhet har jag beriiknat 9 730 000 kr. Hiirvid 

har jag friimst beaktat angelägenheten av att resultaten av prospekteringen 

kan följas upp meJ undersökningar för att klarliigga Je tekniska och 

ekonomiska fi.irutsiittningarna för gruvdrift. Jag har därför beräknat medel 

för bryt viinlhetsunder~ökningar stl att det planerade nickelprojektet Lapp

vattnet i Västerbotten skall kunna fullföljas. liksom undersökningarna av 

kaolinfyndigheter. t-.tcdcl har iiven reserverats för de anrikningstekniska 

undersökningar som kan bli nödvändiga för Hiickegruvan i Riddarhyttan i 

Mcllansverige. Jag bedömer det värdefullt - inte minst frän regionalpoli

tisk synpunkt - all undersöka framför allt de ekonomiska förutsällningar

na för all ut vinna nickelmalm i Viister- och N,,rrbotten. Av stort intresse 

hlir hiir ocks11 n:sultatrn av den ytterligare prospektering efter andra \ege

ringsmetaller som niimnden genomför. 

Niimnden har hemstiillt om bemyndigande att göra llerftriga ätaganJcn 

for att underli.illa planeringen av prospekteringen och brytvärJhetsunJer

sökningarna och diirmed kunna bedriva verksamheten mer rationellt. Med 

hiinsyn till behovet av en fangsiktig planering inom nämndens verksamhet 

bör liksom vad giiller innevarande hudgeti1r st\dant bemyndigande ges. Jag 

förordar därför att regeringen inhiimtar riksdagens hemynJiganJe all un

der budgetäret 1980/8 I fatta beslut om prospektering och brytvärdhetsun

dersökningar som innebiir åtaganden om sammanlagt högst 40.9 milj. kr. 

för budgetåret 1981/82. 

Liksom nämnden bedömer jag att resultatet av den pågående mineralpo

litiska utredningen kan komma att påverka nämndens framtida verksam

het. Utredningens förslag. som beräknas kunna avlämnas i början av t1r 

1980. iir avsedda all utgöra en Je\ av untlerlaget för landets framtida gruv

och mineralpolitik. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 124 

l\kd hiinvisning till det anförda hcmstilller jag att rcgcringL'n föresbr 

riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgelt1rt'l 1980/X I. i enlighet 

med vad jag har anfört. ikliida staten ekonomisk förpliktelse i 

samband med niimndens verksamhet som inn..:bär :\lag.anden om 

högsl 40900000 kr. for buJget{1r..:1 1981/82. 

, till Statl'n., gru1·1·gl'11Jo111 for budgetiiret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av ti92fil Ollll kr. 

D 7. Delegationen för samordning a\' havsresurs,·erksamheten 

Nytt anslag (förslag) 20ti7000 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten inriittades den 

1 mars 1979 och skall enligt sin instruktion ( 1979: 34) verka för samordning 

av svensk verksamhet. snm innefattar nyttjande. skydd eller utforskande 

av havet eller som annars har anknytning till havet. Delegationen skall 

verka ocksä for att havsn:sursverksamhet sa.väl vid myndigheter och orga

nisationer som inom svenskt näringsliv friimjas och stiids. 

Delegationen skall halla sig viil underriittad om samhiillets och enskildas 

havsanknutna aktiviteter i Sverige samt fortliipande följa den internatio

nella havsresursverksamheten. 

Det iiligger delegationen siirskilt att utarbeta ett förslag till program för 

svensk havsrcsursverksamhct samt lämna underlag för n.:geringens och 

myndigheternas stiillningstagamlen i frågor som rör utnyttjande eller skydd 

av havi.:t. Delcgatinnen skall också verka för en långsiktig hushållning med 

havsresurserna. Samordning av forskning och utveckling iir i detta sam

manhang viktiga uppgifter liksnm att samla in. ställa samman och förmedla 

information om utvecklingen. 

I delegationen ingär representanter för samhiillsintresscna och olika 

fackomr{1den. Den består av en ordförande. en vice ordförande samt elva 

andra ledamöter. Hos delegationen finns ett kansli som leds av en kansli

chef och bestar av ytterligare två handläggare och ett bitriide. Kansliet är 

förlagt till Göteborg. För verksamheten har för hudgetaret 1979/80 beriik

nab 850000 kr. under anslaget A 3. Knmmitteer m. m. 
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l'>XO/XI 
bLT;iknar 

Delegationen Fiircd rnganden 

Personal 

Handfaggandc pers.>nal +I 
Övrig per~nnal of. 

+I 

Anslag 

Liinekpstna<ler 893 300 7h2 000 

Sjukv[lrd 'iOO 1000 
Rcseersiittningar 171000 IM>OOO 

därav utrikes resor (66000) <f>OOOO) 
Lokalkostnader 97 400 97000 
Expenser 169000 140000 

lltn:dningskostnadcr I 000000 750000 
Utbildning 10000 7000 
Internationella samar-

hets projekt l'iOOOO 150000 

2491200 2067000 

f)c/c1:atio11cn ji"ir .1amord11i111: a1· /larsrernr.l"l't'rksamhctcn 

Dekgationens kansli har hyggts upp under sommaren 1979. Verksamhe

ten iir inne i ell phmcringsskede. Till kostnader för löner. resor. lokaler 

m. m. krävs total! I 213 000 kr. Diirutiiver hör delegationen förstiirkas pr1 

följande sätt. 

I. En ny tjänst fl)r handliiggarl' med uppgift att svara f'iir delegationens 

informatiLrnsservi..:e lH.:h arkiv hiir inriittas ( + 128 000 krl. 
2. Delegationens uppgifter medför stora utrcdningskostnader. Delegatio

nen heriiknar dessa kostnader till I milj. kr. fi.ir hu<lgeti1ret 1980/81. 

3. Till de omf:.1ttande internationella kontaktc:=rna som delegationens upp

gifter medför heriiknas 150000 kr. 

Fiircdragand1·11 

Genom inrättandet av dekgationen för samordning av havsresursverk

~amheten har goda möjligheter skapats att följa och göra samlade bedöm

ningar av utvecklingen pf1 havsresursomrih.let. Delegationen har redan 

innevarande budgetår fullgiort viktiga uppgifter vid utviirdcringen av olika 

aktuella havsanknutna projekt. 

Den viktigaste uppgiften för delegationen är att upprätta och fortlöpande 

utveckla ett förslag till övergripande program for havsutnyttjandc. miljö

skydd samt forskning och utveckling rörande havet. Detta innebär omfat

tande samordnande uppgifter. I detta arbete är kontakter med andra in

hemska och internationella myndigheter och organisationer av avgörande 

betydelse. Det är av vikt att delegationen i största möjliga utsträckning 

stödjer sig på myndigheter med sektorsansvar inom havsresursområdet. 
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M!.!d h;invisning till sammanställningen lH.:h vad jag nyss har anfört 

her;iknar jag anslaget till ddegationen för sanwrdning av havsres111·,vl!rk

samheten för budgetåret 1980/8 I till 2 067 000 kr. 

Jag hemstLilkr att regeringen fi.iresl~1r riksdagen 

att till lklcgati11111·11 .fiir .111mord11i11g 111· '1111-.1n'.1·11r.1·1·crk.1c1111/ie/i'11 för 

budgettlret 1980/8 I anvisa ett rcservatil111sanslag av 2 067 000 kr. 

D 8. Län till processutveckling i Ranstad 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

49000000 

41 000000 

3 8 000 000 

Anslaget används till lån till AB Svensk Alunskifferutveckling (ASA) för 

ell treårigt forskningsprogram i främst Ranstad avseende processer för 

utvinning av alunskifferns innehitll. U111ebehov.:l för programmet har be

räknats till 128 milj. kr. för budget<iren 1978/79-1980/81 (prop. 1977/ 

78: 124, NU 1977/78: 69, rskr 1977/78: :142). En n:dogörelse för den tidigare 

verksamheten i Ranstad har famnats i nlimnda proposition. 

AB S1·c11sk A/1111.1k(f.(ert1f\•1·ckli111-1 

ASA ansökte med skrivelse den I fchruari 1978 om medel för ett treårigt 

forskningsprogram med l{111gsiktig inriktning mol ett mera allsidigt utnytt

jande av innehållet i de svenska alunskiffrarna. I programmet ingtlr att ta 

fram underlag för projektering och heslut om en anläggning i Ranstad som 

medger sildana försök i industriell skala som hehi.ivs för att la ställning till 

kommersiell produktion med prneesser för fullständigare ut vinning, liksom 

underlag för försöks verksamhet i K varntorpsomrl1det. 

ASA inkom den 12 septemher 1979 med en ansiikan om lån med 38 

milj. kr. för budgettirct 1980/81 i enlighet med det nlimnda treårsprogram

met. 

Fiiredragandcn 

Riksdagen fattade vrtren 1978 beslut om lån för forskningsverksamhet i 

Ranstad (prop. 1977/78: 124. NU 1977/78: 69. rskr 1977/78: 342). För bud

getåret 1978/79 har 49 milj. kr. ställts till ASA:s förfogande som län och för 

budgetåret 1979/80 41 milj. kr. 

Lånen löper med en rörlig räntesats, som överensstämmer med vad som 

tillämpas för industrigarantiltul. En femlL'dcl av länen jämte upplupen ränta 

skall äterbetalas under 20 f1r med hörjan år 1985. För de aterstående fyra 

fcmkdclarna av lånen gäller att återhetalning jämte upplupen ränt<!. sk.all 
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hii1j;1 ttrel l.'lkr det alt liinsam skifferbrytning har inletts nägonstans i 

Svl'rige. 1-ktalningen varje ftr maximeras dock till 60'r. av riirelseiiverskot

tet. Om inte full hetalning av lt111 och rlintnr har erlagts ftr 2005. tas frågan 

om eventuell avskrivning av kvarst{1ende lftnebelopp upp till priivning. 

Medelshehovet for den verksamhet som skall bedrivas under hudgett1ret 

19XO/X I beriiknar jag till 3X milj. kr. för att det trd1riga forskningsprogram

met skall kunna slutföras. 

Jag förordar att medlen stlills till ASA:s förfogande pä i huvudsak 

samma villkor som gliller for de tidigare lfrnen. 

Jag hems@lcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till tJroC<'.1.rntr1'cf../i11g i Ranstad för budgetåret 1980/81 

anvisa elt reservatinnsanslag av 38000000 kr. 
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E. ENERGI 

Allmänt 

Energisparkommittcn (I 1974: 05) har efter samrr1d med statens industri

verk lH:h statistiska centralbyrån redovisat en beräkning av hur tillförseln 

<H:h anviindningen av energi har utvecklats under tir 1979. En prognos 

avseende utvecklingen under tir 1980 har ocksi:\. gjorts. 

Beräkningen framgär av följande tabell. 

Förbrukning~kategori Energianviindning i TWh' 

1978 1979 l9fa) 
Prcl. Prognos 

Industri 149 158 166 
Transporter 83 !B 85 
Bostäder. service m. m. 165 167 16:. 

Total slutlig anviindning 397 408 414> 

Överförings- och omvandlingsförlustcr 25 29 31 

Totalt tillförd energi 422 437 44•· _, 

Ökning rran föreg{1endc lir. r:; -0.9 3.5 I.'> 

Total tillforsd. temperaturkorrigerad 415 430 44•· _, 

1 TWh (terawatttimme)"' I miljard kilowattimmar 

Förundringar i energi- och elanviindning mellan åren 1978 och 1979 och 

bedknad förLindring mellan t1ren 1979 och 1980 framgår av följande tabell. 

Förbruknings- Energianvilnding PrlKcntuell förllndring 
kategori ar 1978. TWh 

Totalt därav 1978-1979 1979- 1980 
cl 

Totalt El Totalt El 

Industri 149 39 5.8 4.9 4,9 5.7 
Transpm1er 83 2 0.4 4.8 2.4 0,0 
Bostäder. service m. m. 165 40 1.0 6,7 -2.3 2.4 

Total slutlig användning 3'17 81 2,6 5,8 1,4 3,9 

Tillförseln av energi kan beräknas fördela sig på primära encTgislag 

enligt vad som framgi\r av följande tabell. 

1978 1979 1980 

TWh t.;~ TWh r;;, TWh ':·(, 

Olja 288 68 291 67 294 66 
Kol. koks 16 4 21 5 21 5 
Lutar. ved. avfall 37 9 43 10 45 10 
Vattenkraft 58 14 61 14 62 14 
Kärnkraft 24 5 20 4 23 5 
Nettoimport av el -I 0 I 0 () 0 

Totalt 422 100 437 100 445 HJO 
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En n;irmar..:: r..::dogi.irels..:: fiir prnduktiont•n a\' ..::kktrisk ..::n..::rgi J;imnas i 

det fiiljande under rubriken Elflirsii1:jning. 

Ln prnposition om ri/.;1/i1(icr/C"ir 1"11l'rgipoli1i/..1'11 tprop. 197X/7'.l: I\)) for..::

lades riksd<1gen v;'tren 1979. Den 28 mars 1974 intr;itladt' dl reaktnrhav..::ri i 

kiirnkraftverh·t Thrt'L' Mile Island niira Harrishurg. Pennsylvani;1. Fiirenta 

staterna. l\kd ankdning av haveri..::t enadt'S de fem riksdagspartil'rn;1 i maj 

1979 om att ..::n r[idgi\'andt' folkomri.i~tning skulle htdlas om kiirnkraftens 

r,ilJ i den framtida energifiirsö1jningen. Som en följd hiira\' har riksdagen 

uppskjutit behandlingen av vissa delar av den energipolitiska pn>positio

nen neh Je nwtioner som viicktes i sammanhanget tNL 1978/79: 60. rskr 

l 97X/79: 429. Jo L! 1 'J7X/79: J4. rskr 1978/79: 4J I. Cl.: 1978/79: 17. rskr I 97X/ 

79: J94. Sk L'. 1978/79: 44. rskr I '>7'11./79: 4JOI. Detta giill..::r s[1dana delar som 

dir..::kt eller indirekt herör utnyttjandet av k;irnkraft. 

För att beh;'tlla hamllingsfrihekn inför d..::n plan..::rade folkomröstningen 

antog riksdagen 1prop. !978/71>: 218. NU 1978/79: 68. rskr !978/79: 4J2) 

under varen 1979lagen11979: 1151 om förbud mot att under viss tid tillföra 

kiirnreaktorer kiirnbriinsk. den s. k. r1/dm111.1/age11. Lagen giiller till ut

g~ingen av juni manad 1980 eller den tidigare tidpunkt som regeringen 

foreskriver och omfauar si"idana r..::aktorer stim iinnu inte har tillförts Lirn

hriinslc. Enligt flirslag i propositionen beslöt riksdagen ,1cksi1 att siirskilt 

stöd skall utgä till .1111dit'cir/..lur i energifrf1gor under hudgel[iret 1979/XU. 

Stödet utgi"ir till stidana swdieeirklar som pftbör:jas och om möjligt genom

förs före folkomröstningen ,ieh som behandlar fr:'1gor som iir aktuella i 

samband med folkomröstningen. 

Sedan överensk<>mmelsen om folkomröstning hade triiffats tillsattes en 

11/rl'd11i11g 0111 rca/.;/"r.1iikl'rhct (I 1979: 07) och en 11/rl'lf11i11g 0111 /..011.1·e/.;1'cll

.1cmt1 111· t'll kiimkrt(/im·1·1Tkling (I 1979: 08). Utredningarna har redovisat 

resultaten av sina arbeten i november 1979. 

Reaktorsiikerheesutredningen har haft till uppgift att utreda om hl. a. 

haveriet i kiirnkraftverkct Three Mile Island föranleder en omviirdering av 

siikerheten i brnkraftvcrken i Sverige samt att föreslfl i1tgiirder för att 

ytterligare höja siikerheten. Kommitten framhf1ller i ~itt betiinkande 1SOLJ 

1979: 86) Siiker kiirnkraft".' att det inte finns anledning att viisentligt omviir

dera kiirnkraftens risker. Bl. a. erfarenheterna av haveriet i Three Mile 

Island visar emellertid enligt kommitten att viisentligt större krav mt1stc 

s!iillas pi1 siikcrheten i samband med produktion av elektrisk enl'!rgi i 

kärnkrnftverk. Kt)mmitten förcsltir diirför ett omfattande program för sä

kerhetshöjande åtgärder. Statl'ns kiirnkraftinspektion har fött regeringens 

uppdrag att lämna förslag till hur detta program skall genomföras. 

Konsekvensutredningen har studerat och jiimfört tre alternativ m.:d 

olika clanvändningsnivacr vid en avveckling av kärnkraften till ar 1990 

med ett referensalternativ som innebär att tolv kärnkraft block skall använ

das. Resultatet har redovisats i betänkandet ISOU 1979: 83) Om vi avveck

lar kärnkraften - konsekvenser för ekonomi. sysselsättning och miljö. 

9 Riksda~cn 1979/80. I suml. Nr /00. BiiaRa 17 
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hctiinkandet framh:ills att man vid en avveckling av kiirnkraften. med 

hiinsyn hl. a. till hyggtidcr för ersiittandc kraftproduktionsanliiggningar 

inte kan tillglidosc samma clanvii11dningsniv;'1 som i referensalternativet. 

Ökningstakten i elanviindningen mi1stc diirfi.ir h~1llas nere genom hl. a. 

prishi.ijningar. Detta medfor. enligt kommitten. tillsammans med kosllla

derna för att ersiitta k~irnkraflverken och förhöjda hri·rnskkostnader för 

elproduktion att samhiillets kostnad för en avveckling av kärnkraftt:n hlir 

l.'.a 7'i 000 milj. kr. 

En propositillll orn.fo//.,11111rii.1·111i11g i ÅiimÅrafisfi·ilga11 (prop. 1979/~.0: 7'\) 

har lagts fram för riksdagen den 19 dcl.'.emher 1979. Omröstningen fiireslt1s 

:iga rum den 23 mars 19XO. 1 propositionen hehandlas fr:'1geställningt~n vid 

nmröst ningen nd1 vissa valtekniska fri1gor samt förslag om vissa anslag i 

samband med folkomröstningen. 

Den 13 juli 1979 tillkallades efter hemyndigande av regeringen en siir

skild utredare (I 1979: 10) med uppdrag att se iivcr fragor rörande organisa

tionen av myndigheter rn. m. inom energiomr~1det. I uppdraget (Dir. 

1979: 62) ingiH· iiven vissa fragor rörande vattenfallsverkets framtida upp

gifter ol.'.h organisation. Resultatet av utredningen hör enligt direktiven 

redovisas senast den I juni I 9XO. 

Klinirnuncrnas roll inom energiomrt1det har under senare :'1r ökat avst:

värt i hetydelse. Genom lagen ( 1977: 439) om Å11111111111wl i·11i•rgipla11eri11g 

har kommunerna ~tlagts att i sin planering friimja hushällningen med energi 

samt verka för en säker och tillräcklig energitillflirscl. Det filigger kommu

nerna bl. a. all p!1 hegiiran av stakns industriverk redlivisa vidtagna och 

planerade :ugiirder i dessa hiinseenden. Vidare har kommunerna enligt 

riksdagens heslut ( prop. 1977 /7X: 76, CU 1977/7X: 31, rskr I 977/7X: 34'\) om 

en encrgisparplan för hcfinrlig bebyggelse viktiga uppgifter vad gäller 

planering lKh genomförande av energibesparande f1tg:irder i behyggt·lsen. 

E11ergihesf,uu11i11ge11 erhjuder goda möjligheter att p;\ sikt pt1verka ener

gianvändningen och energitillförseln. En ombggning av energihcskat tning

en fiir att ge den en mera markerad styrmedelsfunktion utreds f. ri. av 

energiskatlekomrnitten (R 1979: 06). Skallen p:i metanol sänktes enligt 

riksdagens hes lut ( prop. J 97X/79: 11 'i bil. 4. Sk U l 97X/79: 44. rskr 1978/ 

79: 430) den I juli 1979 med 51 iire per liter. Beskattningen av energiinne

hället iir därmed lika för metanol och hensin. Vid samma tillfälle besluta

des om skattefrihet för mollryckskraft som förbrukas i egen verksamhet 

och skatteplikt för olja som förbrukas vid produktion av slidan kraft. 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1979/XO: 30. SkU 1979/XO: l'i. rskr 

1979/80: 71) att höja energiskatten. hl. a. för att stimulera till energispa

rande. Fr. 0.111. den 18 december 1979 höjdes den allmiinna ent:rgiskatten 

med I öre per kWh för el och med 40 kr. per m:• för olja. Samtidigt höjdes 

den särskilda heredskapsavgiften för oljeprodukter med 5 öre per liter 

bensin lKh med 'i kr. per m:' motorbrännolja, eldningsolja lKh bunkerolja. 

Därutöver höjdes bensinskatten med :!." öre per li.ter. En motsvarande 
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hi~jning av kilometcrskatk'n för s;i\'iil s\·enska Sl>lll utliindska furdlin oL·h 

av fordonsskatten flir vissa fordlln genll111för' den I februari 191<0. 

I pror. 1971</79: 11.5 (bil. Is. 120lanförde fiiredraganden att dl'l iirav Stllr 

bl'lydclse att olika myndigheter m. fl. an\·iindcr sig a\' jii111förbara llll't<lLlcr 

lldl siffror niir det giiller energistatistik uch balanser r<1 energiomr~·1det och 

att metoderna knyta an till internatiLHlellt vedertagna definitioner. Statis

tiska centralbyrt1n arbetar tillsammans med fkra andra myndighl'ler lich 

organisationer med att flirbiittra e11agisrari.11if..1·11 i dessa avseenden. 

Energianvändning 

Statens ind11striverk fortsätter sitt arbete med 111red11i11gar 11111 i11d11.11ri11s 

e11ergia111·ii11d11i11g. Under tir 1979 har energisparhandbikker getts ut fiir 

bl. a. gjuteriindustrin och för bagerier. Arhetc med all ta fram liknande 

material for andra branscher. bl. a. gla~- och gummiindustrierna. pi1gi1r 

inom verket. 

Sedan stödet till 1·111·rgih1'.1p1tra11</c tltgiirda infördes ar 1974 har riksda

gen hittills avsall ca fi580 milj. kr. for s:1dant stöd och for administratinn 

m.111. av stödet. Av helopret avser ca 5450 milj. kr. l;·1n och hidrag fiir 

[1tgänkr inom h<Jsti"ider samt statliga. kommunala uch landstingsko111m11-

nala byggnader m. m. och ca I 130 milj. kr. bidrag till illgiirder inom 

näringslivet. 

Den I j11li 1979 hade sedan stödet infördes hidrag till energibesparande 

;itgärder inom niiringslivet rn. 111. hcviljats med sammanlagt ca 1<4.5 milj. kr. 

t il! ca 7 800 rrojekt. Dessa projekt beriiknas leda till en ;·1rlig energibespa

ring motsvarande ca 8fi.5 000 toe '· Av hidragss11mrnan avser drygt 170 milj. 

kr. bidrag till prn1L1typer och demonstrationsanHiggningar rn. m. för att 

introd111.:era ny energieffektiv teknik. Till vissa mera omfattande energihe

sparande ~ttgärder i industriella processer hesli.it rik-.dag.cn varcn 1979 

(prop. 1978/79:46, NU 1978/79:13. rskr 197'11./79:121) om ett siirskilt hi

dragstilliigg om 1.5 rc;. utöver det rwr111ala hidragct om hiigst 35 1
:;:. Stimu

lans- Lich tidigareliiggningseffrkten av detta tilliiggsbidrag hlev stor. 

Statens industriverk har i ut redningen (SI \i D Pl'\1 1979:9) Statens stöd 

till energihushftllning inom niiringslivet lämnat förslag till utformning av 

statens fortsatta ~töd till cncrgibesrarande titgiirder inom näringslivet samt 

t il! utbildning och r~idgivning i energibesparande syfte. 

För nästa budgetår föreslås nu fortsatt verksamhet med bidrag till ener

gibesparande investeringar i näringslivets byggnader nch proccs~er. Bctr~if

fande stödet till rrototyper och dcmonstrationsanHiggningar innebiir för

slagen en utvidgning. Sammanlagt före~läs att 225 milj. kr. anvisas for 

dessa ändamål under budgetåret 1980/81. Därutöver bör. enligt vad som 

redovisas i det följande (s. 137). under budgetåret inr~ittas en fond med 

'toc"" ILrn oljeckvivalcntcr. 
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uppgift att genom relativt sett flirmtmliga lftn stödja introduktion av energi

teknik för oljccrsiillning och cnergihush[1llning. 

Industriverket har inventerat hehovet av energiinriktad uthildning för 

~Tkcsvcrksa111ma ino111 loi-.alt1ppviirmningst>mr:1det och inom industrin. ln

v.:nteringen visar p:i ett stort hdiov a\· si'idan uthildning. Erfarenhctern;1 

fr:1n fiirsiiksverksamhctcn med energikonsulenter plaL·crade p;·1 11tved\

li11gsfondcrna od1 fr:1n den hransehanrassade l'nergir;idgivningen har, en-

1 igt industri verket. varit goda. Verk sam heten 111ed nldgi 1·11i11g ocli 111hi/d-

11i11g föresl:1s vidarl'utvecklas. 

Under hösten 1979 har industriverket - ;.um ett led i en siirskild energi

sparkamranj - heJrivit en intensifierad ritdgivningsverksamhet. Vt'rksarn

heten har avsett att stimulera de mindre t11.:h medelstora fiiretagen till att 

vidta energispari'1tgiirdcr som redan p{1 kllrt sikt 1-.an diirnpa encrgianviind

ningen ino111 företagen. En rapport ang:iendc utviirdcring hctriiffande verk

samheten Himnas till regeringen inom kort. 

Ltikaliscringsprövning enlil,!t 13h a ~ byggnadslagcn ( 1947: 38."i, L1<1 a * 
iindrad senast 1976: 223l av industriell verksamhet iir sedan den I juli 197."i 

förenad ml'd en f'rii1·11i11g fi·</11 <'11crgis\'llf't111t.1. Siirskilda eneq,:ivillkor har 

unda fir 1979 faststiillts för Stora Korrarhergs Bergslags AH betrliffande 

verksamheten vid Kvarnsvedens Pappersbruk. för utvidgning av Skandi

naviska Raffinaderi AH:s Seanraffs raflinaderi i Lysekil samt för Eds 

Cellulosa AH:s utvidgning av verksamheten vid bolagets anfaggningar i 

Edsbruk. 

För att bl. a. se över tills1;'111dsprövningen fri·in energisynpunkr tillkal

lades enligt regeringens bemyndigande den 18 juli 1979 en utredning ([ 

1979: 13) lHll styrmedel för niiringslivets cnergihushitllning, m. rn. Ui:gt1ngs

runi-;ten för utredningen är enligt direkrivcn att ökade krav p;'1 förbättrad 

cnergihusht1llning och rit encrgianviindning baserad r~\ andra bränslen än 

olja kommer all stlillas framöver. lltredningen skall lämna förslag till 

styrmedel for alt itstadkomma och underliitta en si1dan utveckling. 

Genomförandet av energihesrarande fttgärder i befintlig hebyggelsc rä

giir enligt den 1·11agi.1·1>ar(>/a11 för befintlig bebyggelse som riksdagen heslu

tade v~1ren 1978 (prop. 1977/78: 76, CU 1977/78: 31, rskr 1977/78: 3~~5). 

Reglerna för hidrag och 1{111 till cncrgihesrarandc i\tgiirdcr i hostäder har 

efter förslag i rrnr. 1978/79: 115 (bil. 3. cu 1978/79: 37, rskr 1978/"79: 3941 

ändrats i syfte att öka mi~jligheterna att mer <tktivt styra stödet till de 

!11giirder som är mest önskvärda frttn samhällets synpunkt. Bl. a. eftersträ

vas en ökad styrning mot energispart1tgiirder som snabht minskar energian

vändningen och en ökad differentiering av cnergisparstödet. 

Kommunerna har en central roll vid genomförandet av energisrar

plancn. De avses bl. a. svara för en planering som syftar till att klarlägga 

vilka omrfalen och byggnader som i första hand bör komma i fr;'1ga för 

energibesparande t1tgärdcr av olika slag. Den tekniska rt1dgivnings- och 

besiktningsverksamhcten är av stor hctydclse för möjligheterna alt ntt det · 
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11rrstiillda srar111:1kt. Fiir alt i-;0111nwncrna skall fa iikalk miijligheter alt 

giira insatser p;·, dett;1 omr;lde har sedan li11dg.:tarl'l llJ77/7'/I. 11tg;'ttt statsbi

drag for s:1dan \'crksamhL't. l lnder inne\'arandL' h11dget;1r har 9'i milj. kr. 
a\'sall'< f'iir statsbidrag till kommunL'rna för r{1dgi\'nings- <)L'h hesiktnings

verbamhel. N11 föresf;·1s att t<.ir \'arldera a\' hudget:iren 1980/81 OL'h 1981/ 

82 avsiitts 110 milj. kr. 

lkn av regeringen tillsatta dL'kgationen tBo 197'/I.: 031 for fr{igor l>lll 

energihush<'dlning i hdintlig bebyggelse har till 11rrgift alt följa genomfö

randet av rlanerade energisrar:'ttgiirdn i hdintlig hehyggclsL' uch vid he

ho\ initiera i1tgiirder. lklegationen kllll11ner undL'r ;·1r 1980 att rresentera 

underlag för statsmal-;temas stiillningstagande till omrriivningen a\' rlanen 

inför b11dget:1ret J9Xl/X2. Delegationen har under i·1r 11)79 omformats bl. a. 

s:'1 att den numera har rarlamentarisk förankring. 

f'i:ir enngibesrarande ;Hghrder i hostiider. k<1m111unala och landstings

kommunala byggnader. samlingslokakr och statliga byggnader har chden 

fi.ir bostadsderaricmentet tidigare i dag föreslagit att beslut t>m lfin och 

bidn1g fr1r meddelas under budget[iret 1980/'/l.l lllll sammanlagt I 755 milj. 

kr. 1-fartill kommer fiirsbg om en planeringsröen· p;1 MIO milj. kr. Hon har 

iivcn förordat en iindrad ordning fl.ir finansieringen av de statliga energi

sparl:"rnen till hnstiider spm innehiir att nuvarande encrgisparl{1n som utg{1r 

enligt förordningen ( 1977: 332. iindrad senast 1979: 10201 om statligt stöd 

till energibesparande :1tgärder i bostadshus m. m. den l juli 19XO ersiHts av 

bostadsbn enligt hustadstinansieringsfiin)rdningen I 1974: 94(1 tllntryd.t 

1976: 788. iindrad senast 1979: 1019l. 

Klrnsumentverket fortsiitter sitt arbete med att utarbeta riktlinjer för 

e11ergidd.larari<111<'I'. Under {1r 1980 trhder s~1dana riktlinjer i kraft beträf

fande kyl- lli:h fryssk~1r samt hush:dlsugnar. 

Energirrnvningsutrcdningen (I 1978: llhl. surn hl. a. har till uppgift all 

11tn:Ja frt1g,)r urn resursn. organisation och finansiering vad g[iller 11n11·-

11i11g i110111 e11l'rgio111ril1/et, viintas redovisa sina förslag under vären 19XO. 

Ett samlat rrograrn för c11ergi/111.l'l1<il/11i11g i1101// 1ra11.1p111·1.1c/.,tom har 

tagits fram. Förslagen som har red,l\'isats i rrnp. 1978/79: 99 (s. 171-1871 

har <llltagits av riksdagen i juni 1979 <TU 1978/79: IH. rskr 1978/79:4191. 

Programmet omfattar bl. a. riktlinjer för drivmedelsförhrukningen i nya 

perslrnhilar och ett särskilt energisparrrogram for lasthilssektorn. 

En ny trafikmyndighet. transrortr;'idet. som börjar sin verksamhet den I 

januari 1980 för det samlade myndighetsansvaret for bl. a. planering. sam

ordning och urrföljning av energibesrarande iitgiirder inom transportsek

torn. 

E111'ri:i.1·11ar/...0111111itfr11 (I 1974: 05 I har under iir 1979 fortsatt och intensi

fierat sin informationsverksamhet för att främja energisrarandet. Pörutom 

sin ordinarie informal ionsverksamhel har kommil!en under ;'1re1 rå urr

drag av regeringen genomfört tvi1 särskilda informationskampanjer. Den 

andra kamranjen omfatlade förutom infonnations;Hgiirder iiven viss rad-
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givning nch frivilliga iiwn:nskommelser om energispar:1tgiirder rned före

triidare för olika samhiillssektorer. Sammanlagt har 27 s{1dana överens

kommelser triiffats. Resultatet a\' den fiirsta kampanjen har redovisats i 

prnp. 1979/80: 2.'i lhil. 11 ). Kommitten skall senast den I mars 1980 reliLivi

<.a en utv~irdering. av 1.kn andra kampanjen. 

Kommi11en har ucks:·1 samordnat och genomfört aktiviteter under den av 

slyrclsen fi.ir det internationella energiorganet IEA heshllade energispar-

111i1naden oktober 1979. Kommil!en har under denna mt\nad hl. a. ordnat 

el! antal konferenser. 

En ut viirderingsrapport helriiffande den av komrni11cn hed rivna försiiks

verksamheten med intensifierad information om energihush!1llning i Ble

kinge län beräknas hli klar under fi.irsta halvt1ret 1980. 

Konrn1itten har hl. a. i uppdrag alt undersöka förutsiittningarna för alt 

införa restriktioner eller förbud i syfte att varaktigt minska energianviind

ningen. Kommittens utredningsarbetc. som ocks;1 omfattar s<'1dana omr~l

den diir andra styrmedel än restriktioner m. m. kan komma att bli aktudla. 

berör f. n. bl. a. {1tgiinlcr fiir att hegriinsa energianviindningen inom motnr

fordonstrafi!..en och fritidshusens energianvändning. 

Kommitten har i samriid med konsumentverket iiven initierat tester av 

energi~parprodukter vid statens provningsanstalt. 

Av kommittens anslagsframstiillning framg;'ir bl. a. att verksamheten 

under hudge"tret 1979/80 heriiknas fortsätta enligt i stort sett samma 

riktlinjer som har giillt under tidigare budget{1r. Ett antal nya utredningar 

och försliksprojekt startas dock. Omfattningen rn:h inriktningen av verk

samheten under budgeti1ret 1980/81 iir enligt kornmitten i stor 11tstriickning 

beroende av det energiförsör:iningsläge som kommer att rtida under bud

get:lret. Kommitten hemställer att 23 994 000 kr. ställs till förfogande för 

verksamheten under hudgeti'iret 1980/81. 

Kommittens verksamhet har stor betydelse för v<'ira strävanden att nä en 

bättre energihushl1llning. Av särskild vikt är kommittens arhete för att 

stimulera och stödja kl)mn11mernas och de statliga myndigheternas arhete 

inom energihushallningens omr{1de. 

Chefen för industriderarternentet har efter samrt1d med mig heriiknat 18 

milj. kr. under anslaget A 3. Kommittecr rn. m. för srarkornrnittens verk

samhet under budgetäret 1980/81. Jag utgf1r fr:in att kommitten diirmed i 

stort sett kan bedriva sin normala verksamhet pi'\ oförändrad nivi·i under 

budgetflret 1980/81 jiirnfört med budgeti)ret 1979/80. 

Reglerna för Je statliga 111y11di1;hc1a11a.1 e11er1;il111sl11//111i111; har skärpts 

genom ändring av förordningen ( 1976: 757) om vissa t1tgärder inom stats

förvaltningen för att minska förbrukningen av energi (nmtryckt 1979: 735). 

Andringarna innebär främst att encrgisparkornmittcn tillsammans med 

bl. a. byggnadsstyrelsen har fält ansvar för samordning och styrning av 

energitrnshftllningen inom de statliga myndigheterna. Som ett led i den 

särskilda energisparkampanjen under sommaren och hösten 1979 har rege-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 135 

ringen Jess11111m fiirordnat att de statliga myndigheterna skall vidta <irskil

da i'itgärdt:r fiir att under tidt:n den l.'i augusti-den 31 decernher 1979 om 

möjligt minska varje myndighets normala energianviindning med 10 1 
.. ;. 

!\1yndighetcrna skall redo\'isa vilka [itgiirder som har vidtagits och de 

heri\knade konsekvenserna av ~1tgärderna till energispark11mmi11cn. 

Bränsleförsörjning 

Världens förhrnkning av o!iu ökade flr 1978 med drygt 3 '."·i och uppgick 

diirmed till ca 3 100 milj. ton. Under i1r l1J79 har ökningen sannolikt varit 

liten. 

I Sverige urrgick lever<1nserna av oljerrodukter till förbrukarna under 

rcrillden juli 1978-juni 1979 till 29,2 milj. m". exkl. utrikes sjiifart men 

inJ..J. retrokemisk i11J11stri. l.ktta innebär en ökning med drygt 5 I.:; jiimfört 

med förcgäende tolvmi'tnadersperiod. Ökningen hänför sig främst till indu

strins förbrukning av tjocka eldningsoljlll", som har ökat med 12 '~·; ... 

Avhmllct i Irans oljeexport under de första miinaderna av ~1r J 979 ledde 

till störningar r~1 den internationella olje marknaden. Kraftiga prishiijningar 

iigde rnm p;'t den s. k. srotmarknaden för säväl r[1olja som raffinerade 

rrndukter. Under intryck härav heslöts vid möten inom Organization of 

the Petroleum Exporting Cnuntries (01'ECl i mars nchjuni 1979 att höja de 

officiella r~1oljerriserna. För rcfcrensr;\oljan Arabian Light fastställdes ett 

rris av 18 US dollar per fat, vilket innehar en ökning med 42 1
:; friin 

december 1978. !\fan enades om etl gemensamt pristak av 23:50 dollar per 

fat. Genom den starka efterfr~1gan rf1 framför allt tunna svavelfattiga r:1ol

jN har det emellertid v.irit möjligt för flera rrodueenter att överskrida 

detta rristak. För vissa kvaliteter har de officiella priserna under t1ret höjts 

med 60-70 r:; . 

Inför OPEC-mötet i Caraeas. Venezuela, i december 1979 höjde Saudi

arabien och vissa andra OPEC-länder som tidigare hällit sig i den nedre 

delen av det överenskomna intervallet sina priser till ::!4 dollar per fat. 

Vid själva miitet uppnttddes inte enighet om en gemensam prispolitik. 

Under i1r 1979 har det ocksii skett hetydclsefulla förändringar i oljemark

nadcns struktur. Flera av de internationella oljebolagen har föll minskad 

tillg;·ing till ri1nlja genom bl. a. händelserna i Iran och de har därför skurit 

ned sina leveranser till bl. a. fristäende oljeföretag i konsument\Li.ndema. 

Dessa företag har sökt att komrensera bortfallet genom köp rit srotmark

naden eller direkt fr~111 pwducentländerna. vilket sannolikt har bidragit till 

rrisurpgt111gen under r1ret. 

Oljemarknadcn i Sverige har under <\r 1979 pilverkats starkt av den 

internationella marknadsutvecklingen. De oljeföretag som normalt tillgo

doser huvuddelen av sina behov av oljeprodukter p[1 spotmarknadens 

villkor kom under viiren i akuta svärig.heter. Flera av de internationella 

bolagen drog ned leveranserna til sina svensku dotterbolug. 
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Ln·nansb,irt t"alkt drabbade framför allt sti\rre förbrukare a\' ddnings-

11ljor ino111 den pffrntliga sektorn <•ch industrin. Det statliga oljebolaget 

S\'e11'.;ka Petnileum AB kunde emellertid i stor utstriiekning ersiitta hortfal

let. S\'e11ska Petroleum. som redan under ar 197X had..: tecknat vissa 

ri111ljekt1ntrakt. lyckades under iH· 1979 siikra ytterligare volymcr gcnom 

avtal med dl· nati1H1ella ,1Jjebolagen i vissa rroducentliindcr. Svenska Pi.:t

role11111s fiirsiiljning viintas unJer ~iret komma att öka kraftigt. 

För att tiicka det iikade hchuvet av raftineringstjiinster trMfade Svenska 

Petroleum under aret avtal med dels Svenska HI' AB. dels Oljekonsumen

ternas forhund tOK) 111..'.h Tcxarn Oil AR lllll hl. a. flirviirv av andelar i BP:s 

raffinaderi i Göteborg resp. Scanraff i Lysekil. !\kdel för hl. a. finan

sieringen av dessa fiirviirv har nyligen an\'isats av riksdagen trror. 1979/ 

XO: :n. Nll 1979/XO: ~.5. rskr 1979/XO: J:q). 

De niimnda avtalen iir ett led i striivandena att stärka den svenska 

oljef'iirsörjningens struktur genom samarbete mellan staten och oljebran

schen enligt de riktlinjer som gmlkiindcs av riksdagen i juni 1979 trror. 

197X/79: 115 hil. I. NU 197X/79: 60. rskr 197X/79: 4~9). Som ett ytterligare 

led i dessa striivanden har Svenska Petroleum i oktober 1979 träffat avtal 

med OK och Nyniis Petroleum AR om samordning av de tre svenskiigda 

oljcforetagens urrtriidande gentemot leverantörer i oljeproducerande 

Hinder. 

Avsikten iir att fiiretagen - den s. k. ONS-grurren - skall bilda ett 

särskilt inkiipsr!td för informations11thyte och samordning av inköp. 

Beträffande frägan om en introduktion av 11at11rgas i Sverige innebar 

riksdagens beshrt i juni 1979 att de tvä importprojekt som hade förberetts 

av Swedegas AB - niimligen import av gas med rörledning frnn Tyskland 

via Danmark resp. med fartyg fr{1n Algeriet - inte skulle genomföras. 

Riksdagen uttalade sig dock för att regeringen horde gi't vidare i sina 

ansträngningar all fri till st[rnd en import av naturgas. i första hand genom 

avtal med niirheliigna leverantörer. I enlighet härmed har överliiggningar 

under hösten iigt rum med danska regcringen om bl. a. villkoren för transi

tering över det danska nätet vid eventuella framtida svenska gaskör fr!in 

Nordsjön eller kontinenten. 

Intresset för /..ol som energiråvara ökar betydligt. Världshandeln iir ännu 

av liten omfatlning. ca 200 milj. ton varav ca en tjärdedel frngkol <ir 197~. 

men ctl flertal liinder och oljeholag har investerat i hrytningsverksamhet 

eller slutit ltrngsiktsavtal med kolleverantörer under det senaste 11ret. 

Statens vattenfallsvcrk fick i juni 1979 i uppdrag av regeringen att 

tillsammans med övriga intressenter utreda och redovisa hur en ökad 

kolanvändning skall kunna ske rft ett fr{rn hälso- och miljösynpunkt till

fredsställande s~itt. Verket har den 21 november 1979 kommit in med en 

verksamhetsplan av vilken det framgår att arbetet kommer att bedrivas 

inom fem program. nämligen arbetsmiljö och transporter. förbränning och 

rökgasrening, avfall. miljöeffekter samt hälsoeffekter. Det huvudsakliga 
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resultatet av arbetet kommer alt redovisas senast den I (1kll1ber 19X I. En 

sl111rarrllrt kollllller alt Hilllnas ett :1r diirefter. 

Det av vattenfallsverkel. Luossavaara Kiin11ia,·aara AR \H.:h Sydkraft AH 

gelllensa111l bedrivna p1\1jcklel Kolforsiirjning 90. som syftar till att fast

ställa förntsiittningarna för en iikad svensk kolimrnrt. har fortsatt under 

aret och kommer att fardigställas inom kort. De tre fiiretagen har tillsam

mans med andra intressenter. bl. a. kommuner. fört disk11ssil1ner om att 

bilda en gemensam organisation för försiir:ining av klll till den svenska 

Illarknadt:n. Ett s:·1dant nationellt kolforsö~jningsbolag med kunskara lh.:h 

t:rfart:nheter inom mineral-. encrgiförsi.ir:jnings- rn.:h t:nergianviindnings\1m

ri'idet skulle vara av stor betyddse for all iika vf1r försör:iningstrygghet 

inom kolomr[idet. 

Ökad anviindning av kol för t:nergiiindam{tl hör förenas med intt:nsiliera

de J;lllgsiktiga forsknings- och utvecklingsinsatser inom omrlidet. En viss 

ytterligare ökning av medelstillddningt:n till delprogramlllet Kol inom 

energiforskningsprogrammt:t föresliis diirfiir ske budget aret 1980/8 I. 

flera stora kraftviirmeverk baserade pr1 kol som bränsle planeras f. n. 

Ansökan om lillst:'1nd enligt 136 a * byggnadslagt:n föreligger för kraftdr

meverk i Göteborg. Malmö. Södertälje och Viisteri1s. Vidare föreliggt:r en 

ansiikan llm utbyggnad av ett koleldat kondenskraftverk i Karlshamn. 

Inom l\ordiska mi11isterrf1dets ämbetsmannakommittc för energi- och 

industripolitik har nyligen startat en utredning orn förutsiittningarna fiir 

gemensam kolimport till Norden. Utredningen ber~iknas piigii i tvi1 f1r. 

I januari 1979 tillkallades en delegation (] 1979: 01) för solvlirme och 

bränslen som kan ersätta olja. oljeerslittningsdelegationen. mt:d uppdrag 

att samordna insatserna för att ers~itta olja. identifiera hinder mol ett ökat 

utnyttjandt: av solvärme och andra brlinslen än olja samt liimna erforder

liga förslag. Delegationen fick i maj 1979 i urrdrag att. mot bakgrund av en 

eventuell avve1.:kling av kärnkraften under 1980-talct. sammanstiilla lKh 

redovisa bedömningar av möjligheterna att utnyttja kol. Redovisning har 

skett i rarrorten (Ds I 1979: 9) Förutsättningar för ökad kolanvlindning i 

Sverige. Vid en for1.:erad utbyggnad av kolkondenskraftverk som följd av 

ett beslut om avveckling av kärnkraften kan enligt rapporten fem till sju 

anläggningar vara i drift i1r 1990 om erforderliga tillstfmd erh<'ills. Anlägg

ningarna skulle ge en effekt av 3 000-4 200 '.lv1W c' och skulle - efter en 

inkörning.speriod om rn tre ar ·- kunna ge en elencrgiprmluktion om I R-25 

TWh och förbruka 7-9 milj. ton kol. 

Oljeersättningsdclegationen har lagt fram förslag om stödt1tgärder för att 

bl. a. underlätta investeringar i ny energiteknik som snabbt kan minska 

oljeberoendet. En fond för sådana {1tgärder bör kunna inrättas under bud

gettlret 1980/R I. Fonden bör i första hand kunna finansieras genom en 

1 MW c = MW (I 000 kilowatt) dektrisk effekt. 
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siirskild avgift pä oljeprlllluktcr. 01.iet:rsättningsdekgationens rapport rc

mi-;shehandlats f. n. Förslag om inriktningen och utformningen av fonden 

kllmmer all Higgas fram senare. 

Flera demonstrationsanliiggningar for eldning med s/..11gshrii11sh·11 har 

fatt statligt stöJ under ;·ir 1979, hl. a. hetvattencentraler i Boden och Uppsa

la. 

Skogsstyreben och statens industriverk fick i juni 1979 i uppdrag av 

regeringen att rcdl1visa effekterna för skogsindustrin av ökad anvi\ndning 

av skogsri1vara för energiändam~d sam\ förcsb iilgärder för all eventuella 

negativa effekter ~kall undvikas. Resuhatet av utredningen kommer inom 

kl1r1 att puhliceras. 

Delegationen (I 1975: 02) för energiforskning fick den 23 maj 1979 rege

ringens uppdrag att - mot hakgrunJ av hl. a. den planerade folkomröst

ningen i kiirnkraftsfo'igan - sammanstiilla och redtwisa hedömningar av 

föruhältningarna for att utnyttja förnybara energikällor. Delegationen har 

den 23 oktober 1979 redovisat uppdraget i rapporten (DFE-rapport nr 21) 

Fi'lrnyhara energikiillor. /\ v rapporten framgär att i första hand skogsav

fall. torv och halm bedöms kunna hidra till vtir energiförsörjning är 1990. 

Det heriiknade bidraget frtin dessa energikällor uppg~ir di'! till 25- .50 TWh 

ut\ ryckt i värmevärde. Vid clgenerering blir energibidraget betydligt lägre 

pi1 grund av omvandlingsförluster. Pi1 Hingre sikt niir resultatet av p{1-

gi1ende utvecklingsarbe1e har kommit fram, bedöms vindkraft och sol

värme ha en plats i det svenska energisystemet. BiJraget frti.n vindkraft 

heräknas kunna bli I TWh tir 1990. Solvärme beriiknas vid samma tidpunkt 

kunna bidra mcJ 3 TWh. Andra energikällor som energiskog. vf1genergi 

och solceller för elproduktion kan enligt Jelegationen hedömas först efter 

en forskningsinsab av svim1ppskattad omfattning. 

Inom oljeersiittningsdelegarionen studeras ätgärder för ett ökat utnytt

jande av alremarit·a ilrirn1cild. Delegationen har för dessa frägor tillsatt en 

särskild arhetsgrupp. 

Svensk Metanolutveckling AB (SMABl planerar flera fältprov med an

vändning av metanolhaltiga drivmedel. Jag kommer alt senare denna Jag 

ta upp frfigan om rni~jligheterna att medge statligt stöd till bl. a. sådana prov 

viJ min anmälan av fr11gor till tilläggsbudget Il till statsbudgeten rör bud

geU\rct 1979/80. 

Den internationella marknaden för 11ra11 kännetecknas f. n. av balans 

mellan tillgang och efterfrågan med relativt stabila priser som följd. Beho

vet av uran i Sverige styrs av omfattningen av kärnkraftprogrammet och 

kännetecknas s:iledes i avvaktan på den rt1dgivande folkomröstningen av 

osäkerhet. Pt1 kort sikt synes försör:jningen med kärnbränsle vara säkrad. 

Under är 1979 har arbete med upphyggnad av ett reservlager av anrikat 

uran inletts. 

1 sin ärliga redogörelse till industridepanementet anger Svensk Kärn

bränsleförsörjning AB (SKBFl den ärliga förbrukningen av naturligt uran 
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vid drift av tolv n:aktorer till l'a 1400 1\111. SKBr hl'dliml'r att ri'ilitliga 

bngtidskontrakt kan tl'cknas for dl'nna kvantitl't. Vid oml'dl'lhar dlc:r 

rl'lati\'t snahh avvl'ckling av kiirnkrafkn l'rfordras l'nligt SKRF sann11likt 

inte n:igra yllcrligarl' leveranskontrakt. SKBF framkilkr att uranrrisl't 

f. n. motsvarar I. ~5 öre/kWh ol'h att dl'n totala kostnadl'n för kärnhr:insle

l'ykeln. inriiknat slutlig förvaring av avfall. her:iknas till 3.1-4.0 öre/kWh. 

lntl'rvallet anga liigrl' rl'sp. högre kostnadsaltl'rnativ fiir kiirnhränslecy

kelns slutstl'g. 

Elförsiir jning 

Svaigcs försi.ir:jning med ell'ktrisk energi är till omkring tv;'1 tredjedelar 

baserad p:1 inhemska vattenkrafttillgängar. Under budget:1ret 197'!1./79 fär

Jigstiilldcs nya vattenkraftstationer ml'd en rroJuktionskapacitet av O.h 

TWh umfl'r {tr meJ normal tillg;·1ng r:·i vatten. Den totala vattl'nkraftrrnduk

tionen v;tr '2.7 TWh hiigre :in under hudgeti'irl'l 1977/7'!1. herol'nde pit att 

nl'derhiirden fran kraftrr11duktiunssynpunkt var n{tgot gynnsammare för

delad. Den \'ar tnits detta i.:a 5 r·.; .. fagre iin under ett iH· med normal 

\'attentillg:1ng. 

Tillgiingligheten hos Je sex kiirnkrafthloi.:k som har tagits i drift var 

niigot fagre iin under hudgeti'i.ret 1977/7'!1. till följd av att dels generatorn i 

Barsehäck I havererade l'l'h hlockl'l lii.:k stängas av under hudget5.rets sista 

kvartal. dels Ringhals '2 var avst:ingd under Hingre tid iin beräknat. 

Trots elkonsumtionens förMllanJcvis starka tillviixt under hudgetftret 

1978/79 kunde rroduktioncn ,IV oljebaserad komJenskraft hii.Jlas p:l en Jftg 

nivt1. 

Elproduktionens fördelning r:l olika kraftslag framgti.r av följande tabell. 

Kraftslag 

Vattenkraft 
Kärnkraft 
Mottryck 
Kondrnskraft m. m. 

Summa produktion 
Import 
Export 

Totalt 

Elprouuktion 
1978/79 
-------
TWh ('! 

.r 

57.8 62,9 
20,9 '2'2..7 
)().() 10.9 
3,2 3.5 

9l,9 lOO,O 
3.9 

-3.'2 

92,6 

Förändring fr1\n 
1977/78 

TWh 

+2.7 
-I.I 
+1,4 
+0,6 

+3,6 
_._ 1.6 
+0.7 

~s.9 

Utöver Je sex kärnkraftblock som har tagits i drift finns fyra som är 

färdigställda eller nästan färdigställda samt ytterligare tvri som är under 

arbete. 
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Eldistrihution 

Riksdagt'n faststiillde v;1rcn 197<> riktlinjer för strukturornvandlingrn ra 

eldistrib11tionsornr:·1det (rror. 1975/7h: 1110 bil. l'i s_ 150-176. 'JU 1975i 

71i:45. rskr 197'i/7h:2<13l. 

Statens industriverk har den 2<' mars 1979 överhimnat l\·:1 skrivelser fr;'1n 

statens vattenfallsverk till regeringen i vilka vattenfalbverket har sök\ 

tillstirnd för en kraftledning för 8011 k V fri·1n Forsmark till Storstockholms

regioncn. Av en rlan fi.ir StorStllCkholmsomrädets elfi.irsiir:ining. SOlll in

dustriverket har övcrfärnnat till regeringen i Lkccmber 1978 (SIND Pfvl 

1978: 10). framgiir att betydande niitförstiirkningar maste komma till st~md 

for att urrrfötMlla lt:veranssäkerheten i 0111rf1dt't. Rcgcringt'n har genorn 

beslut den 6 sertember 1979 11rrdragit at industriverket att i samr~1d med 

bl. a. vattenfallsvcrket utreda hur nrnri1dets elfiirsör:ining alternativt kan 

förstiirkas med ett i.iverfiiringssystem med en hiigsta systemsriinning r:'1 

400 kV. Rt'sultatet av utrcdningsarbetet skall rcdL1visas senast den 30 arril 

1980. 

Fri'1gan om tillsyn och kontrnll av elinstallationsarbeten regleras i clin

stallatörsfi.irordningen ( 1975: 967). Med anledning av tvi1 motioner (mot. 

1976/77: h4 och 1976/77: 528. Nll 1977/78: 16. rskr 1977/78: 45) har statens 

industriverk tillsatt en samri'1dsgrurr för att genomfora en allsidig utred

ning om behovet av tilliimrningsförcskrifter rörande elinstallatörs tillsyns

skyldighet. Fiirt!skrifter avses att utfärdas av industriverket i bör:ian av ;\r 

1980. 

Värmeförsiirjning 

Ungcfi.ir 4Wi av landets totala slutliga energianvändning g;·1r i1t fiir att 

viirma urr byggnader och tillgodost' behovet av ventilation och varmvat

ten. 

Ungefär 65 'i av nettoviirmcbehovet. som <'tr 1979 urrgick till 99.3 TWh. 

tlkks med hjföp av enskilda oljcrannor. Fjärrvärme tlicker ca 24 r·; av 

urrvärmningsbehovet medan elvärme svarar för resterande 11 r:;. Oljebe

roendet inom urrviirmningssektnrn är nästan 90 c;. 
Under det senaste !1ret har tillväxten i Gärrvärme och elviirmc va1it 

140 000 lägenheter resp. 25 000 lägenheter. i\ v nyrroducerade flerfamiljs

hus ansluts 60 r:; till fjiirrviirmc. medan 75 '.'..;. av de nyrroducerade srn?1hu

sen förses med elvärme. 
Distribution av fjärrvärme n:gleras fr. o. rn. Lkn I juli 197<1 i lagen 

( 1976: 838) om al/111ä111111 .f.7iirrl'iir111ea11/iigg11i11gar. Lagen innebär att sta

tens industriverk pt1 ansökan av den som driver en fjärrvärmeanläggning 

kan förklara anläggningen för allmiin. Med allmänförklaringen följer vissa 

skyldigheter för fjärrvärmeleverantören och konsumenterna. 

Sedan år 1977 finansieras fjärrvärmeuthyggnaJen med speciella fjärrvär

melån. Riksbanken lämnar emissionstillständ för Llbligations\{111. Obliga-
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1ionern;1 emit1eras av kornmunl~111einstituten. dvs. Kn111munli1neinstit111et 

AR DL'h Kommunkredit AB. som sedan liimnar krediter till konurnmcrna. 

Diirutöver svarar AP-fonderna fiir viss din:ktutli1ning till fjiirrviirmeverk

samhel. 
l\.pmm11nl:'111einstituti:ns tjiirrviirmi:l:111 har hittills haft en genomsnittlig 

löptid pii 23 ;'1r tH:h varit annuiti:tsl;in. Aren 197~ uch 1974 liimnade riksban

ken emissitinstillst;ind för 2.'ill resp. 300 milj. kr. 

Jkrriiffande finansiaing av kraftviirmeverk giiller numera följande. För 

den del av anhiggningen som ersiitter en hetvattencentral erhrtfls nyss 

niimnda fjiirrviirmebn. Av det i'iterst[iende fimebehovet tillgodoses 70-

75 1 ; pi"i samma siill som normalt sker i kraftutbyggnaLkr. För resterande 

del av investeringen - upp till fil()'( - kan kommunernas andel finansi

eras n1ed km enligt samma system sorn betriiffande fjiirrviirmelrinen. 

Ett flertal i1tgiirder i syfte att minska uppvlirmningssektorns oljebe

roende har vidtagits de senaste ilren. Sitlunda lämnade regeringen i decem

ber 1977 bemyndigande all tillkalla en utredning (I 1977: 11) om omställ

bara cldningsanHiggningar som skall utreda fr{igan om att utforma foimst 

nytillkommande st(irre eldningsanliiggningar för drift med andra bränslen 

iin olja samt Higga fram behövliga förslag. Ett Jelbetiinkande kommer att 

läggas fram inom knrt. 

I juni 1979 !<ide starens industriverk fram utredningen <SIN D 1979: 41 

StorslLKkholms tjiirrvärmeförs(irjning. I denna redovisas tre alternativa 

mi.i.iligheter att hasera Stockholms värmcförsö1:jning p;'1 andra hränslen än 

olja. Ett alternativ innebär att koleldade kraftvlirmeverk byggs i Södenäl

je. Fittja. Viirtan och Lövs ta, ett annat att ett stort koleldat kraftvänne

vcrk. med upp till fem block om 200 ~IW ,. vardera. byggs vid HimmerGiir

den samt att ett koleldat kraft viirmt.:verk byggs i Lövs ta. Slutligen studeras 

mö.iligheten att ta viirme fr{1n kärnkraftverket i Forsmark. Även i detta 

alternativ byggs de koleldade kraftvärmeverken i Södertlilje och Fittja. 
Utredningen remissbehandlas f. n. 

Sedan 111rcdningen har presenterats har statens industriverk fält i upp

drag av regeringt.:n att samrt1da med berörda kommuner i syfte att initiera 

och samordna erforderliga ätgärder fiir att minska oljeberoendet inom 

Storsrockholms värmeförsörjning. För att leda detta samr:'td har industri

verket tillsatt en siirskild förhandlare. 

I maj 1979 redovisade statens vattenfallsverk resultatet av en utredning 

om möjligheterna att uppföra lol"l"ddadc a11/iigg11i11gar i de .f.\·ra 11ordli

gas1c lli11e11. Vattenfallsverket rekommenderade att arbete omedelbart 

skulle starta med mälsfötning att fö till stånd en torveldad hetvattencentral 

pt1 20 l'vl W, 1 i Gällivare och ett torveldat kraftvärmeverk ph 30 MW ,. och 60 

' MW ,.= l'vlW (I 000 kilowall) termin sk effekt. 
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M\\' ,. i U me<'1. Anlliggningarna borde enlig\ förslagel \as i urifl :ir 1983 resp. 

198.". Vidare forölog man all arhcte skulle hedri\'as fiir all f;'t till stfo1d 

anliiggningar av samma 1yp och slL>rlek i Hoden 1H.:h Östersund med idrift

tagning ett it tvi'i :1r senare. 

Kärnsäkt'rhetsfr:igor 

Haveriet i brnkraftverket Thrcc Mile Island. hlock 2 har efterttt he

diimts som det mest omfattande som har intrMfa1 i den civila kiirnkraftens 

historia. Slatens kärnkraftinspektion i Sverige fick. sf1 snart omfattningen 

av haveriel hade hlivi1 känd. regeringcns uppdrag all ni'trmarc inreda vad 

som hade intriilfat vid reaktorhaveriet. Kiirnkraftinspektionen lämnade en 

första rapport fr:in detta arhete i maj I 979. 

Under vi1ren 1979 ansökle va1tenfallsverke1 och Forsmarks Kraftgrupp 

AB om 1illst{1nd enlig\ lagen ( 1977: 190) lllll siirskill tillst:1nd att tillföra 

kiirnrcaktor kiirnbränsle m. m .. den s. k. villkorslagen. att tillföra kärn

krafthlocken Ringhals 3 och Forsmark I kärnhriinsle. Regeringen har 

lämnat det hegiirda tillstirndet. P;·i grund av hestiimmelserna i ri.idrumslagen 

far dock tills1;·indet t.v. inte utnyujas. 

Kärnkraftinspektionen har liksom föreg:iende är givit u1 kvartalsrap

porter över driftstörning.ar i de svenska klirnkraftverken. I rapporterna 

red1wisas s:tdana driftstörningar som inspektionen har hed ömt srnn särskilt 

intressanta. Det innehiir att inspektionen främst redovisar störningar som 

är av allvarlig karaktär elkr som i1r typiska exempel.p:i komplikationer vid 

driften. 

Kiirnkraftinspektionens sammanfattande kommentar har genorng{1emle 

varit att aggn:gatens säkerhetssystcm och reservsystem har fungerat p:1 

avsett vis och att inga siikerhetsrisker har förekommit under den redovi

sade perioden. Att inga säkerhetsrisker har förekommit innebiir att erli.1r

dcrliga skyddsfunktioner hela tiden har funnits tillgiingliga vid varje kraft

verk för att förhindra skadlig inverkan ptt allmiinhetens hiilsa och säkerhet. 

Utredningen() 1978: (17) om kärnkraftens radioaktiva avfall - organisa

tions- och finansieringsfrttgor - tillkallades i mars 1979. Utredningen har 

till uppgift att utreda kostnaderna för hantering och förvaring av kärnkraf

tens aktiva avfall samt famna förslag till hur denna hantering och forsk

ningen kring den skall organiseras och finansieras. Utredningen beräknas 

redovisa sitt arhete under v:1ren 1980. 

En komrnitte (I 1979: 0'.il med uppgift att göra en översyn av lagstiftning

en p!1 atomenergiomr:idet tillkallades den I:! mars 1979. I kommittens 

uppdrag ingfir bl. a. att undersöka möjligheterna att samordna den nuva

rande lagstiftningen pa atomencrgiomrädet samt att ta stlillning till hur 

lagstiftningen skall utformas. Kommitten skall ocksi1 ta stiillning till vilka 

villkor som hör förknippas med tillst:1nd enligt atomencrgilagen. Utred

ningsarhetet skall slutligt redovisas senast den 30 juni I 980. 
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f'rogrw11rtid<'t j("jr mdioa/..1ii·1 a1:fii/I har umkr ;·irct kllIH.:en!rnat si11 

arhete till ornr:1dena hantering av li1g- 1u:h meddak1ivt avfall samt slutlig 

förvaring av radioaktivt avfall i h!.!rg. Det sistn;imnda omriidcl omfattar cll 

större projckl som syflar till all undersöka vilka geologiska forma1ioner i 

Sverige som lämpar sig för slutförvaring av aktivt avfall. 

SK BF har den ~3 juli 1979 fatt tillst:'ind enligt atomcncrgilagen ( 19.'i<i: 306) 

att i Simpevarp. lhkarshamns kommun. uppföra 1lch driva ell centralt 

fagcr fiir anviint kiirnhränsfe. Lagret far i avvaktan pi·\ folkomröstningen i 

kärnkraflsfr.'1gan inle hiirja uppföras före den I rrn~j 1980. 

Internationellt energisamarbete 

Sveriges deltagande i internationellt energipoli1isk1 sarnarhete korn::enl

reras i hög grad till det i11tem11tiu11el/a e11agiorga11c1. IEA. 

Inom 1 EA har ett intensiv! inforrnationsulbyte ägt rum orn Higet pi1 den 

internationella oljemarknaden efter händelserna i Iran och angaende meJ

lemsHinJernas försörjningssitualion p~1 kort och bng sikt. ..\tgiirder har 

vidtagits för all förh;ittra informationen l)ll1 l'ljehandeln. 

Enighet uppni1ddes i mars 1979 om att vidta titgiirder i syfte att skära ner 

ef1erfri·1gan p[1 olja pf1 världsmarknaden med 5 c; av dcn viinladc konsum

tionen i IEA:s medlemsländer. 

Vid del ministermöte som ägde rum inom IEA i maj 1979 diskuterades 

framför allt läget pi1 den internationella oljemarknaden och vikten av att 

minska beroendet av imponerad olja htide pä kort och f{ing sikt. I syfte att 

förbättra förutsättningarna för öka! utnylljande av kol fa1tadcs heslut om 

principer för IEA-fandernas politik rörande denna cnergirt1vara. 

Genom heslut av 1 EA:s styrelse i decemhcr 1978 utsfigs nktoher 1979 till 

en internationdl energisparmf)nad. Under denna m[inad har en rad aktivi

teter syftande till att främja en förhiittrad hushfdlning med energi ägt rum 

hf1de i Sverige och i andra länder. Arhctet inom I EA har. niir det gtiller 

energisparande. allmtint sett intensifiera Is under den senaste tiden. En 

rapport om mcdlcmsliindcrnas energisparande har publieerals under ;)r 

1979. 

En ny omg!mg examinatinner av medlemsländernas encrgipnlit ik i enlig

het med ett heslut som fattades vid IEA:s ministermöte i oktober 1977 har 

ägt rum i november-december 1979. Resultatet av 1978 ärs examinalioner 

publicerades i juni 1979 i studien Energy Policies and Programmes of IEA 

Countries - 1978 Review. 

Pii grund av de osäkra utsikterna när det giiller den inlernationella 

oljemarknaden under år 1980 och därefter sammankallades ett minister

möte inom IEA i december 1979. Enighet rttdde om behovet av fortsatta 

kraftiga åtgärder för att minska beroendet av importerad olja och dl"tnncd 

motverka risken för tillförselstörningar och prisökningar. Mötets viktigas

te resultat var att samtliga medlemsländer satte upp individuella mM för 
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bl'griinsning av oljl'imrortcn f1r 1980 och 1985. För Svcrigl' har angivits all 

nelll1imrorten av olja ar 1980 inte skall överskrida ~9.9 milj. ton. ~fal för itr 

198.'i kommer fr;'1n s\'ensl-- sida alt anges p;'i grundval av de enagirolitiska 

hölut som kommer att fattas efter folkomröstningen llfll kiirnkraft. Mcd

lcmsHindcrna har uttryckt sin fasta rolitiska vilja att intl' överskrida de 

angivna imrortniv:1erna. 

I heslutet ingi1r iiven föreskrifter om siirskilda rrncedurer inom IEA i 

syfte att kontinuerligt följa Ulvccklingen av medlemsfämkrnas oljeimport 

varvid hiinsyn skall tas till s~1dana faktorer SlHll förändringar i förutsedd 

ekonomisk tillväxt. viidcrleksförh;·illanJen. m. m. Ett nytt ministermöte 

rlaneras iiga rum under första kvartalet 1980 för att ta stiillning bl. a. till 

fr:igan om en eventuell revision av de nu urpställda mitlen. 

Vid toprmiitct i Tokyo i juni 1979 beslöt de sju Jeltagarfandcrna att 

inhitta en internationell grupr fiir energiteknik - /11tematio11al 1:·11crgy 

ft'cl1110/og_1· Cir11111>. I grurpcn som iir knuten till OECD/IEA ing[lr även 

andra Hinder än de som Jeltog i Tokyo. Dess syfte är dels att kartlägga och 

analysera de ;'1tgärJer som vidtas i olika liindcr for att kommersialisera 

lovande energiteknik. dels att Higga fram en rarport om behovet av och 

möjligheterna till internationell samverkan inom omr~\det. inkl. finansi

ering. Sverige deltar i gruppens arbete. 

Inom Fl\':s 1'/i<11111111iska ko111111issio11 fiir E11ropa I tX'EJ har verksamhe

ten fortghtt inom ramen för kommitteer rörande cl. gas och kol. Dessutom 

har ett första sammanträde ägt rum med ett nytt organ - Senior Advisers 

to ECE Governments on Energy - för informationsutbyte och Jiskussion 

om allmänna energipolitiska frägor. inklusive öst/väst-samarbete inom 

energiomnidet. 

Globala 1:1ngsik1iga energiprohlern. inkl. hl. a. frhgor rörande energipoli

tiskt samarbete mellan OPEC-HinJer m:h industriliinder samt rörande bi

stiind till icke oljcrroducerande utvecklingslänJer inom energiomrr1det, 

kommer all spela en viktig roll i den g/ohala .fiirha11illi11gsm11ila11 inom 

FN :s ram mellan nord och syd som FN :s generalförsamling har diskuterat 

under hösten 1979. 

FN :s generalförsamling har beslutat att en konferens om nya och förny

bara energikällor skall äga rum i Nairobi ar 1981. 

Inom kärnenergiomrädet bör särskilt nämnas det internationella samar

betet rf1 kärns;ikerhets- och strälskyddsfrflgor mot bakgrund av bl. a. olyc

kan vid kärnkraftverket Three Mile Island i Förenta staterna. Bt1de det 

internationella atomcncrgiorganel (/AEA) och OECD:s kärncnergiorgan 

NEA har ökat sina insatser inom kärnsäkerhetsomrädet. IAEA:s arbete 

med utgivning av säkcrhetsstandards och rekommendationer för kärn

kraftverk, det s. k. NUSS-programmet. har fortsatt. Regeringen har läm

nat ett särskilt ekonomiskt bidrag till IAEA för förstärkning av organisatio

nens arbete på säkerhetsomrftdet. I slutet av är 1980 anordnar IAEA en 

större konferens i Stockholm angående kärnsäkerhctsfrftgor. 
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Den i ok lober 1977 inledda inlcrnationdla ul viirJcringcn <n· brnbriinslc

cykeln. lntcrnational Nudcar Fuel Cycle Evaluation UNFCLl. avslut;1s 

mt:d en konferens i Wic:n i februari 1980. hinilom rapporter frtin de {1tta 

artiehgrupperna planeras en sammanfattande rapport antas av konferen

sen. 
Med anleJning av de avwl om upparbetning av anviint kiirnhriiföle som 

har slutits mellan SK HF och det franska fiiretaget C< >GEMA har regering

en genomfort en skriftviixling med den franska regeringen. Fiirhandlingar 

med Australien och Fön:nta staterna angående kontrollavwl pt1gfa. 

E I. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/HO Afölag 

1980/81 Förslag 

2 102539975 

I 8300\.10000 

I 750000000 

Hehällning 675 837 108' 

Staten~ vattcnfallsverk inrättaJes som afllirsJrivande wrk är 1909 llLh 

fick sin nuvarande organisation efter heslut av 1961 l'Ch 1974 års riksdagar 

(prnp. 1961:16H. SU 1961:162. rskr 1961:368 och prnp. 1974:1 bil. 15 s. 

211. NU 1974: 26. rskr 1974: 198). 

Vattenfallsverkct handhar statens kraftverksrörelse och kanalrörelsen 

viJ Trollhiitte kanalverk samt verkar för en rationell elencrgiförsö1jning i 

ri!.;et. Verket omböii1jer också bcrcdskapsplanliiggning av rikets elcnener

giförsö1jning. 

Vattenfallsvcrket beslutar om leverans av elenergi frnn verkets anlägg

ningar och faststiiller avgifter för sr1dan leverans. Anliiggningar och hygg

nader som behövs för verksamheten uppförs av verket. 

Utgift..:rna för vattenfallsverkets investeringar bestrids f. n. <kis fr:'111 

investcringsanslagct Kraftstationer m. m .. dels genom medel som i övrigt 

st:ills till verkets förfogande. 

Vattenfallsverkct förvaltar statens aktier i clprnduktionsbolagen Bastu

scls Kraft AB. Bergcforsens Kraft AB. Brr1vallakraft AR. Forsmarks Kraft

grupp AB. Fyri~kraft AH. AB Grytforsen. AB Kattstrupeforscn. Rebnis 

Kraft AB. Stockholms Kraftgrupp AB. Söderfors Kraft AB o..:h AB Umefor

scn. i distributionsbolagen AB Alebygdens Elverk. AB Boxholms Elwrk. 

AB Finsptmgs Elverk. Gotlands Energiverk AB. Götakraft AB. Motala 

Ströms Kraft AB. Piteortcns Eldistributions AB, Rönninge Elektriska AB. 

AB Skillingaryds Elektricitetsverk. AB Stenungsunds Elverk. Umefl Elek

triska Distributions AB. Vikbolamkts Elt::ktriska Kraft AB. Vingiiker~ El

verk AB. Viskans Kraft AB. AB Vl.irmuö Elverk. AB Ange Elverk. Östham

mars Energiverk AB samt i Kolbäcks Belysnings AB. AB Kärnkraft

utbildning. Lulcft Energiverk AB. Svenska Petroleum AB. Svensk Kiirn

bränsleförsörjning AB. Swedcgas AB. SwedPower AB och Östgas AB. 

10 Riksdagen /979/80. I sam/. Nr 100. Bilal{a 17 
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Ekonomisk Ö\'ersikt m. m. 

Tillgc/11gan111 i statens vattenfallswrks fond uppgick den :rn juni 1979 till 

sammanlagt 25 535 milj. kr.. varav 19676 milj. kr. hiinforde sig till naturtill

gångar m:h anfaggningar. 1 812 milj. kr. till inventarier och forr;'1d och 

foerstl)den till poster av linansicll natur. Sedan skulderna franr~lknats var 

fondens kapitalhehctllning 24 08 I milj. kr. inkl. halanserade överskottsme

del. 

Vattenfalls verkets r1'.rnl111triik11i11g for de tre senastl' budget~ll'cn framgi1r 

av följande sammanstiillning ti milj. kr.). 

1976/77 1977/781 1978/791 

Röreheintäkter 3 440.3 4016.1 4863.0 
Driftkostnader -2 078.4 - I 965.0 -2416.4 

Rörelseresultat före avskrivningar 1361,9 2051.l 2446.6 
Avskrivningar - 793.1 - 962.1 - I 019.3 

Rörelseresultat 568,8 l 089,0 1427,3 

finansiella och extr<wrdiniira intiikter 
och kostnader. nettl1 26.2 43.5 70.7 

Resultat före bl1kslutsuispositioner llch 
skatter 595,0 1132,5 1498,0 

Bllkslut sdisposit ioner 351.3 16.5 - 154.7 
Kommunalskatter 41.7 50.4 - t46.0 

Överskott 904,6 l 065,6 1197,3 
Överskott av i medeltal disponerat 

statskapital 8.oq. 8.250; 8.75 r:;. 
1 Resultaträkningen redovisas exkl. kanalrörelsen fr. o. m. hudgetilret 1977/78. 

Den totala kraftförsiiljningcn hlev under budgetåret 1978/79 ungefär sti 

hög som hade beriiknats i driftstaten. Försäljningen av fast kraft blev nägot 

lägre än beräknat medan försiiljningen av tillfällig kraft blev betydligt 

högre. 

Rörelseint:ikterna för budgetäret uppgick till 4 863 milj. kr., en ökning 

med 312 milj. kr. jämfört med driftstaten. Fast engrosförs~iljning gav trots 

den lägre försäljningsvolymen högre intiikter ~in ber~iknat. Ökningen beror 

främst pä höjda energipristilliigg. Intäkterna av detaljförsiiljningen och den 

tillfälliga kraftförsäljningen översteg beräkningarna i driftstaten beroende 

på högre il-pris (1ch volymökning. 

Driftkostnaderna blev 201 milj. kr. högre än i driftstaten och uppgick till 

2416 milj. kr. Ökningen hänför sig till kostnader för bränsle och inköpt 

kraft. som översteg beräkningarna med '267 milj. kr. Kostnadsökningen har 

till viss del hcgränsats genom lägre kostnader för drift och underhåll. 

Sammantaget blev rörelseresultat före avskrivningar '2 447 milj. kr.. en 

resultatfi.irbiittring med 111 milj. kr. jämfört med driftstaten. 

Efter avskrivningar. finansiella poster. boblutsdispositioner. kommu

nal.'.l skatter m. m. erhölls ell rörelseresultat av l 197 milj. kr.. vilket svarar 

mol en förräntning med 8.75 '!i av det disponerade statskapitalet. 
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Antalet anstiillJa i tjiinst hos vattcnfallsvcrket var vid sluto:t av buJgct

:iret 1978/79 10830 mot 10855 buJgct:irct 1'177/78 od1 11 391 budgetf1ret 

1976/77. Antalet anstiillJa vid verkds byggande avddningar har g{1tl ned 

till följd av minskad arbetsvolym i uthyggnaJcn av kiirnkraftvcrk och 

vattcnkraftverk. 

Den för vattenfalbvcrket totala belastningen och totalt disponibla ener

gin under de tre senaste budget[1ren framgf1r av följande sammanställning. 

Belastnini:tiGWh 1J 

Fasl<! leveranser: 
lndwari 
Kommunikationer 
Kraftföretag 
Egen detaljdis1ribution 
Övriga konsumenter 
Övcrföringsförluster och rescrvkr;ift 

Summa fasta leveranser 

Leveranser av tillfällig kraft inom och utom 
landet inkl. överforingsförluster 

Total belastning 

Disp1•11ihd eneri:i (i GWhJ 

Vattenkr;ift 
Värmekraft cxkl. kärnkraft 
Kärnkraft 
Import 
Inköpt kraft friln svenska leverantörer 

Total disponibel energi 

197b/77 

11 7KO 
I 490 

24 2!0 
2 750 

400 
2 550 

431110 

3 540 

46720 

26440 
4940 
6920 
3 790 
4()30 

46720 

1'177/78 1978/79 

10920 11 130 
1430 1520 

22 980 24940 
2 950 3 240 

430 340 
2 540 3050 

41250 44220 

3050 '.! 570 

44300 46790 

'.!8 2IO 30210 
I 520 1630 
8450 7720 
1630 2 760 
4490 4470 

44300 46790 

Vattenfallsverkets fasta clleveranser unda budgetäret 1978/79 uppgick 

till 44.2 TWh' och ökade diirmed mo:d 7 .2 r;.; jiimfört med hudgetfiret 1977/ 

78. De totala leveranserna exkl. export av tilifällig kraft ökade med 7 J 'lo 

till 45.1 TWh. 

Vattenfalls verkets kveranser till indtNrin ökade med 2.0 r.:; mellan bud

gctären 1977/78 och 1978/79. Flertalet industrigrupper ökade sin förbruk

ning. Siirskilt stor blev uppgtingen för clhyttor och sttilverk. d;ir ökningen 

uppgick till 10.9';-{,, Leveranserna till malmgruvor samt till jord- och stenin

dustrin minskade. Även gruppen andra metallverk och gjuterier minskade 

sin förbrukning. Inom gruppen kommunikation var förbrukningen 6.1 '/i

högre under budgetfiret 1978/79 än under budget5.ret 1977/78. 

Leveranserna till kraftföretag ökade undcr budgetfiret 1978/79 med 

8. 7 <;;. Leveranserna till [1tcrdistributtirer. som är den dominerande katego

rin. ökade med 8.or;,; .. Inom verkets egna detaljdistributionsområden var 

ökningen 9.7'/1. 

Produktionen av elenergi i vattenfallsvcrkets egna vattenkraftanfägg-

' I TWh (tcrawattimrnt:l = I 000 GWh (gigawattimme) = I 000 milj. kikiwattimmar. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 148 

ningar uppgick umkr budgct;·1rct IY7)-;/7l) till 30.2 T\\'h n111t 28.2 TWh 

but.igl'l<'in:I innan. Produkli\llll'n i dl' b:1da kiirnkraftblockl'n Ringhals I och 

2 var diiremot n{1got l;igrl' iin undl'r budgl'litrl't 1977/7X. 7.7 TWh mot 8.5 

TWh. Pniduktionl'n av kraft i egna fossikld;idl' anliiggningar var dl'n niist 

fag.'ita lln\kr de senas\\: tio ~\ren \11.:h uppg.i...:k till \ .() TWh. Den t\\ta\a 

importl'n unJ..:r budgl'l:irct 1978/79 11tgjord..: 2.8 TWh. 

Val!cnfallsverkl'ls invcstcringsanslag och m..:d..:lsfi.irbrukning di: tre s..:

nask budgl'l{tr<.:n rl'dovis<is i följande sammanstiillning (i I 000-wl kr.J. 

lng?1end~ l'vledelsfor- Utgi1cnde 
behitllnin~ Anslag brukning bchi\llning 

l976/i7 183 178 2 252 230 2 190 181 245 227 
I '177 /78 24.'i 227 2 66 J 5()l) I 2 438 350 468 377 
1978/79 468 377 2 3 IOOOO 2 I02 ."40 675H37 

' Exkl. 100 milj. kr. som iiverfördcs till budgctutjiimningsfondcn tpn.ip. 1976/77: 150 
bil. 2 s. 9. FiU 1976/77: 30. rskr 1976/77: 341). 

Fr{rn investi:ringsanshlgct Kraftstationer m. m. hade för budgetftret 

1978/79 anvisats 2310 milj. kr. (prop. 1977/78: 116. NU 1977/78:67. rskr 

1977/78: 340). Den fiir samma ftr faststiillda inv..:steringsramen var 2 507. I 

milj. kr. Vatt..:nfallsv..:rkct fick dessutom ta i ansprtik 50.5 milj. kr. ur den 

under investeringsanslaget Kraftstationer m. m. disponibla nH.:delsreser

vcn för att tidigareHigga vissa investeringar av sysselsiittningsskiil. 

Stat ens 1 ·a t It' 1(/til /.1·1 'l'rk 

Allmänna energifrågor 

I anslagsframstiillningen för budget{1ret 1980/81 behandlar statens vat

tenfallsverk inledningsvis vissa allmiinna encrgifrftgor. Verket konstaterar. 

meJ hiinvisning till den fölkomröstning om kiirnkraftens roll i den framtida 

energiförsörjningen som skall äga rum våren 1980. att verket alltjiimt 

befinner sig i ett liige som starkt försvärar möjligheterna att planera verk

samheten pf1 ett rationellt siitt. Till följd härav föreslfa vattenfallsverket i 

ökad omfattning projekt~ring och andra åtgärder för att skapa en reserv av 

förberedda projekt. som ökar handlingsfrihi:ten för framtiden. 

I den aktuella situationen har verket funnit det riktigast att i sina huvud

drag grunda an slagsframställningen för budgetåret 1980/81 pä de riktlinjer. 

som har föreslagits i prop. 1978/79: 115 om riktlin.kr för den framtida 

energipolitiken. Det inneb~ir bl. a. att framställningen vilar pf1 antagandena 

att kärnkraften kommer att fä utnyttjas i den omfattning som tolv reaktorer 

gör möjlig och att ni'lgra särskilda ri:striktioner inte kommer att läggas på 

användningen av elektricitet jamfört med annan energi. Verkets långsik

tiga planering är likaledes t.v. grundad på dessa antaganden. Vattenfalls

verket tar i anslagsframställningen följaktligen inte heller upp följderna av 

en avveckling av kiirnkntfkn under 1980-talet annat än undantagsvis. 
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( lm kiirnkrafti:n f;'ir utnyttjas i di:n omfattning "1m h;1r fiiri:.-,Jagih i 

niimnda rn1r)(1sitil1n bi:dönwr \';1ttenfallsvi:rkl'l att inga yttnlig<ll\~ elpru

duktionsanliiggningar bi:hövt'r tas i drift undi:r J<JXO-tall'l fiir att kl;ira 

kraftfi.irsii1jningi:n innm verkL·h avsiittnings1>mr;·1di:n r•·1 fostlandl'l. '.J~;1 

anfaggningar kan iindi1 komma att aktualiseras undn d.:_·nna rni11d a\ 

andra sh.iiL t. t'\. kraftviirmeverk. vilkas rlanering styrs av bl. a. viirmcbi:

hnwn i berörda klHllllllJJH:r. striivan <tlt minska oljcbi:nii:mkt nd1 iinsh.L·

mitlet att vinna erfari:nhi:t av ddning nll'd fasta hriinsli:n. Di:! kan 111.:ksii bli 

fr{1g;1 l•m all tidigardiigga investeringar a\· sysselsiittningskiil. 

Om h.iirnkraflt'n skall avvei:klas undi:r I 9XO-takt finns dl'l 11•·1 kort sikt 

i:nligt valtenfallsvi:rkl'! ingen annan realistisk miijlighet att tillgodosi: L'll 

stigande elbl'hllV iin all bygga klileldadi: klllldt:nskraftvl·rk od1 kraftviirml'

Vl'rk. 

En ökad anviindning av kl1i i Sverige forutsiitter emellertid att miljiiris

kerna kan bemiistras rf1 ett gl1dtagbart siitt. Vattl'nfall-.;vi:rket har fatt 

regeringens uprdrag att i samarbete med b..:rörda kraftföretag. kommuner 

l1d1 \ivriga intressenter utreda ll<.:h r..:dovisa. hur dl· hiilso- lh.:h miljiirru

blem som iir för..:nade m..:d anviindningen av kol som en..:rgiJ..iilla skall 

kunna lösas. Urpdragel avser si1viil arbl'tsmiljöprlihkm Slllll yttre miljii

prohkm. Resultaten fran utredning..:n skall r..:dovisas fortlörande o..:h d..: 

huvudsakliga slutsatserna i en huvudrappl1rt senast den I llktoba I 'JX I. 
Slutrapport skall avliimnas senast dl ttr diirdter. 

Med hänvisning till att dl'l i ett liingre tidsrl'rsrektiv enligt pror. 197X/ 

79: 115 är nödvändigt alt striiva dkr att utnyttja inhemska lh.:h varaktiga 

energikiillor framh;'tller vattenfallsverket att vattenkraften enligt verkl'ls 

mening i allt viisentligt fyller de kra\' i frt1ga om uthi1llighet. fiirnybarhet. 

importnbernend..: o..:h miljöviinlighet som biir stiillas p{1 frarntid..:ns energi

klillor. Det finns fortfarande en bl'tydandc potential av vattenkraft i lamkt. 

som kan hyggas ut. Stiirre delen hlirav iir emellertid undantagen friin 

uthyggnad genom riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. Fiir alt hehiivlig 

handlingshcredskap for framtiden skall kunna ästadknmmas pi'1 kraftför

sörjningens L1mrt1de hör enligt verkets 1m:ning förslagsvis tv~i av dl· oriirda 

huvudiilvarna projekteras för utbyggnad fram till domstobhandlingar oav

sett vilka beslut som fatta~ llm kiirnkraftens framtida anvlindning. Verket 

anser att befintliga hinder för undersökningar hör undanröjas. 

Vattt:nfallsverkl'l diskutcrar o..:kst1 å.tgiirder för att minska oljeberoen

det. Inom den egna verksamheten är det t. ex. möjlig\ att spara energi 

genom att i vattenkraftanfaggningar göra tillbyggnader. ut vidga vattenvii

gar. byta ut äldre maskinutrustning. se över vattenhushållningsbestiim

mclser etc. Avcn i övcrföringsle<let kan encrgifiirlusterna enligt vatten

fallsverket nedbringas gen(>!ll t. ex. uthyte av äldre utrustning. byte av 

lcdningsarca och ändring av sp~inningsnivä. Val\enfallsverkct har fätt rege

ringens uppdrag att utreda och lägga t'ram förslag till sådana energibespa

rande åtg~irder. 
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VarCL·nfallsverket arherar lH.:ks<"1 med all lllveckla. utviin.kra ,1d1 i prak

tiskt hruk utnytlja nya energiblll11· och energitekniker. Detta arhete sker 

inlim ramen för en inom verket utarhL·tad fcm;1rsplan for forskning. ut

veckling och demonstration. Enligt planen kommer vattl·nfallsverkl'I inom 

de niirrn;1ste fem ;\ren att satsa <.:a 220 milj. kr. p<"1 forskning od1 ut ve.:kling 

inll!ll omrridena energiomvandlingsteknik. ny energiteknik och rationell 

energianviindning. elteknik. ekkrri ... ka energisystem samt hyggnads- och 

materialteknik. 

Vallenfallsverket har for niimndens fiir energiproduktionsforskning riik

ning atagit sig all nll·dvcrka vid uppfiir<mdel lll'h svara för driften av 

niimndens vindkraftanliiggning llm ca 2 )00 kW pi1 Gotland. 

Vad hetriiffar mi.ijligheterna alt utnyllja solenergi har vattenfallsverket 

genomfört en förstudie. som belyser de tekniska och ekonomiska möjlighe

terna att samla upp ll<.:h siislinglagra Slllenergi för uppviirmning av ett 

bli-.tadsomriide. Studien har klarlagt att det. friimst beroende pf1 lagrings

kostnaderna. kriivs relativt stora anliiggningar - minst nägra hundra liigen

hetl·r - för att solviirme skall bli ekonomiskt konkurrenskraftig jhmfört 

med andra uppviirmningsalternativ. Det fortsatta arhetet inriktas nu på 

projektering av ett bostadsomriide i farna utanför Södertiil_it• för all utröna 

möjligheterna all diir anviinda solviirme i kombination med viirmepump. 

Prov behöver iiven genomföras för alt visa mtijligheterna alt tekniskt 

utnyttja bergrum för lagring av varmvatten for solviirmeanliiggningar. Vat

tenfallsverket riiknar med all relativt snart kunna besluta om en dylik 

provanliiggning. troligen i storleken 10000 m". 

Vattenfallsverket utför även pnw med viirmepumpar i syfte att i första 

hand klarHigga möjligheterna att installera viirmepumpar i hefintliga hygg

nader med oljeeldning. ftirsi.ik bedrivs bl. a. i Sala och Linköping och 

ytterligare försök diskuteras i samarbete med Eskilstuna. Sigtuna. Sala 

o<.:h Lidingti kommuner. Huvudparkn av insatserna pt\ viirmepumpsomra

det inriktas ph sttirre anliiggningar. men viss provverksamhet p~igi1r iiven 

med pumpar for vilhir som nu har oljeeldning. E1farenheterna fr!111 st1dana 

mindre pumpar har enligt vattenfallsverJ...et hittills snm regel varit mindre 

goda. 

Vattenfalls verket framhalter att mycket stora satsningar nu gtirs i Fören

ta staterna i fr~1ga om solenergi llCh v~irmepumpar. Verki::t kommer att följa 

utvecklingen och bidra till att de amerikan~ka erfarenheterna anpassas till 

svenska förhrdlanden. 

Vattenfalls verket har p;I regeringens uppdrag utre!l fön11~iittningana för 

att uppföra torvcldaue het vattencentraler och kraft värmeverk i norra Sve

rige. Möjligheterna att utföra anliiggningarna för komhination med annat 

fast. i första hand inhem~kt. briinslc har 111.::kst1 ~tuderals. 

Vattenfallsverket arhetar nu vidare pi1 att rn till sti111d ett samarbete med 

de kommunala energiföretagen och tiinkhara torvproducenter i Giillivare. 

Boden. Umdl och Östersund. Syfti::t ~ir alt ta fram ett fullstiindigt underlag. 
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hl. ;1. avseelllk behoVL't av slatligt stiid. fiir heslut om uppförande av 

L'nergianliiggningar i dessa \lrter. Mi.ijlighcterna att anviinda b:ide torv 11ch 

flis i anfaggningarna kommer att beaktas. n;ir projekten bearbetas. 

Vid sidan av pnijekteringen av ett fossileldat kraftv;irmevak i Göteborg 

pt1gar ett omfattande arhete pi1 att utriina om iiveri"iiring av viirme frf1n 

kiirnkraftverkct i Ringhals utgör ett reabtiskt alternativ till kraft v;irmever

ket. Linder ar 1979 har s;irskilt studerats utformning 11eh drift av bl1H.:kcn 3 

1Kh 4 vid en \lmbyggnad för viirmeavtappning. Studien har visat att v;ir

meavtappning sannolikt ~ir rni.ijlig. men ocks;\ att den ;ir förenad med 

betydande tekniska svtirigheter 1>eh stora kostnader. 

Möjligheten att hygga en kraftproduktionsanHiggning haserad pt1 miljö

viinlig förgasning av svavelrika briinslcn. lhimst restoljor. studeras vidare i 

samarbete med Statsraff AB. Bl. a. skall mera ing~1ende undersökas miijlig

hetcrna att ordna en li1ngsiktig briinslcförsörjning. priset pt1 briinslet. miljö

frf1gnr nch vissa tekniska delsystem. 

F.n annan iitgiird som kan minska oljeberoendet iir enligt vattenfalls ver

ket att komhinera dviirme med vedeldning i pann11r eller moderna braska

miner. 

Vidare framgtir att vattenfallsverket har pt\börjat en undersökning av 

möjligheterna att installera elpannor i processindustrier och i fjärrviirrne

system för kommuner för att under vattenrika tir kunna minska oljdtt

g:ingen. 

I anslagsframstiillningen redovisar vattenfallsverket ockst1 sin syn pt1 

frf1gor rörande briinslcförsörjningen och anför hl. a. följande. 

Verkets ärsförbrukning av cilja har under 1970-talct varierat mellan 

nagra hundra tusen ton och en miljon llln. De Shlra variationerna beror pt1 

oljekondensverkens och gasturbinernas funktion som utjiimnare och re

serv vid bclastningstoppar. lttg vattentillgäng och bortfall av andra kraft

slag. Lnda fönrtsiittning av att kärnkraft far anviindas som planerats 

kommer den tillgängliga oljckraftkapaciteten <tlt anviindas p:'1 samma si1tt 

även under 1980-talet. Skall kiirnkraften avvecklas kan dock en maximalt 

uthti.llig körning av verkets oljekraftanliiggningar aktualiseras. Vattenfalls

verlo;ets t1rsbehov av olja kan i sä fall knmma att stiga till tre milj. ton. 

Vattenfallsverket framhäller. all i tider av knapphet pä olja skulle verket 

därför löpa risken att rn betala mycket höga priser och ytterst att inte 

kunna tillgodose hela sill 11ljebehov. 

Vattenfallsverkets inköp av oljeprodukter sköts av Svenska Petroleum 

AB. som ägs av verket och Statsföretag AB. Störningarna pä den internatio

nella oljemarknaden har i Sverige medfört ökade krav pt1 11ljeleveranser 

fran Svenska Petroleum AB. Bolagets omsättning har diirvid ökat sa att en 

avsevärd ökning av aktiekapitalet enligt vattenfallsverket iir nödvändig. 

Frågan om ökning av Svenska Petroleum AB: s eget kapital har behandlats 

i prnp. 1979/80: 33. 

Den internationella kolmarknaden kommer enligt vattenfallsverkct att 
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p;'1 samma siitt Slllll nljcmarknaucn sannolikt bli utsatt f'lir P''frl·stningar av 

olika slag. Orsakerna iir lhick ink desamma. l'rohlcmen p:'1 k,1lomri1do.:t 

skapas av tekniska. ek,1nomiska. miljiimiissiga Pch andra hegr;insningar 

som kan förutses. niir det giiller att möta en stiganue efterfri1gan. Det iir 

r. n. svi1rt att ta stiillning till vilka i1tgiirdn sum hiir \'iutas fiir att siikra en 

framtida svensk kolfiirsö1jning. eftersnm Jet inte iir klarlagt i vilken ut

stri.1d:ning kol k,1mmer all utnyttjas fiir energiiindami1I. lkt hL'IPr bl. a. p:1 

resultatet av den studie riiranue miljiiprnhlcmen vid kolanviinuning som 

vattenfallsverket fritt i uppurag att göra. pii utvecklingen niir det giiller 

andra enl·rgislag samt pa utfallet av folkomrfotningen. Det iir lhiek enligt 

vattenfallsverket angefagct att redan nu vidta t1tgi.1rder rör att siikra till

gt111gen pt1 kol med lilga halter av hiilsn- och miljöfarliga iimnen fr:1n liinLkr 

och knlproducenter. som av transplirtmiissiga och andra skiil iir liimpliga 

frt111 svensk synpunkt. Insatserna hört. v. i \irsta hand inriktas pi1 att vinna 

insteg i kolproduktion och i andra engagemang. vilkas kommersiella viirde 

kan antas vara i huvudsak nheroende av nm avsiittningen kommer att ske i 

Sverige eller i andra liinder. 

Vattenfallsverket förhandlar f. n. med Lulissavaara-Kiirunavaara AH 

och Sydkraft AB om organisation av och wrbamhetsinriktning för ett 

eventuellt gemensamt bolag för ut vinning av nch handel med kol. 

Genom sitt engagemang i Swedegas Al3 tar vattcnfallsvcrket del i an

striingningarna att introducera naturgas i Sverige. 

Vattcnfallsverket har vidare genom Svensk Kiirnbriinslcfiirsörjning AB 

regclbununa kontakter med uranlcverantiirer i Australien och Canada. i 

vilka hinder beslut har fattats om uranbrytning i nya gruvor i bii1:jan eller 

mitten av 1980-talct. 

Om samtliga kiirnkraftblock inkl. Forsmark 3 för tas i Jrift som planerat. 

iir vattenfallsverkets llCh Forsmarks Kraftgrupp AB:s behov av uran tiickt 

t. o. m. är 1984. 

V<1ttenfallsverkct framhfdler vidare att den ovisshet om energipolitiken~ 

framtida inriktning som kvarstftr efter riksdagens energipolitiska beslut 

vi\ren 1979 medför svtlra prohkm i fråga om verkets personalplanering. 

Svtirighcterna giillcr att sysselsätta personal med meningsfulla arbetsupp

gifter. att rekrytera och utbilda personal samt att informera p1:Tsl1nalen om 

framtida verksamhet och arbebförhttllandcn. 

Under budgcttiret 1978/79 minskade antalet sysselsatta - egna och 

entreprenörers - vid vattenfallsverkets byggande avdelningar med ca 

I 250 personer. Minskningen under innevarande budget[1r bedöms endast 

uppgt1 till nägot tiotal personer. för personalplaneringen inför 1980-talet är 

frågan om kiirnkraftens roll i kraftförsö1jningen av utomordentligt stor 

betydelse. 

Elförsörjningen 
Elkonsumtionen landet inkl. överföringsförluster var ca 6.8 r.; högre 
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under budget:lret 197X/79 iin under budgL'li"1n:t 1977/78 och uppgick till 92.6 

TWh. Exporten min-.kade med ca en frmtedel till 3.2 TWh. 

Av elkonsumtionen irwm landet svarade industrin for 39. 7 TWh. \'ilket iir 

4.2'.; mer iin flirbrukningen under hudget;"tl·et 1977/7-X. Ökningen kan lill 

största delen hiinföras till massa-. pappers- l'L'h pappL-rsvaruindustrin. vars 

elförbrukning steg med 7 .X 'i. ,.\ven irwm flertalet i.ivriga industribranscher 

steg förbrukningen. Bl. a. har d1:n und1:r s1:nar1: t1r n1:df1tg:'tend1: tr1:mkn 

inom jiirn- och st:llindustrin brutits. 1ll:h för branscl11:n redovisas nu en 

ökning med 6.4 1.;. Oiirem11t har minskningen in1nn st1viil gruvindustrin 

som jllrd- llCh steninduslrin fortsatt under hudgeti"tret 1978/79 med resp. 

3.1 '.f och 4.2 1
·:. 

lnllm transpPrtsektorn ökade elförbrukningen med fi.7 1
·; till :?..:! TWh 

nch irwm gruppen hush[ill. handel m. m. med 8.5'i till 4:?..6 TWh. Öwrfö

ringsförlusterna under budgdf1rct I 1J78/79 uppgick till 8.2 TWh jiimfi.irt med 

7.4 TWh bu<lgetarct innan. 

Konjunkturuppgfingen under senare hiilften av budgetfiret 1977/78 fort

sattL' under hudget{1ret l97X/79. vilkel ledde till all de lager som industrin 

hade bygg! upp umkr tiJigare lr1gkonjunkturär snabbt minskade. Ett hiigt 

utnyttjande av industrins produktionskapaeitct tillsammans med en viss 

öknin!,\ av indm.trii1wöteringarna ~ir S-:lklk~ forklaring1:n till den ökade 

elförbrukningen innm industriseklllrn. Den positiva utvecklingen fiir indu

strin avspeglar sig ockst1 i Jen högre elförbrukningen inom transportsek

torn. 
Ökningstakten för elförbrukningen inom gruppen hushäll. handel m. m. 

var högre iin under budgetåret 1977 /78 twts fort sa Il el sparande od1 sti

gande elpriser. Den onormalt kalla vintern 1)ch ett nf1got större tillskotl av 

nya b11stiider under huJget;'iret 1978/79 torde enligt vattenfallsvcrket ha 

varit de friirmt bidragande orsakerna till detta. 

Av följande t<ibell framgt1r hur den LLllala tillgängen pt1 elkraft har förde

lat sig p~I olika kraftslag och impL1rt llllLkr de senaste tvfl hudgct!iren. 

1977/78 1978/79 

TWh ("' .. , TWh 
,., 

( 

Va1t.:nkraf1 55. I 61 57.8 60 
Kämkrafl 22.0 24 20.9 

,, 
Övrig kraft 11.2 12 13.2 14 
Import 2.4 3 3.9 4 

Tptal krafttillg!mg 90,7 100 95,8 100 

Under budgeUlf"et 1978/79 färdigställdes nya vattenkraftanfäggningar 

mcJ en produktion av 0.6 TWh under är med normal tillgång pä vatten. Den 

totala proJuktionen av vattenkraft var :?..7 TWh högre iln under budget{tret 

1977/78 beroende pä att nederbörden fr[111 kraftproduktionssynpunkt var 

ntigot gynnsammare fördelad. Vattcnkraftproduktionen var trots detta ca 

5 (;. liigre än under ett ar med normal produktion. 
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Kiirnkralkn svaraJe under hudge1:1ret 197!1./79 fi.ir knappt 22 'i av den 

totala krafttillg~111gen i lanJet jiimfört med Jrygt 24 r; hudget:1ret innan. 

Produktionen i de sex idrifttagna kiirnkraftblocken uppgick till 76 s; av den 

energimiingJ som maximalt kunJe flirviintas med hiinsyn till normal av

stiillning för revision och briinslebyten. Tillgiingligheten hos kiirnkraften 

var sttledes n;'1got liigre iin under hudgetiiret 1977/7!1. till följd av att dels 

Harsehii1:k I havererade och fick stiingas av under huJgeti\rets sista kvar

tal. dels att Ringhals 2 var avstiingd Hingre tiJ iin heriiknat. 

Tack vare gynnsamma nederbiirdsförhfdlanden blev Jet trots elkonsum

tionens forh~tllanJevis starka tillvlixt unJcr huJgetäret 197!1./79 möjligt att 

h[1lla produktionen av oljebaseraJ \'iinnekraft pti en fortsatt l~tg nivf1. 

Elkonsumtionen~ utveckling p:1 liingre sikt är beroenJe av bl. a. tillviix

ten i ekonomin. tillvlixtens forJclning pä olika industribranscher. prisut

vecklingen pft elektricitet och olja. prisrelatilmen mellan elektricitet och 

olja. befolkningsutvecklingen och hostadshyggandet. 

Den genomsnittliga ökningstakten under perioden 1973-1978 har varit 

ca .3 <:; per är. Den s. k. övrigsektorn. dvs. hushti.11. handel m. m .. har ökat 

med 7 .5 c.; per hr och svarat för praktiskt taget hela tillväxten. Industrins 

elkonsumtion befann sig vid peri(idens slut pit ungefiir samma niv{1 som vid 

dess bi.irjan. FöriinJringen frän det ena tirt·t till det andra har dock varierat 

kraftigt. Till följd av knnjunkturuppgtrngen ligger tillväxten i elförbruk

ningen f. n. pil en himligen hög nivt1. 

Enligt statens industriverks hitda el prognoser från hösten 1977. vilka 

utgjorde u1Kkr\ag för energikommis;.ionens arbete. beräknades elkonsum

tionen tir 1985 uppgå till resp. 124 TWh och 127 TWh. Den genomsnittliga 

clkonsumtionstillvlixten till i\r 19!1.5 berliknades sttlunda bli drygt 4 r:; per 

i\r. 

Hösten 1978 avgav industriverket en energiprognos avseende tiden 

1977-198.3 till 1978 års längtidsutredning. Bedömningarna utgär från de i 

fangtidsutredningen angivna förutslillningarna rörande samhällsekonomin. 

Resultatet. sftvitt giiller efterfrt1gan pt1 el, ligger praktiskt taget helt i linje 

med den högre av industriverkets prognoser frtm är 1977. 

Även de elanviindningsnivt1er som har angetts som mål för åtg~irder på 

energihushållningssidan och som grund för planeringen av energitillförseln 

i prnp. 1978/79: 115 ansluter till industriverkets prognoser frän hösten 

1977. Med tilliigg för överföringsförluster om ca 10 (; innebär bedömning

en i propositionen all elkonsumtionen - exkl. kraftverkens egenförbruk

ning - kommer all uppgå till mellan 119 TWh och 123 TWh är 1985 och 

mellan 1.35 TWh och 141 TWh år 1990. Det motsvarar en årlig konsumtions

tillväxt av i genomsnitt 4.2 a 4.7 C-i- mellan åren 1978 och 1985 och 2.6 a 
2.8 <:-; mellan åren 1985 och 1990. 

Centrala driftledningen <CDL) har inte gjort någon studie av den framti

da elkonsumtionen sedan är 1977. En viss justering av beräkningarna har 

dock gjorts allteftersom ny information kommit fram. Detta har lett till 
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prognosv;irden. som ligger inom de griinser som har angcth i prop. 1'178/ 

79: 115. 

V<tllenfallsverket ansluter sig till den bediimning av clforhrukningens 

utve..:kling i landet som har kommit till ul!1-yck i propositionen. Verket 

understryker emellertid den osiikerhet som vidlfider bedömningarna. Bland 

osiikerhetsfakwrerna pekar verket p:i risken for all Jen framtida produk

tionstillviixten bedöms alltför pessimistiskt i anslutning till en l?1gklmjunk

tur oeh all optimismen betriiffande möjligheterna all spara energi kan visa 

sig ha varit alltför stor. Till delta kommer all akuta störningar i oljetillför

seln och kraftiga hi"ijningar av oljepriserna på kort sikt kan Jriva upp 

efterfrf1gan pf1 elektrisk energi. siirskilt for uppviirmningsiindamfil. 

Den f. n största osiikcrhcten i framtidsbeJömningarm1 iir emellertid en

ligt val!enfallsverkt•t den förestående folkomröstningen om brnkraftens 

roll i e111:rgiförsö1jningen. Samtidigt s1)m ett beslut om att avveckla brn

kraften enligt verket skulle leda till att tillgfö1gen pt1 elcktrieitet minskar. 

kan beslutet oeksf1 medföra att industrins utbyggnader skjuts upp som 

direkt följd av att en siiker energiförsö1jning inte kan pf1riiknas. Oiirmed 

blir också elkonsumtionens ökningstakt liigre. 

Pti grundval av uppgifter frf1n flertalet egna industriabonnenter och ilter

distributörer har vallenfallsverket gjort en prognos över den egna kraftför

smjningen under den niirmaste tiofasperioden. Enligt denna pnignos kom

mer verkets fasta leveranser inkl. överfi.iringsförluster all ftrligen öka med 

4.5 r;;,, till 51.5 TWh under perioden 1977/78-1982/83 och 3.7 r,;. till 61.7 

TWh under perioden 1982/83-1987/88. famfört med den prognos verket 

gjorde under ttr 1977 innebiir resultatet en betydande sänkning. Under 

kalenderåret 1985 beräknas sftledes förbrukningen nu bli .'ifd TWh medan 

den förra prognosen pekade pf1 64 TWh. Med antagande om linjiir tillviixt 

erhålls för kalenderåret 1990 enligt den senaste prognosen en förbrukning 

av ca 67 TWh. 

Med antagandet alt vattenfallsverket kommer all beh<'tlla sin marknads

andel svarar verkets prognos mot en elförbrukning inkl. överföringsflirlus

ter i hela landet om 119 TWh år 1985 oeh 141 TWh 1\r 1990. Prognosen 

ansluter således relativt v~il till den bedömning av elbehovet under 1980-

talct som har redovisats i prop. 1978/79: 115. 

Utbyggnadsprogra01 

Under budgetåret 1978/79 togs det fjiirde aggregatet i Harsprtingets 

kraftstation i Lulcäl.ven. Söderfors kraftstation i Daliilven oeh gasturbinan

läggningen GT 200 vid Stallbaeka i drift. Vidare fardig-;liilldes Juktans 

pumpkraftstation i Umeälven. 

Tidigare beslutade och nu föreslagna kraftproduktionsanliiggningar 

framgår av följande sammanst~illning. 
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Ut byggnads- r<irliigg- Planerad Rednvisad i pr<>-
nbjekt ningsort/ idrift- position 

iilv lagning 
budg1?1:1r 

Niis. ombygg- Daliilvcn 1979/80 1975/70: 25 hil 11 
nad 
Pnrjus 12 l.ult:iilvcn 1979/80 1'175: 30 bil I 
Kiirnkraft Ringhals 4 1980/KI 1'173: I bil 15 
Åsele Ångerman- 1980/81 1974: I hil 15 

iilven 
Har~pr~111gc1 5 Luldilven 19811/81 l'J75: 3(1 bil I 
Kärnkraft Forsmark I 1980/81 1473: I hil 15 
Niis 2 Daliilvcn 1980/81 1977/78: 25 bil 11 
Granbofnrsen lndalsiilven 1980/81 1977/7'j/.: 125 hil 11 
Kraftvärme Visby 1980/81 1477/78: 25 bil 11 
Ligga J l .. uleiilven 1981/82 1975:30 bil I 
Lilla Edet 4 Göta iilv 1981/lQ 1971:>/77: IOll bil 17 
Kärnkraft Forsmark 2 1981/82 1'173: I hil 15 
Kärnkraft Hinghab 3 1981/82 l<Jn:I bil 15 
Harspränget. Lulciilven 19'jl.J/82 Fi>rcslagen 
tunnel 
Stenkullafors Ångcrman- 1983/84 1974: I bil 15 

iilven 
Messaurc 3 Luldilven 1983/'jl.4 1977/78: I It> 
Vietas. tunnel Lukiilvcn 19'jl.4/85 1979/'j/.\I: 33 
Kiirnkrafl Forsmark 3 1985/811 1975/76: IOO hil 15 

Utbyggnadsplancn har utökats med en ny tilloppstunnd till Vietas kraft

statinn llCh en utiikning av tunndare<in i Harspri\ngets kraftstation. K1da 

kraftslationcrna iir hcbgna i Luleiilven. 

Utbyggnaden av Vietas kraftstation med yllerligare en 1illoppstunnel har 

behandlats i prop. 1979/80: 33 om vissa frf1gor innm industriJepartemenlets 

verksamhet som r~ide. 

Harsprt111gets kraftstation iir f. n. fiirsedd meJ fyra aggregal. Etl femte 

aggregat hi'tller p{t att installeras. Utbyggnadsva\lcnföringen iir 555 m"/s fiir 

Je fyra befintliga aggregaten och blir 4X5 m"/s for det femte. StatiL1nen för 

en maximieffekt av 940 MW l•Ch en f1rsproduktinn av ::!,3 TWh. Aggregaten 

1-4 har en gemensam avloppstunnel. Slllll har en area av IX." m~ och iir ::!.X 

km bng. Aggregat 5 för en lika li\ng avloppstunnel med arean 3::!::! m2
. 

Arean i den befintliga tunndn kan utvidgas till ::!75 m2
. ÅtgiirJen ger 

minskade fallforlcster i tunneln. Energiprnduktioncn beriiknas öka m1.:d ca 

5 GWh per är. Projektet ger en sysselsällning pä platsen motsvarande 70 

f1rsvcrkcn. Arbetena ber~iknas p{1g:'1 ca 14 mi\nader och kan päbö1jas under 

första halvi\ret 1981 efter Jet att Harspränget 5 har tagits i drift. lnvestt:

ringskostnaden har beriiknats till ca 26 milj. kr. Av investeringskostnadcn 

kan enligt vattenfallsverket högst 11 milj. kr. förräntas pli normalt siitt. 

Verket föreslår att tunnelutvidgningen i Harsprrmgets kraftstation i likhet 

meJ tilloppstunndn till Vietas kraftstation rnr komma till utförande som cl! 

led i statsmakternas striivanden att främja sysselsättningen i Norrbolten. 

I övre Åscleälven i Ängermaniilvcn äger vallenfallsvcrket hl. a. ::!7 .7 '..'f. 

av fallhöjJen i Volgsjöfors. Verket har med stöd av vattenlagen hemställt 
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lws vattendPrnslokn all iigarcn till VlllJ:!s.iiif11rs krafhlali1lll. Graningevcr

kens AU. skall flirklaras skyldig all tillhandahi.illa ;111delskrafl rn11hvaramk 

valtenfallsvcrkets andd i fallhöjden. Jvs. ~O G\Vh per ar. Förhandlingarna 

llJll k11stnadshidrai:: 11.:h iivriga villkor hiirfiir har iinn11 inlc avslutals. 

Vallendomstukn har förklarat utbyggandcn av rvkssaure J i Luleiilven 

1i1I;·11lig enligt ,·attenlagen. Arendet har i.ivnliirnnah till regningen fiir 

beslut. 1 utbyggnadsplanen har fi.irulsatts att byggnaJsarbetcna skall kunna 

pi1bii1jas umkr hiisll:n 1979. 

RL·gcringen liirnn;1dc i juni 1979 tillstiind enligt lagen I 1977: l·illl om 

siirskilt tillstand att tillföra kiirnreaktur kiirnhriinsll'. m. m. for kiirnkraft

reaktnrerna Ringhals 3 och hirsmark I. Tillstirnden kan emelkrtiJ f. n. 

inte utnylljas till fiiljJ av lagen ( 1979: 335) om förhud mot att under viss tid 

tillföra kiirnreaktorcr kiirnbriinsle. m. m. Lagen giiller Hingst t. u. m. ut

gi\ngen av juni mi·rnad 1980. Mot denna bakgrund och med hiinsyn tagen till 

den tiJ sllm giir i1t for att tillföra reaktorerna briinsle har vattenfalls verket 

t. v. antagit följande tidpunkter för kommersiell idriftlagning av iinnu inte 

iJriftsatta kiirnkr;iftblock: 

Ringhals 4 den I april 1981 
Fors mark I den I april 1981 

Forsmark ~ den I ok tuber 1981 

Ringhals 3 Jen I .'i januari 19K! 

F.irsmark 3 den I augusti 1985 

Fiir att dl'l skall bli möjligt att utnyttja garantierna fr{m leverantörerna 

h;ir vattenfalls verket planerat all Ringhals 4 skall !as i drift före Ringhals 3. 

Garantitiden for den senare reaktorn har pft grund av påtvingade försening

ar redan gi\tt 111. Onlningsfi.iljden överviigs dock yllcrligare. 

Om utbyggn<1den av Forsmark 3 har en i.iverenskommclse triiffats i:nligt 

v;1d som har rednvisats i prop. 1979/80: 33 om vissa frågor inom industride
parlernentets verksamhel~omrt1de. Overen.~komrnebcn innehiir bl. a. all 
vatlenfallsverket under hudgetftret 1979/80 ensamt kommer att svara for 

erforderligt deliiganillskott för utbyggnaden. 

Övriga anl~iggningar i uthyggnadsplanen an1as bli färdigställda i enlighet 

med de planer som tidigare har redovisats för Je olika objekten. 

Med befintliga anliiggningar. beslutade och föreslagna utbyggnader samt 

prognosticerad elcfterfrftgan erhålls energi- och effektbalanser i Jet statliga 

kraftsystemet enligt följande sammanstiillningar. 
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Energibalanser budgt'taren 1980/81-191!6/117 (i TWh) 

80/81 81/'IC 82/83 83/84 84/85 8.'i/86 Hn/87 

Prima förbrukning 
enligt normali1rs-
prognosen ini.I. till-
kommande prinwfiirbruk-
ning W.5 TWh) vid 
c xecpt ionella torr[trs-
förhällamkn 48.5 50.3 52.0 53.'I 55.h 57.9 hO.I 

Försiiljning till andra 
k raftfiiretag ink I. 
expt>rt 1.8 3,0 3.1 ~.2 u u 1.3 

Summa förbrukning 50,3 53,3 55,l 56,l 56,9 59,2 61.4 

Krafttillgäng frtm egna 
befintliga, beslutade 
och föreslagna vatten-
kraftanHiggningar. 
m.:Jd;ir 30.0 30.2 30.2 30.4 30.6 30,(i 30,6 

Krafttillgång från egna 
befintliga och beslutade 
värmekraftanfaggningar 
vid meddtillgänglighet 

fossilcldad krafr 13.5 l.l ,6 13.6 1.1.6 IJ.6 I 3.3 1.U 
kiirnkraft 13.I 22.8 25.7 27.1 2!U 32.3 33.0 

Köp från andra kraft-
företag inkl. imptirt 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4, 4.0 

Summa krafttillgång enligt 
energikriteriet' 51,7 60,7 63,3 64,7 66,3 69,2 69,7 

Brist enlig! energi-
kriteriet 

' Energikriterium: Total pniduktionsförmi\ga = 0.8x vallenkraftproduktion 
+0.9x värmckraftproduktion 

Effektbalanser budgetåren I980/81-1986/87<i MW) 

80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 

Den primära forbruk-
ningens maximalvärdt! 8900 9200 9500 9900 10200 10600 11000 

Försäljning till andra 
kraftföretag inkl. 
export 120 400 380 210 60 60 60 

Summa belastning 9020 9600 9880 10110 10260 10660 Il 060 

Installerad effekt i 
egna befintliga och 
beslutade vattenkraft-
anläggningar 7613 7 655 7827 8023 8023 8023 8023 

Installerad effekt i 
egna befintliga och 
beslutade värmekraft-
anläggningar 

fossilcldad kraft 2684 2684 2684 2684 2684 2620 2620 
kärnkraft I 550 3 805 4720 4 720 4720 5 500 5 500 

Köp fran andra kraft-
företag 180 180 180 180 165 165 137 

Summa installerad effekt 12027 14324 15411 15607 15592 16308 16280 

Effektreserv 3010 4724 5 531 5 497 5 332 :'648 5 220 
Dito i '":(,av primaför-

brukningens maxim<tl-
värde 33.8 51.3 58.2 5:'.5 52.3 53.3 47.5 
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Som framg<'1r av sammanst;illningen kan lkn her;iknaJe energiförbruk

ningen tillgodoses med önskad kveranssiikerhet t. o. m. buJge1:1ret 1986/ 

87 med hittills bcslutaJe och nu föreslagna produktionsanl~iggningar. Även 

frtm dlekhynp11nkt v;intas kveranssiikerht:ten hli tillfn.:Jsst;illamk under 

samtliga redovisade budgetttr. Detta g~ilkr med undantag för Got land. vars 

försörjning med elenergi krLiver siirskilda i.ivervLigamkn. Ytterligare pro

Juktionstillskott kan komma att behövas diir mot slutet av den redovisade 

tidsperioden. Ik huvudalternativ som studeras är dels ett koleldat kon

Jcnskraftverk. deb en likstri.imsfank friln fastlandet. Nttgot hegynncl

seanslag for en ny anliiggning hehövs emellertid inte under hudgdäret 

1980/81. 

De översklltt pt1 produktionsn:surser som balanserna antyder utgör en

ligt vattenfallsverket i den os;ikra prognllssituation som rt1der en siikerhet 

nhit 11föruhedda clb1:h1w 1H.:h gör dd möjligt att h1:griinsa anvlindningen av 

olja till ett minimum. 

Av vad vatll.'.nfallsv1:rket har anfört följer att ni'lgot böl ut om nya pro

duktionsanläggningar inte behöver fattas under innevarand1: budgetår för 

att kraliforstirjningen inom det statliga avsiittningsomr~1dct p!t fastlandd 

skall kunna klaras fram till slutet av 1980-talet. Av andra skiil än kraftför

sörjnings.,kiil kan emellertid ytterligare produktionsenheter komma att 

färdig~tällas under den berörda perioden. Det gäller t. ex. de redovisade 

tunnelarbetena i Vietas rn:h Harsprängets kraftstationer. vilka delvis nmti

veras av syssdsiittningsläget i Norrbotten. men oebii p<'t kraft viirmeomrä

Jt:t. där verket tillsammans med vissa kommuner f. n. projekterar nya 

anliiggningar. Tidpunkten för idrifttagning av dessa bestäms i första hand 

av k1)mmunernas värmebehov. strävan att minska oljeberoendet Llch öns

kemr\let att vinna erfarenheter av eldning med fasta briinslen. 

Projekteringen av ett kraftviirm1:verk i Giitehorg för eldning med säviil 

!..:Lll s,im olja har avslutah. LLikaliseringsansökan har inliimnats. Det fort

satta utredningsarhetet kommer att anpassa~ efter koncessionsheh~mdling

t:n o<.:h resultatet av ti.>lkomri.istningen om kiirnkraftens framtida använd

ning. Som ett alternativ till kraftvärmeverket studeras förutsättningarna 

för leverans av viirme fr;1n khrnkraf'tverket i Ringhals. 

förhandlingar förs med Södertälje kommun Llm uppförande av ett kol

och oljeeldat kraftviirmevcrk om ca 50 MW för idrifttagning budgetttret 

1983/84. 

Vattenfalls verket har pä regeringen~ uppdrag utrett två utbyggnadsalter

nativ för att nyltiggöra vattnet i nedre Vojmän i Åselegrcnen av Angerman

iilven för kraftproduktion. n~imligen dels en överledning Vojmsjön

Fatsjön- Malgomaj. dels en utbyggnad av Vojmå kraftstation i fallstriickan 

mellan Vojmsjön och Volgsjön. Statens industriverk har gjort en jämföran

de samhällsekLinornisk bedömning av de båda alternativen. Regeringen har 

diirefkr uppdragit i\t vattenfallsverket att fortsätta projekteringen av en 

utbyggnad enligt överlcdningsalternatiwt. 
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Yalt.:nf<ills\'crkL·ts prti_iekteringsplanl'l omfattar yttcrligarL· l'lt antal \'al

tcnkr;ifttllhyggnaJcr. cn kolkt>ndcnsanliiggning i Söderhamn -.amt tidigare 

n;irnnda torvcldade anliiggningar. 

I fr;·tga om distrihutit>nsanliiggningar framh;dlcr vattcnfalbvcrket hl. a. 

att det iir \'iiscntligt att stamniitcts kap;icitL'l uppriitth:'11ls lll'h iivcn i vissa 

delar utiikas i ett skede. di1 stor osiikcrhet r;'1Jer om elkonsumtionens 

sllirlck th.:h elprnduktitins~ystemcts utformning rcdan i en niira framtid. 

Hiirigenum hihehiills en tlcxibilitet. som medger utnyttjandc av hdintligt 

prnduktionssystem iiven i extrema fall od1 tillvaratagande av de 

importmiijlighett!r som erbjuds. 

Bland vattenfallsvcrkeh förslag till nya distrihutionsanliiggningar ::\ter

linns en 400 k V-ledning i 1-..ustlandet fr{1n Lule iilv till Angcrmaniilven. 

lknna ledning kriivs enligt verket fiir all Luldlvens unika reglcrförm~iga 

skall kunna ut nylljas fullt ut. Genom all utöka överf.:iringskapm:itden i 
övre NtHTland med denna ledning kan prnduktion i oljekondensstati1rner i 

södra Sverige begriinsas. 

Y<tttenfallsverket anmiiler o..:ks[1 att förhandlingar förs med danska 

kraftföretag om utiikadc samkörningsförbindelscr med Sjiilland och Jyl-
• I 

land. 

Niir det giiller de regilHJala rn.:h lokala niiten kommer nyinvesteringarna 

au sjunka jiimfört med tidigare. Reinvesteringarna ökar dot:k i samband 

med att anläggningar byggda under 1930- l1Ch 1940-talen behöver ersättas. 

Uthyggnaden av driftövervaknings~ystem fortsiiller med tyngdpunkten 

förlagd till informationssystem för de regionala niitcn. 

Pn~fr1'1fl'.1<'n· 

Vattenfalls verkets prl1jektreserv. Sllm skall kunna tas i ansprfik med kllrt 

varsel. om Jet behövs av syssclsättningsskiil eller frän kraftförsö1:jnings

synpunkt. bestftr f. n. av tvti gasturbiner om tillsammans <.:a 150 MW och 

oljelagringsutrymmen om sammanlagt 750 000 ma. Ett utnyttjande av gas

turbinerna skulle inneb~ira att den del av kraftproduktionsapparaten som är 

baserad pä olja och oljepnidukter utökas. Det iir enligt verkets mening inte 

ön sk v:irt ot:h skulle hel kr inte stå i överensstiimmclsc med strävandena att 

begränsa anviindningen av olja. Tillsammans med överstyrelsen för ekono

miskt försvar och Svenska Petroleum AB undersöker verket behov rn:h 

lokalisering av nya oljelagringsutrymmen. 

I syfte all skapa handlingsfrihet för att möta en snabbare elknnsumtions

tillväxt än den som bedöms mest sannolik striivar vattenfallsverket efter 

all förbereda fler anläggningar för utbyggnad än det finns omedelbart 

hehov av. Begränsningar i fråga om lämpliga projekt och svårigheter at! fä 

beslut i tillståndsfrågorna har gjort det allt besvärligare att genomföra 

erforderliga förberedelser. 

Vattenfallsverket framhåller att den nuvarande bristen på lämpliga och 

väl förberedda reservprojekt är en av de faktorer som mäste tas i beaktan

de. när konsekvenserna av en avveckling av kärnkraften skall belysas. 
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Med~lsförbrukning 

Vattcrifallsverkets inwsteringsram för huJgct:iret 1474/XO iir L!'.;Lstii!ld 

till 2036 milj. kr. (prop. 1978/79: 115 nii. I. !-JU 197~/79:60. r~kr l''/8/ 
7;1:429).: iJeloppet ingår. utöver vad ~,im har upptagits i pnip. 1'178/711: 115 

2\}() milj. kr. ~om regeringen har medgett verket att fora över fri1n hudgl'l

B.ret 197!l.'79. Tillsammans med särsl-..ilt anvisa.Je meJc\ för aktiete•.knint! i 

och delägartil!slwll iill Sven'.'ka P~troleum AB ( prop. 197'>/XO: :;:; . !\ U 

1979/80: 25. p;kr 1979/XO: U4l. outnyttjad del <I\' ur k11njunkturrc,erven 

anvisade medei unl!er h~td~ctiiret 1978/79 Ol:h ur !.;:1miunkturrcsern:n anvi

'.';cilk medei under innevarande hudgett1r. rc:;p. l~O milj. kr .. lh.2 mii,1. "'" 

cch l.l. milj. kr .. blir Jen totala invcstcringsramen for hudgctill'et I '179/XO 

Z'.!04.4 milj. kr. 

För budgetåret 1980/81 har vattenfallsverket berilknat ett mcdebhchov 

av 21 i3,3 milj. kr. Beioppet har beriiknacs med marginal for crfarcnheh

mässiga kostnadsföränJringar rnder pcri11llcn fram till hudget[\ret~. hörjan. 

Fördelningen pä niika typer av investeringsohjckt framgrtr av fiilj:;nJL' 

samrnans!ällr.ing ~om visar ocbå den verkliga mL'delsförbrukningen och 

det beräknade medelsbchovet for hudgettiren 1978/79 re~p. I 979i80. 

Verklig Beräknad mcdcb-
förbrukning förhrnkning 
1978/79 

1979/80 198f1/8I 

Vattenkraftanläggningar 438.5 515.7 561.0 
Kämkraftanläggningar 906, 777 .. l 446,7 
Kärnbränsle 129.9 11,0 3,R 
Övriga värmekraftan-

läggningar 38,4 49.1 33,7 
Distributionsanläggningar 467.9 564,6 759,8 
Gotlands eldistribution 56.6 
Övriga ändamål 6'i,O 286.71 :lO!U 

2102,5 2204,4 2 113,3 

' Inkl. 150 milj. kr. rill Svenska Petroleum AB (jfr prop. 1979/80: 331. 

Vattenfallsverket har hittills redovisat sitt investt:ringsbchov endast 

netto, dvs. minskat investeringarna med belopp. som har finansierats med 

andra medel än anslagsmedcl. På motsvarande sätt har också vissa Iäne

amorteringar dragits av vid beräkning av anslagshehov. Fr. o. m. budget

året 1980/81 genomförs vissa ändringar i det statliga hudgetsystcmet (prop. 

1976/77: 130, FiU 1977/78: I, rskr 1977/78: 191. För vattenfalls verkets del 

innebär det bl. a. att vissa utgifter tillkommer i det investeringsbegrepp 

som ligger till grund för medelsberäkningen under anslaget Kraftstationer 

m. m. utöver vad som tidigare har ingått. Följande till investeringarna 

hänförliga utgifter, som tidigare inte har anslagsfinansierats. ingår ~åledes i 

det beräknade medelsbehovet för budgetåret 1980/81: ränta under hygg

nadstid. projekteringskostnader. pcnsionskostnader 01.:h kapitalkostnader 
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för inventarier m:h hjälpavdelningar. Den beräknade invcsteringsramcn för 

budgetåret 1980/81om2 113,3 milj. kr.. som oåså inkluderar 250 milj. kr. i 

engångsanslag för permanenta meddsbchov för inventarier. motsvarar ett 

medelsbehov om ca I 650 milj. kr. enligt del tidigare tilliimpade investe

ringsbegreppet. 

För 1·attenk.ra.fianlii1u:ni11Rar föreslftr vattenfallsvt:rkel följande inves
teringsprogram (i milj. kr.). 

I. Fiiretug ptlbi.irjudt• ft)re 
/ ')79-()7.() I 

Harsprångets kraftstation. 
aggregat 5 

Porjus kraftstation. 
aggregat 12 

Ligga kraftstation. aggregat 3 
Messaure kraftstation. 

aggregat 3 
Övre Åseleälven 
Näs kritftstation. omhyggnad 

aggregat I och 2 
Lilla Edets kraftstation. 

ombyggnad 
Kapitaltillskott för ersätt

ningskraft m. m. 
Anläggningsmcdcl till 

regleringsföretag 
Efterarbeten oi.:h skadereg

leringar 
Kompletteringar och små

kraftverk' 

Il. Företug som piibijrja.1· 
1fter 1979-07-01 

Vietas kraftstation, 
tilloppstunnel 

Harsprångets kraftstation. 
utvidgning av avloppstunnel 

Projekteringsram 

' Har tidigare tagits upp under Övriga ändamål 

Mcdelsförhrukning 

t. o. m. bcr~iknad för 
197!1/79 

339.H 

123.7 
98,3 

Z.4 
89.8 

80.8 

37.3 

1979/80 I 9XO/X I 

109,6 

61.Z 
72.5 

21.3 
105,7 

40.7 

40.4 

- 3.R 

4.5 

57.3 

6,3 

53.6 

Z2.9 
75.8 

18,2 
144,3 

Z3.8 

60.9 

0.5 

6,5 

16,9 

48.6 

57,0 

16.9 
15.1 

515,7 561,0 

Medlen behövs för all fullfölja pågående utbyggnader samt för all ge

nomföra angelägna efterarbeten på idrifttagna stationer. Medel har också 

beräknats för kompletteringar i stationer och för förvärv och upprustning 

av små kraft verk. 
Bland kompletteringarna medtas bl. a. ombyggnad av ställverksbyggnad 

i Porjus. Av den beräknade totala kostnaden om 19 milj. kr. för ombyggnad 

av ställverket föreslår vattcnfallsverket att 6,9 milj. kr. skall ställas till 
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flirli_1ganJL' utan fiirrii111ning.-,rlik1 med h;invisning till all Lk11n:1 alllkl :1v 

kost11:1den iir hiinfiirlig till kult11rv:1rdande :·11g;inkr fiir att he\';1ra byggna

den som minnesmiirke och fiir <1lt i,irdningstiilla den so111 tcknik1111"t't1111. 

\'attt>nfallsv<:rkl'l har sa111ri1tt mL'd riksantikvariL·iimhekt so111 hitr:ider \al

IL'n fal Is ve rkl'l s 'im byggnad sfiirslag. 

För brnkraftanliiggningar fiirL·sl:·1r vatlL'nfalls\'<:rkct fiil.iandl.' investe

ringsrnigram I i milj. kr. l. 

--·-----·----

Rin!_.!hals kraftsta1i,111. hind J od1 4 
fJtcrarhctcn 
Kapitaltillskott till Fnrsrnarks Kraftgrnrr AB 

hlo<.:k I och 2 
hlo<.:k J 

---- - ·--------

ML"dl'isfiirhrnkning 
hl'r:iknad fiir 

1'179/KO 19KO/KI 

2h'i,O lllJ.h 
K:U 104.h 

~:'.~.X 52.~ 
20h.2 18h.> 
777,_\ 446,7 

~'1eddsbch<1vct hiinför sig till fiirdigstiillamk av Ringhals kraftstation 

inkl. t>rfodnliga dkrarbctcn samt till ddiigarH'ln till Forsm:1rks Kraftgrurr 

AH avsc:·endl.' block 2 LlCh J. Mt>tlclsbdh1v fiir Ringhals kraftstali<lll inklude

rar inte riinlLH r:1 i anliiggningen nedlagt karital. d:-1 anliiggningl.'n bl.'traktas 

som idrifttagen. vad giiller krav rii kapitalforr;intning. Ber;ikningarna utgi1r 

i övrigt frän att Ringhals .3 skall kunna tas i komm<:rsiell drift i januari I <J82 

och Ringhals 4 i april 1981. 

Behovet av kapital för ddiigarlrin till Forsmarks Kraftgrnpp AB bygger 

pii förutsiittning av fortsatt utbyggnad av block J samt normal l:'melinansie

ring. för vilkl'n borgen erfonllas av vattl'nfallsverket. 

Mcdelsbchovct för /,.iimhriin.\ll' utgiir J.8 milj. kr. ,ich avser initial

briin~le till Ringhals J och ..\. Alla inköp av ersiittningsbriinsk fi.irntscs 

kunna finansieras med erhällna intäkter. motwarande brilnslckostnadsde
len. vid kärnkraftproduktion. 

MedebhehL1vet för ii1Tiga 1·1'ir111l'Å.rc~fi1111/iigg11i11gar har av vattenfalls

verkct beräknats till 33.7 milj. kr. Reh,wct avser medel för fullföljande av 

utbyggnaden av dieselanHiggning på Gotland. Dessutom ingr1r medel för 

kompletteringar som avser fortsatta k valitetsfiirbiillrande iitgiirder samt 

för projektcringsarbeten. För anskaffning <)Ch installati,1ner av clpan1wr 

heräknas 5,4 milj. kr. 

Mcdelsbeh1wet för distrih111it111.rn11/iigg11i11gar heriiknar vattenfallsver

kct till 759.8 milj. kr. var;iv 65.3 milj. kr. för driftöwrvakningsanliiggning

ar, 340.6 milj. kr. för stamnätsanl:iggningar. 228.7 milj. kr. för regionala niit 

Ol:h 125,2 milj. kr. för lokala nät. Utbyggnadsplanerna grundas pt1 verkets 

tidigare rcuovisade prognos över bclastningsutvecklingen. aklllella llt

byggnadsplancr för produktionsanHiggningar m. m. 

Mcdelshchovct för tidigart> ej redovisade. nu föreslagna arbeten framgi'tr 

av följande sammanställning (i milj. kr.). 
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S1<111111ii1 
Hrcan.:J 400i 130 k V t ransformaing 
400 kV ledning Svanhyn -H.iälta 
F<>rstiirkning av 400 k V ledning Kilfor,cn- Hallshcrg 
400/220 k V transfnrmatorhvtc i Hamra 
Ut<>kning av transformatnreffcktcn 400i I 30 k V i 
Siidcri1scn 
( hpc..:ificeradc uthyggnadcr 'amt projcktaing i 
stam- och primiirniit 

R1·gio1111/a 11i11 

Ny 130/40 kV station i Skara samt ny 1-'0 kV ledning 
Timmersdala- Skara 
Ny t.•o k V ledning Tuve-Rep<:shiill for anslutning av 
ny abonnentstation jiimte 2 st fa<.:k i Torslanda 
Ny 130/40 kV station Trancnwjiimtc anslutnings
ledningar 
Modernisering av 400 kV station i Stenkullen 
;>.;y 70 kv kdning Heby-Ostcrväla 
Förnyelse av 70 k V ledningen Storvik- Bred mossen 
Byte av 200 kV transformator i Valho 
Förstiirkning av 220 u<.:h 70 kV ställverken i ()vahv 
Hyte av 70 kV transformatl•rcr m. m. i Akersberga
Ny 130 kV ledning Piilsboda- Brannsk,,gen 
An:aforstiirkning av 1-'0 kV h;Jningen 
Kimstad- Ek sund 
Ny 130 kV transformator i Motala 
Upprustning av likströmsöverforingen till Gotland 
Utbyggnad av 130 k V ställverk i Stornorrfors 
Ny 220/130 kV transformator samt utbyggnad av 
•;tiillverko:t i Vaple 
Förstärkning av diverse anläggningar med hiinsyn till 
otillriicklig felströmsdimensionering 
Diverse smiirre utbyggnader 

l.okala mil 

Chpe<.:ificerade upprustningar o<.:h uthyggnadcr 
för nyanslutningar samt förstärkningar inkl. 
köp av anläggningar 

Drijiö1·,·n·a/.:11i11{1St111/iiggningar 
Komplettering av driftdatanätet 

Totalt 

Beriiknad Bcr~iknad 
tntalk,,stnad utgift 1980/81 

W.lJ 
33K.9 

12.2 
20.8 

28.2 

19.4 

16.3 

13.8 
8.2 
8.6 
4 .. 'i 
5.1 

25.0 
3.6 
8.7 

9.7 
3.8 
5.8 
5.0 

20.1 

~.7 

4.4 
13.X 

0.7 

5.3 

1.6 

9.3 

8.7 
2.5 
1.0 
2.7 
0.2 
8.9 
0.7 
5.4 

8 . .'i 
0.7 
0.8 
1.2 

8.2 

5.4 
5.0 

65.3 

10.9 

177,3 

Mcdelsbehovet för iil'riga iinda11uil har vattenfallsvcrket beräknat till 

308,3 milj. kr. Härav beräknas '2 I. I milj. kr. för inköp och kompletteringar 

av fastigheter vari ing:ir bl. a. medel för kompletterande arbeten i Rttcksta

kontoret. förbättringar av andra fastigheter samt förvärv av mark och 

fallrätter. För förvärv och finansiering av eldistributionsföretag har 37,'2 

milj. kr. beräknats. Merparten av beräknade medel under posten övriga 

ändamt1l för budgetåret 1980/81 avser ett anslag om '250 milj. kr. för 

finansiering av permanent medelsbehov för inventarier. Den ändrade fi

nansieringsformen för inventarier föresläs i enlighet med vad som tidigare 

har redovisats om förändringar i investeringsbegreppet. Förändringen möj-
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liggör en sänkning av ramen för rörlig kredit. som f. n. uppgi1r till (100 milj. 

kr. (prop. 1976/77: 100 hil. 17 s. 348. NU 1976/77: 24. rskr ll/76/77: 206). 

med 250 milj. kr. 

Borgen 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att teckna borgen för l{1n till b\llag 

i vilka vattenfalls verket förvaltar statens aktier intill sammanlagt 5 813 

milj. kr. varav högst 160 milj. kr. för lån till eldistrihutionsföretag. Av 

ramen har 5 230 milj. kr. motiverats av behov av borgensteckning för lt111 

som Forsmarks Kraftgrupp AB tar upp på allmiinna kapitalmarknaden. 

Verkets borgensteckning för detta bolag utgjorde 4010 milj. kr. per den 30 

juni 1979 varav 350 milj. kr. avst1g block 3. 

Finansieringsbehovet för block I och 2 under hudgetfaet 1979/80 beriik

nas uppgå till 899 milj. kr. Av detta medelshehov beriiknas 223 milj. kr. 

täckas genom delägarltm från vattenfallsverket och 600 milj. kr. uppltmas 

mot borgen av verket. 

För budgetåret 1980/81 beräknas finansieringsbehovet för block I och 2 
uppgå till 270 milj. kr. varav 70 milj. kr. finansieras genom delägartillskott 

och 200 milj. kr. finansieras genom externa lfm mot borgen av verket. 

För Forsmark block 3 beräknas ett totalt finansieringsbehov för budget

året 1979/80 om 840 milj. kr., varav 600 milj. kr. förutsiitts kunna lånas upp 

externt. Verkets andel av deHigartillskottet uppg{ir normalt till 179 milj. kr. 

Som tidigare har angetts. kan del~igarlan från verket emellertid komma att 

gälla hela delägarlånebehovet. Å andra sidan kan en lttngsammare utbygg

nadstakt något minska medelsbehovet. Mot bakgrund hiirav upptas mc

delsbehovet i verkets anslagsframställning för lttn till blm:k 3 till 206 milj. 

kr. 

För budgetåret 1980/81 beriiknar vattt:nfallsverket det totala kapitalhe

hovet för block 3 till I 150 milj. kr. Av detta avses 250 milj. kr. finansieras 

genom delägarlån. varav vattenfalls verkets del uppgår till 186 milj. kr.. och 

900 milj. kr. genom upptagande av externa lån med borgensteckning av 

verket. 

Det beräknade behovet av horgensteckning för län till Forsmarks Kraft

grupp AB uppgår således till I 100 milj. kr. för budgetftret 1980/81. Erfaren

hetsmässigt kan emellertid enligt vattenfallsverket förändringar och för

skjutningar av såväl kapitalbehov som utlåningstidpunkter förekomma. 

Eventuellt kan också en förändring av den externa låneandelen hli aktuell. 

För att kunna möta sådana modifieringar är det värdefullt att ha vissa 

marginaler i rätten att teckna borgen. Mot bakgrund av vad som tidigare 

har anförts föreslår vattenfallsverket att ramen för horgensteckning höjs 

med I 300 milj. kr. 

Av den ram om 160 milj. kr. som gäller för borgcnsataganden gentemot 

distributionsbolag hade den 30 juni 1979 133. I milj. kr. utnyttjats. Under 
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h11dµL'l;'1rL't I l/7'J/Xll riirntsl's L'rfur dnliµ<i h11q,_!L'l1sat;1µandL'n av Vl'l'kL't upp

g;i till 13 milj. kr. /\luts\;tramk hdwv undn hudµL't;irl'I l'JX\l/XI bL'riiknas 

uppg:1 till IX milj. kr. 

l\kd h:invisninµ till att borgen fiir eklistrihuti,in..,riiretag sL'nare k;1n 

ko11111la alt tL'CkllaS av dL't f(irvaltninµsholag Sllll1 VL'rkL'I f;·ilt till'>tand alt 

bilda tpnip. 1'17X/7'1: 11.' bil. I '· .\24-.\2h. Nll 197X/7'1: 60. rskr 197X/ 

7'1: 4~'11 fiin:sl:ir \ attL·nrall"·L·rkct ingL'll iikninµ av ramen för horgenslL'ek-

11i11g fiir l'ldistrihutil>ll'>fiir..:tag. 

VL'rkets flirslai; inn.:h:ir ... all'Lks att bt>rµ.:nsramen skall ökas med I 30tl 

milj. kr. till 7 113 milj. kr. varav <>foriindrat lhO milj. kr. fi.ir l[in till 

L'ld isl rihu l i, 1nsfiiretag. 

Riirlii.: kredit 

l\kd hiinvisning till den i det flir.:gi1.:nLk av verkL'l fl'>reslagna i'>vng[1ng

.:11 till anslagsti11a11sini11g av invenlarin framhidkr valtenfallsverket att 

dl'! iir miijligl att s:inka ramen for riirlig kredit lllL'd 2.'iO milj. kr. frfö1 nu 

giilland.: <100 milj. kr. tprup. 1976/77: tOO bil. l7 s .. qx. NU 1976/77: 24. 

rskr 1976/77: 2061. 

R 1•111 is.1.1·11ra11d 1·11 

S11111·11.1 i11d11.11 rii«•r/.. konstaterar alt vattt'nfallsvnkets bedömning av 

elfiirbrnkningens utv.:i.:kling i landL'l viisentlig.:n i.iver.:nsstiimmer nH.:d den 

som har kommit till uttryck i pnip. 197X/79: 11.:'i. 

Industriverket anser att vattenfallsverk;!t. förutom företagsekonomiskt 

lll<ltivnade ~itg:irdL'r. iiv.:n hiir ges ekonomiska möjligheter all gerwmfiira 

s:·idana ent'rgibesparande atgiinler i egna anliiggningar som i ett vidare 

syn'-.iitt fram'-.tär som lönsamma. t. ex. genom alt viss kostnadsdd inte 

bd1i.iver tillfi.iras fiirriintningspliktigt kapital. Industriverket ser vidare po

sitivt pii vattenfalls medverkan i arbetet alt utveckla nya energislag och 

energitekniker. 

Valtenfallsverket har föreslagit att t v~1 av de iilvar som hittills har undan

tagits fr~\n utbygg.nad bi.ir prl1jd;.1cras for 111bygg.nad fram 1ill domstobför

handlingar. Industriverket anser dock att en evenlllell projektering bör 

förcgiis av en utviirdering av vilken eller vilka av iilvarna som i sä fall 

n:irmast hör komma ifrl1ga. 

lnJuslriverkel delar valtenfallsverke\s synpunkter pä behövliga nätför

stiirkningsMgiirder. Verket före~lär emellertid oi.:ksä att vattenfall ges i 

uppdrag att unders(ika i vad män min~kadc energiförluster och en ökad 

flexibilitet i fräga om produktionsanliiggningar kan motivera att stamled

ningar - eller delar därav - frän Norrland ges en hög1c ~ystemspänning iin 

400 kV. 

Rik.1n·1·i:,io11sl'erJ..e1 IRRV) anst'r Jet vara sk;iligt att vattenfallsverket i 

rimlig omfattning fär ta pi1 sig förluster som uppstår genom att verket I. ex. 
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av syssebiittningsskiil genomfor uthyggnadL'l som intL' kan fiirrii11las pit 

normalt s;itt. ( >rn statsmaktern<1 hL·sluwr all <1da11a anliiggningsarhl'IL'll hiir 

piibiirjas. fiirordar RRV att slutligt stiillningstagandL' 1ill L·ngi111gs11l'dskriv

ningl'n hiir anst;i till des-. anliiggningsarhl'tl'na har fardigstiillts <h.:h L'ftL'l"

kalkyler forl'iigger. 

RRV anser inte d.:n av vatt.:nfollsvnkL·t hq!iirda .:ng:1ngsnL·dskrirningL'n 

av rnerknstnadl'n for ombyggnad.:n av st;iJJvnkd i Pn1ju-, \·ara m11ti\nad. 

RRV tillstyrker att vatt.:nfallsverh·t' invl'nWriL·r lina11siL·ras llll'd ansl;1g 

o.:h att den rörliga krl'diten <inks med motsvarand.: bl'111pp. RRV forutsiit

tcr att fiirriintning sker av ansl;1gshclorre1 i -,.:dvanlig 11rdning. 

Fiiredragulllf,·11 

Landets totala elkonsumtion uppgi.:k undn hudgl't;irct I 97X/79 till 92 .f. 

TWh. vilket iir (1JV; mer iin umkr för.:gi1cnd.: budgetar. Stal.:ns v;1tt.:n

fallsvcrk svarade hudgct:lrct 1978/79 for 44.6 TWh eller .:a 46 1
; a\ d.: totala 

elkverans.:rna i lamiet. Verkets fösta leveranser inkl. öv.:rfiiringsfi.irlustcr 

ökade _jiimfi.irt med fi:ircgriL·nde budg.:t;·1r fri1n 41.2 TWh till 44.2 T\Vh. eller 

med 7 .2 c;.. Tillfolliga leveranser inkl. export uppgi.:k till 2.6 TWh. 

Av de 4h.X TWh som vattt:nfalbvnket hitalt levererade under bt11.lg.:tarct 

1978/79 inkl. export svarade vattenkraft for 30.2 TWh. viirrnekraft cxkl. 

kiirnkraft för I .h TWh och brnkraft för 7. 7 TWh medan 7 .3 TWh köptes in 

från am.lra svenska 11.:h utliimlska leverantiirer. fämfort med foreg;1l'nd.: 

budget~1r ökade vattenkraftproJuktionen o.:h inkiipl'n fri"t11 andra kraftföre

tag medan kärnkraftprnduktionen minskad'· <H.:h den 1lljchaser~1Je kraft

produktilinen H1g pä ungefär samma niv:1. 

I anslagsframställningen för hudgctäret l9X0/8 I behandlar statens vat

tcnfallsverk inkdningsvis Jen aktuella situationen irllim cncrgiomr;1det i 

stlirt o.:h Je förutsiittningar den medför för den egna vnksamhcten. HI. a. 

framhMler verket att osiikerhcten om kiirnkralkns roll i cncrgiforsi1rjning

en forsvi1rar en rationell pl;111cring av verksamheten. Om kiirnkraftcn för 

utnyttjas i den omfattning svm har föreslagits i encrgipn1p11sitio1k'n trrnr-

1978/79: 11.51 bedömer vattcnfallsverket alt inga ytterligare clpniduktiun~

anläggningar behöver tas i drift under 1980-talct för att klara kraftfiir.,ör.i

ningen inom verkets avsättningsl•mrfiden pi1 fastlandet. Nya anliiggningar 

kan ändå komma att aktualiseras unJer denna period av andra sk;il. t. c.\. 

kraftvärrnt"verk. vilkas planering styrs av hl. a. viirmd1eh11ven i berörda 

kommuner. strävan att min~ka ol_jeberot"ndet och önskerntt!ct att vinna 

erfarenhet av eldning med fasta br~inslen. Det kan också hli fr~1ga om att 

tidigarelägga investeringar av syssclsiittningssk~il. 

Om kärnkraften skall avve.:klas under 1980-talct linns dl'! pii kort sikt 

enligt vattenfalls verket ingen annan realistisk möjlighet alt ersiitta den ol'.h 

tillgodose ett stigande elbehov än att bygga koleldade kondcnskraft verk 

och kraft v;irmeverk _ 

Pä regeringens uppdrag utreder vallenfallsverket i samarbell' med hcriir-
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Ja kraftföretag. klnnmuner 111.:h iivriga intressenter hur Je hiilsl>- 1>ch 

miljörmhlcm som iir fiirenadl' .ned anviindningen av kol som energikiilla 

skall kunna liisas. 

Fiir att i"tstadkomma handlingsfrihet for framtiden pit kraftfiirsö1:jningens 

omr;·ide fiires);'1r vattenfallwerkcl all tv~1 ;1v de orörda norrhind:-.ka huvud

iilvarna skall rrojektcras fiir uthyggnad. Detta hör enligt verket ske oavsett 

vilka heslut som fattas l>m brnkrafll'ns framtida anviinJning. 

Vattenfalls verket diskuterar oeb{1 {1tgiirdcr för att minska oljeheroendel 

och red1igör diirvid hl. a. for sitt arhl'le med att utveckla. utviirdera och i 

praktiskt bruk utnyttja nya energikiilllir och energitekniker. I verkets frm

t1rsprogram för forskning. utwl·kling och demonstration ing~1r bl. a. fi.ir

söksverbamhet med hostadsuppviirmning genom utnyttjande av snlviirme 

i komhinati1>n med viirmepump och prov med viirmepumpar i syfte att 

klarliigga rniijligheten att installera sadana i hefintliga byggnader med ol

jeeldning. Yattenfallsverket skall ocksit enligt avtal med niimnden för 

energirroduktionsforskning medverka vid uppförandet och svara for drif

ten av en fullskalig vindkraftanHiggning pft Gotland. Vidare förbereder 

verket i samarbete med kommunala energiföretag och tiinkbara torvprlidu

center ett torveldat kraftviirmeverk i vardera Umdi och Östersund och en 

torveldad hetvattencentral i vardera Giillivare och Boden. 

Vattenfalls verket har tillsammans med Statsraff AH hed rivit en studie av 

möjlighekrna att bygga en anHiggning för kraftproduktion baserad pii 

förgasning av restoljor fr{tn raffinaderier och andra svavelrika briinslen. 

det s. k. POX-rrojektet. Hiisten 1978 kom parterna till den slutsatsen att 

det inte var motiverat att fullfölja projektet (jfr pror. 1978/79: 11.'i bil. I s. 

13M. Parterna har emellertid nu anmält att ändrade förutsiittningar i fr{1ga 

nm hriinsleförsö1jningen och osLikerheten i frt1ga om den framtida kraftför

sö1:jningen utgör motiv för att bearbeta projektet ytterligare. Bl. a. fram

halls att tekniken iir anviindhar iiven för klil. Det fortsatta arbetet med 

POX-projektet avses ge underlag for ett eventuellt beslut om att projektera 

en anläggning med en elcffekt av 140 it 170 MW. Kostnaderna för den nu 

aktuella etappen uppgt1r till l..'i milj. kr.. varav parterna svarar för hiilften 

var. Statsraffs andel av kostnaderna för POX-prnjektet hör liksom tidigare 

kunna bestridas av de medel som budgetären 197.'i/76 och 1976/77 anvi

sades till projektering av ett statligt ratlinaderi i form av ett 1{111 till 

Statsforetag AB. Yattcnfallsverkets andel hestrids med driftmedel. N~1gon 

!'lärskild medelsanvisning för iindamrtlct behövs alltsr1 inte. 

Det iir enligt min mening tillfredsställande att vattenfallsverket arbetar 

för att göra även andra inhemska och förnybara energikiillor än vattenkraf

ten tillgiingliga för kommersiell energiproduktion. Vattenfallsverket torde 

sitsom stor energiproducent med omfattande egen anläggningsverksamhet 

inte minst ha förutsättningar att aktivt bidra till att experiment verksamhet i 

större skala kring nya slag av energiproduktionsanliiggningar kommer till 

ständ. Ett exempel pä det slag av insatser jag avser är verkets förbered cl-
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ser fiir att urrföra wrve!Jade anlLiggningar. För att uthyggnaden av anl;igg

ningar avsedda for eldning med inhemska bränslen skall ske i efterstriivad 

takt ser jag det som angeläget alt snarast möjligt fa ett antal 

Jemonstrationsanfaggningar för eldning med hl. a. torv llCh skogsavfall i 

J rift. 

För att minska oljeberoendet iir det emellertid iiven med ett rlanenligt 

utnyttjande av inhemska briinslcn angefaget att utan tiJsspillan bl. a. ut

veckla miljövänlig teknik för kolanv;indning. Jag ser därför den utredning 

som vattenfallsverket p;'i regeringens uppdrag leder rörande hälso- m:h 

miljiirrohlernen vid kolanvändning som ytterst angelLigen. 

Jag kan däremot inte bitrlida vattenfalls verkets förslag i fr:1ga om projek

tering fiir utbyggnad av ytterligare norrländska huvudiilvar. Det finns 

enligt min mening f. n. inte skäl att ompröva de av riksdagen beslutade 

riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norm Svealand 

och Norrland (prop. 1977/78: 57, Cl.! 1977/78: 9. rskr 1977/78: 100) eller att 

vidta sådana förheredelser för ytterligare utbyggnad som vattenfallsverket 

har föreslagit. 

Vattenfallsverket har föreslagit att ett antal elpannor skall installeras i 

befintliga oljebaserade ~järrvärmesyslem och industriella processer i vilka 

kraftöverskott skulle kunna avsättas med god ekonomi under vattenrika iir 

varigenom oljeanvändningen minskar. !\kd tanke pii att s:idana överskott 

kan förväntas enbart om ytterligare kärnkraftblock tas i drift och p~1 att 

förberedelser för och installation av clpannor kan ske pt1 relativt korl tid 

anser jag inte att del finns skäl att redan nu ta st~illning till om elpannor 

skall anskaffas. 

För innevarande hudget{1r har från investeringsanslaget Kraftstationer 

m.111. anvisats 1830 milj. kr. tprop. 1978/79: 115 bil. I, NC 1978/79:60, 

rskr 1978/79: 429). Beloppet är pt1 sedvanligt sätt beräknat med beaktande 

av i1tt en marginal bör finnas för att möjliggöra en sndan ökning av vatten

fallsvcrkets investeringar under löpande budgetår som kan påkallas av 

konjunkturskäl eller annars frnn kraf\försörjningssynpunkt. Vattcnfalls

verkets investeringsram uppg<'lr till 2 204.4 milj. kr. 1 beloppet ingår utöver 

vad som har tagits upp i prop. 1978/79: 115 dels 200 milj. kr. som verket har 

medgetts överföra frän investeringsramen för budgetåret 1978/79 till följd 

av förskjutningar i invesrcringsprogrammct. dels 150 milj. kr. för aktie

teckning i och delägartillskott till Svenska Petroleum AB (prop. 1979/ 

80: 33, NU 1979/80: 25, rskr 1979/80: 134). dels 16,2 milj. kr. som utgör 

outnyttjad del av medel som har anvisats ur konjunkturreserven under 

budgetåret 1978/79, dels 2.2 milj. kr. som verket av sysselsättningsskäl har 

medgetts ta i ansprf1k ur konjunkturreserven under innevarande budgetar. 

Jag går nu över till att redovisa mina förslag i fråga om vattenfallsverkets 

utbyggnadsprogram, medelsbehov m. m. under budgetåret 1980/81. För 

detta budgetar förordar jag en investeringsram av I 946,9 milj. kr. Ramen 

är beräknad med beaktande av sådana kostnadsförändringar som erfaren-
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hehmii,sigt 1-.an h,_Tii"-nas ske undn pni\iden fr;l!n till det n~·a h11dgd[tI"l'h 

hii1j•1n. 

:\ v foljamk samman,tiillning frarng<'ir hur vattenfalls\·erkds melkbf'iir

hr11"-ning ungefor llirde k<>111ma att fördela ..,ig p<'t Pli"-a 1ihjåhgrupper 

hud get :·1rd J lJXO/X I s, 1111 j:irnl'iire lse red1 "·isas ut f;tl kt liudget:1rL'I : '>7'1</79 

od1 dc·n hL'l'iiknalk llll'lklsfilrhrukning budgL'l<'trl'I Jll7l)/XO 1i milj. kr.I. 

-··--------·--···---·------·-----.. ----------------
1'1711./7'1 1'17'1/XO 191:<0/SI 

L;tfall Hl'r;iknad Vcrkl'I 1-'iirl'dra-
gamkn 

Vattc·nkraflanl;iggn i ng;1r .nx.s 51.''.7 SCil .O _'i.'iX.O 
K;irnkraJ'tanliiggn i ngar 90().:! 777.3 446.7 348.7 
Kcirnhr;insil' I :!'J.'I 11.0 3.X 3.X 
Ovriga viirmckraflanlägg-

n111gar 11i. m. 3X.4 4'J. i 33,7 :!X.3 
Di'>trihutiun.sanliigi;ningar 467.9 5M.6 7'9.8 705.0 
Gntlamb elforsilrjning .'ih.6 
Ovriga iindam:tl 6.'i.0 2X6.7' _lOl:<.3 303. I 

2 W2.5 2 2114.4 2113,3 1946,'J 

' Inkl. 150 milj. kr. till Svenska Pctrokum AB ljfr prnp. 1979/80: 33). 

r-.kdclsfö_rbrukningL'Il för vattenkraft an I ii g g ni n g ar heriiknar jag 

till .'-.'iX milj. kr. Medlen iir beriiknade sä att tidigare beslutade uthyggnads

och <•mhyggnadsarhcten vid Harspr«mget. Porjus. Ligga od1 Messaure i 

Lukiilven. Asek och Stenkullafors i Angermaniilven. Niis i Daliilven samt 

I.illa hkt i Ciiit;1 iilv s"-all kunna fortsätta planenligt. För Jessa arbeten har 

jag bcrii"-nat .\9<J .. ~ milj. kr. Jag har ocksit riiknat in 0.5 milj. kr. som avser 

kapitaltilbkott ff•r ersiittningskraft m. m .. 6.5 milj. kr. Mll1l avsa anliigg

ningsmedd till rcgkrinpfi.lretag. 16.9 milj. kr. fl>r efterarbeten <lCh skaJc

regkringar för idrifttagna vattenkraftanHiggningar. 4H.6 milj. kr. for kom

pletteringar och smiikraftvnk samt 12.1 milj. kr. för projekteringsarheten 

riirande vattenkrnftanliiggningar. 

I medclsheriik11ingt·n för kompletteringar och smttkraft verk har jag bl. a. 

inkluderat medel fi.ir ombyggnad av stiillverkshyggnad i Porjus. Vatten· 

falls verket har föreslagit att den anJcl av kostnaden för ombyggnaden S<llll 

iir hiinförlig till kulturv~mlande ätgiirder för att bevara byggnaden som 

minnesmi!rke och för att iordningshilla den som teknikmuseum skall shilla:, 

till verket\ förfogande riintefritt. Med hiinsyn till att det kulturvitrdande 

inslaget i ombyggnaden iir sa niira förknippat med vattenl"allsverkds egen 

verksamhl'I och dess historia finner jag det inte vara lirimligt att de mer

kostnader det hiir iir fraga om för belasta verkets rörelse. Jag kan därför 

inll' hitriida förslaget t•m att stiilla viss Jcl av medlen till fö1fogande 

riintefritt. 

I medclsberiikningen for projektcringsarbctcn har jag · enlighet med vad 

jag tidigare har anfört ,m1 förslaget att pn~jektera för utbyggnad av norr

liinJska huvuJiilv<tr inte tagit upp medel för detta iindamttl. 
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Jag har vidare heriiknat 57 milj. kr. fiir arhetcn med t'l1 ny tillopps;11nnel 

till Yictas kraftstation i Luleiilven. Projektet redovisades för riksdagen i 

prnp. 1979/XO: 33. Riksdagen godtog diirvid fiirslaget om all geno111fiira den 

aktuella knmpletteringen av Vietas kraftstatiun under forutsiittnin!,: av all 

crfi.mkrligt intr:ing i Stora Sjiif"alleh natinnalpark beviljas(\/ U 1979/XO: 25. 

rskr 1979/80: 134l. Chefen för jordbruksdepartementet kl1111mer all ta upp 

fragan 0111 sadant intr;ing. Anviindningen av de av mig hcriiknade medlen 

fiir tilloppstunneln förutsätter att riksdagcn medger eri.orderligt intr:ing i 

nationalparken och att av vattendornstolen meddelat tillstand enligt vattl'll

lagen vinner laga kraft. 

Vattenfallsvcrket har fi.ireslagit att tunnelarean i av!opp:.tllnneln fiir 

aggregaten I - 4 i Harspr;mgets kraftstation i Lukiilven skall vidgas. Har

spr;111gets kraftstatilln iir f. n. flirsedd med fyra aggregat. Ett kmtc aggre

gat hilller p;1 att installeras. Uthygg.nadsvattenföringen iir 555 m"/s för de 

fyra befintliga aggregaten lKh blir 485 m"/s flir det frmtc. Stationen far en 

maximieffekt av 940 l\·1W rn:h en tirsproduktitrn av 2.3 TWh. Aggregaten 1-

4 har en gemensam avllippstunnel. som har en area av 185 m" och iir 2.X km 

limg. Aggregat 5 far en lika l:ing avloppslllnnel med arean 322 m". Arean i 

den befintliga tunneln kw1 utvidgas till 275 m". Denna {1tgiird skulle ge 

min~kade fallförluster i tunneln. Energiproduktionen heriiknas öka meJ ca 

5 GWh per {1r. Projektet ger en sysselsiittning pii platsen motsvarande 70 

arsverken. Arbetena heriiknas päg<t ca 14 m{inadcr och kan pf1börjas 11nut:r 

första halvfm:t 198 I efter det att Harspr:mget 5 har tagits i drift. lnveste

ringskostnaden har beri.iknats till ca 26 milj. kr. Av investering.skostnader

na kan enligt vattenföllsverket högst 11 milj. kr. förriintas pi": 1wrmalt siitt. 

I pnip. 1978/79: 115 om riktlinjer for energipolitiken redog_jlirde föredra

ganden för sin syn p;! behovet av att gl·nomföra vissa vattenkraftuthygg

nader som f. n. inte kan genomföras p[t strikt kraftekonomiska grunder !bil. 

I "· 229). Han anförde diirvid bl. a. att man fär vara heredd att skjuta till 
statliga medel för att tiieka den andel av kostnaderna for utbyggnaderna 

som inte kan förriintas i kraftsystemet fiir att tidigareliigga vissa pnijekt 

~om därigenom kan bidra till att mildra struktur- och sysselsiittningsproh

km. 

I prop. 1978/79: 127 om ätgiirder fl)r att friimja sysselsiittningen i Norr

botten behandlades förutsättningarna för att mildra struktur- och syssel

siittningsproblemen i Norrbotten genom tidigareliigg.ning av vattenkraftut

hyggnader som diirigenom skulle behöva subventioneras i.iver statsbudge

ten (bil. I s. 21-23). 

I samband med att näringsutskottet behandlade förslagen om bidrag till 

vattenkraftutbyggnader som inte är kraftekonomiskt motiverade i de h:1da 

propositioner som jag nu har niimnt konstaterade utskottet att vissa icke 

kraftekonomiskt lönsamma utbyggnader redan nu utförs av syssebäll

ningsskiil (NU 1978/79: 60 s. 82). Utskottet ans1ig vidare att ytterligare 

utbyggnader borde komma till sHmd i första hand pi) orter med struktur-
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och ''> ..,..,cJsiit t 11i11gsr1«>hlc111. I k <ir..,k i Ida n11:ddst illskntt som J...an hchövas 

i sarnha11d hiirmcd bordc enligt 11hkotll't anvisa.., iivcr statshudgeten. Riks

dagcn hesll\t att s11m sin mcning ge regeringen till J...iinna vad utskottct 

anfiirt 0111 vttnligare uthyggnadcr av vattcnkraftanläggningar trskr 1978/ 

79: 429). 

RiJ...sdagen har diireftcr cnligt vad jag tidigare har niirnnt beslutat att 

utbvggnaden av en nv tillnrrstunncl till Vietas kraftstatiiin i Luleiilven 

skall ingi·1 i vattcnfallsverkcts investeringsrrogram (pror. 1979/80: 33. NU 

1979/80: 2~. rsh 1979/80: 134l. Skiilet till att redan dt1 föresl:i gcnomföran

det av den k1ll11plctteringcn angav fiiredragandcn i pror. 1979/80: D (s. 20) 

vara att de struktur- och s.,·sselsättningsrroblem som urrsti)r inom vatten

fallsverket och som sbr siirskilt h:1rt mot dem som iir verksamma eller bor i 

närheten av de orter i vilka vattenkraftutbyggnadcn nu h:ilkr rti att slut

föras diirigenom kan mildras. Dessa skäl giiller i hög grad iiven för den 

föreslagna tunnelvidgningen i Harsrrhngets kraftstation. Arbetena med 

den avses ske i omeddhar anslutning till att arbetena med det femte 

aggregatet i stationen slutförs. Förutom sysselsättningsskillcn talar de 

byggnadstekniska förutsättningarna för att t11nnelvidgningen hör ske enligt 

den föreslagna tidplanen. 

Med h~invisning till vad jag här har anfört förordar jag att tunnelarean i 

utloprstunneln fr:-111 aggregaten I -4 i Harsrränget utökas enligt vatten

fallsverkets förslag. För detta iimlamid har jag beräknat 16.9 milj. kr. för 

budget:1ret 1980/81. Sedan arbetena har slutförts och en efterkalkyl av 

kostnaderna har gjorts f:ir faststLillas hur stor andel som kan förräntas i 

kraftvcrksrörclsen. 

Vattenfallsverkets heräkning av medclshehov för investeringar i 

kärnkraftanlitggningar och kärnbrlinsle förutsätter att rii

gi"lendc utbyggnader skall fullföljas och att ytterligare kärnkraftblock skall 

tas i drift utöver de sex som f. n. är i drift. Om si.'I skall ske kommer att 

avgöras först efter att resultatet är känt av den folkomröstning som enligt 

förslag i pror. 1979/80: 7'5 om folkomröstning i klirnkraftsfragan. skall 

hållas den 23 mars 1980. Resultatet av folkomröstningen kan också komma 

att medföra att pi1giiende utbyggnader skall avbrytas och att inga nya 

kärnkraftbloek skall tas i drift. Om det senare blir fallet kommer inte de av 

vattenfallsverket beräknade medlen för investeringar i kärnkraft

anläggningar att disponeras p~1 föreslaget sätt. Om pågående utbyggnader 

skall avbrytas innebär det emellertid inte att tilldelningen av investerings

medel kan avbrytas omedelbart med tanke rf1 att ett stort antal anställda 

inom vattenfalls verket viJ beslutstillfället kommer att vara verksamma vid 

kiirnkraftbyggena i Ringhals och Forsmark. att beställningar kommer att 

vara utlagda rti leverantörer. etc. Ni1gra närmare beräkningar av hur 

mycket medel som behövs och hur de skall användas under budgetaret 

1980/81 för det fall att utbyggnaderna skall avbryta~ finns emellertid f. n. 

inte. 
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Även om det s~\ledes f. n. ;ir ,1..,iikert <Hll Je a1· 1aUcnfal1..,verkel bniikna

de medkn för kiirnkraftinvcsteringar kPmmer att behiiva arn:inda' fiir det 

av verket angivna iindam;"ilct an'>er jag lkl vara av ,·;irLk all l"L'j!L'ringen 

under anslaget Kraftstatinner m. m. disponerar medel fr1r en L'\'cntucll 

fortsatt uthyggnad. Om utbyggnad..:rna skall avbrytas :ir dl:! cnligt v~1d .iag 

tidigare har anfört :indt1 niidviindigt att lli'>ponna rrn:del f"iir vis ... a :inn11 intL' 

närmare beriiknade men 1)fr;111kllmliga utgift..:r under h11dgcti1rct I 'Ji-:0/1-: I. 

Det bör enligt min m1:ning kunna öv1:rl~1las :1t regeringen all itwm r;unen 

för vad som under an'>laget har beriiknats för 1'iirn1'raftin\'C'>tni11g;11 sliilla 

medel till vatt<.:nfallsverkels föri'ogande fi.ir s[1dana utgifter. < >m 111byggna

den skall avbrytas avser jag snarast möjligt fi)reslit regeringen alt atL'r

komma till riksdagen med en red1wisning av bl. a. rneLklshchPVL'l for 

åtgärder i samband m..:d ell avhrytande av p:1g;·1L·ndc kiirnkraftuthygg

nader. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört förordar jag <1t t medlen umkr 

denna beräkningspos\ alt..:rnativt biir fa disp11n..:ras för utgift.:r i samband 

med ett avbrytand.: av pi1giiend..: kiirnkraftu1byggnad1:r i avvaktan pi1 att en 

redovisning av mcdclsbehovet for dt'l fallet hinner Himna:-. till rihsdagen. 

Mot den bakgrund jag hiir har re(hwisat hcriiknar jag medelsbehPvet flir 

kärnkraftanliiggningar o..:h kiirnbriinsle till 352.5 milj. kr. l\kdlcn fördelar 

sig med 208.2 milj. kr. pt1 Ringhals kärnkraftstation. varav 104.6 milj. kr. 

till efterarbeten, 52.2 milj. kr. till blm:k I ll<.:h 2 i Forsm<irks kiirnkraftsta

tion. 88,3 milj. kr. till hlLick 3 i Forsmarks ktirnkrathtation 11ch 3.8 milj. kr. 

till kärnbränsle. 

I min beräkning av meJel till bhich 3 i forsmarks kiirnkrafrstation har 

jag tagit hänsyn till Jen överenskommelse s11m har triiffats mellan lklägar

na i Forsmarks Kraftgrupp AB om neddragning av utbyggnadsta1'ten under 

innevarande budgetar som har redovisats i prop. 1979/80: J3. Överenskom

melsen paverkar medelsberäkningen för budgetäret 1980/81 deb gen11m att 

behovet av tillskott friln defägarna under budgct;'tret 11>79/80 nu beri1knas 

bli fagre än vad som tidigare har heräknats. eller ..:a 145 milj. kr. i stiillct för 

ca 240 milj. kr.. deb genom alt Mellansvensk Kraftgrupp ;\B under budgt'l

året 1980/81 förutsätts betala sin andel av dehig;1rtillsko1Lcn under budget

året 1979/80 efter att 1:nligt överensknmmelsen ha varit befriade frl1n krav 

på delägartillskotl under det ::iret. 

Mcdelsbehovet för övriga värmekraftanliiggningar beräknar 

jag till 28.3 milj. kr. Härav hiinför sig l(U milj. kr. till uthyggnadcn av 

dieselkraftverk på Gotland. 7.3 milj. kr. till kompletteringar. företriidesvis 

kvalitetsförbättrande åtgärder i befintliga anläggningar och 9.7 milj. kr. till 

projekteringsarbetcn. Jag har vidare tagit upp 0.8 milj. kr. för kapitaltill

skott till Bråvallakraft AB. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregacnde om anskaffning 

och installation av elpannor har jag inte nu tagit upp nltgra invi:steringsme

del för detta ändarna!. 
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h)r in\'cstcringar i di' t 1 i bu t i (l n sa n I ii g g Pin g ar har _jag heriiknal 

sammanlagt 70'i milj. kr. lkloppc.:t avsc.:r invcslc.:ringar i Jriftiivervaknings

an liiggni ngar. stamniiisanl;iggningar. regionala niit rn:h lokala niit. Merpa1 -

ten av investeringskostn<idcrna hiinflir sig till tidigare pi1hörjade arbeten. 

l\kdebhdllivet for ii\'riga iindamril hL·riiknarjag 1ill 303.1 milj. kr. 

Merparten av detta bekipp, eller 2'i0 milj. kr .. hiinför sig till ett permanent 

hdhlV av medel för att finansiera inventarier hos vattenfalls verket. Hel\lp

pet -;varar s{dcdes mol L'lt her;ikn<lt permanent behov av rörebemedcl 

inom verket. Finansieringen hiira\' har hit1ills skett genom ;anspr:'iktagande 

av den riirliga krc.:dit som vattenfallsverket disponerar hos riksgiildskon

torct. Alt jag nu tar upp mc.:del fi.ir detta iindamill umkr reservation~

anslagel Kraftstalioner m. m. uttrycker s[dedes intl' nt1gPn motsvarande 

iiknin1: i medc.:lsbdhl\' för ;indamMet utan enbart en iindrad finansierings

form som fiiljd av vissa iindringar i dd stalliga budgetsystemet i enlighc.:t 

med vad jag tidigare har redl!gjorl for (s. 164). Vattenfallsverkets ram för 

rörlig kredit kan som en konsekvens av den finansieringsform jag nu 

fön:sbr siinkas med 2'i0 mil.i. kr. 

I bd\lppet for iivriga iindam{d har jag dessutom tagit upp 21.1 milj. kr. 

for inki!p och k,implettering av fastigheter och 32 milj. kr. för förviirv och 

finansiering av eld i st rihutiunsföretag. 

Med hiinvisning till mina stiillningstaganden förordar jag att 

n:~ervatinnsanslagc.:t Kraftstati\lner m. m. fiir hudgettiret 1980/81 tas upp 

ml'll I 750 milj. kr. Beloppet har heriiknats med beaktande av att en margi

nal utöver inve..,teringsiamen bör finnas for att göra det möjligt att iika 

vat lcnfallsverkets investeringar under löpande budgetar om det är pt1kal\at 

fr;111 kraftfilrsi.ir.iningssynpunkt. Investeringar i sys ... elsiittningsfrämjande 

syfle hör fortsiittningsvis alltid finansieras liwr fin,msfullmakten i enlighet 

med vad chefen for budgetdepartementet har anfört tidigare denna dag 

tpwp. 1979/!\0: 100 bil. 2l. Mc.:d Jet anslagshelopp jag har förordat kan 

ml·dc.:lsrcscrven. med be:1ktande av att ingtlcnde hehällning ptl anslaget kan 

ber;iknas till ca 30 I milj. kr.. i hii1jan av niista hudgctf1r beriiknas uppgtl till 

ca 10.~ milj. kr. 

Statens vattenfalls verk disponerar f. n. rör I i g kr cd i t hos riksgiilds

kontoret irwm en ram av 600 milj. kr. 1 prop. 1976/77: IOO bil. l 7 s. 348. NU 

1976/77: 2-1. rskr 1976/77: 206). Med h~invisning till attjagjust har beräknat 

.::!50 milj. kr. för finansiering av permanent behov av rörelsemedel för 

inventarier över anslaget Kraftstationer m. m. förordar jag att ramen fiir 

rörlig kredit minska., med samma belopp till 350 milj. kr. 

Regeringen har bemyndigande att teckna borgen för företag i vilka 

statens vattcnfallswrk förvaltar statens aktier intill f. n. sammanlagt 5 813 

milj. kr.. varav högst 160 milj. kr. för lån till ddistributionsförctag tprnp. 

1978/79: 115 bil. l s. 325. NU 1978/79: 6ll. rskr 1978/79: 429l. 

Av den Intala horgensrnmen har 5 230 milj. kr. beräknats för Forsmarks 

Kraftgrupp AB:s upphlning. Den av vattenfallsvcrket tecknade statliga 

btirgen för detta bolag uppgick den 30juni 1979 till 4010 milj. kr. 
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l ind..:r innevarandl.' budgi:thr har \'alll.'nfalhvi:rki:l rliknat ninl all buq,~l'.11 

bi:hövcr ti:ek1ias for Ian om ytterligare I 200 milj. kr. till Forsmarks Kraft

grupp AB. Av den heriiknaJ.: J;111esu111man avser nOO milj. kr. hll•ck I lldl 2 

oi:h hOO milj. 1-:r. hlod; 3 i hirsmarks kiirnkrafhlati1111. 

Fi.ir budg.:1;1re1 l lJXO/X 1 har va\lcnt"albverket hcrliknat all y\li:rligarc bn 

om 200 milj. kr. kommer att behiiva tas urr for finansiering <I\' hhick I \ll'.h 

~ llch ytt.:rligarc 900 milj. kr. for hlllL"k :i. 

Sammanlagd bcriiknar va1tcnfallsverkct s{1kdcs alt statlig hllrgu1 

t. o. m. budgett1rc1 19XO/XI knrnmer att hehiiva tecknas fi.ir l:tn till Fors

marks Kraftgrupp A 8 pm ( 4 O I 0-'- hOO+ 60th· 200+ '100) 6 :i I 0 milj. kr.. vilk.:t 

mi:J I OXO milj. kr. överstiger den hittills b,'.r;iknadi: ramen fiir d<.:lla bolag. 

Med hlinvisning till at\ forfö1dringar tll:h forsk.i11tningar av stivlil bpitalbi:

hP\' som uppbningstidpunkter kan upp1'omma föresf<·1r vattcnfallsverkd 

all btirgensramcn rliknas upp m.:-d I 300 milj. kr. 

Jag vill erinra l.1111 vad jag redan har anfiirt lllll medelsbehnv.:-t fi.ir inves

teringar i kärnkraftanHiggningar. Om p;ig<kndc brnkraftutbyggnad i Fors

mark skall avbrytas blir det inte aktuellt m.:-d ytterligare uppbning p;i 

kapitalmarknaden for Forsmarks Kraftgrupp AH:s del. I linje med vad jag 

har fiir.:-.~lagit i fritga om bcriikning av lllL'tkl för kiirnkraftinvc . .;teringar 

under anslaget Kraftstati,rncr m. 111. anser jag all riksdagen hör kunna 

stiilla en ram for fortsatt hl1rgenstL·ckning till rcgL'ringens frirfogandc som 

mi.~jliggör planerad upplaning 0111 p[1g{tende utbyggnader skall fullföljas. 

Med dL·n reservation i fri·iga om utnyttjandet av en utökad ram fl.ir 

norgensteckning för Fors111arks Kraftgrupp :'\B:s uppliining som jag hiir har 

redovisat har jag inget all erinra mot vattenfallswrkcts bcriikning av 

behovet av ramökning. 

Jag riiknar i likhet med vattenfallsverkct med att giillande ram lll11 160 

milj. 1'r. fiir b11rgcnsteL'kning för län som ddislributionsfördag tar upr pi'1 

kapitalmarknaden 1'ommer att riieka iiven fiir den statliga borgl.'nsteekning 

som aktualiseras t. o. m. budget~tret 1980/XI. 

I enlighet med vad jag hiir har anfört förordar jag att regeringen inhiimtar 

riksdagens bemyndigande att teckna ~tatlig borgL'n för 11111 i vilka statens 

vattenfalls verk förvaltar statenS<tktier intill sammanlagt (.'i 813+ I 300) 7 I U 

milj. kr. varav ofi.iriindrat !Ml milj. kr. för l:in till eldistributionsföretag. 

Med hiinvisning till vad jag har anfrirt hemsUiller jag all regeringen 

löreslär riksdagen att 

I. besluta att den av statens va\tcnfallsvcrk disponerade rörliga 

krediten i riksgiildskontoret siinks frän 600000000 kr. till 

.Nl 000 000 kr.. 

, bemyndiga regeringen att teckna borgen för ltm till holag i vil),,,a 

statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill sammanlagt 

7 113 000000 kr.. varav högst 160000000 kr. för lån till cldistribu

tionsforetag. 

3. till Statens 1·atten.f(1ll.\'l'l'rk: Kru.ftstationt'r m. m. för budgetftret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av I 750 000 000 kr. 
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E 2. Statens elektriska inspektion 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

J 980/X I Fiirslag 

5 2 IX 044 

:" 450 ()()(I 

5 X 17 000 

17h 

Statens elektriska insrektiun iir den lukala statliga organisationen för 

iirenden om tillsyn över elektriska starkstriirnsanläggningar lll:h diirmcd 

sammanhängande frt1gor. 

ln~pektionen iir organiserad rf1 fem distrikr. Exreditioncnw :ir fiirlagda 

för övre norra distriktet i Skelleftc;1. fiir nedre norra distriktet i Hudiksvall. 

for östra distriktet i Skiirholmcn i Stl1åhl1hm; kommun. för viistra distrik

tet i Kristinehamn och för södra distriktet i Hässleholm. I va1:je distrikt 

finns en övcrinsrektör. 

Statens industriverk iir chefsmyndighet för insrcktitrnen. Industriver

kets encrgihyrt1 och elektriska inspcktinn har ett niira samarhete som 

syftar till att siikerställa en över hela landet likformig hehandling av elsii

kerhetsfragor. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utg(fter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Re,eersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expeföcr 

därav engångsutgifter 

Upphc'ird.1medel 
Försäljning av ritningar 
Nettoutgift 

197'!/KO 

15 

37 

4 248 000 
5000 

J81000 
110000) 
579000 
23lJ{)()I) 

(-) 

5452000 

I 000 
5451000 

Ber~iknad ~indring llJ80/K I 

.Statens 
industriverk 

+ 
+ 
+ 

l+ 
+ 
+ 

(+ 

+J 
of. 

+3 

667000 
5000 

417000 
I 0 ()(){)) 
84000 

149000 
147()()()) 

+ 1322000 

I 000 
+1321000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 248000 
+ 5 000 
+ JOOOO 

(-) 

+ 78000 
+ 6000 

(-) 

+367000 

I 000 
+366000 

Riksrevisionsvcrkets rapport om avgiftsbeläggning vid bl. a. statens elek

triska inspektion 

Riksrevisionsverket har pti uppdrag av regeringen utrett frågan hur 

avgiftsfinansiering av delar av sprängämnesinspektionen och statens elek

triska inspektion skulle kunna ske. 

Innehållet i verkets rapport har redovisats tidigare (s. 37). 
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Sta/1'11.1 i11d11strii·er/.. 

Etl ökat behov av insatser fr<'111 insrektionens sida har enligt statens 

industriverk förmiirkts de senaste :1ren. Personalstyrkan vid insrektionen 

har under ~enare ;1r emdk:rlid varit konslant. Trots olika ralionaliscrings

i:\tgfirder och omfördelning av arbete\ har ökningen av faltarbelcl inte blivit 

av den stl11·fck som vore i.inskviirt. Anledningen till dctla ilr enligt industri

verket begrlinsade rersonalresurser och bristande rc~canslag. 

Ett viktigt krav r:1 insrektionens verksamhet ilr att tillämrningen av 

cllagstiftningen sker s<'i likformigt som möjligt inom hela landet. Detta 

medför behov a' samarbete ril olika nivt1er inom insrektionen och med 

industriverket. lnsrektinnens ökade engagemang i föreskrifts- och stan

danliseringsarbetet medför liven ökade behov av samrf1d med ntomsti'tcnde 

organisationer och företag. 

En alltmer ökad satsning r:1 fältinsrektioner framst:1r enligt industriver

ket som helt nödvilndig. 

Den nya arbetsmiljölagen ( 1977: 1 lhO) anser industriverket ställer större 

krav r{t resurser hos dinsrektioncn för att "-unna beakta säkerhetsfrågnr 

pj arhetsrlatser inlHll ramen för den elektriska sreciallagstiftningen. 

Möjligheterna att genomföra en ökad tillsyn begränsas enligt statens 

industriverk f. n. dels av antalet tjänster. dels avreseanslaget. 

Industriverkets förslag fi.ir hudgetr1ret 1980/81 innehlir i korthet följande: 

\. Löne- och prisomräkning +447000 kr. 

~- För att skiirra och utöka tillsvnen hehöver inspektionen fi.irstiirkas 

med 3 tjänster för handläggare t + 354 000 kr.). 

3. Ytterligare rcsemcdcl erfordras rä grunJ av ökad inspektionsverk-

samhet (+417000 kr.). 

4. För inköp av maskiner och inventarier m. m. behövs 147 llOO kr. 

5. Medlen fiir rersonal11thildning bör riiknas urr med 18000 kr. 

Inspektionen har inte haft n~igra inkomster av ritningsförsäljning under 

de senaste [1ren. Verket fi.ireslar att denna verksamhet sloras ( - I 000 kr.). 

Fiiredra/;:llnden 

Statskontoret redovisade i en rapport den 23 mars 1977 resultatet av en 

översyn av statens elektriska insrektion. Rapporten behandlades i budget

propositionen 1978 tprop. 1977/78: 100 hil. 17 s. 158-162\. 

Statskontorets förslag innehar inga större förändringar av insrektionens 

lirganisation och verksamhet. Statskontoret pi\rekade att tillsynen genom 

besök pä anläggningar är insrck!ionens viktigaste verksamhet och atl 

insrektionen borde ägna mer tid {1t tillsyn. Enligt statskontorets förslag 

borde ungefär 50 1:;. av arbetstiden ägnas tlt tillsyn. Med en viss rationalise

ring skulle en sådan ökad tillsyn kunna klaras inom ramen för nuvarande 

personal. Rationaliseringen borde, enligt stalskontoret. hli föremi\I för 

utredning som ocksä beaktade eventuella förändringar ri\ industriverket. 

12 Rili.Jda!(e11 ICJ7CJ/li0. I .1aml. Nr 100. BilaR•' 17 
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hirnlragandl'n <kladl' statsl\,intnrl'ls uppfattning att en viss rationalise

ring sl\ulle !\unna ml'dfiira att inspL'l\tillnL'n' resursn i hiign: grad iin f. n. 

sl\ulk !-.unna a11v;i11das fiir tills~w;vabamhl't och att L'fl siidan rationalise

ring borde komma till sLlnd. Diiremot ansi1g föredraganden det inte vara 

erforderligt llll'd L'll siirsl\ild utredning hiiro111. Det tick i stiillet ank1>111rna 

r;·i industri\·crl\et att efter sa111r;1d med inspektionen bl. ;1. utnyttja möjlig

hl'lerna att rationalisera verl-.samh'eten inn111 de omr~iden som statskon

t<H"et har pel-.at p:i i syfte att fristiilla resurser for ökad tillsynsverksamhet. 

Ril\srcvisionsvcrl-.ct har utrett fn'1gan hur en avµiftslinansiering av delar 

av bl. a. statL·ns elcl-.trisl\a in'ipdlit>n s!-.ulle k11nna ske. Verket stiiller sig 

l\'L'ksamt till en linano.;iering via avgifter. L11ligt vcrkels 11ppfatlning synes 

det motiverat 111ed en iiver-.yn av inspel-.tionens uppgifter och styrningen 

av dess verksamhet. För detta 1-.riiv-; ;i ven ett mer principiellt st:illr1ingsta

gande till inspcl\tione11'i mil nd1 ambitionsniv;·1 bedömda 11tifr;'111 behovet 

av tillsyn. Verl\et finna det mindre iindam:ilsenligt att införa avgifter innan 

en sadan hedii111ning har l\om111it till sti"111d . 

.lag delar urpfattningen ;1tt inspel\tionens huvuduprgift iir att utöva 

tilbyn. Jag iir emellertid inte r. n. beredd all föresb n~1gon personell för

stiirl\niug av inspdtioncn. 

!\kd hiinsyn till vad ril\srcvisionsverket har anftirt lir jag inte heller 

beredd att föresl~1 n;·igon ;ivgiftslinansiering av insrel\tionens verksamhet. 

Vau giiller friigan 0111 översyn av inspektionens uppgifter och styrning av 

dess verksamhet i enlighet rned vad riksrevisionsverket har anfört ankom

mer det niirmast rf1 statens industriverk att utföra denna 11ch komma med 

förslag till tltgiinler. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

5X17 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen fiiresll1r riksdagen 

att till S1111e11s 1'1('/.;1ris/..11 i11.1pt'i,1ir111 för budget:\rct I YXO/X I anvisa 

ett förslagsanslag av 5 X17000 l\r. 

E 3. Statens kärnkraftinspcktion: Fönaltningskostnader 

I statsbudgeten för hudgetilret 1979/80 har under denna rubrik anvisats 

ett förslagsanslag av I 000 kr. 

Verksamheten vid statens kiirnkraftinspektion iir direkt avhiingig av 

omfattningen av det svenska kiirnkraftsrrogrammet. Av denna anledning 

hör resultatet av den av riksdagspartierna överenskomna folkomröstning

en i kiirnkraftsfrf1gan föreligga. innan ställning tas till kiirnkraftinspektio

nens arbete och därmed förvaltningskostnader för budgetåret 1980/81. Jag 

avser att föreslfi regeringen att liigga fram en särskild proposition om vissa 

energifrägor vtiren 1980 dt1 resultatet av folkomröstningen i kärnkraftfrå-
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gan fiircliggL"r. Hiirvid av.ser jag all ;·11crkllm1fö1 :ivcn 1ill kiirnkraftinsr.:1,

tioncns fiirvaltningskosl nadcr. 

Jag hcmstiiller att regeringen fiiresbr riksdagen 

all. i avvaktan p~t siirskild pwposition i iimnL'l. till S11111·11s 

kii mkra.fi i11.1pela io11: Fiirrnlt ni 11g 1·ku.1·t 1wJ1' r for buJgd~irc t I lJ/1.0/ 

8 I beriikna ett fiirslagsanslag av I 000 kr. 

E ~. Staten kärnkraftinspektion: Kärnsäkcrhctsforskning 

1978/79 Överskott '1984249 Reservation 

1979/80 Anslag I 000 

1980/81 ri.irslag I 000 
1 Utgifterna for vt:rksamhelen har uppg:1111ill 22 015 752 kr. 

Statens kiirnkraftsinspcktion har ansvaret för alt besliilla det forsknings

och utvecklingsarhele som inspektionen !inner niidviindigt fiir att trygga 

sii.kerheten i beslutaJc kärnhraftanläggningar. 1.>ct ;lliggcr dessutom kiirn

kraftinspektim1en att pröva behnvet av forsknings- och utvechlingsarhetc 

av mer lttngsiktig karaktär. 

Verksamheten finansieras med avgift.er enligt förordningen t 1975:421. 

ändrad senast 1979: 1033) om vissa avgifter till statens kiirnkraftinspektion. 

Anslaget förs därför upp med ett formellt helopp av I 000 kr. Det H\r inte 

helas tas. 

Srarens kiimkri(Oi11.1·r1ckti1111 

Kärnkraftinspektionen har sedan hudget;·iret 197~/76 haf! program- och 

beställaransvar for säkcrhetsforskning. Verksamheten iir en forislitlning 

pä den forskning som administrerades av Kiirnsäkforsk (Delegationen for 

forskning rörande kärnkraftens säkerhels- och miljöfrttgorl. 

När Klirnsäkforsk avvecklades den I januari 197h. iivergick ansvaret för 

ca tv<"i tredjedelar av de projekt som delegationen hade bcstiilll till 

kiirnkraftinspeklioncn. Ell tjugotal pi1g;knde pn~jekl har därför sedan dess 

administrerats av inspektionen på samma siil! som den av inspektionen 

själv beställda säkerhetsforskningen. Samtliga dessa pro.iekt lir i princip 

slutförda. I cl! par fall titerstitr dock en del arbete för att resultaten frim 

ifrf1gavarande projekt skall kunna anses fullstiindiga. 

Kärnkraftinspektionens forskningsprogram delas upp i ~imnesomri1den 

som prioriteras mot varandra. Inom var:ie omriidc sker sedan en nedbryt

ning 1ill konkreta projekt. Omrii.Jena har följande rubriker: 

Man - maskinproblem. HMlfasrhcrs- och marerialfri'1gor. Briinslcrro

hlem. Vli.rmetekniska försök och programutvcckling. Komp!lnentprovning 

och Instrumentering, Haveri- och siikcrhetsanalys. Reaktorövervakning. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 180 

Verksamhet i ~larvikenanliiggningen. Seismologiska m:itningar. Avfalls

hantering lH.:h Övrigt. 

Hittills har omr~'1dena \fan - maskinproblem. Komponentpnwning och 

instrurnentering sarnt Ha\'eri- och säkcrhetsanalys givits hiig prioritet. 

Omr~1dct Värmetekniska försök och pwgrarnutveckling har ocks;·, ansetts 

vara a\' stor hetydclsc. Avcn prohlem som iir fiirknippade med s:i'1s

hii_jande atgiirder i iildrc Urnkraft verk ges hiigrc prioritet. 

Verksamhetens inriktning kan dock komma att förändras n~1got. hl. a. 

mot hakgrund av förslag till s:ikerhebhö_jandc ~1tgiinlcr som reaktorsiikcr

hetsutredningen (I 1979: 07) redovisar i sitt hettinkandc tSOU 1979: 86) 

Siiker kärnkraft? 

Stora delar av den kiirnsiikcrhetsforskning som hittills har hcdrivits i 

Sverige har utförts av St11dsvik Energiteknik AB. Kärnkraftinspektionen 

avser att iiven framgent utnyttja resurserna hos denna organisation. Dess

utom anlitas andra svenska institutioner och företag för att ytterligare höja 

kvaliteten och hredden p~i den siikerhetstekniska forskningen. 

Kiirnkraftinspektionen förutser inte n~igot hehov att f. n. öka säkcrhets

fl11·skni11gcns totala volym. Omri1dcna Komponentprovning och instru

mentering samt Haveri- och säkerhetsanalys kommer att ges hög prioritet 

under hudget{1ret 1980/81. 

lh medel for det svenska deltagandet i INFCE räknas hort hlir kost

nadsrarncn for budgctiiret 1979/80 24.5 milj. kr. Till följd av fördyringar 

genom hl. a. ökade lönekostnader hos konsulter och inom forskningsor

ganisationer eri'ordras enligt statens kiirnkraftinspektion en uppräkning av 

k,1stnadsramen med 2.5 milj. kr. till 27 milj. kr. för budgetfiret 1980/81. 

Fiirt'drag1111dc11 

Kiirnsiikerhctsforskning 

Statens kiirnkraft inspektion har ansvar för att beställa det forsknings

och utvecklingsarhete som inspektionen finner nödviindigt för att trygga 

säkerheten i beslutade kärnenergianläggningar. Detta ansvar innefattar 

ocksa säkerhetsinriktat utvecklings- och forskningsarbete avseende kärn

bränsle och radioaktivt avfall. 

Vid sidan härav hedrivs visst forsknings- och utvecklingsarbete av mer 

l1111gsiktig karaktär. vilket inte direkt kan utnyttjas för att förhättra säker

heten hos de anläggningar som nu är i drift eller under uppförande. Denna 

verksamhet finansieras i11l)m energiforskningsprogrammet och. vad beträf

far viss forskning inom omrädet radioaktivt avfall. med bidrag från kärn

kraftproducenterna via programrt1det för radioaktivt avfall. 

Inspektionens samlade ansvar för kärnsäkerhetsforskningen ger goda 

möjligheter att överblicka piigi1ende och planerad forskningsverksamhet. 

En slidan överblick ger i sin tur grund för att samordna och prioritera 

s{1dant forskningsarbete som iir av särskild vikt för inspektionens tillsyns

och kontrollverksamhet. Den av inspektioner initierade forskningsverk-
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samheten iir mot Jenna hakgrund en av fi_irutsiittningarna fiir att iföpcktio

nen skall kunna heJriva en effektiv tillsynsverksamhet. 

Inspektionen har den 13 december 1979 fatt i uppdrag av regeringen att 

inkomma med förslag till ett program fiir hur de av reak

torsäkerhetsutredningen framlagda förslagen till ~äkerhctshöjande i1tgiir

Jer i kärnkraftverken skall genomföras. Jag har hiirvid riiknat med att 

inspektionen i detta sammanhang även heaktar de förslag som hl·rör in

spektionen~ säkcrhetsforskning. För övrigt delar jag i stort kiirnkraftin

spektionens bedömning av säkerhetsforskningens inriktning för budgcti"iret 

1980/81. Till följd av ökade kostnader m. m. bör medelsramen för kiirnsii

kerhetsforskning räknas upp med I milj. kr. Ni1gra ytterligare medel för det 

svenska deltagandet i den internationella utvärderingen av kärnbränslecy

keln (IN FCE) behöver inte heriiknas för budgetiiret 1980/81. Jag haäknar 

säledes all 27 milj. kr. bör ställas till inspektionens förfogande för kiirnsii

kerhetsforskning under budgetftret 1980/81. 

Vissa internationella projekt. m.m. 

INFCE-arbetet. som jag tidigare har redogjort för. väntas bli slutfört 

under första hälften av 1980. Under detta anslag har budgeUiren 1977/78 -

1979/80 beräknats totalt 5 milj. kr. för det svenska deltagandet i IN FCI::. 

Dessa medel har huvudsakligen använts för framtagandet av underlagsrap

porter för det svenska deltagandet i INFCE samt till stöd för den därmed 

förbundna verksamheten inom det internationella atomenergiorganet 

IAEA som är av intresse för svenskt vidkommande. 

Sveriges regering har inhjudit IAEA att under 1980 ht11la en konferens 

om kärnsäkerhet i Stockholm. De medel som anvisats till INFCE-arbetet 

men inte har utnyttjats bör kunna användas för att täcka kostnaderna som 

värdskapet för denna konferens ger upphov till. 

De ställningstaganden som jag har redovisat innehär sammanfattningsvis 

att jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budgetaret 

1980/81 beräknar totalt n milj. kr. 

Anslaget tillförs som jag redan har nämnt medel frfö1 kärnkraftpmducen

terna genom avgifter. Det bör därför liksom för innevarande budgetiir föras 

upp med ett formellt belopp av I 000 kr. för nlista budgetår. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens kärnkrqfti11spektio11: l\ämsiikerhet.~forsk11i11g för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett rcservationsanslag av I 000 kr. 
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E S. Kostnader för Yissa nämnder 

197X/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

19XO/X I Förslag 

7X 2'N 

I J:'i 000 

I fi'.'\ 000 

Fr:1n anslagel hcs1rids koslnader för slalcns rrisreglcring-.;nfönnd fiir 

elektrisk s1riim, krigsskydd-;niimnden l'iir kraftanliiggningar oc.:h niimndcn 

fiir viirdering av ddistrih111ionsanliiggning 111. m. Prisreglcringsniimnden tar 

urr de rrisfrag<>r rörande slriimlcveranser som stalens industriverk iiver

liimnar lill niimmlen. Krigsskyudsniimnden behandlar friigor rörande bl. a. 

kraftanliiggningars skvdd mot hrand- od1 homhskador samt riirande skydd 

i'il rcrsonal som iir sysselsatt vid kraftanliiggningar. Viirderingsniirnnden 

har till 11rrgift att rii hegiiran av rart yttra sig i fr:'1ga Olll ekonomiska 

villk,11· i samband med iiverlt1telse av ddistributionsanliiggning eller av 

eldistrihui ionsrördsc. 

För hudget;·1ret 197'11./79 urrgic.:k kostnaderna för rrisreglcringsnämndcn 

till 31 442 kr. oc.:h för krigsskyddsniinmden till 4h X'.'ih kr. 

Nii11111dcnw 

Krigsskydds- oc.:h rrisreglcringsniimndernas verksamheter kan i stort 

väntas hli oföriindrade under budgeti1ret 1980/'K I. En tendens under senare 

i1r har doc.:k varit att rrisregkringsärendena har öka!. medan antalet krigs

skyddsiirenden har gi'itt ner. 

Förutsättningarna for rri~rcgleringsniimndcns verbarnhet har i viss mi"in 

lindrats genom förordningen t 1979: 4hhl om prisreglering enligt lagen 

( 1902: 71 s. I), innefattande vissa hestiilllrnelser om elektriska anfaggning

ar. Den nya ordningen stiiller ökade krav ri1 ordförande oc.:h sekreterare. 

NämmJen r•)rekar ocksi"I all m:'1nga ärenden 1111 är större oc.:h mer komrli

c.:erade lin tidigare vilket gör förlikningsarbetet mer kriivande. Arvodena 

till nämndens ordförande oc.:h sekreterare <H:h för förlikningsurrdrag hör 

därför höjas. 

Elviirderingsniimnden inrättades den I juli 1976. Vid tillkomsten urr

skattades antalet värderingsiirenden bli fyra till fem rer hudgeU\r. Niirnn

den har dock iinnu inte fatt n~1got ;irende hänskjutet till sig. Med hänsyn 

hiirtill anser niimnden att fri\gan om niimnden fyller ett verkligt behov hör 

iivervägas. I det sammanhanget bör hänsyn tas till att nämnden genom sin 

blotta existens som opartiskt organ i viirderingsfri\gor kan undcrliitta frivil

liga uppgörelser om ersättningen vid överlatelser av distrihutionsanlägg

ningar. T.v. hör diirför medel stiillas till nämndens förfogande i oförändrad 

omfattning. 

För att täcka kostnaderna för ett biträde rit nämnderna behöver auslaget 

räknas LI Pr med 3() 000 kr. 

Nämnderna beräknar for hudgetiiret 19~0/'K I kostnaderna till 165 000 

kronor. 
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r·iirl'ilrag1111dc11 

t\nslage1 bi.ir niista h11dge1ttr /liras upp med lb5 Ul>O kr. 

Jag hl·mstiiller att regeringen fi.ireslitr riksdagen 

IX3 

att till K11.111111dl'r Fir 1·i.1s11 11i111111Jt'r fiir h11dget;1rct l lJXO/X I anvisa 

ett fiirslagsanslag av 1<15 000 kr. 

E 6. Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

107 010050 

300 000000 

225 ()()() ()()() 

Reservati<Hl 48'i01:!231 

Fran detta anslag hestrids utgifter fiir statsbidra!:! enli!,!t fiirordningen 

I 1975: 4221 om statshidrag till energihesparande titgiirdcr innm niiringslivet 

m. rn. I omtryckt 1978: 339. iindrad 1979: 554). enligt förordningen 

I 1978: 985) om siirskilt tilliigg till statsbidrag enligt förordningen ( 1975: 42:!1 

om statsbidrag till energihesparande titgiirJer inom n:iringslivc.:t rn. m. och 

enligt förordningen ( 1979: 4WI om statsbidrag till encrgihöparanJe ritgiir

tlcr inom triidgfu·dsförctag. Bidrags verksamheten administreras. vad giiller 

de energibesparande ätgiirderna inom niiringslivet lanslagsposterna I och 

21. av statens industriverk. vars utgifter för administration. information. 

utredning oeh uppföljning av verksamheten oeksf1 tiicks frän anslaget. 

BiJragen till tri.idgärJsföretag (anslagsposterna 3 och 41 administreras av 

lanthruksstyrel sen. 

I. Åtgiirdcr i företagens 
nyggnaJa. processer 
m. m. samt lltgärdcr 
ri.irnmlc smi\ V<1ttenkraft verk 

, Prot(>lyper och 
dcmonstration\
anläggningar ni. m. 

3. Atgiirdcr i träd
gtmlsniiringen\ 
l:>yggnader 

4. Prototyper och 
dcmonstrations
anläggningar inom 
trädgtird5näringcn 

l'J71J/80 Reräknad iindring I <JllOill I 

Myn<lig
hcto.:rna 

Före
draganden 

--------·------------

210000000 -70lH.l00\H.l -93000000 

KOOOOOOO -r70lH.lOOOO +20000000 

900l1000 of. - 2 OlKIOOll 

I 000000 of. of. 

300 ()()() ()()() of. -75000000 
------------------
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Statens industrin•rks rapport Stah'ns sHid till cncrgihushallning inom nä

ringslivet 

Statens inJustrivcrk har i rapporten 1Sl:\D PM 1979: 9) Statens stöJ till 

energihu-.httll11ing inom niiringslivet n:dtivisat en plan for den fortsatta 

verksamho:ten fiir att med olika ätgiirder frilmja energihushallningen inom 

niiringslivet. I rapporten gfa verket ocksil igenom e1farenhcter och förut

siittningar för dels stiidet till energihesparandc investeringar inom indu

strin. dels uthildnings- och rildgivningsverbamhetcn. 

Medel till statsbidrag till uthildnings- och rädgivningsinsatser i1wm ener

giomrt1det anvisas under anslaget L 7. Vissa uthildningstitgiirder m. m. i 

energihesparande syfte. Hiir redovisas iiven de delar av rapptirten som rör 

dessa t1tgiirder. 

Efter remiss har yttranden i.iver rapporten avgetts av transportforsk

ningsdelegationen. riksrevisitmsverkct ( RRY). univcrsito:ts- och högsko

kiimbetet ( U HA). skolöverstyrelsen. lanthruksstyrelsen. statens natur

vttrdsverk. hostadsstyreben. statens ri'ld for hyggnadsforskning (BFR). 

staten~ planverk. niimnden fi.ir energiprllduktionsforskning IN EJ. statens 

vattenfallsverk. styrelsen flir teknisk utveckling <STUJ. energihushnll

ningsdekgationen (Bo 1978: 03 ). energisparkommittcn (( 1974: 05). delega

tionen Il 1975:02) för cnergiforskning 1DFE) som bifogat yttrande av 

forskningsgruppen for energisysh:mstudier. Landsorganisationen i Sverige 

( LOl. Tjiinstemiinnens centralorganisation !TCO). Sveriges Skorstensfc

jarcmästares Riksförbund. Svenska ktimmunförbundet. Svenska Riksbyg

gen och Sveriges allmiinnyttiga hostadsforetag (SABOl. 

Stöd till energibesparande tllgiirder 

I rapporten (SIN D 1979: I) Utvärdering av statsbidragen till energibespa

rande iltgärder i niiringslivet har industriverket presenterat resultaten av en 

ingäende kartlhggning av bidragsgivningen och dess effekter t. o. m. är 

1978. En förhandsrapport frt111 utvärderingen ingår som bilaga 1.3 i prop. 

1978/79: 115. I den nu aktuella utredningen följer industriverket upp utvär

deringsarhetet och lämnar bl. a. följande kompletterande kommentarer 

heträffande den hittills bedrivna verksamheten. 

Stimulans- och tidigarcläggningseffcktcn av det silrskilda bidragstillägg 

om 15(.( <prop. 1978/79:46. NU 1978/79: 13. rskr 1978/79: 121) som under 

våren 1979 kunde utgå till vissa större projekt hlcv stor. Huvuddelen av de 

projekt som beviljades tilfäggshidrag var från energibesparingssynpunkt 

goda projekt. 

Det är enligt industriverket inte troligt att det höjda oljepriset spelade en 

avgörande roll for det stora antalet ansökningar under våren 1979. Där

emot kan osäkerheten om priset och tillgången på olja ha spelat en större 

roll när det gällt att utnyttja den tillfölliga extra stimulansen. Det senaste 

årets stora intresse för fliseldning är ett exempel på detta. Oljeprishöjning-
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arna torde tnits detta ha haft en sti.irre qimul~msdfrkt iin tilHigg~hidragct. 

Flera sllin1 projekt som pa grund av mcdehhrist inte kunde hevilj;1s till

faggshidrag kommer troligen iindf1 alt genomforas med en hart 3.'' i -igt 

bidwg. Detta beror sann11likt pa den förhiittrade lönsamhet som pnijekten 

fick när företagens tidigare kalkylpriser pf1 olja övergavs. 

Bidrag har utgatt till några koleldning~projekt. Kolproji.::ktcn giillcr i de 

flesw fall investeringar i panncentraler. Vid en formell tilliimpning av 

bestämmelserna kan bidrag ges till "uthytes"-investeringar i kolanliigg

ningar. Dessa hidrag kan fä en snedvridande effekt SlJm enligt industriver

ket hör undvikas. Bidragen iir i dessa fall mindre liimpliga som styrmedel i 

valet mellan olika importerade energibiirare eftersom valet av em:rgibiirarc 

bör prövas från flera synpunkter. De viktigaste av dessa iir miljöpäverkan. 

försörjningstrygghet och sysselsi:ittningsaspekten. 

Vud gäller tjiirrvärmeanslutning menar verket att det iir tveksamt om 

energisparbidrag iir den liimpligaste formen för att pt1skynda (iärrviirmeut

byggnader. Verket hiinvisar i s@lct till lagen I Jl)76:838) om ;1llmiinna 

Gärrvärmeanläggn ingar. 

Verket påpekar vidare beträffande encrgisparätgiirdcr i byggnader att 

reglerna för olika former av stöd gör att vissa sökande. t. ex. vissa ideella 

organisationer. saknar möjlighet alt erhälla bidrag. Vidare kriivs en biittre 

samordning mellan de myndigheter som handlägger de olika stödt1tgiir

derna för att t. ex. fä. likartade bedömningar av lönsamheten för olika 

projekt. 

För att fä en biittn: uppfattning om den faktiska energibesparingen av 

olika å.tg~irder bör i fortsättningen villkor för mätning av besparingen 

ställas i samband med bidragsbeslut. 

Genom statliga styrmedel !eller höjda oljepriser) bör industrin inom 

olika industriella processer frå.n är 1976 till år 1985 ha genomfört åtgiinler 

som sparar ca 15 TWh olja (motsvararande 1.3 milj. ton olja) och ca 2 . .'-3 

TWh el årligen enligt de utredningar och utvärderingar som industriverket 

har g_iort. Omräknat till toe1 beräknas den totala cnergibesparingspotentia

len inom industriella processer vara ca 1.9 milj. toc. Per den 1 juli 1979 

beräknas energibesparingsåtgärderna inom industriella processer - både 

sådana som kommit till med stöd av bidrag och sådana som fätt avslag eller 

inte sökt bidrag men kommit till stånd iindä - ha medfört en sammanlagd 

besparing med 850000 toe. Efter fyra års verksamhet har alltså nästan 

hälften av de till är 1985 praktiskt möjliga besparingsåtgärderna genom

förts. Fram till är 1985 kan ytterligare ca 1 milj. toc sparas med hjälp av ca 

1 000 milj. kr. i statsbidrag. 

Fram till är 1979 genomförda åtgärder i näringslivets byggnader beräk

nas ha medfört en besparing om 100000-200000 toe per år, varav genom 

bidragsgivning ca 60 000 toe per år. Energiprishöjningarna under det senas-

1 toe="ton oijeekvivalenter. 
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te aret tnn.k ha iikat den praktiska hesparingspotentialen med ungefär lika 

mycket. Den f1tcrstäendl· bcsparingspotentialen under peritidcn fram till lir 

!985 tordt' enligt industriverket kunrw uppskatta\ till 500000 ttie per tir. 

förutsatt att enngipriserna fortsiittningsvis följer inilationen. Ungefär 

300 000 toc per :"tr av dessa torde falla pi't ;\tgiirdcr som iir bidrag-.,beriitti

gadc. 

En genomgripande iiversyn av st öd programmet bör enligt industriverket 

inte giiras nu. Fr~tgan om styrmedel i energipolitiken bii1 i stiillet tas upp i 

ett vidare sammanhang. Dl'lta kan inte liimpligen ske utan att avvakta 

resultaten fr{m nyligen tillkallade utredningar s[tstim energiskattckomrnit

kn (B 1979: 06) och utredningen (f 1979: 131 om styrmedel fiir niiringslivets 

energihushtillning. En st1dan översyn bör heller inte ske f"c:irriin inriktningen 

av den framtida energipolitiken mera i detalj kan fagg.is fast efter folkom

rihtningen i brnkraftfrågan vfaen 1980. Erfarenheterna frän den hittills 

bedrivna sti.idverksamheten pekar inte pä nägra grundliiggande brister i 

programmets utflirmning. men visar att återföringen av kunskap om hus

hftllningsl1tgiirder till industrin behöver förfoittras ot:h bli en allt viktigare 

del av hela programmet. 

Industriverket har tidigare päpekat alt sti>det till konventionella energi

besparande Mgiirder biir avvecklas efter en "tlerärsperiod". Återstående 

besparingsmiijligheter inom industrin iir dock så betydande att det torde 

krävas bngrc tid iin tidigare bcriiknat for att uppnt1 dessa besparingsmöj

lighcter. Oljeprisiikningarna under i"ir I 97'J gör ockslt att potentialen ytterli

gare kan viinta'> öka. Den i prop. 1978/79: 115 i.ikadc betoningen pä oljebe

sparing och samhiillsekonomisk kostnadsminimering i energihushållnings

programrnen motiverar också en förl~ingning av stödet till ombyggnadsflt

gärdcr. 

En tryggare encrgiförsör:ining framstår som betyddscfull för niiringsli

vet. Förbiittrad energihushftllning uppfalt:is numera allmiini som ett verk

samt medel att uppnt1 detta. Den nuvarande bidragsformen får frän finan

sieringssynpunkt anses ge tillriickligt incitament för projekt i byggnader 

och processer med normalt tekniskt-ekonomiskt risktagande. 

Investeringsbidragen har syftat till att ftstadkomma biittre energihus

hållning och ers:ittning av olja med andra briinslen. Dessa motiv har varit 

styrande för industriverkets prnjektbedömningar och försiktighet har iakt

tagih när hiinsyn tagits till andra skiil. t. ex. miljöförbättringar eller försörj

ningstrygghet. Verket har emellertid tidigare poiingterat att energipolitiken 

mäste inordnas eller sammdnas med ;mdrn sektorer som industripolitik 

och b(istadspolitik m. Il 
Tillämpat pt1 bedömning av enskilda energibesparingsprojekt skulle en 

vidgning av bedömningsrarnarna kunna medföra btlde s,ora svårigheter 

med hiinsyn till kompetens, utredningsbchov de. och betydande oklarhet 

om anslagens anviindning. Diirför har den niimnda sniiva avgriinsningen av 

godtagna motiv for stöd uppriitthällits. 
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Yi-,sa typer av projekt inneh;'tlkr en energihushfdlning-,aspekt vid sidan 

av sill huvudsyfte. Det kan giilla yttrl' 111iljiivi1rdsätgiirdcr. som sopfiirhriin

ning eller liknande. mL·n ucksfi arbehmiljiifiirbiittringar eller annat. Men 

det kan ock ~tt giilla ut vecklingsprojekt diir encrgihushällning finns med 

som en mindre del av projektets plitcntidla fördelar. Del iir i st1dana fall 

ofta iinskviirt all undvika mer eller mindre godtyckliga griinsdragningsfrå

gor. Striivan hör. enligt industriverket. vara dels all stiidet haseras på 

huvudmotivet fiir ttlgänkn. dels att hela stödet kan ges frtm en myndighet. 

Den restriktiva instiillning till de motiv som accepteras för hidrag som 

tidigare redovisats giiller i princip l1cksi1 hiir. Griinsdragningsfri1gorna inne

biir emellertid hiir niirmast en skiirpning av motivpriivningen. En skiirp

ning iir dock enligt industriverkets bedömning rimlig niir konkurrensen om 

hidragen i.ikar. 

Jordhruk iir företag och hör dföi'ör till niiringslivet. De energihesparande 

ätgiirderna iir - utom i undantagsfall - åtgiirder som bara kan fä stöd 

genom industriverket. Lantbruksstyrelsen ansvarar för energisparhidrag 

till triidgt1rdsniiringens byggnader. Med hiinsyn till den i...ompetens som 

finns hos de berörda myndigheterna framsti1r det som uppenbart oHimpligt 

att industriverket ansvarar för stiidet till lantbruket. Industriverket fi.iresl{1r 

alltsä all den post under förevarande anslag som disponeras av lantbruks

styrelsen fiir bidrag till energibesparande ätgiirder i triidgtirdsniiringen 

ueksti skall omfatta lantbruk. inkl. prototyper och dcmonstrations

anliiggningar. 

Verket foreslf1r att stödet till prn..::esser och hyggnader fortsiitter med i 

huvudsak oförändrad inriktning. men trappas ned för att upphöra helt 

hudgctårct 1984/8."i. 

Den niirmare inriktningen av stödet bör - som hittills - kunna justeras 

av industriverket med hänsyn till uppsti'lende behov och andra faktorer. 

Detta innehär bl. a. att vissa typer av projekt hör kunna undandras stiid. 

Det innehiir ocksä att andra sktil än energihushi'lllning iivcn fortsiittningsvis 

skall v[igas in med stor titerhållsamhet. 

Anslagen till "omshillningsr1tgiirder" i industriella byggnader rn.:h prn

cesser föreslås under perioden 1980/81- 1983/84 uppgtt till sammanlagt 480 

milj. kr.. varav 140 milj. kr. under vartdera av budgett\ren 1980/81 och 

1981/82 och 100 milj. kr. under vartdera av de följande två budgeti'lren. 

Med en bidrags volym av denna omfattning torde ca 60- 70 '·~ av åter

stäende besparingspotcntial fram till år 1985 kunna intecknas. 

Syftet med stödet till prototyper och demonstrationsanläggningar bör 

vara i princip oförändrat: att underlätta införandet av oprövad men i 

huvudsak färdigutvecklad teknik för bättre energihushållning. Stödet bör 

finnas under överskådlig tid och volymen bör öka i takt med att intressanta 

projekt kan väntas komma fram. bl. a. som resultat av energiforsknings

programmet. 

För prototyper och demonstrationsanliiggningar är motivet för bidrag i 
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viisentlig graJ all kl1mpl·nsera för det risktagande som anviindanJe a\' 

oprövaJ teknik innehiir. lnJustriverket har vid lkra tillfallen anslutit sig till 

tanken ;ttl förhiittra det ekonomiska stödet for denna typ av projekt. 

Stödformen for prototyp- o,·h deml111strationsanHiggningar iir f. n. en hart 

bidrag med upp till 50 'i av im·l·steringen. meJan stödet till forsknings- m:h 

utve.cklingsprnjekt kan utgt1 i många flirmer frfm fullt statsbidrag till enbart 

lån med eller utan villkorligt äterhetalningskrav. 

Ell enkelt siill att förbiillra stödet till prototyp- och Jemonstrationspro

jekt. som Jessutom an:,,luter till förhtdlanJena för forsknings- och ut veck

lingsprojekt. iir alltså all komplettera bidraget med möjlighet all lämna lim 

meJ villkorlig återhctalning. Ell annat alt.:rnativ iir statliga garantier. 

Stödet biir enligt industriverket kompletteras med miijlighct all liimna 

lån med villkmlig äterbctalning pft i huvuJsak mlltsvaranJe siitt som sker 

inom energiforskningsprngrammct hns STU och N F.. Dessa län biir mnt

svara en red! ftirbiittring av stödet och m<'lste diirf'ör inledningsvis motsva

ras av en direkt anslagsökning. Andelen lttn och hidrag i ell projekt hör 

tillsammans inte överstiga 75 1 
.. r av den bidragsgrundande kostnaden. Fi.ir 

bidragen hör samma regler giilla som i dag. dvs. den nuvarande maximala 

bidragsdelen 50 1
·;. hör hihehällas. Principen skulle kunna vara att bidraget 

kalkyleras ptt hasis av beriiknad energibesparing och efter de grunder som 

anviinds för bidragsgivningen till åtgiirder i industriella processer. Lånet 

skulle i prim:ip kompensera företaget för de ökade risker en prototyp- eller 

demonstrationsanläggning medför. 

De senaste årens erfarenheter och ut vecklingsarbete har medfört att 

åtskilliga idcer kommit fram. vilkas hftllbarhet kan behöva prövas ytterli

gare innan beslut om projektering och genomförande fattas. Industriverket 

bedömer att det nu ~ir rimligt att i ni'l.gon utstriickning kunna stödja 

förprojekteringsinsatser för projekt som kan komma att få investeringsbi

drag. Fortfarande bör dock detta ske restriktivt och endast i sådana fall där 

det från allmän synpunkt kan bedömas som intressant. Dessa insatser bör i 

så fall kunna stödjas av industriverket helt eller delvis genom bidrag frän 

förevarande anslag. Stödet bör huvud~akligen inriktas mot prototyper och 

demonstrations projekt. 

Anslagen till stöd till prototyper och demonstrationsanfaggningar före

slås i fortsättningen utgå med 150 milj. kr. per budgetår. 

Rådgivningsvcrksamht:t i energifrt1gor 

Industriverket har bedrivit en försöksverksamhet med en dags gratis 

konsultbesök vid framför allt mindre och medelstora företag för att ge råd 

om och stimulera till energiböparande åtgärder. Verksamheten har kanali

serats via de regionala utvccklingsfonderna och sammanlagt har drygt 

I 000 företag besökts. E1farcnhcterna från verksamheten har visat att 

enbart gratis konsultationer av detta slag är otillräckliga för att ta tillvara 

möjligheterna till en god energihushållning. 
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Under budgetän:I 1978/79 har en ny fiirsökwerksamht•! a\' urp.,iikandc 

art inletts. Vid fyra av ek regionala utvecklingsfonderna har en energikon

sulent placerats. I konsulenternas uppgifter ingt1r si1viil information--- och 

uthildnings{1tgiinler som rädgivning till företagen. l.lndcr fiirsiiksverksam

heten har målet iiven varit att hitta metoder som hiist svarar nwt fiirelagcns 

önskemäl om service 1Kh hjiilp för att hushttlla med energi. 1 rarpnrtrn 

Statens stöd till energihushftllning inom niiringslivet redovisar verkel ni1gra 

av erfarenheterna fr<'1n verksamheten. Under t11jsten 1979 k1Hnmer y11erli

gare anstriingningar att giiras för att fa till sti111d företagsanpassad energiut

hildning - framför allt fi.ir drift- och 11nderhf1llspersonal. Knntakterna med 

kommunernas energiansvariga avsi:s fördjupas. En annan uppgift fiir kun

sulenterna hlir att fä företagen att llhl' en ent?rgianwarig stHn k1rntaktrnan i 

energifrågor. Under hösten 1979 kommer konsulenterna dcssullrn1 alt delta 

i arhetet med den särskilda intensitit?radc ri\dgivningskamranj Sllm rege

ringen beslutade om i .iuni 1979. 

I samarbete med tekniska fakulteten vid universitetet i Linkiiping har 

industriverket bedrivit c::n fiirsiiksverksamhet med hranschanpassad ener

giri'tdgivning. Syftet har varit att göra energifördelningsanalyser nd1 ge 

företagen räd om olika energisparmöjligheter inom si1viil pn1cesst?r som 

byggnader och VVS-omrt1<let. Erfarenheterna fran verksamheti:n tir myc

ket goda. Erfarenheterna fri\n denna rä<lgivning tyder pt1 att 1.kt tinns en 

cnergisparpotential pä i genomsnitt drygt 2()':; av fiiretagt?ns Intala ener

gianvänJning. 

En fortsatt verksamht?t me<l analys av branschtypiska ätgiir<ler och 

information om delta samt encrgisparhandhiickcr m. m. bedömer verket 

som viktig. Den branschanpassade rådgivningen avses fortsiitta undi:r 

budgetåret 1979/80 inom ytterligare några branscher. 

På sikt hör enligt industriverket de olika hranschnrganisationerna skaffa 

sig en branschkunnig energiexpert. Verket har diirför delfinansierat en 

s<'tdan expert in,im jiirn- och sttllindustrin under en försöksperio<l av tvä t1r. 

Parallellt mt?d cnt?rgikonsulentprojektet drivs vidare en försökswrksam

hct med konsultbidrag som stöd till de företag som tvekar att anlita en 

konsult för att identifiera llCh genomföra energisparåtgiirder. 

Stora besparingsmöjlighcter ilterstf1r både hos milnga av de föret<1g som 

har beviljats energisparhidrag och med hjiilp av dessa h<tr gcnnmfört spar

åtgiirder och hos de företag som hittills inte genomfört energihushällnings

åtgärder. Mot den bakgrunden ter Jet sig allt viktigare med aktivitekr som 

syftar till att återföra erfarenheter frän verksamheten till industrin och 

hl. a. på sä slitt initiera sparprojekt. Aktiviteter som krävs iir bl. a. infnrma

tion. rådgivning. utbildning och branschvis erfarenhetsaterföring genom 

energisparhandböcker. kurser. konferenser m. m. 

Ptl grund av de höga oljepriserna kan ofta åtgärder med hög lönsamhet 

påvisas och komma till stånd utan investeringsbidrag förutsatt att ti:iretaget 

kan erhålla hjälp med att klarlägga vilka mö.ilighetcr till energibesparing 
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som finns i fiiretagct nch vilket stö<l samhiilkt kan ge. 

En 1:'111gsiktig liisning i detta hiinseende milstc inriktas r;i att lokalt och 

regionalt s{lviil liimna urrlysning llCh information om energibesrarings

mi.ijligheter som att meJ stöd och annan service fiilja upr genomförandet 

av t1tgiinler. En utveckling av ett rädgivningsrnigram i linje med vad s\lm 

hiir har angivits hedömer industriverket hlir,'id vara iindamälsenlig och den 

naturliga fonsiittningen rii de forsöksverksamhcter som genomförts under 

nägra firs tid. 

D.::n ökade betydelse snm crfarenhetsåte1foring m. m. får. niir kunska

pen om energihesraringsmöjligheter ökar samt den service i dessa avseen

den som framför allt mindre fiiretag behöver. har varit huvudmlllivet för 

det föreslagna rtlJgivningsrnigrammet. Huvudpunkten i programmet iir att 

Himrlig kompetens bör hyggas urp reginnalt. dvs. inom Hinens utveck

lingsfonder. Verksamheten hör utformas i huvudsak som den försiiksverk

samhet med energikonsulenter som har bedrivits under vftren 1979. 

Antalet konsulenter som behöver anstiillas av utvecklingsfonderna upr

skattas till drygt 20. Nf1gra mindre liin kan dela energikonsulent med ett 

niirligganJe liin. I andra Hin där antalet smilfiiretag lir mycket stort kant vti. 

konsulenter behövas. Stödet bör utgä som dl ramanslag - för en konsu

lent med möjlighet att anlita experthjiilp regionalt och annan nödviindig 

service - till av verket programskriven verksamhet vid utvccklingsfon

derna. 

Anslagen till r<'i.Jgivningsverksamhcten föreslås av industriverket uppgn 

till 7 milj. kr. för budgethret 1980/81. 10 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 13 

milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 15 milj. kr. för budgetarct 1983/84. 

Därefter bör anslagsnivftn kunna hållas ofiiriindrad. 

Utbildningsti.tgiirder inom energiområdet 

Sedan verksamheten med statsbidrag till utbildningsåtglirder inom ener

giområdet inleddes har industriverket t. o. m. budgetån:t 1978/79 beviljat 

sammanlagt 10.8 milj. kr. i bidrag till kurser och ar.dra utbildningsinsatser 

rörande lokaluppviirmning och industriella processer. Ca 11 000 yrkes

verksamma har fött utbildning med i genomsnitt ca 18 timmar per kursdel

tagare. 

Huvudprim:ipen vid bidragsgivningen har varit att ge kursarrangören ett 

hidrag som iir just så stort att utbildningen kommer till stånd. Det har visat 

sig att de bidrag som erfordras i genomsnitt uppgår till drygt 50 l/f. av totala 

kurskostnaden. I denna kostnad inräknas t. ex. inte deltagarnas resekost

nader. Under den hittillsvarande verksamheten har verkets roll varit att 

behandla inkomna bidragsansökningar från olika utbildningsarrangörer. 

Ansökningarna. som under senare tid har ökat i omfattning. ger dock ingen 

uppfattning om vilket behov av utbildning inom energiområdet som finns. 

För att fä en samlad bild av behovet av utbildning för yrkesverksamma 

inom lokal- och industrisektorn under de närmaste åren och ett underlag 
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for planering av utbildningen p::I energiomrtidet har ett antal •.tudin genum

förts pä uppdrag av industriverket. VYS-tekniska fiireningen. Sven.-;ka 

teknol11gföreningen tSTFJ oeh Byggt_i:insturgancns Service AU l Bygginfol. 

har ginrt behovsinvcnteringar inum VVS-umradct. industrisckwrn resp. 

byggnadssektorn. Mtilgrupperna p:1 VVS-omr;·idet utgiirs av fa'-lig

hetsförvaltare. VYS-konsulter. ventilati11nscntrcpreniirer uch rörinqalla

törcr. På industrisidan ~ir det huvmbal\ligcnjiirn- och still- samt massa- och 

pappersindustrierna som har undnsökts. Diirvid har behlivl'I av utbildning 

för beslutsfattare. drift- och underhällsingenjiirer. konstruktiirer samt ar

betsledare nch OPl'ratörer belysts. Inom byggnadss1~ktorn har analysl'r 

gjorts för entrepreniirer. konsulter och forvaltningspersunal. 

Med dessa studier snm grund har verket !ätit utreda hur utbihlningsbe

hovet kan tillgodoses och vilka resurser som erfordras hiirför. I detta 

arbete har engagerats t'n referen.sgrupp rrlt:d representanter för industriver

kets SIFU-enhet. YVS-tekniska föreningen. statens räd for byggnads

forskning. Kommunförbundet, statens planverk, Sveriges induqrifiirbund. 

bostadsstyrelsen. Bygginfo. Rörtirmornas Riksförbund samt industriver

ket. I utredningen har behandlats fort- od1 vidareutbildningsfrflgor för 

personal inom VYS-branschen. fastighetsdrift samt iiversiktligt för indu

strin i syfte att friimja en biittre hushallnig med energi. Förslag till utbild

ning för byggbransch<?n redovisas dessutom i en separat rapport från 

Bygginfo. 

Utredningen resulterar i en treårig plan för utbildningsinsatserna. Denna 

plan ger en bild av hur utbildningen kan genomföras. vilka mfllgrupper som 

skall prioriteras. olika viigar att nf1 ut med utbildningen <H.:h tidplan for 

genomförande samt resursanspräk. 

Följande principer har varit utgångspunkter !lir planen: 

• en uthildning av den storleksordning och m..:d den inten~itct som den 

avsedda måste genomföras i samarbete med anviindarnas egna organisa

tioner 

• uthildningen måste delas upp i små enheter bride vad giiller gruppstorlek 

och kursinnehåll 

• huvuddelen av gemimförandet bör av kostnadssbl ske på lokal nivf1 

• den lokalt gcnomflirda kursen har pedagogiska fördeiar. speciellt vad 

giiller vissa typer av grupparbeten. Resorna for deltagarna minskas 

• uppdelningen i sma grupper och inom små regioner ger förutsättningar 

för en ökad aktivitet vid genomförandet. 

Följande frågor behandlas inte i utredningen: 

information om energihushållning till en bredare allmiinhet. Ansvar fi.ir 

dessa frågor synes friimst ävila energisparkommitten. studidörbund 

m.n. 
behovet av energiinriktad utbildning inom den grundläggande utbild

ningen. Ansvaret för dessa frågor synes åvila skolöverstyrelsen. univer

sitets- och högskoleämbetet m. Il. 
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erforderliga uthildningsinsatser för kommum:rnas personal behandlas e.i 

oavsett om grund- eller fortbildning erfordras. Ansvar hiirfor syne~ 

flvila Kommunforhundet. skolöverstyrelsen. universitet- och hiigsko

leiimbetet. den kommunala vuxenutbildningen (Komvux l. statem plan

verk m. Il. 

redan existerande utbildning av typen specialiserade yrkestekniska 

forthildningskurser vilka omhiinderhas av Sil-Li-enheten har inte speci

ellt berörts. 

I utredningen behandlas vidare- och fonbildningsfntgor för friimst fack

folk inom värme- och ventilationsbranschen. drift- och underhiilbpersnnal 

för installationer i byggnader. konstruktörer. arbetsledare m. Il. inom indu

strin som har visst ansvar fiir energianviindningen inom företag och be

slutsfattare inom industrin. 

För att fä. en snabb uppbyggnad av utbildningen redovisas i utredningen 

ett förslag till uthildningsmodell som utgår fn'111 att bransch- och intresseor

ganisationer med viss utbildningserfarenhet och med en lllkal eller regional 

organisation ges resurser for att bygga upp <>Ch organisera utbildningen. 

Utbildningen planeras ske huvudsakligen i seminarieform. Diirigenom kan 

t. ex. lärarkostnaderna htdlas nere. Vidare avses kurserna styras genom 

skriftlig dokumentation snm bör vara lätt tillgiinglig ;i ven fi.ir dem som inte 

avser delta i kursverksamheten. Kurserna planeras till en del genomföras 

på arbetstid men huvuddelen av dem planeras förlagda till kvällstid. 

Kurskostnaderna för trd1rsperiodcn har herliknats till följande {milj.kr.): 

Kurser för viirme och ventilation 

lnstallationskurser 

Sotningsv;iscndet 

Järn- och stålindustrin 

Pappers- och massaindustrin 

övrig branschanpassad utbildning 

Beslutsfattare 

Byggomrfldet 

12.2 

22.5 

I. I 

2.3 
4.0 
3.J 

I0.0 

12.2 

67,6 

I dessa kostnader ingär inte ersättning till företagen för produktionsbort

fall eller kostnader för granskning och viss försöks verksamhet. 

Ett förverkligande av förslaget kommer att innebära att ett mycket stort 

antal kurser arrangeras. En grundfaggande filosofi är att ansvarig kursar

rangör ges de centrala resurser som erfordra~ för att koordinera verksam

heten inom resp. ansvarsomr::\.de. En central roll tilldelas hiirigenom VVS

tckniska föreningen. Rörfirmornas Riksförbund. Sveriges Skorstensfcjare

mästares Riksförbund, SI FU-enheten m:h branschföreningar för j;irn- och 

stålindustrin samt pappers- och massaindustrin. Övriga branschföreningar 

samordnas med SIFU-enhetcn. Vidare betonas vikten av samarbete och 

samordning med den s. k. EPD-verksamheten (avser bl. a. demonstration 
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av eklinomisk ranmlrifll. Bygginf11. tckniska institut. Cr-STF ingenjtirsut

tiildning nch bildningsförbund. t. ex. 'fj:instcmiinncm bildnings verksamhet 

(TBV1. 

Utredarna har utgått fr;\n att formdla beslut om initicring av kursverk

samheten fas cfter anslagsframsUllning frfin resr. kursarrangör. Medels

tilldclningen måste garanlL'ra arrangörerna viss kontinuilL't i verksamhcten 

lH.:h mcdge planering pfi liingre sikt - ungeför tre ttr. Anslagsgivarna maste 

{I sin sida kunna kriiva att detaljrmgram för knmmande år-; verksamhet 

redovisas i god tid. Ett rimligt krav pr\ dessa planer iir att dc inkluderar 

redovisning av samarbete 11ch avgriinsning med övriga kursarrangörer 

samt att en n:dlwisning görs av hur dc tflirviintade) knarra liirar- och 

handledarresurserna anviinds. 

Förslaget innehär att centrala resmser hehövcr skapas hos anslagshevil

jande myndigheter för prövning av framstiillningar och för uppföljning av 

planerna. Utredarna har utgi1tt frfm att dcssa resurser lokaliseras till sta

tens industriverk. 

Utredarna menar att man. innan cn stor satsning sker. hör genom en 

försöksverksamhet utriina om gcn11mförandet fungerar som förutsatt. För

söksverksamheten hör vara avslutad och utviirderad under budgetåret 

1979/80. Vikten av uppföljning hetonas ocksa och det föreslås att industri

verket avsätter medel till grupper s11m styr och stöder utbildningen. 

Industriverket delar i princir utredningens uppfattning om uthildnings

programmets omfattning och huvudsakliga inriktning. Diiremot behöver 

vissa detaljer bcarhetas och preciseras ytterligare. Verket ansluter sig till 

utredarnas uppfattning att en central myndighet tilldelas erforderliga re

surser och huvudmannaskap för den Intensifierade energiutbildningen un

der en hegränsad tid. 

Kostnaderna för utbildningen uppgär enligt utredningen till 6.5- 70 

milj.kr. for en treårsperiod. Hiiri iir inte inrLiknat deltagarnas kostnader. 

Verket kan f. n. inte säkert bedöma hur stor del av utbildningskostnaderna 

som hör subventioneras med statsmedel. Uppfattningen hos utredarna och 

referensgruppen är dock all en uthildningsinsats av detta slag torde kriiva 

v~iscntligt större subventioner än den hittillsvarande utbildningen. 

Ett mycket stort behov av utbildning har enligt industriverket framkom

mit vid inventeringar. I stor utstr~ickning bör ett sådant behov kunna på 

sikt tillgodoses genom de ordinarie utbildnings vägarna. För att ta fram ett 

paket av utbildningsmaterial och snabbt få igång en relativt omfattande. 

önskvärd utbildningsvolym är det motiverat med särskilda insatser under 

en begränsad period. Dessa bör följa det förslag som har redovisats i det 

föregående. Försöksverksamhcten måste fä. avgöra den slutliga utform

ningen av utbildningen. men hela det bedömda behovet blir täckas genom 

här föreslagna dispositioner. 

Anslagen till utbildningsåtgärder föreslås enligt verket utgå under tre 

budgetår med 1.5 milj. kr. under budgetåret I 980/81, 20 milj. kr. under 

budgetåret 1981/82 och 30 milj. kr. under budgettirct 1982/83. 

13 Riksdagl'n 1979/80. I sam/. Nr /00. Bilaga 17 
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h\r att de nyss l"L'dllvisade rrog:·ammen skall kunna ge1lllmfiiras cffd;

tivt kriivs en samlad Prgani,atiun for dem uch en uti\kad ram fiir admini

stration. Den utiikade ri1dgi\·ningsvcrbamheten med rq;il>nala energikon

sulentu hiir -.amordna-. mL·d hidragsgivningen. D;irigenom kan bidrags

givning och r[tdgivninl:! vid fonderna ske i samm<1nhitllen form. Information 

lllll bidragen. rfalgivning. 11tbildnin):!. information om energihushitllning. 

erfarcnhetsl\terfiirin):! friin rrototyrer och demonstrationsanliiggningar llCh 

andra pnijekt l-.;111 ra dL'lta siill bn;ilisel"<IS cfkktivt via utvecklingsfon

derna till alla fi.iretag i regionen oavsell storlek. Vartefter bidra):!S):!ivningen 

till konventionella encrgispariitgiirder trappas 1JL·d fi.irskjub tyn):!dpunkten i 

de regilinala aktiviteterna mot information. r[1dgivning lH:h utbildning. 

Industriverket biir svara l"iir 'ianwrdning av hidragshandHiggning. infonna

tion. ri1dgivningsaktivitetcr samt hidragsgivning till större energisparpn'

jek t. rrotntyr- och deml >nst rat innsrrojek I oeh ut bildning. 

De administrativa rcrSllllalresurserna fiir sjiilva hidragshandbggningen 

har varit mycket hän anstriingda hi11ills och periodvis lett till ell omfat

tande konsultengagemang. Ln yllerligare iikad schahllinisering och utiikad 

delegering till utvecklin):!'fonderna hi.ir emellertid nftgot kunna minska 

belastningen pf"i. verkeh resurser. Detta skulle miijliggöra ökade insatser 

for erfarenhehäterfiiring och rådgivning samt det alltmer nödviindiga pla

nerings- och initeringsarbetet tillsammans med programorganen inom 

energi forsknings programmet. 

Rem is.1· i ns ta 11.1· 1' rn 11 

Flertalet remissinstanser iir positiva till industriverkets förslag till plan 

för statens stöd till energibesparande atgiirder och till verkets förslag 

betrLiffande utbildning och ri1dgivning i energihesparande syfte. Vissa kri

tiska synpunkter har emellertid också anförts. främst av RR\-' vad avser 

stödet till energibesparande ätgiirder. 

Sparande av energi bör enligt 11at11n·tlrd.11·crkcts mening ske på ett 

sådant s~itt att de samhi"1lbekonomiska kostnaderna i vid mening hlir så 

läga som möjligt. Verket anser det mot denna bakgrund angeltiget att satsa 

på industrisektorn d:ir energi i dagsliigel i ml\nga fall kan sp<tras till fagre 

kostnad än i andra samhiillssektorer. TCO har vid upprep~de tillfällen 

starkt förordat en effektivisering av energiutnyttjandet. Diirvid :ir det 

angebgel all rimliga möjligheter att pi\ kort och lång sikt förb:ittra energi

hushållningen inom alla samhällsektorer tas till vara framhåller TCO. 
t.'nergih11shäl/11i11gsddeg11tione11 på.pekar all man vid en bedömning av det 

önskade energisparandet hör beakta sambandet mellan den övergripande 

samhällsutformningen och energiåtgången. 

Stöd till energibesparande l\tgLirder 

Vad gäller formerna för finansiering av energibesparande investeringar 

anser STU att en mera ingående analys av för- oc'h nackdelar med olika 
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sl~1g av stiillformer hiir gen<Hnfiiras. F<irmer snrn mindre engagerar direkt 

statligt cknnomiskt stiid hiir diirvid ~iirskilt beaktas. dvs. gynnsamma 

avskrivningsregkr m. m. ;\'awn·drd.11·ai...d anser att i fiirsta hand energi

skatten och andra generella styrmcJel hiir anviinJas fiir att rtivcrka nii

ringslivt'ls energianviindning. 

STU framhfillcr att -.lutsaher l)m rcsursfiirdclningen hiir anqt1 tills p{t

gä.:nde utredningar och kommande iivcrsyner har genl.lmförts. 

Niir det giillcr energisparbidragen framhMlcr DFE hetyddsen av att 

speciell hiinsyn tas till den ptigäende struklurforändringen inom niiringsli

vct och till det viixande problemet med tillfiirsel av de liitta oljefraktin

nerna och gasnl. Detta iir spi:ciellt viktigt under en period dt1 stiidet 

minskar och prioriteringarna blir h<'trdan.>. 

RRV framhäller att ett av syftena med det nuvaramk stödet för investe

ringar i energibesparande t11giirder i ind11s1riclla prnc1::,,:,,cr ~·1r al\ underfa\\a 

företagens omstiillning av befintlig prnduktiomutrustning till ett vibentligt 

höjt energipris. [kn senaste oljeprishöjningen iir av den storleken att det 

med samma argument som n~ir stödet infördes skulle behövas y11erligare 

stöd for att ånyo underliitta företagens omstiillning till den nya höjda nivtm. 

Med detta synsiitt kan det t. l.l. m. bli fr<\ga om stöd för energibesparande 

ätgiirder i pn1duktions11trustning. fiir vilken bidrag rnlan har erhällits niir 

oljepriset var viisentligt liigre. Enligt RR V:s uppfattning mt1stc detta för

hållande på ett avgiirande siitt pi1verka utformningen av det fortsatta stödet 

till energihesparande :itgiirdcr inom niiringslivet. 

RRV pi'1pekar att man kan viinta sig att fiiretagc'n i sin planering kontinu

erligt anpassar sin produktionsapparat till stigande relativpriser pi't olja. 

Pn1blemct i detta sammanhang torde således ur företagens synvinkel mer 

vara de energibesparande investeringarnas finansiering iin deras lönsam

hcL RRV vill därfiir [rnyo aktualisera frägan om statlig garanti för hela eller 

viss del av lancbeloppet i sblkt för hidrag. De nuvarande hidragen avser 

fltgiirder i befintlig produktionsutrustning. Enligt RRV:s uppfattning kan 

detta bl. a. inneb~ira en risk för alt omodern utrustning behftlls Hingre iin 

vad som vore samhiillsekonomiskt motiverat. Om de statliga insatserna 

görs i form av lt111egaranti aktualiseras inte denna risk. 

Om systemet med hidrag skall behållas. ;mser RRV att de hidragskritc

rier som industriverket tilliimpar hör ses över mot bakgrund av vad som 

tidigare sagts om hur relativpriscrna på olja har utvecklats under senare är 

och hur de kan viintas utveckla sig i framtiden. RRV iir bl. a. tveksamt till 

utformningen av sf1viil det s. k. samhällsekonomiska Sl>m det företagseko

nomiska kriteriet. Ett liigre förriintningskrav kan behöva överviigas. De 

tillämpade bidragskriterierna ger dessutom enligt RRV stort utrymme för 

dem som söker bidrag alt justera sina kalkyler för all hamna inom den av 

industriverket accepterade lönsamheten. Svårast att kontrollera i företa

gens kalkyler torde vara begreppen "merinvestcring" och "ekonomisk 

livsHingd". 
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Enligt RRV:-, uppfattning tar industriverk<:! vid sin her~ikning av d..:n 

kvarvarande bcsparingspotcntial<.:n inte h;insyn till att denna iindras över 

tiden genom den -.nabha tekniska utvecklingen och dl! snahht tikande · 

rclativpriscrna pa olj;1. 

lnd11,triverkets förslag um en nedtrappning av verksamheten med inves

teringshidrag till ombyggnader i befintliga anfaggningar stöds av bl. a. 

11a1111T1irt!.1Taf..1·1 och LO. I den rnitn justeringar av industriverkets förslag 

k11mmer att övcrviigas hiir detta enligt TC0:.1· mening ha inriktningen att 

p~1skynda nedtrappningen av investeringshidragcn till omhyggnadsät

giirder nch ytterligare förstiirka stödet till utvecklingsstimulerande [1tgiir

dcr. En eventuell avveckling av kiirnkraf"tcn kan - enligt.fi1rs/..11i11i:.1'/.!/"llf>

f'l'll fi'ir l'lll'rgisvste111s111dicr - öka behovet av selektiva styrmedel för all 

ge tillriickliga incitament fiir encrgihushftllning i proccssindustricrna. Det 

kan cb enligt gruppen finnas starka skäl att hiheh:11la energisparhidragen. 

siirskilt till vissa industriella processer. under hela 1980-talet. 

!':11ngi'111s/11///11i11gsdl'iei:a1io111·11 p~1pekar att encrgisparplanen för be

fintlig hcbvggclse (prop. 1977/78: 7'1, Cl.1 1977/78: 31. rskr 1977/78: 345) 

förutsätter att en viss miingd energisparande investeringar genomförs inom 

industrin. Om det nuvarande stödsystemet inom industrin inte fungerar 

tillfreds,tällande. kan det givetvis finnas anledning att avskaffa bidraget 

fi.ir vissa iltgiirder. men man bör cb förvissa sig om att de önskade investe

ringarna genomfi.irs utan detta stöd. Detta kräver enligt delegationen i 

mi1nga fall att man mristc öka insatserna av andra styrmedel. 

l\01111111111.fi'.irh1111t!et har den principiella uppfattningen att en förutsiitt

ning för att spillvärme skall utnyltjas i önskvärd omfattning är att kommu

nerna för energisparstöd till spillvärmeprojckt som inte eljest är lönsamma. 

Om utbyggnadsmälen enligt prop. 1978/79: 115 beträffande spillvärme skall 

nt1s mt1stc enligt Komm1111förh11ndct sti1d utgi1 under hela den period som 

utbyggnad förväntas ske. 

Inom industrin finns mi111ga byggnader som inte har produktionspro

cesser som är intressanta frtm energisparsynpunkt p[lpekar statens pla11-

1·cr/... Det bör enligt verket övervägas om inte dessa byggnader bi.ir inord

nas i den kategori av hus som kan fö energisparstöd av bostadsstyrelscn, 

som därmed skulle fä ett samlat ansvar för stödet till den renodlade 

lokaluppvärmningssektorn. Det underlag för energibesiktningar och utviir

dering av potentiella energibesparingar i bostadshus som utarbetats av 

planverket och Kommunförbundet. torde diirvid kunna nyttjas mer gene

rellt och skapa underlag för mer enhetliga kriterier för bidragsbeviljningen 

framhi1ller planverket. 

Förslaget om en fortsatt ökning av bidragen till prototyper och dcmon

strationsanläggningar och en komplettering av stödet med dels möjlighet 

att lämna län med villkorlig hterbetalningsskyldighet. dels möjlighet att ge 

bidrag till vissa förprojekteringar stöds av NE. NE framhMler att det är 

angeläget att industriverket kan ge stöd till vissa typer av projekt som 
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kommer fram ur energiforskningsprogrammet. l>et r:·1der L"nligt l\L stark 

brist rtt medel fiir demonstration av ny teknik inom flera a\· I\ E:s 01ma

den. 

RR\' delar industriverkets uppfattning alt staten iivcn r•'1 sikt hiir friimja 

ny teknik genom stöd till prototyper och de11wnstrationsa11liiggningar. 

RRV anser dock att rnan redan nu i första hand bör satsa pa denna tyr av 

t\.tgärder och all medel för detta iindami1I hiir anvisas genom nllltsvarandc 

minskning av medelsanvisningen till stöd till rnicesser och byggnader. 

RRV. statens 1·a1to(/i1/l.1Tcr/... STU. DfF. l\01111111111/i"irlm11de1 och LO 

instämmer ocksii i all det nuvarande stödet hör kompletteras med en 

länemöjlighet. STL! anser dessutom att industriverkets förslag om att bn 

och hidrag inte bör överstiga 75 r.; av investeringskostnaden bör kunna 

kompletteras med möjlighet att lämna ett kortfristigt l;rn för resterande 

250· om särskilda sklil föreligga. STL! framhiiller ocks;1 att lancmiijlighe

terna mtiste motsvaras av en direkt anslagsökning. 

Ett viixande stöd till prototyper och demonstrationsanl:iggningar iir 

mycket angeläget p~pekar DFE. Intresse för demonstration av ny teknik 

och "gammal"" teknik i nya sammanhang föreligger fr{1n olika parter. 

Statligt stöd är speciellt viktigt i de fall verksamht:t inte kommer ig{1ng av 

sig själv. Information om demonstrationsrcsultatt:n till alla tiinkbara heriir

da intressenter är vidare enligt DFE mycket viktig sett fr{m statens syn

punkt. 

Beträffande formerna för stöd till prototypt:r och demonstration-;anlägg

ningar framhäller DFE att det viktigaste inte iir att vissa allmänna principer 

för statligt stöd följs i alla situationer utan alt stödet för en s{1dan omfatt

ning och utformning att de demonstrationsprojckt som iir önskviirda ur 

samhällets synvinkel blir av. 

Fors/..ninKsf:ruppen fiir cner[:isy.,·1e111.,·11u/ier framh~iller alt bneformen 

med villkorlig återbetalning framstar som ändamftlsenlig for att förmi·1 

företag att genomföra projekt med tillfredsställande förviintad lönsamhet. 

Däremot är det enligt gruppens mening svårt att motivera bidrag som 

styrmedel i detta fall. En successiv övergang till ett renodlat l:t11esystem 

torde vara möjlig utan negativa effekter rh prototyp- och demonstrations

verksamhetens omfattning och inriktning. 

LO anser det viktigt att statens stöd till demonstrationsanläggningar 

utformas med tanke pt\. förutsebara effekter p<'1 näringslivets effektivitet i 

stort, varvid energieffektiviteten givetvis är en tungt vägande faktor. I 

vissa fall kan dock ny leknik ge effcklivitetsfördelar trots att cnergihesra

ringen är måttlig eller t. o. m. negativ. I det framtida samhällsekonomiska 

perspektivet bidrar de kraftiga prishöjningarna rå importerade energirå

varor liksom fördyringar för investering och drift i energiprocesserna pt1 

grund av skärpta miljöhänsyn och annat till effektivitelsförluster. som 

behöver motverkas. Detta leder enligt LO:s uppfattning till ett krav pt\. 

teknisk-ekonomisk helhetssyn som underlag för statliga stödi\tgärder. 
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Flera n:missinstansL·r ··- hl. a. hus111</ss1rrds<'11. IJFR. s111t1'11s 11/11111·,·r/... 

Nr.", l>FL och 1''01111111111/lir/11111rl<'t ·- inst~1111mcr i hi.:tydelsen av samordning 

mellan Lll' organ som har uppgifter inom cncrgih11sh:tllningso111ri"nli:t eller 

Lkt niiral igga mlc c ncrgi forsk ni ngsom r:idet. 

L111Tgi/111sh11//11i11gsdd1·g111iu11e11 hetonar 1>cks;·1 all en samordning av 

stödverksamhcten mellan olika myndigheter iir av central het~·delse. Fiir 

det rörsta iir det enligt delegationen nödviimligt att man använder samma 

kriterier för energisparandet i olika sektL1rer om man skall fri en liimplig 

avviigning och halans pa energisparandet. Fiir det andra hör verksamheten 

om möjligt samordnas sa att den som siiker stöd inte behöver viinda sig till 

mer iin en myndiglll·t. För det tredje iir det önskviirt all man gör en 

hclhetsbediimning av s. k. kombinationsi·itgiirder och att handliiggningen 

av de ing;1ende {1tgiirderna görs vid ett och samma tillfälle och av en 

myndighet. Behovet av samordning av handliiggningen av encrgisparstiidi.:t 

giillcr iiven betriiffande kontrnll och utviirdering av stödverksamheten. 

Detta p:1pekas iiven av 11!t1111·er/..e1. 

Valet av kriterierna fiir vilka energispari'ttgärder som skall genomföras iir 

givetvis av största betydelse för S:iviil den ekonomiska besparingspotentia

lens storlek som sparandets faktiska inriktning och struktur framhf1llcr 

1'1/t'rgiliushii/l11i11gsddeg11tio111·11. Det iir diirför rimligt att man viiljer ett 

kriterium som liven tar hiinsyn till effekternas varaktighet. !\led hiinsyn till 

att de olika ;'1tgärderna har mycket varierande tidsprofiler framst{1r kriterier 

som "pay-off-metmr· och "energibesparing per investerad krona .. ~om 

mindre lämpliga. I stiillet hör n:igon form av nuviirdesheräkning anvilndas 

anser delegationen. 

/ .. w11hm/..s.11.1Td1·('11 har i princip inte n<1gra inviindningar mot förslaget 

att administrationen av stöd till energihesparande !1tgiinler inomjordhrnks

niiringen fors iiver fr{1n industriverket till lanthruksstyrelsen. Styrelsen 

framh~iller dock siirskilt att den med nuvarande resurser inte kan ittaga sig 

ytterligare uppdrag av hiir aklllell storleksordning. Lantbruksstyrelsen 

accepterar emellertid industriverkets förslag och frarnhrtller att de medel 

som i si·i fall stiills till styrelsens förfogande för energibesparande ätgilrder 

inom triidg;-inlsnäringens resp. jordhrukets omritde hör anvisas under olika 

anslagsposter. Medel hör iiven ställas till förfogande för administrations

kostnader samt för utbildning av berörd personal. 

Na111n·1)rd.1·1·cr/..c1 kan inte instiimma i industriverkets uppfattning att 

huvudsyftet med en förhränningsanliiggning för avfall i flertalet fall är 

miljöv;ird. En st1dan anläggning nyttiggör oåsft betydande energimängder. 

Fr;m den enskilda kommunens synpunkt torde energiutnyttjandet vara 

huvudanledningen till att man viiljer förbränning av avfall i stället för 

annan godtagbar behandling. Naturvtlrdsverket hiivdar att förbränningsan

läggningar för avfall fortfarande hör st(idjas via bidragen till energibespa

rande ~1tgiirder. Skulle man ändra p;I verkets princip si'l att avfallsförhrän

ning stöds via anslaget till stöd till avfallsbehandling mäste detta anslag 

tillföras ytterligare medel. 
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fktriitfandc.: ljii1T\'iin11c.: ,·ill nat11rv;1rdsvc.:rket undc.:rstrvka hc.:t\'lklsc.:n av 

alt .:n uthyi;gnad undc.:rliittas. Verket vill dock inte vrka p;'t att detta sk;1ll 

ske: g.:non1 statliga invc.:stc.:ringshidrag. 

Nat11n·ardsverkc.:t vill vidare understryka all .:Il statligt stiid fr\m 111iljii

v;mlssynp11nkt for tlverg:111g till kolfllrhriinning i panneentraler inte iir 

rnotiverat. Verket in'iliimmc.:r diirfiir i industriverkc.:ts hediimning att hidrag 

i dc.:ssa fall inte iir ett Himpligt st\Tmedel. 

S1111c11.1 1·1111(·11fi1/l.1"1"er/,.. s1111e11.1 t>l11111·1·d och 1·11,·rgi/111.1/1til/11i11g.1i/l'il'gll-

1iu111•11 imtiimrn.:r i fiirslag.:t att villkor för uppmiitning av hesparingen hiir 

stiillas i samband med hidragsb.:slutc.:t. Delegationen p;'1pckar emellertid att 

i de fall det finns tekni.,ka svi1righeler att miira de fakti.ska besparingseffck

rana bör man kunna anviinda schablonmiissiga heriikningar. 

Vattl'llfi11l.1Tcr/,.c1 pi·1pekar att enligt industriverkets beriikningssiitt he

triiffande energihesparing leder den 11tökade produkrionen av mottrycks

baserad el till en viisentlig cl- och oljehesparing medan med ett annat 

betraktelsesiitt denna elproduktion i stiillct medför en iikad oljeförbruk

ning. 

Hetriiffande iilgiirder for ökad isolering framhitllcr vallenfallsverket Htt 

dessa bör differentieras beroende p:1 vilken uppviirmningsform Slllll tilHim

pas. Kalkylen bör i princip medriikna all uppoffring i samhiillet inkl. 

miljöhclastning. Dylik avviigning innebiir bl. a. att encrgihesparingsinsat

serna bör avstiimmas mot möjligheterna att utnyttja spillviirme. 

R ;'t d givnings,. er k sa 111 het i energi fr t1 g o r 

Industriverket föreslfö" att den hi!ti!lsvarande försöks verksamheten med 

energikonsulenter vid ut vecklingsfonderna permanentas och byggs ut. 

RR\. anser att den framtida r:idgivningen för energibesparande :1tgiirder 

bör ske branschvis L'Ch ett energik11ns11lcnterna hiir ha branschorganisatio

nerna som huvudmlin. I den miin staten skall stödja verksamheten hör 

detta ske i form av bidrag till resp. organisation. Enligt RRV:s uppfattning 

torde förutsättningarna för en effektiv energir~idgivning vara större ,1111 

erfarenheterna friin olika företag inom samma bransch tas till vara ~in frän 

olika företag i samma region. Möjligheterna till omprioriteringar torde 

ocks{1 vara större niir behoven av särskild energir;'1Jgivning avtar. 

BfR anser att den utbyggda rädgivningsverk~amheten vid ut vecklings

fonderna torde vara av största betydelse för spareffekterna. Begränsningen 

till genomsnittligt en konsulent per län förutsiiller dock generösa möjlighe

ter att anlita externa resurser. Bl. a. lokala. fristäende konsulter kan därvid 

tillföra den erforderliga sakkunskapen. BFR frarnhf1ller vidare att s1or 

uppmlirksarnhet mnste ägnas ttt konsulenternas informationsförsör:jning. 

Även e11erRisparko111mitll;11 stöder förslaget om utbyggnad av den regio

nala rt1dgivningsverksamheten. Kommitten anser dessutom att konsul

terna förutom rädgivande uppgifter bör ges tillfälle att organisera en mer 

allmän energisparinformation riktad både till företagsledning och anställ-
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da. Den information som berör inJustrins lokaler och den ~om riktas till de 

anstiillda bör samordnas med -:nergisparknmmittens v<.'rksamhet. Vidare 

hör enligt kornmitten industriverk<.'! och utvecklingsfonderna - via enL'rgi

\parkommitten - stödja kommum:rna och knmplo.:ttL'ra lkras cncrgisrarin

formation så att kommunerna kan fullgöm en v;iscnllig dt'I av uppgifterna 

Ni detta nmrt1de. 

L1111thruksstyrelse11 påpekar i detta sammanhang att jordbrukarnas d1er

frägan av rådgivning inom energiomr~1dct till slnr del har kanaliserats 1ill 

lanthruksnämndcrna. 

Varre1(fi1/l.1Terf..et och /,() understryker betydelsen av att erfarenheterna 

fr[tn stödverksamhetcn tas till vara och utnyttjas inom r;idgivningsvcrk

samheten. 

l\0111111111!fi>rb111u/et. som ocksti tillslyrka förslagel. framhfiller att r:'1J

givningsverksamheten bör betraktas som ett naturligt knmrlcment till d<.'n 

energirtldgivnings- och hesiktningsverksamhet som iir under uppbyggnad i 

kommunerna och som i första hand riktar sig till ägare av bosliidcr m. fl. 

Förhundet pfipekar att ett samarbete mellan kommunernas cnergisparrf1d

givare och fondernas konsulenter bör vara naturligt. 

SIV instämmer i bedömningen att hidragsgivning och r{1dgivning bör 

ske i sammanhållen form. Särskilt viktigt syns det enligt STU vara att 

handläggarna vid fonderna har de kvalifikationer som kr;ivs vid en utökad 

delegering. Det alltmer nödvändiga planerings- och initieringsarbetet i 

samarbete mellan industriverket och de olika programorganen inom cner

giforskningsprogrammet kan enligt STU bli än mer försummat om inte 

handfasta åtgärder vidtas. Ökade resurser i form av tjiinster kan vara en 

del av behovet medan en annan viktig faktor utgörs av lk former för 

samverkan som finns. Dessa samverk.ansformer synes behöva utvecklas 

utan att starkt institutionaliseras. 

En!igt.fcJrsk11ingsRrt1f>pe11sför enerRisystem.1·1111/ier uppfattning torde be

hovet av rådgivning bli mycket stort i den osäkra och i flera avseenden 

komplicerade energihushållningssituation som kan förutses under 19~0-

talet. Det föreslagna råJgivningsprogrammcl framstftr enlig! gruppen som 

ett värdefullt inslag i den statliga energipolitiken. 

Utbildningsåtgärder inom energiomrädet 

De flesta av remissinstanserna uttalar sig positivt om den organis;iioris

ka uppläggningen av den föreslagna utbildningsplanen. Behovet av samord

ning mellan olika utbildningsprogram och organ betonas särskilt. 

BFR ifrågasätter emellertid förslagen vad gäller byggnadssektorn och 

framhåller att energihushållning är en integrerad del av fastighetsförvalt

ningen. Det är därför tveksamt om utbildning i energifrågor hör frikopplas 

från annan utbildning för drift- och underhållspersonal. I detta avseende 

ligger initiativen i väsentliga avseenden hos BFR. där förvaltningsfrågorna 

är ett prioriterat område. Den kommunala verksamheten ingår över huvud 
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tag.:! inte i begreppet nliringslivet. lrlllm l-;ommL111erna f1)rel-;ommer d1h.:t.; 

siivlil byggande oc:h bygi:nadsforvaltning som pnicessuell verksamhet. 1 

detta avseende innebiir förslagen enligt R FR en olyc:klig splittring. Det vure 

enligt RFR en fördel om utredningen (( 1979: IOl om m~·ndighetsorganisa

tionen inom energiomr;\det fick tillfälle att srecialstudera avgr~·111sningsfrf1-

gorna innan definitiv ställning till förslaget tas. 

BFR finner det tillfredsstiillande att hransch- och yrk..:s~irganisationt:r 

fiiresnis hli anlitade. rnirvid uprstär dock iinnu ett rrohlem beträffande 

avgränsningen. Flera av de organisationer som nämns ingf1r ockst1 i det 

kontaktnät som BFR upprätth<'dler. Samma organisation kan därmed urr

bära bidrag för likartad verksamhet fr{1n olika h~ill. 

De ;imnen och rn~1lgnrpper som l'i.iresUts inom hyggnadssektorn i.iverens

stämmer viil med BFR:s bedömningar. Rf-R framh{11ler vidare siirsl-;ilt bety

delsen av förslaget om en bank för kursmaterial. 

A ven statens plwn·<'r~ instämmer i behovet av samordning mellan olika 

utbildare. särskilt p~1 byggområdet. Planverket anser dock att samord

ningsproblemen pi) nybyggnads- och ombyggnadsscktorerna inte är till

riic:kligt belysta eller betonade i utredningen. Flera utbildningsorgan och 

bran5chorganisationer synes ägna sig ät samma mi1lgrupper. En priorite

ring av uthildningsinsatserna mot bakgrnnd av vilken utbildning som gör 

sli.irsta "energinytta .. borde ocks<'1 enligt verket diskuteras. 

Planverket lämnar i sitt yttrande en redogörelse för hur verket avser att 

prioritera bidragsgivningen till framtagning av studiematerial m. m. avse

ende utbildning för yrkesverksamma i olika led av byggnadsprocessen. I 

nera fall herörs utbildningssektorer diir även industriverl-;et avser ge ut

bildningsstöd. Ett nära samarbete mellan verken ~\.r lfarför nödvändigt. 

I flera fall kommer ocks~'l planverkets utbildningsstöd att kanaliseras till 

eller via SI FU-enheten som är underställd industriverket. Enligt planver

kets uppfattning bör dock risken för oklar uppdelning eller duhblerad 

hidragsgivning inte uppkomma. 

Det föreslagna utbildningsprogrammet synes enligt UHÄ i stor utsträck

ning omfatta s:'tdan utbildning av närmast företagsintern natur för vilken 

högskolan inte har planeringsansvar. I man av tillgring pa personal och 

andra resurser torde lik väl enskilda högskoleenheter vara beredda att 

medverka i sådan utbildning. närmast i anslutning till bestämmelserna om 

uppJragsverksamhet. I den män det hedöms föreligga ett mer omfattande 

och stadigvarande behov av att inom kommunerna nyanställa personal för 

energiplanerande uppgifter kan det hli aktuellt att inrätta nya allmänna 

Utbildningslinjer. Planeringsansvaret för att sadana linjer inrättas t1vilar 

lJHÄ. pf1pekar UHÄ. 

Stora insatser i energihesrarande syfte har hi1tills gjons konstaterar 

skolifrerstyrds<'n. Eftersom dessa i'ltgärder ofta innebär att anläggningar 

förses med avancerade regleqekniska system och att delvis ny teknik 

utnyttjas samtidigt som rätt utbildad personal häiför i stor utsträckning 
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salrnas. l\pn1mer uthild11ingsi11satscrna att srela en avgörande roll fiir ener

gihesraringarnas storkl-.. Lnlig1 skolöverstHelsens urrfattninµ har de hit

tillsvarande insatserna r•'1 utbildninµssidan inte sti1tt i raritet med insatser

na rit invesleringssidan. 

h)r all fa en snahh utbyggnad av u1bildning för dem StHn nu ~ir verk

samma inom niiringslivets energianHiggningar tillstyrker skolöverstyrelsen 

utredningens förslag lill uthildningsnwdell. För att fo S:i stor bredd stim 

mi\jligt r:'t den föreslagna llthildningen r;·1rekar skoli_iverslyrelsen att den 

l\tirnmunal:1 vuxenutbildningen skulle kunna vara kursarrangör. speciellt 

pa oncr diir de i ut redningen uppriiknade organisationerna inte har miijlig

hct att arrangera n;'1gra kurser. 

En striivan htis skolöverstyrelsen är att utforma och dimensionera den 

tekniska utbildningen s{i alt de ökade uthildningsinsatser st:.m ktimmcr att 

kriivas int)J1l energiLHnr;'idet p<"1 sikt kan 'ike irrnm de normala studievägarna 

i sii stor utsträckning som möjligt. vilket ocksi1 utredningen föresli'ir. Det iir 

i detta sammanhang enligt skolöverstyrelsen mycket angeHiget ait liirare 

inom heriinla utbildningsomri'illen ges möjlighet att delta i den utbildning 

som utredningen föresliH· neh att resurser reserveras speeiellt fiir Hirare 

inom det allml'tnna skolvl'tsendet. 

S1V anser att utbildning utgör ett mycket viisentligt leJ i programmet 

stim hittills varit försummat pi1 !lera nivåer. STU menar dock att en god 

balans mäste garanteras mellan <.:entralt/ltikalt arrangerad utbildning i kurs

hunJen form llCh mera fiiretagsniira och situationsanpassad utbildning pf1 

företaget. Om kostnaus~bl talar emot en sädan lösning fi.ir ett större antal 

företag. biir alternativet vara att till centralt/lokalt arrangerad kursbunden 

utbildning inbjuda en vertikalt sammansatt deltagargrupp frän varje före

tag. Förctagsintern uthiluning kan iivcn friimjas genom en kombination av 

ekonomiskt stiiJ o<.:h liimpligt utformat studiematerial för bruk i interna 

studiel.'.irklar etc. 

Enligt <'llergi/111shc/l/11i11gsdl'iegt1tio11e11 ~ir utbildning dl nödviindigt in

slag i tH.:h till stor del en fiiruts~ittning för energisparverksamheten. Den 

föreslagna organisatoriska uppHiggningen förefaller kunna fungera pt1 ett 

smidigt slit!. Delegationen understryker emellertid att dt:t l'tr viktigt all det 

även sker en mer övergripande samordning av utbildningsaktiviteterna pä 

cnergiomrf)det. Denna hör inkludera såviil den i planen föreslagna utbild

ningen som den energiinriktade utbildningen inom den grundliiggande ut

bildningen. utbildningen av kommunernas personal. reJan existerande 

yrkestekniska fortbildningskurser m. m. Vilken myndighet som bör ha 

samordningsansvaret för energiutbildning.en i stort bör enligt delegationen 

behandlas av utredningen om myndighetsorganisationen på energiområ

det. 

Energisparlwmmitfrn stöder industriverkets utbildnings plan när det gäl

ler dess omfattning och dess prin<.:ip att frångå den gamla bidragsmctoden 

och i stiillet övergå till att aktivt samarbeta med anviindargruppernas egna 
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11rgani~ati11ner. K1.1mmiucn p1.1;ingtcrar \ iktcn av alt samarbetet yttnligarc 

fördjupas mellan 1.k rnymlighctcr Slllll har ansvaret fiir informali1m 11.:h de 

som ansvarar for utbildning och ri1dgivning i energisparfr:1g11r. Detta s;1m

arhete hiir 'narast, obeniende av framtida org;1nisati1insformn. utformas 

som fasta sarnarhetsgrurrer l'iir att ge alla mottagarl' av energisrarinf11rma

tion konsekventa och samst:irnmiga urrgil"ter. 

Enligt LO förefaller den före;.lagna uthildningsmodellen \ ;iJhet:inkt. 

t::ncrgihushfdlningssynrunkterna iir obestridligt viktiga framhi"dll'r LO. 

Men det linns m:ksä andra väsentliga sakomrt1den att driva inom vidare11l

hildningen. t. ex. siikrare arhetsmiljii. stiirre mtingsidighet i den anstiilldl'S 

arbetsroll. rationalisering och sammantaget hi~id dfektivitet. I ett liige med 

tendenser till "kursleda" blir kanske an~rr11ken rt1 kk1k prioritering av 

olika uthildningshehov s;irskilt starka. 

I den vidare handfaggningen av frf1gan om ökad utbildning fi.ir enl'rgihus

hftllning bör enligt LO sfiledes organisati1.1nen medvetet avstiimmas gent

emot övrig utbildning avseende ny teknik. effektivitet och acceptabel 

arbetsmilji.i i vid mening. Under alla (>mstiindigheter borde dock ;irhetet 

med att llirdigstiilla nytt och komrlettera111.k kur~material för vidstr;ickt 

spridning kunna börjas. Utredningens genomgtmg av sakinneh{dlet iir viir

defullt for det iindamftlct. 

Det iir vidare enligt LO viirt att notera att delar av utbildningen rniiste bli 

beroende av vilken relativ tonvikt som man vill liigga pi1 inhesraring av el. 

minskning av oljebehov eller andra srecilika enl'rgihushällningsm~il. LO 

framhi'lller att behoven av energiutbildning möste anses ha ökat avseviirt 

genom prisstegringar och leveransprohlem, som uppstfllt det senaste året. 

SreriRl'S Skor.1tcn.~fi'.iarcmiistare.1 Rik.1:fi"irh1111J har uppfattningen att 

sotningsviisendet innehåller en betydande komretens och resurs. som inte 

minst av ekonomiska och rationella skiil hiir utnyttjas i energisparverksam

het rå Je 1.>lika avsnitt som niira och naturligt anknyter till den föreskrivna 

och etablerade verksamheten. Den redan på grund av hrandlagstiftningen 

helintliga organisationen liimpar sig v~il för uprgiftcrna. Den av kL1mmu

nerna organiserade cncrgisparverksamheten bör nalllrligen involvera sot

ning~viisendet. 

En prerarering av srecialkumpelensen hos sotningsv~isendets personal 

för vidgade uprgifter inom energisraromrfidet behövs och förslaget till 

utbildning for sotningsviisendet har en riitt inriktning för detta mål. För

bundet ansluter sig till de principer betriiffande utbildningens organisation 

och genomförande som liiggs fram i raprorten. Organisationsansvaret för 

utbildningen bör ävila förbundet. 

Förbundet delar vidare urrfattningcn att utbildningsbehoven ra sikt hör 

kunna tillgodoses genom de normala utbildningsviigarna. 

Komm11nji'irb1111det instiimmer ocksh i förslaget att utbildningshehovet 

framdeles tillgodoses genom de ordinarie utbildningsinstanserna. Kom

munförbundet uttalar dock att nya målgrupper kan bli aktuella för utbild-
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ningWL'rksamhet ~amt att uppfilljningshdwv kan fi.irdigga for dL'n intL'nsi

fieradL' utbildning smn avsö bedrivas fr~!m t. P. m. hudgetarL'l 19!\2/!\3. 

vilkL'l kan sliilla krav på fprtsatl bidragsgivning. 

h1rthildning av kommum:rnas förtniendevalda m:h anstiillda ilr en del av 

erforderligt uthildningshehov. DL'lta giiller iiven kommunala encrgiddgi

vare och personal inom hyggnadsniimnder. som siirskilt niimns i rappor

ten. ViJ en fördelning av aktuella utbildningshiJrag inom encrgiomrädct 

biir man. enligt Kommunförbundeh uppfattning, beakta all forhundet -

liksom hittills -· bnner ett huvudansvar för uthildning av förtroendevalda 

rn.:h tjiinstemiin inl1m den kl1mmunala sektorn. 

Sl'ens/..11 Ri/..shyggen och Si·t·rign Al/111ii1111yt1iga Bostuds.foretug AB 

ISAHOJ har inga ninringw· mot utbildningsplanen. Svenska Rikshyggen 

delar uppfattningen att utbildningen bör anförtros bransch- och intresseor

ganisationer med uthildningscrforenhet och med en lokal eller regilinal 

organisation. Ingen av de uppr~iknadc organisationerna torde dock ha 

alldele.s naturliga fönHsiillningar atl nf1 fram till driftpersonal inom bo

stadsförvaltning. Svenska Rikshyggen förutsätter att herörda myndigheter 

i samband med planens genomförande kommer att samråda ockst1 med 

organisationer som har direkt anknytning till bostadsforvaltning. 

SABO understryker vikten av att även bostadssektorns organisationer 

ges resurser för att bygga upp och organisera utbildningen inom sitt verk

samhet sornrr1de. 

Anslagsframställningar för budgetåret 1980/81 

De uppgifter som statens industriverk och lantbruksstyrclsen har liimnal 

bctr~iffande bidragsliiget m. m. den I juli 1979 sammanfattas i följande 

tabell (milj. kr.). 

I. Å tg~irdcr i före-
tagen~ byggnader. 
pro.:esscr m. m. 
samt åtgärder ri.i-
rande små vatten-
kraftverk 

2. Prototyper LH.:h 
demonstrations-
anlliggningar m. m. 

-~- Atg:irder i tr:id-
gårdsnäringens 
byggnader 

4. Prototyper oL:h 
demonstrations-
anläggningar inom 
trädgärdsnäringcn 

Anvisade.: 
medel c. u. m. 
budgetåret 
1978/79 

657 

157 

13 

828' 

Bcviljadc (och 
av industri
verket till
styrkta) bidrag 

001 

171 

Il 

I 

844 

Inneliggande 
ansökningar 
om bidrag 

147 

143 

290 

' Industriverket har bemyndigats att under budgetåret 1978/79 fatta beslut om bidrag 
som innebär åtaganden om högst 100 milj. kr. för budgetåret 1979/80. 
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Vanliga [ltgiirJer avseenJe företagens hyggnaJer. vartill biurag har hL'

viljah. iir flirfoittring av isllkring tii.:h av v:irme- och ventilatinnssy">tem. 

anslutning till tJ;irrviirme oi.:h iivergang till eldning med fasta br:in..,len. 

lnt•m företagens rrrn.:t:!sser :ir de vanliga..,te ;'ttgiirdi:rna t1tervinning a\· 

viirme ur gaser. vi'1tskllr. luft m. m .. övng.hng till elJning med fasta hriins

len samt rann- tlch ugmbytcn. En stor Jcl av stödet till pwtl1typer oL.:h 

demonstrationsanliiggningar har gt1tl till lllika projekt inllm pappers- llch 

massainJustrin fi.ir att priiva ny energisn<'tl tt:knik innm bransi.:hens indu

striella pnK·esser. Bidrag har himnars ocks(1 för att pröva en ny me1od alt 

framstiilla råjiirn lH.:h fiir att pröva en ny teknik vid klor-alkalifram..,tiillning. 

Bland intressanta projekt kan niimnas iivergtmg till pulvereldning ;1\· bark 

och andra fasta briinslen vid en stiirre massa- tll"h rarrersindustri samt 

åtgiirJt:!r avseende flera smt1 vattt:nkraftn:rk. 

De vanligaste ti.tgiir'Ji:rna avseende tr:idgarJsniiringens byggnader iir 

byte av viirmerann<H och fiirhiittring. av viirmeinstallationer. installatilH1er 

för autllmatisk klimatreglering och investeringar i isolerandt: skuggnings

anliiggningar. Stiidet till prototyrer oL.:h denwnstrati,1nsanhiggningar inom 

triidg::irdsniiringen infördes den I juli I 97X och hittills har endast några f;'t 

projekt beviljats bidrag. Det största av dessa avser en tlisddning..,anliigg

ning som ingar i ett större llishanteringssystcm. 

Oljeersättningsdelcgationens rapport Finansiering a,· energiteknik för 

oljeersättning 

Regeringen gav den :!J augusti 1979 oljet:!rsiittningsdi:legationen (()ED. I 

1979: 0 Il i uppdrag att utreda miijligheterna att finansiera investeringar i 

energiteknik som syftar till att snabht minska oljeberoemlct. Bakgrunden 

till uppdraget v:I!" att det i flera foll har visat sig svfirt att uppnfl L'n bredare 

tilfampning av såviil teknik som finns tillgiinglig sedan liinge sum relativt 

nyutvecklad teknik. Det kan giilla teknik som finns utvecklad i andra 

Hinder t:!ller i Svi:rige. Exempel pi\ dt:tta iir projt:!kt om framstiillning av 

metanol. användande av torv lKh utnyttjande av miljö\'iinlig teknik vid 

förbrlinning av kol. 

Orsaken till att en marknadsintroduktion av teknik av dt:!tta slag har driijt 

kan enligt vad som sligs i uppdraget delvis vara att de former av stöd som 

finns f. n. inte är tilliimpliga. Det kan också finnas flera andra skiil till att ny 

teknik introduceras långsamt. I uppdraget niimns att ett sådant sbl kan 

vara att bristande benägenhet till kommersiellt risktagande i kombination 

med stigande nivå på utvecklingskostnaderna medför att gapet ökar mellan 

företagens förmb.ga att ta ökade risker och riskernas storkk. Ett yttt:rligare 

skäl som nämns är att företag av skilda storlekar och i olika bransL.:her 

libom olika huvudmiin har varierande möjligheter att ta k,1mmersiella 

risker. 

OED har redovisat uppdraget i rapporten (Ds I 1979: 17J Finansiering av 
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energiteknik flir oljcl'1-S:ittning Fiirslag till kompkttning a\ nuvarandl' 

statliga stiidforml'r. OED har i sin rappnrt inkdning,\is gjort fiilJamk 

avgr:insningar av uppdraget. Endast de l'nl'rgibll111· 1h.:h hushfdlnings!1t

giirdcr som berliknas bidra till att crsiitt;1 clkr minska hehnvl't av olj;1 fram 

till år 1990 har inkluderats och endast den tyr av investning<ir -.om bcJöms 

göras inom cn fcm{1rsperiod har lagts till gnmJ fi.ir bi.:diimning ;1v mi.:dels

bi.:hovet. F.n bcdiimning av medi:lsbi.:hovi:t fi.ir l:ingre tid iin n:irmasti: 

frmt1rspl'riodl'n lir enligt OED knappast meningsfull med hiinsyn till usii

kerhctcn i omfattningen av aktuella investeringar och till dl'n inverkan s11m 

andra styrmedel kan komma all fara kriterier och n:gler för ett lanesti.id. 

Betydelsen av ett finansiellt stiid för kommersiellt riskfyllda encrgiinvc

stcringar bör 11tiivcr vad som s:igs i uppdraget o...:ksä l'nligt 0 ED betraktas 

mot hakgnmd av de hinder och O!->likerheter av ekonomisk 1ich annan 

karaktiir som allmiint föreligger fi.ir att nya energitillfiirst:blitt uch energi

hushällningsätgiirdcr skall komma till anviindning. 

Med beaktande av dessa reservationer anser OED att statliga stöd[1tgiir

der i form av län lir angel:igna 11ch sann11likt utgiir ett verksamt medel för 

att nt1 en snahbare introduktion av oljeersiittandc energiteknik. 

OED har vid sin genomghng av nuvarande stiidformer funnit att stödsy

stemet är s{1 utfi.irmat att nya anHiggningar som inte iir av derrnmstratiofö

karaktiir faller utanför samhiilkts ekonomiska stödntglirder. Dl't finns 

dock vissa andra styrmedel för nya anliiggningar. Pa hostadssidan finns 

byggnMmer som anger vissa ramar för energiutformningen. Tillkomst och 

lokalisering av industriell' eller liknande verksamhet. som ~ir av viisentlig 

betydelse för hushållningen med energi. med triifiberrt1vara eller med 

landets samlade mark- LlCh vattentillgångar rri.ivas av regeringen enligt 

§ 136 ;1 byggnadslagcn. Vis~a slag av investeringar på cnerginmrfldct kan 

också crhtilla stöd genom de industripolitiska insatserna. Dessa möjlighe

ter lir dock begdinsadl'. 

Nlir det giiller h<'fintli;:a anliiggningar finns det bidrag för energi investe

ringar i byggnader samt till rro1,;esscr lKh energiproduktion inom niiringsli

vct. Bidrng utgår däremot inte till helintliga transportsystem och endast i 

enstaka undantagsfall till cl- och viirml'produccrande anfaggningar. Län 

finns endast till befintliga bostadsfastigheter. För prototyp- Ll<..:h demon

strationsanliiggningar inom nliringslivet utgftr stöd i form av bidrag. 

OED anger i rapporten huvudsakliga riktlinjer för hur länevillkor kan 

utformas för att stödja investaingar i ny energiteknik. Utgångspunkten iir 

att lånevillkoren mi.!d hlinsyn till de starkt varierande omstiindighl'lcr som 

kan föreligga i det l'nskilda fallet bör kunna utformas inom vida gr~inser. 

OED har vidare identifierat följande fyra grupper av stödberiittigade ob

jekt. 

I. Prototyper och demonstrationsanHiggningar: det nuvarande stödet 

kompletteras med län. 

2. Investeringar i fullskalcanfaggningar med stora kommersiella risker 
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11. ex. torv. 'kog,avfall. syntetiska hriinslc:n. solviirmc. vissa investeringar 

p~i transportomr[tdl'I l. 

>. Spe~·iella iivriga investeringar i syfte att iivergit till annat briinsle iin 

olja It. ex. kolrannor i industrin). 

4. Energisparande f1tgiirder i hdintliga prlicesser oc.:h byggnader i nii

rinplivet iiivergi111g fdn nuvarande bidragslinansiering till ett lancsy

skm\. 

UED diskuterar hur länevillkl1r och i vissa fall bidrag kan utformas fi.ir 

grupperna. 

Med utgångsrtmkt i en ka11liiggning av stiidhehovet for investeringar i 

energiproduktion och fiir energihushällning har OED kommit fram till att 

belwvet för perioden 1981-1985 uppgär till sammanlagt 2500 milj. kr. 

Detta fördelas pf1 l1lika slag av investeringar som framgttr av följande 

sammanstiillning <milj. kr. I. 

Stöclllehm· för energiproduktionsanläggningar och energihushållning 1981-1985, 
milj. kr. 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-

Solviirm.:. liärrviirme 
Angrannor.im•m indu-;trin 
Het vatlenccntrakr 
Kraftviirmcwrk 
Svntetiska drivmcdl'i 
Infrastruktur for torv <Kh skogsavfall 
PrllWlyper och dcmonstrationsanliiggningar 

(klnnrkttering av indu~trivcrkcts nuvarande amlag) 
Energihushällning inom industrin 
Tran,portscktllrn 

Sumrna 

315 
170 
215 

500 
100 

.'iOO 
600 
100 

2500 

Med i genomsnitt samma stödbehov varje år under femärsperioden 

innebiir OED:s beriikningar ett linansieringsbehov på 500 milj. kr. per ftr. 

OFD har emellertid bl. a. med hiinsyn till att det är osiikert hur olika 

styrmedel inom det energipolitiska omrf1det i framtiden kan päverka sti.id

behovet bedi.imt att hehovet av medel uppg:'l.r till 300 milj. kr. fiir det första 

tiret som stödet kommer att utgä. Ett annat skiil till reduktionen till 300 

milj. kr. iir att vissa stödhehov inte kommer att aktualiseras förrän i slutet 

av femfaspcrinden. Behovet av medel kommer diirför successivt att öka. 

Sttidet bör enligt OED:s förslag i huvudsak utg1\ i form av 1.:1.n. Delegatio

nen bedömer emellertid att bidrag kan behöva utgä till vissa investeringar i 

fullskalcanläggningar med stora kommersiella risker. 

OED har inte ansett det falla inom ramen for sitt uppdrag att ta stiillning 

till hur länesystemet skall finansieras. Diiremot har delegationen angett att 

det finns två huvudsakliga viigar att välja emellan - finansiering över 

statshudgek'n eller genom en avgift pti oljeprodukter. I fallet avgift p:'l. 

oljeprndukter beräknar delegationen att en avgift skulle behöva utgå med 

11 kr. per m:1 for att kunna ge inkomster på 300 milj. kr. 

Vad gäller administrationen av lånesystemet har OED belyst för- och 
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nackdelar med tre urganisalillnSfllrmer - myndighet. aktiebolag lich stif

telse. OED finner att det aktuella lllllcsystcmet har en mycket stark kopp

ling till nuvarande stödformer. f\fot denna bakl,!rund förordar delegationen 

att industriverket biir handha verbamheten. 

Sr11tl'11.1 i11d11.11ri1·l'r/.. 

I amlagsframstiillninl,!Cll hiin\'isar industriverket till sin ut viirdering av 

statsbidrag till energibesparande atgiirdcr i niiringslivet Ol"h till sin rapport 

om statens stöd till cnergihushftllning i1wm niiringslivct. Diirutiivcr fram

häller verket bl. <L följamk. 

Antalet iirenden rörande niiringslivets byggnader har genomsnittligt va

rit ca 200 per mt111ad. Lngcfar tre (iiirdedelar av dessa beslutas f. n. av de 

regionala utvet:klingsfondcrna. Antalet ansökningar om bidrag till process

fltgiirder sjönk under hösten 1978 för att åter öka våren 1979. Ökningen 

beror till stllr del pft det l.'i r·;-iga bidragstilliigg till vissa stiirre projekt sllm 

ribdagen hcslLit<1de hösten 1978. 

Under budgetaret 197H/79 har ca 20 ansökningar om bidrag till upprust

ning. igflllgsiittning och nyanläggning av mindre vattenkraftverk behand

lats. Vad giiller ansökningar om bidrag till prototyper och demonstrations

anliiggningar ligger antalet pa i stort sett oforiindrad nivt1. ca 50-60 iiren

den per flr. Aktiviteter för att fä till stånd prototyper ot:h demonstrations

anfaggningar inom olika branst:her har huvudsakligen fött anstä till förmim 

för handläggning av bidragsiirenden. Verket har dock genom olika infor

mationsåtgiirder spritt kiinnedom om stödmiijlighetcr m:h försökt stimule

ra till energibesparande åtgiirder. 

Under innevarnnde budgetår planerar verket siirskilda insatser för att fä 

till stånd energibesparande prnjckt somt. ex. spillviirmesamarbete mellan 

industrier och kommuner. mottryt:binstallationer och övergång till fast

bränskeldning i industrier och kommuner. I mån av kapacitet kommer 

verksamheten i övrigt att inriktas pa erfarenhetsäterföring i form av energi

sparhandböcker för olika branscher m. m. Vad giiller prototyper och de

monstrationsanläggningar kommer verksamheten att inriktas mot att via 

informationsaktiviteter och branschvisa studier initiera projekt. rormerna 

för samordning med de forskningsstödjande organen kommer att vidareut

vecklas under året. 

Mot bakgrund av det förslag till plan för den fortsatta verksamheten som 

har presenterats i rapporten Statens stöd till energihushållning inom nii

ringslivet föreslår industriverket följande betriiffandc verksamheten under 

budgetäret 1980/8 I . 

Verksamheten under anslagen E 6. Energibesparande åtgärder inom 

näringslivet m. m. och E 7. Vissa utbildningsåtgiirder m. m. i energibespa

rande syfte bör integreras helt för att ge insatser rörande information. 

rådgivning. erfarenhetsåterfiiring m. m. större betydelse. Bidragsgivningen 

till byggnads- och proeessåtglirder bör fortsiitta med nuvarande inriktning. 
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Bidrag till vissa atg~irder hör emellertid tas blirt eller reduceras. 

Vad gäller verksamheten pa protlltyp- och demonstrationsområdel bör 

en mera planerande och initierande verbamhl'I hedrivas tillsammans med 

de forskningsstödjande organen. Hidrag till förprojektering av vissa protl•

typer och demonstrationsanHiggningar hör k11nn;1 himnas. Vidart· fiireslflr 

verket att prototyp- och demonstratinnshidragen kompletteras med lf111. 

En permanent organisation för rädgivning llch hidragshandliiggning hi.ir 

byggas upp vid de regionala utvecklingsfonderna. Till fonderna biir ddege

ras även beslut om hidrag till industriella pmccsscr. Hcloppsgr~inscn for 

fondernas heslut förcslfls dessutom höjd från nuvarande 50000 kr. till 

I(){) 000 kr. 

f'ör budgetåret 1980/81 fi\resH'1r industriverket att 290 milj. kr. anvisas 

under anslaget. Av hcloppet avser 140 milj. kr. åtgiirder i företagens 

hyggnader. processer samt små vattenkraftverk och 150 milj. kr. protl1-

typer och demonstrationsanläggningar. Verket fön.:slflr vidare att 7 775 000 

kr. av ansl;1gct får användas till kostnader för administration. information 

samt utredning och uppföljning av verksamheten. 

Industriverket föreslår vidare att verket får hcmyndigande att under 

budgetåret 1980/81 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med 

hidrag till energibesparande tltgärder som innebär åtaganden om samman

lagt högst 40 milj. kr. under hudgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Mot bakgrund av inneliggande ansökningar och det beriiknade bidrags

behovct har statens industriverk i en skrivelse den 16 november 1979 

hc-mställt om att under innevarande budgetar fä disponera ytterligare sam

manlagt 140 milj. kr. för bidragsverksamhcten. 

För byggnads- och processåtgärder föreslår verket att verkets bemyndi

gande att under innevarande budgetar fatta beslut som inneb~ir ekonomisk 

förpliktelse för staten för hudgetåret 1980/81 utökas med 100 milj. kr. till 

125 milj. kr. I konsekvens härmed föreslår verket att anslagsramen för 

budget!'tret 1980/R I höjs fran föreslagna 140 milj. kr. till 240 milj. kr. och att 

avvecklingen av bidragen till byggnads- och proecssåtgärder sker ett år 

tidigare än som har föreslagits i verkets anslagsframställning. 

För prototyper och demL1fötrationsanläggningar föreslår verket att an

slaget tillförs ytterligare 40 milj. kr. under innevarande budgetår. 

Lantbruksstyre/scn 

De ändrade villkoren heträffande såväl lånegarantier och statsbidrag 

enligt förordningen ( 1979: 427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens ra

tionalisering som statsbidrag enligt förordningen ( 1979: 428) om statsbidrag 

till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag väntas medföra sti

mulans till ökat växthusbyggande. Detta kommer att orsaka väsentligt 

ökade anspråk på bidragsmedel eftersom ändringen av villkoren bl. a. 

innebär att bidrag kan utgå för åtgärder vid uppförande av nya växthus i 

den mån de ersätter äldre växthus. 

14 Ribdagen 1979/80. I Jam/. Nr 100. Bilaga 17 
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Styn.:lsen föresl;'tr att sammanlagt 10 milj. kr. an\·i-,as fiir i.:ni.:rgihespa

randi.: [itgiirdlT irwm triidgfirdsniiringi.:n. 

J·'iiredrug1111iJ,·11 

Sedan stiidi.:I till energihesparamk investi.:ringar innm niiringslivet m. m. 

infi)rdes vi1ren 197-l lprop. 197-1:69. CU 197-1:21. foll 1979: 19. rskr 

197-1: IXO och 196) har riksdagen anvisat sammanlagt I 12X mil.i. kr. fiir 

sf1dant stöd och fiir administratit111111. m. av stl.idet. Av de anvisad..: medkn 

har l'\67 milj. kr. hi.:riiknats för f1tgi.1rdi.:r i niiringslivets hyggnadi.:r lll'h 

prticcsscr samt smi·i vattenkraftverk m. m .. 237 milj. kr. för prnllllypcr och 

di.:monstrationsanliiggningar 111. m .. 22 milj. kr. för i'\tgiirder i triidgfadsnii

ringens hyggna1.kr och 2 milj. kr. fiir prototypi.:r tlch dcmonstrationsan

liiggningar inom rriidgnrdsniiringcn. Medlen fiir hidrag,givningcn dispone

ras vad avser :1tgiirdcr irwm triidg~1rd.,niiringen av lanthruksstyrelscn och i 

övrigt av statens indu•;triv.:rk. 

Den I juli 1979 hade. -,edan '>!i.idet till cnergibesparnndc f1tgiirder inom 

niiringslivet infiirdes. hidrag beviljats med sammanlagt ca X4-l milj. kr. 

~liirav avser ca 66 I milj. kr. [1tgärder i niiringslivets byggnader och pro

cesser m. m .. ca 171 milj. kr. prototyper och 1.kmonstrationsanliiggningar 

m. m. och ca 12 milj. kr. ~1tgiirder inom triidgimlsniiringen. Dessa t1tgärder 

heriiknas. enligt industriverkch oeh lantbruksstyrelscns prcliminiira hc

riikningar. ha med flirt en ärlig energibesparing motsvarande ca 865 000 toc. 

fXirav hiinfiir sig ca 75000 toc till industrins byggnader. ca 050000 toe till 

industriella processer. ca 125 000 toc till prototyper och demonstrations

anliiggningar tich ca 15 000 toe till Mgiirder inom triidgårdsniiringcn. 

Hos industriverket inneliggande ansiikningar p~·r den I september 1979 

uppskattas omfatta ansprtik pfi bidrag om sammanlagt ca 280 milj. kr.. 

varav ca 170 milj. kr. för atgiirder i niiringslivcts byggnader och processer 

m. m. samt 110 milj. kr. for prototyper och demonstratinnsanliiggningar. 

Statens industriverk har regeringens uppdrag alt fortlöpande utreda 

fragnr om eni.:rgianviindningen inom industrin. I utri.:dningarna (SIND 

1976: 3) Tiitl1rternas och den tunga industrins encrgiförsiir:ining och (SIND 

1977: 6) Industrins energihushållning har verket gjort en bedömning av 

mlijlighcti:rna att spara i.:ncrgi fram till är 1985. En utviirdering av hidrags

verksamheten har redovisats i utri.:dningen (SIN D 1979: I J Utvärdering av 

statsbidragen till energibesparande åtgiirder i näringslivet. Verket har i 

utvtirderingen sammanfat!at den bediimda bcsparingspotentialcn enligt de 

tidigare n;imnda utredningarna. Enligt utvärdi.:ringsrapporten hör det fin

nas möjligheter att med hjiilp av statliga styrmedd fä till st!'rnd åtgärder 

som från det encrgisparstödet infördes till f1r 1985 ger en ärlig oljebesparing 

om ca 1.3 milj. ton och ca 2 TWh cl eller. omräknat till toe. totalt ca I.X 

milj. toc. I anslutning till sitt förslag till plan for den fortsatta verk~amheten 

med stöd till energibesparande ritg;irder - Slll11 redovisas i utredningen 

(SIND PM 1979: 9) Statens stöd till energihushållning i näringslivet - har 
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vcrkt:I gjort L'n hcdiimning av rimlighc!L'n i lknna hLTiikning. Diirvid har 

verket hcdlimt att ytlL'rligarc c1 O.'i ·· I TWh cl br1 ~paras eller prndttL'LTas 

till är 1985. 
UndLT de fyr;1 i"ir stiidvcrbamhetl.'n har pi1g<"itt har L'a 45 '·i av den 

her~ikn<tde lxspar·mgspotentialen tagih till var<t. Fram till itr 1985 \1n~1knar 

alltsrt vi:rket att den praktiskt mii_iliga i1tersti'1endL' hesparingspolcntialen 

uppgitr till L'<t I milj. toc per r\r inom industridla pn1ces-;er. 

För n~iringsliveh hyggnader har verket i sist niimnda utredning milt 

bakgrund av tidigare redovisadl· undersiikningar gjlirt motsvarande heriik

ningar. För iitgiirder som falkr inllfll ramen fi.ir nuvarande hidragsregler 

beriiknas den till är 1985 atersti"tende bcsparingsplltentialen 11ppgf1 till ca 

300000 toe per f1r. 

Verket bi:diimer alltstt att den äterstäende hesparingspotentialcn till är 
1985 för ätg~irder innm niiringslivets byggnader llCh prncesser. som kriiver 

-;tatligt stöd. uppgår till ca 1.3 milj. toe. 

Enligt industriverkets plan för den fortsatta verksamheten skall hidragi:n 

till åtgiirder i niiringsliveb bygnader och inom industriella pnicesser trap

pas ned och upphöra helt efter budgetti.ret 1983/!\4. För fyraärsperiliden 

1980/81- 1983/84 föreslår verket att sammanlagt 480 milj. kr. anvisas. Med 

denna hidragsvolym torde enligt verket en ytterligare hesparing fr. o. m. 

innevarande hudgetär llll1 ca 80IHl00-9000011 toc per är motsvarande 60-

70 r:; av den hcriiknadc f1terstt1i:ndc hesparingspotentialen kunna uppnfts. 

För att underfalta införandet av oprövad men i hu vd sak fardigut vecklad 

kknil;. for biittre energihushftllning bör enligt verket stöd till pn1tl1typer 

och demonstrationsanliiggningar utgå iiven fortsiittningsvis. Bidragsvoly

men anger verket till 150 milj. kr. per tir. 

Kostnaderna för den svenska importen av olja uppgick år 1978 till ca 

15000 milj. kr. För {1r 1979 heriiknas motsvarande helnpp bli ca :!4000 milj. 

kr. Att hedöma kostnaderna för oljeimporten framöver iir svårt. men klart 

iir att vi för räkna med fortsatta kraftiga kostnadsstcgringar. Kostnadsut

vecklingen pi'l olja ställer det svenska samh;illct inför stora svärighctcr. Det 

stora oljeberoendet mftste diirför minskas. Aktiviteter som medför att 

beroendet av olja snabht minskar bör mot denna bakgrund ges en hög 

prioritet. 

Inom bl. a. nliringslivd iir möjligheterna goda all snabbt få till ständ en 

hushällning med energi genom insatser för att ersiitta olja. De nuvarande 

insatserna inom detta område - stödet till omstiillningsåtgärder inom 

niiringslivets byggnader och processer och till pn1totyper och demonstra

tionsanläggningar - har som jag nyss nämnt hittills medfört betydande 

besparingar av olja. Även den återstående besparingspotentialen är av 

väsentlig omfattning. 

Utöver de hidrag till cncrgihesparnnde åtglirder inom industrin m. m. 

som jag redogjort för tidigare. lämnar staten iiven bidrag och andra former 

av stöd dels till energihesparande åtgärder inom hostadssektorn. dels till 
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cnergitekni~k forskning och utveckling rram till ett projekts Jemonstra

tionsskede. 

Med Je nuvarande stiidfonnerna iir det alltst1 inte miijligt att stödja 

uppförande av anliiggningar som har liimnat protptypstadiet. Det har lH:ksf1 

visat sig svärt att uppn[i en breJan: tilliimpning av säviil teknik som linns 

tillgiinglig sedan liinge som relativt ny ut vecklad teknik. Exempel pt1 sadan 

teknik iir anviindandc av alternativa drivmedel. friimst metanol eller eta

nol. energiproduktion som baseras pi1 ny mindre milji.istörande kolteknik. 

utnyttjande av t. ex. torv. flis och skogsavfall samt utnyttjande av sol

energi. Teknik inom dessa omrf1den finns i vis" utstriickning tillgiinglig som 

fiiljd av forsknings- och utvecklingsinsatser och ibland även som proto

typer och demonstrationsanföggningar. I flera fall utnyttjas st1dan teknik 

f. n. i andra fander. Det innebiir att det tekniska risktagandet iir begriinsat 

samtidigt spm de kommersiella riskerna i ett inledningsskede ofta iir stora. 

Teknik av denna typ bedöms bidra till att pttlagligt minska oljeberoendet 

om lämpliga styr- och stimulansätgiirJer kan vidtas. 

För att bl. a. undersöka behov och konstruktion av ett stöd till sttJan 

teknik gav regeringen tidigare i är oljeersiittningsdclegationen t I 1979: 01) i 

uppdrag att utreda möjligheterna att finansiera investeringar i energiteknik 

som syftar till att snabbt minska oljeberoendet. I sin rapport (Os I 1979: 17) 

Finansiering av energiteknik för oljeersättning redovisar delegationen sin 

beriikning av vilket behov av stöd som finns för investeringar i energipro

duktion och för energihushållning under perioden 1981- 1985. Delegatio

nen har diirvid kommit fram till att Jet sammanlagda stödbehovet uppgår 

till 2 500 milj. kr. Beriikningarna innehiir ett genomsnittligt stödbehov på 

500 milj. kr. per år under femårsperioden. Med hänsyn bl. a. till att det iir 

osäkert hur olika styrmedel inom det energipolitiska området i framtiden 

kommer att pil.verka stöJbehovet hedömer delegationen att behovet av 

medel uppghr till 300 milj. kr. för det fi.irsta året som stiidet kommer att 

utgå. 

Enligt delegationen blir stödet utgå i form av Ian med förmånliga villkor 

till de merinvesteringar som uppstftr i jämförelse med en investering i en 

oljeanläggning eller i en kombination av ltm och bidrag till merinveste

ringarna.· Delegationen har inte haft i uppgift att föreslå hur ett stödsystem 

skall finansieras. Man pekar emellertid på två principiella vägar som står 

till buds. Den ena är finansiering över statsbudgeten och den andra är att 

finansieringen sker i form av en avgift på oljeprodukter. 

Vad gäller administrationen av lånesystemet belyses i rapporten for- och 

nackdelar med tre organisationsformer - myndighet, aktiebolag och stif

telse. Delegationen finner att det aktuella lånesystemet har en mycket 

stark koppling till nuvarande stödformer och förordar mot denna bakgrund 

att industriverket hör handha administrationen av verksamheten. 

Oljeersättningsdelcgationens rapport visar enligt min mening att en fond 

med uppgift att genom relativt sett förmi'tnliga lån stödja introduktionen av 
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energiteknik för oljeersiittning m:h t:nngihushtillning hi.ir fylla t:n viktig 

uppgifi i energipolitikt:n. 

Med hiinsyn till behovet av alt snahht fä till stam! ätgiirder for att 

underlätta en hn:d introduktion på marknaden av detta slag av teknik bör 

en fond för investeringar i energiteknik som kan nsiitta olja m. m. kunna 

inrättas under budgetåret 1980/81. 

Utformningen av fondens verksamhet kan ske enligt huvudsakligen föl

jandt: riktlinjer. 

Fonden •Ör i huvudsak vara inriktad pil att underliitta investeringar som 

bygger på färdigutvecklad eller relativt fordigutveeklad teknik. men diir det 

kommersiella risktagandet iir betydande. Syftet med fonden hör vara att 

stödja en ersättning av olja med uthf1lliga energikiillor. helst förnyhara oeh 

inhemska med minsta möjliga milji.ipt'lverkan. Det stöd som pä dt!tla siitt 

lämna~ hör enligt min mening utgft i form av lim. Stödet hi>r i forsla hand 

underlätta etablerandd av verksamhet som f. n. iir förenad mt:d ett bety

dande kommersiellt risktagande si\ att introduktion av ny energiteknik 

stimuleras. När det gäller finansieringen av fonden är jag positiv till att en 

avgift tas upp pa oljeprodukter. Därigenom får man m:ksa ytterligare ett 

incitament till hushållning med olja. 

Det har inte varit oljeersiittningsdelegationens uppgift att bgga fram ett 

fullständigt förslag till hur en fond för invcstt:ringar i energiteknik skall 

utformas. Det finns dä1för behov av att ta fram ytterligare undt:rlag innan 

ett mer preciserat förslag till en sådan fond kan läggas fram. HI. a. behöver 

närmare fastställas vilka avgränsningar som behöver göras mot nuvarade 

stödformer, liksom hur behovet av dessa stödformer påverkas av införan

det av en fond med den föreslagna inriktningen. Vidare kriivs att ett mer 

detaljerat förslag beträffande administrationen av verksamheten. regler för 

fondens utlåning m. m. utformas. Eftersom en fond av detta slag kommer 

att fä. betydande utlä.ningskapaeitet bör även dess inverkan på kapitalmark

naden i övrigt belysas närmare innan ett förslag om inriittande läggs fram. 

Ett viktigt led i framtagningen av ett fullständigt underlag för beredning 

av frä.gan om en fond för finansiering av energiteknik för oljeersättning 

m. m. är den remissbehandling av oljeersättningsdelgationens rapport som 

äger rum f. n. Så snart beredningsarbetet är avslutat avser jag att efter 

samråd med chefen för hostadsdepartementet återkomma till frågan om en 

fond för de beskrivna ändamålen. 

För budgetåret 1980/81 bör. mot bakgrund av vad jag nu har anfört. 

fortsatta bidrag utgå för omställningsåtgärder i näringslivets byggnader oeh 

processer och en utvi<lgning ske av stödet till prototyper och <lemonslra

tionsanläggningar. Vid avvägningen mellan dessa två slag av bidrag har jag 

prioriterat stödet till prototyper och demonstrationsanläggningar. Därut

över bör under budgetåret en satsning på energiteknik för oljeersättning 

göras i form av den nyss beskrivna fonden. När det gäller befintlig bebyg

gelse bör en uppbyggnad av energisparplanen ske enligt vad chefen för 

bostadsdepartementet tidigare denna dag har anfört. 
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Stiidt:t till 11111.1/till11i11g.Hilg1irdl'r i1111111 i11d11stri11s hyggnada """ 11ro

<'l'.\.l<'r har utg;1tt sedan ;rn:n 1974-1975. Stiidet utg[tr enda~t till i1tgiirdcr i 

hdintliga ;mlliggningar. Det ligger i sakens natur att ett s!lid av denna 

karaktlir minskar i betydelse allt efter'>tllll industrin crs;itter hctintliga 

anJ;iggningar med nya. Vidare har de under det senaste i1ret intr;iffadt: 

oljcpri-.hiijningarna iikat den fört:tagsekonomiska avkastningen pft investe

ringar i olje be spa ram.le syfte. Avsikten har stllll fo1 cdragandcn anflirdc i 

propositionen om riktlinjer for energipolitiken t 1978/79: 115 bil. I s. 94) 

varit att stiidet successivt skall trappas ned allt eftersom oljchcspa

ringspotenlialen fiir denna typ av illgiirder har tagits till vara. Riksdagen 

hade inte niigon erinran mot uttalandet om nedtrappning av hidragsverk

samhetl'n ( N lJ 1978/79: 60. rskr 1978/79: 429). Mot bakgrund hiirav har 

industriverket. som administrerar stödet. föreslagit att det inte skall utgt1 

efter hudgctt1ret 1983/84. 

Med hiinsyn till att stlillning iinn11 inte har tagits till hur fonden för 

investeringar i energiteknik som kan ersiitta olja nitrmare skall utformas iir 

jag emellertid inte beredd att redan nu ta stlillning till niir bidragen skall 

avvecklas. Bidragen hör for hudgctäret 1980/81 utgå i en slidan omfattning 

att en förhttllandevis stor del av den flterstf1ende hesparingspotcntialen for 

detta slag av atgiirder kan tas till vara. 

Industriverket har föreslagit att stöd till energihesparande t1tgiirdcr inom 

jordhruket i fortsiittningen bi..ir administreras av lanthruksstyrelscn. Mot 

bakgrund av att verksamheten skall trappas ned är jag inte heredJ att 

hitrliua förslaget. Jag utg!tr fr{1n alt industriverket i den mån sa hediims 

e1forderligt for hchandlingen av sftdana lirenden inhitmtar lanthruksstyrcl

sens synpunkter vad giillcr de lanthrukstekniska a-;pekterna. 

Stödet till prototypl'r och Jc'111011.11rc11iu11.\'1111higg11ingtll" kan f. n. utgå 

med ett bidrag pt1 upp till 50 r;. av investeringen. Trots den höga bidragsan

dclen har det enligt industriverket i vissa fall varit svi1rt för den som söker 

hidrag att finna en finansiering för äterstoden av investeringen. Verket har 

dlirfor föreslagit att hidragcn kompletteras med en lånemöjlighet så att län 

och hidrag kan utgf1 för sammanlagt hiigst 75 i;.;. av investeringskostnaden. 

Investeringar i prototyper och demonstrationsanliiggningar iir ofta för

enade med avscviirda häde tekniska och kommersiella ri~ker. Det är ange

liiget att ny teknik demonstreras som en förbereuelse för en bredare 

introduktion pä marknaden. Det stora risktaganJet gör att bidrag är ett 

nödvlindigt incitament för att investeringarna skall komma till stånd. Det 

ökande viirdet av de potentiella hesparingseffekterna som är ett uttryck för 

höjda energipriser innebär inte att den tekniska risken har minskat. Finan

sieringen av investeringar som snabbt kan medföra att oljeberoendet kan 

nedbringas måste underllittas. i-:rtigan om hur dessa problem skall lösas 

avser jag emellertid ta upp i samband med att jag återkommer till frågan om 

en fond for investeringar i ny energiteknik. 

Relativt omfattande undersökningar kan ihland vara nödvändiga innan 
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man beslutar om rrojd;tering uch gen11mfiirande av viss;i typn ;1\' l'nngi

besparamk {1tgiirder. I likhet med industriverket anser jag det \·ara 1111 >t i

verat att i viss utstriickning fönna stöd i form av hidrag iiven till fiirprojek

tering. Stl.idet bör dock endast omfatta fiirprojekll'ring av stiirre prot11typer 

och demonstrationsanbggningar. Det hör vidare utg{1 endast i de fall lbr 

det iir niidviindigt för att en fri1n allmiin synpunkt ini re-,sant <inliiggning 

skall k11mm;1 till stlind. Jag fiirordar alltsii att s;·1dant st i id rnr utg;'1. 

Det lir angcliiget att hl. a. pi'llV med distrihution llch an\·iindning av 

syntetiska drivmedel genomfiirs för ;1tt ge undcrbg for framtida heslt11 llm 

införande av siu.lana drivmedel. Jag kommer d;irfiir senare i dag i an-,Jut

ning till min anmiilan till tilliiggshuJget Il till stahhudgetrn for hudgl'l{1rl'I 

1979/80 (prllp. 1979/80: 101 bil. 8) att ta upr frftgan om att redan innevaran

de budgetär vidga sti.idmöjlighetcrna. Vid bifall till mitt fiirslag biir stahhi

drag kunna utgt1 iiven till demll11strationsö.tgiirder \llm avser i11forandc av 

encrgirftvan1r som ers;ittcr olja eller uljeprodukter in11m industrin. trans

port uch samfardscl eller inom iivriga delar ;1v niiringslivet. 

Vad giiller beriikningen av medel flir bidragsverbamhcten vill jag anfi\ra 

följande. 

Industriverket har beriikn;tt behovet av medel fiir sin bidragsgivning 

under budgi:tf1ret 1980/81 till sammanlagt 290 milj. kr.. varav 140 milj. kr. 
avser atgiirder i företagens processer 1ll:h hyggnadcr samt sma vatten

kraftverk och 150 milj. kr. pnitotyper och dcmonstrationsanliiggningar 

m. m. Pti grund av det stora antalet inneliggande ansökningar om bidrag 

och det beriiknadc behovet av bidragsmedel för att tillgodose dessa har 

stakns industriwrk hemstlillt om att redan under innevarande budgetf1r fö 

disponera ytterligare 140 milj. kr. för bidragsverksamhetl'll. Lantbrukssty

relsen har beräknat att sammanlagt 10 milj. kr. erfordras for bidragsvcrk

samheten inom tr~idgtirdsniiringen. 

Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört beriiknarjag behovet av medel 

för stöd i fl.1rm av bidrag till energibesparande fttgiirdcr inom niiringslivet 

under budgeti\ret 1980/81 till 225 milj. kr. Av beloppet beriiknar jag 117 

milj. kr. för ätgärder i företagens hyggnadcr. processer. m. m .. 100 milj. kr. 

för prototyper och demonstrationsanHiggningar, 7 milj. kr. för ätgiirder i 

trädgärdsnäringens byggnader och I milj. kr. för prnl\itypcr och demon

strationsanliiggningar inom triidgårdsnäringen. Jag har hiirvid tagit hiinsyn 

iiven till vad industriverket anfört bctriiffande behov av medel pf1 tillhggs

budget för innevarande budgetår. 

Vid min beräkning av medel har jag också tagit hiinsyn till industriver

kets kostnader för administration, information. utredning och uppföljning 

av bidragsvcrksamheten. 

Industriverket har bemyndigande att under innevarande hudgetfir fatta 

beslut om bidrag till cnergihesparande tltgärder inom niiringslivet samt till 

prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. som. inberiiknat lö

pande beslut, innebär åtaganden om högst 25 milj. kr. under budget;iret 
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1980/81 och högst 15 milj. kr. budgetåret 1981/82. 

Betr:iffande stöd till energihi::sparande i:ltgiirder i niiringslivet erfordra~ 

ibland möjlighet att göra åtaganden som striil:ker sig över flera hudgefar. 

Regeringen hör diirför inhämta riksdagens hcmyndigande att under budget

året 1980/81 fatta hcslut om bidrag till prototyper och demonstrationsan

läggningar m. m. som, utöver löpande beslut. innehiir åtaganden om högst 

15 milj. kr. under budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade ändringen av grunderna for stiid 

till energibesparande åtgärder inom n;iringslivet. 

2. bemyndiga regeringen att under hudgctåret 1980/81. i enlighet 

med vad jag har anfört. ikHida staten ekonomisk förpliktelse i 

samhand med bidrag till prototyper och demonstrationsanHigg

ningar. vilken utöver löpande beslut innehiir b.taganden om högst 

15 000 000 kr. under hudgetåret 1981 /82. 

3. till Enerxihespura11dc åtgiirder inom 11iiri11gs/ii·,·t m. m. fiir hud

geti\rct 1980/81 anvisa ett rcservationsanslag av 225 000 000 kr. 

E 7. Vissa utbildningsätgärder m. m. i energibesparande s)'fte 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

6891638 

5 000000' 

6000000 

Reservation 

' Härutöver har anvisats~ 000000 kr. på tilläggsbudget I. 

3 503 457 

Frfrn detta anslag. som disponeras av statens industriverk. hestrids 

kostnader för statliga bidrag till kurser rörande uppvärmning och ventila

tion, för utarbetande av plan med kursprogram samt till kurser rörande 

förbättrad energihushnllning i industriella processer och för statliga bidrag 

till de regionala utvecklingsfonderna för energiritdgivning rörande bl. a. 

eldnings-. ventilations- och proccsstcknik. Frtln anslaget bestrids även 

industriverkets kostnader för administration av verksamheten. 

Riktlinjer för verksamheten har angivits i prop. 1975: 30 lbil. I s. 355. 

NU 1975: 30, rskr 1975: 202). i prop. 1977/78: 100 (bil. 17 s. 196. NU 1977/ 

78: 42. rskr 1977/78: 207) och i prop. 1978/79: 115 (bil. I s. 263, NU 1978/ 

79: 60, rskr 1978/79: 429l. 
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1979/80 Bcriiknad iindring 1980/X 1 

1. Utbildningsittgärder 
i svfte att minska 
encrgianviindningen 
vid lokaluppvärmning 
och inom olika indu
striprocesser 

:?.. Rl1dgivningsverksamhet 
i encrgifrb.gor 

3. Att fördelas till 
under 1-:?. angivna 
ändamb.l efter bestäm
mande av statens 
industriverk 

2 700000 

1800000' 

500000 

SOCHJOOO 

Statens 
industriverk 

+ 12300000 

+ 5 200000 

500000 

+ 17 000000 

1 Härutöver har anvisats:?. 000000 kr. pt1 tilläggsbudget I. 

Sta11•11s i11d11.1·1rii·er/.. 

före
draganden 

+ 800000 

+ 700000 

- 500000 

+ 1 OOOCHJO 

Industriverket har sedan stödet infördes t. o. m hudgetaret 1978/79 bevil

jat bidrag till utbildningsåtgärder inom området lokaluppvärmning med 

sammanlagt 8.7 milj. kr. Under hudgetttret 1978/79 har bidrag lämnats till 

ett flertal kurser för yrkesverksamma inom värme- och ventilationsomr{1-

dena. Bl. a. har Svenska 1-;ommunförbundet fått bidrag för att arrangera 

kurser för driftpersonal. Vidare har HSB. Rikshyggen. Familjebostäder. 

SABO. Rörfirmornas Riksförbund. Sveriges Skorstensfejaremästares 

Riksförbund och industriverkets SIFU-enhet m. tl. fält bidrag till kurser 

med inriktning pf1 lokaluppvärmningsområdet. Bidrag har även beviljats till 

andra utbildningsinsatser s{lsom studiecirklar. brevkurser. informations

träffar och demonstrationer m. m. 

Av det totala antalet kursdeltagartimmar vad avser lokalområdet svarar 

fastighetsskötare för drygt två tredjedelar. Kurser som riktar sig till denna 

målgrupp behandlar bl. a. energihushållning i byggnader. oljeeldningstek

nik och vcntilationstcknik. VVS- och byggnadskonstruktörer. konsulter. 

byggherrar. entreprenörer etc .. som svarar för ca 28 % av antalet kursdel

tagartimmar. har fätt utbildning rörande bl. a. Svensk Byggnorm. energi

normer. termiskt inomhusklimat och värmepumpar. Styrelseledamöter 

och verkställande ledning i bostadsrättsföreningar och bostadsföretag har 

deltagit i kurser som behandlat lagar och bestämmelser inom energiområ

det samt finansieringsfrågor angående energibesparande åtgärder. 

För utbildningsinsatser inom området industriella processer har indu

striverket t. o. m. budgetåret 1978/79 beviljat bidrag med sammanlagt 2.1 

milj. kr. till varierande typer av kurser arrangerade av bl. a. SIFU-enheten. 

högskolan i Jönköping. Jemkontoret, Svenska Gjuteriföreningen, tekniska 

fakulteten vid universitetet i Linköping och Sveriges Civilingenjörsför

bund. Driftpersonal svarar för ca 65% av totala antalet kursdeltagartim-
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mar. VVS- oeh byggnad-,kon-,trukti.m:r, kon~ulter. entn:rreniin:r etc sva

rar för t1tersto1.kn. 

Under hösten 1979 rlanerar verket - utiiver utbildningsverksamhet av 

samma slag :.om tidigare har bedrivits - en fiir,öksverksamhet c-nligt den 

u_thih.lningsmodell som har skisserah i den trd1riga utbildningsrlanen en

ligt rapporten !SIND PM 1979: 91 Staten-, sti.id till energihu-,hrtllning inom 

n;iringslivet. Verksamheten avses utv;irderas under vf1ren 1980 för att 

verket skall fä underlag för detaljutformning av utbildningsplanen. 

Fiir rädgivningsverksamheten har industriverket t. o. m. budgc-t:iret 

1978/79 tagit i ansprf1k sammanlagt 3.ti milj. kr. Erfarenheterna fran fiir

söksverksamheten med en dags gratis konsultbesök har visat att det i de 

mindre och medelstora företagen finns ett stort behov av hj;ilp 1.ieh serviee 

när det giiller att hushtilla med energi. F. n. pr1gär en fi.irsi.iksverksamhet 

mt::d en t::nergikonsulent plaeerad vid fyra av de regionala ut veeklingsfon

derna. Målsiittningen iir att gen\)m information, utbildning och radgivning 

åstadkomma energihesparingar inom de mindre oeh medelstora företagen. 

Konsukntcrna har oekså möjlighet att anlita lokala konsulter. Vidare har 

verket låtit genomför:1 industriella energiinventeringar inom branscherna 

gummi. trä och gjuteri. Erfarenhetena från denna verksamhet ~ir positiva. 

Under innevarande budgett1r avses verksamheten med energikonsu

lenter fört~~itta i de fyra fönen för att utviirderas under vt1ren 1980. Prak

tiska försök att pröva en besiktningsmall anpassad för industrilokaler 

planeras också. 

Industriverket har i rapporten Statens stöd till energihushållning inom 

näringslivet bl. a. presenterat en plan for den fortsatta verksamheten med 

utbildnings- och rådgivningsinsatser. Rapporten och remissinstansernas 

synpunkter på denna redovisas under anslaget E 6. Energibt::sparande 

åtgärder inom näringslivet m. m. I anslagsframsttillningen hänvisar verket 

till förslagen i rapporten och den fortsatta verksamheten föreslås expande

ra kraftigt beträffande hade utbildning och rådgivning. 

För budgetåret 1980/81 föreslår verket att utbildningsinsatserna ökar 

successivt och att ett antal kurser enligt den föreslagna utbildningsplanen 

startar. Samordningsuppgifterna kommer därvid att öka. Detta giiller sär

skilt om statens planverk även i fortsättningen kommer att rn ge hidrag till 

utbildning för samma målgrupper som ingår i industriverkets plan. 

För rådgivningsverksamhet under budgetaret 1980/81 föreslår verket att 

energikonsulenter placeras på de regionala utvecklingsfonderna enligt den 

nämnda planen. För att konsulenterna skall kunna arbeta på ett menings

fullt sätt måste industriverket bistå dessa med utbildning, service och 

information. Vidare bör crfarenhetsåterföringcn angäende energihushåll

ning inom industrin ske genom bl. a. energikonsulenterna. 

Medelshehovet för budgt::täret 1980/81 uppgår till 22 milj. kr. enligt 

verkets bedömning. Av detta belopp avser 15 milj. kr. utbildningsåtgärder 

och 7 milj. kr. rådgivningsverksamhet. För administrationskostnader 

m. m. begär industriverket att få använda 630000 kr. av anslaget. 
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f 'iirt'drag1111d1•11 

Yt:rksamhcten med stöd till kurser i energifr;igl>r avst:ende 11rr,·iirmning 

av hyggnadcr inleddes v:'1rcn 1974 <rrnp. 1974: 69. CU 1974: 21. rskr 

1974: 1801. Efter förslag i 1975 ilrs energiproposition (pror. 1975: .~O biL Is. 

Yi5. NU 1975: 30, rskr 1975: 20:!) utvidgades verksamheten till alt omfatta 

stöd tivcn till kurser om god encrgihush!dlning i industriella processer och 

till ·radgivning i ent:rgifragor till framför allt de mindre och medelstora 

företagen. Sedan verksamheten inleddc.:s har sammanlagt I:! h05 000 kr. 

anvisats för utbildningsverksamheten. För r{1dgivningsverksamheten. som 

kanaliseras via de regionala utvecklingsfonderna. har sammanlagt 

8145000 kr. anvisats. Dlirutöver har för föregf1t:nde och innevarande hud

geti\r sammanl<1gt I milj. kr. anvisats för att av industriverket fördelas 

mellan uthiklnings- eller rticlgivningsinsatser. 

Industriverket har i sin utredning om statens stöd till energihushfillning 

inom n~iringslivet redovisat att hchovet av enagiinriktad utbildning hos 

yrkesverksamma inom olika omr;'lden är mycket sfLlrt, Verket har utarbe

tat en plan för dcn fortsatta utbildningsverksamheten för all kunna tiicka 

en stor del av utbildningsbehoveL Enligt planen skall bransch- och intres

scorganisationer med viss utbildningserfarenhet och med en lokal eller 

regional organisation ges resurser för att hygga upp och organisera utbild

ningen. De malgrupper verksamheten riktar sig mot är i första hand yrkes

verksamma inom vfö'me- och ventilationsbranschen. drift- och underh(1lls

personal samt konstruktörer. arbetsledare och beslutsfattare rn. tl. inom 

industrin. Enligt planen kan ca 65 000 personer erhålla utbildning under t:n 

trc<'irsperimL Efter denna period förutsätter vt:rket att den utbildning som 

krävs skall kunna ges via de ordinarie utbildningsvägarna. 

I likhet med flera av remissinstanserna anser jag att det är mycket 

värdefullt att industriverket n11 har inventerat behovt:t av energiinriktad 

utbildning bland stora grupper yrkesverksamma och utarbeta! en plan för 

hur man relativt snabbt skall kunna tlicka stora delar av detta behov, 

Genom en god utbildning kan man pt\ sikt hstadkomma ätskilliga energibe

sparingar inom lokalomrädet och inom industriella processer. Planen be

höver emellertid - såsom ockst1 industriverket påpekar - ses över ytterli

gare. Den försöks verksamhet som verket L n. bedriver kommer att ge 

underlag härför. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till planen i 

dess helhet. För nästa budgethr beräknar jag. i avvaktan pä t:tt fullständi

gare underlag, en viss ökning av anslaget. Vad gäller verksamheten för de 

följande hren har jag för avsikt att senare ta upp frhgan om en utvidgning av 

verksamheten under en begränsad period i samband med frl1gan om finan

siering av stöd till åtgärder för att bL a. underlätta investeringar i ny 

energiteknik som snabbt kan minska oljeberoendet. 

Statens industriverk har det övergripande ansvaret för stödet till utbild

ningsätgärder i syfte att minska t:nergianvi:indningen i byggnader rn:h inom 

industriella processer. Frågor rörande olika former av energiinriktad ut-
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bildning handliiggs ;1\' lkra statliga organ. bl. a. statens r;'1d for byggnads

forskning llL"h statens rlann:rk. l:khovel av samordning a\' verksamheten 

iir lhirfor stllrt. vilkl'l LH:ksi1 har p[ipekats av industriverket oeh flera av 

remissinstanserna. Jag har erfarit att utredningen (( 1979: 10) om myndig

hetsorganisatiunen inom energiomrr1det. m. m. kommer att ta upp bl. a. 

denna fri1ga. l !t redningen viintas vara klar med sitt arbete i juni 1980. 

S\\lll i;:\\ led i en s~irskild cncrgisparkampanj har indu-..triverkl'l under 

hi.isten 1979 bedrivit en sfaskild. intensifierad rfldgivningsverksamhet. 

Verksamhetrn har - liksom den övriga rädgivningsverksamhcten - varit 

inriktad lllllt de mindre och medelstora företagen. Syftet har varit att 

stimulera dessa företag att vidta energisparatgiirdcr som redan på kort sikt 

diimpar energianviindningen inom fiirctagen. R~1dgivningen har diirför varit 

inriktad r~1 uppv;irmning. styr- oeh reglcrutrustning samt ventilatilin. För 

iindarnttlet har 2 milj. kr. anvisah pf1 tilHiggsbudget I till statsbudgeten for 

innevarande budgl'tår ( rror. 1979/80: 25 bil. 11. NU 1979/80: 16. rskr 1979/ 

80: t 141. Industriverket kommer inom kort att li"imna en rapport iivcr 

verksamheten. Man kan emellertid redan nu konstatera att intresset for att 

fä del av denna rådgivning har varit mycket stort. 

Industriverket bedriver sedan vären 1979 en försöksverksamhct med 

energikonsulenter placerade vid fyra av de regionala utvecklingsfonderna. 

Erfarenheterna från verksamheten förefaller goda. För de mindre och 

medelstora företagen iir det siirskilt angeHiget med uppsökande rådgiv

ningsverksamhet avseende energihusht11lning. Jag anst:r diirför att denna 

tyr av verksamhet bör kunna vidareutvecklas. Jag ser alltså po~itivt pa att 

industriverket pft olika s~itt prövar vilken form av rådgivning som är mest 

effektiv i förhtdlande till insatta medel. 

Uran'.-;ehanknuten energi rådgivning är ocksa betydelsefull från energibe

sparingssynpunkt. Industriverket har angett att verket på sikt bör verka for 

att de olika branschorganisationerna skaffar sig branschkunniga energiex

perter. Detta måste enligt min mening vara en angelägen uppgift både för 

verket och de berörda organisationerna. Ansvaret för att inuustrins olika 

branseher får energiexperter knutna till sig måste. enligt min mening, i 

första hand åvila i industrin sjiilv. Visst stöd frän statens sida är dock. 

särskilt i ett uppbyggnadsskede. motiverat. 

De regionala ut vecklingsfondernas uppgifter är hl. a. att främja ut veck

lingen av små och medelstora företag genom att t. ex. informera om till

gänglig service och förhållanden i företagens omvärld. identifiera utveck

lingsmöjligheter. föreslå åtgärder LlCh förmedla service och följa upp och 

stimulera genomförande av åtgiinler i företagen. Energifrågorna får en allt 

större betydelse för näringslivet. De mindre och medelstora fört:tagen har 

inte samma möjligheter som stö1Te företag att bevaka dessa aspekter. Jag 

anser det därför angeläget och naturligt att de regionala utvecklingsfon

derna i sitt arbete med att stöda utvecklingen inom de mindre företagen 

även tar hänsyn till energiaspekterna. Jag har samrått med chefen för 

industridepartementet i denna fråga. 
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Rådgivning i encrgifrägor komml'r att fa iikad hl'tydelsl'. Jag k1imml'r i 

ett annat sammanhang att ta upp frägan \l!ll att lin;1nsiaa iin·n radgivnings

verksamhetcn via den nyss niimnda fonden. hir budgetMel I 'JXO/X I hiir 

verksamheten emellertid vara finansierad p;'1 hittillsvarande s;itt. dv..,. iiver 

statsbudgeten. 

Industriverket har bcriiknat behovet av medel för den fi.ir(·slagna 111hild

ningsverksamheten under perioden 1980/81 -1982/83 till 65 milj. kr.. vara\· 

för budgetåret 1980/81 15 milj. kr. För rf1dgivningsverksamhetl'n har indu

striverket för budgetåret 1980/81 föreslagit att 7 milj. kr. anvisas. De 

följande budgett1ren föreslär verket en sun:essiv utbyggnad av verksamhl'

ten. 
Med hänvisning till vad jag nyss har ;infiirt beriiknar jag hehovel av 

medel för budgetftret 1980/81 under detta anslag till sammanlagt h milj. kr. 

Av beloppet beräknar jag 3.5 milj. kr. fiir uthildnings{1tg;irder i syfte att 

minska energianvändningen vid lokaluppviirmning lH.:h inom industriella 

pro<.:esser. För rådgivnings verksamheten beriiknar jag 2.5 milj. kr. .lag har 

vid min beriikning av medel tagit hiinsyn lll'.ksf1 till imlustriverkeh kostna

der för att administrera verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa uthildningsåtgiirder m. n1. i e111·rgihe.1pan1111fr syfic för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 kr. 

E 8. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

4853 850 

8000000 

4500000 

Reservation 14 779042 

Frän anslagt!l bestrids utgifter enligt förordningen < 1959: 369) om statligt 

stöd ät landsbygdens elförsörjning (omtryckt 1977: 348). Stöd kan beviljas 

till nyanläggning och upprustning av elektriska distributionsnät på lands

bygden inbegripet anfaggningar för lokala elverk. säsom vattenkraftverk 

och dieselaggregat vid avsides belägna fastigheter. Stöd kan utgtt i form av 

bidrag o<.:h lånegarantier. Beslut om sådant stöd fattas av statens industri

verk. 

Från anslaget bestrids också kostnader för arvoden till ledamöter i rådet 

för eldistributionsfrågor och ersättning för resor m. m. för rådets ledamöter 

samt övrig expertis i elkraftfrågor och andra utredningskostnader i sam

band med industriverkets verksamhet på området. 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 

eldistributionsområdet (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 150-176. NU 1975/ 

76: 45 rskr 1975/76: 263). Riktlinjerna innebär bl. a. att rationaliseringen av 
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eldistributionen bör b.::drivas utifrt1n forutsiitlning.::n att de enskilda clkon

s11menkrna skall tillflirsiikrns gynnsamma dislributinnsfiirhällanden. En

ligt propllsitionen biir industriv.::rkel bl. a. övi.:rviiga om fortsatta ckl1no

misb stödtilgiirder iir pi"lkallade for att pt1skynda lH.:h underliilla 

ratil1naliserings;1rbctt:1. 

Riksdagen uttalade i1r 1977 (pwp. 1976/77: 100 bil. 17 s. 211. Nl1 1976/ 

77: 24. rskr l'J7t.i77: 2061 al\ stiidverksamhett:n förd.:: niirmaste tre budgel

aren borde fortsiilla inom en tntal ram av 25 milj. kr. Stödprogrammt:t 

liipt:r lll med budgdäret 1979/80. 

Ribdag.::n goding diren 197'.l nya riktlinjer för den forhalla sti.idvcrk

samhcten tprop. 197'11./7'): 115 bil. Is. 245-250. NU 1978/79: 60. rskr 1978/ 

79: 429). Dessa innebiir bl. a. att iivcn nyetabl.::ringar undantagsvis skall 

omfallas av bidragssystcmct och all statliga bidrag till upprustning av 

nedslitna och nriintabla elniit i vissa speciella fall skall kunna utgä iivcn 

framddes. Så skall kunna sk.:: i glesbygdsomraden som saknar inslag av 

tiilare bebyggelse och diir huvudsakligen mindre. ekonomiskt svaga distri

hutionsforetag iir verbamma. Ridrag avs.::s kunna utgå till svaga lokala nch 

kommunala f'iirctag snm har tagit över eller stf1r i begrepp att ta över dtlliga 

företag. 

Sratcn.\ i11J11srrii·t·r/.. 

t:tredningsverksamhl'I 

Industriverket har under d.:: senaste :\ren initi.::rat ett lkrtal lokala eldis

tributionsutredningar fiir att niirmare belysa förutsiittningarna fiir en fort

satt strukturrationalisering. 

Utredningarna har gell underlag till konstruktiva förhandlingar med 

hcrörda parter. Genom industriverkets deltagande har arbetet kunnat viig

lcdas nch verket har samtidigt fäll heslutsunderlag i förviirvs-. statsbi

drags- och nmrådeskonce~sionsiirenden. 

I samband med utredningsv.::rksamheten har det uppmiirksammats att 

cldislrihutionsrörelsen i vissa kommuner har behov av statligt stöd vid 

upprustning av Jäliga clniit. 

Industriverkets bedömning är all huvuddelen av dessa pwhlem kan 

lösas inom en femårspcrirnl genom förhandlingar med h.::rörda parter om 

verket har möjlighet att bidra med ekonomiska stöd~1tgärder. 

Medelsbehovet 

Industriverket har studerat det återstående upprustningshehovct och 

gjort en grov uppskattning av kostnaden. Undersökningen visar att 59 

företag är i behtW av upprustning i sam hand med all de övertas av biirkraf

tiga företag eller fusioneras till lämpliga distributiunsenheter. I dessa före

tag finns totalt ca 27 000 abonnenter. Kostnaden fi.ir upprustning av elniiten 

heriiknas till ca 200 milj. kr. varav hälften faller pä den kommunala sek-
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torn. [kn I juli 1979 hade industriverket ansökningar om 11pprustningshi

dwg med sammanlagt 76 milj. kr. och nyelektrifieringshidrag med 'i milj. 

kr. 
hir alt \'erket skall kunna följa rik,dagcns intc.:ntioncr med strukturfrf1-

gorna sf1som des"a klirnmit till uttryck i prop. I 97X/79: 11 'i m!!'te verket 

veta om medel för beviljande av statshidrag finns tillgiingliga drn niirmaste 

fernt1rsperiodcn. Detta för att kunna planera arhetet och fiira meningsfulla 

förhandlingar med berörda kllmmuner. företag och andra intressenter. 

Industriverket heriiknar medelsbehovet till ca 10 milj. kr. pn r1r under den 

niirmaste fcmärsperioden varav 3 milj. kr. per iir till nyelektrifiering. 

Fiir budgetäret 1980/XI begiir industriverket ett anslag av 10 milj. kr. 

Andra former av stödåtgärder än bidrag 

Enligt den inledningsvis niimnda förordningen far statem. industriverk 

bevilja statligt stöd t1t landsbygdens elfiirsö1:jning iiven i form av garanti för 

län som tas i bankaktiebolag. sparbank. hypoteksforening. kreditkassa for 

jordbruket cl kr annan kreditinriittning som industriverket godki.inner I el

lfrnegaranti). Stöd i form av elltinegaranti har inte eftedriigats pti senare t1r. 

Efter riksdagens beslut om nya riktlinjer för den statliga stöd verksamheten 

som innebiir att de ~tora kraftföretagen undantags frfrn miijlighett:n att få 

bidrag iir det sannolikt alt upprustning lånefinansieras. Det iir emellertid 

inte troligt att dessa företag efterfrhgar ellånegarantier. Verket föreslt1r 

dä1for att dessa sll>pas. 

Industriverket har funnit alt inte heller andra stödfltgiirder iin hidrag hör 

införas. 

Fiiredragandcn 

Ribdagen uttalade är 1977 ( prop. 1976/77: I 00 hil. 17 s. 21 I, N LI 1976/ 

77: 24. rskr 1976/77: 206) att stöd verksamheten för de niirmaste tre hudget

ären bonle fortsätta inom en total ram av 25 milj. kr. Stödprogrammct 

löper ut med budgetåret 1979/80. I prop. 1978/79: 115 thil. I s. 245-250) 

om riktlinjer för energipolitiken har föredraganden återkommit till frågan i 

vilka former och i vilken takt en eventuellt fortsatt stiidverksamhet bör 

bedrivas. I propositionen föreslogs att restelektrifieringen hör flirtgä inom 

en bidragsram av 2 i1 3 milj. kr. per budgetår. I frflga nm upprustningssti.i

dct uttalades att den pågående strukturomvandlingen har lett till att bär

kraftiga enheter har skapats bl. a. genom att mindre inte härkraftiga företag 

gått upp i större. De hör därför även i fortsättningen aktivt med verka till en 

rationell utveckling på området och bl. a. vara beredda att ta över olönsam 

och dålig distribution. I propositionen föreslogs att statliga bidrag till 

upprustning av ncdslirna och oräntabla elnät i fortsättningen bör lämnas 

endast till vissa glesbygdsområden och inriktas på svaga lokala och kom

munala företag som har tagit över eller står i hegrcpp att ta över dåliga 

företag. Återstående behovet av sådana bidrag heräknadcs till totalt 10 
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milj. kr. Riksdagen har godtagit de angivna riktlinjerna fiir stöd verksamhe

ten (NU 1978/79: 60. rskr 1978/79: 429). 

S:'lvitt avser stödverksamhetens omfattning bedömer jag att bidrag för 

nyanläggningar fortsiittningsvis bör Himnas under en tioftrsperiod med 2.5 
milj. kr. per budgetar. Äterstt1ende behliv av statliga bidrag till upprust

ningar av nedslitna och oriintabla elniit uppskattar jag till totalt 10 milj. kr. 

Si'ldana bidrag bedömer jag hör utgå under fem hudgetr1r och det totala 

bidragshchovet fördelas med 2 milj. kr. per budgetär. I likhet med industri

verket finner jag inte nflgra skl'tl föreligga att nu ersi'ttta bidragen med andra 

stiidåtgärder. 

Med hiinvisning till det anflirda berliknar jag anslaget för nlista budgct~tr 
till 12.0 + 2.5 =) 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl{1r riksdagen 

att till Främjande m· /andshygdl'll.1· l'it'/..trijicring för budgetaret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 4 500000 kr. 

E 9. Åtgärder för hantering a,· radioaktivt avfall m. m. 

1978/79 Överskott 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

1881 825 

I 000 

I 000 

Reservation 

' Utgifterna för verksamheten har uppgått till 6118 175 kr. 

3 169259 

Från anslaget bekostas utvecklingsarbctc rörande radioaktivt avfall och 

utbränt bränsle frän kärnkraftanläggningar. Arbetet leds av programrådet 

för radioaktivt avfall (Prav). Kostnaderna för arbetet bestrids helt av 

kärnkraftproducenternagenom Svensk kärnbriinsleförsö1jning AB ( SKBF), 

valför anslaget har förts upp med ett formellt belopp av I 000 kr. Det får 

inte belastas. För innevarande budgetar har medelsförbrukningen bcriik

nats till ca 14 milj. kr. 

Prowamråd1'I f("jr radioaktil'I m:/(11/ har i sin verksamhetsplan för inne-

varande budgetår angivit huvudområdena för sitt arbete. Dessa är 

hantering av låg- och mcdelaktivt avfall. 

transport L)Ch central lagring av använt kärnbränsle och förbrukade 

reaktordelar, 

upparbetning av använt kärnbränsle och överföring i fast form av hög

aktivt avfall. 

slutlig förvaring av radioaktivt avfall i berg. 

information. riskanalys, m. m. 

Vad gäller hantering av låg- och medelaktivt avfall har programrådet 

främst inriktat sitt arbete på hanteringsleden utanför kraftvcrksanläggning

arna såsom transporter. central lagring och slutförvaring och på avfallsbe

handling i anslutning till dessa hanteringsled. 
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Pn1gramrädet genomförde under budget~1ret 1976/77 en förstudie av en 

<mliiggning för central lagring av anviint kiirnhriinsle. CLAB. Av denna 

förstudie framgick hl. a. att det var angefäget att snarast fä en sftdan 

anliiggning till sttmd. PI\ grundval av förstudien bedrivs diirför nu ett 

projekt av SK B F. som syftar till att ett sådant centralt lager skall kunna tas 

i drift år 1984. För hudgetl\ret 1979/80 planerar rådet inga arheten inom 

området transport och central lagring av anviint kiirnhriinslc och forhruka-

1.k reaktordelar. Nära kontakt hälls emellertid med SKBF:s fortsatta arbe

ten bl. a. vad giiller avfallsbehandlingen vid CLAB. 

Insatserna inom området upparbetning av anviint kiirnbriinsle Ol"h iiver

fiiring i fast form av högaktivt avfall omfattar lahoratoricundersiikningar 

av metoder att separera de högaktiva avfallsliisningarna frtm 11pparhetning

en i fraktioner. sä att slutförvaringen kan förenklas och eventuellt viirde

fulla komponenter i avfallet kan tillgodogiiras. 

Som en följd av de krav som stiilb i lagen ( 1977: 140) 1.im siirskilt tillst[111d 

att tillföra kärnreaktm kirnbriinsle. m. m .. den s. k. villkmslagen. hiltfadc 

kiirnkraftprnducenterna i december 1976 projekt kiirnhriinslesiikerhet 

( KHS L Mälet för dess verksamhet var att hetriiffondc anviint kiirnbrjnslc 

och aktivt avfall. 

- klinkret beskriva hur de olika hanteringsstegen t. o. m. slutfi:irvaring 

tekniskt kan utformas. 

redovisa de geologiska forutsiittningarna for ett slutförvar och peka ut 

en eller !lera platser diir dessa förutsiittningar uppfylls. 

-· analysera säkerheten i hela hanteringskedjan. hflde for n11rmala och 

onormala förh!'lllanden. som underlag for regeringens prövning enligt 

villkorslagen. 

KBS har famnat tvä rapporter. n~imligen en rörande slutlig förvaring av 

hiigaktivt avfall frfm upparbetat kiirnbriinsle och en rörande slutlig förva

ring av anviint icke upparhetat kiirnbriinsle. Oiirmcd var projektets upp

gifter enligt dess ursprungliga målsiittning i huvudsak slutförda. 

Klirnkraftproducenterna har dl1ek beslutat om en mer längsiktig tiirtsiitt

ning av KBS-projektet inom ramen för SKBF:s verksamhet. I denna fort

~:.iltning ingår liven att studera omhlindertagandet av låg- l1Ch mcdelaktivt 

avfall dels av den typ som erhålls vid driften av kiirnkraftvcrken, dels 

sadant avfall som kan komma att i\lersändas till Sverige efter upparbetning 

av svenskt kärnbränsle utomlands. 

Programrådet har samriut med K HS om det fortsatta långsiktiga pro

grammet. Detta har avvligts s:'.'t au de båda organisationernas sammantagna 

arbeten skall täcka den för landet erforderliga insatsen. Arheten avsel.'nde 

systemanalys och av projektkaraktär har d:irvid i huvudsak linansierats av 

SKBF/KBS medan mer långsiktiga studier och utvecklingsarbeten har ge

mm1förts i programrådets regi. 

Inom omrfldet slutlig förvaring av radioaktivt avfall i berg har KBS

prn_iektet g,iort omfattande utredningar och undersökningar under de ~e-
15 RiksJaK<"ll 1979/80. I .10111/. Nr JOU. Bilai,:a 17 
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na.,lL' ;·in:n. I sa111ha11d lllL'd att KUS-rnijektet' ursrrungliga m:ils:ittning 

fullflil_ii... 11mk1 ar l'J/X disk111<:rades de\ forhalla arhehrrugrammct mellan 

pni),!ramrnd<.:t od1 SKBF. t\kd beaktande av de initiativ som SKl:lF har 

tagit har rrngramr:tllet inriktat sina arbeten fr:imst r•'t herggrundsgeolu

g!ska undnsiikningar och r:I genkemiska qudier av nukliders transrort i 

hL·1 ggrnnds \ ;1ttcn. 

Till umritd.:t infurmati,111. riskanalys. m. m .. fiirs kostnaderna !"lir rro

grarnr;\deh ko11t,1r llch administration samt för verksamheter snm griper 

iivn flera huvud,11nraden. 

1-·,·;,<'Jru ga lllfr /1 

Insatserna riiramle brnkraf!ens radi,1aktiva avfall har iikat v:hcntligt 

under senare :ir. Av hetydcbe i sammanhanget :ir hl. a. de resultat som har 

hummil fram genom det av prug1wnd1dc1 ledda arhctct lik..,om resultatet a\· 

K HS-rrojcktL'l. l :t vcd.lingsarbetet pft detta omr[tdL' har p[t mycket kort tid 

n(1tt lfir1gt. s;\v:il kvantitativt som kvalitativt. Föruts:ittningarna har forb:itt

rah fiir konJ..reta diskussioner med sikte p{t mera långsiktiga st:illningsta

g;111den till de pnihlern och risker som iir forhundna med hanteringen och 

fiirvaringen av det radioaktiva avfallet och det uthriinda hriinslet. 

Redan fri"lll bi\rjan fl.\rutsattes att rrogramritdet för radinaktivt avfall 

skulle ha en interimistisk karaktfa, friimst for att fullfiilja sftdant utv.:ek

lingsarbete som utredningen om anviint kiirnbriimle och radioaktivt avfall 

( Ab-utredningen) hediimdc S•>m angeliiget oc:h brt1dskande. I hudgetpro

rositionen 11)78 lprnp. 1977/78: 100 bil. 17 s. 201) framhöll föredraganden 

att rn,g1amri"1det. i avvaJ..tan pä en mera rermanent ll.isning av frftgnrna om 

organisationl'n av hanteringen av det radioaktiva avfallet och det utbrlinda 

briinslet. borde fullfiilja sitt arbete enligt tidigare givna riktlinjer. Till grund 

fiir detta 'itiillningstagande ltlg uppfattningen att de organisatoriska frti
gorna med anknytning till hantering och förvaring av radioaktivt avfall och 

anviinl briin.~le s[1 Jtrngt möjligt bör lösas i ett sammanhang. Detta innefat

tar nL·ksfl. ari..varet för ut-.'ecklingsarbete ptl omrädet. Jag ansluter mig till 

denna urrfattning. För att mi.~jliggöra ett stlillningstagande till de organisa

turisb och finansiella frl1gorna vad giiller hantering och förvaring av 

radiPaktivt •1vfall tillkallades i mars 1979 en s~irskild utredare (I 1978: 07) 

med uppdrag att niirmare belysa och utarbeta förslag om dessa frt1gor. 

I avvaktan pft resultatet av detta arbete hör prngramrådet for radioaktivt 

<tvfall iiven under hudgct[1ret 1980/81 fortslitta att fungera i enlighet med de 

riktlin.in for prngramr[1dets verksamhet som tidigare har meddelats. Jag 

an-;cr alt dd iir av betydelse att programrådet vid sina överdganden om 

insatser bl. a. av resursskfil beaktar den verbamhet som SKBF. inom 

ramen for liwtsiittningen av KBS-projcktet. planerar bedriva. Jag rliknar 

hiirvid med att programrådet och SKBF niira samråder i dessa fri'tgor. 

Programrndet har den 14 november 1979 fattat beslut om verksamhets~ 

pl<lll for budgetåret 1980/81. Av denna framgår att verksamheten under 
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budg<.:tttret l'IXO/X l i stort k11mrner all omfatta samma vnk-;a111he1'<1111r;'1dL· 

som innevaranJc hudgeti"lr. l\kJelsheh11vet fiir hudget;1rl'I I 'lXO/X I 11pp

skattar programr!tJet till I X mil.i. kr. 

Kostnaderna for arbetet unJer Jett;t anslag bestriJs ;1v kiirnl--raftpnidu

centerna s\1m den '27 1111vemher l 979 genom SKBF h;ir ;'i tagit ,ig att hL·l--11-,1;1 

utveeklingsarhete intill utg{111gen av huJget{1rd I 9XO/X l till ett s;1111manlag1 

bdopp av 2'2 milj. kr. inkl. 9 milj. kr. för innevarande budgetar. I kt L1 

innebiir 11m hiinsyn tas till ieke upparbetade medel all prngramr~id•:h 

verksamhcrsvolym blir i stnrl ofi.iriindrad jiimf(irr med innevarande h11dgl't

är. Anslaget b~ir liksom tidigare fi.iras upp med ett helnpp av I 000 kL 

Jag hemstiiller att regeringen foresli"tr riksdagen 

att till A tgiirder.fiir hantering 111" rwlioakti1·1111:ti1/l 111. 111. fi1r hudgl'l

äret 19!\0/X l anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E IO. Mcdelstillskotl till S\·cnska Petroleum Exploration AH 

1979/80 Anslag 

l 9!\0/81 förslag 

7 000 000 

7 (}()() ()()() 

Fr[m anslaget tillskjuts meJel för att tiicka vissa kostnader i1w111 S\enska 

Pctwleum Exploration AB (SP Expl1iration). Bolaget bildades :1r l'J7lJ som 

ett heliigt dotterholag till Svenska Petroleum AB i samband med att en ny 

organi~ation för den statliga oljeprospekteringen heshllades (J11\1p. l'J7X/ 

79: 115 hil. I. NU 197X/79:Ml. rskr 197X/79:4'29l. SP Exploration har 

övertagit de resurser som tiJigare byggts upp inom d..: h:1da halvstatliga 

företagen Oijeprospektering AB tOPAA) och Petroswedc AH. 

HuvuJdden av SP Explorations verksamhet finan~iera.'- genom hidrag 

enligt förordningen ( 1978: 997) om statligt hidrag till p1w;pektering c·fter 

olja och naturgas. Bidragen utbetalas fr{111 en siirskild fond. oljeprospd;te

ringsfonden. som tillförs viss del av den siirskilda beredskapsavgiften t"ör 

oljeprodukter. Bidrag kan heviljas för att tikka högst 50 r:;. i särskilda fall 

100':~ .. av kostnaderna för deltagandet i ett visst prospektningsproj.:1--t. 

Bidragen är forenadt:: med vissa villkor. Beslut om hidrag fatta~ av regering

en. 

Frän detta anslag bestrids däremot kostnader för SP Explorations all

m~inna administration och för annan verksamhet som inte är projektankn11-

ten. sasom insamling o<.:h bearbetning av seismiska Jata. Det har förutsath 

all medel för att täcka sådana kostnader skall stiillas till förfr,gandc av 

staten under holagets upphyggnadsperiod. 

I syfte att ge underlag för en bedömning av mcdclshehovct under 

budgetåren 1980/81-1983/84 har SP Exploration nu redovisat en verksam-
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hets plan fiir :1ren l9XO- 19X4. En 111g:111gsp1111k1 fi.ir planen har' arit all de 

svenska in-.a1sern:1 for lll_iepr!lspektering i11om !ld1 lll!llll landel 1--(lmrner all 

öka till sammanlagt ca 100 milj. kr. 1ir11 ilrel. dvs. den ni,·;·, som f'iinrhalle' 

ll:'i hidragss~·s1e111et införde'> den I juli 147X (prop. 1977/7X: I 2X. N l I 1977/ 

7X: 70. rskr 1977/78: :14:1>. 

S1·,·11.1k11 l'l'trulc11111 Lxp/1irn1io11 AH 

I 1·c·r/,so111'1l'l111/a11 /<Nill--/'i/?4 redlivisar SP Exploration inledningsvis de 

riktlinjer for h!llagels verksamhet stim har faststiillts av dess moderbolag 

Svenska Petroleum AB. Enligt dessa riktlinjer skall SI' Fxploration inom 

1--!lncernen sjiilvstiindigl handha alla aktiviteter s111n riir prospel--tering. 

utvinning och produkti11n av olja och naturgas. l:lolaget si--all gem1111 en 

amhitiiis. aktiv !lch systematiskt driven anskaffning av pro_;ekt siil--a upp11;1 

en rrospekterin.csvolym av 70 i1 100 milj. kr. om ;·1ret. Parallellt 11;\rmed 

skall SI' Explorati11n sikta p;·i all f:'1 fram ett antal kommersiella utvinnings. 

projekt. som kan ge ett relativt snabbt hidrag till svens!-- fiirsiirjning. SI' 

Exploration skall söka samverka med svenska fiiretag s!lm har intre-;sc a1· 

alt bedriva prospektering samt verl--a för att b11lageh res11rsn diin·id a11-

viinds. 

I planen anges som verksamhetens mill att etablera lönsam pniduktion 

av olja och naturgas som till viss del direkt eller indirekt kan föras hem till 

Sverige. M{1let kan n{1s i l'iirsta hand ge11llm prospektering. dvs. anskaff

ning av letnings- och utvinningsriittigheter samt genllmfiirande <tv 

prospei--teringsarheten i onm·1den som uppfyller vissa krav pa sannlllikhet 

för fynd. möjlighet all utvinna eventuell olja pi·i ell el--onomiskt lönsamt 

sätt. politisk stabilitet m. m. Arbetena inkluderar geologiska studier 11ch 

tlilkningar. seismiska och andra geofysiska m:itningar 1lch studier samt 

provhorrningar. Endast genom pmvborrning kan faststiillas om det li11ns 

olja i ett omri'1de eller ej. Prospekteringsarbetel kan dlirför forcni--lat och 

for det aktuella pl;tneringsiindam:llel miitas i antal provborrningar. 

I verksamhetsplanen framh;'1lls all planperioden 1980 - 19X4 kommer att 

utgöra ett uppbyggnadsskede. lb verksamheten avses expandera till en 

viss aktivitetsniv{1 som ullrycks kvantitativt i antal pnivhorrningar och 

förvärvade letnings- och 11tvinningsri'111igheter !kl111cessioner eller a\lal>. 

Med hiinsyn till kravet p!I riskspridning anges deltagande i 10-1~ pnl\·

borrningar om ärct som en önskv1ird niviL I planen antas att SI' Explora

tilin vid planperiodens slut deltar i min~! tio horrningar lllll aret nch a11 

bolaget under hela perioden 1980-1984 deltar i minst :15 blllTningar. \liij

ligheterna alt n{1 denna niv;1 blir dock beroende av bl. a. u1h11det av projekt 

i form av t. ex. koncessionsronder. vilket ligger utanfiir bolagels kontroll. 

För att millet i fr;'1ga om antal borrningar skall kunna n;1s kriivs att 

bolaget förvärvar ett antal koncessioner all leta efter och utvinna 11l_ia. P:i 

grundval av vissa antaganden om bl. a. antal borrningar per i--lrncessi1rn 

anges förv~irv av sju i1 <'illa koncessioner orn ;\rel vid planperiodens slut 
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Slllll iin-.k 1<"ir1. l"u1:11t 11ndn rnindl'll -.k11l1L' an-.;k:1ffas L'a :lll kollL"t'SSionl'r. 

I pl:111c11 hl'ri\rs ;11..:11 miijligho:ll'rna all forviin-;1 <:tl kommersiellt fynd 

11ndn 11lvl'd;ling l'lkr i prod11kti1111. lkt p:1pl'kas all marknad..:11 fiir s(1dana 

p1«>ick1 iir hctvdligt mn hegr:insad iin mark11:1dl'n for förviirv av pnisrl'k

IL'ringspr11_jd.t. Sol!l 111:d anges att ri\niirv;1 rninst cl! utvecklings- eller 

pn1d11ktillnspn1jd..t 1111dcr planperi1hkn. 

\'idarl' fran1h:tlls alt SI' Lxplllration kanna mi.il<:t fiir planpcri11den om 

andelar i L'tt :10-tal nya konL«:ssil111er endast genom en aktiv och systema

tiskt hcdriVL'n rrujl'kt<tl"k visitillll. Denna sker genom k1Hllinuerlig hransch

hcv:ikning. inkl. hevaknin):! av anh11ds1-.1ndcr eller n\\itsvarande. Rolaget 

111i1stl' for 1arje pro_ii:J..t s11111 kder fram till avtal granska och utviirdera clt 

1111 cket stl>rt antal rro_ieJ..tidt:t-r. 

Enligt planen -.;J..all bolaget striiva efter att fiirviirva en betydande del av 

nya ktnings- •h.:h 11t1·in11i11gq·;i1tigheterdirekt fr;111 viirdlandet. B11lagct skall 

o.:"s:1 fllrtliipandl' ut1iirdera rrojektupr-.lal:! s111n innebiir intriide i existe

rande kllncessioner. s. k. farm-in-projekt. Allmiint giiller att preferens skall 

);!cs till rrnjcJ..t. som kan leda 1ill tidig p1\1d11ktion. 

lfola);!l'I hi\r söka delta aJ..tivt iiven i de pnijl'kt dfa h11la);!cl inte iir 

upcratiir. dvs. har ansvarl·t fiir att projektct genomförs. Diiremot bi.'lr 

holaget under uppbyggnadsperioden i rri1Kir inte eftersträva oreratör

sbp. d!i detta iir relativt personalkr;ivande. Resurserna bör i första hand 

k.incenlreras p;1 pH1jektanskaffning. 

I planen frarnh:'1lls vidare att intresseandelen i rrnjckten hör bestämmas 

utifr;"1n varjc pr,ijekts föruhiittningar. Fiir att rniijliggöra en relativt hög 

... anrwliJ..het för fynd skall deltagande i 111{1nga rro,iekt efterstriivas. vilket 

vid en given eko1wmisk resursram inneblir sml1 intresseandelar. Som elt 

liirnpli);!t riktviirde för intresseandelar anges 10-)."i r:; niir ett rrojekt har 

n;'1t1 hirrstadiet. 

lktriiffande den geografiska inriktningen av verksamheten framhi1lls att 

en J..11ncentra1i1111 till 'ord..,ji.in eherstrlivas. Nordsjön svarar dock för 

endast 3 ':; av de kiinda oljereserverna i viirlden. Det torde i rraktiken vara 

sv!irt för SP Exrloration atl uppni1 en större verksamhetsvolym iin 10- l."i 

milj. kr. orn :1ret i !\11nl\iiin. sa vida inte holagets möjligheter till konces

sionstilldelning i Norge kan likas. Därav dras slutsatsen att l\lordsjöomrä

det inte kan viintas ge tillsk,)11 av prli.iekt som är tillriickligt för all verk

samhetens mtil skall kunna urpnäs. Diirfor mäsk nya projekt redan under 

dt: närmaste 1\n:n h~imtas ~iven frrm områden utanför Nordsjön. Enligt 

planen blir verksamheten om "å behövs kunna bedrivas över hela världen i 

omräden diir liimrliga fiinrtsiittningar bedöms föreligga. 

Vidare framhhlls att valel av rrojt:kt hör ske med hänsyn tagen bl. a. till 

mi.\ilighetcrna att fritt förfoga över bolagets andel av eventuell rroduktion 

och till den politiska stabiliteten hos värdlandet. En förutsällning för 

bolagets deltagande i ett rrnjekt skall vara att det ~ir ekonomiskt sunt. 

Hola);!et skall enligt planensträva efter att erhålla rimlig avkastning pä totalt 
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gj11nl;1 insaiscr. dvs. ko.st11;1der fiir s;iv;iJ fra11igi1ngsrik .sl>lll icke framg;111gs

rik pruspcktning samt 111 vinning. 

I planc11 rcd<•Visas en hniikning a\· de PL'rsu111:lla resurser su11i hchiivs 

fiir att gc1HH11fiira progra111n1ct fi.ir pnioden 19Xll-19X4. i fi.irsta hand 

;111skalfning nch ge1mm1iiramk :\\· prnspektcringsprojekt. SI' Lxphlration 

avses iivcna Ol'AB:s och Petr,lswedes personal. so11111ppg;·1r till 2X pcr~o

ner. Av dessa tas ca en tjiirdedel i anspri1k fiir prospektering i Sverige for 

( >PAB:s riikning. Perst>nalhelwvet t. o. ni. ;·1r 1984 fiirutses iika s11ecessivt 

till :'J. Det har diirvid antagits att prnspcklt'ring i Sverige kommer att 

fortsiitta ;1ren 1980- lllX.::'. Fn översyn av SP E.xploration" org;misatitln 

ku111mer all ske llllll h:1kgr11nd av den planerade expansionen av verksam

heten. 

lk liipande kost11aderna fiir verksamheten utgörs till betydande del av 

baskostnader for administratitln m. ni.. varav ca 80'.i iir kostnader för fast 

personal. Haskostnadcrna p;·1verkas inte kortsiktigt av ökad eller minskad 

projektvolym. lk s. k. fiirpmjcktkostnaderna iir Jiiremot rörliga. De ut

giirs av kostnader fiir anskaffning av seismiska data m. m. oi:h ansöknings

kostnadn i samband 111cd anskaffning av projekt innan koncession erhi'ills. 

I wrksamhctsrlanen redovisas följan1..k kostnadsrrognos för perioden 

1980-1984 tmilj. kr.). 

--·-· --- -···-----· 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1980-

1984 
-· -----···--

Flasklist nader 5.7 8,4 10.2 11.7 13.4 15,5 59,2 
hirprojt::kt-
k,ls\nadt:r 2.9 4.5 4.X 5.1 5.4 5,7 25.5 
Summa 11.6 12.9 15,0 16,8 18,1! 21,2 84,7 
--·-··-··--- -·- --- -·-------. 

l\.ostnada11a fiir deltagande i projekt sedan koncession erhällits utgör 

httvttddelen av de totala k<lSlnadema för holagets verksamhet. Prnjekt

kostnadema iir direkt heroemk av antalet p;\g;\ende projekt och dessas 

omfattning. ~;·1gon niirrnare beriikning av dessa kostnader kan inte göras. 

Projek1kos1naderna utgörs friimst av betalningar till det företag som iir 

operati)r for resp. prnjekt. 

Betriiffandc verksamhetens finansiering antas i rlanen att baskostnader 

oi:h fiirrrojektk,1stnader k,1111111er att tiicka~ med anslag pi1 statstrndgeten 

oi:h att projektkostnader kommer att tiickas med bidrag ur oljeprospekte

ringsfonden. fr~imst s;ir,kilda bidrag med IOO'T. Det framhiills emellertid 

att även bask,lstnader od1 fiirprojektkostnader till viss del skulle kunna 

finansieras med hidrag ur frlnden genom att varje hidragsherättigat projekt 

belastas med s;'idana k<lStnader i den utsträckning de har gagnat projektet i 

dess tillkomst och fi.irvaltning. Ett st1dant system har doi:k den nai:kJelcn 

att det inte i förväg kan anges vilka rrnjektideer som leder fram till 

klmcession oi:h statsbidrag. 

I rlanen framh<'tlls alt intiikter frf1n SP Exrlorations verksamhet urrstår i 
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och rllL'd ;1t t bolagL't Lir andel i rrod uk t itlll. Om rrojek td har finansierats 

med siirskilda hidrag skall dock intiikterna ;·1te1fiiras till staten efter avdrag 

för nedlagda kt1stnader och skiilig ersiittning till htilaget. Det kan e11iigt 

rlanen ini<: uleslutas a\1 holaget redan under planperiouen kan komma all 

ha egna intiikter rr;·i11 rmduktinn. lntiikter kan iiven urpsl{1 genom 11rr

dragsverbamhl'l flir andra svenska fiiretag dlcr genom oreratiirskar. 

Detta torde {1 ;rndra sidan medföra ökade kt1s1nader genom ökat pcrst>nal

hchov. vilket innehiir atl anslagsbehtJVet inte skulle minskas niimndrt. 

I samband med överliimnandet till regeringen av verksamhetsrlanen bar 

s1n·d.1c11 /i"ir SI' L\p/uratio11 framhi"illit att de senastt· t1rens hiindclsn rii 

nytt markerat det ekorwmiska och försörjningsmiissiga viinlct av en siikcr 

och bngsiktigt grundad oljeförsörjning. Samtidigt har delvis ny informa

tion komn1it fram om produktionsforutsiittningarna för r;1olja i viktiga 

omr;·1dcn. Enligt styrelsens hcdömning understryker denna utveckling 

kraftigt viinlct av att genomföra den utökning av verksamheten som före

slas i vcrbamhl'lsrlanen. 

St\Tclsen frarnh;'1llcr att llertalet av rlanreriodcns projekt med nu ak

tuella iigarförh;·i11anden m;iste förutsiittas bli finansierade med särskilda 

bidrag ur pnisrekteringsfonden. Sf1dana bidrag kan dock f. n. beviljas för 

rrojckt utanför Sverige och Non..lsjiin med angränsande omr;'tden endast 

om rrnjekten iir heliigna i ett land mi:d vilket Sverige har triiffat avtal om 

samarbete rt1 energiomri\dct eller i annat fall om synnerliga skiil talar 

diirför. En strikt tilliimrning av di:ssa regler skulle begränsa miijligheterna 

för SP Exploration att uppn{1 den i verksamhetsplancn angivna verksam

hetsvolymen. l\H!llga projekt i andra omri1den med goda utsikter att bidra 

till en siikran.: r{1oljetillförsel skulle diirmed ocks{t behöva förbigtis. Styrel

sen he:mstiiller diirfiir att reglerna för siirskilda hidrag iindras si1 att dessa 

kan Himnas för rrojekt oavsett geografisk bi:Higenhct. 

Vidare framh:iller styrelsen att de i rlanen beräknade förprojcklkosfna

derna inte innefattar medel för deltagande i vissa större förrroje:kt vilkas 

frekvens inti: kan förutses och som innebär relativt omfattande kostnader. 

Styrelsen förcsl!ir att reglerna för bidrag ur oljerrnspekteringsfonden lind

ras s:1 att hidrag till sf1dana större förrrojekt kan beviljas efter särskild 

rriivning. 

Pa grundval av verksamhetsplanen beräknar styrelsen kostnaderna för 

hnlagers liipande verksamhet till 14 milj. kr. under budgetf1ret 1980/81, lo 

milj. kr. 1981/8'.!. 18 milj. kr. 198'.!/83 och 211 milj. kr. 1983/84. Styrelsen 

fön.1tsiitter att dessa kostnader under en urpbyggnadspcriod kommer att 

täc~as genom statsanslag. 

V erksarnhetsplanen iir baserad pt\ att bolaget vid sidan av ren prnsrck

teringsvcrksarnhct tiven skall söka erhålla andelar i redan gjorda fynd. De 

angivna kostnaderna inkluderar me:del för vissa förberedelser för s;'1dan 

verksamhet. Styrelsen utg{1r frtrn att anslaget till SP Exploration kan an

vändas iivcn för detta ändarnftl. 
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oi...ade i11\ahL'r p;1 Pf"\l\pei...1e. ings,1111r;1dct har u1gjor1 dl vii...tigt led i den 

statliga lll.iernlitii...en 1111der de senaste aren. Prospekteringl..'n kan i förening 

111ed andra oljepllli1isb medel som 1;111gtidskontrakt med r:1oljeprod11-

L·e11tcr oc.:h kreditgarantier t"iir forviirv av raoljetillg:'1ngar m. m. stiirka den 

svenska llljerörsii1jninge11 p;1 liingre sikt. 

Fiinn<ittningar fiir de iikadt: prospekteringsinsatserna har skapats ge

nom följande ;·11giirder. :\r I 97X inriittades ett bidragssvslem lKh en slir

skild fond. vilket inneb;ir alt ('konnmiska res11rser st:ir till förfogande för en 

lllhidlig vcrba111het p;i 0111r;idet. ;\okd nuvarande avgiftsuttag tillförs fon

den ca 90 111ilj. kr. nn1 ;'1ret. ..\r 1979 gt:nomfördes en omorganisatillll i 

sam hand med att Svenska Petrok11m AH förviirvade de enskilda intressen

ternas aktier i Petruswede Al3. Verksamheten bedrivs nu inom Svenska 

Petrllkum Lxplnratinn AB. som warar för s!1viil den internati,inella pro

spekteringen snm dl't inht:mska pr,igrammet. Sistniimnda program drivs pi1 

11ppdrag av dt:t halvstatlig;1 Oljeprospektering AR (()PARl. som innehar 

hincessioner ,ich tillst:1nd för stnra delar av svl'nskt land- oc.:h havsom

r;'1dl'. Fiir innevarandt> hudgc.:t:'1r har anvisats t:tl anslag av 7 milj. kr. som 

hidrag till kostnader för SP Explnrations administration m. m. 

SI' t-:xploration har n11 lagt fram en plan för verksamheten Men 1980-

19X4. l 1tg<"1ngspunkten fi.ir plant:n ~ir att de svenska insatserna inom oc.:h 

1110111 landet 11nder planperi,)llen skall öka fran 40 milj. kr. till c.:a 100 milj. 

kr. om ;1ret i 197X ;'1rs pris- och knstnadsllige. Det har vidare förutsatts alt 

SI' Exploration kommer att svara för den iiverviigande delen av dessa 

in.\alser rn:h att koslnadcrna för bolagets deltagande i olika rrospckterings

projekt kommer att bestridas huvudsakligen av statliga s. k. siirskilda 

hidrag med 1oor;. 

Enligt planen skall h,ilagds resurser inriktas pf1 att anskaffa projekt som 

Himpar sig för svenskt deltagande fr:1n olika synpunkter. hl. a. möjligheter 

att fritt förfoga över del av 1.:venlllell produktion. 1 syftt: att ntl en rimlig 

spridning <iv risker förordas ett deltagande med hegrlinsade andelar i ett 

ganska stort antal projekt. Reträffande områdesval framh{11ler holaget att 

en fortsatt koncentration av verksamheten till Nordsjön efterstriivas. Sam

tidigt pi'ipekas att möjligheterna att öka de svenska insatserna i Nord

sji.iomrf1de1 f. n. iir sm:i. Goda förutsättningar för prospektering finns i 

andra omrfakn. r..-iot denna bakgrund hemställer SP Exploration om att 

giillande besliimmelser som hegränsar användningen av de särskilda bidra

gen till friimst Nordsjiiornriidet upphävs. 

Yerksamhelsplanen förutsätter en betydande ökning av SP Explorations 

nuvarande resurser. hl. a. en förduhhling av personalen. under plan

perioden. Pf1 grundval därav har holaget beräknat behovet av statligt 

medelstillskott för administration m. rn. till 14 milj. kr. för budgetäret 1980/ 

81. Även för de följande budg1.:tt1ren beräknas behovet av anslagsmedel 

öka. 
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Enligt min mening utgör den rlan Slllll SP Exrloratitlll llU har lagt l"ra111 

cn l:imrlig grund fiir verksamheten undn de n:irmaste :iren . .lag l'i1111er det 

mo1ivnat alt h1ilage1 vidgar sin bevakning av marknaden fiir rrosrek-

1eringsrrojek1 till att omfatta alla s:'1dana omr:1den s11111 bedöms kunna 

bidra till v:ir lirngsiktiga 11ljefiir,ii1:jning. I enlighet med bolagds hemstiillan 

hör s:irskilda rrosrckteringsbidrag kunna efkr rriivning av regeringL'n 

Himnas till bolaget utan nuvarande geografiska begr:insningar. 

Trots den betydande ökning av verksamheten som jag fönl\sii\\er hör 

det statliga medelstillsko\IL'I för hudgL'li1re1 19XO/Xl enligt min mening 

kunna h;·iJJas r:i en 1ifi.iriindrad nivi'1. dvs. 7 milj. kr. Jag har diirvid L1\g;·111 

frirn att en viss del av kostnaderna fi.ir bolagets administr;1tion m. lll. 

koillmcr all kunna liickas genom rrosrekteringshidrag som Himnas till 

bol;1ge1 för deltaga,1de i olika rrojekl. Vidare hör rniijlighet finnas fiir 

regeringen all Himna bolaget särskilda bidrag förs. k. fiirrrojektkostnader. 

s(im i huvudsak utgörs av kostnader för anskaffning av data inför bearbet

ning av nva omr:·1den. 

Vad jag har förordat om ändring ;1v grundana för bidragssystemel s;·ivitl 

av~er anviindningen av siirskilda rrnsrekteringsbidrag hör understiillas 

riksdagen. Det ank11111111er rå regeringen all meddela de närmare villkoren 

för bidrag. 

fag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de iimlringar av grunderna för stöd till prospektering 

efter olja och naturgas som jag har förordat. 

., till Mcdd11ill.1kotf till Sl'ensku Petroleum E1plomtio11 AB för 

budgetfacl 1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 7 000000 kr. 

E 11. Solmätninj!. l'id Sn~riges meteorologiska och hydrologiska institut 

Nytt anslag (förslag l I 786 000 

I rrorositionen om riktlinjer för energipolitiken (rrop. 1978/79: 115 hil. I 

s. 207. NU 1978/79: 60. rskr l 97X/79: 4291 framhöll föredraganden hl. a. att 

basdata om solrörh~1llandena är nödvändiga bäde i samhand med projekte

ring av enskilda solvärmeanläggningar och som underlag för mer i.ivergri

rande beslut om införamlc av solvärme. Viss flertirig verksamhet vid 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut !SMHI) avseende strM

ningsklimatologiska data för undersökningar rörande användning av sol

energi i Sverige stöds av statens råd för byggnadsforskning (BFR). före

draganden förordade att oljeersättningsdelegationen (I 1979: 0 I) I. v. borde 

ha ansvaret för att hos SMHI beställa de mätningar som härutöver erfonl

rades. Frågan om medelsbehov härför skulle tas upp senare. 

SMHI:s verksamhet och organisation m. m. utreds f. n. av SMHJ-utred-
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ningL·n IK lll77:0ll. t:trL·dningen skall enligt sina direkti\' 1Dir. llJ77: 19! 

prii\'a verhamhetens inriktning Lll::h omfattning utifr{1n bl. a. en bedömning 

a\ dL'n framtida efterfr<"tJ:!an pi1 ifötitutets tjiinster llCh diirvid bl. a. prliva 

fr;'1g;111 om 1Jtiik;1d ;1vgifhfinansiL'ring vid SM H I. 

<l!i1'1T1li1111i11g1dl'icg111io111·11 har i skrivelse den 31liktober1979 l"iircsla

git L'n utbyggnad av solrn:itningsresurSL'l"na vid SlvlHI. Fi.irslaJ:!L't omfattar 

L'lt ni1t av a11tomatisk;1 t:iltst;1tilincT med dataiiverfiiring iivcr teldirnniitL'l 

till S~-11-!h befintliga L'L'ntraldatpr. 

DL'kgalionL'll har heriiknat kL1stnaderna fi.ir befintlig solmLitningsverk

samhL'l vid SMHI till sammanlagt 2.5 milj. kr. for frm[irsperioden 1979/ 

XO- \lJ8>JX4. Kllstnadcrna för uthyggnad llL'h merkostn;1der for drift av 

sy-,temet hL'r:iknas till sammanlagt X6h8000 kr. under fcmttrsperiodL'n. 

Dckgationen har r:iknat mL'd att BFR Lich n:imndcn for energiproduktillns

for-,kning IN El under perioden kommer att liigga uppdrag om solm:itningar 

pit SM H 1 uppg:iende till sammanlagt l 560 000 kr. För frm~1rsperioden 

erfordra-, alltst1 enligt dL'lcgationen utii\'L'r medel for hdintlig solmiitnings

verk--amhL't ytterligare mL'dcl om 7 I 08 000 kr. 

l·JtL'r remis-, har yttrande i.iver förslaget avgetts av BFR. NL. SMHl

llln:dningen och de lega tinnen för energi forskning I I 1975: 02). 

RfR anser att de föreslagna solmiitningarna iir mycket angel:igna och 

hiir -,:ittas i g[mg snarast. R{1Jel framför o..:ksft vissa synpunkter bctr:iffan

de her:iknaJe uppdragsmedel fri1n energiforskningsprogrammet. 

Nr stöder förslaget och iir beredd att fullgöra Je ätagandL·n betriiffande 

finansiering snm anges i förslaget. 

/)l'fcga1io11c11 Fir 1•111·rgifi,,.sk11i11.i; framhäller att m:itningar av hiir aktu

ellt slag mr1-,1e l:igg;1s upp och gL'nomföras s{1 att de med rimlig sannolikhL'l 

tiicker olika framtida hL·hov ,i.,;h att p{1gflende forskning och demonstra

lionsverbamhet itwm energiområdet \ordc lillföra ökade kunskaper om 

de-;sa behov. Delegationen kan inte nu hedöma solmiitningarnas v:irde 

11\anfiir energiomri1del eller hL'lydelsen av el! Wngsiktigt kunlinuerligt mii

lande. Delegationen anser vidan: att miitningarna hiir planeras och best;il

la~ inom ramen for energiforskningsprngrammet eller av andra direkta 

avniimare. 

f·"fir1'Jrngu 11d1· 11 

fag anser ;1tt del är av v;ink för genomförandet av ett mälinriktat 

solvilrmeprogram att en ökad insamling och bearbetning av basdata beträf

fande solstrftlningen sker. Härmed forbiittras k:innedomen om solforhäl

landcna i olika delar av landet och tryggas en tillrlicklig kompetensupp

hyggnad inom området. Den av L1ljeer~:i11ning~delcgationen angivna om

fattningen av SM H I :s solm;"ttningsvcrbamhet inom femarsperioden finner 

jag vara viil avviigd. 

Oljeersiillningsdelcgationcn har bl. a. ansvar för att studera foruts~ilt

ningarna för att öka utnyttjandet av solv:irme och all föreslt1 eventuella 
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~1lgiirdn fi.ir ;1ll frjm_ja intn1dukti1111 11ch villan: spridning a\ '>1>lvjrr111:1cl-;

nik. Del iir d;irflir naturligt <tll do:kgationo:n ii\·o:n mo:dv..:rkar till all fiir 

do:tta <1rhL·te nf11rdnliga snlmiitningar kommer till ,t;\nd. Lfto:r,om miitrL·

sultalL'ns avniimaro: till stor do:I linn-. irwm o:nngiforskningsprogrammel. 

hiir iivL~ll de progra111;1n"·ariga orgarlL'n inom do:tta pnigram medvnka \id 

planering och ho:stiillning av solmiitningarna. 

S;irskild;1 mo:Jd biir S!iilla.s lili regeringens li)rfogalldl' for uppdrag till 

SM H I i enlight·t med Lil.ieersiittningsdelegationens fiirslag. Delegati1111ens 

heriikning a\ 1110.:ddslidwv..:1 fiir fem<'1rspo:rioden 1979/XO- I 98J/X4 lio:

\himer _j;1g '-lllll rimlig. En riktpunkt biir diirfiir vara en 11mt'attning ;1v 

solmiitningsverksarnhekn vid SMHI motsvarande sammanlagt 11 168000 

kr. undo:r denna po:riod. Av nl.ieersiitt ni ngsdo:legat i1111ens redovisning fram

g{ll' att - fiirntom medel för befintlig verksamhet vid SM H I - sammanlagt 

7 IOXOOO kr. av detta hdopp hehiivo:r tilbkjutas uti.iver de 1110.:del s11m 

hcriiknas kunna vara tillgiingliga llir iindam<'tlet fri111 andra anslag. Detta 

tillskott bör 11tg{1 nndo:r ett nytt reso:rvationsanslag bo:n~imnt Sulmiitning vid 

Svnigcs meto:orulogiska oo:h hydrologiska institut. Verksamheten bör siit

tas ig~ing snarast. l\.kdd blir diirför anvisas redan för inn..:varando: budgo:t

ilr. Jag baiiknar i enlighl'l med delegationens förslag att mcdclshchovet 

uppg[ir till 2 oo 7 000 kr. fiir innevarande hudgetftr uo:h lill l 786 000 kr. för 

b11dget!1ret 1980/81. 13etriiffande rnedelsbehoVL't for innevarande budgctår 

f11c:rkommcr jag senare tknna dag i sam hand med min anmiilan till tilltiggs

budget Il till statsbutlgcten for butlget~irct 1979/80. 

Med h;invisning till vad jag nu hm anfört hc1mtiiller jag att regeringen 
fi.ireslf1r riksdagen 

all till Solmiitning 1·id S1·l'rigc.1 mctcorole1gi.1ka ol'h ltydrologis/..a 

i11s1i1111 for hudgetri.ret 1980/81 anvisa ett rescrvationsan~lag av 

I n6000 kr. 
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F. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Inledning 

Under sl'narl' fa har den svenska industrin och dl'ss utvecklingsmöjlig

hetl'r varit forl'm~d för intensiv debatt. Ett tkrtal studier har gjorts för att 

belysa bl. a. Svniges inll'rnationdla konkurrensHigl' och siika ange liimpli

ga i'ltg;irder fiir all stiirka Sveriges industriella konkurrenskraft. Industripo

litiken syftar till alt 11ppriitthftlla rationell produktion i n;iringslivl'l och att 

stimull'ra industriell expansion. Dl'! har varit en gemensam slutsats i alla 

de studier s11m har gjorts att det kriivs likade resurser till ll'knisk forskning 

rn:h utveckling fiir att uppn~i den industriella förnyelsl' som kriivs for alt 

vidrnakth:1lla 1H:h öka svensk industris internationella konkurrenskraft. Jag 

delar dl'tta syn<itt. Siirskild vikt m:'lste liiggas pä detta omrtu.k vid de 

statslinansiella övcrviigandena. De hesviirande balansproblemen i sam

h;ili~ekonomin har lett till en striivan till största t1terhållsamhet med statens 

utgifter. Jag iir iind:'t beredd alt föreslt1 iikningar p{1 några omr[1den samti

digt s11111 bidragen till vissa ändamäl fi.iresl:1s minska. Förslag läggs fram 

s1'm syftar till hl. a. fiirstiirkning av Sverigö kompetens på viktig<1 t1tvcck

lingsomrf1den. bl. a. elektronik. informationstcknik. materialteknik och 

biot.:knik. 

De tekniska högskolorna och den forskning som bedrivs diir iir av 

mycket stor vikt fi.ir industripolitikt:n. En flirbiittring av hiigsk11lcforsk

ningens basresurser Ur viisrntlig inte hara flir hi.igskolam traditi11nclla 

uppgift all hedriva grundforskning och ge forskarutbildning utan också for 

att ge högskolan möjlighet till ökade insatser inom den sektoriella forsk

ningen. En god l;11nskapshas vid framför allt de tekniska m:h naturveten

skapliga fakultekrna har stor betydelse for den svenska industrin. som i 

ökara.lc utstriickning m~1ste inriktas pti kunskapsintensiva områden. 

Cht!fcn fi.ir utbildningsdcpartementet har tidigare denna dag föreslagit 

resursforsliirkningar pä viktiga tekniska och naturvetenskapliga forsk

ningsomrt1den. som kompletterar de förslag som jag nu avser att fägga 

fram. Förslagen bidrar ock.stl till all säkra kvaliteten i högskoleutbildning

en. vilket iir av stor vik! för industrins framtida utveckling. 

Forsknings- och uh'ccklingsarbetets omfattning 

Forskning o~·h utvecklingsarhete hed rivs i Sverige främst inom industrin 

samt vid universitet och högskolor. De totala insatserna i Sverige är 1977 

uppgick enligt statistiska centralbyråns statistik till 6995 milj. kr. Härav 

utfördes ca 67 1;;. inom industrin. ca 23 r;o; vid unive~sitet och högskolor 

~amt re~terande del vid myndigheter. affärsverk. privata institutioner och 
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nrganisationer. Industrin finansierade ca 5X r'.;. av de totala kostnaderna. 

medan staten finansierade rcslcn. Detta innchiir att SvC'rigc s;itsar J, 9 'i av 

sin bruttonationalprodukt pii l(irskning o.:h utvc~·klings<trhete. vilket ~ir en 

iikning jiimfort med situationen t vt1 itr tidigare. 

De ledande industrinationerna sahar hade i ahsoluta tal och i fiirhällandc 

till exempelvis bruttonati1malprodukt mest pt1 teknisk forskning och indu

striellt ut vccklingsarbete. Den l{mgsiktiga volymut vecklingen av frirskning 

1ich ut vecklingsarhete har sedan mitten av 1960-talct LH:h framtill hiirjan ;1v 

1970-talet varit relativt stabil i flertalet OECD-liinder. Enligt OLCLh 
statistik fiir tu· 197.'i avseende satsade resurser i relation till hruth>national

produkten intar Fiirenta staterna en ledande stiillning fiiljda av Schwei1, 

Fiirhundsrepuhliken Tyskland. St11rbritannien l1Ch Nedcrliinderna. Strax 

efter dessa kommer Sverige tillsammans med Frankrike och Japan. De 

svenska insatserna för forskning och utvecklingsarbetc ligger alltsr1 inter

nationellt sett relativt högt. Fllrsknings- llch utvecklingsarhetcls andel av 

brutll1nati1malprodukten i Sverige har varit i.ikamle. 

t:trednin~ar inom det industripolitiska området 

Bos t 11 n C o n s u It in g Gro u p har pil uppdrag av staten 11ch ett antal 

s\C'nska företag gjort en studie med syfte att hclysa den svenska industrin.., 

internatillnella konkurrenskraft. Sammanfattningsvis utmynnar studien -

L11 ram .fi1r .11.,·nsl.. i11d11stripolitil.. -· i att Sverige mäste satsa på ökad 

pr.iduktivitet i exportsektorer vid sidan av de traditionella. rf1varuhaserade 

marknaderna. Inom de livskraftiga sektorerna hehövs stora investeringar 

for att företagen skall kunna uppnå ökade markna1.bandelar. 

In d 11 "t r in~ ut r cdn in g sin st itu t har i sin studie Tt'l..11il.. och i11ci11-

srristrul..111r hl. >l. hehandlat den ~- k. teknikfaktorn~ bidrag till den ekL•no

miska utve~·klingen. För perioden 19.'i0-1976 heräknas teknikfaktorns an

del av produktitinsökningen i den svenska industrin ha varit ca 75 r:.;-. 

Den siirskilda n;iringspolitiska delegationens hetänkande 

\'iigur till iikud 1·1i//iirtf utmynnar i sluhatsen att det svenska niiringslivC'IS 

framtida ut veckling snarare hernr pt1 den allmiinna ekonomiska och sociala 

miljön ;in p~i specifika niiringspolitiska insatser. Delegationen konstaterar 

att olika f1tgiirder har verkningar i helt olika tidsperspektiv. P[1 lang sikt 

framhälls nyetahlering av företag och lansering av nya produkter och 

prndukti1msmetodcr. vilket bl. a. forutsiitter en effektivt fungerande inno

vati1mspnicess. 

I n ge n.i ii r s v e te n ska p sakade m i en t I VA l framhf1lkr i sin rapport 

K1111sl..up oclr J..1111!..111Tenskri~fi att forsknings- o.:h utve~·klingsverksamhc

ten liksom uthildningssystcmet iir av avgörande hetydelse för ett lands 

industriella kompetens och därmed iiven för konkurrenskraften hlls dess 

näringsliv. Den tekniska men iiven den naturvetenskapliga forskningen 

milste stiirkas. Detta kriiver dels ökade basresurser vid universitet och 
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hiig-;l;nl!lr. d.:I, i\k;idc· rL·,urwr fi\r d.:n liingsiktiga komr<:tcn,urrhyggn;1-

dc11 p;t ny;, l)mradl·n. 

Styr c I·" en f(1 r te k 11 i.sk ut ,. cl' k 1i11 g t STL il rL·kar i -.in rarrort 

fr/..ni/.. .fin Ji-u1111idrn. STi ;-11a.11>c·/..1it· /979 p;'i bct}delscn ;tv L'll li'tngt 

tid-,perspi.:l;ti\ d;1 det giiller utf\lrmningcn ;1\· den .'>t;ttliga fur.,knings- uch 

11t\·t·ckling,p\llitiken. l:k sahningar sllm initieras under de ni.trmastc itren 

kPmn1L'r ;ttt fi·1 ek11nomiskt genomslag tidigast i slutet av l 9XO-talet. lit

' ecklingen ;n ny;1. kllnkurrenskraftiga prod11kti1mssystem. procö>er och 

prPJ11ktn kndcr;1r <1lt bli alltmer forskning>- och 11tvel·klingskriivande. 

STC pekar iih·n pii ökande betydl'lse av tvii1 vetenskap. De 'tiirsta out

nyttjade lt'kniska miijlighctcrna finns. men:1r STl'. i kombinationen av 

re>ullal fr:1n olib vell'nskapliga disciplinn. 

Stöd till industriell förnyelse 

STl_; iir statens Cl'ntr;da l'rgan fiir sti'1d till teknisk forskning Pch utvcck

linparbelt-. STll:s huvud11ppgiftn iir att med hjiilp av tillgiinglig eller n~· 

tcknik friimja den tekniska utvecklingcn irlllm Plika samhiilhsektorcr. att 

fril1ni;1 industrins innt\\·ationsniv;t o...:h tekniska kvalitet l)Ch att verka fi..ir 

att hi.ija den ,·etenskapliga nivi111 11ch öka det tekniska kunnandet intim 

skild;1 omrf1den. STU:s n·rksarnhl'l iir i fiirhftllande till Je sektoriella 

organen :tv kornplctterande natllr. Sedan statsmakterna värcn llJ7H fattat 

hc'>lut 1Hn vis-.a fiiriindringar av STU:s nrganisatinn och verksamhetsin

riktning. har STL gctts kraftigt i.ikaJe re•rnrser och insatserna har alltmer 

inrikt:th mnt inJuqriella utvecklingsprojekt. STU svarar för ca 10 1 ; av de 

statlig;1 utgifterna fiir forskning llCh ut,·el·klingsarbete. hir b11dgctåret 

l lJXO/H 1 l"iireslas en betydande ökning av STll :s resurser. vilken som 

inlcdning<.,\ is niimndes avses for hl. a. kunskapsuppbyggnad in11m omr;'1-

dena elektronik. informationstcknik . materialteknik och bioteknik. 

hir att komplettcra det st i.id Li.:h den finansiering snm bmnas a\' STU. 

de regionala utvecklingsfonderna 11ch Svcrigcs lnvesteringsbank AR har 

nyligen inr~itlah 1-\)nden för industriellt utvccklingsarbete - Ind11.1tr!fim

J1·11. Fonden har till uppgift att stödja utvcckling av nya pwdukter. prl'

cesser och system för industriell produktion 1indu,tricllt utvecklingsarhe

tel. Verksarnhcten helinner sig alltj~imt i ett inlcdningsskcdc. men det sti1r 

redan klart all intressct för Jct stiid fonden kan liinma jr .\tnrl. 

hirsiiksverksamheten med 1e/..11ikimporl s~itts i gäng sucr.:essivt under 

innevarande budge1fo-. Arbetet led~ av en s~irskild kornmitte och finansi

erns fri1n ett siirskilt anslag. 

Rymdverksam het 

Statsmakterna beslöt vären 1979 om en vjscntlig ökning av statens 

insatser pä ryrndomr{1dct. Denna ökning har nu inletts. Regeringen har 
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enligt ribdagen-, bl.'rnyndig;1mk fallat bl.'slut <1111 ;11! -.,iitt;1 ig:111!o! tre natill· 

11l'ila 11lv.:di.lingsprnjekl. v;1rav d<:t viktigast!..' ~ir ddiniti<insfa'il.'11 fiir en 

swn-,k vetenskaplig 'atel\it. Bl.'slut har <>cksi1 fall ah um tkltag;1mk i vis-,a 

mindr.: samarbt•hpn>jekt inom tkt curllpl.'i.,ka rymd11rganet ESA. L:ndl.'r 

vitrl.'n l'JHO k<tn frf1gan 11ppk,1111ma om S\'crigl.' -.,kall J1.:lt;1 i 11{1gllt yttl.'rligarl.' 

-,t\irrc samarbl.'hprujl.'kt. 

Energiforsknin~ 

t-:n ,iikcr ,1d1 tillförlitlig cnergifiirsii1jning med min-,ta miijliga mil_iiip:1-

Vl..'rkan iir en grundlilggandc fiirutsiittning fiir ckonnmisk nch SlH.:ial utVl.'l"k

ling. El! viktigt bl i l.'nl.'rgiptilitikcn i1r utvcclding av ny teknik för utnytt

jande av L'm:rgikiillor av nlika slag. friimst s:1dana sum fiirl.'komml.'r im1111 

1'1ndet. li<.:h for l.'lkktivarl.' 11tnyttj:rndc av l.'lll.'rgin inurn l>lika -,amhiilhsck

tnrl.'r. 

ltllltll Huvudprogram Energifnrskning tinan~ieras forskning 

tlL'h utvL·cklingsarbl.'ll' samt upplinningsvcrksamhl.'t innrn energillfnri1det. 

Andra statliga stiidätgiirder. bl. a. bidrag till prototyper od1 denwnstra

tillnsanliiggningar. iir av.,l.'dda all umkrbtta all ny tl.'knik ta' i bruk. 

Ribdagen beslöt värl.'n 1979 um ökadl.' insatsl.'r pft teknik för utnyttj;111de 
av snlviirme .. ii.vcn insaberna innm huvudprogramml.'t pt1 fnrskning ,1.:h 

utn·.:kling ri>ranJe ny klllteknik skulle ökas. 

l.lmkr Sl>Inmaren 1979 har regeringen bl. a. gndkiint bl.'slut av niimmkn 

for energiprodukti1.rnsforskning nrn upphandling av tv{t stora vindkraft

Vl.'rk. Aggregaten bcriikn;i-; komma i drift under ilr l9~C. Fkra viktiga 

projekt riirande anviindning av inhemska råvaror som nsiittning för irnp,ir

terad olja o.:h utnyttjande av solviirme fiir byggnads11ppviirmning pi1gt1r 

r. n. l.'lkr bdinner sig i langt fram~kridl.'t planeringsstadium. 

Omoricnleringt'n av wrksamht'ten inom Studwik Encrgitt:knik AH mot 

bl. a. insatser riirande fi.irbdinning och omvandling av inhemska briinslcn 

fortskrider. Riksdagen har nyligl.'n anvisat siirskilda medel för ckonomi:;k 

rl.'konstruktil'll av bolaget. 

F11r~knings- och utve.:klingsarbelet rörande produktion ot:h anviindning 

av syntl.'tiska drivmedel fortsiittcr. Svensk MetanohJtvcl.'kling AB:s verk

samhet in,im omri1det har ökats. Inom regeringskanslil.'t bereds f. n. flirslag 

om en demonstrati1.msanliiggning för framstiillning <tv metanol ur inhemsk 

r{tvara. 

Delegationen ([ 197.'i: 02) for enl.'rgiforskning har i uppdrag tdir. 1979: 61) 

att utarbeta förslag i olika ambitionsnivåer for cnergiforskningen efter 

utgimgen av budgetfaet 1980/81. 

En u1vtirdcring av organisationen av cnergiforskningsprogrammet. med 

bl. a. fem särskilda programansvariga organ. utför:, f. n. av en siirskild 

utrl.'darl.' (( 1979: 10) inom raml.'n för en ~törre översyn av myndighctsor

ganisationen pti energiomrt1det m. m. <<lir. 1979: 62). 
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lnkrnationcllt samarbete 

Fiir all fa del a\· rL·-.ultaten av det teknisk-vetenskapliga arhete Sllm sker 

i olika l:inder deltar Sverige i -.amarhctct inom flera olika internationella 

organisationer lll.:h samarhetar ocks:'1 pft bilateral bas. 

Inom ramen fiir < >LCD:s kommitte fiir vetcn-.kap-.- och teknologipulitik 

(t'STP1 hcd1 iv.s studicarbet..: inom fem :imnesomr:·iden. Dessa herör rela

tionerna mellan teknik. vetenskap od1 ekonomi. forskning-.systemch ut

formning. tekniskt-\ etenskapliga relationer med utvecklingshinderna. in

formatiim-.-. dator- och kommunikationspolitik samt forsknings- LH:h ut

ved.lings-.tatistik. Representationen i CSTP delas mellan industri- och 

uthildningsderartementen. vilka od.-.:1 svarar för bevakningen av ett -.ton 

antal tillfalliga arhehgnipper som <itts upp fiir olika stlldier. Ett llcrtal 

myndiµhett:·r deltar i dessa grurrer. 

Ln l1ctyd;mdc in>ah har 11ndn senare tid ;[gnats frägan om den tekniska 

utvccklingens nill i diskussionerna inom FN tlfll en ny ekonomisk världs

ordning. Pi1 dat;1omr{1dct undersöks de syssel<ittningsmlissiga och ekono

mi..,ka k11nsck venserna av en fortg;\ende datorisering och automatisering. 

Vidare utarbetas internation.:lla riktlinjer fiir reglering av datafliiden över 

griinserna. 

Inom ramen for COST t(\1operati1m Scientifiquc et Technique\ hedrivs 

konkrl'I forskningssamarbet.: mellan de nio EG-statcrna och tio andra 

v:istcuropciska liinder. ArbctL·t hedrivs inom nio fnrskningsomraden niim

ligen datateknik. teleteknik. transportteknik. occanografi. metallurgi, mil

_ii.ivi1rdstd:.nik. mekon1l,1gi. _inrdbruksteknik 11ch livsmedelsteknik. Det 

-.istn:imnda omd1dct har intniducerah av Sverige. Nya projekt har under 

ar l'J7l) sath igt1ng inom bl. a. tcle-. miljiivftrds-. transplirt- nch livsmedeb

tcknik. 

COST-kommitten utnyttjas ocks~1 Sl'm kanal för erhjudanden om hilatc

ralt -.amarhete mellan EG och utanförst[1ende stater J..;ring olika EG-prn

jel;t. 

Overliiggningar har undn t1r 197'! pf1gfttt mellan Sverige och EG om 

samarbete pä informati,,ns- m:h 1h1kumentati1111somr?1det kring det nya 

datan;itct Euronct. En niira slutlig iivercnsk11mmelse har nåtts om att 

an-,luta cll svenskt dataniit till Furnnct. vilket kommer att möjliggöra 

iim~e~idigt uthytc av teknisk-vclcnskaplig information. 

Sverige deltar ncks:'1 i det tekniskt-vetenskapliga samarbetet inom FN :s 

eurnpakommission tECEl samt FN:s rymdkommitte och dess tekniskt

' ctenskapliga och juridi~ka underkommitleer. 

lrlllm det intc1·nationclla energiorganet (IEAJ deltar Sverige i cll omfat

tande forsknings- och utvecklingssamarbetc inom friimst områdena förny

bara energikiillor och energisparande. Sverige viinta~ under den närmaste 

tiden g{1 med i ytterligare samarbetsprojekt rörande bl. a. kolförbr;inning 

och L'nergihöpanrndc iltgiinkr in11m industrin. 
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Svensk fusionsforskning an-;liih i"1r I 1J76 I ill den e11ro!1eisl-.;i ;1ln11wnergi

gemenskapens. Euratom. pnigram for .-,iikandt: d'ter miijlight:tt:r all 111n~1t

.ia fusionsenergi för kraftpn1duk1ions~indamill. l.'ppbyggnad av en slor 

gemt:nsam fiirsiiksanliiggning . .loinl Eurorean Tonis . .I 1-:T. p:1g:1r n11 i 

Culham i Storbritannien. 

Sverige har bilaterala samarhL'havtal mt:d alla Je iisteuropeiska 1;111-

derna. med Kina rn.:h Indien samt med vissa andra mera betydamk ut veck

lingsl[inder. De tlesta avtalen innefattar friimjandt: ;1v tckni-.1-.t-Vt:li:nsbr

ligt samarbete. En översyn av samarbetd giirs vid regelbundna k11m111is

sionsmiiten viixelvis i Sverige oeh i resp. land. Arbdet tiicker my~·ket 

breda falt under ett llertal Jepartemenls ans\·arsnmrtiden. 

Bilateralt samarhl'le inom forsknings- och utveeklingsomriidt:t bedrivs 

oekst1 med ett llertal liinder i viis1viirlden. I de flesta fall skn samarhdcl 

direkt pt1 myndighets- eller l"iiretagsniv:1 ut;m formella qafli!!a avtal. 

Verksamheten vid styrelsen för teknisk utn~ckling 

Slyrelsen for teknisk ut veckling (STL') iir central förvalt ningsrnyndighel 

fiir statens stöd till teknisk forskning 11eh industriellt 111veeklingsarbe1e. 

STU har till uppgift hl. a. att fiilja den tekniska utvecklingen. att initiera 

samarbete. att ta initiativ till tlch stödja teknisk forskning och ind11striclll 

11tvc.:klingsarbcte. att gc råd \H.:h stiid 111 11pplinnare samt att l'lirmc:dl;1 

forskningsresultat till kommersidlt utnyttjande. 

STU leds av en strrcbc. Chef for myndigheten iir c:n gcneraldircl\liir. 

Inom verket finns fem pnijektenheter. en servicec:nhc:t. c:n intc:rnaliom:ll 

enhet, en administrativ enhc:t och en planc:ringsc:nhc:t. 

Vid STU fanns den I juli 1979 '!.7 I anstiillda. varav 144 var handHiggarc:. 

Vid STU tillämpas programhudgetering med följande: programindc:lning. 

I. Industriellt oeh samh~illsinriktat tc:kni~kt utvceklingsarhete 

, Kunskapsutvcekling 

3. lnternationdl kontaktverhamhcf 

4. Myndighctsscrvice 

.5. Drift av forskningsstationc:r 

Programmet Industriellt och samhiillsinriktat tekniskt utveek!ingsarbc:ll' 

indelas i följande delprogram. 

a. Insatsområden 

b. Teknikområden 

e. Industriservice 

d. Förmedling 

STU :s verksamhet under programmen I -4 finansic:ras frf111 resc:rva

tionsanslagel F l. Styrelsen för td.:nisk Ulveckling: Teknisk forskning ,i.;h 

utveckling. 

Stöd till forsknings- och utve1.:klingsarbcte in~lm enc:rgiomrf1det inom 

ramen för Huvudprogram Energiforskning liimnas, uppdelat pil stir~kilJa 

program. från anslaget F 13. Energiforskning. 

16 Rik.l'dagen JY79/80. I .1aml. Nr IOU. Bilai;u 17 
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l'nigram 5 tinansier<IS rr:111 fiirslagsanslaget F 2. Styrelsen fiir td;nisk 

utveckling: Drift av fnrskningsstatinner. Detta anslag for i rri11L·ir inte 

belastas. Fiir all liisa tillfiilliga eller -;;isongm:issiga likviditehrrohli:m fl.ir 

drift av l"1H·skningsst<1tioner disronerar STU en riirlig kredit i riksg:ildskon

torct rt1 I 00 000 kr. 

hir finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel under rl'Sl'r

vations•m-;lagi:t F 3. Styreh.en fl.ir teknisk utveckling: Utrustning. 

t• I. Styrelsen för teknisk utwckling: Teknisk forskning och utn~ckling 

197'1</79 Ugifl '3202162X7 

1979/XO Anslag 416550000 

/ 980/X I Förslag 476550000 
1 Oi-.ponerat .l:i:i ~48 0110 
2 (klisponerat 2 022 000 

Rescrvatillll "1690'i I IX6 

Fl.iljande sammanst:.illning ger en cklinomisk övnsikt av verksamhell'n 

under detta anslag I milj. kr.l. 

1978/79 1979/80 1980/8 1 
l!tfall Beräknar 

STU STL! Föredra
gamkn 

---·---··-·---·-·-·---------------------------

Kostnader 

l'ro[!rarn I 
lndw,triellt o..:h samhälls
inrikt<1t tekniskt ut vei:k
lings<1rhete 

Rymdvi:rksamhet 
Pro[!ran1 2 

Kunskapsutvci:kling 
l'ro[!rnm 3 

Internationell k11ntakt
vcrko,amhd 

Pro[!ram 4 
Myndighcrsscrvii:c 

Information sförsii1jn i ngs
vcrk sam het 

()fördelade medel 

Summa kostnader 

A vgar finansiering utöver 
anslag 

Årerhctalnin[!ar m. m. 
Minskning av rescrvatinn 

Summa anslag 

233.3 
8.8 

110.3 

11.7 

I J0.5 

374,6 

19.0 
2.5 

353,I 

1 Inkl. informationsförsö1jningsverksamhet. 

252.5 336.1 293.0 
10.1 13.6 11.5 

120.0 178.6 15~.o 

14.2 19.2 15.9 

4,3 6.1 5.2 

7.5 9.9 8.0 
20.0 22.0 5.0 

428,6 585,5 496,6 

12.0 12.0 20.0 

416,6 573.5 476,6 
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s1.1·rd1·,·11,li'ir 1d.11i.1!.. !lll't't'f.:ling 

Statsmaktnna har fiir verk.,amheten vid STL' angl'tt tr<' lwv11d11ppgilkr 

tpnip. 1977/7X: 111. NU l'J77/7X:75. rskr l'J77/7X:Yil J. 

Den fiirsta innl'hiir att med hjiilr av tillgiinglig L'llcr ny IL'knik friirn.1•1 

ut vecklingen inom olika samhiillssd: t<ire r - s11111/ilil/.1·s,·I.. ,, ,,.,., 1/ic11. lrwnt 

dL· sektorer diir -,iirskilda resurser finns for planering lll'h ledning av f.,rsk

nings- och utveckling-,arbelt' hegriin-.a-, d<ick STU:s uppgift till att i mf1n av 

lxhov hitr;ida med sakkunskap och l'rfarenheter. F11 andra hu1 uduppgift 

;ir att friimja indu.,trins in1wvationsv<.'.rksamhet och tckn1sk;1 kv;tlill't .. 

i11d11.11rirullc11. STL::s resurser anviinds hiir fiir bl. a. s1iid till '''dant ut

VL·cklingsarhl'll' diir dl't tekniska risktagandet iir stort utan att l'tt direkt 

-,amhand föreligger med <lllll.'.delbara -,ven ska samhiillcliga hd1n\'. men 1far 

rl'sultaten bedöms kunna bli kommersiellt drdcfulla i inll'rn;1ti<111ell knn

kurrefö inom och utom landl·t. STU:s tn:dje hu1 uduppgift ;ir att innm den 

tekniska for-,kningen hii.ia den vo:ten-,kapliga niv~in od1 iika k1111nandl'l 

irlllm skilda omrf1den · ,li •r.1!..11i11g.1.11ii1f;1111d1· rolll'n. 

STU:s pnigrnmstruktur ;ir mtdinriktad ,1d1 har -,in 11tgfu1g-,punl\1 i dl' tri: 

roller som slatsmakll'rna har angivit fiir STU. Pnigram I. Industriellt <IL'h 

samhiilbinriktat tekniskt utvecklingsarbete svarar llllll lk tva forsla rol

lerna - samhiilbsektornillen och industrirollen -- genom kompctcnsurr

byggnad ''ch koncentrerade insatser in,im utvecklingsh;ir<t <llnrt1de11 -,amt 

ge11llm stöd till innovationwerksamhet. Program 2. Kunskap-,utveckling 

svarar mot den tredje rollen. som iir forskningsstödjamk. 

l'mler proi;r;un I gi'irs insatser pf1 insatsomrt1den. teknik,1mri1den '".:h 

serviceinriktadl· aktivi1e1cr. s~isom industriservice och fiirmedling. 

C nder delprogrammet I n~<1tsL1mrt1den gerwrnfiirs ~tiirrl.'.. k1.1nkri:1 rnitlin

riktade insaher fiir utveckling av prod11k1cr. processer. mel<'der eller 

systern av betydelse fi.lr olika omrftJen av n:iring-,Jiv och samhiilk. 

Delprogrammet Tekniknmrf1den innefattar teknisk-industriell utveckling 

a\ rnidukter. rr<icesser. metoder eller system s.H11 avses utnyttjas i ind11-

striell eller annan verksamllL't. 

l 'nder rroi;rammi:t Kunskapsu\ vei:kling genomfors fup;knill!,!S\ i:rksam

hel som ~yf\ar till att ta fram ny teknisk-vetenskaplig kunskap elil'r kl>mpc

len-, av be1yddse flir STL.':s ansvarsomrftdc. 

Under de si:nastc ärcn har ett stort antal u\redningar gcnomforh i -,yfte 

att analysera forutsiittningarna för Sveriges industriella framtid. Fn ge

mensam slutsats iir att den tekniska forskningen <.Kh ut vei:kling<'n har sim 

hety<lelse for den wenska industrins internatit1ndla konku1 ren ... kraft ,ich 

for en bibeh:lllen levnadsstan<lard. STL! har sel\ det s,im sin 11ppgif\ att 

identifiera behov av kunskaps- och teknikutveckling in,im omr~1den '-lim pf1 

sikt kan bedömas viisentliga fi:ir Sverige. Getlll!ll STl.h egen planering lll'h 

genom utnyttjande av det material som framlagt>. i övriga utredningar iir 

förslagen i åreb anslagsframställning underbyggd~1 på ett ;;',itl sL'll1 inte 

tidigare varit möjligt. 
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STl.l:s fi.irslag till iikaJL' insaher 11mkr b11dget:"lre1 l'Jl-ill/XI har ti>l.iamk 

inriklning. 

- Lll nylt ins;1tsomr;·1de. 

Kraftigt iikadl' insalser inom Jelrnigrammel Teknik1imrf1den od1 irlllm 

rrogrammet Kumkar-,utveekling med inriktning mot 11mr:·idena verk

stadstl'knik. hiot.:knik. d;1tat.:knik ol'11 eil'ktninik. malL'riallL'knik. nlt'di

einsk leknik 1.\\.:h bhemedclsteknik. kemiteknik samt mineralrL·s11rs- 1.ich 

geoteknik. 

- lnriillande av sitrskilda befattningar \'id dl' ll'kniska fakultL'lcrna mnl

svarandc rtidsprokss11rer innm siirskill angcfagna omrtidcn. 

- (>kat stöd till 11rrfinnare 01.:h mindre fi.irctag. 

·- Ökadl' resurser for regional rrnduktutvl'eklingsservicc till mindre oL·h 

mcdelslora fi.iretag. 

- Siirskilt stiid till industriellt inrik1adl' rrojl'kl inom L"ncrgiomradl'l. 

- Viss utbyggnad av attach~vcrksamheten. 

- Ökade medel fi.ir rrojcktverksamhet med inriktning bl. a. r;1 teknik for 

u-landsmarknaderna. 

Kraftigt ökade insatser för att stimulera teknik11prhandling. 

Program I. Industriellt och samhällsinriktat tekniskt uh·ec:klingsarbete 

Under detta pnigram rlaneras. genomförs nch urpfiiljs STU:s insatser 

på inn1lVa\ionsinriktad verbamhet av betydelse för olika samh~illssekt11rer 

och niiringslivet. Pn1grammet syf\ar till att genL"rera ny ll'knik och till 

effektivare anvlindning av si\.vlil ny som tidigare kiind teknik. Vidare syftar 

programmet till att genom uppsökande regional verksamhet öka STU:s 

kontakter meJ enskilJa och företag som har utvecklingsbara i1..ker fiir att 

stimulera dem till fortsatt utved.ling och nyttiggiirandl'. 

Program I lir indelar i fyra delrrogram. 1-Wnill kommer dl kmll' fiirl'sla

get Jelrrogram Arbetstagarrroj.:kt. Fiiljandl' sammanstiillning ger en ek1i

nomisk översikt av verksamheten inom rrogrammet tmilj. kr. 1. 

---··------------------···------- -
Program I 
Delprogram 

I a. lnsatsornr~1dcn 
I h. Tcknikornr!ldi:n 
I c Industriservice 
Id. Förmedling 
I c. Arhetstagarprojekt 

.----·· 

De I r ro gram I a. Insatsområden 

1979/80 1980/H I 
Beräknar 

STU STU 

37.9 49.3 
199.1 267.1 

12.4 15.~ 
3.1 4.4 

252,5 336.I 

Föredra-
ganden 

-----·---

43.5 
225,4 

10.R 
3.3 

10,0 
293,0 

Inom delprogrammet genomförs större, konkret malinriktade insatser 

för utveckling av rrodukter. processer. metoder eller system av hetydelse 
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forplika rnnr;·1dl'11av11:iring~li\· Pch sa111h:ilk. lnsatsl'rna skall vara bl'griin

sadc till tid och omrattning cnli!,!t en riir satsningen uppr:ittad plan. lnsat

~crna kr:ivcr i rl'gl'I ett ornfattande plannings- och samordningsarbett: 

11tllirt a\' dkr initierat a\' STl:. 

under 'innevarande b11dget;1r pi'1g;1r i enlighet 111ed statsmakternas beslut 

verksamhet irwm LI insatsomr:1den. ln1Hll ni1> av dl'ssa omr:1den p:ibiir

jades verksamheten under budgeti1ret 1978/79. Verksamheten inom de 

restt:rande fyra 1>rnr:'illena har p:'1börjah under innevarande budgetiir. Pi1-

gi1ende verksamhet inom samtliga LI insatsomr:·1dl'n föresli1s fons;itta un

der budget;'1ret 1980/X I enligt följande sammanst:illning !milj. kr. l. 

---·----------

Storhiik 90 
Kollt:ktiva transporter 
Olje- och gasutvinnings-

ichnil.. till havs 
Sttilframstiillning ur 

ro,rurrika malmer 
Gj1njiirnsprodukter 
Hydrometallurgi 
Rening av vcntilations-

l11fl i industrin 
Sjuk vftrdsmiljö 
Trafiksiikerhet 
Framtida jiirnvcrk 
Bl1>d och bludprndukter 
Grundliiggningsteknik i 

tätort 
Datorbaserad hildh~hand

ling 

1'~1ht\rja

dl·s 

197'11./79 
1978/79 

t97K{7Y 

llJ78i79 
1978/79 
1978/79 

1978/79 
1978/79 
1978/79 
1979/80 
1979/80 

1979/80 

1979/80 

-- ··-- -----------

K1-stnalt 
1979/80 

3 . .'i 
.. u: 

4.4 

I.I , , 

, , 
3.ll 
4.9 , , 
."Ut 

I. I 

3.3 

37,9 

Knstnad Total
llJHll/K I kostnad 

3.7 
5.ll 

4.(l 

.U 
I. 7 
3.5 

3.3 
3,3 
5.11 
2.4 
4.4 

, , 

4.5 

46,3 

21.4 
24.7 

21.4 

17.8 
I O.(i 

11.0 

I0.5 
18.4 
21.9 

8.8 
20.1 

12.ll 

18.8 

217,4 

vara av
slutat 

1983/84 
19~C/83 

1983/84 
1983/84 
1981/82 

1981/82 
1984/85 
1982/83 
1981/82 
1983/84 

1983/84 

1983/84 

STU föreslär för budgetäret 1980/81 att arbete p{1bör:ias inom ett nytt 

insatsomri1de, nämligen teknik för nljebekiimpning till sjöss samt för be

kämpning och sanering av olja i slrandnmcn. Satsningen sträcker sig över 

en fcmiirsperiod med en total kostnad p:'1 .~O milj. kr. För budgettiret 1980/ 

81 blir kostnaden 3 milj. kr. 

- O(iC'hd.ii111r>11i11g/.rn11eri11g. STU:s insatser syftar till att vidareut

veckla och förbiittra befintlig teknik för oljebekämpning till sjöss och för 

bekämpning m:h sanering i strandzonen samt till att ta fram ny teknik som i 

mi~jlig 111[1n kan avhjälpa de brister som oljebekämpningstekniken i dag är 

behäftad med. Insatserna kommer att anpassas till och samordnas med den 

övriga forsknings- och ut vecklingsverksamhet inom oljebekärnpningsom

rådet som bedrivs av tullverkets kustbevakning och statens brandnämnd 

samt den förutseddu forskning rörande oljeutsläppens päverkan p[t miljön 

som ligger inom statens naturvtirdsverks ansvarsomrtide. Erforderlig an

passning kommer att göras oeks~1 till de internationella forsknings- och 

utvecklingsaktiviteterna pt1 detta omr<)de. 
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Arbetet fiirhered• u11dn innevarande hudget:ir inom delrnigra1nme1 

Tcknikomr;idcn ge1w111 en .,iir,kild rn1gra111ko111111iue med n:rre..;enranter 

fiir heriirda myndigheter 1H.:h organisati1111er. 

FiirheredeJser r;'tg<ir \H.:ks:i fiir framlida insalSOlllf;·ilfen for teknik för 

bcgriinsning av luftfiiroreni11garna \id Pljefilrhriinning sam! fi.ir djurrro

srektcringsteknik. 

STL/ framhälkr de \llllfattandl· kra\' SOlll stiills p;·t STll i form av rlane

ring oeh samordning av de olika aktiviteter s,1m finns inom ramen för ett 

insatsomr:ide. STL: har ansvaret för all g<.:n<Hnfiira arbetet och för att 

resn ltat som kommer fram 11 vt t iggiirs. STU: s personella resurser iir be

griinsade ,1ch n1:1ste fiirstiirkas innan STL' kan ta r{t sig ansvar för att 

genomföra ytterligare i ud1 fiir sig angeliigna insatsumr:tden. 

Delrrogram lb. Teknik11111r;idi:n 

lklrn1gra111111ct omfallar 11tvi:ekling av rrodukter. rroei:sser. metoder 

eller system som avses utnyttjas i industri.:11 eller annan verksamhet. Till 

delpr11grammet förs iiven s;·,dan forskningsverksamhet som behövs för all 

utveeklingsarhl'te skall knnna genumfiiras. Delprogrammet Ur indelat i 

fiiljande fem underrrogram. l'rocessteknik. Tillverkningsteknik. So..:ial

teknik. Informations- och -;ystemteknik samt Produkt- och urrfinningsut

vi:..:kling samt r;1dgivning. 

Sammantaget mot S\ arar ddrmgrammet Teknikornrt1di:n STL' :s totala 

ansvarsomri1de inom den tekniska ut ve..:klingen. Produkt- o..:h uppfin

nings11tveckling samt r;1dgivning inbegrirer ~iven ddgivning i tekniska. 

ekon11111iska o..:hjuridiska frilgor till mindre företag och enskilda rersoner. 

Sistniimnda ll111ri1de föresl{1s f:i mveket kraftigt ökade resurser. STU 

fiiresl{tr LKksit förenklade stiidfonrn.:r fi.ir urrlinnare och avser att genom

föra enklare rutiner vid handHiggning av hithörande iirendcn. 

Inom omr:'1det l'ro.:i:ssteknik fi\resl;\s ökade insatser framför allt rörande 

rulvermetal111rgiskt framstiillda material. rolymerhaserade fiberkomro

siter och sre..:ialkeramer. lnom ,1mr;'1det rrioriteras även vattenhehandling 

o.:h iitervinning. 

Inom l>mddet Tillverkningsteknik framhi\lles en rad insatser i riktning 

mot mekanisering tll'h automatisering. Bl. a. behöver tilHimrningsmöjlighe

terna förs. k. adartiv stvrteknik utvecklas. Viktigt iir ocksii utveckling av 

triiteknik och siirskilt triikemi i syfte att förbiittra egenskaperna htis si1gade 

triivarnr. 

Inom omr;1det So..:ialteknik föresbs ökade insatser rä medicinsk teknik 

och l~ikemedclsteknik samt bioteknik. Inom förstniimnda omn'lde finns i 

Sverige en frams1;·1ende forskningsvcrksamhet som ger utgi'mgspunkter för 

11tveekling av mycket kvalificerade instrument. Svenska liikemedelsföre

tag har utvecklats mycket frarng<\ngsrikt och visat en utomordentlig förmä

ga att snahht utnyttja viktiga forskningsresultat. Vjdare läggs förslag fram 

om utveckling <tv bl. a. tl>talsystem för medicinsk informatinnsbehandling. 
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l110111 ,1rnr;·1de1 l11f(1rma1in11s- <K'h .\yslcmlcknik framhitllcr STl' hchtll'L'I 

a\' alt s1i111ukra iikad a11viind11i11g av modern clcktrt1nik i induslridla rrn

duktcr. l'i'1 th:ll<I <itl breddas iiven marknaden fiir svensk ekktrt1nikindu

stri. STl · fiircslar diirfiir all siirskill stiid skall kunna liimnas till besliillarl' 

av k11mla11rassatk integrerade krl.'har tfar tidigare urrhandlingwrfarenhe\ 

saknas. 

Slt11ligc11 flirl.'sbr STl' clt tilH'tggsrrngram inom c11crgiomr{1dct för stiid 

till anµdiigna rrn_ickt som utan omedelbart samband med de energiroli1isk1 

motiverade insaherna inom Huvudrrogram Enl·rgiforskning syftar till att 

generera 11\· teknik och nya rnnlukter flir olika samhällssektorer och 

11iiri11µslivct. 

Dclrrogram le. Industriservice 

lklprograrnmct omfattar verksamhet som syftar till att främja prndukt

ut veckling l1ch arbetsmetoder hos den mindre uch medelstora industrin 

sam\ att genom uppsökande regional verksamhet iika STU:s kontakter 

med företag och enskilda. 

I \'erksamhc1cn. Sllll1 i stllr U\stri.kkning rlaneras lillsammans med S\a

lcns industriverk. ing!ir alt i samarbete met.1 de regionala utvecklingsfon

derna ge scrvil·c till mindre och medelstora företag. STU :s urrgift itr dels 

al\ lillföra teknisk kompetens. dels alt verka för samort.lning av utvcck

lingsvcrksamhet föranledd av regionala stödinsatser. Genom att STU har 

ett fast regionalt samarbete med alla utvccklingsfonder har STU en aktuell 

övcrhlick iiver de olika bnens produktstödjande aktiviteter. ronderna kan 

d~irigl'11on1 hos STU knrnrlettera sitt heslutsunderlag före sina beslut. 

I verksamheten ingår ocks{1 att bistft samhiillsverkstädt:rna med att ta 

fram och utveckla nya rroduktcr samt att friirnja kontakter mellan högsko

lor. universitet och andra forskningsinstillltioncr [1 ena sidan och fri\rnst de 

mindre och medelstora företagen t1 den andra sidan. 

SamYerkan med utvecklingsfonderna sker i samarbetsgrupper som har 

etablerats i samtliga fän. Samarbetsgrupperna 

- ger information och rtidgivning. 

- hcdiimcr pniduktidccr. 

- ger visst finansiellt rroduktstöd samt förmedlar kontakter för finansiellt 

stöd fri\n resp. utvecklingsfonJ. STU m. 11., 
- !.;.artliiggcr företagens behov av nya rrot.Iukter. 

tieui:irner och förmedlar nya prot.lukter till företag. 

- bet.lriver siirskilda kamranjer. s. k. produktidc- och hehovsinventcring-

ar. 
Till följd av de regionala utvecklingsfomlernas utökade satsningar r<'1 

rroduktutvceklingsfunktioncn ställs ökade krav på STU-reprcsentanterna 

i sarnarbetsgrurperna. För ett meningsfyllt sarnarbele behöver STU ökade 

personella resurser si\ att varje STU-represcntant kan koncentrera sig pt1 

ett förre antal län än vad som nu är möjligt. Utökade bidrag till samarbets-
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gniprcr och till speciella pniduktid0- och hchnvsinvcntcringar föresl:ts 

ock -.;1. 

Dt·lpn1gra111 Id. Fiir111cdling 

l>clprl1gra111111ct avsl·r bitriidc med förmedling till c.xrloatering av urrfin

nings-. l(irsknings- och 11tvcl·klingsrcsultat. \Ulet iir att till tillverkande 

företal:( överföra st1dana av STL.I ej tidigare stödda uppfinnings-. forsk

nings- och utvecklingsprnjd,t som kan vara av hetydelse fiir svensk indu

\tris 1\11111\urrcnskraft dia p;i arma! siitt av samhiillsintrcsst:. Under delpro

grammet Teknikomr;iden bedrivs motsvarande verksamhet vad avser av 

STll tidigare stiidda projekt. 

Verbamhcten omfattar tcknisk-komrncrsicll granskning av projekt. för

mcdlingsinsatscr samt löpande ri·idgivning i förmedlingsfri·igor. 

För att kunna svara mot den ökande eftcrfrtigan p[t förmedlingsinsatscr 

och minska nuvarande rroblem med 1;·1nga viintetider behöver STL! ökade 

resurser till fiirmedlingsverksamheten. 

Under dclrrligrammct har s{islllll försöks verksamhet sedan budget~tret 

l977/7X administrerah stlid till teknikförmedlande företag. s. k. exploate

ringsforetag. Avsikten med sriider iir deb all minska dessa förd ags riskra

gamle, dels alt komplettera de anstrfö1gningar som görs vid STU att 

flirmcdla uppfinningar till exploatt:ring. Stöder har lämnats med bl. a. 

villkoret att medlen skall anviindas endast fi.ir den tekniskt-kommersiella 

granskninl,!en av projekrfiirslag. 

Den 1va:1riga försöksverksamheren har nu preliminiirt utvärderats med 

mycht positivt resultat. STU flircsl{tr d~irför att stöuet utökas för budget

Met I 9X0/8 I. 

Staft•n.,· cll'lt'g111io11 .f('ir r.1·111cl1·aksa111ht't, som under innevarande är dis

plinerar JO. I milj. kr. för nariondl rymdverksamhct unJer detta anslag. 

föresl:ir att 13 h36 000 kr. anvisas för rymdverksarnhet buugerf1rer 1980/81. 

Den del av delegationens verksamhet Sllm finansieras under detta anslag iir 

uppdelad pa tva dclprnl,!ram. Delegationens förslag inom de tva delpro

grammen innebär följande. 

l>en 11atio11ella n·111,/fi1r.1k11i11gt'11 har pt1g{1tt i Sverige under ca 15 ttr. 

Verksamheten iir av grundforskninl,!skaraktär och genomförs huvudsakli

gen i form av nationella eller bilaterala projekt diir svenska forskare svarar 

för huvuddelen av forskningsinstrumenten och för datautvärderingen. De

legationen föreslär en ökning av delprogrammet avseende ett forsknings

pn~iekt inom materialfysikomrt1det. Forskning inom materialfysikomrädel 

med utnyttjande av rymdteknik startade i Sverige är 1975. och experiment 

utfördes år 1977 och 1978 i samarbete med Förbundsrepubliken Tyskland. 

Experimenten omfattade stclningsförsök meu metallsmältor i tyngdlöst 

tillsttlnd vilket uppnt1ddes med hjälp av sondraketer. Detta forskningspro

gram föreslas nu fortsättas i sadan l'mfattning att en årlig uppsänuning av 
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L'n n1a1cri;1ll<•r.,kninµsrake1 bn giir;1s. l\.oslnaderna for eli(1nlcrlig iikning 

;1v n1aterialfurskni11gsrrograrnmet har herliknats till 700000 kr. varav 

3501Hlll kr. hi.ir belasta detta anslag. Totalt fiireslt1s .'i 3)0000 1-.r. för detta 

delprogr;1111. 

\'u1ii>11dlo n·111d1ilfri111p11i11gur omfattar s;'1viil tjiirranalysverksamhet 

s11m ind11stri11tve..:kling. Delegationen fiireslt1r ett hihehtdlande av inrikt

ningen a\ insaherna inomfliirra1111h.1,1111r1/dc1 lllllt överi'öring, hearhetning 

od1 toll-.ning av hilddata. siirskilt satclli1da1a. friimsl in11m mark- nch 

ve).!Clalionsumri1dct. Ytterligare res11rser hör emellerlid avdelas for att 

miijlig).!iira en amhitio1N1i\';·1hii.i11ing framfiir all1 fi.ir arparat11tveckling hos 

ind11s1ri11. För att stimulera 1>Lh utbilda potentiella anviindare vid företag 

111.:h 111yndigheter fi.iresl:'1r delega1ionen att ett siirskilt uthildningsprngram 

inr;ittas. vilket hcrliknas kt>sta Xl\lllltlll i...r. Fiir fortsatt 1l\ve1.:kling av enkel 

od1 hillig hildanah·s11trns1ning föresbr delegationen iikade insatser till en 

k11s1nad a\· 900000 kr. Vidare foresn\s att I milj. kr. reserveras fi.ir utveck

lingsarhett: f\ir anviindni11g av tj~irranalysteknik fi.ir insamling av mett.:uro

IPµiska data. Den under föregt1ende h11dgeli1r r:1hiir:jade satsningen inom 

\lr11r:1de1 i11rl11.11ri1111·1TUi11g fiiresl«1s fons;itta p;·1 oförlindrad nivr1. Medlen 

avses bli u1ny11jatk fiir studier av ulika pwjektallernativ som inte nf1tt ett 

s;idant stadium all de kan 1;iggas fram fiir regeringen. Totalt föresl:'.1s 

X 3llfdlllll kr. för dclrn)grammet nationella rymd\ illiimpningar. 

Program 2. Kunskap,uh·eC'kling 

Linder della pl'\1gram rlaneras. genomförs och uppföljs STl! :s sti.id till 

kun<.kapsutvel.'i...lande och kompetcnsurrhyggamk teknisk forskning. Må

let fiir insatserna ;ir att skara en kunskarshas for framtida utveckling av 

ind11striella rrol.'csscr. meloder och produkter inom sektorer som frfm 
industriell synpunkt fram..,titr som intressanta. 

STL: har delat in pl'\1grammet i tretll1n specifiL."erade och etl osrecificerat 

k1111skapsurm{1dL'. Denna indelning ;ir enligt STL! inte heltiiL.'kande cfter

S\llll ht~hov av nya insatser stlindigt 11rrstf1r p:'t nya omriiden. STli ;1r 

emellertid hercdd att beakta sf1dana tillkommande kunskapsbehov. 

Tekni..,ka l>mr:idcn snm \'~intas fa s;ir<.kilt stor hetydelse för utformning

en av framtidens rroduktionssystem och rrodui...ter har av STU bedömts 

vara elektronik-. material-. kemi- och biotekniknmr~idena. 

Ekktn1nikut veddingen gär myL.'ket snabht oL.'h har redan fätt stmt ge

n,1rnsla~ i industrin. TillLimrningsmöjligheterna Lir mf111ga men resurserna 

fiir utveL."kling av pnigrarn oL.'h övrig s. k. mjukvara. som hlir allt mer 

central i olika elei...tnmikhaserade utrustningar. utgi.ir en hegriinsning. 

Kl1stnaderna för mjuk vara dl1minerar redan i dag tiver kostnaderna för 

h:1nlvara i de flesta tilfampningar. 

lnlim material1Hnri'tdet riigär en utveL.'kling mot nya material med liigre 

energiinnehttll oL.'h hätlre egenskarer. vilket medger helt nya tillämpningar. 
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l 11\..:cklingL:n inn..:h;ir 1>..:k-,;1 ;111 J..:-;-.,a matnial lifta g..:-; sin -,lutliga form 

rL·Li<tn J;i dL· pr1id11..:..:r;1-;. Lk LT'~1l1L'r inte h;tra a11dra mat..:rial uwn bidrar 

11L·b;·1 till all ko1nenlion..:lla indu-.,tri..:lla h..:arbetning..,..,ll'g i ,.i..,..,a fall k;1n 

L' i im inn;,,. 

I iirelr;idare fiir ll'kni,ka hiig-;kolan i St1i..:khlllm. Chalmn' tckni-.,ka 

hiigsk11la odi 11ni,·L-r-.,i1..:1..:1 i Lund har ink1llnrnit m..:d ..:n -.,krivebe ang~i..:nd..: 

hL·h1l\e[ av (ikade fllr-;kni11g-;- llL"h utveck\ingsinsaher illlllll 1llll1";"ldel pOJ\

mer:t matcri;1l. 

Kemiind11stri11 arhet;_1r IllL'd utveckling av kemikalin ',l.Jlll i hiigre grad ;in 

tidigare ;\r ;rnp;i...-.ad..: till am·;indarn;1s beh1l\" och som -.,amtidigl tillgod1i-;n 

dL· iikamk milji.i- od1 energikrav..:n. l'i1 !ring sikt kan utveckling..:n inom de 

kemi-.,ka od1 bi11tekniska omritd..:na ge miijligh..:tn till radikalt nya prn

L"t'"l:'r 11ch pnid11kter. vilk;1 ;ir energisn{da neh kr:iv..:r mi"ittliga invc::...t..:ring

ar. 

Mycket tyder p;1 att en i.ikad integration mellan de,sa teknikomr;'uJen 

kan g..: upphov till h..:lt nya produkter. proces...n o..:h sy-.,ll:'m. Dellakan 

komma alt medföra L'tabkring av nya indu::.trifi.iretag med inriktning p;'1 

marknader. vilka till 'tL>r d..:I inll' ;ir kanda i dag. 

Det föreligger s{tlede-; enligt STL.I L'lt betydande behov av akti,·t sam

lande ~itg;irder innm n;imnda del1imri1den i syfte alt skapa en niiv;indig 

kompl'lensupphyggnad och kufökapsut veckling inom landet. 

STLI framh{11Jer beh11v..:t a\ kraftigt förstiirkla basresurser vid de tck

ni,ka hi.igskolorna. DL·tta ;ir dock inte i fiirsta hand en uppgift för STL.:. 

STL1 ;ir ett industriplllitiskt instrument och STL!:-., resurser biir inte bindas 

upp i form av hasstiid till hi.igskolcinstitutioner. 

l ngenji.irsvl'lrnskapsakademien. I VA. har i sin rapport Kunskap Lll:h 

konkurrenskraft föreslagit att STU far mi.ijlighet att inr;itta forskart_i;insll'r 

p:'1 nya lL'knikomrt\den. STC bitr;ider detta förslag n<..:h hemstiiller att STL.! 

för inr;itta -.,;·u·,kilda forskartj;imter inom ;imncsområden d;ir det iir angelii

get att snabbt bygga liJJJJ forskningsn:-.,urser o..:h kompetens. STL:s ram

pnigram. dvs. flertiriga konkret mrtlinriktade kunskapsutveckland..: insat

ser. bör kunna anviindas snm ett instrument fi.ir att bygga upp verbarnhe

ten och biir inriktas st1 att den efter ett inledningsskcde kan föras över till 

högskolan. Mot denn<i bakgrund finner STU att resurserna inom pwgram

met KunskapsulVL'ckling kraftigt behöver forst;irkas. 

Kolll'ktil"_fi1r.1kni11g finansieras genom ett flerårigt avt<tl mellan STL och 

en grupp av företag. Den kollektiva forskningsverksamheten har inslag av 

bt1Je innovationsverksamhet och kunskapsutveckling varför stöd utg~r 

dels frtm dclpr1,gram l b, dels frän program 2 beroende på verksamhetens 

karaktir. Arbetet styrs av ett ramprogram och bedrivs vanligen vid 

branschforskningsifötitut. 

Under b11dgctr1ret 1979/HO löper sammanlagt 30 avtal om kollektiv forsk

ning mellan staten och olika intressenter. främst inom industrin. Tre av 

dessa avtal iir nya riir ~iret och samtliga avtal som utgick den 30j11ni 1979 

har förnyats. 
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Iiwm ,j,,a l>mr:·1Lkn har STl · inlc varit den enda ,.;(atlif:!a ;1\ t;11'r;1rten. 

lrwm L'Xemrelvis l1mr;1Lkna \';1ttcn- od1 a\lorrsteknik od1 hrandfllr,kning 

iir staten' r;id fi_ir hyggnadsli>r,kning med 'l'lll avtalsrart. Seklnrari-,,·ariga 

myndighl'lt'r vis:1r intrL'SSt' ;1v att tillsarnm:1n-, med STU ;111,,ara fiir kollek

tiv fmskninµ inom \'i-,s:1 l1mri1den. Della forutsiitler Lh>ck :111 heriirda 

mym.light'ler har tinansiella ri::surser till s{1dan Vt'rksamht't. 

STLI finner det angeliigl'I :11t \l'klorans\':1riga myndigheter srel:1r L'll mer 

aktiv roll iin r. Il. lk sektoransvariga myndighell'rna har till urrgift all 

u1ifr{111 sektorm:tl rlanera och la fram undcrlai; fiir beslut lllll hur dessa rn:il 

ska urrn:·is. l iikande lthtriicknini; blir Jet niidviimligt att bedriva tilfonrad 

forskning flir alt kunna (iverfÖra sektors!..r:t\ till tekni-,k;i srcL·iJikatil\fll'l' 

liksl1m för att nmsiilla dem till konkreta beslut. 

STLI har samverkat med resr. sektor:111s\arig myndighet vid faststiil

lamk av vissa av de kollektiva ramrrngrammen. De sektoransvariga myn

digheterna h:1r dock inte rer,onella eller ekonomiska resurser alt tillriick

ligt aktivt kunn:1 m.:dverka viJ upphyggnad av pwgramm.:n. Del iir angeb

get att sektNa1bvariga myndight'ler i större utstriickning iin nu delar 

ansvarl'l med STL.: ocksti för finansieringen av den kollt::ktiva forskningen. 

Ett i.lkat tinansierings:111svar torde automatiskt leda till clt i.ikat engage

mang i planeringen. STL.::, meJd bi.ir i huvud.,ak ses som en komplettering 

till inJustrins ins:1lser inom Jen kollektiva forskningen. 

STLI har all inför varje förhandling om en forliingning av löpande avtal 

utviin.lera den Lli1tills beurivna verksamheten och ompröva sill engage

mang. t:tviirucring av verksamheten har skett vid fyra av instituten. t:nuer 

det kommanJe b11dgetfaet kommer ytterligare fem institut eller rampro

gram all utviirueras. 

STU före~lflr att 178.6 milj. kr. anvisa., för programmet. 

Program 3. Internationell kontaktnrksamhet 

Unuer Lletta program faller verksamhet vid STU som rör andra Hinder 

utom st1dan ~om iir direkt knuten till pagflende projekt unucr programmen 

for utvccklingsarhete och för kunskapsutveckling eller som enbart avser 

hitriide till departement och myndigheter i internationella fr[1gor. Program

met iir indel<1t i delprogrammen Kontaktvcrksamhet och Prnjckhamver

kan. STL' föresltir att ~ammanlagt 19.2 milj. kr. anvisas för programmet. 

Delprogram 3a. Kontakt verksamhet 

Delprogrammet avser finansiering av Sveriges teknisk-vetenskapliga 

attacheverksamhl'I. stöd till bilaterala samverkansorgan samt viss utred

ningsverksamhet. 

Teknisk-vetenskapliga attachekontor finns f. n. i sju fandcr. niimligen 

frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland. Japan. Kina. Sovjetunionen. 

Storbritannien och Förenta statt;!rna. Attachet;!rnas huvuduppgiftt;!r iir att 

hevaka uch rapportera om viktigare föriinuringar i FoU-pPlitik och teknisk 



Prop. 1'>79/80: 100 Hilaga 17 Industridepartementet 

lJ(\edding. L'l:1bkr:1 kontakln OL'h tllfora urrdragsvnksamhd. r--.falgrur

pl'r f(ir \'L'l"KsalllflL'lL'n iir friimsl f(irelag. derar!ement. myndigheter \ldl 

liirsknin!!si11';lil11ti1111er. All<teh~verksamhL'tL'n hcdrivs sedan den I januari 

197'1 surn en !'rish1ende verksamhL'l under namnet Sveriges teknisk-vl'len

.,J.;apliga al tad10vnk samhl'l I STATTL STATT leds av en styrelse tillsatt 

a\ c·hekn fiir industridepartementet. I styrelsen inglir representanter fiir 

industri-. utrikes- \1.:h handdsdeparlcmentcn. lngen.iörsvetcn-;kapsakade

miL·n. STL samt industrin. 

l 111\ln hudget;·iret I 97'11./79 har attachcverksamhetcn uti.ikats med ett 

k1111tor i Los Angell's 11ch med L'll hitr;idamk attachc vid Tokyokonhiret. 

Samtidigt har attachckontoret i Ottawa. Canada avvecklats. 

Bil:iterala s:1111arhehorgan finns f. n. rm:d Frankrike. Förhundsreruhli

ken T~ sk land och Japan. Dessa \lrgan kan utföra ett viisentligt forhcrcdl'l

scarbcte till bilaterala samarbet!>projekt. STU har konstaterat behovet av 

ett tidsbegr:in.,at sti"id till sl'krl'tariaten for det svensk-tyska och svcnsk

jap:111ska samarhcts\>rganct. Efter en övergängstid av tre tu· förviintas 

dessa till s!lirrt: delen kunna finansiera sig sj;ilva genom en ökad efterfrl1-

gan p:"1 deras tj;in ... ter. 

STl · ti:iresli1r att medel anvisa.; fiir tvl1 nya tjiinster för hitriidande 

attad1eer i Frankrike och i hirbundsrepuhliken Tyskland. 

Totalt foresll1' 10.:\'iOOOO kr. fi.ir detta delprogram. 

Delprogram _,h. Projektsamverkan 

f)elp1\1grammi:t omfattar sti.id till förberi:damk kontakter och för att 

siitta ig~ing internati1111ellt forsknings- och utvecklings,amarhete. 

Under fliregiiende budgetar har STLI gen\lmfiirt studier for att identifiera 

0111rad~·n diir s\ en sk industri har mi.ijlight:ter att utveckla rrodukter och 

processer anrassade till u-Hindernas fiirhällandcn. s. k. anrassad tekn\llo

gi. LJe1t:1 har resulterat i konkreta prnjektförslag och en ökad aktivitet 

\';intas nu im>m svenska föri:tag. Detta st;iller ökade krav p~1 STU:s pers\1-

nelh1 od1 ckurwmi.,ka resurser. för projektsamarbete med u-l~inderna 

fiireslt1r STU en iikning a\' resursi:rna fi.ir hudgetttret 19!{0/'!l. I. Resursfor

-.i;irknini;. kriivs lK"k-,ii fi.ir ett viintat sti.irre antal forheredande projekt med 

stahhandelsh111der. Tlltalt föresl~" ~ 617 000 kr. för detta delprogram. 

Program 4. Myndighetssenice 

Programmet avser STLI :s uprgift att vid hdl\lv hitriida departement och 

myndigheter med sakkunskap och erfarenheter. Bitriide vid förhandlingar 

meJ friinmwnde Hinder och internationella organisationer faller unda det

ta prllgr<1ll1. bi annan vi!.,. tig del av programmet iir de av STLl:s aktiviteter·i 

sam hand med td:nikupphandling s\lm inte innebiir direkt projektstöd. Pro

grammet iir indelat i dclpwgrammen Internationell myndighetsscrvice och 

Tel-,.nikupph;rndling. STU föresli1r att sammanlagt 6.1 milj. kr. anvisas för 

programmet. 
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Delpr\1gram 4a. lnternati\1nell myndighetsservice 

l>l~lpwgran1111et avser bitriide ~1l departement och lll\ ndighell'r sam

band llll'd fiirhandlingar med friimmande liinder och internationella organi

sati\iner. STU fiiresbr en fiirstiirJ..ning p;·1 grund av den iikade verksamht'

len inom ornr[1det anpassad teknologi. 

Totalt l'iiresbs 2 070000 kr. fiir detta delprogram. 

Delprogram 4h. Tl·knikupphandling 

l 'nder detta delprogram famnas bitriide med saf..kunskar oeh erfarenhe

lt'r ;·1t llt'partemenl och myndigheter. lklprogrammel syftar fiiretriidewis 

till all friimja en utiikad och fiirhi1ttrad teknikupphandling genom all aktivt 

pi1verka myndigheterna Ol'h stödja dem i tcknik11pphandlingsfriigor. 

STLI har noterat ett ökat intresse hos offentliga upphandlare för att 

förhiittra hnedning och handliiggning av s;·idana prnjekt. Aven om STU:s 

roll friimst iir initierande hör STL' följa upp det iikade intresset. STU vill 

ocl\s;·1 prii\'a all initiera teknikupphandlingsprojekt diir kiiparen iir ett indu

striföretag eller en industribransch. STl! fiiresbr dii1i'ör all resurserna för 

teknikupphandling utökas. Tntalt föresbs 4 milj. kr. fiir detta delprogram. 

l>d1•gl/fio111·11 .fi'ir 1·1'/l'ns/,at>lig och lef..nisf.. i11.fim11a1io11s/i'irsii1:i11i11g 

( DFI ). som under innevarande budgetar disponerar 7 .'iJ'.i 000 kr. för tek

nisk forskning. utvecklingsarhete och viss serviceverksamhet inom 0111r;'1-

det vetenskaplig och teknisk information och dokumentation under delta 

anslag. fiiresl:ir att 9 9.'iO 000 kr. anvisas för informationsfi\rsör:jningsverk

samhet b11dgeti1ret 19!\0/X I. 

DFI inriittades den I juli 1979. Enligt sin instruktion I 1979: 479) iir DFI 

central myndighet för fragor om övergripande planering och samordning 

av informationsförsörjningen fiir forskning och utvecklingsarbete eller lik

nande verksamhet. Delegationens verksamhet iir uppdelad pli tre program. 

Planaing oeh sanlllrdning, Forskning oeh utveckling samt Nationella ser

viceuppgifter. Delegationens verksamhet finansieras dels via ett anslag 

under utbildningsdcpartementets huvudtitel, dels via dctta anslag. Den del 

av vcrksamhcten som finansieras under detta anslag faller till helt Ö\'ervä

gamtc del under programmet forskning oeh utveckling men viss finansi

ering av övriga program avses ocksii ske. Delegationens förslag inom de 

tre programmen innehiir följande. 

Pr • .lgrammet Pla11cri11g och .1a1111m/11i11g syftar till att i1stadkornma en 

övergripande planering och samordning av inforrnationsfiirsi.ir:jningen för 

att fä en sammanhållen utveekling pil omr{1det och ett effektivt utnylljande 

av resurserna. Endast viss intcrnationell kontakt verksamhet belastar detta 

anslag och denna verksamhet föreslås fortsätta i oförändrad omfattning 

under budgethret 1980/81. vilket innebär 12.'i 000 kr. 

Inom programmet For.1/..11i11g och 1111·ecf..li11g stöds forsknings-, ut veck

lings- och försöksverksamhet för vidareutveckling av informationsförsör:i-
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ningl'n mot dl l'fti:ktivl lol~tls~·s1em. si1viil funktionellt som 1>rganisato

fr,1't. l.kkga1ionl'n förl'slM att insatserna under detta program ii1'as och 

inri1'tas pi:i rndPd11tvel'1'ling for faststiillande av inforr11ati11nsanviindarn;1s 

hehPv. systelllUf\'l'l'kling för infnrmationsfiirsör:jningsprocessen. fiirsö1's

Vl'r1'->alllhl'l fi)r UpphyggnaJ \ll'h U\nylljande a\' datahas.:r sam\ sJutli)!t!n 

uthildningsak1ivikter. J)clegationl'n fiir.:skir alt X 725 ()()() kr. satsa-; p:·1 

prngrnmmet fr~m det ta anslag. 

L'ndl'r pnigrammet Nati11111'ila .11·n·ic1·1111pgifia utgar bidrag till vissa 

organisationer lll'h sammanslutningar med uppgifter pi·i infPrma1ionsfiir

sii1jningsomri1det. Programmet inrymml'r oc1's:i viss hegriinsad r;·idgiv

ningsver1'samhet. Dl'legationen foresl<'ir att Vl'r1'samhetL'n [ir fortsiitla i 

oföriindrad omfallning under budgetarel 1980/81. vilket innehär en helast

ning p;1 detta anslag ml'd I. I milj. kr. 

/·.iire,/r11g11111 l1·11 

S J'l.J skall pa olika siitt frtimja en teknisJ,; U\VeckJing inriktad p[1 samhiiJ

Jl'ts och industrin..; hchov. De viktigaste mottagarna av STU:s stiid tir 

hiig~koleinstitutioncr. enskilda innovatiirer och företag. Dessa olika grnp

per bidrar var och en p:'t sitt still till att stiirka industrins knnkurrenskraft. 

Gl'1111m proje1'tstöd till mindre företag underlättas framtagningen av en 

ll'1'nis1' innovation. Ge1wm stöd till inn<l\'ati.irer ökas tillg~111gen pi\ bra 

proje1't. Genom stöd 1ill högskoleforskarna kommer en kunskapsupphygg

nad till st:ind som utgör en plattform för industriellt utvel'klingsarhete och 

en grund for uthildning av ingenjiirer och tekniker. 

Ett flertal utredningar har pi1 senare tid hehandlat svensk industris 

problem och 11tvec1'lingsmöjlighe1er. I alla dessa framh;'tlls vikten av Ie1'

nis1' fl1rskning och utveckling fiir atl bihch:·t1Ja ol'h stärka industrins kon-

1'11rrenskraft. Aven niir dl'! giillcr hurndinriktningen av insatserna p:'l detta 

nmr:·1dc rader relativt s1nr enighet. ~kningarna gitr dock isär när man 

niirmare försöker specificera inriktningen och omfa1tningen av dessa insat-

~l'r. 

Dl' gcnomfiinla utrcdningarn;1 pekar enligt min mening pit sv;\righeterna 

att försiika h~irleda detaljerade m!tl för den tekniska utvecklingen ur he

skrivningar av samhällets och miinnis1'ornas behov. Det är inte sv{1rt att 

fastställa övergripande mtll för den Ickniska utvecklingen utifrnn angefagna 

m~inskliga hehov. men va1je precisering kräver en omfattande planerings

process. Det kan ifrngasättas om det över huvud taget ~ir möjligt eller ens 

önskvärt att i detalj styra den tekniska utvecklingen. De lt1sningar som 

friprognoser i ett s:1dan1 system skulle leda till kan vara till stort förfang för 

samhällsutvecklingen. För att kunna utnyttja de möjligheter som marknad 

och teknik kan erbjuda i framtiden är det väsentligt att en bred kompetens 

finns sö.väl vid universitet och högskolor som i industrin. En styrning av 

samhtillcts stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhct är dock nöd

viindig för en effektiv anvtindning av Je hcgränsade resurser som stär till 
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fi1rl~1gamk. (irundad pi·1 analys av llt\·eL"klingstendenser lldl tri·1nga sek

tprer i r;·idamk svstcm m;'1ste samhälleliga stiid{1tgiirder kllllL"cntreras mot 

01nr;1den diir bdw\·et oL"h potentiakn iir störst. 

STl':s ins;1tscr för !,!rllndHiggandc kunskap·rnpphyggnad sker via pn•

grammct h.unsbpsut vc.:kling llL"h biir inriktas mot tidshegriinsade m[din

riktade insatser inom omri1dcn d~ir den tekniska kunskapsbasen m:1ste 

fl)rstiirkas. STl J hör inte finansiera upphyggnaden av hasresurser vid 

hiigskPlorna. För att STl.' :s insatser skall f:-1 avsedd effekt iir det dock 

viktigt att erforderliga hasresursn finns tillgiingliga vid högskolorna od1 

att k,impelt~nsen int11n grundforskningsomri·1det uppriitthidls. Parallellt 

med fiirstiirkning av STLl:s resurser till kunskapsutvcckling bör diirfi:ir 

b;1srL·s11rscrna l1d1 den grundliiggande forskningen vid de tekniska högsko

lorna riirsti.1rkas. Chefen for uthildningsdcpartemente1 har 1idigare denna 

dag fiircslagit en s;'1dan fiirstiirkning. 

hirsknings- od1 utvecklingsarbetc iir till sin natur langsiktigt. STLl:s 

verksamhet bör diirför planeras i ett tkr:1rsperspektiv. Fr. o. m. hudget:lret 

t9Xl/X2 hi.ir STll:s insatser enligt min mening bedrivas i enlighet med ett 

a\· riksdagen [?.tKlkiint tre;1rsprngram. Jag kommer senare att föresb att 

STl' far i uppdrag alt i sin anslagsfrarnställning för hudgetiH·et 19XJ/82 

reduvisa ett program för for~knings- och utvccklingsinsaber avseemk 

peril>den l98f/X2-19X.3/X4. 

Jag har under detta anslag beriiknat ett totalt medelsbehov av 476,6 milj. 

l\r. fiir hudgetilrct 1980/81 . .lag har vidare gjort en preliminiir fördelning av 

detta anslag p<i program. delprogram och programelement. Det ankommer 

p:1 regeringen att besluta om den slutliga fiirdelningcn pit program. delpni

gram och pr,igramelcment. sedan STU har redovisat sin detaljerade plane

ring a\' \ erksamheten för kommande hudgethr. Jag avser nu att niirmare gi1 

in pa verksamhctcn inom de olika programmen. 

Under inne\'arande hudgeUtr p!1g:lr inom (Jrogrw11 I. /ndusrriellt cwh 

s11111hiil/.1i11rd1111 t1'f..11i.1/..1 1111·1•ck/i11gs11rhete verksamhet i1wm ett antal i11-

.11//11•111rciil1·11. Verksamheten hcst;'ir av större, fler:1riga men tidsbegdin

sade insatser som s~ftar till att uppn[1 specifika mM. Verksamheten inom 

de p{;biirjadc in,atsnrnr;ldena hör fullföljas enligt tidigare uppgjorda 

planer. 

STL' har fiireslagit vissa insatser fiir forsknings- och utvecklingsarhete 

rtir<rnde system. metoder och teknik för hckämpning och sanering av olja 

till sjiiss och i strandzonen. Jag föresbr därför att ett nytt insatsomrf1de -

01.iehekiirnpning/sanering - tas upp enligt följande sammanstlillning och 

hcriiknar medel for detta under budgeti\rct 19XO/X I. 

·--------· ··---·· 

Olje he k lim rn i ng/ sant: ring 

Kostnad 
]980/81 
milj. kr. 

3.ll 

Total
kl1stnad 
milj. kr. 

30.0 

Tidsom
fattning 
~1r 

---- ·----· ·--------------
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li1\•11l insalsnlllrackt hiir enligt lllin lllening siir-,kild vikt liiggas ra 

S\ stc111tiinka11dc1 i sam hand lllcd \1ljchckii111pning 1H.:h sanering. :\li.ijlighe

tcrna att 11t11! tlja tcknikurrhandling som L'll instrnlllc111 för att stilll11kra 

fopdrning od1 utveckling i11llrn dett;1 01111\1dc biir undcrsiikas . 

.lag har under hand erfarit att medeb;'1tg:111gc·11 under delrnlgrammet 

hcriikn;1s hli n:igot lllindre iin vad som hn;iknats i STU:s anslagsfra111-

stiillning. Jag har diirför riiknat med ett n:·1go1 fagre belopp iin vad STLI 

tidigare redn\"isat. 

Ht1vt11.ldckn a\" Slll:s finansiella stöd till td.nisk forskning och utvcd.

lingsarhete liimnas inom dd1>r11gr11111 I h. l ('/,11i"o111rlllf1'11 och 11mg1w11 :!. 

f\.1111.1!.ur•.11111 t'.-1,/ing. Insatserna i1wm ku11skapsutvecklingspn1gran1met 

har tyngdpunkten ra forskning medan insatserna inom tekniko1rn·:idesp1\1-

granrn1et i h11\udsak avser industriellt 11tvccklingsarbetc. 

hir att Sverige r;·1 bngrc sikt skall kunna liisa nuvaramk strnkturella 

protilen1 med hiheh~ilkn lcvn;1dsstandard kriivs att nedskiirningarna in11111 

tillhakagiu:nd..: sektorer k11mbineras med att gynnsamma forutsiittningar 

sl-.apa-. för expansion i tillviixthra!1sd1er. i första hand verkstadsindustrin 

och den kemisl..a industrin. 

Jag har tidigan: framhi1llit vikten av en bred satsning inom olika t..:kniska 

t•mri"1den s;'1väl vid universitet tll:h hiigskol11r Sl\111 i ind11strin. Viss<! leknik

omr•idcn kan identifo:ras S<lill siirskilt viktiga för den svenska industrins 

liingsiktiga konkurrensfiirm~iga p:i viirldsmarknaden. Si1dana omriidcn iir 

elektronik. informationsteknik. materialteknik. kemiteknik och bit)leknik. 

l'vkd hiins~ n till den snabba utvecklingen inom omri1det elektroniska 

kompnncntcr och med tanke pi1 de st11ra satsningar !">lllll görs i v~1ra konkur

rentliinder har regeringen den 20 december 1979 beslutat att godbnna 

STL' :s fiir,lag att redan 11nth:r innevarande budgetM starta ett siirskilt 

trctlrigt ramrrogram fiir kunskarsut veckling inom umri1dct c IL' kl ron is k 

och ell'idrooptisk ktlmpt1nentteknl1logi. <..ienom detta pn1-

gra111 skapas en plattform for ett likat industriellt utnyttjande av elektronik 

tH.:h datateknik i system- och prnduktutveckling. Jag har beriiknat medel 

fiir detta program iiven under budgetim:t 19XO/X I. 

In ror mat i o n ~tekniken spiinner (iver m{mga omr;1den som iir av 

stort samhiilleligt intre-..se. Utve..:kling a\· utrustningar 11ch system inom 

dena tel-.nik,1nir~1Jc skapar miijligheter fi.ir gt'Pgrafisk decentralisering av 

niiringsliv och rnrvaltning och minskar bewcndet av fysiska transporter. 

Jag har beriiknat medel for ökade satsningar inom det informationstck

niska omri\dct. spe(iellt for metodutve(kling kring anviindarL•rientcrade 

-.;ystcm. 

Forskningen inom materia I om rad e t har under senare {1r gett upp

hov till ett sl\nt antal nya material si1som fiberkompositer. keramer od1 

amprfa mataial. l.lt vecklingen av pulvnteknik. ythehandling. plasf\:r, ke

misk behandling av trii m. m. har i ökad Ul'itriickni.ng möjliggjort en llpti

mering av pris och prestanda i enlighet med användarens spe..:ifika i.inske-
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111:·11. Den materialtekniska ut vecklingt•n hedii111s av 111:111ga helinna sig i en 

brytnrngsperiod 1ich svensk industri st:ir Lbrvid inför ge1lllmgripa11de l"iir

ändringar inom material1rn11-:1det. Vid prndukti1111e11 av vissa nya material 

erh[ills samtidigt den slutliga formen p:"i prod11klt'll. Hehp1·e1 :1v l'fkrfiil

jande bearbetning minskar s;·t1edes. Denna utveckling ökar heho1·e1 a1 en 

kombinati1in av materialtekniskt kunnande och produktiunstL:kni-,k kund

anpassning. Jag har heriiknat 111edel for iikade insatser för att 1111derbtta 

utvecklingen och anv;indningen av n~·a material och n1· utrustning. Redan 1 

dag satsas emdlcrtid relativt stora resurser inom del materiahekniska 

ornri1del. Huvuddelen av dessa insatser avser d\il·k forskning Pch lllVt'l'k

ling rörande mer k1mventionella material. STL: hiir genom ompriPrile

ringar i ökad utstr:ickning styra över resurser till nya materialo111r;·1t1e11. 

Betydelsen av kemiska produkter nch kemiskt kunnande iir stor in1lln 

miinga 1JJ11l'<"lden av det moderna industrisamhiillet. Genom utveckling av 

kemitekniken kan ett bättre resursutnyttjande 11ppn:1s liksom energi

snidare och rniljöviinligare processer. Ofta innehiir lit vecklingen av de 

kemiska delarna av en produktionsprocess helt nya pwcessprestanda. Det 

är en allmän hedömningatt kemiindustrins kraftiga 11tvcckling under de tv;1 

senaste decennierna kommer att fortsätta. Det ökade hehovet a1 kemika

lier i andra hranscher och sektorer utgiir en stor tillviixtpotcntial fiir den 

kemiska industrin. Jag har ber;iknat medel för ökade satsningar p;·1 indu

striell utveckling av nya syntesmetoder för framstiillning av prestati1lf1s

och specialkemikalier. Detta kan bidra till a~t forutsiittningar skapas fiir en 

framtida expansion av den kemiska industrin i Sverige. 

Bioteknik lir ett omrrlde med stor framtida ut vecklingspotcntial d;ir 

Sverige har cl\ omfatlande h<iskunnande all repliera pi1. Tilllimpningar 

finns inom vitt skilda omr~lden. Biotekniska metoder iir miljöviinliga. effek

tiva fri\n energisynpunkt och lfö11pade för s;wiil sm;·1- S(llll storsh.alig rni
duktion. Samtidigt kan konstateras att industrin. med undantag för li\'•;n1c

dcls- och läkemedelsindustrin, hittills inte tillriickligt har uppm;irksammat 

bioteknikens mi~jligheter. Jag har beriiknat medel för ökade insatser t\ir 

fortsatt kunskapsupphyggnad inom det bioto.:kniska omr~idet. 

Inom verkstadsindustrin har Sverige sina mest expansiva pniduh.ter och 

företag. Verkstads tekniken har en nyckelroll dt1 den utgör en bas fiir 

den prnduktionstckniska förnyelsen inom flertalet branscher. För att 

svenska företag skall kunna bibehälla och utveckla sin konkurrenskraft 

krävs en ökad grad av automatisering <.1v produktionen. Ökade insatser hör 

göras bl. a. för utveckling av tlerskiftsproduktion med enbart dagtidsbc

manning. Väsentligt härför iir utvecklingen av datorstödd konstruktion. 

datorstödd tillverkning och adaptiv styrning. Jag har beriiknat medel för 

ökade insatser för att förbiittra konstrnktions- och produktionstekniken i 

verkstadsindustrin. 

VidmaktM11lande av näringslivets konkurrenskraft är i hög grad her1ien

de av en fortgående rroduktutveckling i företagen. Enbart rationalisering-

17 RiJ.:.~dagen /'IN/XII. I sam/. Nr 11111. Bilai;u 17 
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ar. prPd11k1flirb;-111ri11g<tr och etahlt:ringar p:1 n\ a marknader garant.: rar inte 

ctl fiirl'lag~ iiverkvnad pi1 Hingre sikt. '-.;ya produkter iir av vital hetydelse 

fiir cxi-,1cran1k fiirctag l•ch framgangsrik nyetahlcring hiiver ofta 1illgi1r1g 

till L'll u11ik fH'l•_iektide. Det lir Lint att r'\dikal\ ny teknik ofla gen..:rcrn" 

ino111 1nindre f\iretag 1\ch hland enskilda uppfinnare. Dessa 

gn1ppcr har dock svitrl att finansiaa utvecklingen lll"h exploateringen av 

dc11 n\ a tekniken 11ch 111~Tket sv[lrl att sprida riskerna till flera utvecklings

pnljckt. STl: hör i ökad utstriickning satsa pi'1 projekt baserade pa radikala 

prod11kt ideer innm omr:hlcn och hranscher med hög tillviixtmöjlighet. 

STl I har i sin anslagsframsUillning föreslagit att i.:t t siirskilt teknik11111-

r;ide inriitt;1s mcd inril-..tning p~1 eni.:rgitekniskt inJustrii.:llt utvecklingsarbi.:

ll'. STl':s förslag grundar sig. enligt vad _iag har erfarit, p:'1 uppfattningen 

<111 STl I cnligt giillamk rcgler endast skulle kunna stiidj<1 forsknings- och 

111\'L'lklingsarhete med avgörande energispareffekter och inte projckl som 

L'ilhart :,yftar till alt generera ny energiteknik och nya produkter snm kan 

gi.: 11pphov till lönsam produktion. Jag delar inte Jenna uppfattning_ STU iir 

hdt 1•fiirhindrat att mcd medel fri1n det anslag som jag nu behandlar. stödja 

si,tniimnda typen av projekt. Nilgnt siirskilt 1ekniknmr;'1de eller en siirskild 

111eLklsram iir d1H.:k inte' motiveradi.: utan denna typ av pnijekt hör beJiimas 

p;1 sina IL'kniska och kommersiella meriter p~I samma siitt som industriella 

11tvecklingspro_iekt i allmiinhet. 

.lag h;1r viJ b.::riikningen av medel under delprogram I b. Teknikomri'l

den tagit hiin.,yn till att mL·del fiir stliJ till verksamheten viJ riksrniltplatser 

fr_ o. m. niista budgetår fiiresltis hli anvisat unJi.:r anslagi.:t F (1. Bidrag till 

sl<\tL'ns provningsanstaJt. 

Inom dclprogrammd /11J11.11ri.11·n·ic<' finansieras under innevarandi.: bud

gl'l:'tr kontakrsekretariati.:n vid tekniska hiigskolnr OL'h vid universitet med 

tcknisk fakulti.:t. Kontakhekretariaten skall friimja kontakterna mi.:llan 

hiig'>koldor,kningen pch niiringslivet till gagn för b{1da parter. Sekretaria

ten iir knutna till resp. hiigsk11las eller universiteh centrala administratilln. 

Enligt riksdag.en'.'. be-,lut (prop. llJ7X{7lJ: I llJ. UbU 1978/79: 44. rskr 197X/ 

79: _NI l -,kall fr. o. m. b11dgettiret I 'JXO/X I vi.:rksamhetcn uhtriickas till att 

1Hnfatta all forskning inom högskolan 1ich Jen skall finnas pt1 alla högsk11li.:

orter med fast forskningsLirganisation. I samband diirml'd överförs tinan

\iL·ringsansvaret fiir kontaktsekretariati.:ns basorganisation till högskl)ian. 

STl.1 avser att umkr innevarande budgetttr forstiirka sekretariaten vid 

vissa hiigsk11lor med kontaktsi.:kreterare med inriktning rf1 produktutveck

lingssi.:rviL't.:. Di.:ssa funktioni.:r biir iivi.:n fortsiillningsvis finansieras av 

STL. 

Vid hl'riikningen av medel till Jetla delprogram har hiinsyn tagits till all 

ti11an\icri1>gcn a\' konta1'.tsekretariatens hasverksamhet tas upp under ut

hildningsdi.:parti.:mentds hurndtitel. I (ivrigt har jag beräknat medel flir 

oforiimlrad omfattning av verksamheten under della delprogram . 

.lag har tidigari.: JL'nna Jag vid min anmiilan till tilläggsbudget 11 fi.ir 
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in111.:varanJc: budget;·1r rc:lhivi,;1t fiirslag till utf(1rn111inl:! ;1v '>tiid rill ")Jan! 

utvc:c:klingsarbc:tc: s1im initic:ras av Je ansUillda i forl'lagcn. hirslagct ;ir 

1nformat i L'nlighet mcJ riksdagens bc:slut 1Nll l'J7X/7'): 59. r-,kr 1'17X/ 

7ll: 41 "l. Jag har bcriiknat medd h;irfiir under ett <irskilt ddrrugram 

ben:imnt .4.rh1·1.11u,i.:t11pr1ijc/..1. Det <lllkommn p{1 rL·gningen att im:itt;1 <.:tt 

s;!Jant delprogram. 

STL: har bl. a. till uppgift att forhanJla om och att sluta avtal •>111 

k1•/11·k1ii· 1c/..11i.1k Jiir.1/..11i11,i.:. I avtalen skall verksamhetens huvuds;1k!iga 

inriktning anges i form av ett ramprogram tilhammans med industrins. 

STU :s uch eventuell annan intrc:ssents finansiningsansvar ! prop. I '177i 
71': 111 s. 114. NU 1')77/78: 75. rskr 1977/78: :i 16). Hittills har a q;il 11111 

kl>llcktiv forslrning trMfats mc:d fiirbeh{dl f"lir rc:gcringens godbnnandc. 

vilket i vissa fall har mcdflirt c:tt oni.iJigt mcrnrbc:tc:. Jag fiirordar all kr;11·et 

r:1 stidant g<1<lkilnnandc: bc:gr;\n-;as till att giilla avtal om ny k11llektiv l(Hsk

ningsverksamhet. sti.irre ökningar av omfattningen av p~1g{1cnde vt-rksam

het samt i de fall lb den statliga an<lckn av finansieringen icke ov;·1sentligt 

iivcrstigcr industrins andel. Sftlun<la biir inte l;ingre kr;ivas rcgc:ringens 

gpJk:°1nnande vad g:illcr avtal som innebiir en fons:ittning av tidigar,· 

~1t;iganden med ofiir:indrad c:ller minskad omfattning. om inte tidigare 

ftt~1ganden inneb:ir en statlig tinansieringsandel som icke ov:ist·ntligt iivle'r

stiger industrins andel. 

lJ nder posten Ry1111fra/...111111h1·t har medel her:iknah fli1 tik;1de in~atsl'r 

i1wm fr~imst tj:irranalysomrr1det. 

lnnm1irugrw113. /n1,,rnatio111'/I /.:.011tu/..11·cr/...,11111!t1·1 finansieras hl. a. dc:n 

tdrnisk-vetenskapliga attachcverksamheten. Gc1wm denna kan den tek

niska <lL'h in<l11striella 11\vcL'klingen aktivt följas i Je ledanJe indfötrin«tin

nerna. Miijligheterna <ikas diirmed att pi1 ett tidigt stadium identifiera 

ltli1gsiktiga hot och miijligheter for svensk industri. Jag har heriiknat medel 

for en fiirstärkning med en hitriidande attachc i vardna l;rankrike nc:h 

Fiirhundsrepuhliken Tyskland. I iivrigt har jag fiir dL'tta program ber:iknat 

mc:Jel fi.ir fortsatt vcrkswnhct av ofliriindrad omfattning. 

Ln viktig del av f'rogrc1111 4. !i!fy11dighl'/.\'.11'1Tice utgi.irs a1 teknik11pr

handlingsservice. Verksamheten inleddö under hudgeti1ret I 97X/7Y nch 

har i första hand bedrivit~ inom Je kommunala och landstingskommun;ila 

områdena. Syftet :ir att i ökad utstriickning knppla den offentliga upphand

lingen till en teknisk utveekling av Je upphandlade produkterna oeh att 

hiirige1wm fa fram h~ittre behovsanpassade prnduktcr mc:d ökad konkur

renskraft. Verksamheten är under uprhyggnad och st:iller ökadl' krav pf1 

STU. Jag har ber:iknat medel för ökade insatser inom detta nmräde. 

Vid riksdagens behandling av prop. 197X/79: 12:1 tim riktlinjer fiir indu

stripolitiken m. 111. förordade niiringsutskottl't att 11atio11el!a 11tr1•1·/../i11g.1·ho

lai: skulle inrättas för i första hand omrädena energi, mil_iiivtlrd od1 tr:1ns

portsystem. Riksdagen beslöt att som sin mening ge regeringen till k~inna 

vad utskottet hade anfört och anvisade till Grundkapital för samh:illsiigda 
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lll veckling-;hl•lag etl in\'c-,teringsanslag <i\ L~ milj. kr. ( N L 1 '17X/7'J: 'i'J s. 

4~. rskr 197X/7'J: 41'il. 

Enligt niiringsutskottet skall utvecklingsbolagen friimja 11tveckling a\· 

teknik for att uppnf1 kPnunersidlt utnytljamk samt fr;im.ia -;amarbete mel

lan prnducenler och avnliman:. De skall vidare i samverkan med kommu

nala organ och inslitutionn sam\ med privala och kPPperati\a l'iirl·tag 

lligga ut bestillningar Pch producera rl'ferensanliiggningar. lfolagen skulk 

stiledes ges en inriktning nwt uppgil'ter inom teknikupphandlinµens omr;1-

de. För sin verksamhet skulle lwlagen krliva betydande resurser 11tiiver 

aktiekapitalet. I avvaktan pti att l'rfarenheter vinns frän den verksamhet 

som STU bedriver i1wm detta omri1de samt med beaktande av i'wriga 

redan tillg;ingliga resurser - .iag avser d{1 niirmast Studsvik Lnergiteknik 

AB och Svenska UtvecklingsaktichPlaget. sllm iir att betrakta st.•m natill

nella utveeklingsb,ilag inom det energitekniska <•mrridet anser .i<tg all 

nf1gra nya nationella utvl·cklingshl>lag inte hiir inriittas nu. De resurser sllm 

hiirigenom frigörs har jag tagit hiinsyn till vid min herlikning av anslaget till 

STL! fiir niista budgctt1r. 

L nder posten /11.fim11utio11.\/i'ir.11)1:j11i11g.l'l'1'rk.1w11lt1·1 har medel bcriiknats 

för den del av verksamheten vid delegationen för informati<111sforsö1jni11g 

I DFll som g;iller teknisk forskning. ut vecklingsarbete llch viss service

verksamhet inom 1..1111radet vetenskaplig och teknisk information och doku

mentation. Jag har herliknat medel för fortsatt verksamhet i ,1för;indrad 

omfattning. 

Som jag inledningsvis har anfiirt har förhandlingar fiirts under är 197lJ 

med den europeiska gemenskapen. EG. om svensk anslutning till L::uronet. 

gl'menskapefö datanlit för teknisk-vetenskaplig inf,mnation. Jag fiiruher 

all förhandlingar skall kunna slutföras under fi.irsta halvf1rc\ 19XO. Avsikten 

~ir all samarbetet skall ske inom ramen för ett huvudavtal mellan Sverige 

och EG. vilket avses reglera grundfaggande principer f'lir samarbetet. Som 

komplement avses 1vt1 underavtal slutas mellan televerket resp. DFI och 

motparter inom EG fiir att niirmare reglera tekni~ka och ekonomiska 

detaljer. 

Genom avtalen avses svenska forskare fä. tillgting till ett viisentligt vidgat 

informationsuthud. Kostnaderna för den liipande anviindningen bestrids 

av användaren. Det torde emellertid bli ni.i<lviindigt att frtin svensk sida 

erlägga en amlutningsavgift av engangskaraktfa. 

Enligt vad jag e1farit har vid DFI. som inr~ittades den I juli 1979. 

verksamheten iinnu inte nått full omfattning. Det finns diirfiir anledning att 

räkna med att DFI inom ramen for de medel som har anvisats fi.ir delegatio

nens verksamhet för hudgetäret 1979/XO skall kunna rymma eventuella 

kostnader för t:n anslutning till Eurnnet. Det ankommer på delegationen att 

ta stiillning till eventuellt deltagande inom ramen for anvisade medel. 

För budgetåret 1979/80 har regeringen i likhet med tidigare hudgeu:\.r av 

riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut rörande stöd till 

teknisk forskning och industriellt utvecklingsarhete m. m. som innebiir 
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o'tlag.inJen fiir flera h11dgl'l:·11. S;tlunda har regeringen hemyndigah goJkiin-

11;1 s;·idana ;1vlal od1 hl'slut som. inberiiknal liipanJe avtal Ol'h beslut. 

inncl);ir r11;1ganden om hiigst 170 milj. 1-.r. under vart lll'h dl av buJgeti'tren 

19XO/Xl ·· l'JX3/X-I. lktt;1 hemyndigandl' avser od;s[1 ;1\'lal <lfll den tidigare 

n;imnda teknisk-veterbbpliga allaL·h(·VLTks:1rnht:ten. Med hiinsyn till de 

ökade klistnaderna fiir forsknin)! <ll'h ut vel'klin)!sarhete föwrdar ja)! en viss 

ökning av ramen. Ja)! fiirnrJar J;irför all regeringen inhiimtar riksJagem 

bemyndigande att umkr hudgett1ret I 9XO/X I f{1 fatta beslut om stöd till 

niimrHfa iindanwl som. inhniiknal liip<tmk avtal och beslut. innchiir äta

gamkn om högst IXO milj. kr. under vart och ett av buJgdi'tren 19Xl/X2-

l9X-1/X5. Limnas hcmynJig;1nde ankommer det pi·i regeringen att meJJcla 

dl• n;irrnare fiireskrifter som behövs. 

McJ hiin\·isning till vad jag nu har anfiirt hcmstiillcr jag att regeringen 

fiires1i·1r riksdagen att 

I. gndkiinna vad jag har fi.irorJat om alt triiffa avtal om kollektiv 

teknisk forskning. 

"') bemyndiga regeringen all under budgetärct 19XO/X I. i enlighet 

mcJ vad jag har anfört. ikliida staten ekonomisk förpliktelse i 

samband med stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbetc m. m. som. inberiiknat löpande avtal och beslut. in

nebiir ätaganden om hiigsl IXOOOOOOO kr. under vart och cl! av 

hudgct;"in:n I 9X I /82 -- I 9X-l/X5. 

3. till Styrd.11·11 .fi"ir 1d.11i.1/.. 1111·1·c/..li11g: fr/..nis/.; jill'sk11i11g och 111-

\'l'CAling fiir budgett1rc1 1980/XI anvisa ett reservalionsanslag av 

-176550000 kr. 

F 2. St~·rdscn för teknisk uh·eckling: l>rift a\· forskningsstationer 

197X/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

I 9Xll/8 I hirslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget. som tas upp med formellt I 000 kr .. redovisas kostnader 

och intiiktn för program 5. som avser drift och förvaltning av forsknings

stationer. 

En forshningsstations uppgift är all ställa IUmpliga forskningslokaler och 

diirtill anknuten service till förfogande för mindre forskargruppcr och 

institut. Programmet omfattar f. n. endast forskningsstationen i Stock

holm. vars drift handhas av en särskild stiftelse. 

Jag hemstiiller all regeringen förcslär riksdagen 

all till Strrclse11.fhr te/..nis/.. 1111·l'1'/.;/i11g: Drifi 111·j(1rsk.11i11gsstatio11a 

för budgett1ret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 
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F 3. St)rclscn för tckni~k ul\cckling: l'trustning 

1971-:/7'1 Utgift 

l '17'JiXO t\n:--lag 

1'11.:0/1' I hir,fag 

I Di'f'<lll\:f"~J( lll 2.~3 000 
2 I hli'f'"lll'ral 4 h.'i4 Otlll 

I l) 270 72.\ 

12 200 \100 

13 200l100 

On:r anslaget an\'i:--as medel riir anskaffning a\ dyrarl' arrarater ,,ch 

instruml'nt riir lL'knisk fnrskning 1icli industriellt ut\eckling"1rhetl'. Nytt

Jare a\' 11trt1stning s11m h;ir an-;k;1ffah ml'd medel fr[1n anslagl't hl'lastas 

med ktistnader riir <1\skri\ningar uch fiirriintning. Medel motsvarande 

de..,"1 k<istnadn omfiir-; till <irskild ink1imsttitcl i statshudgl'ten. 

S1rrclsc·11 .fi"ir l<'/.:.nis/.:. 11[1·, ·c/,/ing 

STL! framh!dler att beslut <Hll Ian fiir utrustningsanskaffning fattas efter 

samma rrinciper som fiir amlag t il\ enskilda rro_iekt. Det ;ir s~1kdes dl'n 

\·erksarnhc:'l S<llll avsl's bedrivas nwJ h_iiilp av utrnstningen som iir a\ 

avgiirande betydelse fiir STU:s hesl11t. Efterfriigan följer i stort cfterfr;\

geut vc..:klingcn p{1 STU :' rnijcktan..,\ag. Fi.ir hudgettirct 19X0/8 I beriiknar 

STU att 14 milj. kr. crf,11·dras. 

Fiircc/raga llli 1· 11 

Fiir hudgetf1ret llJXO/XI hcriiknar jag totalt 13.2 milj. kr. 11nder detta 

anslag fiir anskaffning av mer k1P;tnad-;kriivande utrustning. Jag föron.lar 

vidare alt rcgl'ringen inhiimtar riksdagens hcmyndigandc att under budg.:t

Mct ll)XO/HI falla hcslut 11111 hcstiillning av utrustning snm. inhcr;iknal 

redan bestiilld utrmtning. innehiir ;'1taganJen om hiigst 5.5 milj. kr. under 

buJgc1tiret 19Hl/H2 och hiigst 4 milj. kr. unJer buJgettircl 19X2/8.3. 

Jag hcmstiiller att rl'gcringcn fiirl'slfir riksdagen att 

I. hcmy nd iga rcg~·ringcn alt 11 ndcr hudgl'lårct 19H0/8 I fatta beslut 

lll11 bestiillning av utrustning för. inher~iknat reJan hcstiilld ut

rustning. högst 5 500000 kr. undl'r hudgetårct 1981/X2 oi.:h hiigst 

4000000 kr. unda hudgetf1rct 19H2/H.3 . 

.., till Styrcl.1<'11 Fir 1ck11i.1/.:. 1111·ff/..li11f.:: Utru.1l!li11g för bwJgetfm:t 

l':JXO/HI anvisa ett reservationsanslag av 13 200000 kr. 
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F -1. Europeisk! r.rmdsamarbclc m. m. 

J l.J7X/79 l 'tgirt 

Jl.J79/XO Ansl;1g 

I W<l>/X I Fiirslag 

:'I X)qh6 

xo 000 ()()() 

I I X 000 000 

Statens delegation fiir rymd\'~'rksamhct. ~om inriittades den I juli l'J/2 

q1r11r. l'l72: -IX. !"l'. 1972: 37. rskr ll/72: 216!. ;·1r central f(if'\;tltningsmyn

dighet for fr~igor sllm giiller den s\'enska rymd- nch (jiirranalys\'erks;1111ht·

lcn. 

Dclcgali\lnen har enligt sin in-,trukti,,n < 1977: IOh<1l till uppgift bl. a. alt ta 

initiativ till. verka ti:ir en sanwrdning a\ 11..:h fiirdela statligt stiid till 

rymdfor.,kning. rymdtekniskt ut\·ecklingsarbctc och l~Jiirranalysverksarn

hct. Dclcgatipncn iir vidare kontaktl1rgan mnl intcrnationell;1 organisatio

ner. siirskilt Eurtlpcan Sracc Agcncy tES/\). uch uthindska institutioner 

på rymd- llCh ljiirranalysnmr:ldet. 

Delt:gatiunen hesl{1r av hiigst ittta ledamöter. med en hcltidsanstiilld 

un..lförande och en verksUllandc kdanlllt. 

Det stats~igda Svenska rymdakticlwlaget t Rymdbolaget) svarar för vcrk

stiillande funktioner inom svensk rymdvcrksamhet. si1snm att tekniskt 

'crk'iliilla de natiundla rymd forsknings- lK'h t)iirranalysprugrammcn. sva

ra for driften av försiiksfiiltet Esrangc. driva en mottagninpstatinn för 

bilder frän (jiirranalyssatelliter. bereda stiillningst;iganden i intcrnatil1nell;1 

rymJfr;)gPr och natinnella rymdrolitiska beslut samt friim.ia marknadsfli

ring av svensk industri inom rymd1,mrlukt. Uolagcts verksamhet tinansi

cras till stor del genom uppdrag frän rymddelegationen. 

För rymddelegationens verksamhet till~impas rrogrambudgckring med 

l'lil_iande program rn.:h delprogram. 

Prugram M yn<lighetsurrgifter 

Dclrrogram 

Myndighetsuppgif\cr. allmiint 

Internatiundl rymdvcrk.~amhct 

Program Nationell rymdverksamhct 

De!rrngram 

Drift av hrange 

Nationell rymdforskning 

Nationella rymdtilfamrningar 

Program Europeiskt rymdsamarbete 

Delprogram 

ESA:~ grundprogram 

ESA:s vetenskapliga program 

ESA:s tilfampningsprogram 

Projekt SPOT 
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Fr:·111 detta anslaµ tinansiera' verk,amhcten inom proµramml'l ~1yndiµ

hebuppgil'tL'r. pwgr<trnekmen,L'I 1 ndust riut veckling itl\llll del programmd 

Natil>11L'lla rymdtilliimpningar '>am1 delprogrammen FSA:s grundprogrnm. 

t-:S,.\:, till;impningspn1µr<1m 11d1 l'ro_id.t SPOT. (Jvriga dl'lar av prngram

mL'l Nationell rymd\'nksamhet tinansiera-, deb frfm an .... lagl't F I. Styrl'l

sen l'iir teknisk utveckling: Tekni .... k f11rsk11ing 11ch utveL·kling. dL'ls fr;'\n 

<lll' .. lagL'l undn uthildningsdl'partementl'ls huvudtitl'I NaturvL'lenskapliga 

fprskning .... ri'1det m. m. Uvriga dL'lar av programmet Europeiskt rymdsam

arhcte tinan .... ieras fri'111 <tn~lagl'I E11rnpL·iskt samarhl'le inom rymdl'11rsk

ni11gen under uthildningsdepartementl'ls huvudtitel. 

En rnk•giirdsl' fiir Je rik.,dagsheslut som ligger till grnnd t'i.ir Sverige..., 

dl'ltagande i ESA:s pnigram har SL'llaSt 1;imnah i prnp. 1975: I !bil. 

15 '-· 1041. Hiirutiiver har riksdagen beslutat om fnrhall deltagande i 

Fsrange spL·eialprojl'k! 1rrop. 1976/77: 125 s. 53. NL 1976/77:40. rskr 

J97b/77: 3451. om dellal,:ande i \'i,,a projekl inom E.SA:s 1ilhimp11i11g .... pro

gr;11n l>L'h i ett franskt (j;irranalysprojekt 1SP< >Tl !pnip. 197X/79: 43 hil. I. 

Nli 197X/79: I<>- rskr i'J7X/79: 1221 "11nt om en viisentligt ökad statlig 

sai....ning p~1 -..ven sk rymdv.:rksamhet ( pn>p. I 97X/79: 142. N ll I 97X/79: 3fi. 

rskr I 97X/79: 292 ). 

hiljande sammanstiillning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

inom delta anslag I i I 000-tal kr. l. 

l'n1gram/Delpn1gram 

Myndighd,uppgifter 
Industri ut vec:kling 
ESA:.., grundprngram 
ESA:' tilliimpning,pni-

gram 1inkl. SPOTl 

Summa kostnader 

Avgår bidrag fr;111 
indu,trin 

Summa anslag 

1'1711./79 
Utfall 

2301 
I )l)(l' 
5 84X 

44308 

53957 

2 478 

51479 
-------··-

.. __ . 
' lan,prtlktagna bidrag fran ind1"trin. 

1979/KO 
Herliknar 

3000 
14100 
15 060 

52 740 

84900 

84900 

191/.0/81 

3 -138 
22411 
It< 100 

119609 

119609 

Föredragan
den 

3 274 
22 576 
lK 100 

74050 

118000 

118000 

" l enlig.het med p1-,1p. l97Xj7Y: 14~ I,. In) rcthwi,as bidragtn frtm industrin fr. \l. m. 
hudget!tret lll79iK0 pt1 'tatshudgeten~ inkllmstsida i stället for att avräknas inom 
anslag.el. 

S11111·11.\ dl'iq.:11tin11.fhr ry1111hN/...111111hct 

Myndighetsuppgifter 

Inom rrogram Myndighet-..uppgifkr '>ker den pl<tnering oeh dl'I övriga 

administrativa arhell' som erfprdras for delegationens verksamhet. En stor 

del av detta arbete avser hevakning av Je svenska intressena i den euro

peiska rymdorganisationl?n ESA. Denna hevakning sker friim...,t genom all 
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S\"l'rigi: ;1r ri:prL·,.;nll'r<1t i LSA:' r;lll. pn>f!ramstyn.:lsi:r od1 iivriga 11rg;111. 

mi.:n ;1vi.:11 gi.:no111 alt dl'lq!ationcn direkt clkr \'i;1 !{yrmlblllagl'I fi.ilji:r och 

undcr-,tiid,iL'I" fiirhamllingar om inJ11strik1111lrakt mellan ESA 11ch svi:nsk 

ind11,1ri. 

lk S\en-,ka 1-:S.-\-ddeg;1tcrna har vid tkra tillfallen aktivt bidragit till 

r<1tion;ili.'>L'ringar och budgl'lni.:dskiirningar som medfiirt minskade svenska 

FS:\-hidrag. j)i:,,11\llrn har viirdef11lla inJustriknn\rak\ kunna\ siikras gi:

nom di: svi:nsb di:kgati:rnas agi.:randi: i LSA. 

Lnligt ribd;1gi:ns bi:slut (prop. 1978/79: 142. :\U 1978/79: 3n. rskr 

l'J7X/7lJ: 2'121 har kdningsfunktionerna vid lkkgationi:n fiirstiirkh. För

utom de tjiinsti:r s1Hll har inr;ittals fiir ddi:gationi:ns 1irdfiiramk och vi:rk

stiillande kdanwl har Ji:kgationi:n inriittat ni1gra tjiinster för handliiggare 

od1 hitriiden. Viss.1 uppgifter av myndighehkaraktiir som r. n. utförs av 

Ryrndbolagd kommer i fortsiittningen att utfiiras vid Jclegalionen. 

Som en fiiljd av att delegationt:fö resursi:r för ledning od1 bt:rl'dning 

s1;i1ks. kl'mmi.:r ,-erksamheten i111.lm prl,grammet all nmstruktureras. Avi.:n 

11n1 i:rfari:nhcter fr;·1n di:nna omstruktun:ring saknas i ntrHiget. iir det dock 

urp.:nbart att Jen (I\ riksdagen beslutade inuustripolitiska satsningen pt1 

svensk r~ mdverksamhet inte kan ske utan att programmet gi:s en viss 

yllcrligari: utiikni ng. Delegationen ho.:riiknar att under hudgi:t<'ll'et I 9XO/H I 

20D llll\l kr. erfordras h;·1rfr>r utöver huvudlTirslagct. 

T(ltalt hcriiknar delegationen 3 .BH 000 kr. under programml'I for hudget

[1ret 1980/X I. 

N11tionella Q'mdtillämpnini:ar 

Delprogrammet l\ationella rymdtilliimpningar omfattar dels tjiirranalys

vcrk~amhet. deb in<lustriutveckling. Di: mcuel som anvisas frtm detta 

anslag gill' till inJustriutveckling. Pä förslag av delegationen tar regeringen 

st~illning till vilka rrojekt som skall genomforas. Delegationen har. efter 

regeringens beslut. p.-lhtirjat verksamhet inom tre nationella industriut

vcddingsprojekt. 

Ber;iknadc utgifter for prtgf1cnde nationella industriutvecklingsprojekt 

under innevaranue buugetflr framg~1r av följanue sammanstiillning 1 milj. 

kr.). 

Projekt 

Studie av Jirekts~inJand.:: raJio-
tH.:h TV-,;atdlitcr 

Viking. Jdinitionsfas 
Os iris 

Summa 

Utgift 
1979/80 

4.7 
4.0 
l.4 

10,J 
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St1uli1·11 111' diri·/..1.1i111d1111d,· nidio- odt /'\ -.1u1dli11'r :ir i:n fllrt<i1tning 

LI\ tk -.t11Jil'r 'illlll r;·ihii1jadi:-. \id inJw,trin 1111der b11dgl'ti'irl't l'17Xf7lJ. 

Studil'n hl'riikna~, \ara av-.lutad i hiirjan ;1v (11 l'!XO. 

-- J>l)i11i1io11s/{1.1 .fi'ir 111·<1i<'ÅI \'iking. l'rojd\tl'I c1-S:i11cr dl'! ridig;11t' -.lll

deradc M--.at-prnjckll't. Till !(il.id a\ riksdagt'll'I he-.l11t nwd anll'dning ;1v 

prup. llJ7X/7lJ: 142 h;1r dl't givits l'Jl betydamk inJ11stripoliti-.k n1ll. Projl'k

tl't -.yftar till att utveckla l'll wi:mk vetl'nskarlig -.atdlit. Ddiniti11nsfa-..en 

utgiir en l'llrt<ittning a\· den nyligen a\-,l11tatk miijligheb-.tuJien. Syftet 

med tknna fo:-. iir deb alt dclinina '>atdlite11 sa all en siikn ut veckling-.

nch kll-.tnad-.plan k;111 etal1kras. dels alt hitta en liimplig halan-. mellan 

proiekteh ;1mhitiun-.niv<i och kostnader i1 L'n<1 -.idan och i.les-. indu-,triruli

tiska l'fkkt.:r [1 i.len andra. Fasen b.:riikna-. vara avsl11tau i hö1:ian av :Il' 
] l.)80. 

- ( lsiri.1 syftar till all ut ved.Ja en bilJfasningsmaskin ror fotografiska 

bilder frirn fji\rranalys-.atelliti:r och flygburna (iiirranaly-.syslL'm. Den tnt;11a 

rrojektkostnaden bniikna'> till 2.1 milj. kr. l'n1jL'klL't tinan..ieras gL'men

sarnt a\ deiL'g<tlionL'n och slyrL'lsL'n fiir teknisk utveckling. Utvecklingsar

hL'lt'l heriiknas vara klart i sllltL'I av ar 19110. 

DclL'galionL'n anmiiler att dL'n av,er att senarL' unJL'r innevarandL' hud

ge!ttr Higga fram L'n plan för nationdl teknologiutveckling vid industrin och 

art cfarvid fi.irL'sla rL'gL'ringen vilka andra projekt som på Wngrc sikt hiir 

gL'nomfi.iras. PrL'liminiirt bniiknar delegationen alt förcsltt fi.iljamk nya 

projckttmil_i. kr.I. 

-----------·---------------------

Viking. utvc<.:kling } 
Svstcrn;lllJicr inom 

tcksatellit<HTlrttJct 

Summa 

Utgift 
197':1/XO 

4.0 

4,0 

l'JXU/81 

16.3 
6,1 

22,4 

ESA:s grundprogram och tillämpningsprogram m. m. 

Kostnaderna för SvL'rigö dL'itaganJe i dessa ESA-program liksom i Jet 

franska fjiirranalyssatcllitrrnjcktct S POT utgörs av avtalsbundna bidrag. 

l.lttivL'r de rrojL'kt som riksdagen tidigare har beslutat om. har Jckgatio

nL'n. L'fter rL'geringcns beslut med stöd av riksdagL'n~ bemyndigande. bL'slu

tat Jdta i fem nya curopL'iska tillämpningsprojekt. 

Pf1gi\endL' curorciska tilHimpningsprojekt framgår av följanc.k samman

stiillning !milj. kr. i 1979 års priser). 
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Utgift Total Tidsllrn-
1979/80 i980/81 kustnad fattning 

Pn•.ickt enligt tidigare hc-
slut a\' riksdagen inkl. 
ECS fas 3 his 40.1 4S.76 

Pniiekt enligt heslut av 
n:gcrmgen 

Förberedande fjiirranalys-
rro_iekt 2.53 0.7h 3,4 1979-R I 
Pniduktion av Ariane nr o 1981 
Sirio 2 1.33 0.h7 , , 1979-82 
CTU (ASTP1 2.7 2.7 1979-80 

6,6 1,4 K,3 

Totalt 46,7 47,.:! 

ECS .fi1.1 3 />is. Pn_1jektet. som har redovisah i prop. 197X/79: 142 

h. L~-- 141. ~"tr ,·n utbruten ucl av FCS-projektet och ingftr i den treuje fasen 

i ES!\ :s telesatellitpwgram. Riksuagen goukänue är 1974 ( prop. 1974: I bil. 

15 s. Ini. Nl: 1974: 71 Sveriges dcltaganue i p1"<1grammeh fas 3. 

- /.'iir/Jl'rC'd<111d<' .f.fiirru11a/y.1prr1id.1. Syftet ~ir att genum studier \h.:h 
ut vecklingsarbete inom kriti!'.b tekiwlogiomr:tden forbereda ett program 

fiir ulvel"kling av en fjiirranalyssatdlit inom ESA. Pn~jeklet inril.:tas friimsr 

p;\ instrnmen1tel.:noll1gi inom miknivi1gsomri1uet och Jet optiska omri\det 

samt p:1 dalahantering. 

-- l'rud11ktio11 111· Ari11111· 111· 6. Under t1r 197'l har ES!\ sält en raket till 

den in!L'rnationella teleorganisationen INTFLSAT. Den första produk

tilHlsserien om fem raketer behöver lLirför utiikas med ytterligare en raket. 

Ko'1naden for dl' liinder som garan!erar produktionen iir i utgflngshiget 

ingen. men om kursen p{1 US dollar folier i fiirhftllande till viirdct av ESA:~ 

hcriikningsenhet m~1ste skillnaden mellan produktionsknstnaden Peh 

11\TLLSAT:s hetalning skjutas till. 

Kq;cringen har i beslut den 29 november 1979 medgivit att fi.irsvarets 

materielverk p[! uppurag av delegationen utför kvalitetskontrollen av 

svenska kveranser till Ariane-projektet. 

- Sirio 2. Pwjektt:t h<1r tidigan.: redlwisats i prop. !97K/79: 79 \S. 15l. 

Sveriges deltagande heräknas nu ske med en Wgre ;mdd ;in vad snm 
angavs d;ir. 

CTU IASTl'J. Projektet utgör en utvidgning av Sveriges ucltagande i 
ESA:s program för system- l!Ch teknologistudier inom telesatellitomrt1det 

(ASTP). Pro.iektet. S\'lll iir en del av ESA:s utveeklingsarbete avseende 

datahehandling omhord pf1 fram!ida satelli!er. inneh;ir all Saab-Scania 

t1tvecklar en vital del (CTl.!. Central Terminal Unit) av detta databehand

lingssystem. 

OelcgatiLinen anmiiler att den senare under budgcti1rct 1979/KO avser att 

förcsla regeringen svenskt deltagande i ytterligare ett antal europeiska 

tilliimpningsprojekl. Dekgatinnen heriiknar i anslagsframstiillningen och 
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en siirskild skrivelse att forslag komm.:r all framföras <1v,eendt: följande 

rrojcl\l (milj. kr.). 

----~------------

L!tgift l'tital Tid som-
1979/80 1980/KI h>stnad fattning 

Arianc. rrod11ktio11 111. m. I.I 0.2 , , 
l9HO-X3 

Arianc. vidare ut veckling l.'I 8.h 1980-84 
fjiirranal1 ssatcllir K.~ 114.0 l'JK0-87 
Tung satdlitplattform 2.ll ll<.5 7~.0 1980-83 
f)vrigt 3,0 1,0 4.4 

Sumrna 6,1 29,R 204,2 

Förslag om ljiirranalyssatellit och vidareutveckling av Ariane kan dock 

viintas först budget:1re1 1980/81. 

Fi.ir nya nationella rrojckt riiknar delegationen med en totalkostnad av 

~q milj. kr. 

U111.1·1Ua11d1· 111· regC'ri11gc11.1· hl'myndigande 1111 ik/iida s1111e11.fi'ir11/i/.:1elsa 

Sammanfattningsvis innehiir de nu famnade redovisningarna att rege

ringen inom ramen för riksdagens bemyndigande <rror. 1978/79: 14~. NU 

197'1:1./79: 36. rskr 1978/79: 292) har iklä\\ staten ekonomiska förpliktelser 

inom rrn1d- och tjärranalysomradet med 10, I milj. kr. för nationella till

lämpningsrrojekt och 8.3 milj. kr. för europeiska tillämpningsprojekt. 

Hiint1övcr har rymddelegationen aviserat förslag om projekt till en total 

heriiknad kostnad av 288 milj. kr.. varav projekt till en kostnad av 166 milj. 

kr. kan aktualiseras innevarande budgctär. 

/-'lin·dr11g1111dc 11 

Statens insaher ptt rymdlinll'i)det har ett antal olika syften. Etl syfte iir 

att fr~imja ut veckling och spridning av avancerad teknik inom den svenska 

industrin. cl! annat iir all friirnja svensk industris konkurrenskraft pä den 

expansiva rymdteknikmarknaden. Ett tredje syfte iir att bygga upp den 

rymdteknisk<! kompetens inom landet som behtivs för politiska och kom

mersiella st~illningstaganden till rymdteknikens utnyttjande. Ett (j~irde syf

te iir slutligen att hiija den vetenskapliga kunskapsnivån genom att hidra till 

utforskningen av rymden. 

Den av statsmakterna heslutade ökade satsningen på svensk rymdverk

samhet tprop. 1978/79: 142. NU 1978/79: 36. rskr 1978/79: 292l har nu 

börjat genomföras. Syftet med ökningen är i första hand att ge svensk 

industri erfarenhet av alt arbeta på systernnivå i avancerade rymdprojekt 

och d;irmed ge underlag för en framtida konkurrenskraft pi'I området. 

Regeringen har. med stöd av riksdagens bemyndigande. beslu1at att dels 

sätta ig:l.ng tre n~1tionel\a imiustriutvecklingsprnjckt. deh. delta i fem til\

fampningsprojekt inom det europeiska rymdorganet ESA. De tre nationel

la projekten avser definitionsfasen for en svensk vetenskaplig magneto-
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sfarsatdlit. utw:ckling ;I\ L'll bildl:i.,ninpnw.skin fi>r fotografob bilder fr{tn 

hl. ;1. fjiirran;dyssatelliter och studier ;t\' direktsitmlamll' radill- och TV

salelliter. 

DL' frm europeiska till:impningspr<1jekll'n a\'ser <:n uthruten del a\ pn.1-

jålet med en regional eunipeisk teks;1tc/Jit (se f'l'Of'. l97'tl./79: /42 s. /31. 

studier inom fjiirranalysomri·idel. utveckling a\' dt d;1t;1behandlingssystem 

ombord rt1 satelliter. deltagam.k i SIRIO 2-rrojek!L't lse prnp. llJ7XJ7<J: 142 

s. 141 samt produ!.;tion av en sjiitte Arianl'-raket. 

Arbete pii att definiera ytterligare projekt ptigt1r inom LSA. Statl'n' 

delegation for rymdverbamhet riiknar rreliminiirt med att under inneva

ran<k bu<lgl'ti1r fiiresl:i svenskt ddtagam.k i ytterligare ett antal pWJål. 

Statsmakternas beslut v{1ren 197<! innebiir att de statliga ins;1herna f'[t 

rymdverbamhet inom industridepartementets omri1de succeS\iVl .;,kall 

bygga' ut unJer en trei'tl"\f'l'l"iod s{1 att \.k i stl>rt sett trdaldigasjiimfört med 

den dävarande nivi"tn. D:irefter skall denna satsning vidmakthiillas un<kr 

ytterligare en trdrsperiod. Go1.b forutsiittningar bi.ir sedan finnas fi.ir indu

strin att p;'1 kommersiella grnnder nyttiggi\ra gjorda in\atser <>Ch statens 

insatser hör dt1 f1ter minskas. 

Vi iir nu inne i det första {1ret i den fiirstniimnda tre[1rsperioden . .lag 

beriiknar stllunda en kraftig iikning av insatserna n:ista budgetar. Inom 

programmet Myndighetsuppgifter riiknar jag med att den nuvarande per

sonalstyrkan vid rymdJclegationen iir tillri1cklig. 

Vad gäller storleken på Sveriges hidrag till ESA och till (jiirranalys

sall'llitprojektet SPOT fi'lr budgt=tfiret I 9X0/8 I kan .iag i stort g<>dta delega

tionens baiikning, SL)lll bygger p;) heriikningsprinciper som tidigarL' har 

redovis<1ts för riksdagen . .lag riiknar do<:k med att genomforamkt av pro

jektet med en nati1111cll forskningssatellit n~1got kommer att min-;ka bi:ho

vet fi.ir deltagande i europeiska samarbetsprojekt. Under programm<:t Na

tionella rymdtilliimpningar har jag riiknat med en kraftigt ökad medl'lsfiir

brukning. friimst for vidareutveckling av den svi:nska forskningssatelliten. 

Totalt hediknar jag under detta anslag ett mi:dclsbeh1w av 118 milj. kr. 

under niista budgetnr. 

Som jag tidigare anfört har jag und<:r anslaget F I. Styrclsi:n för teknisk 

utveckling: Teknisk forskning o<:h utvi:ckling bcr;iknat medel för fr;imst 

viss rymdforskning. 'tudier av kommande projekt samt (jiirranalysverk

samhet. 

Genom riksdagens beslut med anledning av pror. I 'J78/7'J: 142 be

myndigades regeringen att ikläda staten ekonomiska förpliktelser inom 

rymd- och fjärranalysomr<'tdet som innehar åtaganden om sammanlagt 

högst 200 milj. kr . .lag beriiknar att under innevarandi: hudgetår regeringen 

kommer, inom ramen för dett;1 bemyndigande och inkl. redan fattade 

tieslut. a!I ha fattat beslut om pn~iekt till ett totalt belopp av l 84 mil.i. kr. 

Regeringen hör under hudgetåret l 980/81 ha samma möjligheter som under 

innevarande budgetttr att kunna besluta om nya ?1tagandcn. Jag förordar 
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J:1rfiir att rcgningL'n inh;imtar ribJagens hemyndigamk att ikl;ida staten 

ck•lllllmiska flirpliktelscr for nya ritagandcn inom rymd- och fj;irranalys

omri1dl'l inom L'll med 184 milj. kr. forhii.iJ ko-.tnadsram till sammanlagt 

]84 mil.i. kr. inkl. redan gjnrJa i1taganden. l-liirmcd skulle regeringens 

mii.iligher.:r att giira nya ataganden under n:ista hudgetar 11ppgi1 till beriik

nat ::!OO mil.i. kr. 

1-'lygtd;niska föreningen har i siirskild skrivelse till regeringen hegiirt 

hidrag för att anordna en internati11nell rymdknnkr..::ns. Fr{1gan om ett 

s~1dant bidrag kan enligt min mening prövas av rymddelegationen inom 

ramL'n fiir programmet Nationdl rymd verksamhet. Jag ;ir for egen del inte 

hereJd att heriikna s:irskilda medel for :indamtilet. 

Med h;invisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

foresl:1r riksdagen att 

I. hemyndiga regeringen att ikl:ida staten ekonomiska förpliktelser 

inom rymd- och (j:irranalysomrridet som. inheriiknat gjon.la [1ta

gandL·n. sammanlagt inncbiir i'1taganden mn högst 384 000 000 kr.. 

, till 1:'11ro1)('i.1/.;1r.,·111d.1unwrh1·1,·111. 111. för budgetf1ret 1980/81 an

visa ett fiirslagsanslag av 118 000 000 kr. 

\' crksamhcll'n \'id statens pro,·ningsanstalt 

Staten~ pro\'ningsanstalt iir landets ..:entrala offentliga institution f\.ir 

ll'knisk pl'll\'ning a\' material. pnidukt..::r. k1mstr11ktioner 1H:h system. 

Pr••\ nings;111stalten :ir \·idare central fiirvaltningsmyndighet for ofli..:icll 

pnlVning nch k11ntn1ll ~amt fiir allm;in och legal metrnlngi. 

l'ro\'ningsanstalten nK·JJclar föreskrifter i anslutning till och övervakar 

efterlevnaden ;1\' lagen t 1974: ::!!01 om handel med arbeten av guld. silver 

l'iler pl;itina o..:h a\ lagen I 1971: 1081 I nm hestiimning av vnlym Ll<.:h vikt. 

P{1 uppdrag av myndigheter och enskilda utfiir anstalten provningar och 

undc1 Slikningar av material och kon,.trukti1)[1er och 1.Elrmed förenad verk

samhet. 

Provning-.anstalten bedriver teknisk-vetenskaplig for-.kning inom sitt 

v.:-rksamhL·tsomrt1de. medverkar -.om teknisk ri1dgivare t1t s[1dana myndig

hder som utfärdar tekniska föreskrifter och stiiller pnsnnal till förfogande 

for nationdlt 1)..:h internationellt standardiscringsarbete m. m. 

l'rnrningsanstalten leds av en styrelse. Ch~·f för prnvningsanstalten iir 

en grncraldirekti:ir. 

Prnvningsanstalten har tre centrala tekniska avdelningar vilka tillsam

mans med verbkdningcn. kanslil'l. mi.itcentrum och proveentrum bildar 

huvudfi..irvaltningen. Uti.iver huvudforvaltningcn i Borf1s bt:drivs regional 

verksamhet i St11ckholrn. Götcborg uch Lund. Vidare finns hetongtekni~ka 

filialer. iidelm..::tallkontrollanter o..:h justerarkontor pli ett 30-tal platser i 

landet. 

Till pt'll\ ningsan-.talten iir dessutom t vi1 riidgivande organ knutna. niimli-
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gen r:1de1 for allm;m mdn>lngi och r;1dct for pnwning. k1mtn>ll l)Ch lq:al 

nwtn>lugi. K;iden h~1r v<irdera hiig:-.l nio led;1möter snm Uh\'S av regering

en . 

. .\niaiL't h..:1- 1>ch dcltidsanq;illda inom prllvningsanstalten 11ppgick den 

.IO juni 1'17'J till 5 lll pers1iner. 1-brtill kommer G.1 100 ;idclmetallkuntnil

lanlL'r m. m. A\· niimnda 51(1 personer iir 299 anstiilida i Bur:'is. 

Vid rn>vningsan-,taltcn tilli1111ras programh11dgdering. Vcrk.,amhL'len 

har uppdelah i flil_ianl.k pnHJ11ktinnsomr;11kn. 

Produktinnsnrnri1dc I - Provning lKh kontrnll 

l'r1>duktions1imr:1dl· 2 - Forskning och ll!Vc'.ckling 

l'rliduktionsumr;u.k ) - R;·idgivning till myndighctcr 

l'rlld11ktillnso111r:tdl· 4 · Ri\..smiitpl;1tsuppgiftt:r 

l'rod11ktionsumr{1dl· 5 Myndighetsuppgifter enligt lag och flirordning 

Pniduktionsnmr;ide I - Provning llCh kontwll. omfattar i fiirsta hand 

unJersiikningar som fiiljer av statliga regler. i andra hand undersiikningar i 

anslutning till enskilda a\'tal av ekonomisk eller annan innebiird rn. m. 

samt andra undcrsiikningar och miitningar in11m ramen fiir pr1wningsan

st;lltt:ns komretens. Till pn)duktionsomr~1det hiir iiven iiJelmetallkuntroll

verksamheten 11d1 merparten av justeringsverksamheten. 

l'rud11ktionsumri1Je 2 - hir~kning uch utveckling, omfattar Jen verk

"amhd som '>Yhar till ut veckling av sfldana nya l)Ch forb;ittrade pnivning\

metoder s11m bedöms angcl;igna efter samri1d med fl.ireskrivande myndig

heter 1H.:h med olika standardiserings- \)Ch bransch1irgan samt s1Hll syftar 

till att fortlöpande uppr;itth;)lla prnvningsanstaltens kompeten-; -,um ri1dgi

var..: till de föreskrivandi: myndighderna i deras arbete. 

Produktinnsurnri1de 3 - · Riidgivning till myndigheter. omfattar det arbe-

1~- som h~infiir -;ig till rrl1\'ningsanstaltens sUillning snm expertorgan inom 

materialpn1vninge11s uch m~itteknikens omrl1de. dvs. konsultinsatser och 

utredningar av teknisk natur {Il regeringen eller föreskrivande myndighe

ter. utarbetande <IV remisser. Jeltagandl' i natiLrnellt eller internationellt 

~tandardis..:rings- och kommittearbete m. m. 

Produktionsomri1de 4 -- Riksmiitplatsurrgiftcr. omfattar skiitsel. kl>n

tn•ll l1ch kalibrering av prim~irnormalcr. instrument och mällltrustning pii 

riksm~itplatsni\'~1 samt r~)Jgivning och konsultatil1n pi\. beg;iran a\· m~itcent

rum vi<l rrllvningsanstalten. KalihrcringsuppJrag. ut vecklingsarbete uch 

\.;ommittearhete m. m. ret.lovi~as under resp. produktionsomrt1de I. 2 och 

3. 
Prndukti1msnmråde 5 - Myndighetsuppgifter enligt lag och fönirdning. 

omfattar uppgifter som äliggcr pnivningsanstalten i enlighet med lag och 

i-ungördse om 

- riksprnvplatser m. m. 

riksmiitplaber m. m. 

skrivmateriel i statlig verksamhet 

handel med arheten av gulJ. silver eller platina 

- volym och vikt m. m. 
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Provningsanstaltens verksamhet linansinas dels gc11lHll intiiktn av upp

dragsvcrk.-.;11nhe1 och genom hidrag till ul\L'CklingsarbelL' frt1n ft>r ... knings

rf1d m. tl .. dcls genom anslag iiver statshudgL'lt'n. l'roduktil1nso1111;1tk I 

skall i princip finansieras med uppdragsintiiktcr. Fr. o. m. hudgL'l<'1rct I 'J75/ 

76 upphiir provningsanstaltcn ;iven avgifter fr[111 riksprovplatser filr sin 

ccntrala och samordnande roll i riksprovplats- och riksmiitplatssystc111et. 

Medel fiir verksamheten anvisas under följande anslag 

I. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

2. Bidrag till statens pr1ivningsatbtalt 

3. Statens provningsanstalt: Lltrnstning 

Anslag I iir ett forslagsan~lag. som t;1s upp med ett formellt belopp p:1 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kustnadcr och intiikter fiir verksamhe

ten. I produktionsomrl1de I ingar ;iven uppdragsforskning. dvs. sadan 

forskning som finansieras med externa bidrag. Som inkomst under ansla

gd redovisas uppburna avgifter och ianspräktagna medel frfm anslag 2. 
Medel Sllm svarar mot avskrivning och fiirriintning av delar av utrustnings

kapitalct omförs till siirskild inkomsttitel pä statsbudgeten. 

Anslag 2 iir ett n:servationsanslag. över vilket statens bidrag utg:1r i 

första hand till produktionslinlriidena 2-5. men iiven till att tiicka eventu

ellt underskott i uppdrngsverksamhcten. 

Anslag 3 iir ett reservationsanslag. som skall finansiera investt:ringar i 

kostnadskrävande utrnstning. 

Anslag I får i princip ink belastas. för att lösa tillfälliga eller siisong

miissiga lik viditetsprohlem fiir uppdragsvl'rksamhetcn och för att tillgodo

se behovet av rörelsekapital dispont:rar prnvningsanstalten en rörlig kredit 

i riksgäldskontorct pft 13 milj. kr. 

F 5. Statens provningsanstalt: lJppdrags\'crksamhct 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

475 000 

I 000 

I 000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov

ningsverksamheten m. m. vid statens prnvningsanstalt. 

Följande sammanstiillning ger en ekonomi~k översikt av den verksamhet 

som omfattas av programbudgeteringen (I ()(){I-tal kr.). Redovisningen ~ir 

indelad i produktionsområden på Jet siitt jag tidigare har redovisat. 
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Produktionsområde I 
Provning 01.:h kontroll 

Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Produktionsområde 2 
Forskning och utveckling 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnader 

Produktionsområde 3 
Rådgivning till 

myndigheter 
Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnader 

Produktionsområdc 4 
Riksmätplatsuppgifter 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnader 

Produktionsområde 5 
Övriga myndighets-

uppgifter 
Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnader 

Omlokaliserings-
verksamhet 
Kostnader 

Total nettokostnad 

Bidragsanslag' 

övriga anslag 

Resultat 

1 lnkl. engångsanvisningar 

1978/79 
Utfall 

44956 
52456 

- 7500 

3 134 
12357 

- 9223 

140 
7809 

- 7669 

72 
1306 

- 1234 

4999 
5889 

- 890 

2461 

28977 

26660 

- 2317 

1979/80 
Beräknar 

1980/81 

Provning~anstalten 

53 148 59815 
59573 65465 

- 6425 - 5650 

4834 5 175 
16123 18695 

-11289 -13 520 

318 265 
91U IO 600 

- 8795 -10335 

1759 I 755 
1759 1755 

5 581 4615 
9307 I0795 

- 3726 - 6180 

30235 35685 

31500 35685 

+ 1265 

'273 

Före
draganden 

31%5 

Innan jag går in på provningsanstaltens anslagsframställning för nästa 
budgetår vill jag anmäla frågan omfinansiering av den svenska mätplatsor

ganisationen. 

I prop. 1977/78: 100 (bil. 17 s. 210) redovisades den nuvarande organisa

tionen för officiell provning och metrologi i landet samt ett förslag frän 
riksrevisionsverket om finansiering av verksamheten vid de s. k. riksmät

platsema. Som framgick av föredragandens redovisning av frågan var 

flertalet av de myndigheter och provningsorgan som yttrat sig över riks
revisionsverkets förslag tveksamma till detta varför såväl frågan om finan

siering av verksamheten vid riksmätplatserna som uppbyggnaden av riks

mätplatssystemet i stort behövde utredas ytterligare. Den utredning som 
18 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr/()(}. Bilaga 17 
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1illl-.all;1h fi1r dc·ita ii11da111;d Pch '>lllll antagit 11;1111111:1 l47X ;1r' miit- och 

k;dihn:ri11g,11trl'dninµ har i j1111i IL>7lJ rl'dovisal bl'liinkandl'I ()},I 197'1: h) 

S\L'n'k \lii1plal\11r:;anisa1io11. I dL'I fiiljande redovisas den del av 11tred-

11i111;L'11' fiir,Jag "'nl heriir finansiering av verksamhL'lcll vid riks111iitpla1-

'>LTn:i .. Lig avscr all senarL· ;11nkon1111a till regni11gen llled en reJL1vi-.ning 

;i\ 111rcd11i11gL'il' fiir,Jag. i iivrig.1. 

t•17S ,11·1 111ii1-, 1c/1 /,,i/ih/"l'ri11g.1111rn/11i11g 

l 'trl'llning.en pekar pi1 all den 111e1rologiska verk'iamheten i Sverige 

tidigare· har bl'handlab i !lera 111n:dningar. HI. a. lill fiiljd av fiirslag i dt:ssa 

11irL·dningar' rapp<1rter tillk11m under fiir-.ta hiilften av 1970-lalet en ny 

l;1g.,1if1ning <llll <lL°ll en n~ organi,a1io11 a\ s;1viil mi:tn1logi11 som provnings

\ nba1nhl'IL'n i landc:I. Fr;1gan <llll den metrologiska vcrksamhi:tens finan

siering bl'handl;nlt.:s emelkn id n1yd • .:1 knapphii11dig1 i samband med till

kom'ilL'll av den 1l\-;1 lage11. l>t.:lta mt.:dfiirdt.: alt organisationc:n byggdi:s upp 

111a11 a11 fi11ansiL·rinµsproblt.:men var tillfredsstiillande liista . 

.-\r l'J7h rcd<1\ isadl' ribrcvisi,,n,verkl'l t.:n utredning röramk 111ctrok1-

g.ins fin;111siering. I ulrcdningsrapporlen fiireslogs all en stor del av metro

log.in., ko.'ilnadcr 'kulk bestridas mi:d ornsiittningsavgifter i provningsverk

samhl'len. I samband Jllc"ll all lagi:n ( 1974: 8961 om riksprovplatser m. m. 

,1ch lagL'n ( 1974: 8971 om riksmiitplatser m. m. antogs av riksdagi:n ut1a

l;1dL'' atl avgifter i provningsorganisationen skulle hetala kostnaderna för 

dL·n ci:ntrala adminis1ra1ioncn av siwiil provning som metrologi (prop. 

1974: 1112. Nl! 1974: 52. rskr 1974: 349). Fiirslagi:t i riksrevisinnsverkets 

r;q1p<lrt gick 11 t pil at I ytterligare en del av kost nadcrna i mel rL>logi1>rganisa-

1 io11c11 skulle betalas av officiell prnvning och kontroll. Förslaget motive

radi.:s med att allmiin 111iitteknisk verksamhl'l biir vara en föruts~ittning för 

tillfiirlitlig provning Pch kontroll. De kostnader som inte kunde tii<.:kas med 

avgifter ~kulle anslagsfinansieras. 

Riksrcvisionsverkets fiirslag kritiseradi:s skarpt vid remisshehandlingcn 

- framför allt a\· de remissinstanser som sysslade med officiell provning. I 

budgetprnpositionen 1978 anfiirde föredraganden att han inte var hereJJ 

att fiirorda en finansiering av verksamheten p;1 det slitt riksrcvisinnsvcrkct 

fiireslagit. I stiilkt ;i viserades en ny utredning. Försvaret" forskningsan

stalt som tidig.art.: hade hitllit rrimiirnormakr för tid och frekvens samt 

vissa för elektriska storheter sade upp detta !i tagande fr. o. m. den I januari 

1'17X. Det ans;igs diirfor fampligt att den nya utredningen dels liimnade 

förslag om den metrologiska vaksamhetens finansiering. dels sag över 

11pphyggnaden a\· riksmätplatssystemet i st,,rt. 

Den officiella svenska mctrlllogiska verksamheten bedrivs inom en de

centraliserad organisation dlir riksmätplatser ansvarar för primänwrmalcr 

och auktoriserade mätplatser för normaler pt1 lägre noggrannhetsnivt1er. 

Decentraliseringer. innebiir att miitplatser utses hland institutioner som 

redan tidigare och primiirt fiir egna hehov har goda resurser för rnctrolo-
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giskt arbete. Statens prnvningsanstalt iir central förvaltningsmyndighct för 

verksamheten. Knuten till rnwningsanstalten finns mlitcentrnm. som 

handhar administration och tillsyn av den metrologiska organisationen. 

l'rnvningsanstaltcn hitriids ockst1 av ett r~1dgivande organ. r!1det för allmiin 

111etrologi (mlitr{1dcn. \'ilket sammantriider n!1gra gimgcr {irligen. l'vHitr~1det 

avger reknmmendatit,ner om hl. a. verksamhetens former m:h omfattning. 

förslagen understiills provningsanstaltens styrelse. 

Enligt Jagen om riksmiitrlatser skall regeringen utse riksmiitplatser för 

olika miitstorhetcr. I avvaktan p;i att regeringen utser riksmätplatser fun

gerar statens provningsanstalt. televerket och flygtekniskci försöksanstal

tcn som s{1dana. Auktoriserade mätplatser finns f. n. inom 22 företag och 

andra organ. De auktoriserade miitrlatserna behöver inte så som riksrnlit

platserna vara offentliga organ. De ansöker sjiilva hos rniitcentrum om 

auktorisation t\Ch för även betala en årlig avgift. f. n. 5 000 kr.. till mlitcen

trum for auktorisation och tills~'n. 

Riksrevisionsverket analyserade i sin utredning om metrologins finansi

ering vilka konkreta cirbetsuppgiftcr som en riksmätplats fullgör. Man farm 

sex huvudtyper av aktiviteter, nlimligen kalibreringar ät uppJragsgivare. 

utvecklingsarbete, skötsel och kontroll av egen utrustning. ri'1dgivning till 

auktoriserade miitrlatser. granskning och tillsyn civ ciuktoriseradc miit

platser samt egen fortbildning och liknande. Kalibreringsurpdragen upp

shattcides ta i anspråk cci 15 'if av arbetstiden. De auktoriserade mätplat

serna arhetar naturligtvis pä liknande sätt men tidsåtgtrngen för direkta 

kalibreringar ~ir sannolikt här betydligt större. 

Riksrnätplatsfunktioncr finns f. n. för ett trettiotal mätstorhctcr. Totalt 

vid riksmätplatserna avsätts ca P. manår för den grundläggcinde metrolo

gin. Av dessa motsvaras atta av heltidsinsatser medan resten av tiden 

fördelar sig på personer Sllm huvudsakligen har andra arbetsuppgifter. 

framför allt provning och kontroll. Sammanlagt är ca 35 personer till någon 

dd sysselsatta inom den svenska mätplatsorganisationen (cxkl. auktorise

rade mätrlatserl. 

Specialutrustning i form av mätinstrument, kringutrustning av olika slag 

m. m. vlirdcras till ca 12 milj. kr. I arbetet används ocksf1 en hel del 

utrustning som främst brukas för andra ändamål än allmänmetrologiska. 

V~irdet av stidan gemensam utrustning är ca 2.6 milj. kr. 

En grundidt! i den decentraliserade mätplatsorganisationen har varit citt 

de myndigheter som är riksmätplcitscr endast skulle behöva sma tillskott 

av medel för de tillkommande riksmätplatsfunktionerna. De resurser som 

dessa myndigheter har för sin normala mättekniska verksamhet skulle 

kunna utnyttjas även för riksmätplatsfunktionerna. De marginella kostna

der som verksamheten skulle medföra borde kunna täckas genom avgifter 

för utförda kalibreringsuppdrag. För eventuella kostnader i samband med 

metrologiskt forsknings- och utvecklingsarbete skulle riksmätplatsmyn

digheterna kunna erhålla anslag genom styrelsen för teknisk utveckling 
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(Sil 1 l. Kl>Stnadcrna fiir lkn <.:cntrala administratilHlL'll - miitr;·1det och 

m;ik'entrnm - skulle t;i..:kas genom avgifter i pnwningsverksamhcten. 

l IJHkr de ar ·"Olll har gi1tt sedan den nya metrologiska organisationen 

infiirdes har det do..:k visat sig att tillkommande kostnader fiir riksmät· 

platsfunktionerna ;ir hetydandc. l>e intiiktcr som kalihreringsuppLiragen 

ger r;id.er inte för al! tii<.:ka kl>stnadcrna. I provningsanstaltens anslags· 

framsi;illning for hudget:·m:t 1979/80 redovisas miitplatsorganisationens 

finanscringskiillor h11dgetaret 1978/79. A vgiftcr friin riksprovplatser och 

auktlJriseraLie miitrlatser uppgilr till c:a 1.4 milj. kr. och skall tiil.:ka miitcen

trums llL'h miitr;hkts kostnader. STLl har under en följd a\' iir anslagit 

medel till me1roll1gin o<.:h för hudget~lret 1978/79 11ppgilr dessa till 1.7 milj. 

kr. En siirskild post i statens pro\'ningsanstalts hidragsanslag. 0.9 milj. kr., 

avser hidrag till verksamheten vid riksmiitplatserna. Sillunda finns 2.6 milj. 

kr. anslagna till driften av miitplatserna för budgt:t{1ret 1978/79. 

Förutom de medel som n:dovisas i provningsanstaltens anslagsfram

stiillning samt kalibreringsintiikter kommer medel över riksmiitplatsmyn

digheternas egna budgetar. Riksmiitplatsfunktionernas kostnader redovi

sas s;iJlan klart ;'1tskilda frt1n kostnader fi.ir myndigheternas normala verk

samhet. !\fan kan diirfor endast ungefärligt uppskatta dessa myndighetshi

drag till h\talt 3.2 milj. kr. Bidraget över statens prnvningsanstalts budget 

iir klart stiirst. Det m~1ste emellertid konstateras att en viss osäkerhet 

vidh1der dessa kostnadsuppskattningar. hl. a. med avseende på i vilken 

utstriic:kning de utgiir i egentlig mening tillkommande kostnader föranledda 

av riksmiitplatsfunktioner. Utredningen har uppskattat de faktiska kostna

derna för riksmiitplatsfunktionerna till nära h,5 milj. kr. Diirtill kommer 1.4 

milj. kr. fiir de centrala funktionerna. totalt sfiledes niirmare 7.9 milj. kr. 

De kostnader som riksmiitplats~itagandena har föranlett är naturligtvis i 

flera fall J..iinnbara för de berörda myndigheterna. Det är ocks;'\ otillfreds

ställande att de 101ala kl)Stnaderna för verksamheten är s?1 svf1ra att över

blicka. 

Utredningen J..on~taterar att samhandet mellan officiell provning och 

allmiin metrologi inte iir si1 starkt som man utgfitt frnn i tidigare utredning

ar. Det iir därför inte motiverat att, som riksrevisionsverket har föreslagit, 

finansiera huvuddelen av metrologin med avgifter i provningsverksamhe

ten. Avgifter tas redan nu ut diir för att täcka mätcentrurns och mätrådets 

kostnader och det vore inte skäligt att ytterligare helasta provningsverk

sarnheten. 

Andra finansieringsalternativ har övervägts. t. ex. att ta ut avgifter i den 

legala metrologin, dvs. den metrologiska verksamhet som är föreskriven i 

lag eller annan författning. Eftersom den legala metrologin i Sverige har sf1 

liten omfattning och inte lämpligen bör urökas kan dock detta alternativ 

inte förordas. Andra möjligheter är att finansiera verksamheten med kali

breringsintiikter, med bidrag fri111 nf1gon eller nitgra speciella nyttjargrnp

per. renodlad anslagsfinansiering eller nt1gon kombination av dessa finan

sieringsformer. 
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Kalihrningsintiikterna tiicker f. n. ca 10 ''·i av vnksa111he1cns k,1s1nadL·r. 

Enjiimförelse med andra liinder visar r:'1 sa111111a relativa andel. Liredning

en menar att en totalt intiiktslina11sier;1d riks111iitplatsverksa111hL·t nin:: fiir

dclaktig fri111 den synpunkten att resurserna inom syste111et skulle styras av 

efterfrägan. Flera sk~il. s;1som internationell konkurrens och svi1righetcrna 

att hiinföra stora delar av riksrniitplatsernas verksamhet till en hestiimd 

kund. gör att utredningen funnit det svi1r1 all iika 11ppdragslinansicringen i 

en sällan omfattning att inga anJra finansieringskiillor erfordras. Utred

ningen anser th1ck att 11ppdragsfinansieringen hör kunna iika jiimför1 med 

nuvarande nivh. 

Det har inte visat sig möjligt att utpeka ni'1gon grupp - hransd1nrganisa

titm eller liknande - som kan siigas utnyttja riksmiitplatsernas tjiin•;ter mer 

än andra. Av denna anledning har 11\redningen inte föreslagit en lösning 

med gemensam finansiering mellan staten och t. ex. ni1gon hranschorgani

sation eller företagssammanslutning. 

Slutsatsen blir att den mctrok1giska verksamheten biir finansieras genom 

en kombination av uppdragsintäkter och anslagsmcdd. l\Hitr~\Jet llCh m~it

ccntrum skall som tidigare finansieras genom avgifter i den offo:iella prov

ningsverksamheten. Anslagen bör dels fördelas av rniitrti.dct. dels tillsk.iu

tas av de mynJigheter som inrymmer riksmiitplatser. Detta innebiir i 

princip samma finansieringsförh;\llandc som faktiskt rt1Jer f. n. Skillnaden 

ligger däri att mätri'ldet, sf1som förcslii.s i en annan del av utredningens 

förslag, ges ett övergripande ansvar för den svenska miitrlatsorganisatio

nens drift och ekonomi och därrneJ ocksä för att anslagsbeviljanJe organ 

fär en bättre översikt än hittills av organisationens verkliga knstnader. 

Mlitrådet åläggs ocksl\. ansvaret för att kostnadsutvecklingen kan kontrnl

leras. Rå.Jet bör självt göra en ärlig anslagsfrarnstiillning avseende den del 

av den allmänna rnetrologin som inte finansieras av riksrniitplatsmyndighe

tens egna anslag. De anslag som tillförs verksamheten med anleJning av 

denna anslagsframställning bör vara avsedda för driften av riksmiitrlat

serna. Metrologiska forsknings- och utvccklingsuppgifter hör kunna hedri

vas med anslag fr:'.\n STU. varvid forskningsprojekten bör konkurrera 0111 

medel på. samma villkor som andra behoVSLlmrhden. STU bör inte som nu. 

Jidra till att försörja den fortlöpande driften vid riksmätplatserna. 

Utredningen har funnit att den nuvarande anslagstilldelningen till vcrk

;amheten vid riksmätplatserna är tillräcklig för behoven under en över

>kMlig tid. F. n. utgtlr sammanlagt ca 2.f:i milj. kr. i specialdestinerade 

medel under provningsanstaltens biJragsanslag samt i bidrag frf1n STU. 

Medel motsvarande detta belopp bör i fortsättningen anvisas som en 

;;ärskild anslagspost under provningsanstaltens bidragsanslag. 

~emissyttrandena 

Efter remiss har yttrande över betänkandet avgivits av försvarets matc

;elverk, försvarets forskningsanstalt, televerket, riksrevisionsverkel, lek-



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 

nisk.a högskolan i Stod~holm, univc.:rsitctet i Linköping. univer.~itctc.:t i 

LunJ. högskolan i Lulct1. statens strf1lskyJdsinstitut. statens industriverk. 

styrelsen för teknisk utveckling, statens provningsanstalt, förcnaJe fa

briksvcrken. Centralorganisationen SACO/SR. Fysikersamfundct. lngen

jörsvetenskapsakademien. Landsorganisationen i Sverige. I .cverantörför

eningen för instrumentering. mätteknik och komponenter. SIS - Standar

discringskommissionen i Sverige. AB Statens Anlliggningsprovning. AB 

Svensk Bilprovning, SEMKO - Svenska Elektriska Materielkontrollan

stalten AB. Svenska Elverksföreningen, Sveriges Grossistförbund. Sveri

ges lndustriförbund. Sveriges Mekanförbund. Tjänstemännens centralor

ganisation <TCO> och Vetenskapsakademien. 

Utredningens finansieringsmodell har fött ett genomgäendc positivt be

mötande av remissorganen. Nägra synpunkter har framförts p~1 anslagets 

storlek. där man anser att utredningen föreslagit ett för litet belopp. och 

fördelning. Flera remissinstanser framhåller ocksti att enhetliga kostnads

heriikningar m11ste göras vid riksmätplatserna. Riksrevisionsvcrket har 

hl. a. framhMlit svärigheterna att fä delar av riksmätplatsernas utrustning 

belagd med uppdrag till kostnadstäckande taxor. Detta gör kostnadsfiirdel

ningen viktig. Enligt verkets uppfattning bör miiträdet verka för att samma 

principer för kostnadsberäkning tillämpas vid de olika riksmätplatserna för 

att underlätta fördelningen av resurser till dessa. Speciell uppmärksamhet 

bör ägnas principerna för beräkning av de fasta kostnaderna. vilka far stor 

betydelse för de redovisade totala kostnaderna för uppgiften som riksmiit

plats. Denna frtiga behandlas i den förvaltningsrevision som f. n. ptig;)r 

inom provningsanstalten. Om principerna för kostnadsförde\ningen ändras 

är uet sannolikt att Lie i utredningen redovisade kostnaderna kommer att 

öka. 

Även statens provningsanstalt har pekat på uet angelägna i att fä en 

detaljerau redovisning hur de inblanJade myndigheterna använder de me

del som de själva hidrar med. 

Vidare framhåller riksrevisionsverket att det vore en fördel om hela 

anslaget för riksmätplatsverksamheten, dvs. även den del som i dag finan

sieras via riksmätplatsmyndigheternas egna budgetar. kunde fördelas av 

miitrtldet. Liknande synpunkter framförs även av TCO och av SACO/SR

förcningen vid statens provningsanstalt. 

Stc1te11s prov11ingsanstal1 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81 har provningsanstalten 

som huvudförslag hemställt om ett bidragsanslag av 32 385 000 kr. vilket 

innebär en ökning av anslaget jämfört med föregående budgetår av 885 000 

kr. Av det begärda anslaget är 2,2 milj. kr. pris- och löneomräkning och 1.7 

milj. kr. en övelföring av medel från anslaget F I. Styrelsen för teknisk 

utveckling: Teknisk forskning och utveckling till drift av verksamhet inom 

den svenska mätplatsorganisationen inom ramen för det förslag från 1978 
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ars miil- nch kalibn:ringsulrcdning som jag jusl har rcd1ivisa1. !'ris- 1>ch 

lii111:n111r;ikningc11 avser rrnJuktio11somr:1dc11a '2-:'. D;1 rrovningsanstal

lcns ekonnmiska resultat successivl fiirh;iltras hchii\·s l'll mindrl' bidrag 1ill 

1;iekning a\ underskott i uppdragsvcrk..,amhctcn ;in under innevarandL· 

budget;ir. Vidare iir I .f, milj. kr. av hidragsanslaget hiinforfigl 1ilf den del av 

provningsanstal1cns verksamhet i Stoi.:kholm s1im enligt regeringen-; heslul 

den 13 sertemher 1979 suci.:essivt skall avvecklas (jfr rror. 197!\/79: 1on 

hil. 17s. 172). 

Huvudförslaget innehiir enlig! rnivningsanslalien all 1111rhyggnadL·n av 

de verksamheter som si..,1 lhttat till Bor;·1s kommer att la liingre lid ;in 

her;iknat samtidigt som !andels hehov av pr11vningsk1Hnpe1ens inom vissa 

omraden. framför allt energih11-;h;dlning och hrandsiikerhet. inti: kan 1illg"

d1ises. Inom flera iivriga omraden mi1ste rrovningsanstalten diircnlllt ge· 

110111 marknadsförings~itgiirdcr av olika slag arhcta r;·1 att iika cfterfriiµan r:1 

rrovningsl_iiinsler fiir all fo ell biilll'l' karacitctsUtllVltjande. 

Utöver huvudforslagel har rwvningsanstalten hemstiilft om sammanlagl 

'2.7 milj. kr. för iikad verksamhet inom omriidena energihushidlning 1h.:h 

hrandrisk. Vidare har rnivning-;anstalten red1ivisat all anslaget fiir i1111eva

rande h11dget<"1r inneh;ir all verksamheten med stickrrovsk1111tnill av 11ir

digfiirrackadc varor miislc minskas. Provningsanstaltcn fiinirdar 1111 att 

bidragsanslaget höjs med hOl\11011 kr. ff1r all ;111~rs1;i1\a nivi\n i denna verk

samhet. Slutligen anför rrovningsanslalten alt den vid tiden för anslags

framstlillningen r•"tg:icnde t'örvaltningsrevisionen kan k11111ma alt behö\·a 

följas urr av rati1inaliseringsrn,jek1 och for1sa11 111veckli11g av rrnvnings

anstaltcns marknadsföringsfunktion. Detta kan komma att krliva ex1erna 

konsultinsatser varför 700 000 kr. redan nu hiir reserveras för det la linda

m;'il. 

Över rrovningsanslaltens an..,Jagsfra111s1iillning har yttranden avgivits av 

encrgirrovningsutrcdningen och ri ksrevisionsverket. 

Fiirnlraga11de11 

I samband med omlokaliseringen, Men 1975-1978. till Hori1s har. som 

tidigare redovisats. prnvningsanstalten sliillts inför stora ekonomiska rro

blem. Anstallcn har sedan omkikaliseringen ägnat största urrmärbamhet 

ät sin ekonomi och har under föregi1endc budgel<ir vidtagit en rad resultat

förbättrande ätgiirder. bl. a. ett temporärt anstli.llningsstopp. Dessa syftar 

b&de till all hälla kostnaderna nere och all öka intiiklerna. Jag utgtir fr;·in all 

rrovningsanstalten är beredd att fortsätta alt pi·i della sätt verka för en 

konsolidering av sin ekonomi innan ytterligare rersonaliikningar övervligs. 

El! led i dessa strävanden har varit en översyn av den regionala och 

lokala organisationen. I budgetrropositionen 1979 redovisades all prov

ningsanstalten fött i urpdrng att se över denna del av verksamheten och 

upprätta en plan för den bl. a. med utgiingspunkl i all provningsanstaltcn 

har sin huvudverksamhet i Borf1s och all regional oi.:h lokal verksamhet 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 17 Industridepartementet :!RO 

d;1ru1iiver skall hedrivas endast i den omfattning som är motiverad av 

företagsekonomiska skiil eller som följer av krav pf1 rimlig service vad 

giill.:r officiell provning och kontroll. För den del av verksamheten som 

inte uppfyller dessa krav skulle provningsanstalten redovisa en nedlägg

ningsplan. l'rovningsanstaltcn redovisade en s1\dan plan i maj 1979. I:ege

ringen beslöt den 13 september 1979 bl. a. om vissa inskränkningar i 

provningsanstaltcns verksamhet i Stockholm samt om nedläggning av filia

lerna i Helsingborg och Karlskoga. För underskott i den regionala och 

lokala verksamheten har 2 milj. kr. stått till regeringens disposition under 

innevarande budgetår. I nämnda beslut bemyndigades provningsanstalten 

<ttt ta dt:ssa medel i anspr1\k. Dft verksamheten avvecklas successivt kom

mer ett bidragsbehov att uppstft även för nästa budgettlr. Provningsanstal

kn har inom ramen för huvudförslaget beräknat detta till 1,6 milj. kr. Jag 

har i min beräkning av bidragsanslaget reserverat detta belopp vilket bör 

!>lit till regeringens disposition och regleras då det verkliga behovet av 

bidrag till underskott i den regionala och lokala verksamheten för nästa 

budget~ir är känt. 

Provningsanstaltcn har totalt i huvudförslaget hemställt om ett bidrag av 

32 385 000 kr. varav 2.2 milj. kr. är pris- och löneomräkning. 

Därutöver har provningsanstaltcn begärt 600 000 kr. för att återställa den 

tidigare verksamhetsnivil.n på stickprovskontroll av färdigförpackade 

varor. Kostnaderna för stickprovskontrollen belastade t. o. m. budgetåret 

1974/75 förslagsanslaget Statens provningsanstalt: Justering och ädelme

tallkontroll. Frän detta anslag täcktes dels kostnaderna för provningsan

staltens justering och ädelmetallkontroll. dels kostnaderna för provnings

anstaltens stickprovskontroll föranledd av lagen (197 I: 1081) om volym 

och vikt. Fr. o. m. budgetåret 1975/76 har denna verksamhet redovisnings

mässigt integrerats med provningsanstaltens övriga verksamhet varför det 

särskilda förslagsanslaget har utgått ur statsbudgeten. I samband med att 

riksdagen behandlade detta anslagsärende behandlades även frågan om 

finansiering av stickprovskontrollen. Med anledning av en motion 

( 1975: 293) i ärendet uttalade riksdagen att verksamheten, som dittills i 

huvudsak finansierats med avgifter frän justering och ädelmetallkontroll. 

även i fortsättningen borde avgiftsfinansieras. Jag delar provningsanstal

tcns bedömning att en begränsning av kontrollverksamheten är olycklig 

men har inte funnit det nödvändigt att beräkna särskilda medel för stick

provskontrollen som. i enlighet med riksdagens beslut år 1975 (prop. 

1975: I bil. 15. NU 1975: 15, rskr 1975:99) bör finansieras på samma sätt 

som före är 1975 dvs. med avgifter frän justering och ädelmetallkontroll. 

Provningsanstalten har också, utöver huvudförslaget. bl. a. hemställt om 

medel för ökad verksamhet inom området för energihushållning. Jag vill i 

detta sammanhang hänvisa till vad chefen för bostadsdepartementet tidi

gare denna dag har föreslagit vid sin anmälan av anslaget Vissa energibe- . 

sparande i:\.tgärder inom bostadsbeståndet. 
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Jag övergår nu till att behandla vissa förslag fr;in 1978 ~trs mät- o<:h 

kalibrcringsutrcdning. Utredningen har förutom vissa organisatoriska för

ändringar föreslagit att verksamheten vid de s. k. riksmiitplatserna skall 

finansieras med <mslag o<:h kalihrcringsintäkter. De organisatoriska försla

gen hänger delvis samman med delar av den förvaltningsrevisinn som 

riksrevisionsverket f. n. utför vid provningsanstalten. Resultatet av denna 

beräknas kunna redovisas i början av är 1980. Jag är därför ännu inte 

beredd att ta ställning till organisationen av mätr:'.ldets verksamhet m. m. 

utan avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen i detta 

avseende. Däremot bör den del av utredningens förslag som avser finansie

ring av verksamheten vid riksmätplatserna behandlas i detta sammanhang. 

Utredningen har föreslagit att verksamheten vid riksmätplatserna liksom 

hittills bör finansieras dels med anslagsmedel, dels med kalibreringsin

täkter. Anslagsmedlen föreslås komma dels frän de myndigheter som är 

riksmätplatser, dels frrm en särskild anslagsposl som ställs till mätr:'tdets 

disposition att fördelas mellan riksmätplatserna. Anslagsposten föreslt'ls 

uppgi:\ till en nivå motsvarande den som f. n. anvisas dels fran provningsan

staltens bidragsanslag, dels frän anslaget Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling. För innevarande budgetår beräknas 

dessa bidragskällor tillsammans uppgå till 2.7 milj. kr. Remissinstansema 

har genomgående varit positiva till utredningens förslag. Flera remissorgan 

har dock ifrågasatt storleken pä anslaget. Jag delar utredningens bedöm

ning att nuvarande anslagsnivå motsvarar en rimlig ambitionsnivå med 

nuvarande efterfrågan pi't kalibreringstjänster. Om efterfrågan på kalibrc

ringstjänster ökar bör uppdragsintäktema för denna verksamhet täcka de 

merkostnader som då uppstår. Statens bidrag är att se som ett grundhidrag 

för att etablera en basresurs för metrologisk verksamhet. Jag har i min 

beräkning av bidragsanslaget till provningsanstalten avsatt 2,7 milj. kr. för 
drift av verksamheten vid riksmätplatserna under budgetåret 1980/81. 

Verksamheten vid mätcentrum beräknar jag liksom hittills kommer att 

finansieras med avgifter från riksprovplatserna. Det bör i fortsättningen 

ankomma på mätrådet och mätcentrum att inom ramen för provningsan

staltens anslagsframställning redovisa verksamhetens totala omfattning 

samt ge en samlad bild av vilka medel som erfordras för att hedriva 

verksamheten vid riksmätplatserna. 

Några remissinstanser. bl. a. riksrevisionsverket, har framhållit det för

delaktiga i att alla medel för riksmätplatsverksamhet. dvs. även de som i 

dag faller ut via riksmätplatsmyndigheternas egna anslag, kunde fördelas 

av en instans. Även om jag delar denna principiella uppfattning är jag bl. a. 

mot bakgrund av grundprinciperna för den decentraliserade mätplatsor

ganisationen inte beredd att f. n. förorda en sådan lösning. Däremot är det 

självfallet viktigt att de myndigheter som är riksmätplatser redovisar eko

nomin kring denna verksamhet på ett likartat sätt. Det ankommer närmast 

på provningsanstalten att efter samråd med riksrevisionsverket se över 

dessa rutiner. 
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Litiivcr de roster i hidr;1gsanslagl~t som jag nu redovisat har jag i mitt 

förslag. fiirutorn medel fiir pris- och lönel1rnriikning. i likhet med de senas

te hudgeti1ren avsatt 2 milj. kr. Slllll l'tt extra bidragstillskoll. vilket hiir 

minska med I milj. kr. till hudget;·1ret 1981/82. Förslaget innehiir i denna del 

en minskning av det extralirdin~ira hidragstillskottet med I milj. kr. jiimfört 

med innevarande hudget:·1r. 

Totalt har jag siiledes heriiknat bidragsheh11vet till 31%.5000 kr. varav 

I .h milj. kr. fiir 11ndersko11 i den regionala och lokala verksamheten samt 2 

milj. kr. i form av ett cxtnwrdinärt bidragstillskott för tillflllliga insatser. 

Jag hemstiilkr att regeringen föresJ:·1r riksdagen 

att till Sta/1'11.1 1>ron1ing.rnns1a/1: Up11drng.1·1·1·rk.1·11111he1 för hudget

;1ret 1980/81 anvisa ell förslagsanslag av I 000 kr. 

F 6. Bidrag till statens provningsanstalt 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirs1<1g 

23 700 212 

31.500000 

31 %.5 ()()() 

Reservation 13%788 

Slim har fra111gf1tl av min redogörelse under anslaget till uppdragsverk

samhet fiireslf1r sta/1'11.1· pru1·11ing.1·w1.1·111/1 att bidragsanslaget höjs med 

885 000 kr. till 32 38.5 000 kr. I enlighet med vad jag just har anfört hör 

hidragsanslaget niista budgett1r föras upp med 3196.5000 kr. 

Jag hemställer all regeringen föresl[tr riksdagen 

all till Bidrag till stal<'ll.\ pr11n1i11gsa11st11/1 för hudgetitrct 1980/81 

anvisa cll rcscrvationsanslag av 3196.5000 kr. 

F 7. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

16 306 .570 

6 26"2 000 

0 ()()() 000 

Reservation 14614649 

Under detta anslag anvisas medel för utrustning till statens provningsan

stalt. Fi.ir nyanskaffning av utrustning till provningsanstaltens nybygg

nader i Bor{1s är uppförd en Jefinitiv kostnadsram av 70 milj. kr. (prop. 

197.5/76: IOO bil. 1.5 s. 216, NU 1975/76:.55, rskr 1975/76:329 och pmp. 

1978/79: 100 bil. 17 s. 178, NU 1978/79: 28. rskr 1978/79: 2071. 
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S1at1·11.1· t'r111·11i11gsa11stalt 

l'rovninµsanstaltcn lll·mstiillcr alt 10 milj. kr. anvisas för h11dgct;irL't 

J9XO/XI. Av hcli>rret hiinfiir sig X.> milj. h.r. till kornrkttl'rinp- 11ch 

o.:rsii1111i11gsanskaff11i11g av utrustning och 1.7 milj. kr. till anskaffning av en 

nv IL·lcfonvii\cl till anliiµg11ingen i Bori1~. 

/-'(ircdrag1111de 11 

hir niista hudgct;1r har jag hcriiknat ett mcdelshchov av h milj. kr. för 

komrlcttcrings- och ersiittni11gsanskaffning av utrustning samt fiir anskaff

ning av L'll Il\' tcld1.inviixcl till Bor~1sanHiggningcn i enlighet med rrnvnings

anstaltL'ns förslag . 

.lag hcmstiiller at I n:geringo.:n föro.:sli1r riksdagen 

att till S1a1c11.1 1>rol'l1i11g.1·1111.rni/1: l !1m.1111i11g for budgeti1ret 1980/81 

anvisa ett rescrva1i1111sanslag av hOO\lOOO kr. 

\'erksamhelen ,·id starens skeppspron1ingsanstall 

Statens skerrsrnwningsanstalt utför rr1 urrdrag av myndighet eller 

enskild rrnvningar och undersökningar av betydelse för skcrrstcknik och 

sjiifart samt. i den mi'tll anstaltens utrustning och förh;"illanden i i.ivrigt 

medger. iiven andra p1\1vningar och undersökningar. Anstalten bedriver 

teknisJ...-vetenskarlig 1-.irsJ...ning inom sitt vcrksamhctsomr{1dc. 

Skcppsprovningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten iir en 

gt:neraldirektiir. Anstalten iir organiserad p;\ tre tekniska avdelningar. 

niimligcn drifts- och vcrkstadsavdclningen. ritkontorsavdclningen m:h he

r~1kningsavdclningen samt en administrativ avdelning. 

Antalet anstiillda den I juli 1979 var 147. 

Vid statens skcppsprnvningsanstalt ti!Himpas prngrambudgetering med 

följande rrogram. 

I. U prdragsverksamhet 

2. Egen forskning 

3. Myndighetsuppgifter 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 

I. Statt:ns skeppsprovningsanstalt: Uppdragsvcrksamhet 

2. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 

3. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 

Anslag I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt helopp pt! 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter fiir program I. 2 

o~h 3. I program I ing~1r även uppdr;igsforskning. dvs. stidan forskning 

som finansieras exempelvis av styrelsen för teknisk utveckling. Som intäkt 

under anslaget redovisas uppburna avgifter samt medel som i män av 

behov tagits i ansprilk frän anslag 2. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgär 
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första hand till programmen 2 lh.:h 3. men :ivcn till att t:id.:a cvcnllldlt 

underskott i uppdragsvcrksarnhetcn. 

Anslag 3 tir ett rcservationsanslag som skall finansiera anstalten~ inves

teringar i mer kostnadskrlivande utrustning. 

Anslag I for i princip inte belastas. Fi.\r att k\sa tillfälliga eller •do.;ong

mässiga lik viditetsproblem för uppdragsverksamhetcn disponerar statens 

skeppsprovningsanstalt en rörlig kredit i riksg:ildskontoret p:·1 2.5 milj. kr. 

F Il. Statens skeppsprovningsanstalt: llppdragswrksamhet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

225 809 

I 000 

I 000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster för verk

samheten vid statens skeppsprovningsanstalt. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den totala verk

samheten vid anstalten (i I 000-tal kr.). 

---------------------·--·--------

Kostnader 

Program I 
Uppdragsverksamhet 

Program 2 
Egen forskning 

Program 3 
Myndighetsuppgifter 

Summa kostnader 

Intäkter 

Program I 
Statens bidrag 
Summa intäkter 
Resultat 

1978/79 
Utfall 

21 329 

2905 

950 
25184 

21 333 
3 855 

25188 
+4 

State11 s s keppspro1·11i11gsa11s1a /1 

Program I. Uppdragsverksamhet 

1979/80 
Beräknar 

1980/81 

Skcppsprovningsanstalten Före-
dragamlen 

24500 26200 

4300 4441 

I 000 I 226 
29800 31267 

24500 26200 
5 300 5ti67 4454 

29800 31867 

Uppdragsverksamheten är primärt inriktad mot områdena skeppsteknik. 

sjöfartsteknik och övrig havsteknik. Till ca 60 'H utgörs verksamheten av 

forsknings- och utvecklingsarbeten medan resten är rutinbetonad provning 

av främst fartygs- och propellermodeller. Uppdragen kommer från indu-
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strin och olika statliga institutioner. De dominerande uppdragsgivarna ~ir 

den svenska varvsindustrin och rederinäringen samt försvarets materiel

verk. Uppdrag erh;·111s i iikande omfattning fr:in utfamlska kunder. Ett 

starkt ökat intresse har kunnat rwteras fiir undnsi.ikningar som syftar till 

offshorc-tilfarnpningar och utnyttjande av havets resurser. 

Uppdragsverksamheten förutsiitls famna full kostnadstiickning. Ersätt

ning för utförda uppdrag utgar enligt taxa. som anstalten fastställer. Efter

som anstalten arbetar i internationell konkurrens tas diirvid hänsyn till 

utländska anstalters prisnivti. Trots det svi'tra liiget inom viirldens varvsin

dustri har skeppsprovningsanstalten lyckats uppriitth;·illa en hög omsätt

ning. Detta har skett fastän det nyuppförda manöver- och vt1glaboratoriet 

har kunnat anviindas endast i mindre utstriickning. Under budgetåret 1979/ 

80 beräknas laboratoriet kunna tas i bruk i allt större omfattning. 

Ef!erfragan p{t skcppsprovningsanstaltens tjiinstcr väntas i.ika som en 

följd av att det nya laboratoriet har tagits i bruk. Fi.ir att kunna möta denna 

viintade ökning av uppdragsverksamheten är det enligt skeppsprovnings

anstalten nödviindigt att utöka personalstyrkan. Detta medför i sin tur 

behov av ytterligare lokalutrymmen samt komplettering och modernise

ring av utrustningen i anstaltens laboratorii.:r. 

Program 2. Egen forskning 

Skcppsprovningsanstaltens verksamhet skall bidra till att öka svensk 

industris konkurrenskraft och att förbättra vissa samhällsfunktioner st1som 

försvaret. sjösäkerheten. miljövärden till havs. energiförsöi:jning etc. Det

ta uppnf1s dels genom skeppsprovningsanstaltens uppdragsvcrksamhet, 

dels genom den forskning som anstalten bedriver i egen regi. 

För att uppfylla de m:il som giiller för skcppsprovningsanstalten är det 

därför nödviindigt att uppdragsverksamheten stöttas av en grundläggande 

ltmgsiktig forsknings- oeh utvccklingsverksamhet. Med hänsyn till de spe

ciella krav plt hög teknisk-vetenskaplig standard som ställs pä skepps

provningsanstaltens verksamhet iir det enligt anstalten nödvändigt att 

ftirskningsverksamheten ges tillräckligt store utrymme. Viss grumlläggan

de forskning avses bedrivas i samarbete med och vid olika institutioner vid 

de tekniska högskolorna. Skeppsprovningsanstalten eftersträvar att under 

de närmaste tiren upprätthålla den nuvarande ni vän ptl forskningsverksam

heten. 

Anstalten har för budget:\.ret 1979/80 beräknat att 4.3 milj. kr. av bidrags

anslaget skall användas för den egna forskningen. För budgetllret 1980/81 

har anstalten i huvudförslaget beräknat medelsbehovet till 4 441 000 kr. 

Enligt detta alternativ räknar skeppsprnvningsanstaltcn med att kunna 

genomföra den egna forskningsverksamhetcn med i stort sett oförändrad 

ambitionsnivft. 
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Till 111yndighe1 surpgifterna hiinfiirs hehandling a\· remisser od1 fiiri"ral,!

ningar fri1n departemcnl och statliga mvndigheler. diverse u1n::dninl,!ar. 

i11t.:rn 111hildning "11111 s111diehesiik och visningar. riir myndighe1suppgif1er 

heriiknar skerpspnlVningsanslalten enligt h11v11dfiirslagct 111edclshehove1 

till I 112till110 kr. för hudgcl<trel 19XO/X I. Detta alternati\· medför enligt 

anstalten all vissa nedskiimingar mi1ste giiras i st1dana uppgifter som inte 

iir ohligatl1riska fiir mrndigheten eller reglerade genom författningar m. rn. 

l J tii\·er hu vudforslagct har skeppsprovningsansl alten hcmstiillt orn 

2001100 kr. fiir all tiieka ökade kpstnadcr i samhand med att anstalten har 

iiverlagit Stifleben Svensk skeppsf11rsknings hihliotek. 

Över skerrsrmvningsanstaltens anslagsframstiillning har hyggnadssty

relsen. riksrevisionsverkel och styrelsen för tc:knisk utvecklin!_! yttrat sig. 

Fiir1·dr11g1111d 1•11 

Fiir alt hygga upr kompctensen vid del manöver- och vt1glaboratorium 

som togs i hruk under fiiregiiende hudgeti1r har skerpsprovningsanstalten 

under vart och cll av h11dge1i"ire11 1977/78 och 1978/79 erh:illit ett hidrag av 

3.5 111i\j. kr. fr{in styrelsen för teknisk tllveckling. Fr. o. m. innevarande 

hudget;\r famnas detta sti>d direkt över anstaltens eget hidragsanslag som 

diirfiir uppriiknats med 1.4 milj. kr. IXI skcppsprovningsanstalten fortsätter 

att visa en uppg~lng i uppdra!_!sverksamheten bedömer jag all det siirskilda 

stödet till 111e111d1.11 vel·kling l)(.:h siirskild kompetensupphyggnad vid manö

ver- 11ch v:iglahoratoriet kan minskas. Jag har dföför heriiknat ett. jiimfört 

med innevarande hudget<ir. minskat bidrag för detta iindamal. Totalt hör 

hidragsanslaget föras upp med 4 454 000 kr. 

Jag hernst:iller att regeringen föresltir riksdagen 

alt till Srate11.1 s/..1'f.'f>.l'f'r111·11i11g.rn11.1·1alr: U1>11drags1·a/...1·11111lll't för 

hudgetilret 19XO/X I anvisa ett forslagsanslag av I 000 kr. 

F 9. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 

1978/79 Utgili 

1979/80 Anslag 

1980/X I f.örslag 

3 854 773 

.'i 3 ()() () ()() 

4454 000 

Reservation 

Som frarng~tr av min redogörelse under anslaget till uppdragsverksamhct 

fi.ireshir sra1e11s .1·f..et>f>.1·11ro1·11i11g.\'l111.Hal1 att hidragsanslaget höjs med 

367 000 kr. till 5 6<17 000 kr. I enlighet med vad jag just har anfört bör 

hidragsanslaget för n:ista hudgeti\r föras upp med 4 454 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen förcsl<'tr riksdagen 

all till Bidrag till statens s/..eppsprorni11g.1·a11.Halt för budgetärct 

1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 4454000 kr. 
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F 10. Statens skl•p1>spro\'11ingsanstalt: l.ltrustning 

1978/7'J Utgift 

1979/80 i\ nslag 

1980/X I Förslag 

7 219 121 

I I 00 000 

I I 00 000 

Fr:·111 anslagel hcstrids skeppsprovningsanstalten-.; invesleringar mer 

kostnadskriivande u1r11stning. Ulrustning som har anskaffats med anli

tande av anslaget tillförs anstallens utrustningskapiial. Medel nllltsvarande 

avskrivning m:h förriintning av utrustningskapitalet omförs 1ill siirskild 

inkomsttitel p:'1 statshudgeten. 

St 11/ t' 11s .1At'f'f'.l'f'rt11·11 i11g.1t111.1 t alt 

Fiir underhiill. komplettering och modernisering av utrustning i verkstad 

och laboratorier ber-liknar anstalten al\ I 570 000 kr. erfordras under hud

gct:iret 1980/81. 

f "iireclrt1ga 11i/1•11 

För fortlöpande modernisering och komplettering av skeppsprovnings

anstaltens utrustning hcr~iknar jag för niista budgetftr I. I milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen fiireslt1r riksdagen 

alt till Statens sket'f'.1pro1·11i11g.11111sta/1: Utrus111i11g för budget~tret 

1980/81 anvisa ett rcscrvationsanslag av I 100000 kr. 

F 11. Bidrag till Ingcnjörsvetenskapsakadcmien 

197X/79 Utgift 

1979/80 i\nslag 

1980/81 förslag 

I 085 000 

2 ()()() 000 

2 I 00 000 

lngcnjörsvetcnskapsakademien tlVA) är ett samfund av invalda leda

möter verksamma inom teknisk vetenskap, industriell produktion och 

ekonomi. 1 V A:s syfte är att till samhällets gagn främja ingenjörs vetenskap 

och näringsliv. Verksamheten inriktas pa att följa, analysera och informera 

om den tekniska utvecklingen samt att skapa kontakter och initiera sam

verkan inom m:h mellan olika tcknikomräden. Bidraget. som i sin nuvaran

de form har utgätt sedan budgctäret 1%8/69 lifr prop. 1968: 68 s. 57. su 
1%8: 131. rskr 1968: 304). utgör statens stöd till IVA:s grundläggande 

verksamhet. Denna verksamhet omfattar IV A:s ledningsfunktion. kon

takt- och rf1dgivningsverksamhet och bibliotek. delar av IV A:s utrednings

och framtidsstudieverksarnhet samt den utlandsorienterade kontakt- och 

inforrnationsverksamheten. 
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/11gc·11jiirs1·ete11skapsakailemii:11 

Akademien har i huvudförslaget hemställt om en priskompensation av 

200 OOll kr. Därutöver har IV A, inom ramen för statsanslagets inriktning att 

finansiera den grundläggande verksamheten, hemställt om en ökning av 

hidraget med 775 000 kr. En sådan ökning skulle ge I VA möjligheter till 

mer ingående insatser vad gäller framtidens produktionssystem, fördjupa

de studier av tekniska ut vecklingstcndenser samt ökade kontaktaktiviteter 

- både nationellt och internationellt. IVA föreslttr enligt detta alternativ 

att del statliga bidraget till den grundläggande verksamheten utgår med 

(2 000 000+ 200 000+ 775 000=) 2 975 000 kr. för budgeti'lret 1980/81. 

Därutöver har IV A redovisat ett reformalternativ uprrättat Min följande 

utgangsrunkter. 

Kostnaden för den grundläggande verksamheten beräknas under inneva

rande budgetår till 8.6 milj. kr. Av detta belorr svarar staten för 2 milj. kr., 

dvs. 23 % av kostnaderna medan IV A själv svarar för resterande andel. 

Den övriga verksamheten vid IV A omfattar dels projekt verksamhet, dels 

administration av den teknisk-vetenskapliga attacheverksamheten (jfr 

pror. 1977/78: 111, NU 1977/78: 75, rskr 1977/78: 361 ). Projektverksamhe

ten, för vilken kostnaderna under innevarande budgetår beräknas till 5,9 

milj. kr., finansieras med 2.9 milj. kr. av skilda statliga bidrag. IVA anser 

det angeläget att åstadkomma en ökad basfinansiering av projektvcrksam

heten, bl. a. genom att en del av IV A:s egna medel frigörs för detta 

ändamål. Detta förutsätter att staten i högre utsträckning än f. n. finansi

erar den grundläggande verksamheten. Målsättningen bör vara att staten 

finansierar hälften av denna verksamhet. För innevarande budgetår har 

den statliga bidragsandelen till den grundläggande verksamheten ökat från 

14 '/( till 23 %. För 1980/81 bör denna andel enligt IV A öka till 38 t;( .• vilket 

innebär en ökning av bidraget med 950000 kr. utöver den nyss redovisade 

begärda bidragshöjningen. Totalt begär således IVA (2 975 000+950000=) 

3 925 000 kr. Motsvarande höjning bör göras till budgetåret I 981/82. 

FiiredraRanden 

Jag är f. n. inte beredd att förorda att staten finansierar en ökad andel av 

IV A:s grundläggande verksamhet. För nästa budgetår bör anslaget räknas 

upp med IOOOOO kr. till 2.1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till lnf.:l'lljiirSl'etenskapsakademien för budgetåret 

1980/81 anvisa ett anslag av 2 100000 kr. 
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F 12. Ridrai.: till Standardiscrini.:skommissionen 

J 978/79 Utgift 

J 979/80 Anslag 

1980/81 rlirslag 

6 .305 ()()() 

7 fi.30 ()()() 

7 ()!I,) 000 

SIS - Stand;1rdiseringsko111missionen i Sverige ;i.r centralorgan fiir den 

nationella stanJardiseringsverksamheten och företräder Sverige i det inter

nationella standardiseringsarhetet. Kommissionen utarhetar nc h fastst;iller 

svensk. standard samt verk.ar för all denna används inom siiviil offentlig 

verksamhet som i niiringslivet. 

Kostnaderna för verksamheten bestrids genom statshidrag. kontantbi

drag frf1n näringslivet. ers:ittning frt111 statliga verk m. fl. samt genom 

förs:iljning av stamlanlpuhlikationer. Sedan budgetftret 19hfi/fl7 motsvarar 

statshiJraget hO r.; av n:iringslivets kontant bidrag under det budgett1r som 

fiiregär det df1 beslut om statligt bidrag fattas (jfr prop. 1%6: I hil. I:!~- 42. 

SU )9hh: lll. rskr 1%h: lOl. 

SIS - S11111dardiscri11gs/..0111111issio11c11 i Si·erigc 

Tidsperi11den efter budgett1ret 19hh/h7, Ji1 nuvarande princip for beri'1k

ning av statsbidraget infördes. har enligt kommissionen kännetecknats av 

stigande krav pii samhiilleliga insatser for siikcrhcl. hälsa och miljö samt av 

titgärdcr frän statsmakternas sida för att främja utrikeshandeln. Detta har 

innchurit att större krav successivt har ställts pt1 standanliseringsorgancn. 

Samtidigt är den {1rliga kostnadsstcgringcn större nu än niir principen 

infördes och Jet heslöts att bidraget skulle relateras till de näringslivshi

drag som utgick 1vr1 ar tidigare. 

Mot denna bakgrund anser standardiscringskommissionen dels att pro

centsatsen för beräkning av statshidragets storlek hör höjas frtin 60 till 70. 

dels att hidragct bör heräknas pfl grundval av budgeterade näringslivsbi

drag för det innevarande budgcttiret. En slutkorrigering av det beviljade 

bidraget avses ske i efterhand sedan de verkliga niiringslivsbidragen blivit 

kiinda. Med hiinsyn till det samhällsekonomiska läget fön:slf1s dock all 

detta mttl skall ni"Js etappvis. SIS hemställer diirför om ett anslag for 

budgetttrct 1980/81 av 8 3:!0000 kr. motsvarande 60 'T av de under huJget

ärct 1979/!W beräknade näringslivsbidragcn av 13 870000 kr. 

I en särskild skrivelse har Sveriges Civilingenjörsförbund tillstyrkt fram

sU:illningcn. 

Fiireclraga11de11 

För standardiseringskommissionens allmänna verksamhet under bud

gettirct 1980/81 bör statsbidrag utgå i enlighet med nuvarande beräknings

principer. dvs. 6()<;~. av näringslivets bidrag under sistförflutna budgetär. 

19 Riksda>:n1 1979/80. I sam/. Nr 100. Bil11Ka 17 
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I kssa hidrag 11rrgid;. till 12 XOXOOO kr. under hudµct~ir.:t l'J7X/79. Jag 

bcr:ik nar sa ledes ct t stahhidrag av 7 <iX5 000 kr. 

.lag hcmst:illcr att regl~ringen fiiresbr riksdagen 

att till Biclrug 1il/ S1w1darclisai11g.1/,0111111issi11111·11 for hlldµctaret 

19811/XI anvis;1 L'lt anslag a\· 71iX5000 kr. 

F 13. Eiwrgil'orskning 

1 ll7X/79 U l!!i ft 

197<J/XO Anslag 

1 <JXO/X I Fiirslag 

199799llX5 

2X3 000 000 

30 I 50ll 000 

Reservation 7X 7nX 742 

lkt trc:1rsrrogram för forskning p~·h 11tveckling r<'1 energi1,mri·1det som 

riksda!!en fastlade ar l'J75 trror. 1975: 30. NU 1975: 30. rskr 1975:202 ). 

Huv11drrngram Lnergiforskning. fiirliirigdes :ir 1978 med tre lir <rrnr. 1977/ 

7X: 110. NU 1977/78:68. rskr 1977/78:341). V;"1ren 1979 beslöt riksdagen 

om vissa rreciscringar rn. rn. av de iir 1978 angivna riktlinjerna samt om en 

del\·is iindrad inriktning av verksamheten inom rwgrammet Encrgian

dndning for bebyggelse 1rror. 1978/79: 115 bil. I. NU 1978/79: r.tl. rskr 

I 97X/79: 429). 

l'iir Hllvudprogram Energiforskning och vissa diirmed sammanhängan

de insatser angav~ för trd1rsrerioden 1978/79-1980/81 en sammanlagd 

1rn:dclsram 0111 842 milj. kr. f-"iir budgeti1rct I 97X/79 har anvisats samman

lagt 242 milj. kr. och for budgct:1ret 1979/80 sammanlagt 287 milj. kr.. 

varav 2X3 milj. kr. friin detta anslag och 4 milj. kr. fr:1n anslaget A 3. 

h.ommillcer m. m. 

H11vudrrogram Energiforskning är indelat i sex program. av vilka ntigra 

iir uppdelade p{1 delprogram. För programmen 1-5 finns programansva

riga organ med uppgift att planera och hestiilla forskning Peh utvecklings

arbete inom de olika programmen. 

Dekgationcn Il 1975: 021 för encrgiforskning (DFEl har till uppgift bl. a. 

att verka för samordning av den totala forsknings- och utvccklingsvcrk

sarnheten inom energiomr~1det och att ta fram underlag för planering av 

forskning och utveckling inom omr~1det i ett lt111gsiktigt perspektiv. DFE 

har i m;ir~ 1979 redovisat en översiktlig analys av verksamheten inom 

H11v11drrngram Encrgiforskning under trdtrsperioden 1975/76-1977/78 

med en fördjupad utvärdering av vissa delar av cnergiforskningsrrogram

met under samma period i rapporten ( Ds I 1979: 4) Energiforskningsrro

grammct 1975/78 - Värdcringsrapport med separata bilagor !DFE-rapport 

17-19> samt i juni 1979 redovisat rapporten (DFE-rapport nr 15) 

Lnergiforskningsprogrammet 1975/78 - resultatrapport. DFE har genmn 
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till:i)!gsdirektiv den 7 juni 1979 (dir. 1979: li l l fritt i uppdrag att utarbeta 

fiir,lag till tlinfattning och inriktning av insatserna inom Huvudprogram 

Energiftirskning efter den 30juni 19XI. 

DFF samt delegationen (( 1979: 01 l för solviirmc och hdnslen Sllfll k<lll 

crsiitta ol.i<1. nljcersällningsdekgalioncn IOEDl. har efter remiss y11ra1 sig 

iivcr de programansvariga organens anslagsframstiillningar vad giiller pro

gramn1en I - ..i och 6 resp. delar av programmen 3 och -I. Jag redovisar de 

diirvid framkomna synpunkterna i samband med anslagsframstiillningarna 

for de olika programmen. 

Program I. Energiam·iindning i industriella prol"esser m. m. 

l'rogramansvarigl organ för program I iir styrelsen för teknisk utveck

ling 1STUL 

Program I iir indclal i sex delprogram. niimligen Allmänna studier. Trä, 

massa tich papper. Jiirn tich s1:i1. Övriga processer inom industrin. Jord

hnik och triidgardsniiring samt Samhiilkts varunöden . 

.\'// ! fiircsbr atl ffir pnigram 1 under hudget~1ret 1980/81 skall lllg:1 ett 

anslag om 37 milj. kr. STU har hiirutöver planerat vissa större försöksan

fäggningar. Dessa bör enligt STL! finansieras av de särskilda medel som 

inl1m energiforskningsprogrammel stiir till regeringens föri'ogande för hl. a. 

störrc fiirsiiksanHiggningar. Fiir b11dgetaret 1980/81 redovisar STU cll 

sammanlagt medelshehov pi1 16 milj. kr. för följande större fi.irsöksanliigg

ningar: 

I' I as 111 area k I ll r för hl. a. sUilframstiillning. 

1 nj ek tio n s process l'i\r jiirnmalmsreduktion. 

F (i r s ii k s rap r ers maskin. FEX. avsedd att möta de begriin'>ningar 

p;\ ri1varnr. energi och kapital samt de ht1rdare miljökrav som ~ir att viinta. 

J>FF anser all 3h milj. kr. hör anvisas för programmet under budgctaret 

1980/X I. cxkl. medel för siörrc försöksanfäggningar. Vad gäller de av STLI 

föreslagna försöksanläggningarna anser DFE all försök med en energibc

srarandc jiirnreduktionsprliccss, i forsla hand en process som kan väntas 

gl· god ekonomi i en ~mi1skalig produktionsanläggning, biir fä prioritet. 

\led tanke pi1 de liingsiktiga hindningar som en försöksanläggning skulle 

medföra hör dock en utvärdering av olika processer ske innan ytterligare 

mcdcl bses. Även f'EX-pnijektet anser DFE vara av stor vikt. emedan det 

berör den lfmgsiktiga konkurrenskraften hos en av vf1ra viktigare exportin

dustrier. DFE framh;.tller samtidigt all det lir angcHiget att samarbeta med 

svensk industri vid försiiksrmjektcns genomförande sti alt rcsullatcn kan 

komma till praktisk anviindning och ge encrgihesparingar. 

Program 2. Energiam·ändning för trans1>orter och samfärdsel 

Program 2 är uppdelat r:1 I v;'1 delprogram. nämligen Atgärdcr i transport-
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s\ Sll'lll<:t 11cli l·.nerµian\·iindning i drivs~ s1e111. Transportforskning-,dekga .. 

tione11 tlTD1 iir programansvarigt organ fiir Atgiirder i transportsystemet 

llCii STl_: :ir J'l"llgramalls\arigt organ fiir l-:11ergianviindning i drivsystem. 

IF/> presl'llterar en ii\·o:rarhctad in-.;atsplan fiir ,.\ t g ii r de r i trans

port s v ~ l e 111 e l under hudge1;·1re11 1979/Xll och 1 l)XO/X I 1 Il' h förc-.l~1r att 

forskningsverksamhetcn i1wm dclprogr:1mnll'l i likhet med tidigart• :1r i 

huvudsak inriktas nlllt kort\'iiga persontransporter. TFD förcsli'ir att anslag 

fiir h11dgetiiret 19Xll/XI skall 11tg;'1 med 2.X milj. kr. 

/J/-L har ingenting att erinra mot TFD:s förslag till inriktning av verk

samheten od1 tillst\Tker det föreslagna anslaget för h11dget:·iret 19XO/Xl. 

Fiir F ner g i an\' ii 11 d 11 in g i drivs y s 1 e m iir m!ilet alt klarHigga 

fiin11sii1tni11garna fiir att anpassa dagens hensin- och dicselmotllrer till 

alternativa drivmedel samt att ge underlag för att hedöma den framtida 

utvecl-.lingen av drivsystem och underhygga krav fr(1n samhiillets sida 

riirande de tel-.niska egensl-.aperna hos drivsystemen. Diinllöver har S7V 

uppstiillt som m;'il för verksamheten att intill <ir 19X4 kunna ange n{1gra 

olika metoder för att minsl-.a den spe,·itika drinnedelsfiirhrukningen hos 

per"111- 11ch lasthilar med )O'; eller mer. 

STL framh;'dler atl meddsramen för delprogrammet behiiver hiijas i 

forhallande till tidigare redovisad planering fiir att kunna finansiera pro

jektverl-.samheten vid Svensk Metanolutveckling AB samt planerade nya 

iltaganden inom ramen fiir forsknings- nch utveL·klingssamarhetet inom det 

i nll.'rnat ione Ila energiorganet. I FA. 

STl! fi.iresbr att anslag till delprogrammet skall utgi1 med sammanlagt 12 

milj. kr. fiir hudgctiiret 19XO/XI. 

l>fL p:\pel-.ar all i STU: s programplan. vars ekonomiska ramar över

ensstiimmer med den treärsram som anges i prnp. 1977/7'11.: 110, medclshe

hovet fiir delpnigrammet Lnergianv~indning i drivsystem ber~lknas till 9 

milj. kr. fiir hudgct~iret 19XO/X I. DFE foresl;ir att detta belopp anvisas i 

stlillet för av STL! ilskade 12 milj. kr. 

Program 3. Encrgiam·ändning för bebyggelse 

Programansvarigt organ för program 3 ~ir statens rtid för byggnads

forskning (8FR). STlJ svarar för den konkreta planeringen och handlägg

ningen av stödet till industriellt utvecklingsarhete och innovationsinriktadc 

projekt inom programmet. Med medel frfm anslag under h\istadsdqiarte

mentets huvudtitel finansieras sedan budgettiret 1977/7X bn för fördyrade 

byggnadskostnader i samband med forskningsinriktat experimentbyg

gande (jfr bl. a. prop. 1976/77: 107. CU 1976/77: 32, rskr 1976/77: 244 samt 

prop. 1977/78: 122, CU 1977/7R: ?>0. rskr 1977/78: 322). Medel för planering 

och uppföljning av experimentbyggande utg~ir frttn detta program. 

Vilren 1979 beslöt riksdagen om vissa lindringar i tidigare angivna rikt

linjer för verksamheten inom programmet. Ändringarna avs<'ig dels en 
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anrassning av bl. a. vcrk.-;a111ht:te11 i110111 delpn1gra111111t:t Ltld.tiv;1re c·ner· 

gianviindning 1ill riksdagens heshu om l'n rlan i"iir energihushallnin)! i 

befintlig hebvggelsc !rrop. llJ77/7X: 71>. Cll 1977/7X: 31. rskr llJ77/7::i.: :1--l~l. 

dels en kraftig ökning a\' insatserna avseende Ut\ec·kling av Sl1lviiri11l'S\'S-

1l'm. teknik för energilag.ring m. m. l\·Hdet filr de utökade insalserna i11tJ111 

soJv:ir.meomrildet iir att de fr;ln i huvudsak 111i11en a\· l'JXO-takt -;kall ge 

underlag i tekniskr och ekonomisk! hiin.,el'nde fiir skilda beslut riiramk 

införande av Slllviirme i olika systemlösningar oeh -;yste111ko111hinationer 

och för inriktning av eventuella fortsatta forsknings- od1 11tvecklingsi11-

satser inom omr:·1det. Insatserna avser huvmbakligl·n dels -;ystemfr:·1gor. 

deb skilda metnder fiir lagring av snh·iirme. dels teknik fiir snluppviirn1-

ning av tarrvarmvatlen. 
De ändringar i riktlinjerna för rrogrammet som hes löts av riksdagen 

v~1n:n 1979 innehär a\\ fr. o. m. hudgelflret 1'179/!<0 följande energiinriktad 

forskning L>eh ut vecklingsverksamhel inom hehyggelsesektorn finansieras 

inom anslagd Energiforskning. nämligen dels stöd till industriellt utveck

lingsarhetc l>Ch innovati<>nsinriktade projekt inom delprogrammen Effekti

vare energianviindning. Värmepumpar samt Solviinnesystem l1d1 

energilagring m. m .. dels forskning <>ch utveckling inkl. planering nch 

uppföljning av forskningsinrik1a1 cxperimcnthyggandc inom de tvi·i sisl

nfönnda delprogrammen. 

BFR föresl;'\r att anslag för programmet skall 11tg~1 med 57.5 milj. J.;r. 

under hudgeti\rct 19X0/81 och förordar i samr;id med STU följande fördel

ning av medel rt1 Je olika delprogrammen (milj. kr.). 

Delprogram 1979/80 
Anvisa! 

F.ITekiivarc energianvändning 4.5 
Värmepumpar 9.5 
Sulvärrncsyslem och energi-

lagring m. m. 37.5 

51,5 

Bcr~iknar 
l:H'R 

(i.5 

t t.0 

40.0 

57,5 

1980/81 

Vawv till indust
riellt ut vc.:klings
arh.:tc nch innnva
t innsinriktadc 
prujekI 

12.0 

22,0 
----------------· ·--·-- -- ·--·-

L>FE tillstyrker BFR: s hemställan om 57.5 milj. kr. för hudgeti'irct 191-(0/ 

81. Även OED tillstyrker 8 FR: s förslag och instämmer i den prinritcring av 

olika insatser inom solviirmeomrädet som BFR föresl:Jr. 

Program 4. Energiproduktion 

Programansvarigt organ för program 4 är nämnden för cncrgiproduk

tionsforskning (NE). Program 4 är indelat i ;'ttta delprogram. 
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,\'/:" rcdnvisar i sin anslagsframstiillning förslag till verksamhet under 

hudgelaret 1980/81 p;1 tv{1 alternativa kostnadsnivi1er. niimligen ett huvud

förslag och ett förslag till utökad verksamhet p;·1 en högre knstnadsniva. I 

sitt huvudförslag riiknar I\ E med att verksamheten under h11dget;·1rel 1980/ 

81 kommer alt kiinnetecknas av en fortsatt hög intensitet i projektarbetet. 

Planeringsvcrksamheten inom programmet kommer att styras av förhi'tl

landena under innevarande trdrsperiod 1978/79- 1980/81 samt medverkan 

i framtagandet av det förslag till fortsatt verksamhet inom Huvudprogmm 

Encrgiforskning efter den JO juni 1981. som skall utarbetas av DFE. 

Regeringen gav den 1.5 mars 1979 N E i uppdrag att i samband med 

anslagsframstiillningen för budgett1ret 1980/81 redovisa en plan för utökad 

verksamhet inom kolomr:1det. N E redovisar i anslagsframstiillningcn för

slag till ökade satsningar inom delprogrammet Kol under en fem{1rsperiod 

1979/IW-1983/84 p:-i C\';i koslnadsniväer. Den fagre nivän innefattas i hu
vudförslaget. 

NE:s förslag till verksamhet inom programmet pti Jen högre kostnadsni

v;in omfattar förutom den högre nivfö1 för Jelprogrammet Kol iivcn förslag 

till ökningar inom delprogrammen Inhemska hriinslen. Syntetiska drivme

del. Hetvattenteknik m. rn. samt Fusionsenergi. Tillkommanue medelshe

hov under hudge1:1rc1 l 980/81. utöver huvudförslaget. heriiknas av N F. till 

totalt 49.J rnilj. kr.. vilket frarngär närmare av följanue uppställning !milj. 
kr.). 

------·-----------
Delprogram 1980/81 beräknar N E 

-------·----·-·-----
I huvudförslaget För utökad verksamhet 

Inhemska briinslcn 
Kol 
Syntcti~ka Jrivmcdcl 
Uitt \'al tenreal.tt>rcr 
Hetvattenteknik m. m. 
Vindcnergi 
A vani.:erad energiteknik 
Fusi,insencrgi 

41.1 
<>.4 
8.3 

lh.0 
7.7 

34.8 
14.0 
23.0 

151,3 

'Härtill 6 milj. kr. under 1979/80. 
"Härtill 4 milj. kr. under 1979/80. 

+ 14,0 
+-14.() 1 

+ 11.02 

+ 5.3 

+ 5 .o 
+49,3 

En utökad medclstilldelning pt1 den högre kostnausnivi\n skulle enligt 

NE användas p:1 följande sätt. 

Inom Jelprogrammet I n h e m ska b r än s I e n föreslår N E ökaue insat

ser inom omrr1dct Skogsenergi (skogsavfall m. m.) avseende Maskin

systemut veckling, lnförandes111dier och försök samt Tenninalförsök. 

Inom Jelprogrammet Ko I foreslttr N E utökade insatser inom ornrfidena 

Systemstudier och kunskapsuppbyggnad. Beredningsteknik. Miljö samt 

Omvandlingsteknik. För den utökade verksamheten krävs enligt NE dess

utom att delprogrammet. utöver tiuigare anvisade medel. tillförs 6 milj. kr. 

redan under innevarande budget{1r. 
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I 11lHll lklprugram111e1 S \ 11 te t is k a driv 111 ed c I före~l:1r N L utiikadl· 

insah<:r fiir dels uppfiirande av en fiirsiibanliigl,!ning flir flirl,!asning av 

inhemska r:1varor. deh vissa fiirheredelsearhctc:n för att uppfora en de

llh>nstrationsanliigl,!ning fiir prod11ktil1n av mctanul 11r inhcmska r:ivanir. 

Det fiirs1niimnda pnijcktet hcdiims för b11dgetaret 19XO/XI kriiva 11 milj. 

kr. utöver huvudfiirslaget samt en ökning av den för innl·varamk hudgetar 

heriil-.nadc ramen för delprogrammet med 4 milj. kr. Vad giillcr dcmonstra

tionsanliiggning filr produktion av metanol ur inhemska ravaror har NE. i 

rnlighel rned regeringens uppdrag den 2 augusti 1979. Jcn 7 december 1979 

n::Lhwisat cl\ förslag till projektplan med angivande av kL1s1nadsr;1111ar. 

rrojektorganisation. analys av tillgiinglig inhemsk r:ivarubas m. m. 

1110111 delprogrammet Hetvattl'llteknik m.m. hör tvi1 pnijekt ge

nomfiiras. niimligen Sjömagasin och Bergrumslagring. Det sistniimnd;1 pro

jektet blir enligt N E samfinansieras med bl. a. BFR. 

Na!llrvctenskapliga forskningsr:1det (NFRL som enligt giillandc ordning 

hidrar till tinansil·ringcn av vcrks;1111hctcn inom delprogrammet Fusions

ene r g i. har till N E framfört iinskcrnäl om att N E övertar hela ansvaret 

för finansieringen. NE anger dock att det f. ri. inte är möjligt för NE:s del 

att. innan förslag till verksamhet efter den .~O juni 19XI har utarbetats. la 

stiillning i denna fr;'1ga. 

Kl1stnaderna för verksamheten inLim ddprogrammet domineras av bi

drag till den europeiska atomenergigemcnskapens. l:::uratoms. samarhets

prngram i1wm omr.\det for styrd termonukleär fusion och plasmafysik. 

Genom NE liimnar Sverige hiurag till l:::uratoms fusionsforskningsprogram 

i enlighet med ett av riksdagen godkiint avtal mellan Sverige och EuratL1m 

(prop. 1975/76: X6. NU 1975/7<>: 29. rskr 1975/76: 172). 

Det föreligger f. n. enligt N E osiikcrhct om bidragens storlek nch tid

punkten för deras utbetalning. NE bedömer dock f. n. att .'i milj. kr. som 

rescrvl'rats för delprogrammet undl'r h11dget~lrct 1977/78 kan komma att 

l'rfordras unuer hudgetilret 1980/81 för att bihehi1lla nuvarande niv;'1 p;i den 

i Sverige heurivna verksamheten inom delprogrammet och aviserar sin 

avsikt alt senare inkomma med en framstiillning i ärendet. 

l>IT tillstyrker NE: s hemställan att 151.3 milj. kr. anvisas i enlighet 

med huvudförslaget. VaJ förslaget till utökad verksamhet beträffar ansl'r 

sig DFI::: inte kunna ta ställning pi1 befintligt unJerlag. DFE anger dock 

vissa preliminära riktlinjer för prioritering. Vad gäller t. ex. NE: s förslag 

till utökad verksamhet inom Jelprogrammet Kol framhf1ller DFE att nera 

organ agerar inom omrftllet och att DFE. innan en klarare rollfördelning 

har skett. endast kan tillstyrka insatser pä kunskapsuppbyggnad. analys

verksarnhet inom miljöornr{1Jet samt i viss omfattning omvandlingsteknik. 

OED anser heträffamle NE: s förslag till utökad verksamhet inom del

programmet Inhemska bränslen att de angivna projekten är angeliigna. 

men att de iir av en sådan karaktär att det bör klarläggas i vilken utsträck

ning dessa projekt skall samorunas mellan N E, statens industriverk och 

p1ivata intressenter. 
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Program 5. Allmänna cncrgis~·stcmsludier 

Programansvarigt organ for programmet Allmiinna energisystemst11dier 

iir DFE. 

l>FI:' anger att verksamheten inom programmet planeras fortsiitta enligt 

en av DFE antagen insatsplan. Detta inm:biir ett medelshehov for hudget

i1ret 1980/81 av 5.5 milj. kr. varav 400000 kr. avser kostnader fiir pnigram

administration vid delegationen. 

Kostnaderna för delegationens verksamhet i övrigt hest rids fr-;1n anslaget 

A 3. Kommittecr m. m. Delegationen har. som har framgatt i det fi.ireg{1en

de. hemstiillt att medel hiirfiir beräknas med 4.5 milj. kr. för hudgetim:t 

1980/8 I. 

Program 6. Energirelaterad grundforskning 

Den energirelaterade grundforskningen ingtir fr. o. m. hudgetttret 197X/ 

79 som ett program inom Huvudprogram Energiforskning (jfr prop. 1977/ 

78: 110, s. 157). Medel hiirför fördelas av naturvetenskapliga forskningsr(1-

det ( N FR l och STU och anvisas ocksi't till Sllldsvik Energiteknik AB. 

Anvisade och äskade medel framgi'tr av följande tabell (kr.). 

NFR 
STU 
Swdsvik Energiteknik AB 

Anvisat 
1979/80 

5 250000 
2 250 000 
2 500000 

10000000 

Äskat 
1980/81 

5806000 
3 300000 
4000000 

13106000 

NFR anger bl. a. att tidigare prioriterad katalytisk forskning nch grund

Higgamlc herggrundsforskning av intresse för lagring av allt avfall i framti

den, inte endast kärnkraftavfall, hör befästas och utbyggas under b11dget

r1ret. S1V frarnhi'tller att det ligger i programmets natur att verksamheten 

inte kan planeras i detalj. Aktuella omri'tden för budgetttret 1980/81 är bl. a. 

energilagring samt heräkningsmodeller för värmeväxlare. ugnar. kemiska 

processer m. m. Enligt STL! har erfarenheterna av de senaste årens verk

samhet visat att grundforskningsprogrammet inte har kunnat rymma alla 

projekt som vid en strikt uppdelning skulle ha hört dit. Vissa angelägna 

projekt har i stället finansierats av andra energiforskningsprogram. Me

delstilldelningcn för budgetåret 1980/81 föreslås därför bli väsentligt större 

~in under innevarande budgetår. Även S111d.1Tik E11crgitck11ik AB framhåller 

att tillgängliga anslag är helt otillräckliga. 

DFE konstaterar beträffande program 6 att de av N FR. STU och Studs

vik äskade medlen överstiger det ft!ersttlende utrymmet inom den ekono

miska ram för programmet som anges i prop. 1977/78: 110. DFE anser sig 

inte kunna förorda att medelsramen överskrids och föreslilr att de 11 milj. 
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kr. av nii11111da ram soJll ;·11.:rstar fiir budget;·iret 1980/8 I fördelas med 5.75 

mil_i. kr. pii NFR. 2.5 milj. kr. pii STl.1 od1 ~.7.'i milj. kr. p:1 Studsvik 

Energiteknik AB. 

Fiiredri1g1111d1•11 

Encrgiforsknin11cn skall stödja ener11ipolitiken. Den skall diirvid skara 

underia!! för statsmakternas pJant:rin!! lH.:h beslut p:1 t:nergiomr;idet llCh 

underfatta 11erwmfiirandet av den utvet:kling som beslutas. Energiforsk

ningsrrn11rammct iir nu mitt inne i den andra treärsrerilld som statsmak

terna beslutade om ;·1r J 978. Omfattande satsningar giirs r:1 stor bredd ot:h 

med till överviigande delen J:111gsiktig inriktning. Innan folkomröstningen 

om kiirnkraftcn har genomförts ot:h klarhet om energipolitikens inriktning 

under 1980-talet har n~llls. saknas enligt min uppfattning vägande skäl att 

göra iindringar i energiforskningsrrngrarnmets omfattning ot:h huvudsakli

ga innehall. 

N iir det giiller energiforskningsprogrammet efter utg[111gen av innevaran

de tre;·1rsperiod, dvs. efter den 30 juni 1981. tlirde det diiremot bli nödvän

digt att grundligt pröva programmets fortsatta inriktning och avgriinsning. 

Delegationen för energiforskning tDFEl har fött i uppgift att under nästa 

hudget:lr redovisa förslag till omfattning nt:h inriktning av insatserna inom 

programmet efter denna tidpunkt. Förutstittningar hör sedan kunna förelig

ga att kraftsamla huvuddelen av forsknings- och utvecklingsinsatserna till 

ett mindre antal. liingsiktigt viisentliga ornraden ot:h 11prn:1 en niira sam

ordning mellan forsknings- ot:h utvet:klingsinsatser och iitgiirder inriktade 

p;i det mera niiraliggande perspektivet. 

1978 ;\rs beslut om energiforskningen !prop. 1977/78: 110. NU 1977/ 

78: n8. rskr 1977/78: 341) innehar hl. a. att en trdirsram om I 000 milj. kr. 

beriiknadcs fi.ir Huvudprogram Encrgiforskning ot:h diirmed sammanhäng

ande insatser jämte visst stöd till verksamheten vid AB Atomenergi (nume

ra S111dsvik Energiteknik ABL Jag t1tcrkommer till sistniimnda stöd vid min 

redogörelse i det följande för anslagen F 14. Bidrag till verksamheten vid 

Studsvik Energiteknik AB ot:h F 15. Energiteknisk forskning och utvct:k

ling vid St11dsvik Energiteknik AB. För anslaget Energiforskning ~iterst:\r 

av 1rd1rsramen ~01.5 milj. kr. för hudget!iret 1980/81. 

Jag framhöll nyss att energiforskningen skall stödja energipolitiken. 

Detta inneb~ir bl. a. att forsknings- och utvecklingsprojekt som stöds inom 

Huvudprogram Energiforskning skall vara i huvudsak energipolitiskt moti

verade. Projekt som visserligen avser energiteknik men har annat huvuu

syftc kan s{tlcdes inte stödjas inom huvudprogrammet. Vad gäller energi

tekniska utvet:klingsprojekt som inte kan stödjas inom energiforsknings

programmcl har jag vid min redogörelse för anslaget F I. Styrelsen för 

teknisk utvet:kling: T t:knisk forskning 01.:h utveckling (s. 258) redovisat 

min syn på styrelsens förslag att inriitta ett särskilt teknikområde meu 

inriktning på energitekniskt industriellt utveeklingsarbete. Styrelsen ville 
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därmed fa möjlighet att stödja projekt. som utan att syfta till avgörande 

energispareffekter. avser generering av ny energiteknik tich nya produkter 

för lönsam produktion. Av min redogörelse framgick hl. a. att styrelsen 

redan enligt nu giillande regler iir helt oförhindrad att med medel fr[m 

nlimnda anslag stödja ifragavarande slag av projekt. men att jag inte anser 

att ntignt siirskilt teknikomrf1de eller en särskild medl'lsram hföfiir iir 

motiverad. 

Ntir jag nu överg<1r till att hehandla de olik<! programmen inom Huvud

program Energiforskning vill jag erinra om att 1978 :·irs heslut om energi

forskningen innefattade tlimligen detaljerade riktlinjer avseende m;\l och 

avgrlinsningar m. m. Riksdagens heslut v~1ren 1979 med anledning av rege

ringens prnpnsitilHl om riktlinjer fiir energipolitiken tprop. 197X/79: I l'i bil. 

I. N l I 197X/7'J: 60, rskr 197X/79: 429) innehiir i fr;'1ga om energiforsknings

programmet att riktlinjerna i 1978 i1rs beslut i huvudsak alltjlimt skall giilla. 

lk ,·,r 1978 och 1979 beslutade riktlinjerna för olika program och delpro

gram hör giilla liven för niista hudget:1r. Jag kommer dlirfiir att hegrlin-;a 

min framstlillning till vissa aktuella fr;igor och till utgiingspunkterna for 

min heriikning av medclshehovet fiir niista hudget:1r. Det ankommer pa 

regeringen att. vid riksdagens bifall till det fiirslag nm anslag som kommer 

att redovisas i det följande, hesluta om den niirmare fördl'lningcn av medel 

mellan olika program och delar diirav. 

Pro~ram I. Encrgiam·ändning i industriella processer m. 111. 

Utvecklingen av nya industriella processer sker i allmiinhet under hiin

synstagande till flera. var fiir sig 'iktiga. faktorer. Strävan efter .:n biittre 

hushi11lning med tillförd energi iir numera ett genomg:'icnde drag. Den 

huvudsakligen styrand.: faktorn är do.:k i allrnlinhet str1ivan efter hiista 

möjliga totala ekonomi. Staten liimnar stöd till utve.:kling av industriella 

processer i olika former h.:roende p~i verksamhetens art och syfte. Stiidct 

inom programmet Energianv[indning i industriella processer m. m. avser. i 

konsekvens med vad jag nyss angav, endast forsknings- och utvecklings

projekt som har till huvudsyfte att förbättra energihushällningen i en indu

striell process. En nära samordning är dock sjiilvfallet nödvändig mellan 

verksamheten inom detta program och dels stödet till forsknings- och 

utvccklingsarhete med annat huvudsyfte, dels det stöd till prototyper oi.:h 

demonstrationsanläggningar för bättre energihushflllning som administre

ras av statens industriverk. 

Min heräkning av medclsbehovet för programmet bör ses mot denna 

hakgrund och framg<'1r av följande sammanstiillning (milj. kr. l. Jag har 

härvid, i konsekvens med regeringens heslut den 20 decemher 1979. räknat 

in medel under nästa budget?ir för vissa större försi:iksanliiggningar avseen

de utveckling av energieffektivare processer inom jilrn- och stMindustrin 

och massa- och pappersindustrin. 
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Progn1111 I. F11t'r'..!,illl1l't"i11d11ing 
i i11cl1n1 ri(·lla 111·i J< ·t•sscr tlf. 111. 

varav 
Allmiinna ~111dier 
Trii. massa och papper 1 

färn lll.:h stril~ 
Övri!!a prnc.:esser inom industrin 
fordhruk l•<.:h tr:idgarcbniiring 
Samhiillets v;1rutliiden 

l ll7X!7<1-
l474/Ktl 
Anvisat 

58 

2 
21 
19 

11 

i'l~ti/X I 
lkr;i!..11;1r 
i"iircdra!!
andc•n 

.JJ 

lh 
Il 

..j 

2'J'I 

1 Inkl. ~ milj. kr. for hud!,!etiin:t 1979/Xll ll<.:h ..t milj. kr. for h11d!,!ct;'ire1 i'IXll/XI 
avseende -.törn: forsiihanliiggning enligt regeringens heslut den 20 dcc·cmhn 1'174. 
2 Inkl. 2 milj. kr. for h11dgctaret 197K/79. 3 milj. kr. for hudget;in:t 1974/XO <•l·h l 111ilj. 
kr. fiir hudget;1rct l'JXll/Kl avseende stiirre forsiiksanliiggningar c11ligt r~gL·ringcns 
hesl11t den 1--1 d~cemher 197~ l>d1 den 20 dc<.:L'mhcr 1979. 

Program 2. Encrgiaiwiinclning för transporter och samfiirdscl 

Programmet Energianviindning för transporter och samt:inlscl iir indclat 

i tv:i delprogram. 

För delprogrammet .Ä. t g ii r de r i transports y s I c 111 c t hcriiknar 

jag. i iiverens"1limmelse med den ram som angavs i prnp. 1977!7X: 110 (s. 

132). medelsbehovet för nlista hudget;1r till 2.X milj. kr. 

Drygt hlilften av insaherna inom ddprogrammet F. ner g i an v 1·1 n d

n in g i drivsystem avser arheten pf1 att anpassa dagens hen-.;in- uch 

dieselmotorer till alternativa drivmedel. hl. a. metanol och mctan,ilhlandad 

hensin. En swr dcl av arbetet utförs genom Svensk Metanolutveckling AB 

(Sl\1ABl. som iir ett till xor; iigt dotterbolag till di:t statsiigda Stud-.;vik 

F.nergit<:knik AB. Staten hidrar (jfr prnp. 1978/79: 115 hil. I ~- 277l med 

sammanlagt 8.5 milj. kr. till SMAB:s hasverksamhet under trdrsperiodcn 

1979 -- I 981. 

I SJ\1AB:s regi hedrivs f. n. vissa faltförsök avseende drift med och 

distrihution av metanol. Sttdana försök är nödv~mdiga för att fil praktisk 

eli·arenhct av syntetiska drivmedel och demonstrera deras egenskaper för 

olika potentiella användare. Verksamheten inom detta delprogram. som 

bedrivs enligt en av styrelsen för teknisk utveckling (STL!) den 2<> oktoher 

1979 redovisad plan fi.ir projektverksamheten inom delprogrammet. avser 

forskning m:h utvecklingsarhete och iir i vad avser -;yntctiska drivmedel 

hl. a. ett viktigt komplement till fältförsöken. Med anledning av STU:s 

redovisning har delprogrammet genom beslut den 22 november 1979 tillde

lats ytterligare 0.8 milj. kr. for innevarande budget:1r ur den för energi

forskningsprogramrnet upptagna ofördclade reserven (ifr prop. 1977/ 

78: 110 s. 125). 

Vid sidan om anpassning till syntetiska drivmedel avser verksamheten 
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inom dl'lpnigra111111L'l hl. a. l'iirhiillring av hl'lintliga drivsy·sk111. vissa nya 

dri\·systL'Ill 'ianll hatterit:r fiir l'lfordonsdrift. 

Jag heriil-.nar rnedebhehovet under niista hudgett1r till 11.5 milj. 1-.r. Jag 

har hiirvid heriiknat medel. nu>t bal-.grund av vad STLI fiiresbr i den nyss 

niin111da planen. för dels deltagande inom ramen för det internati,inclht 

energiorganet. l FA. i hl. a. ett planerat nytt samarbetsprogram rörande 

utn VIijande av ;tlternat i va driv mede I. Je Is vissa ambit ionsiik ni ngar vad 

giiller projekt verksamheten vid SMAl3 riirnnde 111ot,1rer för drift med alko

h,ilhaltiga drivmedel. 

Program 3. Energian\'ändning for hch~·ggl'lsc 

CiL'llom ril-.sdagens be-; lut v:iren I '179 I pnip. 1978/79: I 15 bil. I. NU l'J78/ 

79: hO. rskr 1978/79: ..\~9) iindrades delvis de ril-.tlinjer och avgriinsningar 

fiir Verksamheten illlllll programmet Slllll dittills hade giilft (jfr prnp. 1977/ 

78: 110 s. I :q f. l. Ändringarna innebiir sammanfattningsvis att verksamhe

ten inom programmet i fon-.iittningen 1-.oncentreras till dels industriellt 

utvccklingsarbete och innnvationsinriktad verksamhet avseende kornpn

nenter och systern inom programmet. dels forskning samt planering och 

utviirdering av praktiska försök m. rn. rörande utnylljande av förnybara 

energibilor. friimst s,ilviirrne. fi.ir att tillgodose bebyggelsens energibehov. 

Fr. n. rn. innevarande b11dget~1r omfattar programmet tre delprogram. niim

ligen Effektivare energianviindning. Viirmepumpar samt Solvärmesystem 

och energilagrin!! rn. m. STU ansvarar för den konkreta planeringen och 

handliiggningen av fr!1gnr om industriellt utveeklingsarbete och innova

tionsinriktade rro,iekt irwm samtliga delrrogram. medan statens ri'1d för 

byggnadsforsl-.ning <BFRl ansvarar fiir dels den övergriramk planeringcn 

av Vt:rksamhetcn inom programmet, dels den konkreta f'\laneringen lll:h 

handliiggningcn av forsknings- och utvecklingsrrojekt i övrigt inom rrn

gramrnet (jfr prop. 1977/78: 110 s. 161. prop. 1978/79: 11.'i bil. Is. 279). 

De största insatserna inom programmet görs nu inom delprogrammet 

Sol\iirmesystem nch energilagring m.m. rv1edmedclfrf111detta 

delprogram 01.:h med de siirskilda mcdcl för forskningsinriktat experiment

byggande SLllll st;ir till BFR:s förfogande stöds numera ett stort antal 

rnijekt rörande storskalig viirmelagring, bl. a. avseende solvlirmeccntraler 

med slbonglagring av energi i stora vattcniankar. vlirmela{!rin!! i botlensc

dirnent i sjöar och havsvikar 111. m. Jag äterkornmer till innebörden hiirav 

vid min behandling av rrogrammet Energiproduktion, delprogrammet Het

vattenteknik m. m. 

13FR:s fiirslag till inriktning av vcrksamheten inom programmet och till 

anslag för nästa hudgetar ligger i linje med g~illande riktlinji:r. .lag ansluter 

mig till BFR:s förslag. l\·1in hcrlikning av medelshi:hovet för pro{!rarnml!t i 

dess helhet framgitr av följande samrnan~liillning (milj. kr.). I enlighet med 

vad som angavs i prop. 1978/79: 115 (bil. I s. ~81) beräknar jag medelsbc-
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hn\'L'I fiir dl'lprogramnlL'I S,1lv:irmL'') 'IL'lll <ll'h L'nl'f'gilagring m. 111. lill .t() 

milj. kr. Chefen fiir b!lsladsdl'p<trlL'llll'nlL'l h;1r 1idig;1rl' dl'nna dag hl'r:iknal 

.14 milj. kr. fiir l;in 1ill expl'rimenlhq;gandl' inom solviirnlL'lH!lr<.1Lkl. lk 

-,;i1111nanlagda insahl'rna irlllill s,1lviirn1comradl'I k<immer diirmed all 11pp

g;11ill 74 milj. kr. unda niista h11dgel<"1r. 

1'178/79-
1'179/811 
Anvisa! 

l'IX0/81 
Beriiknar 
riiredra· 
ganden 

··---··---·--·--------------·· -- ---·-

Pr(Jgra111 3. F11t'rgill111·ii11d11i11.1! 
Ji"ir hl'in·ggdff 

\'i.tfi.l\' 

Effd.tivare encrgianviindning 
Viirn1er11111rar 
Solv~inncsystem ,1d1 energilagring 111. 111. 
Planering. st\·1taktorcr och statistih 
Bnikarhrav 
Planering nch urrfoljning a\· f,u-shningsinriktat 
..:xrerimcnt hyg)!andc 

'J7.5 

l!i.5 
15 .. 'i 
47.' 

3 

Il' 

57.5 

h.5 
Il 
40 

- :! 

' Regeringen medgav den~ rwvemher l'l7l\ i enlighet med riksdager1' hcnryndig;uulc: 
lpror. 1977/78: 122. ct: 1'177/7'il.: 30. rskr 1977/7'1'.: 344) al( hiinrt(iver högst 4 rnilj. kr. 
av i fonden for hvggnadsforshni11g tillgiingliga medel skulle fri a11v~indas fiir iinda111t1-
let. 
2 lngtir fr. "· m. hudgcr;Hct 1'179/811 i hclorpcn for dclrnigrammen Viirmer11111rar 
och SolvUrrncsysrem o<.:h energilagring 111. rn. 
"lngtir fr. o. m. hudget:in:t 1979/80 inte i prngrammct lifr rrnr. 1978/79: 115 nil. I s. 
2821. 

Program 4. Energiproduktion 

l'rogramrnel Energiproduktion iir indelat i :Hta delpnigram. 

Delprogrammet In h e rn ska h r ii n s I c n har under hllllgeuiren 197Xi 

79-1979/80 tillföris sammanlagt 76. I milj. kr. Om h;irtill liiggs JL' .W.6 milj. 

kr. SLlll1 jag berliknar för niista b11dget:·1r kommer delprngrammet all till

föras sammanlagt 115.7 rnilj. kr. f(ir 1n::·1rsperimkn 1978/79 1980/81. En 

betydande verksamhet avs.:cnde insamling och utnyttjande av skogsavfall. 

heredning och omvandling av torv. odling och skörd av snahhvlixandl· 

trfalslag, t s. k. energiskog.I m. m. p;1g.:1r dlcr förbereds nu in<.\lll delprngram

rncts ram. Hiirutiivcr piig[1r och planeras med finansiering i annan ordning 

ett antal stora projekt och demonstrationsanliiggningar rörande utnyttjan

de av flis och torv i industripannor. hetvattencentraler etc. Mot den hak

grnndcn bedömer jag de av mig beräknade medkn för delprogrammet vara 

tillriickliga för att uppni'i de rnftl som f. n. giiller för delprogrammet. 

Insatserna inom delprogrammet Ko I hör. i enlighd med vad förl!dra

ganden anförde vid sin anmiilan till prop. 1978/79: 115 (jfr bil. I s. 284). 

ökas i förhållande till vad som angavs i prnp. 1977/78: 110. Slimnden för 

energiproduktionsforskning (NEl har i enlighet med regeringens uppdrag i 

sin anslagsframställning redovisat en plan för ökade insatser inom delpm-
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gramm..:t 11nd..:1 ..:n km:1r,pnind llJ7'11./7Y- ll)~(~/X4. l'vkd ankdning h;irav 

har rq:..:ring..:n den I) scpt..:mb..:r 1979 b..:slutat tillföra delpn.>gramml'l 4 

milj. kr. red~1n 11nd..:r mncvarandc hudgl'l[1r gcnPm omfi.inklning a\" med..:! 

ir111m prngrammL'I LllL'rgiprod11ktiPn. Jag hniikn;1r m..:delshdwvct for niis

ta budgl'l{1r till I :l.'i mil.i. kr. lkn tPtala mcdelstilldelning..:n till dclprogram

mL'I umkr trdir-.pL·riodL·n l':J7X/7Y-- ll)XO/X I knmrncr diirm..:d alt uppgti till 

n;ira 2l) milj. kr.. \"ilk..:t irnh.:biir i dl'l niirma'ilO.: ..:n fi.irdubblingj;unfiirt med 

vad som angav-. i p1Pp. i'J77/7X: 110. Jag betraktar denna ökning av in-.at

snna inom delpnigramm..:t rL·dan under innevaramk trcärsp..:ri,id som L'tt 

fiir.,,ta -.teg i t'n ökad li1ng-.iktig -.atsning pi1 for-.kning no.:h utveckling inom 

kolomrädet. 

Med finansiering utanfi.ir Huvudpn>gram Lno.:rgiforskning pagi1r f. n. om

fattande knlprojckl. -.yftandc till tilJ;impningar umkr friimst 1980-talet. 

bl. a. dl'l 'i. k. KHM-projektd som kds av statens vattenfallsverk och har 

till syfte att 11tr..:da ,ich r..:dovisa mil_jiiviinlig teknik för ktilfiirbriinning och 

kolanviindning. M<>t d..:nna bakgrund har insats..:rna imim delprogrammet 

K,11 inriktats friimst p[1 teknik fiir I 'J'JO-tal..:t. 

G..:1w111 den iikade mcdelstilldel11ingen inom detta delprogram biir det 

vara mii_jligl att snabbt iil-;a s:lviil den grundliiggande k11nskaps11ppbyg

gand..: verksamheten som d..:1 t..:kni'ika utvecklingsarhetct vid högsknlor 

oo.:h forskningsinstitut. Del ~ir angeliigcl alt Lh.:b<i svenska industriföretag i 

ökande llhtrii..:kning engageras i bngsiktigl utvecklingsarhete inom omr;1-

d..:t. Vid min h..:riikning av 111..:ddshchov..:1 för detta delprogram har jag 

diirfiir iivcn beakta! behovet av vissa medel för samarbete mellan Studs,·ik 

Energiteknik AB och ind1rstriella .'iam;trbct.'ipanners kring 111 veckling av ny 

kolomvandlingsteknik. Jag forut-.er fiir k<immando.: hudgeti1r ett iikande 

medelshehov innm energiforsk ningsprograrnrnct för industriellt 111 veL·k

lingsarbcte avseende sadan fiir sv..:nska fi.irh;'tllanden anpassad kolteknik 

snm skulle kunna utnyttjas frii111sl i tidsperspeh.tivet efter <tr 1990. 

Verksamheten inom delprogrammet Syn le t is k a driv rn ed e I a\'ser 

friimst s[1dan forskning <>Ch utveckling snm behövs som underlag fiir beslut 

om pn1d11k1 ion av synteti,ka drivmedel. t. ex. metanol. ur inhemska r;'i

varnr som torv eller flis. Om en s:idan produktion skall ske med acceptahd 

verkningsgrad och till i framtiden k<inkurrenskraftiga kostnader behövs en 

for de,sa r{1varor spe.:icllt anpassad teknik. Ett betydelsefullt led i utveck

lingen hiirav torde vara hl. a. den försiiksanliiggning för förgasning av 

inhemska riwarnr vid Studsvik Energit..:knik AB. baserad pt1 m:ingiiriga 

forsknings- och utvecklingsinsatser vid svenska högskolor, som NE före

sli"ir i sin anslagsframstiillning. Jag har beaktat rnedclshehovet för utveck

ling av fiirgasningstcknik för inhemska r<'ivaror vid min beriikning av me

dclshehLlVet för niista hudget:1r. Regeringen har, genom beslut den ~O 

decembl."r 1979. tilldelat delprogrammet (1. l."i milj. kr. för samma ändarna! 

liven för inn..:varandc hudgetär. lnriiknat det av mig beräknade medelsbe

h,wet för niista hudgelirr kommer delprogrammet diirmed att tillddas sam-
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111a11la!!l 11iira _IX mil.i. l\r. l'iir lrl·arsrcriodl'n 1978/79-1980/81. 

Fiinllllm vad j;1g nu har niimnt hcdri\'s v.:rl\samh<.:t inom ddrrngrammi.:t 

a\· hl.a. Svl'nsl\ ~ktanohllv.:dling /\R i enligh.:t 111.:d l'n av NE dl'n 9 

llllVelllher i<J7<J redtl\'lsad rlan fiir rr11j.:ktverksa111h.:t..:11 i1wm deJrrogram

lllCl. B11lagc1 har \·idarc. tilhammans med '.\!E. m.:dv.:rkat i utarhdand.:t av 

ett l'iirslag till rnijcl\trlan avs.:endl· t'll demonstrationsanliiggning för me-

1anulframstiillning. has.:rad r;1 inhemsk r~l\'ara. som i enlighd med rege

ringens 11rrdrag den ::' a11g11st i 1'17'J nvligen har rl'dovisats. Baedningen av 

della ;irl'lldl' r;1g;1r f'. Il. i11Plll reg<.:ringskanslict. 

hir dclrrogra111111ct L ;\ t t \'att c nr t' akt o r c r har jag. i .:nlighet med 

\'ad Slllll angavs i rnip. 197X/79: 115 (bil. Is. 2X4l. beriiknat 16 111ilj. kr. för 

11;ista hudget;'1r. 

Insatserna in1,111 ddrr11gra1111net H.:1,·attenll'knik m. m. avser 

dL'ls gt·otcrn1isk l'llergi. dels Il\ teknik fiir bl. a. distribution av val ten för 

urrviirmningsiindarn;ll tH.:h Slllrskalig värmdagring i vallen. Som jag pitpe

(..adl' i det fiircg;iL'nde giirs .:111elknid. till följd av de öl\ade sahningarna pi'i 

dclpn1gram111et Solviirmcs~ ste111 och energilagring m. m .. betydande insat

ser riirallllc storskalig viirmclagring iiven inom programmet E11crgian

vii1Hlni11g för bch\'ggehe. De hi1da viirmclagringsprojekl som l\E redovisar 

i sin anslagsframstlillning p{i den högre (.;,1s\nadsnivlin ligger niira den 

verksamht•l som stiids in11Jl1 nyssniimnda program. Vid min bcrLikning av 

med.:hhehovct fiir detta dclrrngrarn har jag mot den bakgrunden u1gi'1tt 

fran NE:s hu\'l1dfiirsl;1g lich diirvid förutsatt en niira sanll)rdning mellan 

verksamheten inom delta dclrrogram och de inom programmet Fnergian

viindning mr hehyggebe s1ödda insatserna. 

I k'lprogra111met V in den er g i iir de1 niist största delprligrarnrnct inom 

huvudprogrammet. N E har und.:r ;ir 1979 besUillt tva stora försiiksaggre

gat. vilka svarar fiir huvuddelen av kl,stnadcrna inom delprogrammet. 

Aggregaten dntas vara 1:.irdiga att 1as i drift under ilr 1982. Jag heriiknar 

1llcdclsbehuvet fi\r ddpn,grammet till 34 milj. kr. för nästa budgetar. 

De nll'St bngsiktigt inriktade insa!serna inom programmet Encrgipro

duktiLlll utfi\rs inom ramen flir delprogrammen Avancerad energi

! ek ni I\ och rus i o n sene r g i. Jag heriiknar. i enlighet med '.\: E:s hu

\'udfiirslag. mcdclshehovct för delrrngrammen till 14 resp. 23 milj. l\r. för 

nlis\a budgetar. Vad g~ilkr delpwgrammet Fusionsenergi anmiiler N E i sin 

ansl;1gsfrarnstiillning alt. 11tiiver i huvudförslaget angivna 23 milj. l\r. . .'i 

milj. kr. som reserverades for iindamttlet under budgetiircl 1977/78 kan 

J..omma alt erfordras under niista budge\,tr. Jag är f. n. inte beredd att ta 

sliillning till denna fraga. Det ankommer pii regeringen att. när tillriid:ligt 

underlag föreligger. avgi.ira fr'1gan om frigörande av niimnda medel. 

\1in beriil\ning av medelsbehovet för olika delprogram under niista bud

getar framg;u· sammanfottningwis av föl,iande sammanstiillning (milj. kr.). 
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Progrt1111 ..f.. L11ergi11rod11/..1io11 

\'arav 
I nhcn1ska hriinskn 
1\.,11 
s~ ntl'tiska drivmt:del 
1.iittvattl'nrcaktml'r 
Hetvattenteknik n1. 111. 

Vindenagi 
A vam:erad energiteknik 
f-11,ionsenergi 

1978/7'1 -
1979/KO 
Anvisat 

:!l./.J.55 

71i. I' 
I .'i 
21.1'" 
29 
14.1 
71 
2h 
42 

1980/81 
lkriil\nar 
fiirl·d rag
andl'n 

164.:! 

W.1> 
11.5 
tn.7 
lli 
7.4 

_q 
14 
21 

J04 

' Inkl. 1.h mil_i. kr. undl'r h11dgcli1ret 1978/79 for större försiibanliiggning enligt 
regeringen-; heslut den 14 dccemher 197K. 
"Inkl. 11. l.'i rnil_i. l\r. 1111der innl'varande hudgctar för försöksverl\san1hct avseende 
fiirgasning av inhemska r:ivarnr l'nligt regeringens heshll den 20 deccmhcr 197'1. 

Program 5. Allmänna cncrgis~·stemstudier m. m. 

Fiir Allm~inna cm:rgisystcmst udicr hc:r~iknar jag fiir b11dgcu1rct 19XO/X 1. i 

c:nlighet med DFE:s förslag. elt medelshchllv t>rn 5.5 milj. kr. Jag har 

d~irvid inriiknat medel för DFE:s planering llch uppfiil_ining av program

met. De direkta kostnaderna ftir DFE:s verksamhet i övrigt tprngrarnsam

ordning rn. 111. inom Huvudprogram Energiforskningl hest rids fr~rn anslaget 

A J. Komrnittcer m. m. Som redan framg~1tl. har inom sistniimnda anslag 

heriiknats 4.5 milj. kr. hiirfiir under niisla hudgetitr. 

Program 6. Energirelaterad grundforskning 

I prop. 1977/78: 110 (s. 15Xl angavs en medelsram för Energirelaterad 

grundforskning om JO milj. kr. för trdrsperiodL·n 1978/79- 19X0/8 I. Jag 

anser i likhet med DFE att denna medclsram inte hör fr:111g;\s. Min hcräk

ning av medelshehovet för programmet under niista hudget;'ir framg{1r av 

följande sammansttillning !milj. kr. l. 

··-----· ----------

E11eri:irela1ernd Rrlllllf/i1r.1k11i11i: 
varav 
Naturvetenskapliga forsknings
radct 
STU 
Studsvik Energiteknik AB 

1978/79--
1979/KO 
Anvisa\ 

19 

10 
4.~5 
4.75 

------ ---·- -------------- -

1980/81 
Beräknar 
forcdra
gamlcn 

Il 

5.75 
~.5 
2.7.'i 
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l\kd hu\'udr>rogrammct sammanhängande insatser 

Inom ramen for l-111vudprograrn Lncrgiforskning hestrids ocks:1 kostna

tkr fiir visst internationellt samarh.::tc. Redogörelser härför har himnats i 

rrnr. 1977/78: 110 (S. 158) och rror. 1978/79: 115 (hil. IS. 287). Jag beräk

nar medelshchovet under nästa hudgetrir till 8 milj. kr. 

Särskilda medel för st(irrc försöksanläggningar m. m. 

I rror. 1977/78: 110 ber~iknades (S. 1251 for trei1rsrcrit1den 197'11/79-

1980/81 vissa medel som en t.v. ofiirdelad reserv inom energiforsknings

programmet. Medlen avsi1gs användas för bl. a. vissa större forsöl;sanfagg

ningar samt för finansiering av delprogrammet Uittvattcnreal;torer under 

budgetliren 1979/80och 1980/81 ljfr. rror. 1977/78:110s. 149och rror. 

1978/79: 115 bil. I s. 284l. För budgctr1ren 1978/79 och 1979/80 har för 

iindam:ilet uppförts vissa belopp till regeringens förfogande. 

I pwp. 197'11/79: 115 (bil. I s. 288l redovisades att regeringen genom 

heslut den 14 december 1978 hade disponerat medel för vissa större 

försöksanlilggningar. Genom beslut den 13 september 1979 har regeringen 

vidare ställt medel ur reserven till Studsvik Energiteknik AB:s för1'ogande 

för nya satsningar inom cnergiomrädet. Regeringen har genom beslut den 

22 november och den 20 december 1979 fördelat [1terst;'lende medel. Av 

min redogörelse i det föregt1ende för de olika programmen har närmare 

framgätt för vilka ändamftl medlen ~ir avsedda. l\1edclsfördelningen pä 

program och delprogram framgår sammanfattningsvis av följande samman

siällning (milj. kr.). Oe för hudgetåret 1980/81 angivna beloppen har inldu

derats i rncdclsberäkningarna för resp. program och delprogram. 

Delprogram 

Program I. E11erf.iiam·ii11dni11f.I i industriella 
proc:e sser 111. 111. 

Proxram :! . E11crgiam·ii11d11i111:.fhr tra11.1'fJOrl1'r 
och .rnmfärdst>l 

Energianvändning i drivsystem 
Proi:ram 4. Encrgiprodul.1io11 
varav 
Kol 
Syntetiska drivmedel 

Forskningssamarbetet inom IEA m. m. 

Budgcl<'ir 

1979/80 

6.0 

o.x 
0.8 
6.15 

6.15 
12,95 

1980/81 

5.0 

2.5 
2.5 

12.9 

4,5 
8.4 

20,4 

Utförliga redogörelser för uppläggningen av forskningssamarbctct inom 

det internationella energiorganet. IEA.ochprincipernafördet 

svenska deltagandet har tidigare lämnats i prop. 1976/77: 100 (bil. 17 s. 158) 

och prop. 1977/78: 110. Vissa uppgifter om utvecklingen vad gäller det 

20 RiJ.:sdugen 1979/80. I sam/. Nr 100. Bilal(a 17 
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svc.:11ska de\1;1gandet m. m. under ~1r 1'>7X liimnades i prop. 197X/79: 115 (hil. 

I s. 2XX1. I brntiivc.:r vill jag tifögga fiiljande. 

I E;\:-, fprskningskrnrnnitte genomför varje :·ir. i enlighet med heslut av 

11-:A:s styn::lse pit 111inistc.:rniva. granskningar av rnedlemsfandernas energi

forskningsprogram. linder {1r 1979 hlev det svc.:nska enc.:rgiforsknings

progra111mc.:1 fiiremal fors. k. fördjupad granskning. Rapport hiiröver v:in

tas puhlic.:.::ras under ;1r l'JXO. Av en rapport över granskningen iir 197X 

l ing;1r i r;1pporte11 "Energy polic.:ies and program mes of I EA countries. 

\97X Review". Paris 19791 fr;11ngi1r all vi nu deltar i si1 gott som samtliga 

pag;kmk samarhc.:tsprojekt diir vi genom egna program har möjlighet all 

delta. Samma11lagt deltar vi f. n. i 22 samarhetsprojekt. inriiknat ett siirskilt 

projekt riira11dc.: str<1legi fiir forskning. 11tvec.:kling och d~monstratio11 inom 

e11ergiomradc.:t. Ett flertal av dessa samarhetsprojekt omfattar i sin tur flera 

delprojekt. Sverige har ;1tagit sig ledningsansvaret för flera projekt. Enligt 

n:imnda rapport uppgick kosinadc.:n för det svenska deltagandet i sarnar

hc.:tsprojeklen under i1r 197X till <.:a J milj. LIS dollar. 

1 kl omfaltande svenska deltagandet i I EA-samarhetet avspc.:glar all 

enc.:rgiforskning i hiig grad iir en internationell företeelse. Ett aktivt delta

gamle ligger helt i linje med vitr striivan all uppnii en effektiv internationell 

arbetsfiirdclning inom ramen fiir mitlen för det svenska energiforsknings

pnigrammet. Hittillwarande samarbete har p!1 flera omri1den visat sig leda 

till c.:n effd;tiv samordning av olika nationella program och diirigenom 

ocb;·1 till ett iikat utbyte av vara egna insatser. Jag riiknar därför med 

fort sal l stort svensl-.t deltagande i I EA-samarhetet. 

Vad giiller det nordiska cnergiforskningssamarbetel utanför ktirn

energiomriidel vill jag niimna fiiljande. Diskussioner har i olika samman

hang under det senaste :\rel rörts om lämplig form för samarhete mellan 

pnigramansvariga organ. Frt·1gan har behandlats hl. a. inom den nordiska 

~·1mhet~mannako111mittcn fiir industri- och energipolitik. Jag har inhföntat 

att enighet nu föreligger om ett ökat informellt samarbete. hl. a. i form av 

en seril' samnordiska seminarier kring ell antal for samordningen av forsk

ningsprogrammen viisentliga omrt1den. Otirutöver hör pilpekas att ;\ven 

Danmark lll'h f\:orge deltar i I EA-samarbetet. vilket ger goda möjligheter 

till samordning av de nordiska insatserna i ett brt!darc internationt!llt 

perspektiv. 

Sammanfattnin~ 

Av mig berliknade medclshehov för encrgiforskning under budgetilret 

\9Xtl/X I framgiir av följande sammanstiillning. 

Av den hcriiknade totala mt!delsramen om 306 milj. kr. for niistä budget

ar hör 301.5 milj. kr. tas upp under anslaget Energiforskning. Vidare har 

4.5 milj. 1-.r. heriiknats under anslaget A 3. Kommittcer m. m. för alt täcka 

kostnaderna vid DFE för programsamordning m. m. inom Huvudprogram 

Energif11rskning. 
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~kdd for forskning ot·h uh·et·kling inom energiomradct (milj. kr.). 

1978/79-
1979/80 
Anvisat 

·-·-.. ----- ·--·-·---.. ----
Hu•·udprogram Ener,~iforskning 
I. f-.'11t'rgi11111·ii11d11i11g i ini/11.\'//·idla 

f'rOt"t'S.\"t'f 111. 111. 

varav 
Allmiinna studier 
Trii. massa ,>eh rarrer 
Jiirn och st;'il 
Övriga rrucöser inom industrin 
Jordhruk och triidg;'1rdsniiring 
Samhiillets varufliidcn 

, 1:.:nl'rgia11,·iind11i11g .f("jr transporter och 
.rn1111i'ircl.1cl 

varav 
AtgiirJer i transrortsyskmct 
Enc:rgianviindning i drivsystem 

E11agia111-ii11cl11i11g .flir i>t'h1·ggd1·1· 

varav 
Effektivare cnc:rgianviindning 
Viirrnerumrar 
Solviirmesystcr11 och cm:rgilagring rn. m. 
Planering, styrfaktorer, statistik 
Brukarkrav 
Planering och urrfiiljning av forsk
ningsinrikiat exrairncntbyggamle 

4. E111·rgipr11d11~tio11 

varav 
Inhemska hriinslen 
Kol 
Syntetiska drivrncucl 
I .ätt vattenreaktorer 
Hetvattenteknik m. rn. 
VinJenc:rgi 
Avancerad energiteknik 
l-'usionscni:rgi 

.'i. Al/111ii111111 1•11ergi.n-.1·1c111s111cli1·r 111. m. 

varav 
Allmiinna cnergisystemstuJier 
Programs;rnmruning m. m. 

h. f;11ergire/111cracl gmn<!forskning 
varav 
Naturvetenskarliga forskningsrädct 
Styrelsen för teknisk utveckling 
Studsvik Energiteknik AB 

Summa för huvudrrogrammet 

Med huvudprogrammet sammanhängande 
insatser 

f11t('matio11ellt samarhetl' 

Toial heräknad ram 

' lngär fr. o. m. budgetåret 1979/80 inte i programmet. 

5R 

2 
21 
19 
h 
2 
X 

:!IJJ 

5,2 
15.8 

'17.5 

l!U 
15.5 
47,.'i 

3 
2 

Il 

:!'14,55 

76.1 
l.'i 
21.15 
29 
14.3 
71 
26 
42 

17 

9,5 
7,5 

/'I 

10 
4.2.'i 
4,75 

513,55 3 

15.45 

529 

1980/81 
Beräknar 
foredrag
an,kn 

41 

2 
In 
Il 
4 
2 
6 

14,3 

2.X 
I I .. 'i 

57,5 

h . .'i 
Il 
40 
-' 

_2 

/fi4,:! 

39.6 
13.5 
16.7 
16 
7.4 

34 
14 
23 

JO 

5.5 
4.5 

Il 

5.75 
2.5 
2.75 

298 

8 

306 

307 

2 Jngilr fr. o. m. budgcttiret 1979/80 i belopren för uelprogrammen Värmepumpar 
och Solvärmesystem och energilagring m. m. 
"Utöver de under rcsr. program redovisade beloppen har för budgctä.ret 1979/80 
medel ställts till Studsvik Energiteknik AB:s förfogande för nya satsningar inom 
enerciomrädct. 
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lk rrogramansvariga ,irganen har fiir sin rlanerinj.! och <>rga11i,a1io11 av 

insahL'f"lla hdH>\' av all l-;111111:1 giira llerariga alagandcn. l'iir i1111c\ara11dc 

h11dgct :1r har rcgeri ngcn. i I il-; hel med t idigarc b11dgct ar. av ri l\sdagen 

bemyndigats alt i samband med stiid till li>rsl-..ning och 11lvL·cl-;ling i110111 

encrgiomr:·1dct göra ~1tagamkn för Kt\J11111andc b11dgt:tar. Jag filrordar att 

regeringrn inhiimtar s~idant bemyndigande ;i ven fiir b11dget:irel 19Xll/X I. 

Jag beriil-..nar behovet hiirav under hudgeU1rc1 l98tl/X I. inl-..1. liirantk be

slut. till 2.'iO milj. 1-..r. för :itaganden avseende b11dgeti'1rel 1981/82. 200 milj. 

1-..r. fiir :1taganden avseende buJgcli1rel 1'182/8) och 100 milj. 1-..r. fiir ;·11agan

den avseende b11dget:·1ret 1910/84. Uimnas he111vndigande. anl-..ommcr det 

rt1 regeringen att meddela de niirmare foresl-..rifter so111 erfordras. 

Jag hemstiiller att regeringen föresJ:·ir ril-..sdagen all 

I. bemvndiga regeringen all under budgeliirel 1980/X I. i enlighet 

med vad jag har anfört. ikHida slalen ekonomis!-; förrliktdse i 

samband 111ed stöd till forskning och utvecl-;ling inom L'nergiom

r:idet som. inberiil-;nal liirande beslut. innebiir ;·11aganden t>111 

högst 2."0000000 kr. för budgett'1ret 1981/82. hiigsl 200000000 h. 

för hudget:'trct 19!.:2/8) och högst IOOOOOtlOO kr. fiir b11dgetaret 

1983/84. 

~ till E111•rgif(1rs/..11i11g fi.ir budget<"iret 1980/8 I anvisa ett reserva

tionsanslag av 30 I .'\00 000 kr. 

Verksamheten \'id Studs\'ik Energiteknik AB 

Studsvik Energiteknil-; AB. tidigare AB Atomenergi. är statens största 

samlade resurs för energitekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Bola

get har ca 900 anst;illda i Studsvik och Nyki.iring. Inom svenska dotterbo

lag och delägda bolag. bl. a. Svensk \ktanolutveckling AB. Studsvik ln

strnment AB och Kabi-Diagnostica AB. arbetar omkring 60 persnner. En 

JetaljeraJ redovisning av bolagets situation lämnades i prop. 1977/78: 110 

om energiforskning m. rn. (s. 90 och s. 163!. Föredragandcn her;iknade Ji1 

behovet av statsanslag till bolaget unJer trc:lrsperioden 1978/79-1980/81 

till sammanlagt 140 milj. kr. För budgeti'iren 1978/79 och 1979/80 har 

anvisats 46 resp. 47 milj. kr. 

Studs vik Energiteknik AB anmälde i en skrivelse till regeringen den 24 

november 1978 bolagets resultat för verksamhets<lret 1977/78 och framhöll 

alt Jess budget för 1978/79 pekade mot ett fortsatt otillfredsställande 

rörelseresultat. Inom bolaget gjorJes vtiren 1979 en genomgfö1g av bolagets 

ekonomiska situation. Arbetet resulterade i en omfattande ätgiirdsplan för 

vilken vissa kostnader för säväl ekonomisk rekon-;truktion av bolaget som 

för ökade utvecklingsinsatser pa nya tekniska onir.)den inte kunde rymmas 

inom de ramar som tidigare hade angivits för statsanslaget till bolaget. 

Bolaget hemställde därför om särskilJa hiJrag till verksamheten samt om 
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kapitaltillskott for n:konstruktion av holagl'h linansil'li<I stiillning. I prop. 

1979(1\0: p; fi.irl'slog regl'ri11gen att holagct 1111<..IC'r hudgel:l/"L'll 1979/1\0 ol'h 

1980(81skulle1illfiir<Pi dels siirskilda medl'I fiir 1;iL·kni11g av heriiknat riirl'l

se1111dcrskott med sa111111anlagt ."i.'i.2 milj. kr .. dels lllL'delstillskott 1rn:d 40 

milj. kr. fiir egna 11tvecklingsinsaher. Regeringen fiircslog vidarL' eftergift 

av slalliga l:in 1ill hol;1gL't med drygt 11 111ilj. kr. Riksdagen har nvligen 

bifallil regeringens fiirslag tNll 1974/80: 7. rskr l1J71J/80: 40l. 

R::'.-reaktorn i S1udsvik tngs i drift i1r 1%0. Den iir i huvudsak en rnate

rialprovningsn::aktor men utnyttjas 1.icksa fiir bl. a. is\1\\lpprndukti\111 oi.:h 

fiir reaktorkemiska experimenl saml so111 neulronk;illa fiir allmiinna 

forskningsiindam:il. Reaktnrn iigs pch drivs av Studsvik Energileknik AB. 

Fr:1ga11 0111 den forlsatta vcrksamhl'ten vid R2-reaklorn i Studsvik behand

las av en siirskild utredare (( 197X: OXl. Ett betiinkande i fr:igan viintas 

föreligga inom kort och k11111111t:'T da att rl'misshl'handlas. 

F 14. Bidrag till ,·erksamheten vid Studs,ik Energiteknik AB 

1978/79 U1gift 

1979/80 Anslag 

1980/Xl riirslag 

'46 000 ()()() 

4 7 11\10 0011 

4 7 OOtl 000 

Rt:'servalion 

'Anslaget Ridrag till vcrksamho::ten vid Aktich,ilagcJ Awmcncrgi. 

Fri1n anslaget Himnas statl'ns allmiinna bidrag till verksamheten JJllllll 

St11dsvik Energiteknik AB. För b11dgl'li1rl'n 197'1\/79 \>eh l971J/XO har anvi

sats 46 resp. 47 milj. kr. Fiir trearsrerioden 1978/79- 1980/81 bcriiknades i 

rror. 1977/78: 110 en ram um 140 milj. kr. 

St11d1Ti/.. E11agitt'/..11iJ.. AH 

Bolaget hcmstiiller om bidrag till verksan1hete1111nder budgeliiret 1980/XI 

med 47 milj. kr. 

Fiirl'draga11d1·11 

l.kn f1lg~irdsplan Slllll Srndsvil-. Energiteknik AB framlade Sllll1lllan:n 

1979 och regeringens ställningstagande till denna i rror. 1979/80: 18 hasc

radcs p;1 antagandet att anslaget Bidrag 1ill verksamheten vid Studsvik 

Energileknik AB for h11dget{1re1 1980/81 skulle 11tgi1 med I idigare beriiknat 

helopr av 47 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfir riksdagen 

all till Bidrag 1ill rcr/..sc1111hc1e11 rid S111d.1Ti/.. E.11agild11i/.. AB för 

budgethret 19H\\/8 I anvisa ett reservatiun:-o.anslag av 47 0\lO\\OO kr. 
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F 15. Energiteknisk forskning och uh·eckling \'id Studs\·ik Energiteknik AB 

197'1\/79 Utgift 

1979/Xll Anslag 

1980/8 I Fiirslag 

'h 13 879 

~ ()()() 000 

I 0110 000 

Reservat inn l'i 130 121 

'Anslaget Energiteknisk forskning och utveckling viJ Aktiebolaget Atomenergi. 
2 Härutöver har anvisat~ 6000000 kr. pä tilläggsbudget I. 

Enligt ett konstlftiavtal mellan staten och ASEA AB <rror. 1%8: 169. SU 

1%8: 199. rskr 1968: 408), vilket huvudsakligen reglerar samarbetet inom 

Aktiebolaget Asea-Atom. skall staten verka för att resurserna i Stlldsvik 

kan stödja svensk industris knmmersiella verksamhet rit atomenergiomrii

det. Avtalet g~illde intill utgflt1gen av t1r 1979. Enligt ett senare konsortial

avtal skall for Asca-Atoms verksamhet under ftr 1980 g~illa i huvudsak 

motsvarande villkor tjfr rrop. 1979/80: 14). Fr. O. Jll. budgetfiret 1977/78 

har statens stöd (prop. 1976/77: 100 bil. 17 s. 292. N LI 1970/77: 24. rskr 

1976/77: 206) haft formen av ett särskilt anslag för st1dant energitekniskt 

forsknings- od1 utve1.:klingsarbete varom överenskommelse triiffas mellan 

Studsvik Energiteknik AB ä ena sidan och kraftföretagen och den tillver

kande industrin ~1 den andra och där de sistnämnda är beredda att bidra 

med halva kostnaden för det vid Studs vik Energiteknik AB utförda arbetet. 

För budgc1i·1ret 1979/80 har anvisats sammanlagt 12 milj. kr. 

S111dsrik E11ergit1·k11ik AR 

Bolaget hemstiilkr om medel till verksamheten under budgetttret 1980/81 

med h milj. kr. 

Fiiredrt1ga11de11 

Sedan avtal om Asea-Atoms verksamhet nu har slutits med i prn11:1p 

oförändrade avtals villkor för ttr 1980 bör medel ställas till förfogande under 

detta anslag för fortsatt energitekniskt forsknings- och utvecklingsarbete 

vid Studs vik Energiteknik AB för tiden intill 1980 års utgång. Erfarenheten 

har emellertid visat att efterfrågan pr1 medel inom anslagets ändamfll har 

varit mindre ~in beräknat och en betydande reservation har uppkommit. 

Jag beräknar därför att ett tillskott av I milj. kr. kommer att vara tillfyllest 

för att driva verksamheten vidare under kalendertlret 1980. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till E11en:itek11isk .fi1rsk11i11g och 1111·eckling 1·id S11ulsl'ik E11crgi-

1ek11ik AR för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 

I 000000 kr. 
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F 1<1. \kddstillskoll till Studs,·ik Erwr~ikknik AH 

I <)79/XO Anslag 

19XO/X I Förslag 

141 ()()() ()()() 

3 X liOO 000 

I Anvi.,at r;1 tilhiggslrndgel I. 

Anslaget har urrfiirts ri1 statsbudgeten för b11dget:iret 1979/XO S\llll 

s~irskilt medelsiillslwtt till S1udsvik Energiteknik AB (pn>p. 1979/Xll: IX. 

NU 1979/XO: 7. rskr 1979/XO: 40). Riksdagens b.:slut innebiir att en ram t1111 

X0.2 milj. kr. skall stiillas till bolagets förl'ogande som meddstillskott 11nder 

tvi'1:irsrerioden 1979/80- llJXO/XI för att dels tiida beriiknat riirelseurnler

sknll i bolagets verksamhet n1. m .. dels möjliggöra egna 11tvcdlingsin

satser. Fiir budget:iret 1979/XO har anvisats 41.n milj. kr. I enlighet med vad 

som angavs i rror. 1979/XO: IX bör för hudgeU1ret 1980/X I anvisas ett 

medebtillskott av 38.fi milj. kr. Hiirav avser 17.n milj. kr. beriil--nat riirel

seunderskott inkl. vissa kostnader och 21 milj. kr. medel for nya satsning-

ar. 

Jag hemstiillcr att regeringen föresh1r riksdagen 

att till Medds1il/sl..011 1ilf S111d.1Tii.. E11ergitt'i..11i/, AB fiir budget:iret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 3X 600 000 kr. 

F 17. Uweklingsbidrag till llatasaab AH 

1978/79 utgift 

1979/XO Anslag 

I 9XO/X l Förslag 

4X 750 000 

32 500000 

32 500000 

Riksdagen har godkiint (prnr. 1977/7X: 17. ~U 1977/78: 31. rskr 1977/ 

7X: 98) huvudavtalet mellan staten och Saab-Scania AB nm samarbete r:i 

dataomr<'tdel. Enlig! avtalet skall staten liimna utvecldingsstiid lK'h rnedels

tillskott till Oatasaab AB under ären 197X- l'J81. För budgeUirct 19X0/81 

bör utvecklingsstiid och rnedclstillskott anvisas med 32.5 resp. 37.5 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen 

att till U11·ecl..li11g.1hidrag till l>ata.rnah AB för budget~iret 1980/X I 

anvisa ett rcscrvationsanslag av 32 500 000 kr. 
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F 18. Mcdclstillskott till l>atasaab AB 

1978/79 l.;tgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Fiirslag 

56 250000 

37 500000 

37 500000 

1 Anvisat p[1 tilliiggshudget 111. 

Reservation 

312 

I 57 ()(Kl O(KI 

Med h~invisning till vad jag nyss har anfört under anslaget Utvecklings

bidrag till Datasaab AR bör under denna anslagsruhrik anvisas 37 .5 milj. 

kr. 

Jag hemstidler att regeringen föreslär riksdagen 

<1tt till !vfrdl'/still.1kott till Data.1aah AH för budgetåret 1980/8 I anvi

sa ett n:servationsanslag av 37 .5001KJO kr. 

F 19. Stöd till industriellt ut,·ccklingsarhctc 

Fonden för industriellt utvecklingsarhete - Industrifonden - inrättades 

den I juli 1979 <rror. 1978/79: 123 bil. L NU 1978/79: 59. rskr 1978/ 

79: 4151. 

Fonden har till ändarn:.'ll att genom långivning enligt förordningen 

( 1979: ()]()) om statligt kreditstöd genom Fonden för industriellt utveck

lingsarhete stödja utveckling av nya produkter. rrocesser och system för 

industriell rroduktion tindustriellt utvecklingsarbeteL Fonden skall rt1 be

giiran <1v regeringen avge yttranden i andra ärenden rörande statligt stöd till 

industriellt utvccklingsarbete. 

För hudgettlret 1979/80 har under denna anslagsruhrik anvisats el\ reser

vationsanslag av 300 milj. kr. 

Fondens kansli är under urpbyggnad och verksamheten har inlednings

vis kunnat bedrivas bara i begränsad omfattning. 

/nc/11.1·1rif(111de 11 

Fonden konstaterar att det finns ett betydande intresse i svensk industri 

för den nya finansieringsform som fonden kan erbjuda och att ett nertal 

ansökningar och förfrågningar har inkommit. 

Mot bakgrund av all föndcns urpgift är att snabbt och ptitagligt bidra till 

en expansion och en mer ltmgsiktig inriktning av utvecklingsarbetet i 

svensk industri avser fonden att så snart som möjligt fatta bc:slut om 

deltagande i ett flertal rrnjekt. Där S~l är möjligt kommer projekten att 

etarpindclas. bl. a. i syfte att skapa handlingsfrihct i avvaktan på statsmak

ternas beslut om framtida medclsramar. men också för att i inledningsske

dct möjliggöra deltagande i tlera projekt. 

Denna handlingslinje medför att anspråken ri\. fondens utH'111ingskapaci-
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td korrnncr att iika k11111inucrligt. 111.:h att medel de n;ir111astt: ;1n:n m;hte 

tillskjut;1s fonden i minst samma omfattning s1Hll fiir det forsla verksam

hetsiiret. hinden her;iknar att tid i gast 1>11\ l\ra till fem ~1r kan hel111,·et till en 

dcl tiick;is !!L'IHHll ;iterhetalning av utl;1nadc medel. 

\hit denna hakgrund hemstiiller fonden dels om statsmakternas stiill

ningstagande till fondens li1ngsiktiga utl;111ingskaraL·itet. deb 0111 anvisning 

av medel rör hudge1~·1rct ll)Xll/Xl med minst :100 milj. kr. 

Industrifondens stiid skall enligt giillande regler Himnas som (;"111 (prnp. 

J97X/79: I ~3 hil. I s. 90). I rn;lnga fall inn(·hlir detta pnihlem a\' b11kförings

och red1wisningsm;issig karaktiir för de fiiretag som mot tar stiid fr;'m 

fonden. Fonden har d;irfiir i siirskild skrivelse hemst;illt om iindring av 

stiidvillkorcn s;i att fonden för möjlighet att llimna stiid med \'illkorlig 

atcrhetalningsskvldighet i form av antingen J[m dlcr hidrag. Hcnlimningen 

av stiidct avses do.::k inte k11mrna att paverka villkoren for ;'iterhetalning for 

framg;'tngsrika projekt. 

Fiin,druga 11tl1· 11 

Industrifonden skall genom att stiidja utveckling av produkter. pro

cesser o..:h systern för industriell produktion k1m1plcttera de insatser som 

görs via st\Tclsen för teknisk utveckling. de regionala utvecklingsti.mderna 

och Sveriges lnvesteringshank AB. Fiir fondens verksamhet har hudgct

tiret 1979/XO anvisats 300 milj. kr. 

Industrifondens arbete helinner sig i ett inledningsskcde och bara ett 

litet antal projekt har ännu kunnat hchandlas av fonden. Omfattningen av 

fondens verksamhet bör enligt min uppfattning styras av det kapital som 

ställs till fondens förfogande. Jag lir inte heredd att förnnla att fonden ges 

hemyndigande att göra ätaganden hlinrti.iver. Den fortsatta utvecklingen 

f:'ir av\'aktas innan niirmare stiillning kan tas till vilken hlng~iktig stiidkapa

citet fonden biir ha. 

Fondens stiid skall enligt gällande regler liimnas i form av Jan. Aterbetal

ning av ({1net skall dock vara hewcnde av i vilken utstriickning ett projekt 

hlir framgi111gsrikt. Fonden för s{dunda efterge ;'iterhetalningsskyldigheten 

om hrntagaren visar att projcktt!ts resultat inte kan utnyttjas lönsamt. Dt!n 

hokföringsmässiga hchandlingen av denna typ av stöd i ett företag är inte 

enhetlig och i m[111ga fall förs stödet upp som en ovillkorlig skuld. 

Som f1lllden har framhttllit kan därför heniirnningcn lt/11 i m;·111ga fall leda 

till sv~irigheter för enskilda företag. Jag förordar att fondens stöd skall J";"'1 

lämnas <llll ingen som ltin eller som hidrag med 1·il/korlig iiterheta/11i11gs

skyldight'f. Villkoren för eftergift av J{m fr;'1n fondens sida resp. för hefriel

se friin skyldigheten att ?1terbctala hidrag hör vara likformiga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att medge att stöd från Fonden för industriellt utvecklingsarbete fär 

lämnas som Jan eller bidrag mt!d villkorlig återbctalningsskyl

dighet i enlighet med vad jag har förordat. 
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G. STATS..\GDA FÖRETAG 

Flenakt av de stat<igd~1 företag Slllll industridepartementet s\'arar fiir iir 

dotterbolag till de h~tda mllderholagen Statst\'1retag AB och Sven,ka Var\' 

AB. 

Av de affärsdrivande verken hör jiimh: statens vattenfallsvcrk dllmiin

verket och förenade fabriksverken till industridepartementch verksam

hetsomri\de. 

Statsföretags lH:h Svenska Varvs {trsredovisningar for är 1978 har gran'>

kats av riksdagen tSkr 1979/XO: X. NU 1979/XO: 11. rskr 1979/XO: .'IX och Skr 

1979/XO: 11. Nt: 1979/XO: 17. rskr 1979/XO: I !.'il. Uppgifter i övrigt om de 

statliga företagen och aff:.irsverken har liksom tidigare fil" '>ammanstiillh i 

den av industridepartementet utgivna publikationen Statliga företag. 

Är 1979 har fiir Statsfi;retagsgruppen-, del priiglah av konjunkturupp

gi\ngen i framför allt basindustriföretagen - AB Statens Skogsindustrier 

<ASSI ). Henil Kemi AH/HeroxoAlfoch LKAB. Medanfi.ip,iiljningsuppgfing

en för övriga basindustrifiiretag friimst hiinför sig till förbiittrade prisn iir 

LKAB:~ försiiljningsökning i huvudsak en effekt av volymiikningar. 

Statsfiiretagsgruppens resultat efter finansiella intiikter och kostnader. 

exkl. Kockums-företagen. beriiknas för är 1979 bli rn 600 milj. kr. biittrc iin 

motsvarande resultat för flr 1978. vilket visade en fiirlusl av 929 milj. kr. 

Resultatet i\r 1979 före bokslutsdisplisitioner och skatt bedi.ims visa ett 

underskott av 320 milj. kr. 

Investeringarna inom Statsforetagsgruppen fiir är 1979 (Jeriiknas uppgil 

till I 800 milj. kr. och medclantalet ansbllda till ca 45 300 personer. I 

antalet anstiillda ing[lr de i är tillkomna Kockums-företagen me;:d ca 2 370 

anstiillda. 

Per den 31 december 1978 uppdelades Bero! Kemi så att det s. k. Oxo

projektet överfördes till ett bolag. Beroxo AB. direkt under Statsförctag. 

Beroxo äg~ till 75 r.;. av Statsföretag och till 25 <.;; av Bero! Kemi. 

Statsföretag Contracting AB. som bildades den 29 juni 1979. har tillkom

mit för att på olika vägar och i samarbete med dotterbolag och externa 

företag verka för genomförande av större exportprojekt. 

Statsföretag har per den I januari 1979 förvärvat handelsföretaget Serva 

Promotion från Euroc. 

I samband med statens övertagande av verksamheterna inom Kockums

koncernen överfördes den 15 juni 1979 Kockums Automation AB. Koc

kums Chemical AB och Kockums Industri AB till Statsföretag. 

Bland föriindringar inl1m dotterbolagen kan nämnas ASSl-ligda Etris 

förvärv av HSB:s fönstertillverkning. 

En proposition om vissa frågor rörande statsföretagsgruppen avser bli 

framlagd våren 1980. 

För Svenska Varv-koncernens del kommer år 1979 att visa ett klart 

bättre resultat än för tidigare år. Detta beror på att dels fartygens frakter 

och andrahandspriser har ökat kraftigt. dels förlusterna av tidigare åta~an-
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dl'n v:isl'nlligl h;ir minskats. Koncl'rncns nybyggnadsvl'rksamhct av fartyg 

visar doL·k flll"tsatt shira fiirluster. :i ven om tkssa har minskat j;imfiirt med 

fiireg<"iende {1r. 

Kockums \'arvs- och l"L'deriverhamhct iivl'fiirdc-. till Svl'nska Varv rer 

den 15juni 1979. 

Sammantaget beriiknas koncernens förlust fiir f1r 1979 inkl. Kockums 

urrgr1 till ca I 100 milj. kr. Medeltakt ansUllda i koncernen har 11ndl'r tm:r 

\'arit ca 2o 000. 

Övnkara..:iteten i viirldt·ns varvsindustri iir fortfarande mycket stnr. 

samtidigt som den svenska varvsindustrin har kostnadsnackdclar gent

emot liinder som Japan och Republiken Korea. Order pti nya fartyg kan 

diirfiir iinnu inte tecknas till priser som ti<.:ker svensk sjiilvklistnad. 

( >morien1t:ringen vid koncernens nybyggnads\'arv Illllt specialfartyg har 

fortsatt. Orderstocken vid varven iir nu mer differentierad iin tidigare \\~:h 

bl'Higgl'r varven under i stort sett hela t1r 1980 och delar av f1r 1981. 

Den fi.i1Nittrade sji.ifartskonjunkturen under r1r 1979 har ml'dfört en svag 

fo1Nittring av reparationsverksamhetcn. iiven om denna fortfarande iir 

mycket fiirlustbringande. 

Varvsindustrin har under de senaste i·\rcn crhällit ett mycket omfattande 

linansiellt stöd frrin staten.Stödet i form av kapitaltillskott. förlustgarantier 

och av,krivning.sJ[m m. m. urrgnr under aren I ')77- 1979 till ca 12 000 milj. 

kr. 

DL't iir si·iJunda L'n for samhiillct klistsam och riskfylld verksamhet smn 

varven utiivar. Hittills har de rolitiska besluten i varvsfrägorna deb avsett 

alltför korta tidsrerioder. dels inneburit för fasta bindningar i kapacitets

frägan för att ge varven möjligheter att planera sin verksamhet pf1 ett 

strategiskt/ekonomiskt riktigt siitt. Detta har medfört olyckliga tvängssi

lllationl'r. I praktiken har staten i cll utsatt l'kunomiskt liige tvingats ge 

stl)d för ekonunli:.,kt mycket llförddaktiga lirder. 

.i\ ven llm en fiirbiittrad sjiifartskonjunktur har kunnat konstateras under 

är 1979 fär perspektivet på fängre sikt för den svenska varvsindustrin 

betc1.:knas som Himligen miirkt. Detta hekr~iftas av en strukturutredning 

som under året utförts inom Svenska Varv. Denna utredning kommer att 

bilda ett av underlagen för en siirskild varvsprnposition som avses hli 

framlagd för riksdagen våren 1980. 

Förslagen i propositionen avses komma att innebära en stark minskning 

av det statliga stödet till varvsindustrin i förhållande till vad som giillt de 

senaste åren. Avsikten iir att stödet helt skall upphöra inom ett antal 11r. 

I samband med de linansiella rekonstruktioner. som under år 1979 har 

vidtagits for Södra Skogsiigarna AB och Norrlands Skogsägares Cellulosa 

AH 1Ncb), har staten medverkat genom att gb. in som delägare i bolagen 

(prop. 1978/79: 207. NU 1978/79: 61, rskr 1978/79: 45 Il. Statens andel är i 
Södra Skogsiigarna 40 ~-'.( och i Ncb 73 q,., 

Även Luxm AB har under ar 1979 med statens medverkan varit föremål 
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fiir L'll finan,iell rd;11ns1r11k1i1111 (rrop. l'J7'/i./7'1: 192. Nll 197X/7'1:62. rskr 

1'17X/7'.I: 44~1. Stal<:n innehar nu .-.amlliga aktier i bolaget. 

Domänwrkel 

(), 1111iin \ nkL·t blev i samband nll·d budgl'trdormen ar I') 12 alfarsdri

\'ande \erk. 

Nya rikllin.in fi1r verksamheten fostsliilldes genom beslut av 1968 t1rs 

ribdag (rrop. 1%X: IO:I . .lol: 1%X: 32. rskr 1%X: 26'>). 

Verket skall driv;1 skogsbrnk. virkesfliriidling oL'h annan diirmcd s<tm

manhiingade verksamhet. t'iirvalta den fast<t egl·ndom od1 andra tillg{mgar 

'<>m hi.ir till dorniinverkeh fond samt fiirvalta oL'h öva tillsyn i.i\er vissa 

andra allmiinna skogar. 

f\fakt fi>r verb;1mheten vid domiinverket iir att gemensamt med ASSI 

r;1 lf111g sikt f1sladk11mma biista mii_jliga samlade ekonomiska utbyte oL'h 

diirvid rrestera dl fr;rn fiiretagsekonumisk synpunkt rimligt {1rsresultat. 

Vnksamhl'ten vid dom:inverket <ll'h aklieholag under verkets förvalt

ning skall bedrivas s{t att dl'n bidrar till all mtllet för verksamheten urpn{ts. 

DomiinvL·rket leds av l'll verksstyrelse som bestrtr av L'hcfcn fi.ir domiin

verket. verbtiillande direktilren i ASSI oL'h fyra andra ledamöter samt 

personalfi.iret riidare. 

Styrl'lsen bl'st;lr till i.iverviigande del av samma pl'rsoner som ingtir i 

ASSl:s styrelse. Detta ltmgtg{tende personalsamband i styrelserna iir ett 

viktigt kd i samordningen mellan de h<'tda företagen. 

Chef for dom:invcrket :ir en generaldirektör med en i.iverdirekti.ir som 

stiillfi_\retriidare. Centralfiirvaltningen iir organiserad i två produktavdel

ningar. en fiir skogsbrnk och en for nyttjanderiittcr. ett organ for L'entral 

planering samt enheter for slahs- OL'h serviceuppgifter. Verket har sex 

regionfi.irvaltning<tr. Inom rnr:je region finns ett antal revirförvaltningar. 

Dessutom finns inom de tre siidra regionerna fyra nyttjanderiittsförvalt

ningar. Säviil produktavdelningarna som rcgionfiirvaltningarna har resul

tatansvar. 

Domiinwrkl'ts skogsmarksinnl'hav. exkl. rcnbctestjhllens skogar. upp

går i runt tal till 4 milj. hektar pniduktiv skogsmark. varav <.:a 530000 

hektar iir heliigna ovanför skogsodlingsgriinsen. Verkets skogsmarksinne

hav utgör niirmare en femtedel av !andes produktiva skogsmark. Det 

hokfiirda nettoviirdet av verkets skogs- och jordhruksfastigheter uppgick 

ar 1978 till 768 milj. kr. Motwarande taxeringsviirdc uppgick till 2 668 milj. 

kr. 

Domiinvcrkcts omsiillning omfattar intiikter för skogsprodukter. skogs

entreprenader. utarrendering av jl>rdbruk. tomter. materialintäkter. jakt 

o<.:h fiske samt uthyrning av hostiider. Försiiljningen av skogsprodukter 

utgör ca 90 '··r av limsiittningen. Försiiljningen av virke under de senaste 

fem {m.:n fotmgär av följande sammanstiillning. 
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----------·· ·---------- ---------
l'-174 l'J75 l'Jih 1'177 l'fi't\ 

J'vlilj. m" fuh' h.'! 5.8 6.5 ;_o 

1 fuh = fasr rnill 1 urnkr bark 

Dom~inwrkets ekonomiska resultat lllllkr f1rcn 1974- 1'178 framg;·1r ~1v 

följande sammanst;\llning (milj. kr.) 

Omsiittning 
Prnduktiom-. försiilj

nings- nch adrnini-srra
titlllskostnader 

Rörelseresultat före 
avskrivningar 

.Avskrivningar 
Finansiella pc;h extra

ordiniira p!lSler 
Kesultal före hoksluts-

dispositioner <Kh skatt 
Bok slutsdisptisitioner 
Skatt 
Årl·ts resultat 
Inkven:ral rill staten 
Redovisat rt:Sultat fön: 

bt1kslutsdisp,1si1 i< mer 
Ol'h skal! i<.:; av i medel
tal disponerat sratska
pital 

1974 

8J2.8 

_'i(i'l.ll 

263.8 
'iO.I 

- I0.5 

203.:! 
--4.8 
53.2 

145.2 
22.9 

27.4 

197'i 

'-134.8 

h8h.8 

248.0 
_'i8,_'i 

11.4 

200,9 
- 14.o 
41.-' 

14'i,O 
20.0 

23.0 

------------
197(1 1977 l'PX 

I 128.2 I 2'i 1.2 I 2h4.8 

871.7 I ll4ll.ll I ll4_>.4 

256.5 211.2 221.4 
(i'J.8 78.0 8h.H 

4.9 --8.2 -11,_o 

l'-11.6 12'i.O 118.n 
21.4 -- Jf>.2 -12.7 
4h.9 _,0,0 3'i.'! 

123.3 78.8 70.0 
o:u 54.8 43 J> 

20.0 12.7 11.8 

Av sammanstLillningen framgt\r att l1msLittningen har stigit starkt under 

flren 1974-- 1978. Under ar 1'>79 nn~iknas omsättningen komma att uppg;\ 

till i:a I 330 milj. kr. DomLinvcrkets resullat före bokslutsdispositioner <Kh 

skatt beriikna~ bli i:a 120 milj. kr. för !tr 1979. 

DomLinverkcts investeringar under {1ren 1974-1978 frarng;·1r av fiil_iandc 

sammanställning (milj. kr.) 

1974 197.'i l<J7n l'-177 1978 
Investering i maskiner 

n.:h inventarier 44.8 72.3 %.I 94 . ." XI .5 
Investering i byggna-

der oi.:h markanlägg-
ningar 3.7 12.5 14.2 34,9 36.9 

Till skillnad fr[ln övriga affärsdrivande verk erhåller dorniinverkd i 

princip inte nftgra investeringsrnedel över statshudgeten. Verkets medels

behov tillgodoses genom tillgäng till rörlig kredit i riksgiildskontl11·et. vil

ken f. n. fär uppg~t till högst 500 milj. kr.. oi:h genom disposition av 

tillgängliga vinst- och fondmedel. 

Domänverkets ekonomiska ställning vid utgängcn av vart och ett av tu-en 

1974-1978 framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 
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1'!74 1'!7.'i 1976 1'!77 1978 

( >m,iittningstillg:lngar 
okl. lager 341.X 442.2 459.1 488,4 4%.4 

Lager 84.4 '19,6 114.1 159.7 163.9 
rinan,iella anliiggning'-

tillgi·1ngar 117.4 150.9 150.'i l'il.6 160.7 
()vriga anl;1ggninptill-
g:111gar 541.0 549.<i 694.1 832,11 943.4 
Summa tilJg[mgar I 084.6 I 242.3 1437,X I 1132.3 I 7h4.4 
Rörlig kredit 2.7 10.'i.4 143,6 19.'i,6 
Ovriga k(lrtfri,tig<1 

s~ulder 24:u 258.9 297,8 402.1 461.8 
Silr,kil,Ia avsilllningar 38.8 48.2 (i8.4 84.'i 9.'i.6 
Eget k;1pital 

tdt>rniinfonden) 799.X 935.2 966,2 I 002. I 1011.9 

Summa skulder oc·h 
egl't kapital I 084.<i I 242.3 1437,8 I 632.3 I 764.4 

Antalet anstiillda innm domiinverket Je senaste fem t1ren framg{1r av 

fl!ljandi: .-;ar11 mans tiill ni ng. 

1974 1975 19711 1977 1978 

Anstiillda 5900 6000 6.'ilKl 6500 6 'ilKJ 

På grundval av en av Jomiinverket uppriittad fem:irsplan for vi:rki:t har 

ri:gcringen di:n lJ oktober 1975 bi:stiimt Ji:n inbetalning av vinst till staten 

som verket ärligen skall fullgöra för ttren 1975-1979. Kravet innebiir all 

verket t1rligi:n skall till statrn inleverera 20 milj. kr. plus 30 1,:;, av å.rsvins

tcn. dock sammanlagt liigst >5 milj. kr. Den del av vim.ten som ftlerstär 

skall tillt'iiras verkets dispositionsfond. 

Mt:l.I dessa nya regler för bestämning av den inbetalning av vinst till 

staten som verket ärligen skall inleverera har för år 1978 inlevererats 43.6 

milj. kr. Fi.ir t1r 1979 bt:riiknas inlcveransen bli 49 milj. kr. 

Verkets investeringsfond fi\r utnyttjas för inköp av fast egendom m:h till 

investeringar med en varaktighet av minst tio år. t. ex. byggnader l>c:h 

skogshilviigar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investe

ringar hålls fondem kapital intakt. Köpeskillingen för försäljning av krono

egendom tillförs investeringsfonden. 

Uppliiggningen av domiinverkcts finansiering av drift- och kapitalut

gifter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på 

statsbudgeten. 
Pt1 grund av skogsindustrins trängda liige har ett stort utbud skett av 

skogsmark. Genom ett siirskilt förlagslån av 500 milj. kr. (prop. 1978/ 

79: 125 s. 71. NU 1978/79: 54. rskr 1978/79:447) har domänverket erhållit 

finansiella resurser för att kunna förvärva en l.lel av denna skogsmark. Till 

följd hiirav har domiinverket under år 1979 frän skogsindustrin förviirvat 

37 600 ha mark för 217 milj. kr. Jämsides h~irmed har lantbruksstyrclsen 
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kPmmil 1ivero.:11-. med dom~invnkd 1>111 ;1\\ verket sLdl iiverbta dryg\ 

200()() ha lll<tl"k heliigL'il r~t ell lllitngd 'i!iillen j lam.le! till j1>rdfonden. 

Dnmiirrn:rkl'l flirv<dtar aktierna i ett fon altningsholag. Dllmiinfiirdagen 

AB. sllm linan,ielll od1 <1d111inislra1iv1 samordnar verksamhelen i ett anl;d 

dotkrholag. Domiinn·rh·t har undn {1r 1979 iivc-riagil /\SSI:.-.; aktier i AH 

s;·iginve'l. varigenllm samtliga aktier i detta fiirl'lag förvaltas av verket. 

D1>miinvL·rket med aktiehlllagen under verkeb förvaltning utgör dnmiin

kllneernen. 

Dt>m~ink1n1eernen-.. ut veckling ttren 1974 - I 97X framghr av följande sam

rnansbllning 

---···--- ·-----·---
1974 197~ 197() 1'>77 1978 

! >m-..attnini; X'iX.IJ 977.4 I IXO.O I 32h.5 143h. I 
Resultat fl>rc· hoksl111'-

di.sposilion.:r 1H:h skall ::!07.0 ::!D.4 20.1.~ 121.7 12X.2 
Anslilllda 603~ 6 194 6X47 ti970 70% 
----·----· ·-·--------

D11m~inverket utger t1rligen en ärsredovisning med tillhiirande driftst;iti

~tik samt en deliirsraprllrt. 

G I. Ersättning till domäm crkcts fond för utgifter för ii\'ertalig personal 

197X/79 lltgift 

1979/XO Anslag 

19XO/XI Fiirslag 

107 2X6 

112 000 

67000 

Frtm anslaget bestrids ers~ittningar som föranleds av beslut av 1933 ars 
riksdag 1rrop. 1933: 233. BaJoU 1933: I. rskr 1933: 2n9) angf1ende indrag
ning av viss personal vid d1m1iinverket. 

/), 1111ii111 ·t·rk t'l 

Dtim;invnket beräknar kostnaderna är I 9XO till ca 142 000 kr. Av kostn~1-

Jenrn beriiknas kyrkofonJen enligt sedvanliga beriikningsgrunda svara fiir 

75 000 kr. Domiinverket fiiresliir diirfrir att anslaget 11.irs upp med 67 000 kr. 

r·i.irl'Jmg1111d1•11 

Jag har ingen erinran mot dorniinwrkets hcriikningar och föreslar Jiirför 

att anslagd förs upp med 67 000 kr. Jag hitriider vidare ett av verket liimnat 

förslag till fön.ldning enligt sedvanliga regler av de verkliga ko~tnadcrna 

för r1r 1979 mellan anslaget och kyrkofonden. 

Jag hemstiiller att regeringen föresll\r riksdagen att 

I. he~luta att kyrkofonden för år 1979 skall ersiitta domiinverkets 

fond för utgifter för övertalig personal med 75 000 kr.. 

2. till ErsiittninR till domiin1·1•rkl't.1 .fimd ,fi"ir utRi/il'I' ji"ir ii1·ertalig 

11er.wnal för hudgetårct 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 
n7 000 kr. 
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G 2. Kostnader för kronotorp 

Nytt ansla!! lfiirslag) 4)(\0000 

Ans lagd avses for hidrng I ill invcs1eringar i byggnader och andra fasl<1 

;111l;iggningar r•'i hesti1emk krnnoliigenht'kr. till llyflningshidrag och ;1vtr;i

desers;i11ning {it innehavare av kronoHi!,!enheter -,amt fi.ir att hcstrida \issa 

andra utgitfrr för l;igenhelt'rna. Des.sa klistnader har hit1ilb belasl;11 fi)r

slagsanslag<.:t Odlings- och hyggnadshj;ilp f1t innehavare a\· vissa kronolii

genheter m. m. under tionde huvudtiteln. 

/)11111{i Il I 't'rh<' I 

Dom;inverket f:\r enligt regleringsbrn fiir I lJ7lJ/80 disponera högst I .X 

milj. kr. fiir ;indamäkt. Medelstilldclningen har med h;invisnin!! till kom

mande heslut om bl. a. nya riktlinjer för beriikning av avtriidest'l's;ittningar 

htlllits ofiir;indrad sedan hudgettirct 1976/77. Kustnadcrna har diirmed 

under senare i1r trots stllr restriktivitet pä underhalls- och investeringssi

dan överstigit medclstilldclningen. 

Hyggnadsunderh:\llet lich [\terinvcsteringarna iir nu till fiiljd av otillriick

liga anslag ptitagligt eftersatta. 

Med ofi.iriindrade regler for hestiimmande av avtriidesers;ittningens stor

lek och fortsatt fttstramning pf1 investeringar och underhhll bt:riiknar do

m;inverk..:t att 2 .4 milj. kr. hehövs undt:r b11dgctf1ret 1980/8 I. r'lir generösa

re her;ikningar av avt1·;idescrs;ittningar. inkl. retroaktiv omr;ikning sedan 

ar 1977 och uppskjutna avriikningar. bchlivs ytterligare 2.3 milj. kr. Fran 

heloppen avgår )()()()()() kr. i her;iknade arrendeint;ikter. Medels

tilldelningen mäste tHirfiir r;iknas upp fri'ln 1.8 milj. kr. till 4.4 milj. kr. för 

budget:'lrct 1980/8 I. 

/-"lirnlra f.: 1111Je11 

I prnp. 1979(80: 74 lhggs fram förslag \llll ändrade upplfltdsevillk\lr för 

kr\1notorp m. m. De föreslagna villkoren innebiir bl. a. ekonomiskt gynn

samman~ avtriidesers~ittningar for innehavarna av kronotorp. I åtskilliga 

fall har avriikningar uppskjutits i avvaktan pi\ nya upplätelsevillkor. En 

viss retroaktivitet avses komma att tilHimpas. vilket for med sig en koncen

tration av utbetalning av avträdesersiillningar till hudgett1ret 1980/81. Jag 

har ingen erinran mot domiinverkcts heriikningar rörande ht'hlivet av me

del för ändamålet under förutsiittning att riksdagen heslutar i enlighet med 

vad som föreslagits i prop. 1979/80: 74. 

Eftersom domanverket hi.ir till industridepartementet. förordar jag efter 

samräd med chefen forjordhruksdepartementet att i samband med infi.iran

dc av nya upplåtelsevillkor för kronotorp ett siirskilt fi.irslagsanslag for 

kostnaderna för kronotorpen tar upp under fjlirtonµe huvudtiteln. 

Vissa av de av domänverket heriiknade kostnaderna herör ljällhgen-
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heter. Dessa kostnader. h~'r:iknade till 112 000 kr .. hiir iiven i fortsiittning

en hcfasta tlirslagsanslaget Odlings- lh.:h hyggnadshjälr <H innehavare av 

vissa krlinol;igenhcter m. m. under tionde huvudtiteln. 

~kdelsbehovct under dct nya anslaget fi.ir hudgethret 1980/X I heriiknar 

jag till 4J milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl{tr riksdagen 

att till l\11.111111JN .fiir kr1111c1/orp för budgetäret 19X0/81 anvisa ett 

fiirslagsanslag av 4JOOOOO kr. 

G 3. Förenade fahriksverken: Byggnader och utrustning 

t978j79 Utgift 

I 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

88294 165 

83 000000 

65 700 ()()() 

lkh:\llning 

Förenade fohriksverkcn t FFV) inriittades som affärsdrivande verk år 

194.1 och tick huvuddragen av sin nuvarande organisation o~·h verksam

hetsinriktning efter ribdagcns heslut vid riksmötet 1975/76 (prop. 1975/ 

7fi: 122. NU 1975/76: 62. rskr 1975/76: 420). FFV skall ut veckla. tillvcrka. 

flirsiil_ia lich underhrtlla fiirsvarsmateriel l)Ch civila industriprodukter. Efter 

beslut av riksdagen (pror. 1978/79: 125 hil. 11. NU 1978/79: 54. rskr 1978/ 

79: 477) har verksamheten vid Je tidigare sektorerna Industriprodukter och 

All materiel forts över till FFV lnJustriprndukter AB resp. FFV Allmateriel 

AB. 

FFV förvaltar Je under fahriksverkens fond upptagna kapitaltill

gängarna. 

FFY uprb~ir llCh redovisar vnkets inkomster samt bestrider d~irmed och 

med medel som i övrigt stitr till dess förfogande verkets utgifter. 

FFV iir organiserat i tvti sektorer. nämligen Försvarsmatcriel och Un

derhall. Dessutom linns koncernledning. koncernstaber och vissa servi

ceenheter. vilka sysselsiitter 200 persona i Eskilstuna. 

Inom sd.lor Fiirsrar.1nw1aicl finns produktenheter för grovkaliberma

tcriel med tillverkning vid Zakrisdalsverken i Karlstad (Z). Yingåkcrsvcr

ken i Yingilker t Vi'i). Gällövcrken i Gällii (Gv ): för finkalihermateriel med 

tillverkning vid geviirsfaktoriet i Eskilstuna (GF) och Vanäsverken i Karls

borg (V): för torpeder med tillverkning vid centrala torpedverkstaden i 

Motala (CTV): for krut med tillverkning vid Åkers Kruthruk i Åkers 

Stycke bruk tÅKB). Sekwrn sysselsätter 2 385 personcr. 

Inom sektor U11Jcrhtll/ linfö följande produktenheter: elektronik. mo

tllr. flygplan. basmateriel. tillverkning och materiallahoratorium. Produk

tionen hed rivs vid verkstiider i Arboga tCV Al. Linköping (CVM) och 

Östersund t CVÖ). Sektorn sys~ebätter 3 470 personer. 

21 RiksJ11K1'n 1979/80. I Jam/. Nr 100. Bilaga 17 
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1-TV:s tviillcririirc·l,c iir :1vvc·c·ldad sedan U av tviillnierna har sidts till 

J..1H11n11111;tla huv111ln1iin od1 tviillnil·rna i Ödeshiig och Hagfors utarrcnde

rah till el! rrivat fiirl'lag undn tio ar. 

1-FV fiirvallar statc·ns aJ..tier i FFV hiretagen AB. ITY Fiiretagen i\H 

i11nl'h;Jr aJ..tin llc·h ;111ddar i fi)l_j;1111k bolag: Tl'luh AB. FFV Jndu.,lripro

d11k1n i\B. FFV Allmalniel AH. FFV Norrna AB. Industri AB Gdfa. 

Stirling P1l11 lT S} slems l"llrp .. L;nited Stirling (Swedenl i\B. KB Llnited 

Stirling !Swnknl AH & C11. Innovations AB l'ro_jl'l·tion. lm111va1inns AB 
P111_jccti1ln KB. 

Ekonomisk iinrsikt m. m. 

Tillg:·1ng<ir11:1 i fahriksvcrJ..ens fond 1cxkl. försvarets materielverks an

liiggningarl urpgic:k den 30 juni 1979 till I 273 milj. kr. Sedan -,kulderna 

fr~tnriikn<ih var fondens J..apitalhehitllning 557 111ilj. kr. 

FFV:, rl'sultatr;ikn111g för de senaste hudget:H·en framgiir av följande 

sam111ans1;illni11g I milj. kr.). 

Ki\n:ls.:intiikter 
Kiin:lsi.:1esul1a1 <.:fler avskrivningar 
Ri>relscre,ultal efter extraPrJiniira 

intiiktcr och kostnaJc:r men före 
hokslutsJispmitioner nc:h skall 

FiiriinJring av lagerreserv 
Övriga hokslutsdispn,itioner 
Kommunabkatt 
Nell11resultat 

1976/77 

I 22.'.i.9 
62.6 

42.9 

- 16,6' 
- I. I 

25, I 

1977/78 1978/79 

1428.0 I 269.8 
80.0 95.7 

lll.7 70.7 

.'i.O -11.0 
-1.2 - 0,7 
14.4 59.0 

Den totala faktureringen vid FF\' uppgick umkr hudgetftret 1978/79 till 

I 2h0 milj. kr.. vilket innehiir en minskning med 160 milj. kr. i fiirhhllande 

till foregiiende ar. Avvecklingen av tviittcrierna medförde ett fakturerings

bortfall p~1 276 milj. kr. Av faktureringen hiinfiir sig 528 milj. kr. till sektor 

Fiirsvarsmateriel. n07 milj. kr. till sektor Underhlill. 103 milj. kr. till sektlll. 

Allmateriel och 22 milj. kr. till iivrig verksamhet. Faktureringen av varor 

och 1_jän~tl'r till försvaret exkl. sektor Allmateriel uppgick under budget

i1ret 1978/79 till H60 milj. kr. Faktureringen pi1 l'Xportmarknaden uppgick 

till 231 milj. kr. 

Den totala onlcringimgen hos FFV uppgick under hudgettiret 1978/79 till 

I 397 milj. kr.. vilket innebiir en ökning med 314 milj. kr. i förhflllande till 

föregäende ar om hänsyn tas till det bortfall som har förorsakats av 

avvecklingen av tvätterierna. Bestiillningarna frän det svenska försvaret 

exkl. tviitt oeh allmatcricl ökade: med 20n milj. kr. till 874 milj. kr. samtidigt 

som l'Xponhestiillningarna ökade med 118 milj. kr. till 406 milj. kr. Vid 

utgnngcn av budget[tret 1978/79 uppgick orderstocken vid sektor Försvars

materid till ca 785 milj. kr. 

Antalet anstlillda vid utg!111gen av verksamhetsl1ret 1978/79 var ca ft400. 
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Medclsförbrukning 

Vid hö1jan av hudgctftn:t 1978/7'J var 1.kn ingtiende behitllningen av an

slagsmedel till investeringar 8.8 milj. kr. lnvesteringsanslaget uppgick till 

X3.h milj. kr. lkn faktiska meddsfi..irhrukningen uppgi.:k till XX.2 milj. kr.. 

varför den utg{1ende hehiillningrn vid slutet av budget:"\ret J lJ78/79 uppgick 

till 4.2 milj. kr. För budgct[in:.·t J 979/80 har investeringsramen fa.~lstiillts till 

79.4 milj. kr. Det outnytljade beloppet p~1 am,lagL't uppgick som n;imnts vid 

utgirngen av budgettiret 1978/79 till 4.2 milj. kr. Eftersom an..,lagct fiir 

hudgett1ret 1979/80 utgiir !O milj. kr. s1:'tr tillsammans 87.2 milj. kr. till 

förfogande under innevarande hudget[1r. FFV rliknar med att investerings

ramen kummer att utnyttjas helt. En behtillning av 7.8 milj. kr. kan allts:1 

förutses vid hudgettirets utgting den JO juni 1980. 

Fiire11wfr .fiihrib1-.·rk1'11 

FFV framh:1ller i sin an\lagsframställning att verksamheten umkr hud

getäret 1978/79 k;innetecknats av att uppgjorda orderingängsplaner in,im 

sektor Fiirsvar~materiel intL' har kunnat innehf11las. Olika ;'nglirder har 

vidtagits som hl. a. fi.irbiittrat leveranssituationen samtidigt som resultatet 

forbiitlrats nägot. Resultatet inom sektor Undcrhttll är tillfredsstiillandc 

och ungefär lika som foreg{1ende budgetär. 

lkliiggningssituationen inom sektor Försvarsmateriel bedöms som otill

fredsstiillandc under de niirmaste ären. En betydande minskning av order 

föm svenska försvaret har genomförts oviintat snabbt och redan frfm 

verksamhetst1ret 1979/80 ptlverkar detta allvarligt sysselsättningen vid 

samtliga enheter inom sektor Försvarsmateriel. Fristiillningar har inte 

kunnat undvikas. Om ytterligare reducering av planerade order kommer 

blir en drastisk nedskiirning av personalstyrkan oundviklig samtidigt .-;om 

lönsamhl'len minskar. 

Sektor Underh{11ls verksamhetsornrädc vad gäller uirekta underhålls

t.iiinster för försvaret beriiknas p:1 sikt minska. För att hälla en oförändrad 

nivä vad gäller heliiggning mäste nuvarande satsningar pa nya prnduktom

raden utvecklas positivt. Frågorna ri.irande framtida nygplansanskaffning 

och fredstirganisation för unuerhall av flygvapnets materiel. liksom den 

militiira flygindustrins struktur utreds f. n. Utredningarnas resultat blir av 

stor betydelse för sektorn. Sektorn står dock viil rustad att utfiira kvalifi

<:erat underhåll och tekniska konsulttjänster giillande främst flygmateriel. 

Svenska försvaret kommer även i fortsättningen att vara huvudkund till 

FFV. Utvecklingen inom FFV skall ske mot bakgrund av försvarets behov 

och resurserna skall styras mot dels vidmakthållande och ut veckling av 

kompetens inriktau mot enkla. unika. eldkraftiga vapensystem där befint

lig knnw-how kan utnyttjas och dels utveckling. prnuuktion och marknads

föring av metoder och syskm för underhåll och dithörande utrustningar 

samt teknisk kontrollvcrksamhct. FFV:s långsiktiga resultatutvcckling är 
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hen•cmk av dl'ls p<i vilken niv~1 FFV kan ligga kapacitetsmiissigt inom 1.k 

etablerade pnid11ktllmrf1dt'na. deb pf1 hur en omstiillning av fiiretagl'l till 

mera civila pr11dukter och affarsidt?er lyckas. Det bortfall av heliiggning 

som iir alt viinta hediims inte helt kunna mötas och balanseras av dt' civila 

satsningarna. 

lnvesteringsprogram 

I de regkr som utarbetats angäendt' investeringsplanering inom FFV har 

föreskrivits alt det fiir va1je investeringsprojekt skall finnas en dokumente

rad li.insamhetshedömning. Den tilfampade kalkylriintan vid maskininve

steringar iir f. n. 20 1·; .• 

De planerade investeringsohjckten utgör ett led i den långsiktiga utveck

lingen av FFV. 

I följandt' sammanstiillnig liimnas uppgifter om faktisk lll:h heriiknad 

medcbanviindning hudgetären 1978/79-1980/81 (milj. kr.). 

Faktisk Bcriiknad 
utgift 

1978/79 1'>79/80 1980/8\ 

Fiirsvarsmalericl J0.4 21.9 4.3 
Underhåll 29.0 28.3 36.2 
Industriprodukter 0.5 
Tviittcrier 2.J 2.2 
Administrati11n .'i.5 
Reinvc\tering i utrustning 21i.O 27.0 .11.0 

Summa 88,2 79,4 77,0 

lnvesteringshehlwct för hudgetftret 1980/81 uppgi1r till 77 milj. kr. För 

;\ren d~ircf\er sker en successiv minskning. Föreliggande invcsteringspla

ncr iir liigre ;in de som anmiildes i anslagsframstiillningen för hudgctriret 

1979/80 bernendc pä att vissa projekt har utgätt. skurits ned eller senare

lagts. 

FFV: s hehov av investeringsmedel för hudgetäret 1980/81 framgär av 

följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Sektor Försvarsmateriel 

Nvi111"<'Sfai111:ar 

I. Explosivvaruförräd t Zl , Markförviirv tZ) 
3. Lantcrninövcrbyggnad (V) 
4. Div. miljö-. skydds-

och säkerhetsålgär-
der 

Hcriiknad 
kostnad 

1.8 
lU 
0.7 

1.5 

4,3 

Hcräknad 
utgift 
1980/81 

1.8 
0.3 
0.7 

u 
4,3 

Beräknad 
utgift 
t981/82 
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< >hieJ..t 

Sektor l!nderhall 

l'ugt1end<' i11rt·s1t·ri11gar 

:'. YthL·handling,verk
'tad tCVAI 

h_ Pann~entral 1ich drift
verkstad rCVAI 

7. Um- ,>L·h tillbyggnad av 
k<>mpunent verkstad 
tCVl\11 

X. Lalwrat.iriebyggnad 
rCVMl 

Nl'i111·1·x1,.ri11i:ar 
9. Pruvningsverkstad 

1CVM1 
IO. Urn- ,ich tillbyggnad av 

p.:rsonalrestaurang 
!CVMl 

I I_ Maskiner och utr-u-.t
ning 

12. Tcld-,lllviixel (CVAl 

Summa 

Administration 

L!. D<1torutrustning 

Hela verket 

14. Rcinvcstcringar* 
maskiner oi.:h ut
rustning 

Tntalt for budgct{\rct 1980/81 

HL·r;iknad 
ki"tnad 

l."i.O 

X.0 

14_0 

l."i_O 

1~.o 

(i.O 

4 . .'i 
.U 

78,0 

-'·-' 

31.ll 

" Motsvarar de kalkylm;issiga avskrivningarna_ 

··----------

Uer;iknad 
lltgifl 
llli'iO/XI 

7.0 

h_() 

·"·-" 
X.O 

2.0 

2_11 

4,_'i 
1.2 

36,2 

.'i.5 

31.U 

77,0 

Ber;iJ..nad 
lllgirt 
19X l/X2 

10.0 

4.0 

2.3 

16,J 

Med hiinsyn till den beräknade hehällningcn vid hudgeti1rcts hö1:jan resp. 

slut har FrY räknat med en meddsförbrukning av 7h.9 milj_ kr. 

Fiiredru1:u11<le 11 

Riksdagen meddelade vären 1976 hcslut i fräga om verksamhetsinrikt

ning. organisation m. m. (prop. 1975/76: 122. NU 1975/76: 62. rskr 1975/ 

76: 420). Beslutet innebar bl. a. alt verksamheten i ökad utstriickning skulle 

koncentreras till tillverkning och underh:ill av forsvarsmalerid samt lill 

viss kompletterande civil produktion. Som en följd av heslutet har tviitteri

och konfcktionssektLfferna avve\:klats. Efter heslut av riksdagen v{in:n 

1979 har de tidigare sektorerna lndustriprndukkr och Allrnateriel omhil

dats till aklieholag. FFV ärr. n. organiserat i en koncernledning meu staber 

och tv~i sektorer: Försvarsmatericl och Umkrhäll. 

Statsföretagsutreuningen har i sitt bctlinkanue (SOU 1978: 8)) Statligt 

förelaganue i samhiillcts 1_jiinst föreslagit att FFY nmhildas till akticholag 

och integreras i Statsförctag. Förslaget bereds f. n. inom regeringskansliet. 
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Ch<:fen fc:ir försvarsderanemenlet har a\· regningen bemyndigar-- all 

tillkalla en kLlmmitte ( Fi.i 1979: 02) för att utreda vissa fri1gor riirande den 

mililiira flygindustrins framtida struktur. L!tredningt·ns fiirslag kan fa stor 

betydelse fiir sektor Underhålls framtida inriktning. 

En siirskild ur redan: Il 1979: 02) har tillkallats efter rl'gcringc:ns bemyn

digande för att liimna förslag betrliffandc: alternativ produkti<lll i1wm de 

dc:lar av fiirsvarsmaterielindustrin som inte omfattas av dt:n militiira flygin

dustrin. 

FFV syssebatte vid utgl111gen av budgetlire! 1978/79 l'a 6 400 ri:rsoncr. 

()mslittningi:n uppgil'k till I 260 milj. kr. Sti:irre delen av verksamheten 

vid FFV avsi:r att tillgodose behov hos det svenska försvaret gi:nom 

produktion av försvarsmateriel oc:h tjiinster. FFV iir landets niist stiirsla 

leverantör till det svenska försvaret. Under budgetärer 1978/79 urpgick 

faktureringen till försvaret i:xkl. sektor Allmatericl till l'a 860 milj. kr. Det 

motsvarar 70 r-; av verkets omsättning. 

FFV:s resultat fi.ir verbamhctstiret 1978/79 förc bokslutsdisp11sitioncr 

och skatt uppgick till 70.7 milj. kr. 

FFV har i sin anslagsframstiillning beglirt 77 milj. kr. till investeringar 

undcr det kommande budgetåret. varav för sektor Flirsvarsmateriel 4.3 

milj. kr., sektor Underht1ll 36.2 milj. kr. lKh flir administration :'i,5 milj. kr. 

För reinvestering i utrustning har FFV beräknat 31 milj. kr. 

FFV:s frlimsta uppgift är att tillgodosi: det svenska försvarets efterfrt1-

gan på tillverkning och underhåll av försvarsmatericl som FFV h<1r pä sitt 

program. Som komplettering förekommer viss export. Försvarets bi:hov 

av varor och tjlinster från FFV minskar fortlöpande. Under det senaste 

året har detta skett i snabbare takt lin försvarets längsiktiga planer tidigare 

utvisat. Detta har medfort och kommer att medföra svtirigheter för FFV att 

upprätthålla den nuvarande sysselsättningen vid alla FFV:s enheter. pfl 

kort sikt främst inom sektor Försvarsmateriel. Jag utgår dol'k från att 

personalminskningar i görligaste mån sker i samband med naturlig avgang 

och i förening med en effektiv omplal'eringsverksamhet. 

Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den framtida cfterfrtigan på 

FFV:s produkter och tjänster är det av vikt att de investeringar som 

genomförs avser att tillgodose ett långsiktigt behov. De projekt som FFV 

redovisat är enligt min mening så gott som helt av denna karaktär. 

Jag beräknar för investeringar inom FFV för nästa budgetår 70 milj. kr. 

Anslagsbeloppet för budgetåret 1980/81 bör beräknas med en marginal av 

5 l/(. utöver investeringarna för att möjliggöra en av konjunkturmässiga 

eller andra skäl påkallad ökning av medelsanvändningen. Den behållning 

av 7,8 milj. kr. som förutses finnas vid budgetårets början skall vid beräk

ningen dras ifrån, varför jag förordar ett anslag av (70 + 3.5 - 7.8) = 65.7 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Fc)renadc fahriksl'erken: Byggnader och utrustning för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 65 700 000 kr. 
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G 4. Täckande av förluster pa grund a\' garantier till den statliga rnnskon-

cernen 

l 97X/79 lltgift 244 I Il I X03 

1979/XO Anslag I 000 

19XO/XI förslag l 000 

R.iksgiildsfullmiiktigL' har lxmyndigats att famn~1 si"trskilda v:irdegaran

tier nm sammanlagt 3 350 milj. kr. till Svenska Varv All tprop. 1'!76/ 

77: 139. NU 197(1/77: 53. rskr 1976/77: 343. prop. 1977/78: 174. NU llJ77i 

78: 76. rskr 1977/78: 377 och prop. 1978/79: 124. l'iu 1978/79: 47. rskr 1978/ 

7'J: 356). Viinkgarantin iir en fiirbindelsL' frfö1 staten all tiicka de fiirlustcr 

som kan uppst[i vid forsiiljningen av varvens fanygsproduktion för egen 

riikning och p{1 kundfordringar. Ett fiirslagsanslag av I 000 kr. h~!r anvisats 

fiir budgett1ret 1979/XO for att tiiL·ka evcntudla infrianden av stiillda viirde

garantier. 

r11 motsvarande anslag hör finnas iiven under budget~iret 19XO/X I all 

anviindas för att infria stiillda viirdL·garantier. 

Jag hemstiilkr att regeringen foreslilr riksdagen 

att till T1ic/..w1</l' tll" Fir/11s1a p1i grund 11r ,r..:ar11111icr rit/ den .1·1c11/ig11 

1·11n·.1f.;,111ctT111·11 fiir hudgL'larct 1980/81 anvisa cl! finslagsanslag 

av I 000 kr. 

G 5. Betalning a\' ränta och amortering pii statens skulder till Statsförelag 

AB och ett nytt handelsstålholag 

1978/79 Utgift 

1979/XO Anslag 

1980/81 Förslag 

50 184003 

63 000 000 

Reservation 53815997 

År 1978 bildades i enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1977/78: 87. 

NU 1977/78: 45. rskr 1977/78: 198) ett nytt handelsstillförctag. SSAB 

Svenskt Stål AB. vars iigarkapital iir fördelat med 50 1>( pil Statsforctag AH 

och med 25 <:'·(. ptt vardera Griingcs AB och Stora Kopparbergs Bergslags 

AH. 

Riksdagens beslut innebar bl. a. att fullmäktige i riksgäldskontoret be

myndigades att utfärda skuldebrev till dels Statsföretag AB pi:\ högst 356 

milj. kr.. dels det nya handelsstr1lbolaget pfi högst 350 milj. kr. 

Vidare anvisade riksdagen 104 milj. kr. för budgetärct 1978/79 till betal

ning av riinta och amortering pä de stdunda uppkomna skulderna. 

Med stöd av bemyndigandet har fullmäktige i riksgäldskontorct utfärdat 

ett skuldebrev till SSAB Svenskt Stäl AB pä 343.3 milj. kr. Staten skall 

betala skulden genom t1rliga amorteringar under tolv fir enligt en uppriittad 

betulningsplan. 
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Vidare har fullm;ikligc i ribg;ildsklin\\>rel u1fönlal cll skuldcbr(·v till 

S1a1sforc1ag AB r:·i 25 X7h 7'J I J...r. 21 iire. Stal en skall be1ala skulden under 

lorrel av lrL' fir Cn(igl urrriillad bl'ta(ningsrlan. 

I'[! den vid varje lidrunkt utesti1cndc karitalskuldcn utg;'lr en ra~t i'1rlig 

riinta av 8.25 r;. 

Kustnadcrna fi.ir anwrteringar och riintllr for skuldebreven har under 

hudgel<'lret 1978/79 urrgi'1tt till 50 18400.~ kr. L>eh hL'r;iknas llnLkr budgt.:'l

i'irct 1979/80 kl>mma att urrgi"i till 'i2.3 mil_i. kr. P;·1 anslagL'l kllmmL'r 

diirdll'r att finnas kvar I .. ~ mil_i. kr. 

Under budgett1ret 1980/8 I beriiknas kostnaderna f'iir amorteringar llL"h 

riintor komma att urpg:1 till h4.5 milj. kr. För iindami'ilet biir diirfi.ir ett 

anslag foras urp med h3 milj. kr. i statsbudgctt:n för niista budgct{1r. 

.lag hemstiiller att regeringen förcsWr ribdagcn 

att till Bl'fal11i11i.: 111· rii111u och a111orf1'f"i11i.: f"i .1fufe11.1 .1/...11/dl'r till 

Srar.1jcirl"fag AB och "" 11yff lw11dd.1.111/lholai.: för budgcti1rL'I 

1980/81 anvisa ett rescrvationsanslag av 63 000000 kr. 

G 6. Län till ett nytt handdsstålbolag för rekonstruktionsändamål 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

900 000 000 

400 000 000 

300 000 000 

lkhällning 

År 1978 bildades i enlighl.!I med riksdagens beslut tprop. 1977/78: 87. NU 

1977/78: 45. rskr 1977/78: 198) ett nytt handelsstålföretag. SSAB Svenskt 

Su\I AB. vars ägarkapital iir fördelat med 5()1::i pa Statsfon:tag AB rn.:h med 

25'; p11 vardera Griinges AB och Stora Kopparbergs Bergslag AB. Avtalet 

mellan ägarna om att bilda SSAB var för sin giltighet beroende av en 

betydande finansiell medverkan av staten. Bl. a. förutsattes att staten un

Lkr i1ren 1978-1982 sUillde län av sammanlagt 1800 milj. kr. till bolaget~ 

förfogande fi.ir rekonstruktionsiindam[1I. 

Enligt riksdagens beslut (prnp. 1977/78: 87. NU 1977/78: 45. rskr 1977/ 

78: 198 och pror. 1978/79: 100 bil. 17. NU 1978/79:43. rskr 1978/79:369) 

har medel för ändamfdet anvisats med 700 milj. kr. for budgetl'ln:t 1977/78. 

med 200 milj. kr. för budgetl'lret 1978/79 och med 400 milj. kr. för budget

året 1979/80, alltså med sammanlagt I 300 milj. kr. Medlen beräknas i sin 

helhet vara utbetalda till SSAB före utgången av budgetåret 1979/80. 

Under det kommande budgetåret bör ytterligare 300 milj. kr. finnas 

tillgiingliga för ämlamälet. Medel bör därför anvisas härför. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till Clf nyll }uuuJel.u'l<llhoJa,;fiir re/...011srrukrio11.1·ii11damål 

för budgettiret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 

300 000 000 kr. 
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Register 
Sid. 

I Översikt 

D A. Industridepartementet m. m. 
14 lm..lustridcpartementd 
14 Teknisk attachC: 
I' Kommit!Ccr m. m. 
17 Extra utgifter 
17 HiJrag till vissa intl'rnatipnl'lla organisationt'I 
18 Atgiirder i ctabkringsfriimjamk syftt: i vi,sa fan 
18 Försöksverksamhl'l mnt teknikimport 

19 B. Industri m. m. 
Statens inJmtrivcrk: 

~'I hirvaltning,kostnadcr 
J:! UtrcJningar m. m. 
35 Kursverbamhct 111. n1. 
35 BiJrag till kurwcrksamhet m. m. 
3.'i Utrustning 
36 Spriingiimnesinspcktionen 
38 Hrans.:hfriimiande f1tgärJn 
43 Kostnader för riintchefriclsc vid strukturgarantier till foreU1g 

inom vissa industrihrans.:her 
4.'i Tii.:kanJe av förlusta p{1 grunJ av strukturgarantiL'r till företag 

inom vissa inJustrihranschn 
46 K1•stnaJer for riintd:iefriels.: vid siirskilda strukturgarantier for 

textil- OL'h konfrktionsindustrierna 
49 Täckande av förluster vid investeringsgarantit:r till vissa företag 
50 BiJrag till n:gionala utvccklingsfondcr m. m. 
53 MeJeltillskoll till regionala ut vecklingsfonder 
56 TäckanJc av förluster i ankJning av garantigivning hos 

regionala utvc.:klingsfonder 
56 Tä<:kanJc av förluster i anll'Jning av statliga 

industrigarantililn m. m. 
.'i9 BiJrag till fön.:tagsinriktad forrhildning 
.'i9 FriimjanJe av hemsliijden 
60 Medeltillskott till N111~·landsfonJen 
61 TäL·kanJe av förluster vid länegaramier till skogsindustrin 
ol Kostnader för statssti.idd npllrtkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit 
63 Kostnader fiir viss kreditgivning hos 

Sveriges lnvesh.:ringshanJ.. AB 

64 C. Regional utveckling 
RegiL•nalp11litiskt stiiJ: 

84 Bidragsverksamhd 
87 Lnkalisrringsfan 
88 Åtgärder i gksbygder 
89 TiickanJe av förlusta pt1 grunJ av kreditgarantier till 

f_iiretag i glc:~hygdcr m. m. 
90 Atgärder m. m. i anslutning till liinsplanering 

92 D. Mincralförsörjning m. m. 
Sveriges geLll<l,!.!iska undersökning: 

I()(} Geologisk kartering saml information och dokumenralion 

* Beräknat belopp 

27 743 000 
43<i<KJO 

43 000000 
447000 
312 lKltl 

12 fi(Kl(KJt) 
3 000000 

87 538000 

29603 llOll 
7700000 

"lllllll 
'lll40000ll 

,, 180000 
J 087000 

5838'i000 

I 000 

11100000\l 

12000000 
I 000 

8)000000 
125 0011000 

t 000 

1000000011 
'91741100 
2 752 000 

301100000 
I 000 

250()0000 

2 OOOOllO 

510286000 

350500000 
I 050000000 

I04000(Kl0 

I 000 
35 000000 

1545501000 

32 302 000 
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I08 UppJragsvl'rl..samhl'I 
112 Prospcktering 111. m. 
113 Utrustning 
114 BL'rgsstatc.:n 
116 Statl'ns gruvegemhi111 
124 Ddq;ationcn for sam,1rJning av havsn:sursvl'rksamheten 
I 2h Lan till procösut v.:ckling i Ranstad 

128 E. Energi m. m. 
14'.' Statens vatt.:nfallsverk: Kraftstationer m. m. 
176 Statens l'lcktrisl..a inspektion 

Statens kiirnkraftinspl'ktion: 
178 FörvaltningskostnaJL·r 
179 Kärnsiikerhctsforskning 
l!C KostnaJL·r for vissa niimnJer 
183 EnergibesparanJ.: i1tgärder inom näringslivc.:t m. m. 
216 Vissa utbildningsatgänkr 111. 111. i energibesparande syfte 
221 FrämjanJL' av landsbygJens ckktriliering 
224 ÅtgärJer för hantering av raJioaktivt avfall m. m. 
227 Medelstillskol! till Svenska Petr<ilcum ExploratilHl AB 
233 Solrniitning vid Sverigs meteorologiska <H.:h 

hydrologiska institut 

236 F. Teknisk utnckling m. m. 

Styrelsen for teknisk ut wckling: 
242 Teknisk forskning och ut veckling 
261 Drift av forskningsstatinner 
262 Utrustning 
263 Europeiskt rymdsamarbete m. m. 
2T2 Statens pnwningsanstalt: Uppdragsverksarnhet 
282 Bidrng till statens provningsanstalt 
282 Statens prnvningsanstalt: Utrustning 
284 Statens skcppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhct 
286 Bidrag till statens skcppsprnvningsanstalt 
287 Statens skeppspn1vningsanstalt: Utrustning 
287 Bidrag till lngenjörsvetensk<tpsakadernien 
289 Bidrag till Standardisaingskommissionen 
290 Em:rgiforskning 
309 Bidrag till verksamheten vid Studs vik Energiteknik AB 
3 IO Energiteknisk forskning och ut ve<.:kling vid Studs vik F.nt:rgi-

teknik AB 
311 Medelstillskoll till Studsvik Energitc.:knik AB 
311 Utvccklingsbidrag till Datasaab AB 
312 Medelstillskl1tt till Datasaab AB 
312 Stöd till industriellt utvecklingsarbete 

314 G. Stadsiigda företag 
319 Ersättning till d11mänverkets fond för utgifter 

för öve11alig personal 
:no Kostnader för kronotorp 
321 Förenadc fabriksverken: Byggnader och utrustning 
327 Tä<.:kande av förluster pil grund av garantier 

till den statliga varvskonccrnen 
327 Betalning av ränta och amortering pa statens skulder till 

Statsförctag AB och el! nytt handelsstillbolag 
328 Llm till t:l! ny!! handclsstålbolag för rckonstruktilms~ndamill 

Totalt för industridepartementet 

* Beräknat belopp 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 

I (MKl 
16 )()(i()()O 

8()()9000 
1653()()() 

69261000 
2 0670()() 

38000000 

167799000 

I 750 000 OtKl 
5817000 

·1000 
I 000 

lh' ()()() 
2~5000000 

11000000 
4 'i(KlOOO 

1000 
7000000 

1786000 

2000271000 

476550000 
1000 

13 200000 
118()()0()()() 

I (KlO 
31965000 

6()(10000 
I 000 

4454000 
1 100000 
2 100000 
7685000 

301500t)()() 
47000000 

I ()(10000 
38600000 
32 5()()()()() 

37 500000 

1119157000 

67000 
4300()()() 

65 700000 

1000 

63 0()()()()() 

300 000 000 

433068000 

5863620000 















Bilaga 18 till budgetpropositionen 1980 

Kommundepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1979/80:100 
Bilaga 18 

Till kommundepartementet hör främst frågor som rör den kommunala 
självstyrelsen, den statliga länsförvaltningen samt svenska kyrkan och andra 
trossamfund, allt i den mån sådana frågor inte ankommer på annat 
departement. Som en väsentlig del i departementets uppgifter ingår att 
biträda med samordning av regeringspolitiken i frågor som rör kommunal 
och landstingskommunal verksamhet. Departementet har också ett särskilt 
ansvar för frågor som rör folkrörelserna. 

Arbetsområdet omfattar vidare civilbefälhavarna, de lokala skattemyndig
heterna och kronofogdemyndigheterna, [irenden om kommunernas bered
skap, räddningstjänst, inkl. oljebckiimpning till havs, och förebyggande 
åtgärder mot brand samt frågor enligt allmänna ordningsstadgan och lagen 
om allmänna sammankomster. 

Departementet är organiserat med ett sakområde för förhållandet stat och 
kommun, kommunal indelning m. m., ett för kommunal demokrati och 
folkrörelser, ett för länsstyrelserna m. m .. ett för personal hos de myndigheter 
som hör till departementet m. m. och ett för ärenden om svenska kyrkan, 
andra trossamfund och förhållandet stat-kyrka. Under år 1979 har dessutom 
frågor som rör räddningstjänst, inkl. oljebekämpning till havs, och förebyg
gande åtgärder mot brand och kommunernas beredskap brutits ut till en 
särskild arbetsenhet. Departementets planerings- och budgetsekretariat 
svarar också för ärenden om kommunal ekonomi och för internationella 
ärenden. 

På det kommunah1 området präglas departementets arbete av frågor om 
den kommunala demokratins villkor. om samverkan mellan stat och 
kommun samt om den kommunala självstyrelsens roll i samhällsutveck
lingen. 

Förutsättningarna för kommunernas verksamhet har i väsentlig mån 
ändrats genom kommunindelningsreformerna som minskade antalet kom
muner från 2 498 år 1951 till 277 år 1977. I flera kommuner har därefter frågan 
om en ändrad indelning diskuterats. Regeringen har under den gångna 
treårsperioden beslutat om delning av Motala och Åsele kommuner. Detta 
innebär att Vadstena och Dorotea är självständiga kommuner fr. o. m. den 1 
januari 1980. Antalet kommuner uppgår därmed till 279. 

För några kommuner pågår utredningar om en ändrad indelning. Rege
ringen avser att pröva förslag till indelningsändringar positivt i de fall sådana 
är motiverade med hänsyn till den kommunala demokratin och där 
framställningarna har stöd i en bred folkopinion. Det är angeläget att 
erfarenheterna av de genomförda delningarna tas tillvara. 

I Riksda~en 1971/180. 1 sam/. Nr 100. Bil. 18 



Prop. 1979/80: I 00 Bilaga 18 Kommunclcpartcmcntct 2 

Med anledning av prop. 1978/79:61 beslutade riksdagen i december 1978 
(Kl.! l 978179: 17, rskr 1978/79:79) att anslå medel för ett forskningsprogram 
om utvärckring av kommunindelningsreformen. Programmet (Os Kn 
1978:5) har utarbetats av kommunaldemokratiska kommitten (Kn 1977:07) 
och bcriiknas vara avslutac den 1 juli 198 l. Kommitccns kommunaldemo
kratiska forskningsgrupp har hittills l~imnat två rapporter, den ena med en 
översiktlig redovisning av det hittills utförda forskningsarbetet (Os Kn 
1979: 12). den andra med en studie av kommunala indelningar och indel
ningsreformer i Sverige, Från socken till kommunblock (Os Kn 1979:14). 
Inom forskningsgruppen har dessutom utarbetats fyra specialrapporter 
angående konOikter och politisering inom de nya kommunerna, partiernas 
valrörelseaktivitet 1979, lokalradions bevakning av 1979 års valrörelse samt 
dagspressens kommunalpolitiska innehåll fr~imst i anslutning till 1976 års val. 
Dessa rapporter har redovisats i kommunaldemokratiska kommittens delbe
tänkande angående den gemensamma valdagen och den treåriga mandatpe
rioden ([)s Kn 1979: 15). 

En huvud uppgift för kommunaldemokratiska kommitten är att söka vägar 
for att öka medborgarnas engagemang i kommunerna och stärka den 
kommunala verksamhetens lokala förankring. En partiell reform har kommit 
till stånd på grundval av regeringens proposition 1978179: 181. Riksdagen har 
i maj 1979 (K U 1978/79:36, rskr 1978/ 79:361) beslutat en lag om vissa lokala 
organ i kommunerna. Beslutet innebär att lokala förvaltningsorgan i 
fortsättningen kan handha förvaltnings- och verkställighetsuppgifter inom 
det kommunallagsreglerade området. Lagstiftningen iir av forsökskaraktär 
och gäller fr. o. m. elen I januari 1980. 

Vid behandlingen av proposition 1978179: 181 uttalade riksdagen att 
forsöksverksamheten borde vidgas till det specialreglerade området. Rege
ringen uppdrog den 7 juni 1979 åt kommunaldemokratiska kommitten att 
skyndsamt utarbeta förslag till lagstiftning som gör detta möjligt fr. o. m. år 
1980. I ett särskilt betänkande (Ds Kn 1979: 11) har kommitten redovisat ett 
sådant förslag. Regeringen har därefter i proposition 1979/80:54 föreslagit 
lagstiftning av innebörd att kommunerna fr. o. m. den I januari 1980 skall 

kunna bedriva försöksverksamhet med lokala organ inom socialvårdens, 

skolans, byggnadsväsenclets, den allmänna hiilsovårdens och trafiknämn

dens områden. 
Kommunaldemokratiska kommitten fick vidare genom tilläggsdirektiv i 

juni 1979 (Dir. 1979:68) i uppdrag att bedriva ett utredningsarbetc i syfte att 

underlätta för kommunerna att snabbt starta en försöksverksamhet inom 
ramen för elen nya lagstiftningen. I direktiven uppdras också åt kommitten att 

överväga reformer som siktar till att förbättra de förtroendevaldas arbetsvill
kor. Kommitten har i september 1979 avlämnat ett betänkande (Os Kn 

J 979: 10) där olika modeller för försöksverksamhet med lokala organ i 

kommuner behandlas. 
Under hösten 1979 har skriften Samerna och kommunerna (Ds Kn 1979:8) 
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puhlicerats. Rapporten har inriktats på att framstiilla ett material som är 
praktiskt anviindbart för gemensamma lokala diskussioner mellan kommu
ner. samehyar och andra samiska organisationer. Vidare presenteras ett 
diskussionsförslag for hur fastare kontakter mellan kommuner och samebe
folkning kan utvecklas. 

formerna for de anställdas inf1ytande har också betydelse för den 
kommunala demokratin. Regeringen föreslog i proposition 1978179: \ 88 
åtgiirder som syftar till att utveckla och fördjupa företagsdemokratin i 
kommuner och landsti11gskommuner. Riksdagen biföll propositionen i maj 
1979 (KU 1978179:38. rskr 1978179:362). Kommunallagen och lagen om 
kommunalförhund har ändrats så att partssammansatta organ kan inrättas i 
kommuner. landstingskommuner och kommunalförbund. De nya bestäm
melserna giillcr sedan den 1 juli 1979. 

En kommitte (Kn 1978:02) arbetar med frågan om de kommunalanställdas 
inflytande. Den fick tilläggsdirektiv !Dir. 1979:54) i anslutning till riksdags
beslutet. Kommitten har i uppdrag att överväga närvaroriitt för personalfö
reträdare vid kommunala och landstingskommunala nämndsammanträdcn. 
Kommitten skall också överväga bl. a. frågorna om närvarorätt vid de 
kyrkokommunala nämndernas sammanträden och om partssammansatta 
organ på det kyrkokommunala området. 

Vid sidan om demokratifrågorna har den statliga kontrollens omfattning 
stor betydelse for den kommunala självstyrelsen. Statskontrollkommitten 
(Kn 1976:06) arbetar sedan våren I 977 med att göra en samlad översyn av 
statens tillsynsfunktioner och att pröva vilka förändringar som kan vidtas för 
att öka den kommunala handlingsfriheten. Kommitten har hittills avgivit 
fyra delbetänkanden och två rapporter. 

I den senaste rapporten (Ds Kn 1979:9) har statskontrollkommitten 
systematiskt gått igenom samtliga statsbidragsforfattningar som berör kom

muner och landstingskommuner. En samlad redovisning av statsbidragen för 
särskilda ändamål per den I januari 1980 samt beslutade förändringar har 
därvid lämnats. Rapportens syfte är bl. a. att ge kommuner. landstingskom
muner och statliga myndigheter underlag för att föra fram synpunkter på och 
förslag till förändringar av statsbidragsgivningen. 

Vissa centrala statliga myndigheter har vidare fått i uppdrag att se över 
föreskrifter, anvisningar och råd som reglerar kommunal och landstingskom
munal verksamhet. Myndigheterna har till kommundepartementet redovisat 
de åtgärder som har vidtagits och som planeras för att slopa onödig statlig 
tillsyn och kontroll. För att en samlad bedömning skall kunna göras har 
materialet lämnats över till statskontrollkommitten. Dess utredningsarbete 
är inriktat på ett slutbetänkande under första halvåret 1980. 

Ett omfattande översynsarbete har under senare tid bedrivits för att 
anpassa kommunallagstiftningen till samhällsutvecklingen. Riksdagen 
beslutade sålunda våren 1977 om en ny kommunallag. Någon mera 
djupgående översyn av lagen (1957:28}) om kommunalförbund gjordes 
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emellertid inte. Frågan nm en sådan översyn kommer därför att tas upp. 
Kommunalbesviirsprocesscn liimnadcs i huvudsak oföriindrad i den nya 

kommunallagen. Kommunalbesvärskommitten (Kn 1977:05) har därcfte,r 
tillsatts för att göra en allmiin översyn av processen. I ett delbetiinkancle (SOLJ 
1978:84) har kommitten lagt fram förslag till ny instansordning m. m. 
Betänkandet har remissbehandlats. En proposition kommer att lämnas till 
riksdagen inom kort. 

Riksdagen har begiirt utredning och förslag om riitt till proportionellt val 
när kommunfullmäktige och landsting utser ledamöter i statliga niimnder 
och styrelser m. m. (KLJ 1977178:6, rskr 1977 /78: I). En proposition beriiknas 
bli lämnad till riksdagen under år 1980. 

Kommunalföretagskommitten (Kn 1978:01) överväger bl. a. om lagstift
ningen kan ändras så att de kommunaldemokratiska kraven tillgodoses bättre 
än f. n. inom kommunala företag utan att företagsformen förlorar sin 
lämplighet från effektivitetssynpunkt. 

Demokratifrågorna har ett nära samband med den större frågan om 
kontakterna i allmänhet mellan medborgarna och samhiillets organ. En viktig 
sida gäller avståndet mellan beslutsfattarna och de medborgare som berörs av 
besluten. Detta iimne har behandlats av decentraliseringsutredningen <Kn 
1975:01) i principbetänkandet (SOU 1978:52) Lägg besluten närmare männi
skorna. På grundval av detta har regeringen i proposition 1978/79: 111 om 
åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m. m. föreslagit riksdagen 
allmänna riktlinjer för arbetet med decentralisering i den offentliga förvalt
ningen. Riksdagen har godkänt dessa riktlinjer (KU 1978179:35, rskr 
1978179:364). 

En allmiin översyn av kontakterna mellan medborgarna och samhällsor
ganen har genomförts av byråkratiutredningen (Kn 1976:05). Denna gav 
viktiga uppslag till propositionen 1978179: 111. Utredningen publicerade i 
januari 1979 en rapport som behandlar delar av utredningens arbete med 
språkfrågor (Os Kn 1979: 1 ). Utredningen lämnade i maj 1979 sitt slutbetän
kande (SOU 1979:31) Bättre kontakter mellan enskilda och myndigheter. 
Utredningen föreslår bl. a. ett intensifierat förenklingsarbete hos myndighe
terna själva, bättre information i delvis nya former, ökade utbildningsinsatser 
för förvaltningens anställda, inte minst i form av språkkurser, och mera 
preciserade servicebestämmelser. Utredningen framhåller också att det är 
mycket viktigt att ett särskilt arbete med sikte på resurssvaga grupper 

kommer till stånd och pekar på att folkrörelserna bör kunna spela en viktig 
roll i detta sammanhang. Utredningen förordar också närmare studier både 
om medborgarnas kontakter med olika myndigheter och om hur personalen 

ser på sina kontakter med allmänheten. 
Remissbehandlingen av byråkratiutredningens betänkande har avslutats. 

Regeringen kommer att ta initiativ till en aktiv uppföljning av utredningens 
förslag. Särskild vikt kommer att läggas vid att i detta arbete samverka med 
kommuner och landstingskommuner, fackliga organisationer och andra 

folkrörelser. 
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På initiativ av byråkratiutredningen har en slirskild arbetsgrupp (Kn 

1978:A) tillsatts för att utarbeta en handbok for samhiillsinformation. En 

sådan handbok, Samhlillsguiden, gavs ut på våren 1979. Dess syfte iir att på 

ett Wttillgiingligt siilt ge allmiinheten information och anvisningar om 

riittigheter och skyldigheter. Den ger upplysningar om bestiimmelser som 

gäller på olika områden och om vilka myndigheter eller andra organ som 

medborgarna kan viinda sig till i olika sammanhang. 

Folkrörelserna har stor betydelse för demokratins vitalitet. Ett översynsar

bete pågår om deras arbetsvillkor och deras relationer i samhället. Som en 

förutsättning gliller att folkrörelserna liksom tidigare skall stå fria och 

sjiilvständiga gentemot staten. Arbetet bedrivs i niira samverkan med 

folkrörelser genom en särskild referensgrupp. 

J juni 1979 Himnades två rapporter om folkrörelsernas internationella 

arbete. Den ena innefattade en probleminventering och publicerades i 

referensgruppens namn. Den andra, som har utarbetats av en särskild 

utredare, presenterade förslag till åtgärder (Os Kn 1979:7). Remiss har skett 

till ett 70-tal myndigheter och organisationer. 

Samhällets ekonomiska stöd till folkrörelserna har behandlats av en 

särskild utredare i betänkandet (SOU 1979:60) Bidrag till folkrörelser. I detta 

föreslås friimst åtgärder för att förenkla och samordna statens stöd till 

folkrörelserna. Härutöver behandlas viss<i särskilda typer av organisationer 

som f. n. inte erhåller stöd till sin verks<imhet. Betänkandet har remitterats till 

omkring ISO myndigheter, kommuner och organisationer. 

Kvinnoorganisationerna erhåller f. n. inget reguljärt statligt stöd till sin 

centrala verksamhet. Dessa organisationer har stor betydelse för att föra fram 

kvinnornas problem, inte minst frågan om jämställdhet mellan kvinnor och 

män. En särskild utredare (Kn 1979:07) har tillkallats för att överväga 

kontinuerligt statligt verksamhetsstöd till kvinnoorganisationer. 

Under år 1979 har härutöver inom ramen för översynsarbetet getts ut en 

omarbetad upplaga av skriften Statliga anslag till folkrörelserna. Syftet med 

denna är att ge organisationerna bättre överblick över de statliga anslag som 

finns. Dessutom har under hösten publicerats rapporten Folkrörelser och 

samlingslokaler. I denna rapport tas frågan om organisationernas behov av 

och tillgång till samlingslokaler upp till diskussion. Rapporten behandlar 

också olika möjligheter att förbättra organisationernas tillgång till samlings

lokaler. 

Demokratifrågorna har stor betydelse även inom den regionala samhälls

förvaltningen. Denna har fått en allt större vikt framför allt genom 

statsmakternas beslut om en aktiv regionalpolitik och samhällsplanering. 

Efter 1970 års länsstyrelsereform har länsstyrelsen det samordnande ansvaret 

för den regionala samhällsplaneringen. 

Hela uppbyggnaden av den regionala samhällsförvaltningen har varit ställd 

under debatt sedan början av 1960-talct. Flera utredningar har arbetat med 

frågorna. Ett viktigt reformkrav har varit att uppgifter i så stor utsträckning 
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som möjligt skall decentraliseras från central nivå. Statsmakterna har ställt sig 

bakom en sådan strävan genom sitt förut berörda stiillningstagande våren 

1979 till decentraliseringsutreclningens prirn:ipbetiinkande. Ett annat viktigt 

reformkrav har varit att landstingskommunerna skall ut vecklas till verkliga 

regionala samhällsorgan med vidgade uppgifter. 

Uinsdemokratikcmmittcn (Kn 1976:04) fortsätter utredningsarbetet röran

de lien regionala samhällsförvaltningens organisation. Medan statsmakterna 

hittills främst har satsat på de statliga länsorganen, bör enligt direktiven 

huvudlinjen i framtiden vara att stiirka landstingskommunerna och diirmed 

vidga utrymmet for den kommunala självstyrelsen. Kommitten har erhållit 

tilläggsdirektiv (Dir. 1979:80) sommaren 1979. Enligt dessa skall kommitten 

arbeta ut alternativa modeller för länsforvaltningens framtida organisa

tion. 

Administrativa och arbetsmässiga problem har alltmer påkallat uppmärk

samhet vid länsstyrelserna till följd av länsstyrelsernas ökade arbetsuppgifter. 

En översyn av arbetet inom planeringsavdelningarna och de administrativa 

enheterna verkställdes av den s. k. OPAL-utredningen (SOU 1978:58). 
Regeringen har följt upp detta arbete genom olika åtgiirder bl. a. uppdrag till 

länsstyrelsernas organisationsniimnd (LON) att närmare granska naturvårds

enheterna och till en särskild utredare (Kn 1979:03) att se över skatteförvalt

ningen i Stockholms län. LON har också, mot bakgrunden av bl. a. en 

förvaltningsrevision, genomfört en översyn av sitt eget arbete och i en 

promemoria lagt fram förslag till framtida arbetsinriktning. 

Regeringen har vidare genom tilläggsdirektiv <Dir. 1979:103) beslutat att 

ADB-beredningsgruppcn (C 1973:06) i sitt fortsaita utredningsarbete främst 

bör sikta till att utarbeta ett konkret förslag till en samlad lösning för den 

regionala och lokala samhällsplaneringens informationsforsörjning. 

Fögderiutredningen (Kn 1975:02) har i juni överlämnat betänkandet (Os 

Kn 1979:4) Lokal skattemyndighets organisatoriska ställning inom skatteför

valtningen. Betänkandet har remissbehandlats. 

Frågor med anknytning till samhällets räddningstjänst berör såväl kom

munerna och länsstyrelserna som flera andra myndigheter. Detta område har 

under de senaste åren fått stor aktualitet. Räddningstjänstkommitten (Kn 

I 979:01 l arbetar med flera väsentliga frågor inom detta område. I enlighet 

med riksdagens hemställan utreds förutsättningslöst frågan om huvudman

naskapet för en räddningstjänst med nuvarande och möjliga nya uppgifter. 

Uppdraget omfattar vidare huvudmannaskapet för sjuktransporter och 

ambulansverksamhet. Kommitten skall även överväga frågan om en under

sökningskornrnission för allvarliga olyckor. I uppdraget ingår också bl. a. 

frågan om ersättning på grund av naturkatastrofer samt om geotekniska 

undersökningar och förebyggande åtgärder mot jordskred. 

Frågor om bekämpning av och sanering efter oljeutsläpp har väckt stor 

uppmärksamhet bl. a. som en följd av de oljeutsläpp som drabbade Bohusläns 
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kust under hösten 1978 och Stockholms skiirgård under våren 1979. Ar 1977 

tillsattes en oljeskyddskommitte (l\.n 1977:03) för att undersöka i vad mån 

oljeutvinning i större skala i Nordsjön och erfarenheterna från oljeutflödet i 

april 1977 vid borrplattformen "Bravo" pä Hofiskföltet bör föranleda iindring 

av de riktlinjer som nu giiller for den svenska beredskapen för bekämpning av 

miljöfarliga utsllipp till havs samt i kustvattnen. Ylinern och Mlilaren. Under 

våren 1979 fick kornmitten i uppdrag att utdrdera erfarenheterna av 

bckiimpningen och saneringen i samband med utsllippen på västkusten och 

ostkusten samt att hos regeringen föreslå de åtgiirder som utvärderingen 

kunde föranleda. Kommitten väntas inom kort avlämna sitt betiinkande. 

Vissa åtgärder har redan vidtagits på detta område enligt rcgeringsbeslut i 

augusti 1979. Detta innebar bl. a. att statens brandnämnd fick i uppdrag att 

utarbeta ett program f(ir att bygga upp regionala förråd av hekiimpnings- och 

saneringsmateriel. Vidare fick brandnlirnnden i uppdrag att gå igenom och 

sammanställa länsstyrelsernas beredskapsplaner för olje- och kemikalieut

släpp samt att redovisa förslag till åtgärder. Dessutom fick Hinsstyrelserna 

utmed kusten och vid Mätaren och Vänern i uppdrag att sammanställa en 

miljöhandbok för länsstyrelsens ingripande mot olje- och kemikalicutsHipp. 

Länsstyrelserna i Göteborgs och Bo hus län. Älvsborgs län, Skaraborgs Hin och 

Värmlands län fick i uppdrag att upprätta ett särskilt handlingsprogram för 

miljösiikra sjötransporter på Viinern och i Göta älv. 

Det förslag om ordningshållningen vid offentliga tillställningar m. m. som 

ordningsstadgeutredningen (Kn 1977:02) lade fram i maj 1978 har lett till 

lagstiftning (prop. 1979/80: 17, KU 1979/80: 19, rskr 1979/80:35). Utred

ningen beräknas avsluta sin översyn av allmänna ordningsstadgan under år 

1980. 

På det kyrkliga området har stat-kyrkafrågan länge intagit en framskjuten 

plats. 1979 års allmänna kyrkomöte avvisade ett av regeringen överlämnat 

förslag (skr 1979: I) som grundade sig på det av företrädare för regeringen och 

svenska kyrkan gemensamt utarbetade betänkandet fSOU 1978: I) Stat-kyr

ka, ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan fSäU 1979: l, kskr 

1979:20). Nu inriktas det fortsatta arbetet med hithörande frågor inom 

departementet på utredningar av vissa delar av det omfattande frågekom

plexet. Sålunda har uppdragits åt en särskild utredare IKn 1979:04) att göra en 

undersökning rörande ansvar och organisation för begravningsverksarnhe

ten. 

Vidare har en parlamentariskt sammansatt kommittc (Kn 1979:06) tillkal

lats med uppdrag att utreda frågor om grundlagsregleringen av svenska 

kyrkan och om kyrkomötets ställning, befogenheter och sammansättning 

m. m. Kommitten skall i sitt arbete också ta del av de förslag som avgetts av 

1979 års allmänna kyrkomötes utredningsnämnd. 

Frågan om de kvinnliga prästernas arbetsförhållanden och den s. k. 

samvetsklausulen, dvs. de uttalanden som särskilda utskottet vid 1958 års 

kyrkomöte gjorde vid tillkomsten av lagen (1958:514) om kvinnas behörighet 
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till prlisterlig tjlinst, har också i enlighet med riksdagens begäran I K U 

1977178:48, rskr 1977178:339) behandlats i regeringens skrivelse 1979:2 till 

1979 års allmänna kyrkomöte. Kyrkomötet antog för sin del ett förslag till ny 

lag enligt vilken kvinnor och män har lika behörighet att antas till präster i 

svenska kyrkan och lika rätt att tjänstgöra som priister inom kyrkan (KLlJ 

1979:8. kskr 1979:9). Kyrkomötet uttalade vidare att det förslag till regler för 

samarbetet inom svenska kyrkan som hade lagts fram av en av ärkebiskopen 

på biskopsmötets initiativ år 1978 tillkallad samrådskommittc t.v. bör vara 

vägledande för behandlingen av uppkommande problem på området. En 

betydande minoritet inom kyrkomötet ansåg dock att dessa regler endast 

skulle gälla för dem som prästvigts före den 1 juli 1983. Politiska överlägg

ningar efter kyrkomötets slut gav vid handen att en majoritet i riksdagen 

kunde antas ha samma inställning som minoriteten i kyrkomötet och att 

riksdagen därför kunde väntas avvisa det lagförslag som kyrkomötet hade 

antagit. Förutsättningar saknades sålunda för att genomföra kyrkomötets 
förslag. 

En särskild utredare (Kn 1979:02) har tillkallats med uppdrag att fortlö

pande följa utvecklingen inom svenska kyrkan och överväga en lagteknisk 

lösning av frågan om jiimställdhet mellan kvinnor och män som präster i 

svenska kyrkan. I detta sammanhang skall också en av kyrkomötet begärd 

utredning ske av frågan om beslutanderätten i frågor om upplåtande av 

kyrkorum till gudstjänst och därmed jämförlig förrättning. 

Utredningen om andlig vård (U 1974: JO) har under år 1979 avgett 

betänkandet (Os Kn 1979:2) Andlig vård vid sjukhus. kriminalvårdsanstalter 

m. m. Betänkandet har remissbehandlats och frågan övervägs inom 

regeringskansliet. Detsamma giiller en av kyrkoheredskapskommitten (U 

1976:09) avgiven promemoria med förslag till lag om kyrklig beredskap. 

Inom det kyrkliga området fortsätter arbetet i 1968 års kyrkohandboks

kommitte (ll 1969:44). 1969 års psalmkommitte (LJ 1970:47) samt det åt en 

särskild utredare (Kn 1977:04) anförtrodda arbetet med en översyn av lagen 

om församlingsstyrelse i syfte att anpassa denna lag till den nya kommunal

lagen. 1968 års kyrkohandbokskommitte har i mars 1979 överlämnat 

betänkandet (SOU 1979: 12) Svenska kyrkans gudstjänst. Band 4. Evangelie

boken. Betänkandet har remissbehandlats. 

Med anledning av riksdagens beslut angående bidrag till trossamfund (mot. 

1978179: 1876, KrU 1978179:21. rskr 1978179:204) pågår f. n. arbete med en 

plan för utvecklingen av anslagen till andra trossamfund än svenska 

kyrkan. 

Anslagen för budgetåret 1980/81 

För nästa budgetår begärs anslag på· 2 421 milj. kr. för verksamheten inom 

kommundepartementets ansvarsområde. 
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Länsst~relserna m. m. 

Länsstyrelsernas regionalekonomiska enheter får en förstiirkning med 25 

nya tjänster. 
För att trygga riittssiikerheten och göra skatteviisendet effektivare förstiirks 

kronofogdemyndigheterna samt skatteförvaltningen hos länsstyrelserna och 

de lokala skattemyndigheterna. 

Kyrkliga ändamål 

Medel beräknas för restaureringsarbeten på domkyrkorna i Skara. Viisterås 
och Visby samt Vadstena klosterkyrka. 

Anslagen till andra trossamfund än svenska kyrkan riiknas upp. 

Räddningstjänst m. m. 

En förstärkning sker av beredskapen för oljebekämpning till havs. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom kommundepartementets verksamhetsområ
de i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 framgår av följande 
sammanställning (milj. kr.). 

A. Kommundepartementet 
m.m. 

B. Länsstyrelserna m. rn. 
C. Kyrkliga ändamål 
D. Räddningstjänst rn. m. 

Tora/1 _fiir J.;omm1111drparremc111r1 

Anvisat 
1979/80 

18.0 
2 042.7 

57.9 
25.3 

2 143.9 

Förslag 
1980/81 

22.I 
2 305,8 

63J 
29.8 

2 421.0 

Föriindring 

+ 4,1 
+ 263.l 
+ 5.4 
+ 45 

+ 277.1 
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KOMMUNDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

10 

vid rcgeringss;1mmanträdc 
1979-12-21 

Föredragande: statsrådet Boo 

Anmälan till statsbudgetrn för budgetåret 1980/81 shitt a\'ser 
kommundepartementets l·erksamhetsområde 

Femtonde huvudtiteln 

A. KOMMUNDEPARTEMENTET M. M. 

A J. Kommundepartementet 

1978179 Utgift 
1979/80 Anslag 
1980/81 Förslag 

9 391 817 
9 373 000 
9 817 000 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslall 

Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1979/80 

34 
24 

S8 

8 597 000 
271 000 
505 000 

9373 000 

Beräknad 
ändring 
1980/81 

+ 223 000 
+ 141 000 
+ 80000 

+ 444 000 

Med hlinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 9 817 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommu11dcpartemc111c1 för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 817 000 kr. 
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A 2. Kommitt~er m. m. 

1978179 Utgift 
1979/80 Anslag 
1980/81 Förslag 

6 686 469 
8 500 000 

11 000 000 

Reservation 4 489 194 

11 

Med hänsyn till elen heräknade omfattningen av utreclningsverksamheten 
hör anslaget föras upp med 11 000 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 
att till Kommittcer m. 111. för budgetåret J 980/81 anvisa etl reser

vationsanslag av 11 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1978179 Utgift 
1979/80 Anslag 

579 9971 

150000 
1980/81förslag 175000 

Reservation 169 631 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas till 175 000 kr. för att ge utrymme för 
sekretariatskostnacler till följd av Bonnöverenskommclsen om mellanstatligt 
bistånd vid oljeförorening i Nordsjöområclet. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra urgifier för budgetåret 1980/81 anvisa ett reservations

anslag av 175 000 kr. 

A 4. Uh·ärderini: a'· kommunindclnin~srcformen 

1978179 Utgift 3 831 8432 Reservation 2 268 157 
1979/80 Anslag 
1980/81 Förslag I 100 000 

Det ökade behovet av medel beror huvudsak på lönekostnadsök-
ningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utvärdering ar kommunindefningsr(:'.formen för budgetåret 

1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 1 100 000 kr. 

I 440 000 kr. anvisade för Europarådets kommunministerkonfcrens i Stockholm år 
1978. 

2 6 100 000 kr. anvisade på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1978179 
(prop. 1978/79:61. KlJ 1978179: 17. rskr 1978179:79) 
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R. L.:\NSSTYRF:LSERNA M. M. 

I\ 1. Länsstyrelserna. R 2. Lokala skattcm~·ndighctcrna, R 3. Kronofogdt'
myndighctema och R 4. Ch·i\hefälharnma 

Allmän iiversikt 

Länsstyrelserna 

Landets 24 Hinsstyrelser svarar for den statliga förvallningen i liinen. De har 

till uppgift att friimja resp. läns utveckling och hefolkningens biista samt att 

verka för att statlig. kommunal och \andstingskommuna\ verksamhet 

samordnas och anpassas till de regionalpolitiska målen. 

Länsstyrelsernas arbetsuppgifter iir mångskiftande och omfattar hl. a. den 

regionalpolitiska planeringen. den fysiska riksplaneringen. plan- och bygg

nadsväsendet. fastighetsregistreringen. naturvården. miljöskyddet. livsme

delskontrollen. kulturminnesvården. den allmänna hälsovården. den sociala 

omvårdnaden. väg- och trafikviisendet. den civila försvarsberedskapen. 

rädd ni ngstjänsten. bes katt ni ngsväsendet. u pphördsväsendet. exek u tionsvä -

sendet. folkbokföringen samt den konsumentpolitiska verksamheten. Inom 

resp. liin är Hinsstyrelsen högsta polismyndighet och överexckutor samt 

huvudman för priskontorsverksamheten. 

Länsstyrelsen leds av en styrelse med landshövdingen som ordförande och 

med 14 andra ledamöter. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Som 

ställföreträdare för landshövdingen fungerar i Stockholms län en liinsöver

direktör och i övriga län en av avdelningscheferna. Med undantag för 

länsstyrelsen i Stockholms län är länsstyrelserna organiserade med två 

avdelningar nämligen planeringsavdclningen och skatteavdelningen. A vdel

ningschef är ett länsråd. Dessutom finns en allmän enhet och en adminis

trativ enhet. Uinsstyrelsen i Stockholms län har följande avdelningar: 

planeringsavdelningen. taxeringsavclclningen. förvaltningsavdelningen och 

administrativa avdelningen. I alla länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands 

län finns en länspolischefsexpedition. 

Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndigheter

na. kronofogdemyndigheterna. polisväsendet och civilförsvaret. 

Antalet tjänster hos länsstyrelserna uppgår till ca 9 300. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedcl. uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till ca 1 290 milj. kr. 
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Lokala sk:ttlt•myndiJ?hCtt'fna 

De lokala skattemyndigheterna verkstiiller mantalsskrivning. uppriittar 
allmiin röstliingd. tar befattning med taxeringsarhcte samt debitering och 
uppbi5rd av skalt m. ni., bcstiimmer pensi•rnsgrunclande inkomst samt utövar 
kontroll över att viss uppgiftssi-;yldighet inom den allmiinna försiikringen 

fullgörs. 
Länsstyrelsen iir chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i 

liinet. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde iir fogderiet. Chef 

för lokal skattemyndighet iir en fögderichef. 
Antalet tjiinster hos landets 120 lokala skattemyndigheter uppgår till ca 

4 000. 
Om man hartser frän siirskilt beräknade uppbörclsmccleL uppgår mcclels

anvisningen för innevarande hudget<lr till ca 495 milj. kr. 

KronofoJ!dcmyndii:hcterna 

Den exekutiva verksamheten avser dels det allmännas fordringar för 
skatter, böter. allmänna avgifter m. m .. dels ärenden som anhängiggörs av 
enskilda riittsiigare. Den förra ärendegruppen dominerar. Dessutom är 
kronofogde skyldig att handlägga ärenden enligt lagen ( 1970:741) om statlig 
Jiinegaranti vid konl-;urs och att efter länsstyrelsens IC.irordnande vara 
överexekutor fiir särskild förrättning. Fr. o. m. den 1 januari 1980 är vissa 
kronofogdemyndigheter tillsynsmyndigheter enligt 42 ~ konkurslagen 
(1921 :225) och har i denna egenskap tillsyn över förvaltningen i konkur

ser. 
För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. I 

varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör eller 
kronofogde som chef. Riksskatteverket är centralmyndighet fiir administra
tion av exekutionsviisendet. 

Antalet tjänster inom de 81 kronofogdedistrikten uppgår till ca 2 800. 

Om man bortser från siirskilt beriiknade uppbördsmedel. uppgår medels
anvisningen för innevarande budgetår till ca 350 milj. kr. 

Ch-ilbefälharnrna 

Landets sex civilbefälhavare verkar i fred fiir att totalförsvaret inom resp. 
civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med en 
enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås. Förutom 
uppgiften att samordna viss planläggning har civilhefälhavaren att leda 
övningar, utbilda eller verka får utbildning av viss personal för uppgifter i krig 
samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara. 

För dessa uppgifter biträds civilbefälhavaren av ett kansli. vilket iir förlagt i 
anslutning till en länsstyrelse. 
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Civilbefölhavarl\anslierna har inemot 40 anstiillda. 
l'vledclsanvisningen för innevarande budgeUir uppgflr till ca 7.1 milj. kr. 

l,änsstyrdsrrnas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd iir centralt rationaliserings-, sam
ordnings- och utbildningsorgan för liinsstyrelscrna. Niimnden bistflr liinssty
relserna i frågor som rör arbetsformer, personal- och ekonomiadministration 
och intern planering. Niimnden verl\ar för samordning mellan Wnsstyrelserna 
samt mellan liinsstyrclscrna och andr;:i smiliga myndigheter. I samråd med 
Hinsstyrelserna planliigger och anordnar nämnden utbildning och konferen
ser för liinsstyrclsepersonal. Niimnden faststiiller formultir till vissa blanketter 
för länsstyrelserna. Ett revisionskontor och en redovisningscentral för 
länsstyrelserna är knutna till nämnden. 

Liinsstyrelsernas organisationsnlimnd består av ordrörande och högst tio 
andra ledamöter. Antalet anställda hos nlimnoen är ca 30. 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar 

Framställningarna 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar för budgetåret 1980/81 innehåller 
som huvudförslag ett besparingsalternativ. Förslaget har genomgående 
beräknats schablonmässigt som en reduktion med 2 "(, av anslaget enligt 
statsbudgeten för budgetåret 1979/80 uppriiknat med pris- och löneomräk
ning. Medelsbehovet enligt detta alternativ ökar med följande belopp. 

Länsstyrelserna 
Lokala skattemyndigheterna 
Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

115 722 000 kr. 
45 292 000 kr. 
24 838 000 kr. 

185 852 000 kr. 

Länsstyrelserna framhåller att huvuddelen av arbetsvolymen vid länssty
relsen utgörs av ärenden som länsstyrelsen enligt olika författningar har att 
handlägga. Den arbetsvolymen kan länsstyrelsen inte själv påverka i någon 

nämnvärd grad och länsstyrelsen har inom denna styrda sektor begränsade 
möjligheter att på egen hand rationalisera och omprioritera. De flesta 

besparingsforslag kräver genomgående författningsändringar for att kunna 

realiseras. 
Ett tillämpande av besparingsalternativet leder till att länsstyrelsen får 

utomordenligt svårt att framdeles finansiera de tjänster som nu finns 
inrättade utom plan. Detta drabbar speciellt hårt planeringsavdelningen som 

har många sådana extra tjänster liksom administrativa enheten där t. ex. 
expeditionsvakts- och telefonistkåren inte alls har dimensionerats for den 
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utökning av liinsstyrclsen som har skett sedan är 1971. 
För skatteavdelningens del innebiir en minskning a\ anslagen med 2 ",,att 

genomförandet av den nya organisationen inte hara bromsas upp utan iiven 
medför risk för rasering av delar av det hittills utförda arhetel. Minskningen 

skulle försvåra personalrekryteringen som är en förutsiillning för att det nya 
ADB-systemet och den fiirliingda taxeringsperioden skall kunna utnyttjas på 
ett effektivt siitt i taxeringsarbetet. Minskningen skulle vidare omöjliggöra 
planerna på att tillföra taxeringsnämnderna de nya arbetsuppgifter med 

skattetilliigg, förseningsavgift. m. m. som riksdagen redan har fattat princip

beslut om. 
Omprioriteringarna skulle behöva gå ut över håde deldarationsgransk

ningen och revisionsverksamheten. Niir det giillcr den kvalificerade skatte
kontrollen måste i stiillct en förstiirkning ske. Möjligheterna till ompriorite
ringar kan bl. a. begriinsas av den beslutade Hinsdomstolsreformen som kan 
komma att öka kraven på skatteavdelningens proeessförande verksamhet får 
att den efterstriivade effekten skall uppnås. 

Det råder viss osäkerhet betriilfande effekterna av liinsdomstolsreformen 
på resterande del av allmänna enheten. Såvitt nu kan bedömas kan 
rationaliseringsåtgärder och omprioriteringar utöver redan vidtagna endast 
leda till sänkning av ambitionsnivån. 

Kontakterna mellan myndigheten och personalorganisationerna är mycket 
tidskriivande. De under överskådlig tid Wnkbara rationaliseringsvinsterna 
vid administrativa enheten är redan intecknade får den nu kiinda utveck
lingen på medbestiimmandeområdel m. m. 

Konsekvenserna av att nya resurser inte tillförs länsstyrelsen och ett 
tilliimpande av bespari'lgsalternativet blir sådana att eventuella nedsk~ir

ningar inte torde kunna ske i snabbare takt än vad som motsvaras av resurser 
som kan frigöras genom författningsiinclringar. 

Atskilliga liinsstyrclser för inte fram yrkanden om nya tjiinster men 
redovisar det behov av sådana som anses föreligga. Önskemålen om dessa 
personalökningar m. m. innebär att medelsbehovet ökar med följande belopp 
utöver nyss redovisat besparingsalternativ. 

Länsstyrelserna 
Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

l 50 l 7 4 000 kr. 
38 713 000 kr. 
33 288 000 kr. 

222 175 000 kr. 

Önskemålen om personalökningar hos liinsstyrelscrna omfattar ca 400 
ytterligare tjänster varav ca 60 '!;; avser tjiinster för handläggare. Behovet 
avser inom plancringsavdelningarna bl. a. regionalekonomiska enheterr.a (57 
tjänster), naturvårdsenheterna (43 tjänster). planeringskanslierna (34 tjän
ster), planenheterna (21 tjänster), juridiska enheterna (16 tjänster) och 
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lantmiiterienheterna ( 15 tjänster). För skatteavdelningarna redovisas behov 

hl. a. för besviirsenheterna 05 t.iiinster). dataenheterna (25 tjänster). tax· 

eringsenheterna (21 tjiinster) och merviirdeskattcenheterna ( 17 tjiinster). För 

allmänna enheterna och liinspolischcfscxpcclitionerna redovisas ett behov av 

resursförstärkning med ytterligare 20 resp. 16 tjiinster. Administrativa 

enheternas önskemiil om ytterligare tjiinster uppgår till ett antal av 66 st. 

Pcrsonalfi:irstiirkningarna för de lokala skattemyndigheterna avser tjiinster 

för utbyggnad av den nya granskningsorganisationen. För detta iindamål 

redovisas ett behov av över 100 tjänster, till överviigande delen tjiinster for 

handläggare. Det redovisade behovet vid kronofogclemyncligheterna ( 113 

tjiinster) avser till överviigande del bitddespersonal ica 90 st). 

Rerniss)·ttrandena 

Remissyttranden över liinsstyrelsernas anslagsframstiillningar har avgetts 

av rikspolisstyrelsen betriiff::indc länspolischefsexpeditionerna. civilförsvars

styrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar beträffande försvarsen

hetcrna och civilbefälhavarna. socialstyrelsen beträffande länsstyrelsernas 

uppgifter enligt lagen ( 1977:293) om handel med drycker. statens traliksiiker

hetsverk beträffande bil- och körkortsregistren. riksskattcverket beträffande 

skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheterna. nämnden for samhälls

information beträffande informationsverksamheten, riksantikvarieiimbetet 

beträffande kulturminnesvårdens regionala organisation. lantbruksstyrelsen 

och statens livsmedelsverk beträffande länsveterinärerna. statens natur

vårdsverk beträffande naturvårdsenheterna, statens pris- och kartellnämnd 

beträffande priskontoren. konsumentverket beträffande hemkonsulenterna, 

statens planverk beträffande planenheterna samt statens lantmiiteriverk 

beträffande lantmäterienheterna. 

Riks11olisstyrclsc11 konstaterar att vid flera Hinspolischefsexpeditioner före

ligger behov av personalförstiirkning i nuvarande organisation. Styrelsen är 

emellertid medveten om att några mera genomgripande förUndringar inte 

torde kunna genomföras i den regionala polisorganisationen i avvaktan på 

resultatet av 1975 års polisutredning. 

Cil'il/lirsrarss(rre/sen anser att länsstyrelsernas resurser för civilförsvars

verksamhet inte kan upprätthållas i den omfattning som förutsattes vid 

omorganisationen den I juli 1978 av försvarsenheterna hos länsstyrelserna. 

Civilförsvarsstyrelscn framhåller alt det iir friimst utvecklingen av försvars

enheternas uppgifter inom fredsräddningstjänstens område som kräver allt 

större utrymme i enheternas verksamhet. 

Socials(1•rd~c11 kan inte tillstyrka att länsstyrelsernas verksamhet som 

tillstånds- och tillsynsmyndigheter enligt lagen (1977:293) om handel med 

drycker drabbas av besparingsåtgärder som medför en sänkt ambitionsnivå. 

Styrelsen stryker under vikten av att de tjänster som har tilldelats länssty-. 

relserna för denna verksamhet också anviinds inom detta område. Styrelsen 
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tillstyrker inriittancle av en hamlliiggartjiinst hos Wnsstyrelsen i \'iirmlands 
liin samt en uppriikning av medlen till rcseersiittningar i niimnda fö1 samt i 

Kopparhergs liin. 
S1a11•11.1 trufiksii/..erherm·rh. framhåller att liinsstyrelsernas anviindning av 

hil- och l\(irkortsregistrcn. miitt i antal trnnsaktinner. trots en iikning av dels 
an talet registrerade fordon med ca 140 000 st. och dels antalet registerförda 
kiirkort med ca I 03 000 st .. har visat en nedgäng med drygt I ",,.Med ledning 
av den statistik över transaktionsrnlymerna per liin. vilken trafiksäkerhets

verket regelhundet for. tillstyrker verket en hitriidestjiinst hos var och en av 

liinsstyrelserna i Cil.ltlancls. I lallancls. Värmlands och Viisterhottens liin. 
Rik.11k11111·1•1•rkct framhåller att ett hesparingsalternativ inte iir tilliimpligt 

inom skatteförvaltningen innan konsekvenserna av genomförda och 
heslutade organisations- och hemanningsforiindringar for denna förvaltning 
kan bedömas i en praktisk verklighet. 

I samhand med omorganisationen av skatteavdelningarna 1978 tillfördes 
liinsstyrelserna i !'vlalmöhus och Götchorgs och Bohus liin siirskilda medel till 
försliirkning av ledningen på avdelningarna. Sådana medel har inte anvisats 
efter den I juli 1979. Riksskallevcrket anser att behov av dylik forstiirkning 
föreligger under budgetåret 1980/81 och föreslår att särskilda medel heräknas 
härför. 

Taxcringsenheterna har uppnått den bemanning som RS-projektet har 
föreslagit. !'Jågon utvärdering har ännu inte gjons. I avvaktan på all en sådan 
genomförs avstyrker riksskatteverket begärda förstärkningar. Med anledning 
av forestående fastighetstaxering har under innevarande budgetår inrättats 
en arvodestjiinst hos varje länsstyrelse för bestyret med fastighetstaxeringen. 
Utöver dessa fordras biträdesinsatser avseende sortering, statistikinsamling, 
sammanställning, skrivarbete m. m. För detta ändamål skall enligt riksskat
tcverkcts bedömning utnyttjas den överkapacitet som finns vid vissa 
uppbiirdsenheter. Därutöver behövs inemot 30 årsarbetskrafter. 

Arbetssituationen för besvärsenheterna är mindre tillfredsställande, i vissa 
liin o:Kceptabel. Arbetssituationen fordrar en tillfällig förstärkning av 
enheternas personalresurser i avvaktan på resultatet av en nyligen inledd 
översyn av dessa enheter. Riksskatteverket anser att förstärkning bör ske dels 
genom omfördelning av skatteavdelningens resurser- främst från taxerings
enheten - dels genom ett tillfälligt resurstillskott - medel motsvarande 40 
amanuenser. 

Mervärdeskattcenheterna behöver enligt riksskatteverkets bedömning 
förstärkas i avvaktan på resultatet av den översyn av dessa enheter, vilken 
verket har påhörjat. Förstärkningen - främst i storstadslänen - bör genom
föras dels som ett tillskott av kvalificerade handlägganjänster (6 stl, dels 
genom utbyte av lägre tjänster mot sådana tjänster (20 stl. 

Regeringen har föreskrivit att registrering av länsstyrelsernas m. fl. organs 
underlag avseende det statliga datorbaserade redovisningssystemet - system 
S - och det statliga löneuträkningssystemet - SLÖR - skall ske vid 

2 Riksdagen 1979/RO. I sam!. Nr 100. Bil. 18 
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liinsstyrelsernas dat<1cnheter. Riksskalleverket tillst~-rker medel !lir delta 

registreringsarhete som hcriiknas omfatta ca 40 000 timmar per t1r. Oiirutiivcr 

hchövs enligt verkets hediimning medel motsvarande en bitriidcsmånad per 

registreringsutrustning. För registreringsarbete hos Hinsstyrelser och lokala 

skattemyndigheter för den allm~inna fastighetstaxeringen heräknar riksskat

teverkct ett medelshehov av drygt 8 mil.i. kr. För de '"nya" datorlänen 

tillstyrker riksskatteverkl't fem tjiinster som operatörer. 

För handliiggning av vägtrafikskalleiirenden inom länsstyrelserna tillstyr

ker riksskatteverket en tjiin~t i vartdera Malmöhus och Kopparhergs liin. 

Granskningsverksamheten hos de lokala skattemyndigheterna hör enligt 

riksskatteverket byggas ut med ytterligare en etapp enligt RS-projekte\s 

förslag. Verket tillstyrker för denna etapp 136 tjänster. För myndigheternas 

medverkan i fastighetstaxeringen föreslår verket al! medel anvisas för 240 

årsarbetskrafter. 

Riksskal!everket kan inte till någon del godta att ett bcsparingsalternativ 

genomförs för kronofogdemyndigheterna bl. a. med hiinsyn till den nyligen 

genomförda omorganisationen och den restriktivitet som har iakttagits vid 

bemanningen av dessa myndigheter. Kronofogdemyndigheterna bör i stället 

tillföras resursförstärkning för att motverka den sedan år 1975 nedåtgående 

trenden avseende levererade belopp och för att på ett effektivt och kvalitativt 

godtaghart sätt kunna bearheta elen under samma tidsperiod ökade restför

ingen samt för att minska de jiimfört med tidigare år allt större oredovisade 

beloppen. 

Antalet inkomna allmänna mål översteg år 1978 I .7 milj. st. Sedan år 1976 
har detta antal ökat med över 25 o,.,. 1-lalvårsstatistiken för år 1979 tyder på en 

minskning med någon procentenhet i förhållande till motsvarande period 

under år 1978. Samma tendens spåras även i fråga om helopp som har lämnats 

för indrivning. Oredovisade belopp har ökat kraftigt. Uttryckt i procent av 

totalt belopp att indriva utgör de oredovisade beloppen drygt 63 <!.,. Ar 1976 

var motsvarande procenttal drygt 58. Levererat belopp har under samma 

period minskat med ca 3 ",, till drygt 26 '.\;. Avskrivet helopp visar också en 

minskning med ett par procent och utgjorde 1978 knappt 10 "\;. 

Antalet inkomna enskilda mål har ökat kraftigt och uppgick år 1978 till ca 

340 000 st. Halvårsstatistiken för år 1979 tyder på en fortsatt kraftig ökning. 

Antalet ärenden - bl. a. om statlig lönegaranti vid konkurs - ökar också. 

Riksskatteverket har fört fram förslag om förstärkning av kronofogdemyn

digheterna. Förslaget omfattar ca 80 tjänster varav drygt 60 har prioriterats 

högst. Dessutom tillstyrker verket ytterligare medel bl. a. för insatser mot 

ekonomisk brottslighet i storstadsdistrikten. Riksskatteverket förordar vida

re att det ADR-baserade redovisningssystemet för exekutionsväsenclet. 

REX, skall införas även i andra län och prioriterar Malmöhus. Kristianstads 

och Rlekinge län. 
Nämndrnfiir samhällsinfim11arion tillstyrker att länsstyrelserna tilldelas 7.7 

milj. kr. för samhällsinformation, drygt 200 000 kr. för interninformation 
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samt 9,8 milj. kr. för kungiirclseannonsering. Niimndcn framhåller vidare att 
det iir angeliiget att liinsstyrelserna ges möjlighet att inrätta en särskild 
informationsfunktion för all informationsarbetct skall kunna genomföras på 

ett mer effektivt sätt. 

Rik.santikvarieämbctf'f konstaterar att länsstyrelsernas anslagsframställ
ningar med avseende på iiskandenas omfattning inte svarar mot kulturmin
ncsvårdens resursbehov. Ämbetet anser att den regionala organisationen 
som från början har varit underdimensionerad bör byggas ut till en nivå som 
motsvarar de primära behoven i varje län. I första hand behövs en ny 
handläggartjänst och ett kvalificerat biträde till varje länsantikvarie. Av de 
framförda äskandena ger ämbetet högsta prioritet åt en handläggartjänst till 
liinsstyrelsen i Malmöhus län. l den mån utbyggnaden i den regionala 
organisationen inte kommer till stånd behöver länsstyrelserna ytterligare ett 
års tilldelning av särskilda medel för programarbetenas slutförande. 

Lantbruksstyrelsen anser alt - i avvaktan på resultatet från pågående 
översyn av bl. a. den veterinära organisationen - nya tjänster som biträdande 
länsveterinär ej bör inrättas. 

Statens livsmedelsverk tillstyrker de av länsstyrelserna föreslagna förstärk
ningarna av länsveterinärorganisationen och stryker särskilt under behovet 
av begärda tjänster som biträdande länsveterinär för Skaraborgs och Göte
borgs och Bohus län. Verket framhåller slutligen vikten av att erforderlig 
biträdeshjälp ställs till länsveterinärernas förfogande. 

Statens naturvårdsverk hänvisar till resultatet av det uppdrag som har givits 
till länsstyrelsernas organisationsnämnd att se över naturvårdsenheternas 
personalsituation. 

Statens pris- och kartellnämnd framhåller att länsstyrelserna i sina anslags
framställningar beträffande priskontoren har angivit behovet av förstärk
ningar till dessa kontor som klart understiger dels vad pris kontoren själva har 
beräknat, dels vad statens pris- och kartellnämnd bedömer erforderligt med 
hänsyn till statsmakternas krav på bl. a. prisövervakningen. Nämnden anser 
alt 21 befintliga extra handläggartjänster skall omvandlas till extra ordinarie 
tjänster samt att därutöver tolv handläggartjänster skall inrättas. 

Konsument1•erket framhåller att enligt statsmakternas beslut skall tyngd
punkten i det regionala konsumentpolitiska arbetet ligga inom områdena 
utredning, bevakning och kunskapsförmedling. Även vissa uppgifter i form 
av samordning av allmän konsumentinformation i länet och anpassning av 
sådan information till förhållandena inom länet skall utföras regionalt. 
Länsstyrelsen skall vidare ge stöd till den kommunala konsumentpolitiska 
verksamheten. Uppgifter inom dessa områden skall genomföras i samarbete 
med konsumentverket. Vidare skall personalen på det konsumentpolitiska 
området i ökad utsträckning delta i arbetet inom länsstyrelsen med frågor 
som har konsumentpolitisk anknytning. För att denna regionala konsument
politiska verksamhet skall fungera behöver biträdeskapaciteten förstärkas. 
Enligt verkets bedömning fordras för detta ändamål minst en heltidstjänst 
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vid \·arje Unsstyrelse. Verket anser Lid vidare angeliiget att tillr:ickliga 

resurser för resor stiills till liinsstyrelsernas förfogande for verksamheten och 
framhåller all dessa resurser i många fall iir klart otillriickliga exempel\'iS \'id 
liinsstyrelserna i L:ppsala, Kristianstads, Kopparbergs och Viisterbottcns 
l:in. 

Öl't'r.11.rrdsen/iir ckonomisk1)iir.war anser all ell besparingsalternati\· inte iir 
ai.:ccptabelt från försörjningsberedskapssynpunkt och tillstyrker de framstiill
ningar som har gjorts och som kan bidra till att förbiittra arbetssituationen 
med avseende på totalförsvarsuppgifterna. Ell krav för all kunna upprällhålla 

beredskapen inom sakområdet ekonomiskt försvar iir all de personella 
resurserna minst motsvarar dem som har beslutats vid den nyligen genom
förda omorganisationen av försvarsenheterna. För all l'örhiittra liinsstyrelscr
nas utgi'ingsliigc inför en eventuell kris vill överstyrelsen slutligen stryka 

under vikten av att liinsstyrelserna erhåller iiskaclc medel för informations
sekreterare och nödviindiga aktiviteter för krisinformationsbcredskap. 

S1a1em planverk framhåller ånyo behovet av all tillföra planenheterna 
ökade personella resurser hl. a. for all genomföra statsmakternas beslut 
betriiffande elen fysiska riksplaneringen. Planverket tillstyrker inriittancle av 
ca 20 tjiinster varav sex i högsta prioritetsgruppen. 

Srarens /ammäteril'erk framhåller att den i anslagsframstiillningarna av
speglade resursknappheten utgör ett återkommande inslag i diskussionerna 
mellan verket och överlantmätarna. Lantmäterienheternas långsiktiga 
resursbehov kan enligt verkets uppfattning endast fast~tällas genom särskild 

utredning. Verket avstår därför från att lämna förslag till prioritering av 
framförda anspråk och tillstyrker i stiillet generellt anspråken i avvaktan på 
sådan utredning. 

Länssrvre/sernas organisarionsnämnd har på regeringens uppdrag gjort en 
översyn av naturvårdsenheterna i samarbete med bl. a. statens naturvårds
verk. Ett första resultat av översynen har redovisats till regeringen i oktober 
l 979. I detta framhålls att pågående och kommande förändringar av 
naturvårdsenhetens uppgifter i det korta och långa perspektivet har bedömts 
viktiga och getts ett relativt stort utrymme i utredningen. Miljövårdens 

informationssystem, förestående ändringar i miljöskyddslagen, fullföljande 
av den fysiska riksplaneringens första etapp är några av de åligganden som 

kommer att få betydelse för naturvårdsenheternas resursbehov i en nära 
framtid. Tillsynsuppgifter enligt lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga 

varor, naturvårdskommittens förslag om täktverksamheten och nya plane

ringsuppgifter med anledning av den fysiska riksplaneringens andra etapp är 

också uppgifter av betydelse för resurserna. Tänkbara möjligheter att nå 
balans mellan åligganden och resurser har analyserats. Delegering till 
kommun av uppgifter inom naturvårdssektorn och miljövårdssektorn be

döms kunna komma att förbiittra arbetssituationen. Andra möjligheter har 

också diskuterats såsom begränsning och omfördelning av arbetsuppgifter, 
förenklad delgivning, enklare utformning av beslut och större möjligheter till 
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vidareutbildning. De resursbehov som anses mest angcliigna att tillgodose 

redan till budgetåret 1980/81 är följande 

1. Fortsatt uppbyggnad av miljiivärdens informations

system 
2. Prövnings- och tillsynsuppgifter enligt miljöskydds-

la!;!cn 
J Siikerställande av riksobjekt 
4. Vård och fön·altning av naturvMdsobjekt 

5. Siirskilda uppgifter i vissa liin 
6. Personal för kontorsarhete m. m. 
7. Planerings- och utredningsmedel 

Ci,iJbefälharnrna<i ansla~sframställningar 

Fram~tällningarna 

6 tjänster 

25 tjänster 
6 tjlinster 

I 0 tjänster 
3 tjiinster 

12 tjiinster 
5 milj. kr. 

Civilbefälhavarnas anslagsframstiillningar för budgetåret 1980/81 innehål
ler som hu\'lldförslag ett hesparingsalternativ. Medelshehovet enligt detta 
alternativ innebiir en ökning med 1 428 000 kr. 

Civilbefalha,·arna framhåller att större delen av kostnaderna för organisa
tionen iir att hiinf()ra till personalkostnader för fredskansliet och kostnader för 
att deltaga i ledningsövningar enligt plan som fastställs av regeringen samt för 
viss utbildningsverksamhet. Ett besparingsalternativ innebär därför att 
perscmalen pt1 fredskanslierna och/eller ledningsövningarna måste reduce
ras. Utbilcfningsverksamheten måste även begränsas. Följderna blir en 
försiimring a\ beredskapen både inom civilbefälhavarnas och inom länssty
relsernas krigsorganisation. 

Civilbellilhavarna yrkar ytterligare ca tio tjänster varav fem för handläggare 
samt medel för tillfällig arbetskraftsförstiirkning och för ledningsövningar. 

Remissyttrandena 

Civi!törsmr.myre!sen och iirersryre!sen jör ekonomisk! jorsl'ar hänvisar 
beträffande civilbefälhavarnas anslagsframställningar till sina yttranden över 
försvarsmaktens ledningsutrcdnings betänkande Högre regional ledning. 
Överstyrelsen framhåller i detta bl. a. att den bedömer det angeläget att 
civilhefalhavarnas kansliresurser siikerställs och tillstyrker en ökning av 
personalresurserna. 

Föredraganden 

LUnsstyrelserna och civilbefälhavarna har i sina anslagsframställningar 
som ett huvudförslag redovisat ett besparingsalternativ. Jag anser att medel 
tOr nästa budgetår hör heriiknas med utgångspunkt från detta alternativ. Med 
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hänsyn till verksamhetens art inom de lokala skattemyndigheterna och 

kronofogdemyndigheterna och till den nya organisation som är under 

uppbyggnad inom resp. myndighet samt arbetsliiget hos de sistnämnda 

myndigheterna kan jag inte förorda att medel till dessa myndigheter skall 

minskas enligt besparingsalternativct. DUremot förordar jag en sådan minsk

ning i fråga om medel till IUnsstyrelserna och till civilbcfälhavarorganisatio

nen. Minskningen av resp. myndighetsanslag har jag beräknat till 2 % . 

Statsmakterna har beslutat om riktlinjer för regionalpolitiken (prop. 

1978179:112, AU 1978179:23, rskr 1978179:435). Beslutet innebar bl. a. att 

länsstyrelserna fick ökade uppgifter i fråga om det regionalpolitiska stödet och 

glesbygdsstödet samt att länsplaneringen gjordes mera åtgärdsinriktad. En 

viss förstärkning av länsstyrelsernas personal för regionalpolitiska arbetsupp

gifter förutsattes. 

Skatteförvaltningen inom länsstyrelserna och de lokala skattemyndighe

terna har organiserats om enligt beslut av riksdagen (prop. 1975:87. Skll 

1975:31, rskr 1975:229). Organisationen för taxering i första instans byggs ut i 

etapper. Utbyggnaden påbörjades under budgetåret 1975176. T. o. m. inne

varande budgetår har denna organisation tillförts 1 140 tjänster. Länsstyrel

sernas personalbehov för detta ändamål har tillgodosetts enligt de normer 

som har lagts till grund för omorganisationen. Viss utbyggnad av de lokala 

skattemyndigheterna återstår enligt samma normer. Riksskatteverket till

styrker att de lokala skattemyndigheterna nu byggs ut med ytterligare 136 

tjänster. Dessutom tillstyrker verket att dessa myndigheter samt länsstyrel

serna tilldelas medel för gransknings-, registrerings-, m. Il uppgifter med 
anledning av 1981 års fastighetstaxering. 

Arbetssituationen vid besvärsenheterna hos länsstyrelserna är inte till

fredsställande. Antalet balanserade mål uppgår till ca HJO 000 st. En tillfällig 

förstärkning av enheternas personalresurser är nödvändig för att skattemålen 

skall kunna avgöras av länsrätterna inom rimlig tid. Riksskatteverket 
tillstyrker en sådan förstärkning dels genom omfördelning av skatteavdel

ningens resurser - främst från taxeringsenheten -, dels genom ett tillfälligt 

resurstillskott. En översyn av besvärsenheterna pågår genom verkets försorg. 

Även mervärdeskatteenheterna ses över av verket, som i avvaktan på 

resultatet av denna översyn tillstyrker ett visst tillskott av personal till dessa 

enheter - främst i storstadslänen. 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar beträffande de adminis

trativa enheterna pekat på att tänkbara rationaliseringsvinster redan är 

intecknade. På grund av det nuvarande budgetlägel kan jag ej förorda 

utbyggnad av dessa enheter. I detta sammanhang torde framhållas att 

länsstyrelserna bör pröva alternativa former för arbetet inom bl. a. medbe

stämmandeområdet, t. ex. genom ökad delegering. 
Kronofogdemyndigheternas arbetsbörda har de senaste åren ökat. 

Ökningen har hittills mötts genom omfördelning av personalresurser i den 

takt som överkapaciteten inom vissa distrikt har kunnat avvecklas genom att 
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Wmpliga tjänster har blivit lediga. På detta sätt har sedan år 1978 ca 40 tjiinster 

omfördelats. Dessutom har medel anvisats till vissa distrikt i storstadsliin. 

hirsöksverksamhet med det ADB-baserade redovisningssystemet för exeku

tionsviisendct, RLX, bedrivs i Stockholms, Uppsala, Södermanlands samt 

Göteborgs och Bohuslän. Riksskatteverket har tillstyrkt ytterligare ett 60-tal 

tjänster till kronofogdemyndigheterna samt ytterligare medel bl.<•. för 

insatser mot ekonomisk brottslighet i storstaclsdistrildcn. Verket förordar 

vidare all REX skall införas även i andra län och prioriterar Malmöhus, 

Kristianstads och Blekinge l~in. 

Länsstyrelsernas organisationsnämncl gör på regeringens uppdrag en 

översyn av länsstyrelsernas naturvårclscnheteroch har som ett första resultat 

redovisat fOrslag om personalsituationen som innebär en utbyggnad av 

personalresurserna. På grund av det nuvarande buclgetliiget kan jag inte 

förorda någon utbyggnad av dessa personalresurser. 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare förordar jag att de 

regionalekonomiska enheterna till följd av statsmakternas beslut om regio

nalpolitiken förstärks med 25 tjänster. Jag förordar vidare att fem ytterligare 

tjänster som operatörer tillförs dataenheterna i län som får nya datorer för 

folkbokförings- och beskattningssystemet nämligen Uppsala, Hallands och 

Norrbottens län. I syfte att trygga rättssäkerheten och göra skatteväsendet 

effektivare förordar jag följande förstärkningar av skatleförvaltningen hos 

länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna samt av kronofogdemyn

digheterna. Skatteförvaltningen hos länsstyrelserna förstärks tillfälligtvis 

med 26 tjänster som i första hand skall användas för att arbeta av balansen av 

skattemål hos besvärsenheterna. Jag iir inte beredd att föreslå elen slutliga 

fördelningen länen emellan för elva av dessa tjänster förrän definitiva 

uppgifter om antalet besvär över 1979 års taxering föreligger. Det ankommer 

på regeringen att göra denna fördelning. Jag anser - i likhet med riksskatte

verket - att dessutom personalresurser bör omfördelas i första hand från 

taxeringsenhet till bcsvärsenhet för att biträda med elen nämnda avarbet

ningen av balanserna. Jag förordar vidare att mervärdeskatteenheterna 

tillförs ytterligare sex tjänster. För de lokala skattemyndigheternas del räknar 

jag med att arbetet med fastighetstaxeringen skall samordnas med löntagar

granskningen. Jag förordar därför att dessa myndigheter byggs ut med 

ytterligare en etapp som omfattar 136 tjänster. Jag förordar vidare medel 

motsvarande 104 årsarbetskrafter för fastighetstaxeringen. Jag räknar med at\ 

tjänsterna skall utnyttjas till en början för den allmänna fastighetstaxeringen 

och löntagargranskningen och senare hänföras helt till löntagargransk

ningen. 

Ökningen av mål och ärenden hos kronofogdemyndigheterna är sådan att 

enbart möjligheterna att omfördela personalresurser inte räcker till för att 

åstadkomma tillräcklig balans mellan arbetsmängd och personalresurser. Jag 

förordar därför att dessa myndigheter förstärks med 42 tjänster samt att 

medel anvisas för insatser i samarbete med andra statliga myndigheter m. fl. 
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mot ekonomisk brottslighet i storstadsdistrikten. 
Det ADB-baserade redovisningssystemet för exekutionsväscndct. REX, 

har drivits som försöksverksamhet i Uppsala och Södcrmanlands län under 
ett par är. Två storstadslän - Stockholms samt Göteborgs och Bohuslän - har 
även inlemmats i denna försöksverksarnhet. Kronofogdedistrikten i de 
sistnämnda länen beräknas vara anslutna till systemet under innevarande 
budgetår. Motiven for att ansluta dessa storstadsliin var att de manuella 
rutinerna - bl. a. bestyret med registerkort som till antalet uppgick till 1-2 
miljoner i storstadsdistrikten - var mycket tungarbetade och att systemet 
bl. a. av den anledningen borde prövas i annat län än ett normallän. Som jag 
nyss har sagt beräknas de båda storstadsliinen vara anslutna till systemet först 
under innevarande budgetår. Stockholms kronofogdedistrikt har dock varit 
anslutet sedan slutet av är 1978 och har därför ett års erfarenhet av systemet. 
Erfarenheterna är enligt vad jag har inhämtat goda och systemet har bl. a. 
medfört lättnader i registerhanteringen och har dessutom givit ett bättre 
indrivningsrcsultat. Riksskattevcrket har tillstyrkt att systemet skall införas 
även i andra län och har prioriterat Malmöhus. Kristianstads och Blekinge 
län. För egen del är jag inte beredd att förorda att systemet skall införas hos 
samtliga kronofogdemyndigheter i landet. Den nuvarande försöksverksam
heten bör först utvärderas och alternativa utformningar klarläggas. Med 
hänsyn till de erfarenheter som har gjorts inom Stockholms kronofogdedist
rikt och på grund av att arbetsmängderna i Malmö distrikt uppgår till en 
storlek som inte ligger så långt under Stockholms resp. Göteborgs nivå vill jag 
förorda att försöksverksamheten också får omfatta kronofogdedistrikten i 
Malmöhus län. Jag förordar därför att systemet införs som ett länsslutet 
system även i detta län. Förutsättning för någon utbyggnad av systemet 
därutöver finns inte förrän nuvarande system har ut värderats och alternativa 
lösningar har tagits fram. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas och civilbefälhavarnas för
slag, vilka redovisas närmare i det följande. innebär, med bortseende från de 
under resp. anslag beräknade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om 
sammanlagt 2 416,9 milj. kr. Ökningen i förhållande till innevarande 
budgetår uppgår till 276,6 milj. kr. Av totalbeloppet avser I 438,0 milj. kr. 
länsstyrelserna, 569,2 milj. kr. de lokala skattemyndigheterna. 400,9 milj. kr. 
kronofogdemyndigheterna och 8,8 milj. kr. civilbefälhavarna. De särskilda 
uppbördsmedlen under dessa anslag beräknar jag för länsstyrelserna till !OJ 
milj. kr., för de lokala skattemyndigheterna till 84.8 milj. kr. och för 
kronofogdemyndigheterna till 16,0 milj. kr., en ökning med 13.4 milj. kr. i 

förhållande till innevarande budgetår. 
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Uim.11rrdse11. I. Löne- nch pris
omriikning m. rn 26 3M ()()() kr. 

2. Linsstyrelsen hehöver f'örstiir
kas p{1 juridiska enheten med en 
!jiinst fi:ir handliiggning av hyggnads
besviirsiirenden. hir alt ersiilta en 
NOM-garanl som pensioneras yrkas 
en handliiggare till planenheten. På 
naturvtmtsenheten behövs för till
synsiirenden y\lerligare en handliig
gare. Regionalekonomiska enheten 
behiiver förs!iirkas med en avclel
ningsdirektör. (+ 4N 000 kr.) 

3. För arbete med hancle\sre
gistre! yrkas tvi\ assistenter till all
männa enheten. Överexek utorsen
heten bör förstärkas med en förste 
byråsekreterare och två bitriidestjiin
ster för bl. a. det merarbete som iincl
rade cfelgivningsbestlimmelser föror
sakar. <+443000 kr.) 

4. Ökningen av antalet inkomna 
ärenden och de stora balanserna 
fordrar en utökning med sex tax
eringsintenclenter på besvHrsenhe
tcn. <+ 851 000 kr.) 

5. Omkostnaderna beräknas öka. 
( + 889 000 kr.) 

6. Lantmäterienheten. a) Löne
och prisomriikning m. m. 501 000 kr. 

b) Omkostnaderna beriiknas öka. 
( + 480 000 kr.) 

Lokala skarremrndighctcma. 

7. Lönc- och prisomriikning m. m. 

16 467 000 kr . 

8. Omkostnaderna beräknas öka. 
(+I 052000 kr.) 

Kro11o(ogdemy11dighcrcrna. 9. Lö-

ne- och prisomriikning m. rn. 

4 539 000 kr. 
10. Arhctsmängdcn har ökat kraf

tigt och för all avlasta kronofogden 
hans administrativa arbetsuppgifter 

behövs i Handens, Solna och Täby 
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di'itrikt ,·ardcra en förste hyr;lsekrctcrare. l Nacka distrikt hcgiirs en mrs!c 
kronoassistent. Fyra förste kronoassistenter biir tilllliras SttKkhnlms distril\t 

för arbetet med liineexe'.rntion. I sistniimnda distrikt iir omsiittningen bland 
fi.irste kronoassistenter och kronoassistenter sil stor att ljiinstcrna inte kan 
,1tcrbesättas med behörig personal cfiirli.ir yrbts nyrekrytering av se.\ krono
assistenter i bcfordringsgång. (+I 290000 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 2 639 000 kr.) 

Föredraganden 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 209 233 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

114 887 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 90 116 000 kr.. eller 
sammanlagt 414 236 000 kr. Jag har därvid beräknat 435 000 kr. för handläg
gare.en med arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet och tre 
för avarbetning av besvärsärenden inom skatteförvaltningen. Jag har även 
beräknat medel for arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för inköp av förvaringsskåp m. m. har jag under 
anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 200 000 kr. 
Jag har även beräknat I 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 
handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 315 000 kr. för flyttning a\' 
lokala skattemyndigheten i Sollentuna fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 764 000 kr. för en admi
nistrativ tjänst i vartdera Handens. Solna och Täby distrikt samt för fyra 
exekutiva tjänster i Stockholms distrikt och en exekutiv tjänst i Huddinge 
distrikt. Vidare har jag under anslagsposten Till regeringens disposition 
beriiknat preliminärt 700 000 kr. för insatser mot ekonomisk brottslighet i 
Stockholms distrikt och 415 000 kr. för flyttning av kronofogdemyndigheten i 
Nacka distrikt. 
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Liinss~rrelwn. l. Lönc- och pris
omriil.:ning rn. m. 4 381 ()()(I kr. 

2. Pä planeringskansliet fordras 

en kartritartjiinst samt två bitriiden. 
Juridiska enheten behöver förstiir
kas med en förste liinsnotaric då 

arhctshclastningen har ökat i hcty
clamk omfattning senare år. För att 
uppnt1 föreslagen ambitionsnivå 
fordras tre nya handliiggartjiinster till 
regionalekonomiska enheten. På na
turvårdscnheten behövs dels två 
hamll:iggarc för arbete med fullföl
jande av riktlinjer for hushållning 
med mark och vatten dels en byråas
sistent som ersättning för tidigare 
personalnedskiirning. för arbete 
med den fysiska riksplaneringen 
behöver planenheten en byrådirek
tör. För att klara det löpande arbetet 
behöver liinsantikvarien förstiirkas 
med en antikvarie. Hos länsvcterinii
ren begiirs förstärkning med en bitrii
damlc länsveterinär. ( + I 591 000 
kr.) 

3. För arbetet med 1981 års all
männa fastighetstaxering fordras en 
handläggare och en assistent till tax
eringscnhetcn. Dataenheten behö
ver förstärkas med tre maskinopera
törer, två biträden samt två och en 
halv operatörstjiinster för registre
ringsfunktionen. (+ 901 000 kr.i 

4. På administrativa enheten be
hövs en handlliggare för organisa

tionsutveckling samt ett kontors
bitriide. ( + 232 000 kr.) 

5. Vidare begärs medel får viss 

gemensam personal. bitriidestjiinst, 
konsulter, tillföllig personal m. m. 

(+ 676 000 kr.) 
6. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+ I 46 7 000 kr.J 
7. Lantmäterienheten. a) Löne-
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och prisomräkning m. m. I 29 000 kr. 
b) Enheten behöver utökas med en bitriiclande ö\·erlammiitare nch en 

arkivassistent. Vidare hegiirs medel för tillf'iillig personal. Omkostnaderna 
heriiknas öka.(+ 388 000 kr.) 

l.okala ska11c111y11digheternu. 8. Löne- OL'h prisomriikning m. m. 701 000 

kr. 
9. Omkostnaderna beriiknas lika hl. a. för nytillkommande lokaler hos 

lokala skattemyndigheten i Enköpings fögderi. ( + I 442 OllO kr.) 

f...'m110/(1gde111y11dighe11·11. 10. Uine- och prisomriikning m. m. 432 000 kr. 

11. Uppsala distrikt måste forstiirkas med en kronoassistent fiir att klara av 

balansen av oredovisade allmiinna m:ll. För administrativa arbetsuppgifter 

(\\.:h !(ir att frigöra exekuti\' personal från kontorsarbete behövs tre hitriiden. 

Vidare bör i distriktet en tjänst som arkivassistent inrättas.(+ 496 000 kr.) 

12. Omkostnaderna heriiknas öka.(+ 700 000 kr.l 

li·;n.,/raganden 

tvkd hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag medelsbehovet för 

liinss1yrelsen till 39 914 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 13 525 000 
kr. och !'lir kronofogdemyndigheten till 7 346 000 kr. eller sammanlagt 

60 785 000 kr. Jag har diirvid beräknat 341 000 kr. för handliiggare, en med 

arbl.!tsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet och två fi.'ir avar

betning av bes\·iirs~irenden inom skatteförvaltningen. För data verksamheten 
har jag vidare beriilrnat 185 000 kr. fbr två operatörer. Jag har iiven beriiknat 

medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 
för engångsutgifter för komplettering av inventarier på dataenheten har 

jag under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 
60 (J[J(J kr. Jag har iiven beräknat 400 000 kr. till lokala skattemyndighet~rna 
for handliiggandc personal ror utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare for lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat prelimin1irt 430 000 kr. bl. a. för flyttning av 
lokala skattemyndigheten i Enköpings fögderi. 

För kronofogdemyndigheten har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 95 000 kr. för flyttning av stationeringen i 
Enköping och för anskaffning av kontorsmaskiner. 
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Ui111s11·rl'l\i'11. I. I .iinc- och pris
nmriil\ ning m. m. 3 461 000 kr. 

2. För genomförande av den re

gionalpolitiska planeringen ~Tkas till 

den rcgionalcklmomiska enheten en 

avdclningsdirektör och en byrådi· 
rektör. l'ä naturv{irdsenhetcn hcgiirs 

en I :c hyrtiingenjör för tillsynsupp
gifler inom miljösektorn. För radgiv

ningsverksamhct i hyggnadsteknis
ka frt1gnr hehi.iver planenheten f"iir
stiirkas med en l :e byråingenjör. 
(+ 482 000 kr.) 

3. För att bemiistra arbetsbalan

serna P•' besvärsenhetcn behövs för
stärkning med en taxeringsinten

dent och för att klara den kraftigt 

ökande arbetsvolymen på merviirde

skatteenheten en byrådirektör. På 
dataenheten yrkas yllerl igare en ope

ratör.(+ 337 000 kr.I 
4. För heredning och föredrag

ning av polismyndighetsiirenden 

fordras en handliiggare till länspolis
chefens expedition.(+ 100 000 kr.) 

5. För all stödja utvecklings- och 
förändringsarbetet inom länsstyrel
sen behövs en förstärkning på admi
nistrativa enheten med en kvalifice
rad handläggare. Enheten behöver 
även en arkivassistent. <+ 214 000 
kr.) 

6. Medel begärs för tillfällig perso

nal m. m. (+I 265 000 kr.) 

7. Omkostnaderna beriiknas öka . 

(+I 462 000 kr.) 

8. lantmäterienheten. a) Löne

och prisomri:ikning m. m. 80 000 

kr. 
h) För enheten hegiirs omföring av 

medel motsvarande en karttekniker 

från överlantmiitarmyndigheten. 

Omkostnaderna beriiknas öka. 

(+ 121 000 kr.) 
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/.ukolu 1/,11111m111dit:hl"f1'n1<1. '!. Liine- od1 prisomriikning 111. 111. I 2fl4 non 
kr. 

IO. Cic111cnsa111t fiir myndigheterna yrkas medel för \'ikarier för sjuk- och 
h•tvamh:skapsiclfiga samt för tillfiillig personal. ( + 422 000 kr.) 

l l. Omkostnaderna bcr:ikna'i öka. r+ 476 000 kr.) 

A.'rrmo/i>gd1·111r11diglwre'm<1. 12. Lönc- och prisomriikning m. m. 632 000 

kr. 
13. I Eskilstuna distrikt yrkas en tj:inst som kronokommissarie. en tjiinst 

som kronoassistent och en hitriidestjiinst samt medel för tillfallig personal. 
(+ l)Jl) ()()()kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 89 000 kr.) 

Fiiredragandcn 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 40 619 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 15 080 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 328 000 kr. eller sammanlagt 
65 027 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 
beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för inköp av ordbchandlingsutrustning m. m. har jag 
under anslagspostcn Till regeringens disposition beräknat preliminärt 
150 000 kr. Jag har även beräknat 400 000 kr. till lokala skattemyndigheterna 
för handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition ber:iknat preliminärt 110 000 kr. bl. a. för utbyte av 
telefon\'äxel hos lokala skattemyndigheten i Katrineholms fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beriik nat I 06 000 kr. för en ex ek ut iv 
tjänst i Eskilstuna distrikt. Jag har vidare under anslagsposten Till regering
ens disposition heriiknat preliminärt 35 000 kr. bl. a. för arkivinredning. 
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Ui11s.\tyre/.ye11. l. Löne- och pris
omr~ikning m. m. 4 029 000 kr. 

2. Linsstyrelscn yrkar medel f(ir 

återförande av 1-proccntreducering

en för budget<'tret 1979/80. 
( + 387 ()()(} kr.) 

3. För miljöärenden på natur

vårdsenheten yrkas en förste byrå

ingenjiir. Regionalekonomiska en
h.:'tcn behöver förstärkas med en 
avdelningsdircktör och en förste 

byråsekreterare ror de ökande regio

nalpolitiska frågorna. På juridiska 

enheten behövs på grund av arbets
belastningen en förste länsnotarie. 

För arbetet med räddningstjänsl på 
försvarsenheten begärs en förste 
byråinspektör.(+ 563 000 kr.) 

4. På skatteavdelningen behövs 

en taxeringsintendent och en assis
tent på hesvärsenheten samt för ar

betet med registreringskontroll en 
byråinspektör på mervärdeskatteen
heten. (+ 308 000 kr.) 

5. För gransknings- m:h kontroll
arbete på allmänna enheten fordras 
en assistent. På administrativa enhe
ten begärs en arkiv<L5sistent. 
(+ 178000 kr.) 

6. Vidare yrkas medel för biträ
destjänster, tillfällig personal, prak

tikplatser m. m. Omkostnaderna be
räknas öka. ( + 17 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. a) Löne

oeh prisomräkning m. m. 135 000 

kr. 

b) För arbetet med fastighetsre

gistreringen begärs medel till tillfäl

lig personal motsvarande en årsar

betskraft. Omkostnaderna beräknas 

öka. ( + 85 000 kr.) 

Lokala ska/lemyndighetema. 

8. Löne- och prisomräkning 

m. m. I 335 000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 18 Kommundepartementet 33 

9. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 215000 kr.l 

Krono_fiigdemyndighetema. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 857 000 

kr. 
l l. Linköpings, Motala och Norrköpings distrikt bör förstärkas med 

biträdestjänster. ( + 49 l 000 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas minska. (- 30 000 kr.) 

Föredraganden 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 52 281 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 20 823 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till l 3 305 000 kr. eller sammanlagt 

86 409 000 kr. Jag har därvid heräknat 276 000 kr. för handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet och skattekontroll 

inom mervärJeskatteområdet. Jag har även beräknat medel för arbetet med 

allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för inköp av ny offsetutrustning har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 100 000 kr. 

Jag har även heräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 

handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 170 000 kr. bl. a. för flyttning av 

lokala skattemyndigheten i Mjölby fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 480 000 kr. för nya 

tjänster, ett biträde och en expeditionsvakt i Linköpings distrikt, två biträden i 

Motala distrikt och två biträden i Norrköpings distrikt. 

3 Riksdagen 1979180. 1 .1aml. Nr 100.Bi/. 18 
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Lii11sstyre/s!'11. 1. Lönc- O\:h pris
omriikning m. m. 3 661 000 kr. 

2. För utökade arbetsuppgifter på 
det regionalpolitiska området begärs 
två handläggare. Naturvårdscnhetcn 
behöver förstärkas med dels en 
handläggare för täktärenden dels en 
handläggare för vård och förvaltning 
av nmurvårdsobjekl. För Hinsstyrel
sens arkivvård och diarietillsyn yr
kas på administrativa enheten en 
arkivföreståndare. ( + 530 000 kr.) 

3. Vidare yrkas medel för tillfällig 
personal m. m. (+ I 054 000 kr.) 

4. Omkostnaderna beräknas öka . 
(+ 477 000 kr.) 

5. Lantmäterienheten. a) Löne
och prisomräkning m. m. 199 000 
kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. 
( + 60 000 kr.) 

Lokala skauemyndigheterna. 

6. Löne- och prisomräkning 
m. m. I 563 000 kr. 

7. För samtliga fögderier inom 
länet yrkas medel för tillfållig perso
nal. (+ 1635000 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. 
( + 164 000 kr.) 

Kron<ifogdemyndighererna. 
9. Löne- och prisomräkning 

m. m. 8\2 000 kr. 
10. Arbetsbelastningen på biträ

dena är mycket hög i distrikten. 
Därför bör Eksjö distrikt tillföras två 

biträden, Jönköpings distrikt ett 
biträde och Värnamo distrikt tre 
biträden. Sistnämnda distrikt bör 
även förstärkas med en förste krono
assistent. Vidare begärs medel för 
tillfällig personal. ( + 686 000 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+ 187 000 kr.) 
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Fiir, ·drag1111de11 

l'vkJ hiinvisning till sammanstiillriingen beräknar jag medelsbchovet för 

l:ir1sstyrelscn till 46 082 000 kr., för lokala skatlemyndigheterna till 19 408 000 
kr. och för kronofogcemyndighetcrna till 10 294 000 kr. eller sammanlagt 

75 784 Of)() kr. Jag har ct:frvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 

bcriiknJt mcJcl for arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter for inköp av ny tjänstebil och utbyggnad av telefon

växel har jag under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat 

preliminärt 150 000 kr. Jag har även beräknat 600 000 kr. til! lokala 

skattemyndigheterna for handläggande personal for utbyggnaden av skatte
kontrollen. 

För kronofogJemyndigheterna har jag beräknat 327 000 kr. for en exekutiv 

tjänst och två bitriidestjänste~ i Värnamo distrikt samt en biträdestjänst i 

Eksjö distrikt. Vidare har jag under anslagsposten Till regeringens disposition 

bcr:iknat preliminärt I 5 000 kr. for inredning av nya lokaler i Nässjö. 
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Lii11sstyrd\1·n. I. Löne- och pris

omr~ikning m. m. 2 030 000 kr. 
1 För de nya arbetsuppgifterna på 

regionalekonomiska cnhden begiirs 

en byrildirektör och en byråsekrete

rare. Naturvårdsenheten behöver 

förstiirkning med en byrådirektör 

inom allmiinna naturvården och en 

förste byråingenjör.(+ 467 000 kr.) 

J. För utvecklingsarbcte inom 

friimst personal- och ekonomiadmi

nistration fordras på administrativ<! 

enheten en byrådirektör. På enheten 

begärs iiven en <1rkivassistent och en 

tryckare. ( + 288 000 kr.) 

4. Vidare yrkas biträdestjänster, 

medel för tillfallig person<1l m. m. 

(+434000kr.) 

S. Omkostnaderna beräkn<1s öka. 

l+ 623 000 kr.) 

6. Lantmiitericnheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 285 000 

kr. 

b) Enheten behöver förstärkas 

med en kartlagare. (+ 78000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning 

m. m. 407 000 kr. 

8. Omkostnaderna beriiknas öka. 

(+ 134 000 kr.) 

l\ro1111/ngd('myndigheten. 

9. Lönc- och prisomräkning 

m. m. 511 000 kr. 

10. I Viixjö distrikt bör en tjänst 

som förste byråsekreterare inrättas 

for att avlasta kronofogden hans 

administrativa uppgifter. Vidare bör 

distriktet förstärkas med en förste 

kronoassistent. två biträden och en 

expeditionsvakt. (+ 432 000 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 25 000 kr.) 
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Föredraganden 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 37 061 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till I I 027 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 5 649 000 kr. eller sammanlagt 

53 737 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 

beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för bl. a. inköp av ny ofTsetutrustning har jag uoder 

anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 150 000 kr. 

Jag har även beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 

handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 15 000 kr. för inköp av vissa 

inventarier. 

För kronofogdemyndigheten har jag beräknat 181 000 kr. för en adminis

trativ tjänst och en tjänst som expeditionsvakt. 
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Länss1yrclsen. I. Lönc- och pris

omräkning m. m. 7 448 000 kr. 

2. På regionalekonomiska enhe

ten behövs en avdelningsdirektör 

med uppgift att ansvara for projekt

verksamheten samt en förste byrå

sekreterare for bl. a. arbetet med den 

s. k. DIS-enkäten. För miljötillsyn 

behöver naturvårdsenheten förstär

kas med en byråingenjör. På admi

nistrativa enheten begärs en byråas

sistent for att effektivisera ekonomi

funktionen. Länsstyrelsen förutsät

ter vidare att föreslagen tjänst for 

arhetsuppgifter i samband med all

män fastighetstaxering inrättas isär

skild ordning. ( + 457 000 kr.) 

3. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personal, praktikanter m.m. 

(+ 2 750 000 kr.) 

4. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+I 575 000 kr.) 

5. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 241 000 

kr. 
c) Omkostnaderna beräknas öka. 

( +85 000 kr) . 

Lokala skauemyndighe1erna. 

6. Löne- och prisomräkning 

m. m. I 382 000 kr. 

7. Granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen bör 

inom länet byggas ut med fyra hand

läggare och ett biträde. Vidare yrkas 

medel for tillfållig personal, prakti

kanter m. m. (+ 'l 639 000 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+ 193 000 kr.) 

Kronofogdemyndighelerna. 

9. Löne- och prisomräkning 

m. m. I 279 000 kr. 

10. I Oskarshamns distrikt bör en 

tjänst som biträdande kronofogde 

inrättas i utbyte mot en tjänst som 
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kronofogdesekreterare. Samtliga tre distrikt i liinet bör förstärkas med 

vartdera ett biträde.(+ 530000 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas minska. (- 138 000 kr.) 

FörcdmRanden 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag medclsbehovet får 

länsstyrelsen till 47 868 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 14 929 000 

kr. och ror kronofogdemyndigheterna till 9 021 000 kr. eller sammanlagt 

71 818 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. får handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 

beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för inredning av ytterligare lokaler har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 750 000 kr. 

Jag har även beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna får 

handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 5 000 kr. får upprustning av 

inventariebeståndet. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 79 000 kr. för en biträdes

tjänst i Kalmar distrikt och 5 000 kr. får engångsutgifter får inköp av 
kalkylator. 
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Länsstyrclw'n. I. Löne- och pris

omräkning m. m. I 720 000 kr. 

2. För planeringskansliet begärs 

en byrådirektör i utbyte mot en 

förste hyrå5ekreterare samt en assis

tent. För att förstärka hemkonsu

lentfunktionen yrkas en assistent. 

För att kunna fullgöra uppgifter 

inom länsläkarorganisationen och 

miljövårdens område behöver läns

styrelsen tillföras en länshälsovårds

konsulent. På regionalekonomiska 

enheten behövs en plane

ringsdirektör och en byrådirektör för 

att fullgöra de arbetsuppgifter som 

åligger enheten. För handläggning 

av främst naturreservatsärenden yr

kas en byrådirektör på naturvårdsen

heten. Enheten bör vidare tillföras 

en byråinspektör för arbetet med 

täkt- och dispensärenden samt en 

byråinspektör för landskapsvårds

planering. För att förstärka länssty

relsens resurser på byggnadsväsen

dets område behövs en byråingenjör 

på planenheten. För enheten yrkas 

vidare en byråassistent och ett kart

ritningsbiträde. För täckning av det 

bortfall av arbetskraft som uppstår 

genom borttagande av militäras

sistenten behövs en förste byrå

inspektör på försvarsenheten. För 

utbildning och övning inom civilför

svaret begärs vidare en byråassistent. 

(+I 301 000 kr.) 

3. Skatteavdelningen behöver 

förstärkas med en handläggare och 

ett biträde på mervärdeskattedetal

jen samt en assistent på datadetaljen. 

(+ 267 000 kr.) 

4. För att förstärka länsbostads

nämndsf unktionen begärs på all

männa enheten två byråingenjörer. 

Administrativa enheten bör förstär-
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kas med ett birriidc och en exreditionsvakr. Vidare hcgiirs medel li\r 

konsultuppdrag och för tillfällig personal.(+ 1 297 000 kr.) 

5. Omkostnaderna beriiknas öka.(+ 490 000 kr.l 

6. Lantrniiterienheten. a) Löne- och prisnmriikning m. 111. 100 000 kr. 

b) Lantmiiterienheten bör tillföras en bitriidande överlantmiitare i utbyte 

mot en byrådirektiir med halvticlstjiinstgöring, en assistent samt td brtrit

ningsbitriiden med halvtidstjiinstgöring. 

/.nkala ska11c111r11dir.dH'lc11. 7. Löne- och prisornriikning m. m. 32J 000 

kr. 
8. Granskningsorganisationcn för taxering i fcirsta instans blir fiirstirkas 

med ytterligare en handliiggarc. Vidare yrkas medel for tillfällig personal. 

(+ 258 000 kr.) 
9. Omkostnaderna beriiknas öka.(+ 282 000 kr.) 

l\rom1/i1gdemyndiglw1e11. IO. Löne- och prisomräkning m. m. 395 000 kr. 

11. Ytterligare medel begärs för inrättande av en biträdestjänst och för 
tillfällig personal.(+ 118 000 kr.) 

12. Omkostnaderna heriiknas öka. ( + 4 000 kr.) 

Fiir1'1irag11111/1·11 

Med hiinvisning till sammanställningen heriiknar jag medelshehovet för 

länsstyrelsen till 16 575 000 kr.. för lokala skattemyndigheten till 4 073 000 kr. 

och för kronofogdemyndigheten till 2 219 000 kr. eller sammanlagt 

22 86 7 000 kr. Jag har diirvid beräknat 176 000 kr. for handliiggare med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 
bcri1knat medel for arbetet med allmiinna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter for bl. a. inköp av ny reproutrustning har jag under 
anslagsposten Till regeringens disposition beriiknat preliminiirt 58 000 kr. Jag 
har även heriiknat 100 000 kr. till lokala skattemyndigheten för handliiggande 
personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare for lokala skattemyndigheten under anslagsposten Till 
regeringens disposition beriiknat preliminiirt 19 000 kr. för inköp av inven
tarier m. m. 

För kronofogdemyndigheten har jag beriiknat 79 000 kr. för en tjänst som 
biträde. 
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Lä mstyre/s('fl. l. Löne- 01.:h pris

om räkning m. m. 3 863 000 kr. 

2. för allmänna kontorsgöromål 

behöver planeringskansliet förstiir

kas med ett biträde. På juridiska 

enheten behövs en förste länsnota

rie. För samråd i planfrågor och en 

bred uppföljning av näringslivets 

utveckling yrkas på regionalekono

miska enheten en byrådirektör och 

en byråsekreterare. Naturvårdsen

heten bör förstärkas med en förste 

byråingenjör för tillsyn inom miljö

skyddsområdet, en förste byrå

inspektör för naturvårdsplanering 

och en karttekniker. För byggnads

teknisk rådgivning och plangransk

ning på planenheten begärs en byrå

ingenjör.(+ 812 000 kr.) 

3. För 1981 års allmänna fastig

hetstaxering bör taxeringsenheten 

förstärkas med en byrådirektör. För 

enheten yrkas dessutom tre assisten

ter. ( + 371 000 kr.) 

4. För handläggning av ärenden 

rörande administrativ service på 

administrativa enheten behövs en 

byrådirektör. Vidare begärs en assis

tent för löne- och personalärenden 

och till förstärkning av vaktmästeriet 

en förste expeditionsvakt. För hand

läggning av biblioteksärcndcn m. m. 

begärs en assistent. En assistent 

yrkas för länsläkarorganisationens 

arbetsuppgifter. (+ 449 000 kr.) 

5. Länspolischefcns expedition 

bör förstärkas med en assistent. 

(+ 83 000 kr.) 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+ 822 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 180 000 kr. 

b) Lantmäterienhetens personal 

bör utökas med en biträdande över-
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lant m:itarc och en assistent. Vidare bcriiknas omkostnaderna öka. ( + 323 000 

kr ) 
/,11Aa/11 .1ka111•mrnd~!!ht'lcma. 8. Löne- och prisomriikning m. m. 877 000 

kr. 
9. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas fem 

harnlliiggare och tre assistenter/kansliskrivare. Vidare fordras i Ronneby 

fogdni en expeditionsvakt och en telefonist.(+ 886 000 kr.) 

10. Omkostnaderna her;iknas öka.(+ 363 000 kr.) 

Kr1;1111/iw.dc111y11diglw1crna. 11. Löne- och prisomriikning m. m. 850 000 

kr. 
12. Karlshamns distrikt bör förstärkas med en kronoassistent, tvi\ hit riiclen 

och en expeditionsvakt. En tjiinst som expeditionsvakt hör även inrättas i 

Karlskrona distrikt.(+ 416 000 kr.) 
13. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 194000 kr.) 

Fiiredraga11d1'11 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyreben till 28 362 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 10 815 000 

kr. oi.:h for kronofogdemyndigheterna till 5 68 I 000 kr. eller sammanlagt 

44 858 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 

arhl:'lsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 

ber:iknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

Fiir engångsutgifter för bl. a. inköp av mindre kopieringsutrustningar har 

jag under anslagsposten Till regeringens disposition beriiknat preliminiirt 
70 000 kr. Ja!_! har iiven beräknat 300 000 kr. till lokala skattemyndigheterna 

fiir hamll:iggandc personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 
Jag har vidare for lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

rcgcrinµens dispnsition hcräknat preliminärt 9S 000 kr. för uthyte av tclcfon
vib,cl hos lokal~ sk;lttcmyndighetcn i Ronneh~· fögderi och inredning av 

ytterligare lokaler hos lokala skattemyndigheten i Karlshamns fögderi. 

för kronofogdemyndigheterna har,iag heriiknat 166 000 kr. fören exekutiv 
tjiinst och en hitriidcstjiinst i Karlshamns distrikt. 
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/_1/111111.n'/11'/i l. Liinc- OL'h pn.,

nmr:ik ning m. m. 3 384 (1(1() kr. 

2. Juridiska enheten hehiiver med 

h:insyn till ny la)!stiftning ytterligare 

en förste Wnsnotarie. Region:deko

nomiska enheten hehö,·er en fl.irstc 

byråsekreterare. för !!ennmförancle 

av Hinets naturvårctsplan heµ:irs en 

förste byråsekreterare p{1 natun·årds

enheten. Vid:ire yrkas en fiirstc hyrå

ingenjör fi)r arhctsupp11itkr innm 

111iljöv~1nkns in f(n mat ionssystem. 

Till planenheten hchihs f"ör i_i,·er

siktli)!t utredning.sarhctc m. m. en 

förste hyrt1sckreterare l'lanerirws;1v

delningen behöver vidare fiirst:irkas 

med rem assistenter. (+ %9 000 
kr.) 

3. För laxeringsenhetcn yrkas en 

hyråclirektiir Pch en assistent for 

1981 års allm;inn:: fasti!!hetstaxe

ring. För all klara verksamhetsvoly

mcn fi.ir ett normalår behöver 

hc~v:irsenheten fi.irstiirkas med fyra 
taxeri1wsintcnclcnter. för expedi

tions- och skrivfunktioncrna pt1 mer
viirclesk;1ltccnheten hehövs tv:] :1s

sistenter. (+ 854 00() kr.) 

4. Allm:inna enheten biir med 
hiinsyn till enhetens kvalificcr:1de 

arbetsuppgifter försliirkas med en 

liinsassessor. För ;idministrativa ar

hetsuppi!iftcr behiivs till liinspolis

chefens cxp.:::dil ion en l<ir-;te hyrit
sckrctcrarc. (+ 222 (/()()kr.) 

5. För admini.str<itiva enheten yr

kas en hyr[tdircktiir fiir administrati

va utvecklingsåtg:irder och en expe

ditionsvnkt. (+ 201 000 kr.l 

6. Vidare yrkas for dataenheten 

två tj;instcr som kontnrsbiträde samt 

medel fiir siirskild<1 uppdrag m. m. 

(+ 292 000 kr.) 

7. Omkostnaderna beriiknas öka. 
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hl <1. i'i1r 11\tiil""111n1<1ndc lu"alcr lur nytt l<111lhl<1hhu.s. I+ I~ 1.14 0011 \..r.J 

;-.: L1nt111:it..:1·i..:11hct<:11 al L1:i11c- od1 prisu111r:i"11i11g. 111 111 J '11) IJIJ() l\r. 

hl 0111"•1-,111;1dnn<1 hcr:il\11<1<; iil\;1. !+ ~'1-1 ()()() kr.l 

f ,,/,<1/u 1/..11111111:11t!i.1.;/1<"11·111a q Lii11c- 11Lh pri.smnr:il\ninic 111. ni. 'N<J 111111 

kr. 
JO Till l(igdcricrnc1 !-!Cll1Cns;1m1 yrl\as 111cdcl li_ir 1illl:illig pcrsn11;il. 

0111k< >'i!ll;1dcrna hc'i'iih. 11;1s iika. ( + 51 I> ()(j() hr.) 

1':1'tJ111•!··~d1•111111./1i;h1'!1·ma. 11. l .önc · od1 11riso111r:i"11in!-! 111. 111 .. '44 IHJ() 

"r 
I~. Öl\:1d ;11·hc:hhL·l;1,111i11g i ll:isskhul111s dis1rik1111cdl!ir hch"' ,1v h:1;ili

ticc'l'<1tk hitr:iden I Kristi;1nstads di.~1rik1111cdfors1i'1rrc: ;11hctsvply111 hc:ht1v ;1v 

en lli1·-,1c h11 :hc:" r,·1 c· r;i rc llir c klllllllll i llCh pcrs11nalad rn i 11isl1;11i<111. en !lirs le 

"r"111•-is-,istc·11l. l\1.< "':ililircr;1dc hi1r:idcn och en exp..:diti<111s\<1"1 ,\,en 

\ngelh.il1m distri"t biir l'iir.st;irh.as med fyra kvaliliu.:r;idc hi1t:iden. Fn 

l\n1111>f11gdcscl\retcr:1rc yrl\as för att tillgodose l:i11c1s vik;1riahhc·lln\' 

(+ l 33~ 000 l\rl 

U. Omk11.-,111:1tlcrna bcr•i"nas minsl\a. (- 158 000 kr.) 

{'iir1'1/ra.~<lll1/1·11 

!\kd hiimisning till s;1rn111anstiillningen beriiknar jag rnedelshehllvct fiir 

liinsst1relsen till --IS I 11 I 000 "r .. för lokala skattemyndigheterna till I~ n10 000 

kr. och li'ir kmnnfogdc111y11dighc1erna till 10 889 000 kr .. eller s:1111rnanl:igt 

74 700 000 kr. Jag har (J;irvid hcriikn:lt 340 ono kr. för handliiggarc. en med 

arbetsuppgifter inlllll tkt rcgionalpnlitisb arhetsn111rt1det od1 två tlir :11·ar

bctning J\ hc.-;\ jrsh<1bnscr inom ska\tcfiir\'altningcn. fog har iivcn hcr:iknat 

medel llir :1rhetet med all111ii1111a fastighcts1axeringen. 

För '-'ng:'111gsutgiflcr mr inredning av ytterligare lokaler och inkiip av 

111;1ppaut"111:.11cr har i:1g under an,J;tgsp<Jslen Till re[!c1·ingcns disp11si1inn 

bcriil\11:1t prclin1in:irt ~ 4tJJ 000 kr. Jag har:h·cn hcriil\nat ~00 llOO kr. till lnk:1la 

sk;1tlerny11dighL'terna fiir hanclliiggande perS<lll:tl frir uthyggn:idcn av sbttc

kontrolkn. 

För k111noli1gde111ymlighctcrna har ,iag beriiknat 41.17 00(1 kr. för en hitrii

dc·ai:insl i I Lisslcholm' distrikt, fiir en exekutiv tiiinst, en hitriidestjiinst <lL'h 

en cxpcditions1;1kt i Kriqi;111stads distrikt samt för tv~ bitriidcs1.iiins1cr i 

.i\ngelhulim distrikt. 
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Ui111m·rc/1('/I. I. Liinc- m·h pris
omr:ikning m. 111. 11 (136 ()()(J kr. 

2. PL1neringskanslich per.-.nn;1l 

behi·ivcr utökas med en assi.-,tcnt. 

för arbetsuppgifter i11t)11l den vrkcs

m:issiga tralikcn pi1 juridiska enhe
ten heglirs en for.,te hyr[1'icl\rctcrnrc. 

För den fortg[1ende utbyggnaden av 
plancringsverksamheten m m. yr

kas P<\ rcgionalcko1wmiska enheten 
en hitriidandc pl;ineringsdircktiir. p,\ 
naturdrdsenheten fordr;1s \"ttcrliga

re en kartritare. Enheten bi"ir \'idare 
tillföras en !l\rste byräin~pektör fi.\r 
arbetet med t:ikt:irendrn. För led
nings- och s;imordningsuppgif!er på 

planenheten yrkas en bitrlidande 
länsarkitekt. Till försvarsenhetcn 
beg:irs en byråinspektör mr planliigg

ning inom kiirnkraftsområdet m. m. 
Med hiinsyn till arbetsbelastningen 

bör länsantikvarien förstlirkas med 
en byr[idirektör. t+ 880 000 kr.) 

J. Besvärsenhcten hör ti\lddas tre 
tax.~ringsintemlentcr, en förste byrå
sekreterare, två assistenter och två 
biträden. För 1981 års allmlinna fas
tighetstaxering yrkas på taxcringsen
heten en förste byråsekreterare och 
en assistent. Vidare bör dataenheten 
förstlirkas med två bitr:iclen fiir regi
streringsarbcte. ( + I I 34 000 k n 

4. För utökade arbetsuppgifter 

inom kilometerskatten hehöver all

männa enheten först;irkas med en 

förste byråsekreterare och en b~-rttas

sistcnt. I+ 195 000 kr.) 
5. för tillsyn av bl. a. bcvaknings

företag fordras två handl;iggare på 

J:inspolischcfcns expedition. 
(+ 222 ono kr.l 

6. rör skötseln av l:insstyrelscns 

arkiv hehövs en arkivassistent till 

administrativa enheten. För arhetet i 
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tclcli_im:i.xcln hL·g;irs vidare tv[1 hitr:iden. Vidare 1rkas yl!erligare en expedi

tionsvakt '.'>dllll <:11 ~h-;istent som inli)rmatiir i den nya förvaltning.'ihy1;gnaden. 

(+ ..\01 000 kr.) 
7 Vidare beg:irs medel för tillfallig personalm. m. (+ 3 872 UO() kr.) 

8. OmkllStll~tdcrna her:iknas öka.(+ 2..\ ..\65 oon kr.) 
11. I.antm:it.:ricnhcten. a) I.iinc- och prisnrmiiknin,l! m. m. J6..\ 000 kr. 

h) Om kust naderna ber:ik nas iika. ( + :no 000 kr.) 

L!ikalo 1k1111,·1m 11dii.;lll'1emu. 10. Liine- och prisomr:ikning m. m. 6 355 000 

kr. 
11. För fortsatt utbyggnad av granskningscnhcterna fordras ytterligare 13 

handl:iggare. (+I 2% 000 kr.) 
12. Gt:mensamt !lir fiit;derierna bcg:irs vidare medel i(:\r tilll:illig perslmal. 

bl. a. fiir anstiillning av fem extra landskanslistcr i hcfordringsg:ång:. 

!+ l 8i3000 kr.) 

13. Omkostnaderna bcr;iknas iika. !+ 228 (X)() kr.) 

f\ro11!i/(1gdr•m1·11dighc1cmr1. !..\. Liinc- och prisomr:ikning m. m. 5 05..\ 000 

kr. 

15. För att i samarbete med polismyndigheten be Limpa den ekonomiska 

brottsligheten behövs en kronokommissarie och en förste kronoassistelll i 

\fal mö distrikt. En kronofogdetj;inst bör inriittas i Ystads distrikt på grund av 

ökad arbetsbelastning. Gemensamt för distrikten yrkas medel för tillf1illig 

pc rsonal. < + 2 000 000 kr.) 
16. Omkostnackrna ber:iknas öka.(+ 6ti8 000 kr.) 

Fiin·rlruga11dc11 

Med h;invisning till sammanst:illningen bcriiknar jag mcdelsbchovet för 

Wnsstyrelsen till 102 557 000 kr., för lokal:i skattemyndigheterna till 

SI 257 000 kr. och för k ronot"ogdemyndigheterna till Jti J 17 000 kr .. eller 
sammanlagt 190 131 000 kr. Jag hardiirvicl her:iknat 340000 kr. för handläg

gare, en mec.I arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsomriidet och 

tvä för avarbetning av besv:irsbalanser inom skatteförvaltningen. Jag har 

iiven beriiknat medel för arbetet med allmiinna fastighetstaxeringen. 

rör cngängsulgihcr för bl. a. inredning av yllcrligarc lokaler har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition bcr:iknat preliminiirt 9 170 000 kr. 

Jag har iiven ber:iknat I JOO 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 

handhiggandc personal för utbyggnaden av skallekontrollen. 

Jag har vidare for lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition heriiknar prcliminiirt 290 000 kr. för inköp a,· 
inventarier m. m. och för flyttning av lokala skallemyndigheten i Lunds 

fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beriiknat 207 000 kr. för en krono

fogdetjiinst i '(stads distrikt och en bitriidcsljiinst i Malmö distrikt. Vidare har 
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jag under anslagsposten Till regeringens disposition berliknat preliminärt 

145 000 kr. för hl. a. flyttning av kronofogdemyndigheten i Lunds distrikt och 

250 000 kr. l'ör insatser mot den ekonomiska brottsligheten i Malmö 

distrikt. 
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Ui11ss1yre/sen. I. Lönc- och pris

omriikning m. m. 4 354 000 kr. 
2. Plancringskansliet bör tillfiiras 

en byråsekreterare för priskontroll
verksamhcten och ett kvalificerat 
biträuc. Arbetsvolymen p<~ juridiska 
enheten motiverar att enheten till
fors en liinsassessor. För handliigg
ning av viktigare planeringsuppgifter 

bcgiirs på regionalekonomiska enhe
ten en byrådirektör. Naturvårdscn
hetens expedition bör förstärkas med 
ett kvalificerat bitriide och en förste 
byråingenjör för det praktiska prov
tagnings- och analysarbetet. För 
handläggning av ärenden rörande 
allmän naturvård begärs en byrådi
rektör. Till förstärkning av planen

heten behövs en arkitekt. För verk
samhet inom området räddnings
tjänst bör försvarsenheten tillföras 
en byrådirektör. Gemensamt för 

länsveteriniiren och liinsantikvarien 
begärs ett kvalificerat biträde. 
(+I 090 000 kr.) 

3. För handhavandet av skatteav
delningens arkiv m. m. begärs två 
assistenter. För processforingen på 
hesvärsenheten yrkas en taxerings
intendent. Enheten bör vidare till
föras två kvalificerade biträden. Mer
värdeskatteenheten bör förstärkas 

med en byrådirektör. Dessutom bör 
dataenheten tillföras en förste opera
tör, en operatör samt två assistenter. 

(+ 932 000 kr.) 

4. Med hänsyn till arbetsbelast

ning bör körkortsregistret på allmän
na enheten förstärkas med ett kvali
ficerat biträde. Även länspolische
fens expedition bör tillföras ett kvali
ficerat biträde. Administrativa enhe
ten behöver en arkivassistent och en 
tryckare. ( + 331 000 kr.) 



Prop. 1979/80: IOO Bilaga 18 Kommundepartementet 51 

5. Vidare begiirs medel for tillfällig personal m. m. 
6. Omkostnaderna heriiknas öka.(+ 4 893 000 kr.) 
7. Lantmiiterienheten. a) Lönt:- och prisomräkning m. m. 135 000 kr. 
bl Enheten hiir fiirstiirkas med en byråingenjör. Vidare beriiknas omkost-

naderna minska.(+ 79 000 kr.) 
/,nkala ska11e111i·1u/~~he1cma. 8. Löne- och prisomräkning m. m. 419 000 

kr. 
9. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

tolv handliiggare. Falkenbergs fögderi hör dessutom förstärkas med två 

biträden. På grund av bcfölkningsökningen inom fögderiet begärs till 
Kur.gsbacka fögderi ytterligare två fögderiassistenter, en assistent och ett 
bitriide. Vidare begärs till Varbergs fögderi en telefonist. För samtliga 
fögderier inom länet yrkas medel för tillfällig personal.(+ 2 741 000 kr.) 

10. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 1317000 kr.) 
Kro1111/i1gdcmrndighC1crna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 839 000 

kr. 
12. I Halmstads distrikt bör en tjänst som kronofogde inriittas i utbyte mot 

en tjfost som kronofogdesekreterare. Vidare hör på grund av ökad arbetsbe
lastning en kronoassistenttjänst och två biträdestjänster inrättas. Varbergs 
distrikt behöver förstiirkas med en kronofogde för bl. a. alltmer komplicerad 
indrirning i allmiinna mål. I distriktet hör även inrättas en tjänst som förste 
kronoassistent i utbyte mot en kronoassistenttjänst samt en tjänst som 
biträde. Gemensamt för liinets distrikt begärs medel för extra personal. 
(+ 735 000 kr.) 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 664 000 kr.) 

Föredraganden 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 44 606 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 13 522 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 7 509 000 kr. eller sammanlagt 
65 637 000 kr. Jag har därvid beräknat 277 000 kr. för handläggare, en med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet och en för skatte
kontroll inom mervärdeskatteområdet. Vidare har jag beräknat 185 000 kr. 
för två operatörer inom dataenheten. För arbetet med allmänna fastighets
taxeringen har jag beräknat medel. 

För engångsutgifter för bl. a. inköp av inventarier m. m. har jag under 
anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 169 000 kr. 
Jag har även beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 
handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 75 000 kr. för upprustning av 
maskiner och möbler hos länets lokala skattemyndigheter. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 263 000 kr. till förstärkning 
av Varbergs distrikt med en tjänst som kronofogdesekreterare och en 
biträdestjänst samt av Halmstads distrikt med en biträdestjänst. 
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Lä11s.11yrelsen. l. Löne- \lch pris
omriikning m. m. 11 977 000 kr. 

2. Linsslyrclscn yrkar inga nya 
ljiinster men framhåller all behov av 

förstiirkning av personalresurserna 
finns inom flera enheter. 

J. Omkostnaderna beräknas 
minska. (-594000 kr.) 

4. Lantmäterienheten. a) Löne
och prisomriikning m. m. 242 000 
kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. 
(+ 365 000 kr.) 

Lokala skattemyndighet<'rna. 

5. Lönc- och prisomriikning m. m. 
7 924 000 kr. 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 
(+ I 369 000 kr.) 

Kron(J(ogdemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning m. m. 
4 385 000 kr. 

8. Indrivning hos juridiska perso
ner har ökat kraftigt i Göteborgs 
distrikt. Två tjänster som förste kro
noassistenter behövs härför. I Udde
valla distrikt yrkas en bilriidesljänst. 
(+ 265 000 kr.) 

9. Omkostnaderna beriiknas öka, 
bl. a. med 1 525 000 kr. avseende 
kostnader för kronofogdemyndighe
tens i Göteborgs distrikt flyttning till 
andra lokaler.(+ 2 629 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiill

ningen beräknar jag medelsbehovet 
för länsstyrelsen till 100 061 000 kr., 
för lokala skattemyndigheterna till 

63 603 000 kr. och för kronofogde
myndigheterna till 37 530 000 kr. 
eller sammanlagt 201 194 000 kr. Jag 
har därvid beräknat 153 000 kr. för 

handläggare med arbetsuppgifter 

inom det regionalpolitiska arbetsom-



Prop. 1979/80: I 01~ Bilaga 18 Kommumkpartcmcntl't 53 

rådet. Jag har även beräknat medel for arbetet med allmiinna fastighetstax
eringen. 

För engångsutgifter for inköp av skriv- och mappautomater samt ny 
offsctutrustning har jag under anslagsposten Till regeringens disposition 

beriiknat preliminärt 225 000 kr. Jag har iiven beräknat I 000 000 kr. till lokala 

skattemyndigheterna för handläggande personal för utbyggnaden av skatte
kontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterrni under anslagsposten Till 

regeringens disposition beriiknat preliminärt 1 300 000 kr. för inköp av 
inventarier och telefonväxel i samband med nyttning av lokala skattemyn
digheterna i Kungälvs, Munkedals och Uddevalla fögderier. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 183 000 kr. för två 
exekutiva tjänster i Göteborgs distrikt. För engångsutgifter under anslags
posten Till regeringens disposition har jag beräknat preliminärt 400 000 kr. för 
inredning av nya lokaler för myndigheterna i Göteborgs och Uddevalla 
distrikt. 
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Länsslyrl'iscn. I. Löne- och pris

omriikning m. m. 5 71 I 000 kr. 

2. På juridiska enheten hehövs for 

handliiggning av bl. a. miljöskydds

och naturvårdsärenden en liinsasses

sor. Vidare kräver nya arbetsuppgif

ter rörande taxi- och turisttrafik 

ytterligare en handliiggare på enhe

ten. För regionalekonomiska enhe

ten yrkas en byrädirektör för åtgärds

inriktad planering. Naturvårdsenhe

ten bör tilldelas en förste byråinspek

tör för arbetsuppgifter inom den 

fysiska riksplaneringen och en förste 

byråingenjör för tillsynsfunktionen 

enligt miljöskyddslagen. (+ 551 000 
kr.) 

3. Taxeringsenheten bör förstär

kas med en assistent och ett biträde. 

Vidare bör besvärsenheten med hän

syn till arbetshelastningen tilldelas 

ytterligare tre taxeringsintendenter 

och två biträden. För kontroll av 

bl. a. skatt på begagnade bilar på 

mervärdeskatteenheten yrkas en 

förste byråsekreterare. Dataenheten 

behöver en skiftledare. ( + 897 000 
kr.) 

4. På administrativa enheten 

fordras en byrådirektör för arbets

uppgifter inom det personaladmi

nistrativa området. För det alltmer 

omfattande arbetet med lönegaranti

ärenden behövs en förste byråsekre

terare. Vidare yrkas en arkivassistent 

och ett kvalificerat bitäde till lönede

taljen. ( + 385 000 kr.) 

5. Vidare yrkas medel för biträ

despersonal, tillfällig personalm. m. 

(+ 1125 000 kr.) 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+ 3 953 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. a) Löne-
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uch prisomriikning m. m. 180 000 kr. 

bl För arbetsuppgilier med fastighetsregistrering bör lantmiiterienheten 
tillclelas ytterligare en byråassistent. Vidare beriiknas omkostnaderna öka. 

(+ 273 000 kr.) 
J.okala skmtemrndighctema. 8. Löne- och prisomriikning m. m. 1216000 

kr. 
Q_ För all kunna utnyllja den handläggande personalen på el! effektivt säll 

behöver fögderierna inom länet förstärkas med nio biträden. Vidare yrkas 

medel för tillfallig personal.(+ I 414 000 kr.) 
JO. Omkostnaderna beriiknas öka.(+ 100000 kr.) 
Kro11ofägdc111r11dighc1cma. 1 I. Löne- och prisomräkning m. m. I 030 000 

kr. 
12. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 76 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 64 265 000 kr., för lokala skallemyndigheterna till 24 675 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 13 169 000 kr. eller sammanlagt 
102 109 000 kr. Jag har därvid beräknat 463 000 kr. för handläggare. en med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet, en får skattekon
troll inom mervärdeskalleområdet och två för avarbetning av besvärsbalan
ser inom skatteförvaltningen. Jag har även beräknat medel för arbetet med 
allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för bl. a. inköp av säkerhetsskåp och kopicringsutrust
ning har jag under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat 

preliminärt 85 000 kr. Jag har även beräknat 600 000 kr. till lokala skatte
myndigheterna får handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrol
len. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 75 000 kr. för inköp av plåtskåp 
och utbyte av maskinbeståndet. 

För kronofogdemyndigheterna har jag för engångsutgifter för bl. a. 
anskaffning av vissa maskiner beräknat 20 000 kr. 
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Lä11sstrrel1·en. I. Löne- och pris

omräkning m. m. 4 812 000 kr. 

2. Priskontorct på planerings

kansliet bör förstärkas med l vå byrå

assistenter. för avlastning av plane

ringsdirektören behöver regional

ekonomiska enheten förstärkning 

med en biträdande planeringsdirek

tör. Enheten bör vidare tilldelas en 

förste byråsekreterare. För tillsyn 

inom miljövården på naturvårdsen

heten fordras en förste byråingenjör. 

Vidare bör enhetens expedition för

stärkas med en assistent. På planen

heten begärs en länsbyggnads

inspektör för länsstyrelsens verk

samhet inom byggnadsväsendets 

område. Vidare yrkas att en tjänst 

som extra biträdande länsarkitekt er

sätts med en fast tjänst som biträ

d:rnde länsarkitekt. Väsent!igt u:

ökad arbetsbelastning medför behov 

av en biträdande länsveterinär. För 

att avlasta länsantikvarien yrkas en 

amanuens. ( + I 157 000 kr.) 

3. Till förstärkning av lednings

och kontrollfunktionerna fordras en 

byrådirektör på mervärdeskattcen

heten. För kontrollfunktioner yrkas 

vidare två assistenter. Till besvärs

enheten begärs en assistent. 

(+ 371 000 kr.) 

4. Länspolischefens expedition 

behöver förstärkas med en biträdan

de länspolischef, en assistent och ett 

biträde.(+ 314000 kr.) 

5. Administrativa enheten behö

ver ytterligare en expeditionsvakt för 

att klara den kraftigt ökade repro

verksamheten samt en arkivassis

tent. ( + 16 7 000 kr.) 

6. Vidare begärs medel för tillfål

lig personal m. m. (+I 584 000 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 
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( + 852 000 l\r. I 
8. Lantm~iterienheten. a) Löne- och prisomr~ikning m. m. 409 000 kr. 
b) för ledning och samordning av fastighetsregistreringcn begärs en 

byrådirektör. Vidare yrkas ett bitr:ide för arbetet inom enhetens forr~i\lnings

arkiv. Omkos\naderna beräknas öka. <+ 323 000 kr.) 
Lokala ska1temyndighcterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 546 000 

kr. 
10. rör granskningsorganisationen inom skatteadminislrationen bcgUrs 

fem handläggare. För biträde åt handläggare och för registreringsarhete yrkas 
två kansliskrivare till Lidköpings fögderi. På grund av den stora befolknings
ökningcn behöver Tidaholms fögderi först:\rkas med två biträden. Vidare 

yrkas medel för tilllallig personal för fögderierna gemensamt. ( + I 288 000 

kr.) 
11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 154 000 kr.} 
Krom!fi>gdemyndighetcma. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 960 000 

kr. 
13. Samtliga fyra distrikt i länet bör förstärkas med biträdespersonal. 

(+560000kr.) 
14. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 253 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 45 085 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 15 534 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 619 000 kr. eller sammanlagt 
70 238 000 kr. Jag har diirvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. För förstiirkning 
inom rnerviirdcskattecnheten har jag bcriiknat 206 000 kr. för en handliiggare 
och ett biträde. Jag har liven ber:iknat medel för arbetet med allmiinna 
fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för bl. a. inköp av skriv- och rnappautomat och 
inredning av ytterligare lokaler för skatteavdelningen har jag under anslags
posten Till regeringens disposition beräknat prelirnin;irt 312 000 kr. Jag har 
iiven beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handliiggande 
personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 185 000 kr. för bl. a. viss 

arkivutrustning och Oyttning av lokala skattemyndigheten i Lidköpings 
fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beriiknat 79 000 kr. för en biträdes
tjänst i Falköpings distrikt. Jag har vidare under anslagsposten Till regering
ens disposition beriiknat prcliminiirt 35 000 kr. för flyttning av myndigheten i 
Mariestad. 
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Ui11.1szrrclscn. I. Löne- och pris
omräkning m. m. 4 704 000 kr. 

2. Starkt ökande arbetsuppgifter 

på regionalekonomiska enheten 
fordrar en försttirkning med en av

delningsdirektör, en byråcfircktör 

samt två förste byrå~ckreterare. 

(+ 513 000 kr.J 

3. För avarbetande av stor iircn

debalans bör besvärsenheten förstär

kas med en taxeringsintendent. För 
mcrvärdeskatteenhetcn begärs en 

byrådirektör för registreringskon

trollen. Taxcringsenheten behöver 
förstärkas med två biträden . 
(+398000kr.) 

4. För handläggning av ärenden 

om exekutiv försäljning och vägtra

fikskatt på allmänna enheten fordras 

en länsassessor. Administrativa en

heten behöver förstärkas med en 

byråsekreterare för servicefunktio

nen, en förste byråsekreterare for 

personalfunktionen samt en byrå
sekreterare för handläggning av 
lönegarantiärcnden. (+ 415 000 kr.) 

5. Vidare yrkas medel för tillfällig 
personal, praktiktjänstgöring m. m. 

I+ 972 000 kr.) 
6. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 300 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 154 000 

kr. 
bJ Lantmäterienheten behöver 

förstärkas med en byråassistent och 

en karttekniker. Vidare beräknas 

omkostnaderna öka.(+ 273 000 kr.) 

Lokala skarremyndighererna. 

8. Löne- och prisomräkning m. m. 

I 462 000 kr. 

9. för tillkommande arbetsupp

gifter till följd ·av den s. k. RS-refor

men behöver Karlstads fögderi för-
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stiirkas med tva biträden, Sunne fögderi med ett bitriidc och Siiflle fögderi 
med en assistent. För samordnings- och uppföljningsarbetc yrkas hos Arvika 
fögderi en assistent. Karlstads fögderi bör tilldelas en assistent för arbetsled
ning avseende registrerings- och terminalarbeten. ( + 492 000 kr.) 

JO. Vidare yrkas medel för tillfällig personal, ersättningsrekrytering m. m. 

(+ 690000 kr.) 
11. Omkostnaderna beriiknas öka. ( + 851 000 kr.) 
Kru11<1fägdc111y11dighc1cma. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 820 000 

kr. 
13. I Karlstads distrikt har fältgrupperna svag bemanning. Diirför yrkas 

tjänster för två kronoassistenter och två bitriiden som förstärkning. Kristi
nehamns och Sunne distrikt bör tillföras vartdera ett biträde. Vidare yrkas 

medel för tillfällig personal. ( + 450 000 kr.) 
IO. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 185 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 44 570 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 18 487 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 10 645 000 kr. eller sammanlagt 

73 702 000 kr. Jag har därvid beräknat 276 000 kr. för handläggare med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 
beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för förhyrning av skrivautomat och inköp av inven
tarier m. m. har jag under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat 
preliminärt 66 000 kr. Jag har även beriiknat 400 000 kr. till lokala skatte
myndigheterna för handliiggande personal för utbyggnaden av skattekontrol
len. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 280 000 kr. för nyttning av 
lokala skattemyndigheten i Hagfors fögderi och inköp av inventarier och 
telefonväxel hos lokala skattemyndigheten i Karlstads fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 162 000 kr. för en exekutiv 
tjänst och en biträdestjänst i Karlstads distrikt. För engångsutgifter har jag 
beräknat 5 000 kr. för inköp av kalkylator i nämnda distrikt. Vidare har jag 
under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 20 000 
kr. for flyttning av myndigheten i Sunne distrikt. 
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Lä11.1styre/\i'fl. 1. Lönc- och pris
omriikning m. m. 4 569 000 kr. 

2. För arhetet med liinsplanc
ringen på regionalekonomiska enhe
ten hehövs en avdelningsdircktör. 

På naturvårclsenhetcn fordras en 
förste hyråingenjör för handlliggning 

av ärenden enligt miljöskyddslagen. 
För ökade arhetsuppgifter inom läns-
veterinärens verksamhetsområde 
behövs en biträdande länsveterinär. 
Hos liinsantikvarien yrkas en ama
nuens för handliiggning. ( + 494 000 

kr.) 

3. För registreringsarbete på data
enheten fordras två assistenter. En 
assistent behövs även för bilregistret 
på allmänna enheten. ( + 249 000 
kr.) 

4. För utskriftsarbete o. cl. på 
liinspolischefens expedition begärs 
ett biträde. Det ökade behovet av 
utbildning och information kräver 
ytterligare en assistent på admi
nistrativa enheten. Vidare yrkas en 
halvtidstjiinst som personalkonsu
lent.(+ 229000 kr.) 

5. Vidare yrkas medel för tillflillig 

personal, praktiktjänstgöring, kon
sulter m. m. (+ 2 360 000 kr.) 

6. Omkostnaderna beräknas 
minska. (- 266 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 163 000 
kr. 

bl Omkostnaderna beriiknas öka. 
(+ 8 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 

8. Löne- och prisomräkning m. rn. 

I 560 000 kr. 
9. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen behö

ver länets fögderier fem handlägga

re.(+ 498 000 kr.) 
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10. Omkostnaderna beriiknas öka. (+ 562 000 kr.) 

A'm110/i1gclemy11digheterna. 11. Löne- och rrisomriikning m. m. 939 000 

kr. 
12. Den ökade arbetsbelastningen och större arbetsvolymen medför behov 

av ett biträde i Karlskoga distrikt och två bitriiden i Örebro distrikt. ( + 236 000 
kr.) 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 526 000 kr.) 

l'iiredraganden 

Ml!d hiinvisning till sammanst~illningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 44 363 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 15 123 000 
kr. och får kronofogdemyndigheterna till 9 251 000 kr. eller sammanlagt 
68 737 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 
beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

för engångsutgifter för inköp av ny tjänstebil och vissa inventarier har jag 
under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 

204 000 kr. Jag har även beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna 
får handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

'·,':11 
-.· I 
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l.ii111strref\e11. I. l.iine- och pris
omriilrning m. m. 4 060 000 kr. 

2. Den utökade arhetshelast-

ningen på juridiska enheten medför 

hehov av y11erligare en liinsassessor. 

För regionalekonomiska enheten he
giirs förstiirkning med en kvalifice
rad handliiggare och en förste hyn\

sekreterare. För all avlasta liinsan
tikvarien yrkas en tjiinst som anti
kvarie med kulturhistorisk kompe
tens. ( + 330 000 kr.> 

3. for handläggning av ärenden 

rörande den allmänna fastighetstax

eringen behövs en byrådirektör. 
Vidare hegiirs att två tjänster som 

assisrent/kansliskrivare förs inom 

personalplanen. Unsstyrelsen yrkar 

dessutom medel för tillfällig perso
nal.(+ 479 000 kr.) 

4. Omkosrnaderna heriilrnas 
minska. (- 234 000 kr.) 

5. Lantmiiterienheten. a) Löne
och prisomräkning 111. 111. 109 000 

kr. 
b) Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 20 000 kr.) 
Lnkala ska11emr11dighc1cma. 

6. Löne- och prisomräkning m. 111. 

I 065 000 kr. 
7. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen behö

ver länets fögderier fyra handlägga

re. ( + 400 000 kr.) 

8. Vidare begärs medel för tillfäl

lig personal m. m. (+ 867 000 kr.) 

9. Omkostnaderna beräknas 

minska. (- 64 000 kr.) 

Krn11ofögdcn11·11dighe1cma. I 0. Lö-
ne- och prisomriikning m. m. 

753 000 kr. 

11. I Köpings distrikt bör en tjänst 
som kronokommissarie inrättas i 
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uthvte mot en tjiinst som forstc kronoassistent. hir tillt:illig personal 

hcgiirs medel.(+ 290000 kr.) 

12. Omkostnaderna beriiknas minska. (- 145 000 kr.\ 

Fiir.·dn1ga111/c11 

Med hfovisning till sammanstlillningen berliknar jag medelsbehovet för 
liinsstyrclsen till 40 308 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 13 863 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 614 000 kr. eller sammanlagt 

h2 785 000 kr. Jag har diirvid heriiknat 340 000 kr. för handlliggare, en med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområd::t och två för avar
hetning av hesviirsbalanser inom skatteförvaltningen. Jag har även beriiknat 
medel for arbetet med allmiinna fastighetstaxeringen. 

riir engångsutgifter för inköp av ordbehandlingsutrustning har jag under 
anslagsposten Till regeringens disposition hcriiknat prcliminiirt 50 000 kr. Jag 
har även beräknat 400 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläg
gande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare rör lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition berliknat prcliminiirt 25 000 kr. for inköp av inven
tarier m. m. till länets lokala skattemyndigheter. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beriiknat 93 000 kr. för en exekutiv 
tjänst i Viisterås distrikt. Under anslags posten Till regeringens disposition har 
jag bcriiknat preliminärt 25 000 kr. för kostnader i samband med flyttning av 
myndigheten i Köping. 
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Lämsryrcl~cn. I. Löne- och pris

omr~ikning m. m. 6 519 000 kr. 

2. Regionalekonomiska enheten 

behöver först~irkas med dels en bitrii

dandc planeringsdirektör för vissa 

lednings- och samorclningsuppgifter 

dels en byrådirektör för handl~igg

ning av det utökade lokaliserings

och glcsbygdsstödet m. m. Led

ningsfunktionen på naturvårdsen

heten måste förstiirkas med en biträ

dande naturvårdsdirektör. För att 

möj\iggöra bearbetning i dator av 

miljödata bör enheten vidare tillfbras 

en förste byråingenjör. För natur

vårdsenheten yrkas även en assis

tent. För ökade krav på insatser inom 

den översiktliga planeringen behövs 

en biträdande länsarkitekt på plan

enheten. På juridiska enheten kräver 

den utökade arbetsbelastningen yt

terligare en länsassessor.( + 856 000 

kr.) 

3. Taxeringsenheten bör tilldelas 

en byrådirektör och en kansliskriva

re för arbetet med bl. a. fastighets

taxering. För förstärkt skallekontroll 

på mervärdeskatteenheten yrkas en 

byrådirektör. (+ 319 000 kr.) 

4. För kontroll av kilometerskatt 

på allmiinna enheten begärs en 

handläggare. För beredning av 

fr~imst polismyndighetsärenden be

hövs en assistent på länspolischefens 

expedition.(+ 212 000 kr.) 

5. Administrativa enheten bör 

förstärkas med två byråsekreterare 

och en arkivassistent. ( + 191 000 

kr.) 

6. Vidare yrkas medel för prakti

kanter m. m. (+ 525 000 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+ 5 250 000 kr.) 

8. Lantmäterienhet en. 
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a) Lönc- och prisomrlikning m. 111. 284 000 kr. 

b) Medel bcg[irs får utbyte av extra expeditionsvakt mot löneplansanst:illd 

samt ett extra biträde. Vidare yrkas medel för tillf:.illig inlåning av personal för 

registreringsarbeten och för ajourhållning av fastighctskartan. Omkostnader

na ber;iknas öka.(+ 770 000 kr.) 

Lokala skar1c111y11dighercma. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 2 045 000 

kr. 
10. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen beglirs 

en handläggare per fögderi inom liinet. Borliinge fögderi bör dessutom 

tillföras en expeditionsvakt. I+ 535 000 kr.) 

11. Vidare yrkas medel för 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

(+ 950000 kr.) 

12. Omkostnaderna ber:iknas öka.(+ 1192000 kr.) 

Krom1/ngdcmy11dighercma. 13. Löne- och prisomräkning m. m. I 368 000 

kr. 
14. Arbetssituationen for hiträdespersonalen vid myndigheterna är otill

fredsställande. I Borliinge och Mora distrikt behövs vartdera tre biträden samt 

i Falu distrikt ett biträde. (+ 573 000 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. I+ 507 000 kr.) 

Föredraganden 
Med hlinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 50 282 000 kr., för lokalaskattemyndigheterna till 18 464 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 10 301 000 kr. eller sammanlagt 

79 047 000 kr. Jag har därvid beräknat 276 000 kr. för handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet och för skattekon

troll inom mervärdeskatteområdet. Jag har även beräknat medel för arbetet 

med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för inköp av inventarier m. m. har jag under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 71 000 kr. Jag har 

även beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande 

personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 200 000 kr. för bl. a. flyttning av 

lokala skattemyndigheten i Ludvika fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag under anslagsposten Till regering

ens disposition beräknat preliminärt 35 000 kr. för bl. a. inköp av inventarier 

och kopieringsapparat. 

5 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr /0(~ Bil. 18 
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Uims1rrdse11. I. Löne- och pris
omriikning m. 111 . .S 253 000 kr. 

2. För tillsynsuppgifter inom mil
jöskyddsområdet yrkas en förste 
byråingenjör. Vidare begärs ett bitrii
de för terminalarbete. För att bistå 
kommunerna med samrådskontak
ter m. m. bör planenheten tilldelas 
en byrådirektör. För den regionalpo
litiska planeringen m. m. på regio
nalekonomiska enheten yrkas en by
rådirektör och en förste byråsekrete
rare.(+ 533000 kr.) 

3. För den allmänna fastighets
taxeringen 1981 begiirs en avdcl
ningsdircktör på taxeringsenhetcn. 
(+ 140000 kr.) 

4. På administrativa enheten be
hövs en förste byråsekreterare för 
utvecklingsarbete med bl. a. verk
samhetsplanering. Enheten behöver 
vidare förstärkas med en arkivassis
tent och en tryckare. (+ 279 000 
kr.) 

5. Vidare yrkas medel för kon
sultuppdrag och större regionala 
undersökningar. ( + 180 000 kr.) 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 
(+ 2 406 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning 

m. m. 231 000 kr. 
b) Enheten bör tilldelas medel för 

övertagandet av fastighetsregistre

ringen i Sandviken. Vidare beräknas 

omkostnaderna öka.(+ 100000 kr.) 

Lokala skattemyndighcrema. 

8. Löne- och prisomräkning 
m. m. 1 095 000 kr. 

9. För extra arbetsuppgifter med 

anledning av 1981 års allmänna fas
tighetstaxering begärs medel för till

fällig personal motsvarande sex års
arbetskrnfter. ( + 4 71 000 kr.) 
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10. Omkostnac.krna bcriiknas minska. (- 75 000 kr.I 
K ro110/(1gde m1 wlig lw f <'rllil. 

11. Löne- och prisomräkning m. m. 1312000 kr. 

67 

12. I G~ivle, Hudiksvalls och Sandvikens distrikt bcg~irs pcrsonalllirstärk
nini? med sammanlagt sex biträdestjänster. I+ 475 000 kr.J 

13. Omkostnaderna beräknas minska. (- 152 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 
länsstyrelsen till 46 083 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 18 572 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 11 608 000 kr. eller sammanlagt 
76 263 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 
beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för inköp av ny tjänstebil har jag under anslagsposten 
Till regeringens disposition beräknat preliminärt 75 000 kr. Jag har även 
beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande 
personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 
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Lii11ssrrrl'f5c11. I. Löne- och pris

omräkning m. m. 5 284 000 kr. 

2. Plancringskanslicts personal 

bör utökas med en hyrådirektör, en 

förste byråsekreterare samt för admi

nistrativ service två assistenter . 

Vidare föreligger behov av ytterliga

re två byråassistenter och ett biträde 

på priskontoret. På juridiska enheten 

behövs för ärenden rörande den 

samordnade älgjakten en förste byrå

sekreterare och ett kvalificerat bitrii

de. Trafikregistret behöver förstär

kas med ett bitrlide. För att avlasta 

planeringsdirektören begiirs en av

delningsdirektör på regionaleko

nomiska enheten som också bör ut

ökas med tre byrådirektörer, en 

förste byråsekreterare och två ama

nuen~er. För geokemisk undersök

ning m. m. yrkas vidare en llinsgeo

log. Vidare föreligger behov av ett 

biträde. På naturvårdsenheten be

hövs förtillsyn och uppföljning inom 

miljöskyddet en byrådirektör, för 

den allmänna naturvården tre byrå

direktörer. För handläggning av 

ärenden inom byggnadsväsendets 

område på planenheten yrkas en av

delningsdirektör. För uppgifter inom 

översiktlig planering och samråds

verksamhet behövs vidare en byrå

direktör. Enheten bör dessutom till
delas en förste byråsekreterare och 

två karttekniker. Försvarsenheten 

bör utökas med två byråinspektörer 

och en byråassistent för bl. a. utökad 

övningsverksamhet. Länsveterinä

rens a1betsuppgifter har ökat och en 

tjänst som bitriidande länsveterinär 

bör inrättas. För att avlasta länsan

tikvarien behövs en byrådirektör. 

(+ I 945 000 kr.) 

3. Taxeringsenheten behöver för-
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stiirk;ts med en hamJWggare for rörelsegranskning. För handliiggrnng av 

registreringskontroll m. m. fordras ytterligare en byråsekreterare på mervär
deskatteenheten. Uppbördsenheten begär en förste byråsekreterare för 

handliiggning av gävoskattcärenden. <+ 100 000 kr.) 
4. För att avlasta liinspolischefen bör en tjänst som bitriidande liinspolis

chef inrättas. Linspolischefens expedition bör vidare förstärkas för adminis
trativa arbetsuppgifter. Administrativa enheten bör tilldelas ytterligare en 

byråsekreterare för att först[irka ekonomifunktionen. För biblioteksgöromål 
och arkivvård begärs en byråassistent och en arkivassistent. Vidare yrkas två 

expeditionsvakter. ( + 333 000 kr. l 
5. Vidare yrkas medel för tillfällig personal m. m. ( + I 402 000 kr.) 

6. Omkostnaderna beräknas minska. (- 199 000 kr.) 
7. Lantmäterienheten. al Löne- och prisomräkning m. m. 402 000 kr. 
b) Omkostnaderna beräknas öka. ( + 118 000 kr.) 
Lokala skattemyndighererna. 
8. Löne- och prisomräkning m. m. I 452 000 kr. 
9. Sundsvalls fögderi behöver förstärkas med en expeditionsvakt och fyra 

biträden. Gemensamt för fögderierna yrkas vidare medel får tillfällig personal 
motsvarande 99 biträdesmånader. (+I 041 000 kr.) 

10. Omkostnaderna beräknas minska. (- 102 000 kr.) 

K ronq/ogdemyndighetemu 

11. Löne- och prisomräkning m. m. 860 000 kr. 
12. I Sundsvalls distrikt bör fältsektionen förstärkas med två kronoassis

tenter. För extra personal begärs ytterligare medel. !+ 221 000 kr.) 
13. Omkostnaderna beräknas minska. (- 209 000 kr.) 

Fiiredraganden 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 46 294 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 17 019 000 
kr. och får kronofogdemyndigheterna till 11 639 000 kr. eller sammanlagt 
74 952 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. får handläggare med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 
beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för bl. a. inköp av ordbehandlings- och reproutrust
ning har jag under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat 

preliminärt 200 000 kr. Jag har även beräknat 600 000 kr. till lokala 
skattemyndigheterna för handläggande personal för utbyggnaden av skatte

kan tro I len. 
Jag har vidare för lokala skattemyndighetern: 1 under anslagspostcn Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 60 000 kr. för bl. a. inköp av 
kopieringsutrustning till lokala skattemyndigheterna i Kramfors och Sollef

teå fögderier. 
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Lä nss~vre/sen. I. Löne- och pris
om räkning m. m. 3 482 000 kr. 

2. Juridiska enheten bör fdrstiir
kas med en byråsekreterare för hand
liiggning av besvärsiirenden m. m. 
För handläggning och uppföljning av 
bl. a. lokaliseringsstöd på regional
ekonomiska enheten yrkas en byrå
direktör och en förste byråsekretera
re. (+ 349 000 kr.) 

3. På besvärsenheten behövs för 
bemästring av balanssituationen en 
taxeringsintendent. För skattekon
troll på mervärdeskatteenheten yr
kas en byrådirektör. På dataenheten 
behöver registreringsresurserna utö
kas med ett biträde.(+ 324 000 kr.) 

4. På allmänna enheten yrkas en 
förste länsnotarie i utbyte mot en 
byråsekreterare. För utveckling av 
personal och utbildningspolitiska 
program på administrativa enheten 
begärs en byrådirektör i utbyte mot 
en landskanslist. ( + 44 000 kr.) 

5. Vidare yrkas medel för tillfållig 
personal, praktikanter m.m. 
(+ \ 200000 kr.) 

6. Omkostnaderna beräknas öka 
(+ 6 287 000 kr.) 

7. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 

167 000 kr. 
b) Lantmäterienheten bör förstär

kas med en byråsekreterare för fas
tighetsregistret. Omkostnaderna be
räknas öka. ( + 653 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheten. 

8. Löne- och prisomräkning 
m. m. 618 000 kr. 

9. Östersunds fögderi bör tilldelas 
en handläggare för arbetsgivarkon
troll och en handläggare för deklara
tionsgranskning. Vidare yrkas medel 
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för tillfallig personal. (+ 478 000 kr.) 

JO. Omkostnaucrna hcriiknas öka.(+ 101 000 kr.) 

f.: rom 1ti 1gdcn1rnd~1'hc I<' 11. 

11. Lönc- och prisomräkning m. m. 527 000 kr. 

12. Omkostnaderna beräknas öka. f+ 110 000 kr.) 

Föredra~anden 

71 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 33 133 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 8 389 000 kr. 

och för kronofogdemyndigheten till 5 471 000 kr. eller sammanlagt 

46 993 000 kr. Jag har därvid beräknat 153 000 kr. för handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arhetsområdet. Jag har även 

beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för bl. a. inredning av ytterligare lokaler har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 2 440 000 kr. 

Jag har även beräknat 400 000 kr. till lokala skattemyndigheten för handläg

gande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheten under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 5 000 kr. för inköp av inventarier 

till nya lokaler. 

För kronofogdemyndigheten har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 50 000 kr. för inköp av inventarier i samband 

med flyttning till nya lokaler av myndighetens stationeringar. 
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Liinssryrclscn. 1. Lönc- och pris
omriikning m. m. 6 356 000 kr. 

2. Uinsstyrelscn begiir en läns
geolog. För viisentligt utökade och 
nya arbetsuppgifter på regionaleko
nomiska enheten fordras en byrå.di
rektör och en byråsekreterare. 
<+ 373 000 kr.) 

3. För allmänna ombudsf"unktio
ner bör besvärsenhetcn tillföras en 
taxeringsintendent. Merviirdeskat
teenheten behöver en byrådirektör 
för kvalificerad registreringskontroll. 
<+ 232 000 kr.) 

4. För personalsociala uppgifter 
på administrativa enheten begiirs en 
personalkonsulent. ( + !06 000 kr.) 

5. Länsstyrelsen yrkar vidare att 
tjänster inrättas och att medel anvi
sas för ett antal tillfälligt anställda 
tjänstemän. Omkostnaderna beräk
nas öka.(+ 3 535 000 kr.) 

6. Lantmäterienheten . 
a) Löne- och prisomriikning m. m. 

358 000 kr. 
bl Enheten bör förstärkas med tre 

kartritningsbiträden. Omkostnader
na beräknas minska. (- 265 000 kr.) 

Lokala skarremynclighercrna. 

7. Löne- och prisomräkning 
m. m. 1 317 000 kr. 

8. För granskning:sorganisationen 
inom skatteadministrationen be
hövs för samtliga fögderier inom lii
net sex handläggare och två taxe

ringsassistenter. Lycksele fögderi 
bör dessutom tilldelas två biträden 
för arbetet med 1981 års allmänna 
fastighetstaxering. Vidare yrkas me
del för tillfällig personal. Omkostna
derna beräknas öka.(+ 785 000 kr.) 

Kro11Qfi1gdcmy11dighe1N11a. 

9. Löne- och prisomrlikning 
m. m. 660 000 kr. 



Prop. 1979/80: I 00 Bilaga 18 Kommundepartementet 

IO. Omkostnaderna beriiknas öka. ( + 20 000 kr.) 

Föredraganden 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct för 

länsstyrelsen till 44 698 000 kr.. for lokala skattemyndigheterna till 15 849 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 486 000 kr. eller sammanlagt 

69 033 000 kr. Jag har därvid beräknat I 53 000 kr. for handläggare med 

arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet. Jag har även 

beräknat medel för arbetet med allmänna fastighetstaxeringen. 

För engångsutgifter för bl. a. inköp av reproutrustning har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminiirt 225 000 kr. 

Jag har även beräknat 600 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 

handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 
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Lömslyref~m. 1. Löne- och pris

omriikning m. m. 4 002 000 kr. 

2. Plancringskansliet behöver för

stiirkas med sex tjiinstcr: en byr:'ias

sistcnt såsom tolk/övcrsiittare på 

grund av omfattande kontakter med 

finsk förvaltning. en byradirektör för 

projektplanering m. m., en förste 

byråsekreterare för växande krav på 

extern informations- och kontakt

verksamhet samt tre assistenter. För 

priskontorets butiksregister fordras 

en assistent. För att tillgodose ökat 

behov av affårsjuridiskt kunnande 

behövs en juristtjänst på juridiska 

enheten. Regionalekonomiska en

heten behöver förstärkas med en 

avdelningsdirektör för långsiktig nä

ringslivsutveckling, en byrådirektör 

för sammanhållning av nordkalott

verksamheten, en byrådirektör och 

en förste byråsekreterare för tillvara

tagande m. m. av de erfarenheter 

som har erhållits i projektet "Social 

utvecklingsplanering", en byrådi

rektör för handläggning av lokalise

ringsstödsärenden, en förste byrå

sekreterare för handläggning av bl. a. 

vattenregleringsärenden samt två 

assistenter. Såsom chef för allmänna 

naturvården på naturvårdsenheten 

yrkas en avdelningsdirektör. För 

enheten begärs vidare en byråin

spektör och tre assistenter. På plan

enheten bör två extra tjänster som 

byrådirektör resp. förste byråingen· 

jör permanentas. För länsstyrelsens 

planerings- och utvecklingsarbete 

med utgångspunkt från regionens 

naturresurser krävs en länsgeolog. 

(+ 2 734 000 kr.) 

3. På grund av balanssituationen 

behöver besvärsenhcten förstärkas 

med två taxeringsintendenter. För 
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taxeringsenhctcn be!!ärs en förste taxeringsinspektör. För registrerings- och 
granskningskontroll m. m. bör merviirdeskatteenhcten tilldelas två handläg
gare. Dataenheten behöver en tjHnst som byråassistent. ( + 710 000 kr.) 

4. För kontroll av bing:overksamhcten på allmiinna enheten behövs en 
byråassistent. (+ 100 000 kr.) 

5. För hand!Hggning och föredragning av personalärenden rörande polis
personal på länspolischcfcns expedition krävs en byråsekreterare.(+ 100 000 
kr.) 

6. För administrativa enheten begärs en byråassistent för det starkt 
viixande personaladministrativa arbetet, en förste byråsekreterare för hand
läggning av lönegarantiärenden samt två handläggare för utvecklings- och 
förändringsarbete inom det internadministrativa området. Enheten bör 
vidare förstärkas med en byråassistent, en arkivassistent, en materialförval
tare. två telefonister samt tre expeditionsvakter. (+I 155 000 kr.) 

7. Vidare yrkas medel för tillfällig personalm. m. (+ 995 000 kr.) 
8. Omkostnaderna beräknas öka(+ 147 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 209 000 kr. 
b) Enheten bör förstärkas med dels en biträdande överlantmätare i utbyte 

mot en byrådirektör dels ett kartritningsbiträde. Vidare yrkas medel för 
tillfällig personal m. m. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 237 000 kr.) 

Lokala ska11emyndighe1erna. 

10. Löne- och prisomräkning m. m. 2 480 000 kr. 
11. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

för samtliga fögderier inom länet fem handläggare. Piteå, Haparanda och 
Gällivare fögderier bör förstärkas med vartdera ett biträde. För handläggning 
av rörelsedeklarationer för renägare bör Kiruna fögderi förstärkas med 
ytterligare en handläggare. Gemensamt för fögderierna begärs medel för 
tillfällig personal motsvarande fyra årsarbetskrafter. ( + I 194 000 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 857 000 kr.) 
Kronqfogdemyndigheterna 

13. Löne- och prisomräkning m. m. I 564 000 kr. 
14. Den högre arbetsbelastningen i Bodens distrikt kräver att en tjänst som 

kronoassistent inrättas. Vidare yrkas i Bodens, Luleå och Piteå distrikt 
förstärkning med vartdera ett biträde. Vidare yrkas medel för tillfällig 
personal. (+ 669 000 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas minska. (- 34 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 51 392 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 19 965 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 14 278 000 kr. eller sammanlagt 
85 635 000 kr. Jag har därvid beräknat 429 000 kr. för handläggare, en med 
arbetsuppgifter inom det regionalpolitiska arbetsområdet, en för dataverk
samheten och två för avarbetning av besvärsbalanser inom skatteförvalt-
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ningcn. Jag har även beräknat medel för arbetet med allmiinna fastighets
taxeringen. 

För engångsutgifter för bl. a. inköp av mappautomat har jag under 
anslagsposten Till regeringens disposition beriiknat preliminärt 96 000 kr. Jag 

har även beräknat 500 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläg
gancle personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 112 000 kr. för bl. a. inköp av 
inventarier och flyttning av lokala skattemyndigheten i Haparanda fögde
ri. 

För kronofogdemyndigheterna har jag under anslagsposten Till regering
ens disposition beräknat preliminärt 15 000 kr. för inköp av kopieringsapparat 
till kronofogdemyndigheten i Luleå. 
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f(i rcclraga 111 len 

Maskinhyrorna för dataenheterna 

kommer att öka med anledning av 

utbyggnaden av ADB-systemet 

inom folkbokföring och beskattning, 

medan kostnadernil för anskaffning 

av ny utrustning till dataenheterna 

minskar. Jag har därför räknat med 

en nettominskning med I 713 000 
kr. För länsstyrelsernas organisa

tionsnämnd har jag beräknat en 

ökning med 401 000 kr. 

Jag har vidare beriiknat ytterligare 

217 000 kr. för länsstyrelsernas blan

kettkostnader. 

Posten Till regeringens disposition 

under anslaget för länsstyrelserna 

har jag beriiknat till totalt 49 424 000 
kr., till överviigande del hänförliga 

till kostnader för inventarier och 

utrustning till nytillkommande loka

ler hos liinsstyrelscrna. I beloppet 

ingår iiven bl. a. beräknade medel för 

registrering av uppgifter för den all

männa fastighetstaxeringen hos 

länsstyrelserna och de lokala skatte

myndigheterna. 

Under anslagsposten Till regering

ens disposition för de lokala skatte

myndigheterna har jag beräknat 

medel för bl. a. de under resp. län 

redovisade engångsutgifterna. 

Jag har beräknat ytterligare 

140 000 kr. för utbildning av personal 

inom kronofogdemyndigf)eterna. 

Jag har herliknat ytterligare 4 240 000 
kr. till kostnader för datamaskintid 

inom exekytionsväsendet. Vidare 

har jag beräknat ytterligare 277 000 
kr. till kostnader för blanketter. För 

nyanskaffning av bokföringsmaski

ner har jag även beräknat medel. 

Under anslagsposten Till regering-
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ens disposition tör kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 3 milj. kr. 
för att genomföra det ADB-baserade redovisningssystemet inom exeku

tionsväscndet, REX, i Malmöhus liin. 
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R 4. Chilbefälharnrna 

CBS CBV 

1979/80 Beräknad 1979/80 Beräknad 
lindring 1980/81 lindring 1980/81 
Mynd. Före- Mynd. Före-

draganden Clraganden 

Pl·rsonal 
1-fandliiggande personal 5 3 + 
Ovrig personal 2 + 1.5 I 

7 + 1.5 4 + 
Ans la~ 
Lönekostnader 931 + 96 + 84 580 + 215 + 51 
Siukv:lrd 3 l 
Reseersällningar och 

expenser 143 + 85 + 29 65 + 58 + 24 
Därm· engtings111gitier 29 20 10 IO 

Lokalkostnader 25 + 80 + 80 74 + Il + 11 
Övningsverksamhet 561 + 576 + 427 89 + 207 + 160 

I 663 + 107 + 620 11119 + 491 + 246 

Cfrilbtfälhai·arcn Södra cil'ilområdN tCBS) 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 138 000 kr. 

2. Civilbefälhavaren yrkar att en tillfälligt inrättad tjänst som assistent 

inrättas som extra ordinarie. Vidare behövs en halvtidstjänst som expedi

tionsvakt. ( + 122 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 577 000 kr.) 

Cil'i/blfälha1•arcn Västra civilområdet (CBV) 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 111 000 kr. 

2. Civilbefälhavaren yrkar en biträdande kanslichef med ansvar för bl. a. 

övnings- och utbildningsverksamheten. <+ 153 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 227 000 kr.) 
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--------------------------------------· 
CRÖ CBB 

------- --------
1979/80 Beriiknad 1979/80 Bcriiknad 

iindring 1980/81 
Före

Mynd. drnganden 

iindring 1980/81 
Förc

Mynd. draganden 
----------- -----------·-----

Personal 
Handliiggandc personal 6 3 + 
Övrig personal 3 + 2 I + 

9 + 2 4 + 2 

Ansla~ 
Lönekostnader I 175 + 341 + 107 580 + 258 + 51 
Sjukvård 3 I 
Rcseersiittningar och 

expenser 72 + 134 + 65 89 + 62 + 16 
f>ärar engångsutgifier 55 20 28 10 

Lokalkostnader 163 + 73 + 73 13 + 7 + 7 
Övningsverksamhet 829 + 66 + 15 105 - 40 - 56 

2 242 + 614 + 260 788 + 287 + 18 

Cil'ilb<fälhavaren Östra civilområdet (CBÖJ 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 362 000 kr. 

2. Civilbefålhavaren anser att kansliets personalresurser är otillräckliga 

och därför bör kansliet tilldelas en byråassistent och en extra tjänsteman. 
(+ 170 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 82 000 kr.) 

Civilbe.fälhal'Oren Bergs/agens cfri/område (CBB) 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 90 000 kr. 

2. Kansliet behöver förstärkas med en byråsekreterare för huvudsakligen 

beredskapsplanläggning. Vidare begärs en kontorist for diarieföring, registre
ring m. m. (+ 183 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 14000 kr.) 

6 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 100.Bi/. 18 
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·----·-- ___ .. --·------ --· 
CHNN CBÖN 

--------
1979/80 Beräknad 1979/80 Bcriiknad 

ändring 1980/81 iindring 1980/81 
Före- Före-

Myncl. draganclcn Myncl. draganclcn 

Personal 
ljandläggandc personal 3 + 3 + 
Ovrig personal I + I + 

4 + 2 4 + 2 

Anslag 
Lönekostnader 580 + 193 + 51 585 + 139 + 51 
Sjukvård l I 
Reseersättningar och 

expenser 101 + 26 + 26 85 + 66 + 24 
Dära1· e11gå11gsu1gi/icr 6 21 8 

Lokalkostnader 100 + 21 + 21 65 + 28 + 28 
Övningsverksamhet 80 + 120 + 77 46 + 327 + 278 

1162 + 360 + 175 782 + 560 + 381 

Civilbefälhavaren Nedre Norrlands civilomrddc (CBNNJ 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 81 000 kr. 
2. För planläggningsuppgifter såsom alarmering, transporter och försörj

ning erfordras en förstärkning med en förste byråsekreterare. Vidare yrkas en 
assistent för expeditions- och skrivarbeten m. m. ( + 144 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka.(+ 135 000 kr.) 

Civilbf.'./Cilhavaren Ö11re Norrlands cMlområde (CBÖN) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 52 000 kr. 
2. Kansliet behöver förstärkas med en byråinspektör bl. a. för att kunna 

uppfylla sina uppgifter enligt gällande instruktion. Vidare yrkas inrättande av 
en kansliskrivare/ assistent i utbyte mot en befintlig extra tjänst. ( + 125 000 
kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 383 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till ovan redovisade tabeller beräknar jag anslaget totalt till 

8 846 000 kr., en ökning med I 700 000 kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. till Länsstyrelserna för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsan

slag av 1 427 719 000 kr. 
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2. till Lokala skartemyndigheterna för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 484 376 000 kr. 

3. till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 384 895 000 kr. 

4. till CM/befii/havarna för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslags

anslag av 8 846 000 kr. 
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C. KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C. I. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskostnader 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8 401 702 

8 540 000 

9 193 000 

Från detta anslag bestrids de kostnader för domkapitlen, stiftsnämndcrna, 

ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som framgår av samman

ställningen i det följande. 

I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angeHigenheter 

inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i lagen 

() 936:56 7) om domkapitel (ändrad senast 1975:956). I varje stift utom i 

Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämnderna handlägger 

ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna härom 

finns i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord (ändrad 1975: 1322). 

Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa myndighetsfunktioner, 

dels förvaltningen av prästlönefondsfastigheterna och skogen på lönebostäl

lena i stiftet. Dessa uppgifter i Stockholms stift rördelas mellan stiftsniinm

derna i Uppsala och Strängnäs. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna for domkapitlen och 

stiftsnämnderna mellan staten, kyrkofonden och förvaltningen av prästlöne

fondsfastigheter och boställsskog. P1I kyrkofonden och förvaltningen faller 

sammanlagt hiilftcn av de beräknade kostnader som i sammanställningen 

anges under dels //. Övriga domkapitel. posterna lönekostnader, sjukvård, 

lokalkostnader och expenser.dels 111. Til{(älligpersonal hos domkapitlen m. m. 

enligt regeringens bestämmande. Dessutom faller på kyrkofonden och förvalt

ningen de beräknade kostnaderna under IV Stiftsnämnderna. Övriga kost

nader som har beräknats under//. Ö11riga domkapitel betalas av staten. Denna 

fördelning grundar sig på uppfattningen att kostnaderna för stiftsnämnderna 

helt skall betalas av kyrkofonden eller, om kostnaderna avser förvaltningen 

av prästlönefondsfastigheter och boställsskog, av inkomsterna från denna 

förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domkapitel 

och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal, dels stiftsjägmästare och viss 

annan skoglig personal hos nämnden, dels för förvaltningen särskilt anställd 

personal. Även i den sist nämnda gruppen kan ingå kanslipersonal. 

De anslag till avlöningar som beräknas i det följande avser samtliga 

lönekostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stiftsjägmäs-
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tarna och den förut nämnda skogliga personalen hos stiftsnämnderna. I den 
mån dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen av prästlönefonds
fastigheter eller bostiillsskog skall diiremot svarande lönekostnader tas upp 
som uppbördsmedel. Dessa uppbördsmedel skall beräknas av stiftsnämnder

na. Detta kan ske först efter utgången av budgetåret 1980/81. Med hänsyn 
härtill kan i detta sammanhang upphördsmedlen endast beräknas prelimi
niirt. Det belopp som kan antas bli aktuellt uppskattar jag till minst 700 000 kr. 
för budgetåret 1980/81. I detta sammanhang har jag inte belastat förvalt

ningen med kostnader för arvoden m. m. till stiftsniimndslcdamöter. 
Tilläggas bör all jag inte tar upp något anslag till avlöningar åt den personal för 

vilken avlöningarna helt skall bestridas ur inkomsterna från förvaltningen av 
prästlönefondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående sagt om lönekostnader gäller också för stifts
niimnds övriga kostnader. Det belopp som på denna punkt bör tas upp som 
uppbördsmedel för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och bostiills
skog beräknar jag preliminärt till 200 000 kr. för budgetåret 1980/81. 

I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på staten. 
Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva faller helt 
på kyrkofonden. 

Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbörclsmedel. 

1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Domkapitlen Föredraganden 

Personal 

1-landl:iggande personal 75 +4 +2 
Övrig personal 93 +4 

161! +I! +2 

Anslag 

Utgfficr 

1. l)omkapitl!'t i Stockholm 

Lönekostnader 506 300 + 28 ()(J(J + 32000 
Sjukvård 600 + 100 + }()() 

Rcsccrsiillningar 950 + 50 
Lokalkostnader 47000 + 65000 + 65 000 
Expenser 34 700 + 3 300 + 1 700 

Il. Ö1·rixa domkapirel 

Lönekostnader 11 916 800 +1106000 + 793 200 
Arvoden och särskilda crsäll-

ningar 298 700 I 100 
Sjukvård 23 700 + 3 150 + 3 200 
Reseersällningar 153 200 + 63 800 + 12000 
Lokalkostnader 1 628 500 + 347 600 + 197 600 
Expenser 832 600 + 165 600 + 41 600 
Publikationstryck 40100 + 2 800 + 2 400 
Fonhildning av stiftsjurister + 9600 

7 Riksdagen 1979/HO. 1 .101111. Nr 100. Bil. 18 
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1979/80 Beräknad ändring 1980/81 

Domkapitlen Föredraganden 

111. Til(f{illig personal hos domka· 
pitlen m. m. enlir,t rer,erin{iens be-
stämmande 465 000 + 45 000 + 30000 

I~·. Stijisniimnderna 

Lönekostnader 4 866 700 + 402 800 + 361 600 
Sjuk vård 3 800 + 200 + 200 
Reseersättningar 566 500 + 58 900 
Hyror för tjänstelokaler åt stifts-

jägmästarna 70 900 + 16 900 + 16900 
Expenser 260 100 + 32 900 + 13 000 
Kostnader för medlemskap i För-

eningen Skogsträdsforädli ng 
m.m. 91 700 + 7 900 + 7 900 

Fortbildning av sti ftsjägmästare 
och biträdande stiftsjägmästare 33 500 + 7 200 + I 700 

Konferenser med ledamöter 
boställsnämnder, m. m. 66 350 + 11600 + 3000 

V Arkebiskupens kansli 

Lönekostnader 541 100 + 199100 + 199100 
Reseersättni ngar 16 900 + 1900 + 800 
Underhåll 7 600 + 800 + 400 

I 'I. Kyrkoherdar.för döm 

Lönekostnader 842 800 + 31 000 + 31 000 
Sjukvård 600 + 100 + 100 
Reseersättningar 169 700 + 20000 + 8000 
Ersättning för tjänstebrevsrätt 10 500 + I 100 + 1100 
Expenser 37 600 + 73 500 + 46 300 

U ppbtirdsmedel 

Bidrag från kyrkofonden 14 194 500 +I 606 000 + 1116900 
Från förvaltningen av prästlöne-

fondsfastigheter och boställs-
skog 800 000 + 100 000 + 100000 

Nettoutgift 8 540 000 + 998 800 + 653 000 

Domkapirlen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. + I 887 000 kr. 
2. Besparingsalternativet innebär för domkapitlens del huvudsakligen 

personalinskränkningar samt beträffande stiftsnämnderna och kyrkoherdar
na för döva främst minskad reseverksamheL Domkapitlen framhåller att 
alternativets genomförande skulle medföra stora svårigheter för stiftsmyn
digheterna att fullgöra sina åligganden. 

3. Domkapirler i Uppsala anhåller att en juristtjänst i högst F 25 inrättas vid 
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ärkehiskorens kansli ( + 159 711 ). Domkapi1/c11 i Srrä11g11äs. J"iixiii. A"arlsrad 

och I "ish.1• föreslår att en halvtidstjiinst som 1 :e stiftsnotarie för personalad

ministrativa uppgifter 111. m. inrättas vid resp. domkapitel(+ 219 408 kr.). 

Domkapir/en i Lund och Giirehorg. vilka redan har var sin sådan halvtidstjänst. 

föreslår att dessa iindras till hcltidstjiinster (+ 109 704 kr.). Domkapir/er i 

Väsrerds anhåller att fä en halv juristtjänst(+ 54 852 kr.l. Vidare anhåller 

domkapir/en i Linköping, VästNds och Giirehrn:!!. om nya kontoristtjänster, 

domkapir/rr i Srriingniis om en tjänst som kansliskrivare och domkapir/N i 

Vishr om en halv sådan tjiinst ( + 281 745 kr.). Domkapirler i Skara anhåller att 

en tjänst som byråassistent inriittas vid stiftsniimnden i Skara och domkapir/rr 

i Växjö att en halvtidstjänst som assistent vid stiftsnämnden i Viixjö iindras 

till hel tidstjänst ( + 135 192 kr.). 

4. Den föreslagna höjningen av anslagsposten till lokalkostnader under Il. 

Övriga domkapitel innefattar hl. a. kostnader för projektering av reparationer 

vid domkapitlet i Uppsala ( + 150 000 kr.). 

5. Den begiirda höjningen av anslagsposten till expenser åt krrkoherdama 

for diira avser bl. a. kostnader för anskaffande av texttelefon ( + 44 448 
kr.). 

Fiiredragandr11 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1978179: 100 bil. 18, KrU 1978179:21. rskr 

1978179:204) får fr. o. m. innevarande budgetår ur kyrkofonden bestridas 

kostnaderna för nio halvtidstjänster för personaladministrativa uppgifter 

inom svenska kyrkan. Jag föreslår att ytterligare en sådan lwlvtidstjänst får 

inrättas. Kostnaderna för tjänsten bör helt bestridas ur kyrkofonden. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 9 193 000 
kr. Jag h:lf därvid beräknat medel för en juristtj~inst vir ;irkcbiskopens kansli 

och för anskaffande av texttelefon åt kyrkoherdarna för döva. Med hänsyn till 

de kostnader förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och hoställsskog 

medför för stiftskanslierna har jag vidare räknat med ett ökat medelsbehov 

för tillfällig personal vid stiftsnämnderna. 

Upphördsmedlen från nämnda förvaltning har som jag redan anfört tagils 

upp endast med preliminärt beräknade belopp. Skulle det vid den slutliga 

beräkningen av bidragen från denna förvaltning - vilken beräkning kan ske 

först under andra halvåret 1981 - visa sig att förvaltningen bör belastas med 

andra belopp än jag har antagit, bör regeringen äga rätt att besluta om den 

ändring av kyrkofondens bidrag som föranleds av den ändrade beräk

ningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Domkapirlen och sr{/;s11ii11111dcrna m. m.: Fii1Ta/111i11gskos111a

der för budgetåret 1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 9 193 000 
kr., 

2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 
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bidrag enligt vad jag nyss anfört, 

J. medge att ur kyrkofonden fr. o. m. den I juli 1980 t.v. får 

bestridas kostnaderna för ytterligare en halvtidstjänst för per

sonaladministrativa arbetsuppgifter inom svenska kyrkan. 

C 2. fr<;ättnin~ar till kyrkor m. m. 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

J 980/81 Förslag 

187 241 

140 000 
140 0(1() 

Detta anslag belastas till största delen med ersiittningar till domkyrkor och 

förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indelningsersiittningar till 

vissa domkyrkosysslomiin. 

Tidigare utgick sammanlagt omkring I 500 ersättningar till egentliga 

församlingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. Efter 

medgivande av kyrkomötet (kskr 1946:6) och enligt beslut av riksdagen (prop. 

1947:46, SU 1947:65, rskr 1947:168) indrogs emellertid flertalet ersättningar, 

som hade utgått ur anslaget, vid utgången av budgetåret 1946/47. Undantag 

har gjorts för domkyrkor samt de förutvarande domkyrkorna i Kalmar och 

Mariestad. Möjlighet finns ror regeringen att om särskilda skäl föreligger låta 

församlingskyrka behålla sin ersättning eller få gottgörelse ror denna. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till /..yrkar m. m. för budgetåret 1980/81 anvisa 

ett förslagsanslag av 140 000 kr. 

C 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

5 050 737 

5 051 000 

5 051 000 

Enligt 11 §lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader (ändrad 1975: 1323) skall 

från staten för varje år utgå ersättning till kyrkofonden med 5 050 737 kr. för 

prästerskapets till staten indragna tionde m. m. Ersättningen bestrids från 

detta anslag, som för innevarande budgetår är uppfört med ett avrundat 

belopp av 5 051 000 kr. 
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Fc'irl·dwgandf.'11 

/\nsh1get bör for nlista budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa Nsärmingar till /..yrko/imden för budge!årec 1980/81 
anvisa ett anslag av 5 051 000 kr. 

C 4. Kurser för utbildande al· k)rkomusiker m. m. 

1978179 Utgift 714 654 

1979/80 Anslag 752 000 
1980181 Förslag 882 000 

Enligt kyrkomusikerförordningen ( 1950:375: omtryckt 1973 681. iindracl 
senast 1978:877> skall kantorstjänst som regel vara inriittad i kyrkomusiker
discrikc med liigre invånarantal iin 5 000. Kantorstjiinsl kan vara antingen 
skolkantorstjiinst. dvs. tjiinst som kyrkomusiker och lärare i grundskolan för 
klass på lågstadiet eller mellanstadiet. eller kyrkokantorstji:inst. som i:ir en 
självstiindig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre kyrkomusikerdistrikt, diir 
kantorstjänst av organisatoriska skiil inte liimpligen kan inrättas eller 

behållas. får s. k. orgelspelare anstiillas. 
För utbildning av kantorer anordnas varje är särskilda sommarkurser. som 

i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolans lågstadie- och 
mellanstadielärarlinjer och får lärare som genomgått utbildning vid dessa 
linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. 1 anslutning till kurserna 
förrättas organist- och kantorsexamen, som utgör det kyrkomusikaliska 
behörighetsvillkoret för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusikaliska 
behörigheten en siirskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För avläg
gande av denna examen anordnas särskilda kurser, vilka utgörs av brevkurser 
i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i metodik jämte övnings
undervisning. 

Frän anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersiittningar och 
traktamenten till kursledare. examinatorer och censorer samt andra utgifter i 
samband med kurserna och examina. För innevarande budgetår har vidare 
under detta anslag beräknats 145 000 kr. som bidrag till kurser för orgelspe
lare. Beslut om bidrag meddelas av Musikaliska akademiens styrelse, som har 

tillsyn över kurserna. 

AI11sikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 246 000 kr. Av detla belopp avser 59 000 kr. 
pris- och löneomräkning och 89 000 kr. kostnader för anordnande av 

ytterligare en kurs för avläggande av organist- och kantorsexarnen. Vidare 
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föreslår styrelsen au anslaget till kurser för orgelspelare höjs med 98 000 

kr. 

Fiiredraganden 

Bristen på behöriga kyrkomusiker är mycket stor och jag tillstyrker därför 

att ytterligare en kurs för avläggande av organist- och kantorsexamen får 

anordnas. 

Anslaget bör höjas med 130 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Kurserför utbildande a1' kyrkomusiker m. m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 882 000 kr. 

C 5. Bidrag till restaurering al' äldre domkyrkor 

1978179 Utgift 950 000 Reservation 262 495 

1979/80 Anslag 2 lOO 000 

1980/81 Förslag 2 568 000 

från anslaget bestrids innevarande budgetår kostnader för restaurering av 

domkyrkorna i Skara och Strängnäs. För nästa budgetår har anslag begärts till 

restaurering av domkyrkorna i Skara. Striingnäs, Vlistcrås och Visby. 

1. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1977178:100 bil. 18 s. 83, KrU 

1977178:16, rskr 1977178:139) skall statsbidrag utgå till yttre restaurering av 

Skara dom/..yrka. Kostnaderna för den yttre restaureringen beräknades till ca 

2,9 milj. kr. enligt prisliiget den I april 1976. Av dessa kostnader skall staten 

bestrida fyra femtedelar och församlingen en femtedel. 

Riksdagen har vidare (prop. 1978179: lOO bil. 18 s. 97, KrU 1978/79:21, rskr 

1978179:204) beslutat att statsbidrag skall utgå för utbyte av elektriska 

ledningar i domkyrkan till en beräknad kostnad av ca 300 000 kr. 

Skara domkyrkas rcsraureringskommirrt? har gjort nya utredningar angående 

restaureringsarbetenas omfattning och räknar nu med ett medelsbehov av 5,2 

milj. kr. i prisläget den I april 1979 för den yttre restaureringen och 3 595 000 

kr. för en inre restaurering. Kommitten framhåller att det av såväl tekniska 

som ekonomiska skäl är angeläget att det utvändiga restaureringsarbetet kan 

bedrivas i en följd och att det kan färdigställas under budgetåret 1980/81. 

Kornmitten finner det också angeläget att de invändiga arbetena kan påbörjas 

sommarhalvåret 1980 och vara avslutade under budgetåret 1981 /82. 

Domkapitlet i Skara hemstiiller om anslag för budgetåret 1980/81 med 

2 762 000 kr. för den utvändiga restaureringen och med I 875 000 kr. för den 

invändiga restaureringen. 

Kammarkollegier har inte något att erinra mot de nya kostnadsberäkning

arna. Kollegiet tillstyrker att fyra femtedelar av de restaureringskostnader 
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som hänfc.ir sig till kyrkans monumentala delar skall bäras av staten m.:h 

återstående femtedel av fc.irsamlingen. 

2. Riksdagen har anvisat 400 000 kr. till projektering och genomfc.irandc av 

en begränsad etapp av restaureringsarbeten på Strängnäs domkyrka (prop. 

1978/79:100 bil. 18 s. 97, KrlJ 1978/79:21, rskr 1978/79:204). Denna etapp 

kommer att omfatta arbeten på tak, takkonstruktion och fasader inkl. fönster 

i domkyrkans sydvästra del. 

Domkapitlet i Strängnäs anhåller om statsbidrag för budgetåret 1980/81 

med 640 000 kr. för genomförande av en andra etapp av restaureringsarbetet, 

omfattande fortsatta arbeten på tak och fasader i södra delen av domkyr

kan. 
3. Domkyrkokommissionen i Västerås anhåller om största möjliga statsbi

drag för reparationsarbcten på Västerås domkyrkas tak. Av bifogade besikt

ningsutlåtanden framgår att en del av plåtbeklädnaden är lös från underlaget 

och att det vid stark blåst föreligger stor risk att denna plåt blåser ned. En del 

av taket måste därför läggas om med det snaraste. Åtgärder måste också 

vidtas i fråga om isoleringen av domkyrkans valv. Dessa värmeisolerades vid 

den senaste restaureringen med glasull som överdragits med ett lager 

brandisolering av asbest. Yrkesinspektionen har nu krävt att asbestisole

ringen skall saneras. Kostnaderna for reparationsarbetena på domkyrkan 

beräknas till 4 245 000 kr. 

Riksantikvarieämbetet finner det ytterst angeläget att takarbetena på 

Västerås domkyrka utförs snarast. Ämbetet anser att dessa arbeten bör få 
högsta prioritet och tillstyrker största möjliga statsbidrag. 

4. Visby församling anhåller om största möjliga statsbidrag för en genom

gripande restaurering av Visby domkyrka. Restaureringsförslaget omfattar 

yttre och inre reparationsarbeten, mark- och planeringsarbeten, ombyggnads

arbeten i sakristian och domkyrkans västra och sydvästra del samt ändringar i 

kyrkans inredning. Kostnaderna for restaureringen beräknas preliminärt till 

17 725 000 kr. enligt prisläget i april 1977. 

Riksantikvarieämbetet framhåller att skadorna på byggnadsstommen och 

exteriören delvis är av den art att ett längre dröjsmål med restaurering av 

dessa delar kan leda till att redan existerande skador allvarligt förvärras. 

Ämbetet föreslår att arbetena på exteriör och stomme utförs som en första 

etapp snarast möjligt och tillstyrker att statsbidrag ställs till förfogande för att i 

första hand möjliggöra genomförandet av denna etapp. 

Byggnadsstyre/sen konstaterar att Visby domkyrka är i behov av omfattande 

reparations- och underhållsåtgärder. Större utvändiga renoveringsarbeten har 

inte utförts sedan sekelskiftet. Skadorna är i huvudsak beroende på 

fuktinträngning som förorsakat frysskador, saltutfållningar, röta och miss

fårgning. Från teknisk synpunkt är det därför angeläget att avtäckningar, 

fogar och isoleringsskikt åtgärdas. Med hänsyn till arbetenas omfattning 

torde det vara lämpligt med en etappindelning av åtgärderna. Verket 

tillstyrker att i första hand arbeten som tryggar domkyrkans bestånd kommer 
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till utförande dvs. framför allt ut viindiga reparationsarbeten. 
A:ammarkollcgicr erinrar om att statsbidrag enligt tidigare tilliimpade 

principer endast bör utgå för arbeten som hiinför sig till domkyrkans 
"monumentala delar". Kostnaderna för dessa arbeten har beräknats till 

9 675 000 kr. Vid en restaurering i enlighet med församlingens förslag finner 
kollegiet det skäligt att staten bidrar med två tredjedelar och församlingen 
med en tredjedel av nämnda kostnader. Kollegiet riiknar emellertid med att 
det blir åtskilliga ändringar i förslaget innan detta genomförs och anser det 
därför inte möjligt att nu ta närmare ställning till fördelningen av kostnader
na. Förhandlingar i frågan forutsiitts komma att iiga rum mellan staten och 
församlingen. Av utredningen i ärendet framgår att omWggningen av 
domkyrkans yttertak till förhindrande av ytterligare förstörelse hör till de 
mest trängande arbetena. Kollegiet föreslår att 2 milj. kr. förskjuts av 
statsmedel till täckande av kostnaderna härför samt för projektering av övriga 
brådskande yttre restaureringsarbeten. 

Den av församlingen tillsatta bygg11adskom111i11c11.för Visby domkl'rka har 
gjort en tids- och kostnadsplan för restaureringen av domkyrkan. Budgetåret 
1978179 har två masverk i Stora kapellet restaurerats. Vidare har en 
restaurering av taket över långhuset, koret och Stora kapellet projekterats. 
Restaureringen av taket iir mycket brådskande och församlingen har därför 

beslutat att dessa arbeten skall utföras budgetåret 1979/80. Budgetåret 
1980/81 räknar byggnadskommittcn med att bl. a. påbörja restaureringen av 
fasaderna och glasningen av mnstren. Kostnaderna beräknas för budgetåret 
1978179 till 140 000 kr. exkl. projekteringskostnader, for innevarande 
budgetår till ca 1,5 milj. kr. och för budgetåret 1980/81 till ca 3,6 milj. kr. i 
prisläget den I april 1979. 

f"iiredragand('ll 

För yttre restaurering av Skara domkyrka har för budgetåren 1978179 och 
1979/80 anvisats sammanlagt I 950 000 kr. Domkapitlet i Skara har för nästa 

budgetår anhållit om statshidrag för såviil yttre som inre restaurering av 
domkyrk~rn. Jag tillstyrker att statsbidrag niista budgetår får utgå med 

ytterligare I 068 000 kr. fiir de yttre restaureringsarhetena. 
för innevarande budgetår har 400 000 kr. anvisats till projektering och 

genomförande av en hegriinsad etapp av restaureringsarbeten på Striingniis 
domkyrka. Projekteringen av denna etapp iir iinnu inte färdig. Jag beräknar 

därför för nästa budgetår inte några ytterligare medel för restaurering av 

Strängnäs domkyrka. 
Vissa av de föreslagna reparationsarbetena på Västerås domkyrka iir 

mycket hrådskande. Jag föreslår att statsbidrag niista budgetår får utgå med 
högst 500 000 kr. för reparationsarbeten på Västerås domkyrka och förutsät
ter därvid att den kyrkliga samfälligheten i Västerås tar på sig större delen av 

kostnaderna. 
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Den fiireslagna restaureringen av Vishy domkyrka iir mycket omfattande. 

Taket pi1 dl)mkyrkan måste n~pareras snarast för alt inte skadorna skall 

fi\rviirrns. Visbv domkyrkoförsamling har beslutat att dessa arbeten skall 
utföras redan innevarande hudgetår. Jag tillstyrker att statsbidrag tar utg~1 för 
dessa arbeten tlL'h för tidigare utflirda arbeten i Stnrt1 kapellet. Jag riiknar med 

att frir~amlingcn tar på sig en del av kostnaderna för dessa arbeten. 
Förhandlingar kommer att tas upp med församlingen angående fordclningen 
av kostnaderna. För niista budgetår riiknar jag - under förutsiittning att en 

uppgörelse kan ske med församlingen- med ett medelsbchnv av I milj. kr. för 

statshidrag till restaurering av Visby domkyrka. 
Anslaget hör t!ir niista hudgetår !öras upp med sammanlagt 2 568 000 kr. 

Jag hemstiilkr att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag ri/I r1·s11llll"('l'i11g ar äldre d11mk1Tkor for budgetärct 

1480/81 anvisa ett rescrvatinnsanslag av 2 568 000 kr. 

C 6. Bidrag till restaurering a\' Vadstena klosterkyrka 

1978/70 Utgift 

1979/80 Anslag 
1980/8 l Förslag 

632 790 
l 800 000 
1800000 

Reservation 2 967210 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den JO december 1971 tillkallade 
dåvarande statsrådet Myrdal samma dag professorn Nils Ahrbom som 
sakkunnig för att utarbeta förslag till restaurering av Vadstena klosterkyrka. 
Den sakkunnige avhimnade sil! förslag i mars 1975 (Ds U 1975:6). Av 
förslaget framgår att kyrkans murverk är allvarligt skadat av fukt, som bl. a. 
genom salt· och frostsprängningar försvagat den yl!re bärande konstruktio
nen. Kostnaderna för restaureringen har i betänkandet beräknats till 9 milj. 
kr. i prisläget den I april 1975. 

Regeringen har genom beslut den 15 december 1976 uppdragit åt 
byggnadsstyrelsen att med utgångspunkt i nämnda restaureringsförslag 
projektera en första etapp <I\' restaureringen t. o. m. bygghamllingar. Genom 
beslut den 18 maj 1978 har regeringen medge!! att byggnadsstyrelsen får 
projektera även arbeten ingående i den andra etappen av restaureringen 
t. o. m. bygghandlingar. Planeringen och projekteringen skall ske i samråd 
med riksantikvarieämbetet och Vadstena lårsamling. 

Vissa av de planerade restaurcringsarbetena har ansetts särskilt brådskan
de. Enligt ett mellan staten och Vadstena församling träffat avtal skall av 

byggnadsstyrelsen föreslagna brådskande byggnadsåtgiirdcr till en beräknad 
kostnad av I 655 000 kr. i prisläget den I april 1978 utföras på Vadstena 
klosterJ.;yrka. Staten skall betala nio tiondelar av kostnaderna för ifrågava· 

rande arbeten och församlingen en tiondel. 
Byggnadsstyrelsen har nu redovisat förslag till nästa etapp av restaure· 

8 Riksdagen J!jl<;/811. I sam/. Sr /IHJ, Bil. I.I' 
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ringsarbetct. De föreslagna arbetena avser i huvudsak uttorkning av mur

verket i korets yttermurar, omfogning av murarna, inviindig driinering i 

långhuset, brandskyddsåtgiirder på vindarna, restaurering av fönster, mon
tering av dragstag mellan fyra par striivpelare, installation av nytt uppvärm

ningssystem samt förnyelse och komplettering av elinstallationerna. Kost

naderna för denna etapp beräknas till 8,2 milj. kr. i prisläget den I april 1979. 

Till detta kommer kostnader för ned- och uppmontering av huvudorgeln och 

flyttning av textilier. Byggtidcn beräknas till 18 månader med byggstart i 
oktober 1979. Byggnadsstyrelsen hemställer att 8,2 milj. kr. ställs till verkets 

förfogande för utförande av denna etapp. Kvar av tidigare anslag finns ca 3 
milj. kr. när byggnadsstyrelsen disponerat anvisade medel för den första 

etappen. för budgetåret 1980/81 skulle därför erfordras ett anslag av ca 5 milj. 
kr. 

Enligt ett av byggnadsstyrelsen utarbetat alternativt förslag beräknas 

byggt iden för samma arbeten till 24 månader med byggstart i oktober 1980. 
Detta alternativ skulle innebiira ett oföriindrat medelsbehov av 1,8 milj. kr. 

för vart och ett av budgetåren 1980/81, 1981/82 och 1982/83. 

Färedraga11de11 

Jag tillstyrker att statsbidrag får utgå till de av byggnadsstyrelsen föreslagna 

restaureringsarbetena. Förhandlingar kommer att tas upp med församlingen 

angående fördelningen av kostnaderna. Restaureringen bör utföras enligt det 

av byggnadsstyrelsen utarbetade alternativa förslaget med byggstart i oktober 
1980. För budgetåret 1980/81 räknar jag med ett oförändrat mcdelsbehov av 
1,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag fil! rc•s1a11reri11g m l"ads1ena klosterkyrka för budget

året 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av 1 800 000 kr. 

C 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

270000 

320000 

380 000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Svenska ekumeniska 

nämnden med 250 000 kr. till bestridande av Sveriges årsavgift till Kyrkornas 

världsråd, till Nordiska ekumeniska institutet med 20 000 kr. och till ett av 
Konferenz Europäischer Kirchen upprättat program om mänskliga rättighe

ter med 50 000 kr. 
Svenska ekumeniska nämnden framhåller att Kyrkornas världsråd har 

betydande ekonomiska svårigheter. Trots ökade arbetsuppgifter har världs-
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rådet nödgats minska sin personal från 373 personer år 1970 till f. n. 270 

personer. Viirldsråclet hetjiinar i dag 295 kyrkor i mer iin 100 liincler. 

Världsrädcts arhetc syftar bl. a. till att skapa en djupare förståelse mellan 
kyrkorna, att förmedla humanitiir hjälp utanför kyrkorna, att friimja reli
gionsfrihet, att hekiimpa ras förtryck och att kiimpa för social ansvarighet över 

hela viirlden. Svenska ekumeniska niimnden anser i likhet med de svenska 

medlemskyrkorna att \'iirldsrådets arbete iir viir! ett fortsatt förs!iirkt svenskt 

stöd. Nämnden anhåller att statsbidraget till niimnden l"ör hest ridande av den 

svenska årsavgiften till Kyrkornas världsråd för budgetåret 1980/81 höjs till 

300 000 kr. 
Nordiska ck111ne11iska i11srir11rer anhåller om anslag med dels 30 000 kr. till 

sin allmänna verksamhet, dels 25 000 kr. till uppföljnings- och studiearbete 
kring en konferens i Sverige i mars 1980 om Kyrkorna och rasismen. 

Arkebi.5kopcn anhåller om ett oförändrat anslag av 50 000 kr. till det av 

Konfcrenz Europäischer Kirchen uppriiltade programmet om miinskliga 

rättigheter. 

Föredraganden 

Jag tillstyrker att bidraget till Svenska ekumeniska nämnden höjs med 

50 000 kr. och att bidraget till Nordiska ekumeniska institutet höjs med 

10 000 kr. Bidrag till kostnaderna för kyrkornas program om mänskliga 
rättigheter bör utgå med ett oförändrat belopp av 50 000 kr. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår räknas upp med 60 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ekumenisk 1·Nksamhct för budgetåret 1980/81 
anvisa ett anslag av 380 000 kr. 

C 8. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 
1980/81 Förslag 

223 000 

255 000 
340000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966:34, SU 1966:51, rskr 1966: 158) utgår 

bidrag av statsmedel till de svenska utlandsforsamlingarna. Beslutet avsåg de 

svenska församlingarna i Paris, London, Berlin, Köpenhamn, Oslo, Helsing
fors och Buenos Aircs, för vilka Kungl. Maj:t har fastställt kyrkoordning. Av 

anslaget för innevarande budgetår utgår 230 000 kr. som bidrag till avlöning 

av kyrkvaktmästare och biträden på församlingarnas pastorsexpeditioner, 

medan 25 000 kr. utgör gottgörelse åt den svenska församlingen i London för 
förlorad rätt till skeppsavgifter. 
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Domkapirlcr i Up{lsala 

De kostnader för avllining a\' hitriidcn och kyrkvaktmiistare Stlm bör 
beaktas vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets heräkningar 
till 630 000 kr. budgetåret 1980/81. Domkapitlet hemsttiller, all bidraget för 
avlöningskostnader bestäms till hiilften av dL:tta belopp, dvs. till 315 000 kr. 
Vidare föreslår domkapitlet, att gottgörelsen till den svenska församlingen i 
London även för niista budgetår skall utgörn 25 000 kr. 

l'iiredragandcn 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av bitriidcn och 
kyrkvaktmästare förordar jag all anslaget för niista budgetår höjs med 85 000 
kr. 

Jag hemställer all regeringen foreslår riksdagen 
att till Bidrag rill de sl'enska u1/ands/iirsa111/i11garna för budgetåret 

1980/81 anvisa ett anslag av 340000 kr. 

C 9. Bidrag till reparationsarhekn på de S\'enska utlandsförsamlingarnas 
kyrkobyggnader 

1978179 Utgift 
1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

171 000 
94 000 

100 000 

Reservation 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till rcparationsarheten på 
de svenska kyrkorna i Oslo och London. 

För nästa budgetår anhåller Sl'enska församlingen i Köpenhamn om bidrag 
med 250 000 kr. för reparationsarbeten på svenska kyrkan i Köpenhamn. De 
planerade arbetena omfattar bl. a. reparation av söndervittrade delar av 
kyrkans rosettfönster, utvlindig målning av fönstersnickerier, isoiering av 
orgelliiktarens fönster och iordningstiillande av befintligt bårhus. 

Kammarkollegiet tillstyrker att statsbidrag får utgå med det av församlingen 

begärda beloppet. 

Föredraganden 

För niista budgetår tillstyrker jag att statsbidrag får utgå med 100 000 kr. för 

arbeten på svenska kyrkan i Köpenhamn. 
Anslaget bör alltså foras upp med I 00 000 kr. Jag hemstiiller att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag rit/ repara1io11sarhcre11 pd de Sl'enska urlwulsfiirsam

lingamas kl'rkobrggnadcr för budgetå;et t 980/81 anvisa ett 

reservationsunslag av 100 000 kr. 
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C IO. Hidrai: till trossamfund 

1978/79 Utgift 27 000 000 Reservation 

1979/80 Anslag 28 000 000 
1980/81 Förslag 31 000 000 

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet (verk

samhetshidrag) enligt förordningen ( 1974:404) om statsbidrag till vissa 
trossamfund (ändrad senast 1977: 106). Verksamhetshidrag utgår till försam

ling som 1. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingår i 
grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan. 2. är 
anslutet till Sveriges frikyrkoråd eller på annat siitt samverkar med rådet och 
3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar som 
betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling som inte uppfyller 
villkoren under 1 och 2 utgår bidrag om regeringen har förklarat att det 
trossamfund församlingen tillhör kan komma i fråga till statsbidrag enligt 
nämnda kungörelse. Sådana beslut föreligger beträffande estniska evange
lisk-lutherska kyrkan i Sverige, de förenade islamiska församlingarna i 
Sverige. katolska kyrkan i Sverige. de mosaiska församlingarna i Sverige. de 
ortodoxa kyrkorna i Sverige och ungerska protestantiska församlingen i 

Sverige. 
Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrädare för 

alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna till eller 
samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag till församling 
inom samfund. som inte är anslutet till frikyrkorådet, skall samarbetsnämn
den inhämta yttrande från en till nämnden knuten delegation. I denna 
delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte är represen
terade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma i 
fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av 
regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar åt 
ledamöter och suppleanter i samarbetsniimnden och i delegationen samt 
ersiittning till frikyrkorådet för information och administrativt arbete. 

SveriRCS frikyrkoråd 

Frikyrkorådet har haft som mål att få ca 10 'Y, av samfundens och 
församlingarnas utgiftsvolym täckt av statsbidrag. Frikyrkorådet utgår från 
en uppskattad total utgiftsvolym av 650 milj. kr. för de fria samfunden år 1978 
och föreslår att som mål för en uppriikning av anslagen skall sättas ett belopp 

av 65 milj. kr. i 1978 års kostnadsliige. Detta mål bör enligt frikyrkorådet nås 
inom en femårsperiod. Om svenska kyrkan vid en ändring av relationerna 
mellan staten och kyrkan skulle få högre statsbidrag anser frikyrkorådet att 
anslagen till de fria trossamfunden bör räknas upp ytterligare. 

Frikyrkorådet framhåller i en kompletterande skrivelse att senare gjorda 
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beräkningar tyder på att utgiftsvolymen för de fria trossamfunden iir 

väsentligt högre än 650 milj. kr. 

För budgetåret 1980/81 anhåller frikyrkorådet om en sammanlagd upp

räkning av anslagen till trossamfund med 13,4 milj. kr. Frikyrkorädet föreslär 

att förevarande anslag räknas upp med 3.2 milj. kr. Ett nytt anslag på 6 milj. 

kr. begärs för andlig vård. Av detta belopp avser 5 milj. kr. andlig vård vid 

kriminalvårdens anstalter, sjukhus och skolor samt I milj. kr. andlig vård 

bland flyktingar och invandrare. Frikyrkorådet föreslår vidare att anglikanska 

kyrkan i Sverige skall bli berättigad till statsbidrag fr. o. m. budgetåret 

1980/81. 

Förl.'dragandcn 

Riksdagen har hos regeringen anhållit om en plan för utvecklingen av 

statens stöd till de fria trossamfunden med sikte på att dessa samfund i 

ekonomiskt hänseende skall uppnä jämställdhet med svenska kyrkan (mot. 

1978/79: 1876, KrU 1978179:21, rskr 1978179:204). Sveriges frikyrkoråd har 

tidigare med ekonomiskt jämlik behandling avsett att de fria trossamfunden 

borde få en lika stor del av sin utgiftsvolym täckt av statsbidrag som svenska 

kyrkan. Statsbidragen till svenska kyrkan torde f. n. tikka mellan 5 och 8 ~,; 

av församlingarnas utgifter. Siikra uppgifter om de fria samfundens nuva

rande utgifter och inkomster föreligger inte. Det är därför inte möjligt att ange 

hur stor del av de fria samfundens utgifter som f. n. täcks av statsbidrag från 

olika anslag. 

Med anledning av riksdagens begäran om en plan för utvecklingen av 

statens stöd till trossamfund har en arbetsgrupp inom regeringskansliet fått i 

uppdrag att utarbeta förslag till en sådan plan. 

Framställningen om ett särskilt anslag för andlig vård bygger till större 

delen på de förslag som utredningen om andlig vård har lagt fram rörande 

organisationen av den andliga vården vid sjukhus och kriminalvårdsanstalter 

m. m. (Os Kn 1979:2). Betänkandet har remissbehandlats och övervägs f. n. 

inom kommundepartementet. 1 likhet med utredningen förutsätter jag att 

bidrag till de fria trossamfundens insatser för andlig vård bör utgå från 

anslaget Bidrag till trossamfund. Vid den uppräkning av anslaget som jag nu 

föreslår har hänsyn tagits härtill. Den närmare utformningen och omfatt

ningen av stödet till andlig vård får prövas vid utarbetandet av den av 

riksdagen begärda planen. 

Av förevarande anslag har för innevarande budgetår 200 000 kr. reserverats 

för bidrag enligt regeringens bestämmande. Ur denna post utgår bidrag till 

norska församlingen i Stockholm. Ett motsvarande norskt bidrag utgår till 

svenska församlingen i Oslo. Jag föreslår att för nästa budgetår ett oförändrat 

belopp av 200 000 kr. reserveras för bidrag enligt regeringens bestämman

de. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att statsbidrag fr. o. m. budgetåret 
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1980/81 får utgå även till anglikanska kyrkan i Sverige. 
Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 3 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag ril/ 1rossan1ti111d för budgetåret 1980/81 anvisa ett 
reservationsanslag av 31 000 000 kr. 

C 11. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

1978179 Utgift 
1979/80 Anslag 
1980/81 Förslag 

10 200 000 
10 800 000 
11800000 

Reservation 

Från detta reservationsanslag utgår särskilt bidrag till lokaler för religiös 
verksamhet (lokalbidrag) enligt förordningen (1974:404) om statsbidrag till 
vissa trossamfund. Lokalbidrag får utgå till församling som enligt bestäm
melserna i förordningen kan få verksamhetsbidrag (se reservationsanslaget 

c 10). 
Lokalbidrag tar utgå för 1. anordnande av lokal genom nybyggnad, 

ombyggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal och 3. 
anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokalbidrag 
utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd utgår enligt 
kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (om
tryckt 1976:794). 

Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning som 
verksamhetsbidragen. 

Sveriges frikyrkoråd 

För budgetåret 1979/80 har inkommit 83 ansökningar om bidrag till 
anskaffande av lokaler med en total byggnadskostnad på ca 82 milj. kr. Tre av 
dessa ansökningar gäller projekt inom invandrarsamfunden. Maximala 
statsbidrag beräknas kunna utgå till dessa samfund. De svenska samfunden 
kan däremot inte räkna med att få maximala bidrag. Bidragens begränsade 
storlek innebär att de inte utgör tillräcklig stimulans och hjälp åt de 
ekonomiskt svagaste församlingarna att ens planera för ett eljest välmotiverat 
kyrkbyggnadsprojekt. 

Frikyrkorådet föreslår att anslaget till anskaffande av lokaler för trossam
fund för nästa budgetår räknas upp med 2,2 milj. kr. Frikyrkorådet föreslår 
vidare att ett särskilt anslag på 2 milj. kr. uppförs för handikappanpassning av 
lokaler för trossamfund. En enkel undersökning har givit till resultat att 21 
församlingar anmält behov av omedelbara åtgärder till en kostnad av ca 2.7 
milj. kr. Flera församlingar väntas komma in med anökningar om bidrag när 
de fått besked om att det är möjligt att få bidrag för detta ändamål. 
Undersökningen tyder på att anslaget bör kunna bli temporärt. Efter ca fem år 
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bör hanc.likappanpassningen kunna vara genomförd i de fall där sådan kan 

åstadkommas. 

Föredraganden 

Anslaget tillkom genom beslut av 1974 års riksdag (Krll 1974:9, rskr 

I 974: I 13) och utgör ett komplement till de bidrag som utgår enligt 

kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler. 

I prop. I 977178: I 00 (bil. 18 s. 90) förklarade föredragande statsrådet att 

eventuella statsbidrag till handikappanpassning av lokaler för trossamfund 

borde bestridas ur förevarande anslag. Riksdagen hade inte något att erinra 

mot detta uttalande (KrU 1977178: 16. rskr 1977/78:139). Anslaget bör för 

detta ändamål räknas upp med I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anskajfandr al' lokaler fiir 1rossan1/i111d för 

budgetåret 1980/81 anvisa ett reservationsanslag av I I 800 000 
kr. 
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D. Räddnin~stjänst m. m. 

D 1. Statens brandnämnd 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

9 704 000 

10 303 000 
I I 523 000 

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighet tillsyn över 

brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår att utbilda brandpersonal och 

skorstensfejare. Genom annan utbildningsvcrksamhct samt försöks- och 

utvecklingsarbetc skall brandnämnden främja sådan räddningstjänst som 

ankommer på kommunerna. Brandnämnden skall lämna råd och anvisningar 

till länsstyrelser, kommuner och enskilda i frågor om räddningstjänst och om 

förebyggande åtgärder mot brand. Vidare skall brandnämnden bl. a. biträda 

länsstyrelserna vid handläggning av sådana frågor samt verka för att 

brandförsvarets utrustning standardiseras och att brandförsvaret ordnas 

ändamålsenligt i olika delar av riket. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångswgifter 
Ersättning till kommuner för loka

ler och materiel, drivmedel 
m.m. 

Visst försöks- och ulvecklingsar
bete m. rn. 
Därav engångsutgijier 

UppbördsmE'del 
Försäljning av publikationer 

m.m. 

Nettoutgift 

1979/80 

18 
15 

33 

6 780000 
6500 

210000 
(30 000) 

I 407 500 
I 585 000 
(100000) 

315000 

99000 
H 

10403000 

- 100000 

10 303000 

Beräknad ändring 1980/81 

Brand
nämnden 

+I 
+2 

+3 

+ I 542 100 

+ 21 000 
(-) 

+ 178 300 
+ I 068 500 

(+ 920 000) 

(-) 
+ 2809 900 

+ 2809 900 

Föredraganden 

+ 776000 

26000 
(-) 

+ 165 000 
+ 250000 

(+ 200000) 

+ 75 000 
(+ 100000) 
+ 1240000 

20000 

+ 1220000 
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Statens brandnämnd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 306 300 kr. 
2. Nämnden redovisar ett besparingsalternativ vilket bl. a. innebär en 

minskad utbildnings- och tillsynsverksamhet. (- 232 200 kr.) 
3. Enheten för räddningstjänst behöver förstärkning med en tjänst som 

byrådirektör ( + 128 019 kr.) för att lämna länsstyrelser och kommuner 
erforderliga råd och anvisningar. Utbildningsenheten behöver förstärkas med 
två assistenter ( + 165 632 kr.), varav en för expeditionstjänst och maskin
skrivningsarbete samt en för detaljplanering i form av arbete med vecko
schema för olika klasser och kurser. Ökade medel behövs för konsultverk
samhet(+ 100 000 kr.), specialister för att författa kompendier ( + 50 000 kr.) 
och gästföreläsare ( + 15 000 kr.). Ökade medel behövs vidare för expeditions
hjälp i utbildningsverksamheten. ( + 25 000 kr.). 

4. Ersättningsanskaffning av försliten och föråldrad undervisningsmateriel 

behövs. ( + I 020 000 kr.) 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för brandnämndens verksamhet beräknas 
med utgångspunkt i besparingsalternativet. Därutöver har jag beräknat 
medel för ersättningsanskafTning av undervisningsmateriel samt för regio

nala räddningstjänstövningar. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens brandnämnd för budgetåret 1980/81 anvisa ett 

förslagsanslag av 11 523 000 kr. 

D 2. Beredskap för oljebekämpnini: till ha,·s m. m. 

1978179 Utgift I I 008 000 
1979/80 Anslag 9 215 000 
1980/81 Förslag 12 215 000 

Enligt instruktionen (1973:884) för tullverket (ändrad senast 1976: 135) 

svarar verket för åtgärder till havs och i kustvattnen, Vänern och Mälaren för 

att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är 
skadligt. Från anslaget betalas bl. a. anskaffning av bekämpningsmateriel, 

visst tekniskt utvecklingsarbete samt drift och underhåll av materiel för 
bekämpning av miljöfarliga utsläpp. Vidare får tullverket förskottsvis betala 
bekämpningsåtgärder som har utförts av eller på uppdrag av generaltullsty

relsen. Förskottsmedel som återbetalas tas upp som uppbörd under ansla

get. 
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--------- - ---- -----· 
1979/80 Beriiknad iindring 1980/81 

Generaltull
styrelsen 

Föredraganden 

Kostnader for bekiimpningsopera-
tio ner I 000 

Kostnader för anlitande av kon-
sulter och annan expertis 330 000 

Anskaffning av bekämpningsan-
ordningar och bckiimpnings-
medel m_ m. 3 905 000 

Tekniskt utvecklingsarbete och 
forskning beträffande medel 
och metoder för bekämpning av 
miljöfarliga utsliipp till havs 
samt i kustvattnen. Vänern och 
Mälaren 999 000 

Drift och underhåll av teknisk 
materiel for bekämpning av 
miljöfarliga utsläpp 3 980 000 

9 215 000 

93 000 100 000 

+J2 960 ()(JOI + I 350 000 

+ 2 651 000 + 500 000 

+ 3 374 000 

+38 892 000 

+ 1 250 000 

+ 3000000 

1 Generaltullstyrelsen föreslår att för anskaffning av miljöskyddsfartyg m. m_ anvisas 
medel under ett nytt särskilt reservationsanslag_ I beloppet 32 960 000 kr_ ingår 
19 100 00() kr. som enligt styrelsen bör tas upp under det nya anslaget. 

Generaltu//s(vrelscn 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 520 000 kr. 

2. Besparingsalternativet innebär en väsentlig sänkning av beredskapen för 

oljebekämpning till havs m. m. 

3. Anslagsposten till kostnader för anlitande av konsulter och annan 
expertis kan minskas om en flygchefstjänst inrättas vid bevakningsbyråns 

kustbevakningssektion. (- 113 000 kr.) 

4. Fortsatt nyanskaffning av oljebekämpnings- och kemskyddsmateriel 

m. m. samt ersättning av föråldrad och försliten bekämpningsmateriel med 

ny sådan medför ökat medelsbehehov (+ 13 704 000 kr.). Dessutom har 

medel beräknats för ersättningsanskaffning av två medelstora miljöskydds

fartyg ( + 16 400 000 kr.) samt nyanskaffning av sex strandbekämpningsbåtar 

( + I 800 000 kr.) och tre s. k. sjöslädar. ( + 900 000 kr.) 

5. Anslagsposten till tekniskt utvecklingsarbete och forskning beträffande 

medel och metoder för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till havs samt i 
kustvattnen, Vänern och Mälaren bör räknas upp med 2 551 000 kr. 

6. Ökad materielanskaffning och användning av miljöskyddsfartygen i 

fiskezonövervakningen medför ökade drift- och underhållskostnader 

(+ 1023000 kr.). Medel bör dessutom anvisas för ombyggnad av äldre 

miljöskyddsfartyg. ( + 1 107 000 kr.) 
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Fiircdmga11,/t•11 

Det utrcdningsarhcte som till vissa delar redan har avslutats och i övrigt 

kommer all avslutas inom den niirmastc tiden kommer att ge underlag för att 

hestiimma den mera långsiktiga inriktningen av den svenska beredskapen for 

hekHmpning av miljöfarliga utslHpp till havs samt i kustvallnen, Viinern och 

l\folarcn. Redan nu anser jag det emellertid klart att en förstärkning av 

beredskapen bör ske. Jag förordar diirför att anslaget för niista budgetår höjs 

med 3 ()()() 000 k r. 

Anskaffning av miljöskyddsfartyg har under senare år skett som arbets

marknadspolitiska insatser i form av tidigareliiggning av statliga bestiill

ningar. Anskaffning av fartyg med medel som anslogs i tilliiggsbudget Il för 

budgetåret 1978/79 pågår f. n. Anskaffning av ytterligare miljöskyddsfartyg 

bör även i fortsättningen kunna prövas som tidigareläggning av statliga 

bestiillningar. Jag lägger således inte nu fram något förslag om anskaffning av 

ytterligare miljöskyddsfartyg. 

Jag hcmstiillcr att regeringen foreslår riksdagen 

att till Beredskap /(ir o/Jcbekiimpning till hal's 111. m. för budgetåret 

1980/81 anvisa ett förslagsanslag av 12 215 000 kr. 

D 3. Ersättning för wrksamhet Yid räddningstjänst m. m. 

1978179 Utgift 36 389 000 

1979/80 Anslag 4 900 000 

1980/81 Förslag 5 155 000 

Från anslaget betalas kostnader för skogsbrandbevakning. Vidare utgår 

ersiittning dels enligt 20 ~brandlagen (1974:80. iindrad senast 1979:404) niir 

länsstyrelsen har övertagit ledningen av ett räddningstjänstuppdrag. dels 

enligt 21 * första stycket för räddningstjänst vid oljeutflöde och för sanering 

av oljeskada samt dels enligt 21 § tredje stycket efter regeringens bestäm

mande för riiddningstjiinstinsatscr som har dragit siirskilt stora kostnader. 

Brandnämnden utreder frågan om effektiviteten i och nyttan av skogs

brandbevakningcn. 

Statens brandnämnd 

Risken för skogsbrand och därigenom också behovet av skogsbrandbevak

ning beror i hög grad på vädret. Priserna för flygningen i samband med 

bevakningen har ökat mycket kraftigt på grund av bl. a. höjningen av 

kostnaden för drivmedel. Även administrationskostnaderna har stigit kraf

tigt. Brandnämnden yrkar därför en höjning med 340 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag förordar all anslaget höjs med 255 000 kr. och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Ersättning för 1•erksamhet 1>id räddnings(iänst m. m. for 

budgetåret I 980/81 anvisa ett förs lagsanslag av 5 155 000 kr. 

D 4. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

850 769 

900 000 

931 000 

Reservation 2 032 809 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till kommuner och landstings· 

kommuner för beredskapsplanlåggning enligt 7 § lagen (1964:63) om kom· 

munal beredskap (7 §ändrad 1977:417). Vissa bestämmelser for tillämp· 

ningen av lagen har meddelats i kommunala beredskapskungörelsen 

(1964:722, ändrad senast 1977:418), i förordningen (1977:419) om statsbidrag 

till landstingskommun enligt 16 § lagen om kommunal beredskap och i 

Kungl. Maj:ts brev den 14 maj 1971. Genom lagen (1979:405) om ändring i 

lagen om kommunal beredskap har i 16 §föreskrivits all kommun inte har 

rätt till statsbidrag för revision av beredskapsplan. Denna lag träder i kraft den 

1 januari 1980. 

Riksnämnden for kommunal beredskap 

Den kommunala nyplanläggningen är avslutad. Genom delning av Motala 

kommun har emellertid ett behov av nyplanläggning uppkommit i Vadstena 
kommun, vilket kostar 30 000 kr. 

Den landstingskommunala nyplanläggningen pågår och slutförs under 

budgetåret 1981 /82. Kostnaden under budgetåret 1980/81 uppgår till 746 000 

kr. Därtill kommer 155 000 kr. för landstingskommunal planläggning i 

Göteborgs och Malmö kommuner. 

Riksnämnden begär 120 000 kr. för revision av planer som har påbörjats 

under hösten 1979 i ett antal kommuner. 

Riksnämnden yrkar vidare att 15 000 000 kr. årligen under en tioårsperiod 

ställs till förfogande för bidrag till anskaffning av reservanordningar, främst 

reservelverk. 

Det sammanlagda behovet av anslag för budgetåret 1980/81 är enligt 

riksnämnden 16 051 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag biträder riksnämndens beräkning av medelsbehovet för den lands
tingskommunala nyplanläggningen och för nyplanläggning i Vadstena 
kommun. Gällande lagstiftning medger inte att statsbidrag utgår till revision 
av kommunala planer efter den I januari 1980. Jag anser mig inte nu kunna 
biträda att bidrag utgår till anskaffning av reservanordningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kostnader.för kommunal beredskap för budgetåret 

I 980/8 I anvisa ett reservationsanslag av 931 000 kr. 
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Register 
1 Översikt 

JO A. Kommundepartementet m. m. 
JO Kommundepartementet 
11 Kommitteer m. m. 
11 Extra utgifter 
11 Utvärdering av kommunindelningsreformen 

12 B. Länsstyrelserna m. m. 
12 Länsstyrelserna 
13 Lokala skattemyndigheterna 
IJ Kronofogdemyndigheterna 
13 Civilbefälhavarna 

84 C. Kyrkliga ändamål 
84 Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 

Förvaltningskostnader 
88 Ersättningar till kyrkor m. m. 
88 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
8<1 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 
90 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 
93 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 
94 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
95 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 
96 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsam-

lingarnas kyrkobyggnader 
97 Bidrag till trossamfund 
99 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

101 D. Räddningstjänst m. m. 
101 Statens brandnämnd 
102 Beredskap för oljebekämpning till havs m.m. 
104 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 
105 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

Totalt för kommundeparte-
mentet 

9817000 
11000000 

175 000 
I 100 000 

22 092 000 

1427719000 
484 376 000 
384 895 000 

8 846 000 

2 305 836 000 

9 193 000 
140 000 

5 051 000 
882 000 

2 568 000 
I 800000 

380 000 
340000 

100 000 
31000000 
11800000 

63 254 000 

11523000 
12 215 000 
5 155 000 

931 000 

29 824 000 

2 421 006 0011 
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Bilaga 19 till budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80: 100 

Bilaga 19 

Riksdagen och dess verk m. m. 

UUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsriidet Mundebo 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

I 979-12-21 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser 
riksdagen och dess verk m. m. 

Sextonde huvudtiteln 

Fullmiiktige i riksgiildskontorct och riksdagens förvaltningsstyrelse har 

elen 29 november resp. den 12 december 1979 överliimnat förslag till de 

an~lag som bör redovisas under huvudtiteln Riksd~gen och dess verk m. m. 

för budgetåret 1980/81. Riksdagens förvaltningskontor har uppriittat en 

sammanställning av förslagen. vilken bör fogas till protokollet i detta ärende 
som bilaga 19.1. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl{1r riksdagen 

att pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmäktige i 

riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

I Riksdagen 1979180. I sam/. Nr IOO. Bil. 19 
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Bilaga /<J. J 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 

FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 

Sextonde huvudtiteln 

Förslagen fran fullmiiktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltnings

styrclse angående regleringen för budgetåret I 980/81 av utgifterna för 

riksdagen och dess verk m. m. har liksom föregäende år av praktiska skiil 

sammanförts. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagen och dess verks omriide i förhållande till 

statsbudgeten för budgetåret 1979/80 framgår av föl janck sammanställning. 

Beloppen anges i I 000-tal kr. 

Anvisat Förslag Fiiriindring 
1'!7'1/80 I 'IR0/8 l 

A. Riksdagen 76 386 83 300 + 6 914 
B. Den inre riksdagsfiirvaltningen 136 369 124 562 - 11 807 
c. Allmänt kyrkomöte I I 
D. Riksdagens verk 58 282 67 530 + 9 248 
E. Diverse 100 lOIJ 

271 138 275 493 + 4 355 
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ANSLAGEN 

A. RIKSDAGEN 

A. J. Riksdagen: Arrndcn m. m. till riksdagens ledamöter. 

J 978179 Utgift 45 974 527 

1979180 Anslag 46 114 ono 
1980/81 Förslag 48 912 000 

Arvoden till riksdagens ledamöll:r 
Kostnadsersättningar 
Arbetsgivaravgifter 
a) arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäk

ringen 
b) arbetsgivaravgift till den allmänna tilliiggspensio

ncringcn 
c) avgift till grupplivförsiikringcn 
d) arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen 

och dl!! kontanta arbetsmarknadsstödet 
el socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen 
f) arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildning 
g) vuxenutbildningsavgift 
h) delpensionsförsäkringsavgift 
i) barnomsorgsavgift 
j) arhetarskyddsavgift 

Upphördsmedel 
Ersättning från försäkringskassor 

.'>4 876 ouo 
3 132 (_)()() 

2 922 000 

2 1381100 
75 (Jtl(I 

111 000 
2 289 0(1() 

I ll 000 
69 00(1 
69 noo 

442 ()()() 

46 234 000 

- 120000 

46 114 000 

l:kr~iknall 

ändring 
1980/81 

+ l 314\H)() 
+ 351 ()fil) 

+ 213 \100 

+ 554 000 

+ 8 ()()() 

+ 166 000 

+ 8 000 
+ 5 noo 
+ 79 000 
+ 120 noo 
+ JO 000 
+ 2 848 000 

+ 50000 

+ 2 798 000 

Frän anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättningar till 

riksdagens ledamöter samt arbetsgivaravgifter avseende dessa kostnader. 

Av ökningen under anslaget avser I 314 000 kr. löneomräkning. 

Kostnadsersättningen har enligt riksdagens beslut (KU 1977178: 18. rskr 

33) anpassats till gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring:. 

Beträffande pensions- och socialförsäkringskostnader i övrigt för riksda

gens ledamöter upptas de faktiska utgifterna. beräknade pii. nu kända 

förhållanden (jfr BaU 1969:28, s. 2). 

Riksdagens förvaltningsstyre\se föreslår 

att till Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter för 

budgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 48 912 000 

kr. 
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A 2. Riksdagen: Rcseersiittningar m. m. till riksdagens ledamöter 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

12063753 

lJ 326 ()(I() 

J.I 345 000 

Från anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas flyg- och 

järnviigsresor m. m. inom riket. dels traktamenten till riksdagsledamöter 

under tid riksmöte påg.är enligt lagen om ändring i ersättningsstadgan 

(1971: 1197) för riksdagens ledamöter. Från anslaget bestrids iiven ko~tna

derna för sådana resor, som riksdagsledamöterna företar med utskotten 

inom Sverige. 

Utgifterna under anslaget beräknas öka med 1 421 000 kr., varav 179 000 

kr. avser prishöjningar p;°1 vissa resor. 571 000 kr. höjda flygresekostnader 

och 671 000 kr. traktamentsersättningar. Samtidigt beräknas de fasta 

kostnaderna för järnvägsresor minska med 402 000 kr. Nettoökningen 

beräknas härefter till 1019000 kr. (1 421 000-402 000). 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen. Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

för budgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 14 34) 000 

kr. 

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksam· 

het 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

697 082 

760 000 

800 000 

Från anslaget bestrids kostnader för riksdagsledamöters deltagande i 

Europarådets verksamhet enligt bestämmelser den 5 juni 1967 

(RFS 1967:15, ändr. 1969:6). 

Under innevarande budgetår beräknades riksdagens deltagande i Euro

parådets verksamhet komma att dra en kostnad av 760 000 kr., varav 650 000 

kr. för det reguljära Europarådsarbetet och återstoden för extra kostnader i 

samband med det svenska värdskapet för Europarådets s. k. minisession i 

Stockholm sommaren 1979. Med hänsyn till de fortgående internationella 

prisstegringarna för flyg och hotell och till att belastningen på anslaget för 

budgetåret 1978179 uppgick till närmare 700 000 kr. föreslås anslaget 

uppriiknat till 800 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet för budgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 

800 000 kr. 
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A 4. Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

I 343 777 

434 (){)() 

2 771 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor utom 

Sverige. 
Anslagsheräkningcn har grundats på uppgifter som lämnats av utskotten 

rörande planerade resor utom Sverige. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Rihdagrntskollrns studieresor utom Svrrige för 

budgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 2 771 000 kr. 

A S. Riksdagen: Parlamentariska delegationer 

1978179 utgift 

1979/80 Anslag 

I 980/81 Förslag 

401 598 

400 000 
450 ()()() 

Från anslaget bestrids kostnader för sådana besök av officiella delegatio

ner från andra länders parlament, vilka inbjudits av talmanskonfcrensen och 

för vilka riksdagen står för värdskapet, samt för av talmanskonferensen 

utsedda svenska riksdagsdelcgationcrs besök i utlandet. 

Antalet utliindska delegationshcsök kan uppskattas till två a tre besök 

under nästa budgetår. På grund av väntade prishöjningar uppräknas anslaget 

med 50 000 kr. 

Under förevarande anslag har medel beräknats för kostnader för 

parlamentariska delegationer enligt följande: 

I. Utländska delcgationsbcsök i Sverige 
2. Dckgationshcsök i utlandet 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 

1979/80 

300000 
100 000 
400 000 

Beräknad 
ändring 
1980/81 

+ 25 000 
+ 25 000 
+ 50 000 

att till Riksdagen: Parlamentari.~ka delegationer för budgetåret 

1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 450 000 kr. 
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A <i. Riksdagen: Bidrag till studieresor 

l ll78!7Y Utgift 

1 !i7lJ/SO Anslag 

I '!XI J/8 I Fiirslag 

231 975 

140 (l(j(I 

200 ()()0 

Röcrvation 28 342 

Fr~in Jet ta anslag bestrids kostnaderna fiir bidrag till riksdagsledamöternas 

enskilda studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonfcrenscn. 

Under budgeti1n:t l 978!7lJ fördelades bidrag om sammanlagt 251 290 kr. 

Diirav i\terhctalades l l) 315. Den rt:servation som vid utgi'mgen av budgetåret 

11>77!7k uppgick till 60 317 kr. har den 1 juli 1979 minskat till 28 342 kr. Niir 

talrnanskonferensL'n senast bd1andlacle framstiillningar om bidrag till 

studieresor (protokoll 1978!79 * 9. 9) befanns att tillgängliga medel inte 

riicktc till anmiilda och i och för sig berättigade anspr~1k. Talmanskonferen

scn bcslii! diirför arr reducera samtliga cfa aktuella bidragsbelopp med 

15 r:;. 

Med hiinsyn till det anfiirda bör anslaget för budgett1rct 1980/81 hiijas till 

samma belopp som anslogs för budget[1ret 1977/78. 200 nno kr. 

Riksdagt:ns förvaltningsstyrelse föresliir 

att till Riksdagen: Bidrag till swdieresor för budgetåret 1980/81 

anvisas ett reservationsanslag av 200 000 kr. 

A 7. Riksdagen: Representation m. m. 

1978!71> Utgift 

1979/80 Anslag 

l 98W8 l Förslag 

259 385 

3UU UOU 

325 000 

Frän anslaget bestrids kostnader för riksdagens representation gentemot 

utländska diplomater. företrädare för niiringslivet och for pressen. Vidare 

bekostas utgiftt:r för mältider m. m. för bl. a. sadana utliindska parlamen

tarikcrgrupper. vilka inbjudits rill Sverige av utrikt:sdepartementet/Svenska 

institutet. 

Med hiinsyn till att besöksfrekvenscn och utbytet med utländska parla

ment standigt ökat !>amt att kostnaderna för måltider och annan service stigit 

avsevärt under senare iir föresfä anslaget höjt med 25 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Representation m. m. för budgetåret 1980/81 

anvisas ett förslagsanslag av 325 000 kr. 

A 8. Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

255 000 

320 000 

320 000 
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S1rrelsm fiir riksdagc11.1· i11taparla111e11tariska grt1f!f' 

Styrelsen för ribdagens interparlamentariska grupp har redovisat ncdan

st;kmk uppst:illning för innevarande hudgct;'1r. Förslaget innebiir ofiiriindrat 

medels behov. 

----------------------
Bidrag till lnterparlamrntariska unionen och <less generalsekreteraras
sociation 
Utrikes möten 
Nordiska samri1dsmöten samt representation 
Skrifter m. m. 
Fiirvaltningskostnader och resel'iirsäkringar 

A vg[1r medlemsavgifter 
lvkdclshchov 

Riksdagens fiin•a/1ni11gsstyrc!se 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslf1r 

Summa kr. 

19Xfl/KI 

1:io ooo 
177 (1()1) 

9 5011 
3 200 
2 ()(I() 

321 700 
- I 700 
320 000 

att till Riksdagen: Ridrug till riksdagens interparlamentariska grupp 

för budgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 320 000 

kr. 

A 9. Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

140 000 

140 000 

200 000 

Styrelsen för Sällskapet Riksdagsmän och forskare ( RJ FO) 

RTFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och 

forskare. En viktig uppgift är att på ett tidigt stadium aktualisera sådana 

frågor som på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen blir be

tydelsefulla i riksdagem arbete. 

RIFO:s arbetsformer har under de år verksamheten bedrivits kontinuer

ligt utvecklats. Tyngdpunkten har förflyttats från allmänna diskussions

möten till studiegrupper inom specialområden. Kontaktförmedlingcn mellan 

riksdagsledamöter, tjänstemän inom riksdagen och olika forskningsorgan 

utgör en växande och allt viktigare del av verksamheten. 

RIFC) har beräknat sina kostnader för budgetåret 1980/81 till 230 000 kr. 

Fördelningen av kostnaderna framgår av nedanstående sammanställning. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 19 till budgetpropositionen 1980 8 

--------···· 

liinrr od1 socialu kost11<uier 
Sekreteraren 
Bitriideshjiilp 
Kontaktsc krctcrarcn 

Arwlllen 
Studicgruppssckrctcran:, kontaktmiin m. m_ 
RIFO-nytt. redigering 

Öi·riga omkosmader 
K<mt<1rskostnader 
s~mmankomster 

Extc:rna förcliisningar 
Resor 
Konfcrcnsverksamhct 

------

l 9Xl)(X I 

55 ()()() 
35 (1()(1 

85 ()()() 

15 ()(I() 

12 ()(1(1 

6(1(1() 

9 000 

3 000 
5 000 
5 000 

Summa kr. 230 000 

Sällskapet anhåller om en ökning av bidraget för verksamheten under 

budgctilret 1980/81 med 60 000 kr. till 200 000 kr. 

Den begärda ökningen hiinför sig huvudsakligen till ökad tjänstgöring för 

kontaktsekreteraren. beroende p<'1 expanderande kontaktvcrksamhet. 

Av budgeterat belopp kan ca 17 000 kr. täckas med medlemsavgifter. Vid 

ett anslag om 200 000 kr. uppstår ett underskott på 13 000 kr., som dock kan 

täckas med sällskapets tillgångar. 

Riksdagens jörva/111i11gsstyre/se 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

för budgetåret 1980/81 anvisas ett anslag av 200 000 kr. 

A 10. Riksdagen: Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

8 327 

30 000 

30000 

Bidraget är avsett att bestrida kostnader för informations- och studieverk

samhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor. för representation gentemot 

utländska besökare i detta sammanhang samt för deltagande i internationella 

utrikespolitiska seminarier. konferenser och liknande. 

Beslut om medclsdispositionen fattas av talmanskonferensen efter samråd 

med riksdagens utrikespolitiska klubb och riksdagens Europarådsdelega

tion. 

I avvaktan på närmare riktlinjer för bidragets användning bör anslaget för 

budgetåret 1980/81 uppföras med oförändrat belopp. 
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Riksda!!cns forvaltningsstyrdsc f(ircsl<ir 

att till R.iks,/agl'n: Bidra,!!, 1ill 11trikcspoli1isk injär111atiom·1·1·rkswn

het for hudgetiirct 1980/81 anvisas ett anslag av 30 0011 kr. 

A : I. Riksdagen: Kontorshjiilp till riksdagsledamiHer 

197.'1!79 l ltgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 I Förslag 

2 -158 060 

2 -11111 ()()() 

2 525 ()()0 

fr:in anslag<.:! hi:strids koqnaderna för kontorshjiilp till riksdagsledamö

terna. 

Enligt beslut av l1!75/7ti iirs riksmöte skall bi:riikningsgrundcrna för 

konllirshjiilpen vara ett bitriidc pil var iittonde ledamot. dvs. -13 bitriiden. 

Lönekostnaderna her~ik nas efter löncklass I på liineplan F. Kostnadsökning

en i förhiillande till innevarande hudgct[lT uppg~ir till 125 000 kr. 

Riksdagens förvaltningstyrelsc föresiilf" 

att till Riksdagen: A"omor.l'hjci/p till rik.wlagsl<'damiiter för hudget

;iret i 98W8 I anvisas ett förslagsanslag av 2 525 ()()() kr. 

A 12. Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamiiter m. tl. 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

191<0/81 Förslag 

7 755 891 

10 1 7 8 000 
[(J 650 ()()(_) 

Frän anslaget bestrids kostnaderna för pensioner <It f. cl. riksdagsleda

möter och efterlevande till riksdagsledamöter enligt ersiittningsstadgan för 

riksdagens ledamöter (SFS 1971: 1197 ). 

Anslaget bör för nästknmmande budgetår uppräknas med 472 OOU kr.. 

som utgör gt:ncrellt tilliigg. Ni1gra kostnader för pensionsavgiingar har inte 

beriiknats. 

Riksdagens förvaltning~styreisc förcsliir 

att till Riksdagen: Pensioner c/1 I d. riksdagsledamöter m. jl. för 

hudgeti1ret 198fJ/81 anvisas ett förslagsanslag av JO 650 000 

kr. 

A 13. Riksdagen: Sti.id till partigrupper 

197S!7ll Utgift 

1979/80 Anslag 

1981Ji8 l Fi)rslag 

821 250 

I 719 000 

1 4-17 000 

Enligt beslut vid 1975176 års riksmöte (KlJ 1975/76:35. rskr 148) har ett 

partigruppsstöd införts. Enligt beslut vid 1978179 års riksmöte (K U 1978/ 

t • Riksdagen J<)7<J.'80. I sam/. Nr /00 Ril. /9 
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79:29. rskr 263) utgi\r stödet i forma\" ett grundbidrag om 15ll llllll kr. samt 

med 3 000 kr. per mandat för oppositionsparti och 1 000 kr. per mandat för 

parti i rcgcringsstiillning. allt beräknat per hudget[ir. 

Med utgångspunkt från det parlamentariska läget efter I 979 års riksdags

val beräknas medclshehovet till I 447 000 kr.. vilket innebär en minskning 

med 272 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

att till Riksdagen: Stöd till partigrupper för budget[net 1980/81 

anvisas ett förslagsanslag av l 447 000 kr. 

A 14. Riksdagen: Utgivandc av otryckta ståndsprotokoll 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

452 761 

l25 000 

325 000 

Reservation 145 345 

Från anslaget bestrids utgifter för utgivande av otryckta ståndsprotokoll. 

Anslaget disponeras av riksgäldskontoret. 

Kontrakterade protokoll. som f. n. är under utarbetande, är präste:;tiin

dets protokoll vid riksdagarna 1719-1720. 1723 och 1738-1739, ridderskapet 

och adelns protokoll vid riksdagarna 1755-1756 och 1778-1779 samt 

borgarståndets protokoll vid 1742-1743 års riksdag. 

För arbete med protokollen erfordras för budgetåret 1980/81 enligt 

fullmäktiges beräkning 325 000 kr. utöver på anslaget beräknad behåll

ning. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslär 

att till Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för 

budgetfJTct 1980/81 anvisas ett reservationsanslag av 325 000 

kr. 
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B. DEN INRE RIKSDAGSFÖRV ALTNINGEN 

B 1. Den inre riksdagsförvaltningcn: Förvaltningskostnader 

1978/79 utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

Personal 

67 586 099 

70 378 000 

77 551 000 

Kammarkansliet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Utskouerz 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Fön·altningskontoret 
l landläggande personal 
Övrig personal 

1979i80 

35 
6 

52 
26 

66 
121 

Beräknad 
ändring 
1980181 

+ I 
+ I 

+ 1 

306 + 3 

Anslag 
Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen 

och suppleanter för dessa 
Lönekostnader 
Sjukvård rn. m. 
Resecrsättningar 
Riksdagens restaurang 
Lokalkostnader 
Bostadsrättsföreningar m. m. 
Expenser 
Kostnader för översättningsarbete 
Publikationstryck 
Övriga utgifter 

Upphördsmede/ 
Ersättning för utlånad personal 
Influtna hyror 
Bostadsrättslägenheter m. m. 
Försäljning av informationsmaterial 

100 000 
35 692 000 

412 000 
327 000 
660000 

25 102 000 
350 000 

7 855 000 
30 000 

378 000 
503 000 

71409000 

80 000 
650 000 
300000 

1 000 
70 378 000 

+ 35 000 
+ 4 271 000 

16 000 
+ 501 000 
+ 100 000 
+ 1282000 
+ 50000 
+ 855 000 
+ 30 000 

+ 65 000 
+ 7 173 000 

+ 7173000 

Ökningen under anslagsposten Lönekostnader har beräknats till 4 271 000 

kr. varav 3 586 000 kr. utgör löneomräkning och 685 000 kr. kostnader för 

nya tjänster. Under budgetåret 1978/79 har förvaltningsstyrelsen inrättat en 

tjänst som förste byråsekreterare/byrådirektör vid ADB-verksamheten. 

Under innevarande år görs en administrativ översyn av tjänstgöringsför-
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h;'illandena fiir personalen vid snahhprotoknllct i11llm kammarkansliet. 

Kammarkansliet har heg:irt vissa resursfiirsti1rkningar till snahhprotokollet 

med h:insyn bl. a. till den hcsviirliga arhL'tssituationen fiirra hudgct:iret. 

Kammarkansliet l)egiir en tjiinst som slL'1wgraf, en tjiinst som bitriidande 

expeditionsfiircstiindare och en tjiinst s11m kontor~assistent. Situationen har 

analyserats inom ramen for lkn niimnda ii\·ersynL·n. Diirvid har kl>nstalL'rats 

att tillskott med L'n tjiinst som stenograf och en tjiinst som bitriidamk 

expeditionsförestimdare iir niiddndiga hl. a. med hiinsyn till giillamk 

arbetstidshestiimn1t'lsn. lrlllm ii\'ersyne11 har man hediimt att iinskemo'tlet 

om en kontorsassistenttjiinst hiir utredas ytterligare innan stiillningstagandc 

sker. varför fritgan kan hli aktuell senare under hudgctarct. 

Utskottet har hegiirt en kraftig fiirstiirkning a\' rL'StHscrna fiir föredragan

de personal. Sammanlagt har hegiirts sju fiirL·dragandt•tjiinster, varav td 

redan innevararult: budgetftr samt en och c·n hal\· tjiinst som kontorsassistent. 

Dii förvaltningsst~Telsen bölutat inriitta en föredragandctjiinst vid finansut

skottet och en vid niiringsutskottet redan frim den l januari l 1J~ll. kvarstiir 

önskcmitl om forsUrkningar med fiir.:dragandl'tjiinstcr till socialuhkoltet, 

uthildningsutskotteL trafikutskolteL jordbruksuhkottct och civilutskottet 

och med kontorsassistenttjiinster till finansuhkottet ( L'2-tjfost), trafikut

skottet (1/2-tjänst) och jordhruksutskollet ( 1/2-tjiinst). 

Fiirvaltningsstyrclsen har funnit att arbetsbelastningen inom utskottsorga

nisationen motivaar vissa permanenta förstärkningar. En översyn av 

utskottens arbetssituation har p<lbiirjats bl. a. med hiinsyn till den besviirliga 

situation som ~1ppstod under våren 1979. Översynen skall genomföras 

skyndsamt. Förvaltningsstyrelsen bediimcr det diirfiir liimpligt att avvakta 

med definitivt st':illningstagande till resurskraven i avvaktan pä att den 

nämnda översynen slutförts. 

Förvaltningskontoret har begiirt utiikning med en tjiinst som hvriisckre

terarc/byradirektiir för handliiggning av personalsociala frägor, omplaec

ringsärendcn etc. inom inre riksdagsförvaltningen. D<i förvaltnings1'ontoret 

är omplaceringsmyndighet även för övriga riksdagens verk har förutsatts att 

föreslaget resurstillskott iiven skall komma de mindre riksdagsverken till 

godo. Inom tjänstens arbetsuppgifter skall ocks;'t ligga alt medverka i arbetet 

med jämställdhets- och personalutvecklingsfrågor hade inom inre riksdags

förvaltningen och de mindre riksdagsvcrken. Vidare har förvaltningskonto

ret begärt utökning av en befintlig halvtidstjänst som amanuens/f. byriisekre

terare vid riksdagens skoltjänst till hcltidstjänst. Utökningen motiveras med 

att antalet särskilt organiserade studiebesök vid riksdagen har ökat ;1vsevärt 

under senare år. Arbetsuppgifterna kan inte längre utföras inom ramen för 

en halvtidstjänst där omfattningen enligt beslutet vid inriittandet skulle ses 

över då erfarenheter vunnits om den faktiska arbetsinsatsen. Förvaltnings

styrelsen har bedömt förvaltningskontorets äskanden som motiverade. 

Anslagsposten Reseersättningar har riiknats upp med .'i() 1 000 kr. pii 
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grundval bl. a. a\ de uppgifter Slllll liimnats fr;in Utskotll'll lllll planl'rad 

reseverksamhl'I. 

Undl'r anslagsposten Riksdagl'ns restaurang har upptagih L'll i.>kning med 

100 ()()() kr. för c.kls vissa kostnader som skall tiickas rnligt µiillande avtal 

rörande restauranµverksamhL'len. dels viss engangsanskaffninµ. 

Lnkalkostnaderna beriiknas iika med 1 282 111111 kr. nibta hucl!,!eti1r. I liirav 

utgör 999 ()1)1) kr. hyreshiijningar. 300 ()()()kr. iikadc bevakningskostnader. 

183 om.1 kr. merutgifter för lokalvården. medan posten underhall och 

reparationer beriiknas minska med 201) 1)()(1 kr. 

Ökningen under anslagsposten Expenser utgör 855 ()()() kr. Diirav svarar 

ökade tek·kostnader för ca 500 000 kr. beroende bl. a. pii förhyrningen av 

lokaler i Ciriingeshusl't vid Gustav Adolfs torg och övertagande av 

tclcservicen fiir riksdagens revisorer och Nordiska r:ic.kts svenska delegation. 

Av resterande 35.'i ()()() kr. utgör I .'i() 000 kr. avsiittnin!! för utbyte av 

citografutrustning od1 dokumcntfiirsti!rare och 205 IJ(Hl kr. iikade omkost

nader. 

Förvaltningsstyrclsen har i cleccmhcr 1479 stiillt vissa medel till förfogande 

innevarande budgct;\r för att undersöka förutsiittningarna att starta vi:;s 

fiirsiiksverksamhet med anviindning av ADB-teknik vid textprnduktion 

m. m. Detaljerat underlag fi.ir förvaltningsstyrelsens stiillningstagande bc

diims föreligga först vi1rcn 1980. varför inga medel iiskas inom ramen för 

denna anslagsframstiillning. Förvaltningsstyrelsen förklarade sig i anslutning 

till beslutet i december lLJ7ll beredd att pröva ett mera dl'laljutformat förslag 

under· vitren 1980. 

Riksdagen> fiirvaltningsstyrelse föresl[ir 

att till /)en inre riksdagsförral111ingen: Förl'al111i11gskos111adcr för 

budgettiret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 77 551 000 
kr. 

B 2. Den inre riksdagsförrnltningcn: Kostnadt:'r för riksdagstr~Tkct 111. 111. 

1978179 Utgift 

1979/81) Anslag 

19811/81 Förslag 

l.'i 10959-+ 
15 (l(l() ()()() 

I 6 000 0011 
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Urgifrer 
Riksdagshandlingar 

Tryckningskostnadcr 
Rokbinderikostnadcr 
Kommittctryck 

Uppbördsme<ft>I 
Försäljning av riksd<Jgstryck och makulatur 

1979i8U 

13 480 ()(J(l 

3719000 
1 000 

17 200 000 

- 2 200 000 
15 000 000 

Rcr~iknad 

ändring 
I 9l'l1!8 I 

+I 020 000 
+ 180 (Jf)(J 

+ I 200 000 

+ 200000 
+I 000 000 

Enligt meddelande fran Grafiska industriförbundet utgör den beräknade 

kostnadsökningen för sättnings-, trycknings- och bokbindcriarbetcn per l 

februari 1979 i genomsnitt 6 % . Kostnaden för tryck papper har under hösten 

1979 ökat med 6 %. 

På grund av ökade försäljningspriser torde inkomsterna komma att öka 

med ca 200 000 kr. 

Med hänsyn till budgetutfallet 1978179 torde 16 000 000 kr. i anslag för 

budgetåret 1980/81 vara tillräckligt. 
Riksdagens förvaltningstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdagsförl'(lltningen: Kostnader för riksdagstryck

et m. m. för budgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 

16 000 000 kr. 

B 3. Den inre riksdagsförvaltningen: Utgivande av särskilda publikationer 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

176 171 

200 000 

220 000 

Reservation 13 574 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utgivningen av riksdagens årsbok. 

På grund av ökade framställningskostnader och pappersprishöjningar bör 

anslaget räknas upp med 10 %. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdagsförvaltningen: Utgirnnde av särskilda 

publikationer för budgetåret 1980/81 anvisas ett rescrvations

anslag av 220 000 kr. 
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B 4. Den inre riksdagsförvaltningcn: Riksdagens utatriktadc inf'ormations

vcrksamhcl 

1 'J78i79 Utgift 

1979/80 Anslag 

198()!8 J Förslag 

Utgifcer 

548 627 

791 000 

791 (100 

Serviccvcrksamhet till massmedier 
lnformationsrnaterial till hL~siikandc i riksdagshuset 
Riksda!!ens skoltj:inst 

Upphördsmcdel 
Försiiljning av AV-matnial och studiematerial 

197'1/HO 

306 000 
40000 

475 UOO 
821 000 

- 30 000 
791 000 

Bcriiknad 
ändring 
19Rll/Hl 

+ Jll(IOO 
+ IO!IUO 
- 3110(1() 

- JO 0110 

Frän anslaget bestrids kostnader dels för viss serviceverksamhct till 

massmedier, dels för informationsmaterial etc. till besökande i riksdagshu

set, dels för riksdagens skoltjänst. Riksdagens informationsgrupp är sam

rådsorgan i fråga om den verksamhet som bekostas från anslaget. 

För serviceverksamhet till massmedier beräknas 316 000 kr. och för 

informationsmaterial 50 000 kr. 

För riksdagens skoltjänst beräknas 445 000 kr. varav 234 000 kr. utgör 

kostnader för fortbildningskurser för lärare och resterande belopp avser 

kostnader för framställning av AV- och studiematerial, klassrumsmaterial, 

vissa tryckningskostnader m. m. 

Försäljning av AV-material och studiematerial beräknas medföra en 

inkomst av 20 000 kr.. vilket innebär en minskning med 10 000 kr. med 

oförändrad prissättning. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade 

informationsvcrksamhct för budgetåret 1980/81 anvisas ett 

förslagsanslag av 791 000 kr. 

B 5. Den inre riksdagsförvaltningen: Nytt riksdagshus 

1978179 Utgift 8 962 861 Reservation 56 037 139 

1979/80 Anslag 50 000 UOU 

1980i81 Förslag 30 000 000 

Riksdagen heslöt den 8 mars 1978 om återflyttning till lokaler på 

Helgeandsholmen. 
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Beslutd innefattade bl. a. faststiillande av tidplan samt kostnads ramar fiir 

projektet i vad gäller investeringar i byggnader. kostnadn fi"ir inredning samt 

teleutrustning. allt i prisläget I april l ')77. 

Arbetena igimgsättes i april m{mad 197S med schakt i Riksplan. Dessa 

arbeten kom under sommart·n 1978 alltmer att styras av de arkeologiska 

fyndigheter som påträffades i Riksplan. Under srnare delen av juli 111i'111ad 

konstaterades ocksa fr{111 grävningsledningens sida att t\ndcn fril!l den 

historiska bebyggelsen var i oviintat intakt skick. Bland annat itterfanm. 

kyrkogården som tillhört det medeltida 1-klgeandshuset och stadsmuren fr<in 

1400-talet samt flera båtfynd. 

Det framstod sedermera klart att de arkeologiska undersökningarna inte 

kunde slutföras inom di1 fastlagda tid- och kostnadsramar. 

Undersökningarna p{1går alltjiimt (hösten IY7ll). och niigra definitiva 

uppgifter från RAÄ ( riksantikvarieiimhetet) om färdigstiillandctid fiirl'liggcr 

f. n. inte. 

Riksdagen beslöt den 4 april 1979 bl. a. nm bevarande av den medeltida 

stadsmuren i Riksplan. Detta inncb~ir att viss omprojcktcring av underbygg

naden och Riksplan har genomförts i syfte att pi1 hiista siitt inordna 

stadsmuren. F. n. pägär dock vissa i>verliiggningar med knmmunL~ll och 

RAÄ som önskat anordna en museal verksamhet i anslutning till muren. 

En översyn av huvudtidplanen har gjorts i syfte att trots filrseningar 

behalla tidpunkten för återflyttning hösten 198:3. 

Översynen innebär bl. a. att produktionen inte kan bedrivas pil ursprung

ligt planerat sätt med underbyggnaden i Riksplan som första delprojekt. 

Byggnadsstyrelsen planerar i stället att i maj mimad 1980 samtidigt igirngsiitta 

arbetena i Riksplan. riksdagshuset ol'h f. rikshankshvggnaden. Mot bak

grund av ovanstäende kan därför först efter i1rsskiftet I LJ7lJ- J ll81l dcfiniti,·t 

avgöras om tidpunkten för {1terflyttning hösten l 9~-' kan beh:lllas. 

Arbetena i Riksgatan pilhör jades i mars 1 LJ79 med ledningsombggningar. 

och under sommaren har grovschaktning liksom arkeologiska unclersiikning

ar utförts. Byggnadsentreprenaden som JVser stombyggnaden i Riksgatan 

påbörjades den 1 augusti 1979. 

Med anledning främst av de utökade arkeologiska insatserna p[1 Riksplan 

och därmed sammanhiingande konsekvenser har projektet fritt viclkLinnas 

kostnadshöjningar utöver de fastställda kostnadsramarna. 

Merkostnaderna hart. o. m. mars månad 1979 uppgtitt till drygt JO milj. 

kr. Någon slutkostnad för de arkeologiska utgrävningarna kan tidigast anges 

i anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82. 

Byggnadsstyrclsen har på byggnadskommitkns uppdrag utrett fdgan om 

att höja grundvattenytan under riksdagshuset för att p[1 hingre sikt säkers!Lilla 

dess grundläggning. Förslag till åtgiirder finns nu framtagna. och bl. a. skall 

en "skärm'· utföras mellan Mälarcn och Saltsjön i liige från Stallkanalen över 

Riksplan till Norrström. Dessa åtgärder bör vara genomförda vid sekelskif- · 

tct. Det är dock tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt att redan i samband 
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med arbetena i Riksgatan utfiira vissa förhercddscr fiir grumh attcnhiijning

en. 

Kostnaderna fiir grundvattenhiijningen i I klgeandslwlmen ingar inte i dL· 

kostnadsramar som beslutats av riksdagen och kan hel kr inte anges fiirriin i 

samband med anslagsiiskandcna for hudgt'larct I l!K l!K2. 

I följande tabeller redovisas kostnadsramar och inw ... krinpplan i prisI:igc 

april 1479. Beloppen innefattar ingen annan uppriikning :in imkxuppriik

ning. 

Vid beriikningen av den allmiinna hy!!gnadskt> ... tn:nbstq!ringen fi.ir peril>

dcn april 1977-;ipril ll"J78 har tilbmpats ett uppriikningstal om 12 ';,_ 

l'vlntsvarande beriikning för perioden april 1978 -april 197() giirs med fil r; fiir 

byggnadskostnader och med K '· ;. fiir inredning. nch utrustning. 

Ny framriiknad planningsram i prisliige I april I lJ7l) framg:ir av följande 

tabell. 
·---·----· ---------

Projekt 

Investering i hyµµnadl'r 
Kostnader fiir inredning 

Kostnadl'r för tdeutrus1n. 

---- ----·· ·--- --- ----
Ko ... lna<bram I lltlll-tal kronor 

77-tl-l-tll 

2htl tltltl 
24 (ltlll 
2> lltlll 

7X-tl-l-OI 

2'JI 20tl 
.'.\2 ..JXtl 
25 7htl 

79-11-l-tll 

J2tJ 1.ltltl 

J:' OXll 
.:!X 30tl 

Investeringsplan anpassad till planerin!!sramen april llJ7l) (milj. kr.) 
-·------·--·--------------· 

l97Xi79 7ll/8ll Hll/81 Kl!~C 82!8?> H?>;S..J k-1 185 Totalt 

LU 45 7ll 9" 95 :; I.X 1>.4 
-·------· 

1\-ted anledning av den tidsförskjutning som ~kelt i projektet r;ider i. n. en 

obalans mellan tillclclade och forhrukade medel. 

I anslagsframstiillningcn för 19X0/8 I har det begiirda helorpet reglerats ... a 

att biittre balans skall erhMlas mellan anslagna l>ch förbrukade medel. 

Riksdagens förvaltningsstyrebe föresl<ir 

att till Den inre rikscie1gsfiirl'l1ir11i11gc11: Nvrr riksda.~sh11s för 

budgetftret 1980/81 anvisas ett resen-;llionsanslag av 30 (_)()() ()(.J(I 

kr. 
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C. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 

C I. Allmänt k~Tkomlite 

l 97P./79 Utgift 

1979/HU Anslag 

l 9Sl 1181 r'lirslag 

3 229 ())(1 

1 000 

1 000 

!'Ji1got kyrkomöte iir inte planerat att h{tllas under hudget{1n:t 1980/81. I 

likhet ml'd innevarande budgetfa hör cliirför endast ett tormdlt belopp 

upptas. 

Riksdagens förvaltning.sstyre\sc föres\i\r 

att till i111111ii11t kvrkunzäte för budgetitrct JlJSll/81 anvisas ett 

förslag.sanslag av l oon kr. 
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D I. Riksgäldskonlorrt: Fiinaltningskoslnadrr 

1978/79 Utgift 19 !J9.i 41:1 

1979/80 Anslag I 1) 064 000 

1980il-\I Förslag 22 3911 llOU 

I'l'rSO/lllf 

Anslag 
l .iinek11stnadcr 
Sjukv<trlf 
Reseerslittningar 

rxirav utrikes res1ir 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck'inftirrnation 
Automatisk databehandling n1. m. 
Kostm1der for maskinell kontroll av inlösta vinster 
Oblig:,1fionssortcring genom automatisk databehaml-

ling 
Ko5tn;1der för vim;tutlottning pii premielimen 

Upphärdsmede/ 

1'17lJ/81J 

1311 

12 IN7111111 
115 0(J(J 

2:'011011 
(215 0110) 

2 hllll (1(1(1 

2 11-i.f 111111 
1%(111(1 

3801100 

57) 0110 
77 ()0(1 

19 224 000 

Försiiljning av publikationer 1 0(1(1 
Inkomster i samband med datamaskindragning rn, n1. I 59 0011 

Expeditionsavgifter vid försiiljning av premieobligatio-
ner 

19 064 000 

lkr;iknad 
;111dri11g 
J<JX0'81 

+ 8 

+ 2 4311 (11111 

+ 1>0011 

+ 2)11 01111 

+ (IX) 1111111 

+ 54:-i 111111 
1>-WOOll 

+ 54 llllli 

+ 324011()11 
- 381101101 

- 5751101)1 
77 0(1(\l 

+ 41156000 

+ .1111111(1 

+ I 50001111 

+ 3 326000 
-------------------------- ,,,,_, __ , __ 
l Medd iiskas under anslagsposten Automatisk databehandling nL ni, 

För innevarande budgetår har under anslagsposten Uinekostnader 

anvisats 12 897 000 kr. Kontorets lönekostnader för nästkommande budget

år har beräknats till 15 327 000 kr.. innebärande en ökning med 2 430 ()()()kr. 

Huvudparten av ökningen hänför sig till löneomräkning. medan 397 000 kr. 

avser kostnad för beräknad personalökning med fyra kontoristtjiinstcr och 

en expeditionsassistenttjänst. Vidare beräknas medel för tre aspiranter för 

utbildning (amanuenser). 

För innevarande budgetår har under anslagsposten Reseersiittningar 

anvisats 250 000 kr.. varav 215 000 kr. för utrikes resor. Kostnaderna för 

resor ökar kraftigt främst till följd av resor i samband med den utHindska 

statsupplåningen. För budgetåret 1980/81 beräknas medelsbehovet till 

500 000 kr., en ökning med 250 000 kr.. varav 185 000 kr. fiir utrikes 

resor. 

Under anslagsposten Lokalkostnader har för innevarande budgetiir 

anvisats 2 600 000 kr. För budgetåret 1980/81 har fullmiiktige beriiknat 
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mL·dl'lslwhovet till 3 14i~ IHJll kr .. L'll iikning med 548 OlJll kr. Å\ mcdl'lshc

hovct a\scr 2 2tJll ()()()kr. hyn>r for kontorets lobkr dels i b·ancrt't Locn 4 

och 5. dels i kvarteret f'l>lackL·11. För li.iner till lnkalvimbre har hcriiknah 

475 111111 kr. samt fiir ht·vakning 425 lHHI kr. Under anslagspostl'll tidigarL' 

upptagna medl'I fiir inkiip od1 skiitsL·I av \'iixtn har minskats med 50 lllJll kr. 

till 25 ()()()kr. 

Under anslagspostcn Expenser h<tr fiir inncvaramk budgetar anvisats 

2 J l\J lJllll kr. Fiir niista hudgct~ir fiireslas en minskning av anslag,posten med 

<14ll ()()()kr. till I 544 Ollll kr. Minskningen beror framför allt pi1 att under 

a11slagspl1stcn tidigare upptagn;1 medel flir automatisk databehandling- för 

innevarande hudgeti1r 72<1 OIHI kr. - fr. o. m. hudgetiirct JlJ80/8l förs till en 

S:irskild anslagspt•st (se nedan). Till följd <I\ att fiir innenrande {1r upptagits 

vissa belopp a\· eng[mgsnatur har kostnaden för transporter minskab med 

2.'11 (JIHI kr. och fi.ir representation med 411 IHIU kr. till 6(1 000 kr. resp. 25 ()()() 

kr. Kostna(kr för skrivmatcricl. blanketter o. d. har r~iknats upp med 

325 lHHJ kr. till :'ili:'i ()()(I kr. friimst till följd av ökad blankettkostnad i 

anslutning till ny teknik fiir kontroll av inlösta vinster pii premieobligationer. 

En uppriikning har skett med 65 Ollll kr. till 1811 ()()() kr. av kostnaderna för 

telefon och telex. 

Under anslagspo>ten Publikatiofötryck. som innefattar bl. a. kostnaderna 

fiir kontorets externa och interna information. har för innevarande hudgetiir 

anvisats 196 ()()()kr .. \·arav llltl (){)(I kr. iir av cngimgsnatur och bl. a. avser 

kostnader för framstiillning av en informationsskrift om kontorets verksam

het. För n:ista hudgeti1r beriiknas medel fiir den interna infnrmationsverk

samheten med 30 ()()() kr.. bl. a. för en mimatligcn utkommande personal

tidning. fotomatrikel och annat internt informationsmaterial. Produktions

knstnaderna fiir kontL•rets ~1rsbok beräknas till 80 000 kr.. vartill kommer en 

eng~111gskostnad om ~(J (JlJ(I kr. för övcrgang till en ny sättningsteknik. 

Framstiillning av faktablad. siirtryck ur iirsbnken och utformning av 

bildmaterial för att presentera kontorets verksamhet kommer framiiver att 

utgöra ;1terkommandc arbetsuppgifter: massmediabe\'akningen beräknas ftt 

samma limfattning som umkr innevarande budget<ir. För dessa insatser 

beriiknas :'ill 000 kr. Fri111 anslagsposten Expenser har överförts kostnader för 

prenumerationer p{1 tidningar och tidskrifter samt för bokinköp. Fiir 

budgeti1ret 1978/79 uppgick dessa kostnader till 43 000 kr. Framför allt 

utland~uppl[lningcn stiiller viisentligt ökade krav vad giillcr tidskrifts- och 

bihliotebser,·icc. och för l 981Jl81 heriiknas medel härför med 70 000 kr. 

Sammanlagt beriiknas kostnaderna för publikationstryck/information uppg;i 

till 250 ()()() kr.. en ökning med 54 ()()() kr. i förh{lllande till innevarande 

budgeti1r. varav 30 lJOO kr. utgör en omfördelning friin anslagsposten 

Expenser. 

Riksgiildsfullmiiktigt• beslöt i maj 1978 att riksgiildskontnrct genom 

statskontorets medverkan skulle anskaffa en egen datoranliiggning. Riksda

gen informerades om denna anskaffning och planerad utveckling i redPgii-
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rebl' !ll7X:'7lJ: !.+ (fil_! \lJ7X.'7lJ: 17). Dc·n nmorga11isatinn st>m kt>ntoro:t f. n. 

)!L'n<>mg;ir innebiir bl. a. inri1ttandet av en siirskild AU/ A Dl:l-grurp till \'ilkL·n 

föns alla datorf'ri1gor ht:tr:iffande si'1vfil egen anl:iggning som kontnrets 

anlitanJL· av servicebyriier i detta hiinseende. Dessa fiirhallanden har gett 

ankdning att till en S:irskild anslagspost, beniimnd Automatisk databd1and

ling m. m. hiinfora alla utwcklings-. drifts-. underhitlls-och St:r\'iccbvriikost

nader avsL'L'lllk ADB-baserade rutiner. Fiir buclget:
0

1ret \9XOiXI heriiknas 

meJelsbehowt under denna anslagspost till 3 2-10 tll)(J kr., \·ara\· ut\'ccklings-. 

drifts- nch underh:illskostnaderna a\'secndc egen dator svarar för 2 130 (HJO 

kr.. vilkl'I innebiir en i'ikning med 1 -160 000 kr. i förh~illande till \·ad som 

all\·isats for l lJ7lJ/Xll. Till servicebyr<"i hiinförliga A DE-kostnader uppgi1r till 

l l lll (it)() kr. fiir nästa budgL'lt1r mnt 1 tJXX OUO kr. för innevarande 

budgeti1r. 

Datorprojektet kommer under inne\'arande budgct:1r att medföra en 

mcrhe\astning av lönekostnaderna till följd av systemutveckling med ca 

l 511!1 (Il)!) kr. 

l.ltgifterna fiir utveckling. drift och undcrhi1ll av ADB-baserade rutiner för 

kontorl'ls egen dator skall ses mot bakgrund av den totala ktJstnadsbediim

ning för hela datorprojektet som presenterades för riksdagcn i februari ! 97l) i 

redngörelse 1978179: 1-1 och som innehar en för\'iintad kustnadsbesparing um 

ca 600 0011 kr. f{lr en sjuiirsperiod. 

\'id försiiljning per post i riksgiildskontoret av premieobligationer uttas en 

expeditionsavgift för att tiicka h:irtill direkt knutna kostnader. bl. a. för extra 

personal och för porton. För innevarande budgetitr bcriiknas nu inkoP1stcn 

hiirav till 1500000 kr .. och för hudgeti1ret 1980/Rl uprtas under Förvalt

ningskostnader en inkomst med samma helopp. 

Fullmiiktigc i riksgiildskontoret förcsbr 

att till l<iksgiildsko111ore1: Förva/111i11gskos111aclcr för budgc.:t~m~t 

I '180/81 anvisas ett förslagsanslag av 22 _>l)O 000 kr. 

D 2. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader \'id emission a\' statslån m. m. 

1978179 Utgift 15 5-15 274 

1979/XO Anslag I X 000 000 

l lJ80/81 Förslag 21 05U 000 

l. Ohligationspappcr 
, Vänlepappcrstryck 
J. Reklam m. 111. 

1979/80 

:'i5!l IJ(lll 

2 450 llOll 
15 ono ooo 
111000 000 

Bcriiknad 
ändring 
1980/81 

+ i oso noo 
+ 2OOU1100 
+ 3 050 000 
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Utgifkrnas sl11rlek iir bnllemk av den statliga upplfmingens omfattning 

och inriktning. Vid her:ikningen av anslaget 1480/81 har antagits en fortsatt 

omfattande l'lllissionsverksamhct. si.1viil inom landet som utomlands. 

fullm;iktigc i riksgiildskontorct fiircslf1r 

att till Riksgii/dsko1110rc1: Vissa kos1m11ler rid emission a1· s1atslå11 

111. m. för budgctilret 1980/81 anvisas ett flirslagsanslag av 

21 l))ll ()(111 kr. 

D 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för \'instsparandet 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Fiirslag 

468 698 

661) ()()() 

no ooo 

1974/80 

I. Vinstutlottning 40 ()()() 
, l_nformation <)m vinstutlottning och sparprcmic titlO 000 
~- Ovrigt 20 UOO 

660 000 

Bcriiknad 
ändring 
!980i81 

+ 10 000 
+ 60000 

+ 70 000 

Fullmäktige i riksgäldskontoret handhar administrationen av lönsparan

det. bl. a. den t1rliga vinstutlottningen. Anslag till vinster i vinstutlottningen, 

till sparpremie samt till sparkampanj äskas under sjunde huvudtiteln. 

Under förevarande anslag heriiknas för administrationskostnader i sam

band med utlottningen 50 OflO kr. För information om vinstutlottningen och 

delgivande av utlottningsresultat, bl. a. tryckning av vinstlistor och annon

sering i dagspress. bcriiknas 660 000 kr. l beräkningen har inte medtagits 

kostnader fiir det arbete som i samband med utlottning och information 

utföres av riksgäldskontorets egen personal. 

Under posten Övrigt har upptagits oförändrat 20 000 kr. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret föreslår 

att till Uiksgiildskontoret: 11dministrationskostnader för vinstspa

randet för hudgetåret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 

730 (J(ll) kr. 

D 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med premie

ring av friYilligt sparande av öYerskjutande preliminär skatt 

1978179 Utgift 

1979/80 Anslag l 000 

1980/81 Förslag l 000 



Prop. 1979/80:100 Bilaga 19 till hudgctpropositioncn 1980 2> 

Regeringen har bemvndigats att. om konjunkturbget motiverar det. 

besluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär 

skatt i huvudsaklig iiverensst~immebe med reglerna i lagen om premiering av 

visst frivilligt sparande. Riksgiildskontorct skall handha administrationen vid 

eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetiiret 1980/81 

uppföras med ett formt.'ilt belllpp av I 000 kr. 

Fullrniiktige i riksgiildskontoret föresl{lf 

att till Riksgäldskonwret: 11d111inistratio11skostnader i samband 

med premiering m· frii·illigt sparande av överskjutande pre!imi

niir skatt för budgct[1ret 1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 

1 ()(1(1 kr. 

D 5. Riksdai:cns ombudsmän, justitieombudsmännen 

1978179 Utgift 9 298 728 

1979/80 Anslag JO 555 000 

1980/81 Förslag 11 421 000 

Justitieombudsmiinnen har tillsyn över att de som utövar offentlig 

verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina 

åligganden. Ombudsmiinnen skall vidare verka för att brister i lagstiftningen 

avhj<'ilps. 

Verksamheten regleras av lagen (1975:1057; ändr. 1977:1023) med 

instruktion för justitieombudsmännen. 

J us ti tieomb11dsmii1111e11 

l'ersorzal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

An.1'/ag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsl·crsiillningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1979i80 

33 
27 
60 

8 958 000 
25 000 

210 ouo 
812 000 
550 oou 

10 555 000 

Beräknad 
ändring 
1980181 

+ 573 000 
+ 3 000 

+ 215 000 
+ 75 000 
+ 866 000 

Inspektionsverksamheten heräknas få samma omfattning under budget

året 1980/81 som den har haft under tidigare ar. Antalet nya klagoärenden 

under verksamhets{1ret 1978/79 uppgick till 3 036 och antalet nya initiativ-
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iirc·111k11 till lt)5. l 111dn \c'rbamheh;irL't i'J:-ltH.:J her:iktlas anLtlel kl;1g1l

;1re11detl till c.1 1 OOll. 

l .. iinekosttladt'flla \'id .JO<imhc·tct har fiir lliistkommande budgetar 

h<.:r~iknats till '! 53111011 kr.. varav 573 llllO kr. utgiir löneomr:ikning. 

Lokalkostnaderna bniiknas i1ka med 215 till() kr. heroende friimst pä 

iikack lwrcsknsttlader. 

lindcr ansla!,!spostL'll Expens<.:r har fiir innevarande {ir anvisats 55!1 ()l)() kr. 

Kostnaderna her:iknas iika med 75 lJlltl kr. beroemk: p;I iikade kostnad1:r för 

driften av datoranlii!,!gnin!! (öknillg tdll tre till fem hildskärmstcrminaler). 

Kostnadl'rna för 11thild11in!,!svcrksamhl'ten her:iknas iika bl. a. till följd av att 

iiwn kurserna anordnade av ~tatcm institut for personaladministration och 

-utbildnin!,! iir avgiftshl'la!,!da. 

Ri/.:.sd11gc11s _fijn·u/111i11gss1_1·rdsc 

Riksda!!ens filrvaltningsstyrelse har inte niigot att erinra mot medelsbc

riikningen ud1 fiiresl{1r 

att till Ri/.:.sclagc11s 0111h11ds111ii11. j11.1·1i1ico111h11dsnu'i1111<·11 för hudgct

iiret I 9XW8 I anvisas ett förslagsanslag av 11 -121 ()()() kr. 

I> 6. Riksdagens re,·ison•r och deras kansli 

l 97Si7lJ Utgift 

197lliSO Anslag 

I tJSll!S l Förslag 

-I Jl):-1 571) 
-I _;2_, ()()() 

5 123 ()()() 

Riksdagens revisorer har till uppgift att pi1 riksdagens viignar granska dl'n 

statliga verksamhet<:n. 
För verksamheten gäller lagen (RFS I tJ75:lJ; omtryckt 1979: 10) med 

instruktion fiir riksdagl'ns revisorer. 
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lfr1·isr>renw 

~--- ----·-----
l'cn·o111il 
llandlii/}.gandc rcr."m;il 
Önig personal 

_;\nslag 
Arvoden till fl'\·isnrl'rna 
liinckostnadcr 
Sjuhard m. m. 
Rcsccrsiittningar 
L<>kalk1>stnadn 
Fxpcnscr 

7 
20 

l711 llllll 
-' 1411 (111() 

'! ()(l(l 

fl(lfl()() 

7'JX 11011 
14(1 tlll() 

4 323 000 

lkr:iknad 
iindrin~~ 

I 'IXO!X I 

+ 

+I 
-l 

l/5111111 
+ )1{(1()1J() 

+ 15 (11111 

+ 130 01111 

+ 24 ()(Jl) 

~ 1!50 000 
-----·----------·---

Ökningen av ansl;1gsposten Arvoden iir föranledd av riksdagens bölut att 

anta en an·odesstadga för riksdagen och dess organ ( RFS 1979: l). 

Ansla)!sposkn L~in..:kostnader fiiresläs uppriiknad med 5Kh U()(l kr.. varav 

194 000 kr. utgör löneomriikning. Med stöd av ett av riksda)!ens fiirvaltnings

styrelse liimnat bemyndigande har revisorerna. med vnkan fr. o. m. den l h 

augusti l 979. meddelat ett görom{dsflirordnan(h: pii en tjiinst som revisinns

direktör. Kostnaderna hiirfi_ir uppg;ir till l 84 000 kr. 

Med stiid av det s. k. hanclliiggningscirkuliiret har revisorerna. med verkan 

fr. o. m. den I april 197X. inriittat en tjänst som extra byri1direktör i högst 

F 19. Under budgeti1ret 197R/79 har härav foran ledda lönekostnader bestritts 

genom at l vissa besparingsmcdel har tagits i anspriik for ändamitlet. i\ Vl!ll för 

innevarande hudgetiir hcriiknas siidana medel ~tii till förfogande. 

Det iir dock tveksamt om nuvarande fiirutsiittningar med deltidstjiinstgii

ring för vissa tjfosterniin. vakanser etc. blir best~1ende så att revisorerna kan 

forts:itta att fin;insiera tj:insten med översk.iutande \i)nemedd. En indrag

ning skulle fa mveket ogynnsamma konsekvenser för utredningsverksamhe

ten. cfter~om utreclningsläget redan nu iir mycket pressat. Granskningspla

nen inneldller bl. a. sex projekt. som har aktualiserats av riksclagsutskotten. 

Av dessa har endast ett kunnat påbörjas. Ytterligare ett stort antal projekt 

varav fina aktualiserade av riksdagsutskotten har fätt föras upp p;"1 

väntelista. Revisorerna piipekar ocksii att den s. k. RR-utredningen i sitt 

betänkande januari 1977 föreslog en förstärkning av revisorernas kansli med 

tvii utredande tjiinstemiin. Revisorerna finner därför vägande skiil tala för att 

s:irskilda medel anvisas för finansieringen av byrttdirektiirstjiinsten och att 

tjänsten diirvid iindras till extra ordinarie. Kostnaderna härför uppµiir till 

147 uon kr. 

för anlitande av utomstående konsulter disponerar revisorerna f. n. ett 
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hL'lopp a\· 2.'iO ()(JI) kr. Den miijlighcl som tbrml'll skapats fiir revisorerna all 

tillföra granskningen speciella kunskaper har varit a\· stort viirdL'. Den 

siirskikb µranskningcn av riksdag..;fiirvallningcn gl:'rwm auktorisnadc rL'\·i

sorL'r som rihdagcn hesliit ;ir 1969 kostar dock numera I 00 OUIJ kr. mot 

ursprungligt·n beriiknadc 50 ()()()kr. Atnstiiendc 1511 IJ()ll kr. iir otillriickliga. 

Med hiinsyn sitviil till den allmiinna knstnadsstcgringen som det viixande 

behovet av konsultinsatser iir det högst angeliige1 med en uppriikning med 

150 ()()() kr. 

En tjänst som klmtorsassistcnt foresltts avförd frt111 TL'Visorernas tjiinste

förteckning. 

R. iksdagrns _f('in ·11/111i11g1·s1_1·rclsc 

Riksdagens förvaltningsstyn:lse hcdi.imer omiindringen av en extra hvrii

direktörst.iänst till extra ordinarie motiverad med hänsyn till att behovet av 

tjänsten kan bedömas vara permanent. 

Riksdagens revisorer fick vid föregi1ende ärs hudgetprövning ett tillskott 

av konsultmedel med J()() 000 kr. Bl. a. med hiinsyn hiirtill anser förvalt

ningsstyrelsen att ökningen av konsultmedlen bör begriinsas till 100 ()()() kr. 

för hudgetitret 1980/81. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har i övrigt ingen erinran mot medelsbe

riikningen och föresliir 

att till Riksdagcn.1· rcvisnrcr och deras kansli för budgetilret 1980/81 

anvisas ett förslagsanslag av 5 123 000 kr. 

D 7. Nordiska rådets S\'enska delegation och dess kansli: Fiirvaltningskost

nader 

l 978i79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/8 \ Förslag 

3 343 (117 

2 920 ()()() 

3 6321100 

~ordiska r~1dct. vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 

mellan Danmark. Finland. Island. Norge och Sverige (I lclsingforsavtalet) 

1962 med ~indringar 1971 och 1974. iir ett organ för samd1d mellan de 

nordiska ländernas riksclagar och regeringen. Färöarna och Åland deltar i 

riidets arbete. Rådet sammanträder i regel en g;lng om aret. Under 1973 och 

1974 har dock prövats en försiiksordning med delade sessioner, och under 

1975 anordnade riidet sin första extra session. 

Rådet bestär av 78 valda medlemmar. av regeringsreprcsentanter och av 

representanter för Eiröarnas landsstyre och Ålands landskapsstyrelse. 

Sveriges riksdag v~iljer 18 medlemmar. Dessa utgör tillsammans med av 

regeringen utsedda representanter rådets svenska de'legation. Delegationen 

bisti1s i sin verksamhl:t av ett kansli. 
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I )('/cgati1 mt'n 

- - ------ - --- -------··--

llcriiknaJ 
i1ndrin!! 
f'JXll!XI 

------- -----------·--------
l'crso11al 
I landbggamk per~onal 
Ovrig pi.:rst>nal 

Anslag 
Arvodc·n for medlemmars deltagande i 

sarnmantriiden 
Arvodc·n fiir medlemmar av arbetsutskottl'l 
l_i.ineJ.;oslnadcr frir t_j;insterniin 
Extra personal 
Siuhiird 
l{i.:si.:e rsiittningar 
Lokalkostnader 
Fxpenscr 

I Varav I halvtidst_jiinst 

2011110 
15 (1()(1 

l 739 (1(1/1 

10 (Il)() 

1110011 
2K5 tlllO 
525 i)f)IJ 

316 {11)(1 

2 920 000 

+ 

+ ) I)()() 

T f(Jl/ llil(I 
+ 3 ()()() 
+ 2 UOll 
+ 25 000 
+ 125 ()1)11 

+ 3~9 tlil(I 
+ 7111000 

Granskningen av delegationens reseräkningar har hittills utförts av 

riksgiildskontoret. Denna uppgift har med den ökade reseverksamhcten fätt 

en sådan omfattning att riksgiildskontoret hegiirt att uppgiften övertas av 

delegationen. För :indam[1let äskar delegationen medel dels for omändring 

av en byriiassistenttjiinst till förste hyriisckrctcrarc, dels tillskott med en halv 

tjiinst som hyriiassistent. Höjningen av anslagsposten Lönekostnader 

motiveras dels av liineomriikning. dels av kostnader för ovan föreslagna 

personalföriindringar. 

Ökningen av lokalkostnaderna hänför sig niistan helt till hyn:shiijnir1g

ar. 

I löjningen av anslagspnsten Expenser motiveras huvudsaklig.en av all

männa kostnadsökningar och kostnader föranledda av kansliets flyttning. 

Riksdagrns fiin•a/111i11gssn•rdsc 

Riksdagens förvaltningsstyrelse hedömcr viss resursökning motiverad 

med hänsyn till att delegationen förväntas överta vissa granskningsuppgifter 

fr:'in riksgäldskontoret. Medel för en halv byräassistenttjiinst hör diirför 

tillföras anslagspm;tcn Lönekostnader utöver regelmässig löneomr~ikning. 

vilket innebär att anslagsposten Lönekostnader ökar med 163 000 kr. 
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Riksdagens förvaltningsstyrclsc har i iivrigt ingen erinran mot mecklshc

riikningen och föresliir 

att till Nordiska rådets s1•enska delegation och dess kansli: 

FörFultninxskostnader för budget{iret J 980/8 l anvisas ett för

slagsanslag av 3 632 000 kr. 

D 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensam· 

ma kostnader för Nordiska rådet 

J 978179 Utgift 

l 979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

/)e/cgationcn 

3 901 878 

2 759 000 

3 183 000 

Riksdagen hcslöt den 24 maj 1973 att godkänna tilläggsprotokoll om 

Nordiska rädcts presidiesekretariat och dess rättsliga ställning, vilket 

undertecknats av Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges 

regeringar den 15 maj 1973. Riksdagens heslut innebär att samma principer 

som föreslagits gälla ministerrådets sekretariat i prop. 1973: 122 ang{1ende 

godbnnande av överenskommelse om Nordiska ministerrådets sekretariat 

och deras rättsliga ställning kommer att tillämpas för presidiesekretariatets 

del. Överenskommelsen innehåller bl. a. hestämmelse om ett speciellt 

avgiftssystem för sekretariatspersonalen enligt regler som utformats i 

samarhi:te mellan presidiet och representanter för dåvarande finansdepar

temtntet. 

Räclets presidium har för 1980 antagit en hudget om 7 688 0()() kr. 

I följande sammanst~itlning upptas Sveriges andel. beräknad efter 41.4 % 

av hithörande budgetkostnader. 

Andel i gemmsamma kostnader för Nordiska rådet 

I. Arvoden nch löner 
1 Förvaltningskostnader 
.~. Ri:seersiittningar 
4. Rfidets tryck 
5. Information 
(1. Konfen:nser 

Inkomster 
;\ vrundning 

I 398 906 
555 588 
161 460 

I 229 580 
645 840 
66 240 

4 057 614 
874 782 

168 
3 183 000 
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Riksdagens fiin·a/tning.ut_vrc/se 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc har intt: något att erinra mot medelsbe

riikningcn och föreslår 

att till Nordiska rådets s\'enska delegation och dess kansli: Andel i 

gc111ensm1111w kostmuler för Nordiska rådet för budgetåret 

1980/81 anvisas ett förslagsanslag av 3 183 000 kr. 



Prop. 1979/80: 100 Bilaga 19 till budgetpropositionen 1980 .~Il 

E. DIVERSE 

E I. Konunittl;er m. m. 

1978/79 Utgift 

1979/80 Anslag 

1980/81 Förslag 

131 512 
[()() (1()(1 

j()f) ()()() 

Fr•'tn anslaget hestricls k(>stnaderna för kommitteer och utredningar genom 

siirskilda sakkunniga m. m. 

Kostnaderna för budgctilret 1980/81 beräknas för den inre riksdagsförvalt

ningen till 90 000 kr. och för riksgiildskontoret till 1U 000 kr.. inndiiirandc att 

anslaget uppföres med llllJ OUO kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslf1r 

att till Ko111mittfrr 111. m. fiir budgL't~tret 1980/81 anvisas ett 

förslagsanslag av I 00 (H)O kr. 
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Rl'gister 

S<'X(Olidl' /Hll'llliri1d11 

.'iicl. 

2 INI.rDNING 
."1 ANSLACiFI\ 

..\ 

..\ 
5 
5 
() 

() 

() 

7 
R 
lJ 

<) 

9 
111 

A. Hiksdagl'n 
I. , 
:<. 
..\. 
5. 
<i. 
7. 
X. 
'I. 

lti. 
Il. 
12. 
I.~. 

I..\. 

/\n·oden m. m. !il! riksdagens kJ;11ni11l'r 

RL'seersi11tni11gar rn. m. !il! riksdagl'ns kdarn11!L'r 
Riks(h1gskdamiitl'rs ddtagandl' i FurPpari1dl'ts \L'rks.1mhl'l 
Riksdagsuhk1>ll<.:11s studit:r<.:snr u\11111 Svo:rig<.: 
Parlam<.:nt:1risJ..a LIL'kgatinn..:r 
Bidrag till studieresor 
Reprl'SL'lltatinn rn. m. 
Bidrag till riksJagl'llS interpnrla111L'nt;iriska grupp 
Bidrag till S~illskapcl Ribdagsm;in 11d1 lmskar.c 
Bidrag till utrikL'spPlitisk inlorn1ations\"l:rksamhct 
Knnwrshjiilp till riksdagskdarni1t<.:r 
f'L'nsionc:r i1t r. d. riksdagskdamiit<.:r 111. n. 
Stcid till partigrupper 
l.'tgivande av p\rwkta stf1ndsprntnk11ll 

B. Den inre riksdagsfönaltningcn 
11 I. Förvaltningskostnader 
L\ 1 Kostnader for riksdags\rycke\ m. ni. 
I..\ 3. Utgivamk av s:irskilda puhlibtionc:r 
15 ..\. Riksda)!ens ut:itriktadc informati1.1nsvl'1 ksamhct 
IS ). J\vtt riksda)!shus 

IR 

19 
21 
22 
22 

23 
24 

26 
28 

C. Allmänt kyrkomiitc 
I. Allmiint kyrkomiJte 

D. Riksdagens wrk 
Rik.1~tlldsko11111fet 

I. FörvaltningsJ..nstnader 
, Vissa kostnader vid emission av statslån lll. m. 
3. Administrationskn~tnad<.!r for vinstsparandL'I 
4. Achninistratinnsktistnader i samband med premiering 

av frivilligt sparande a\" ÖYcrskjutandc prdiminiir skall 
5. Riksdagens 0111/mdsmi"in. iustilil.'mnh11ds111iinnc11 
6. Riksdagens re1·iso1"<'r och deras kansli 

Nordiska rådc1s .l"l"<'nska deiega1io11 och dess kansli 
7. Förvaltningsko~tnadcr 

8. Andel i gemensamma kostnader för Nordiska r;1det 

E. Diwrse 
30 1. Kommittecr m. m. 

Summa kr. 

4:-; <)J2 111111 

1-1."\45111)11 

:-;111111011 

2 77! 11\111 
-1511111111 
2tlll lll111 

.125 111111 

.~211111111 

21111111111 
Jtl 111111 

2 52_, 1}(111 

ltl <i)ll 11(111 

I -1-17111111 

1-2' Il(\\\ 

!13 JOO 000 

77 551111111 
lh 1111111111\1 

220111111 
7lll 111111 

Jtl ()()() (11111 

124 Si.2 000 

I 000 
l 000 

22 .~<)I) 11(111 

21ll:'ill111111 
nn llilll 

J 01111 

11 -12! 111111 
5 l 23 111_11) 

3 6:12 \)1111 
3 \X3 (1(111 

67 530 000 

100 0(10 
100 000 

275 493 000 
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Räntor på statsskulden, m.m. 

Hl.! DGETDEPA RTEMENTFT 

Ut<lrag 

PRUT< >KOI .I. 
vi<l regering-,samnwnlriide 

1979-12-21 

Anmälan till statsbudgeten för hudgetaret 1980/lH s:hitt avser räntor pa 
statsskulden, m. m. 

Med skrivelse den 29 november 1979 har ribgiildsk<l!llurel i\verliimnal 

fi.irsbg till st;1t for riksgiil<lsfon<len för hudgct<'ir~·t ILJXO/XI. Pii 111giftssidan 

ta~ i detta fiir~lag upp riint,11· till ett hdopp av 18 262 00 I 000 1-r. s;u11t 

kapitalrabatter. kursförluster och diverse utgifter om samrnanlagl 

177 103 000 kr. Av utgif!sriintnrna hiinför sig 7 90X mil.i. kr. till de rirntck1-

r11ndc obligationsliincn. Fiirdclningen av detta hclorr p[1 de olik<! lrrncn 
framgf1r av l"iiljamk ;.arnmanstiillning. 

Spl'c(fike1tic111 cn· /"1111/<I />cl rimtehipw1clc· 11hlige1tio11slcl11 Kr. 
1934 lir~ 3 r; l:'tn av 30/12 4 3h3 572 
14•7 .. 'c·: . ' a1m1rto:ringslf111 av 1/2 1 .•oo 5 lx 
19~7 .. ',._. .. . . 

1 /.1 X49 X65 . . ·( 

1441 .. 3 1/2 r; Ian av 1:1/12 10 X3X X45 
1942 .. .1 I /2 r:; 15/X nr I 110410111 
14.n·· 3 112 'i 15/3 .. 3 7 XX I 2.'iX 
1'!43 .. 3 112 'i .. .. 

15/4 .. 
4 12.w-:020 

194.• .. 3 1/2 'i· I/ Il 
.. 

7 11 0.i I 318 
1'!44 .. 3 1/2 ~· 1513 .. 9 72KI 330 
1444 .. 3 1/2 ·~;. l'/12 

.. 
10 16732380 

194) .. -, r·.· 1/7 
.. 

Il 10 776 570 .. , 
1945 .. , '' I /11 .. 12 6470440 -' ... ,. 
1446 .. i '. 1/2 

.. 
13 17 494 710 . ·"( 

I Ri/..sJage11 1979/XO. I .mm/. Nr llHI. Rilaga 20 
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Kr. 
I '1-lh :ir' :i '-i 1~111 i.i\" I:\/ 12 nr 1-1 h47'i 290 
I'>.' I 

.. _I 1/2 '-r-
.. 

l'i/h llJ X601 'iX_I 
1952 .. -' 11, (. .. 

10/2 20 69-1991'1 l- ·( 
)<)'>(, .. 4 :1/4 'i· .. llli 12 -lh '1519000 
1%.I .. -I 1/2 (; .. 

15/.1 71 IX 000000 
I %4 .. -" 1/4 '; .. .. IX/'\ 77 IO'i5XX."i.\ 
1%-1" h '' 17/12 XI 1-167-1550 
1'169 .. ()'_.·;. .. 

2.\i I 9~ 4XOOOOOO 
l'Jl1lJ .. ; 1/4 '-; .. 

JilJ 'J'i 'iXOOOOOO 
1970 .. 7 I /.I r-,: amortcringslim av 20/ I 'J6 32 (12_'> 000 
1970 .. 7 I /-1 r i lt1n av I 'Ji'i 97 5XOOOOOO 
1'170 .. 7 1/4 '; .. 

10/11 9X .'iKOOOOOO 
I '171 . ' 7 I 14'; am,,n,·ringsl;m ;n Xfh <)lJ :1-1 xooono 
1971 .. 7 1/4 '; l!tn ;t\' 15/lJ 100 65250000 
1'172 .. ..., , .. .. 

I r 20/1 !02 (1.I 000 (\(W) 
IY72 .. 7 (; ')lh 105 _"ihOOOOOO 
l'J72 .. 7 ( f• an1nrtcring~lt1n av 10/h 106 269."iOOOO 
1'!73 .. 7 ,_ .. ; lr1n av JO/ I JOX 49000000 
I <>7_1 '· 7 r·; 11/4 111 5<>000000 
1117.1 .. 7 , .. 

'(· 10/h 112 .'inOooooo 
197_1 .. ""'! ( IOi 11 114 71 750000 
1974 .. 7 I i IO! I \ \(1 'il X0\\0011 
1'174 .. 7 r·;. 10/2 I IX h-1750000 
1974 .. 7 It', .. : ·- . r 

.. 
10/-1 11'1 h.\ 750000 

1'17-1 .. 7 112 f_.; .. 
10/7 120 .IX 250000 

1'17-1 .. X ... 
(· IO/lJ 121 64000000 

197;;; .. X r·;. IO! I 122 112 000000 
1975 .. X, .. -,. 10/3 123 72000000 
1'175 .. 9 1·; 10/6 124 171000000 
1475 .. 9 ( ( 10/9 12.'i 2-1.1000000 
I <175 .. X 'i/X"; .. .. 20111 I'" 30IX7'>11011 _, 
Jl)7(i .. 9 r_-;. JO/ I 12X IX90tl0000 
l'J7h .. X 1/4 'i .. .. 

20/2 129 90750000 
I 'J7(, .. 4 r·:;. I0/-1 130 24.1000000 
J97h .. 9 (. 

" 10/6 131 IX<JOOOOOO 
l'fi6 .. ') J/2 'i .. 

10/11 132 17."iNlOOO 
1977 .. 9 1/2 '-< 

.. 
10/2 133 12_1500000 

1977 .. 9 l/'2 '.(. .. 
I0/4 134 lll4'i00000 

1977 .. l) 1/2 (; .. .. I0/6 135 13.1000000 
1477 .. l) 1/2 ,-·;. .. .. 

10/7 136 152000000 
l'J77 .. lJ 1/2 r·.; .. .. 10/11 1 1.17 154125000 
197X" 9 1/2 r·.; .. 

I0/2' 13X I IX7.'i0000 
1'17X .. 10 r·; IOi.1 1 139 :nooooooo 
J97X .. X .I/X'; .. .. 21/.'i 140 IKH43750 
197X" 9 (" .. 

21!5 141 22 500 ooo 
1978 .. JO r; 10/61 142 400000000 
l'J7X .. 10 'i 10/6 1-13 220000000 
J<J7X .. ~ r·; 1'1/9 1-1-1 64000000 
J97X" lJ _1/4 1~; 

.. 
10/lll' 1-15 no-1500000 

1478 .. l) 3/-1 (; .. 
I0/10 146 165 750 000 

197'1 .. ') 3/4 (; .. .. 
10/1' 147 45X 250 000 

197'J .. ') _1/4 r; .. 
JO/i 14X 19.'iOOOOO 

J979 .. X-9 1/2-10 1/2 '; Ian a\' 20/3 149 96000000 
!'179 .. 9 3/4 '.'( ltln av 10/3' 150 633 750000 
1979 .. 9 .1/4 r; 10/61 151 165 750000 
1979 .. D+2 li2 ';" 10/6" 152 745 .'iOOOOO 
i'J79 .. 10 1/2 '.; 10/11 15.1 136500000 

Summa kr. 7908277883 

1 Med riintejusteringskl<ntsul 
2 U1n med riirlig riinta ([)=riksbankens di~kllnlt>) 
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Vinsll'rn<i r;o prcmicPhligati11nslt111cn bcr:iknas 11ppg;·1 till sammanl;1gt ..:a 

1114 mil.i. kr. hin.klningcn p{t de lllika lf111cn framgilr a\ fiiJ.iandL' samman

st~illning. 

St"Ti/iAllfi,111 111· 1·i11s1a f''' 1m·min•hlii;11li•J11.1/1111 
1471 .. rn:micliin 
I 'J72 · · fi.irsta rremi.:lan 
1972 · · andra · · 
197.~ ·· fiirsta ·· 
1'!73 ·· andra ·· 
I '174 · · forsla · · 
1474 ·· andra ·· 
I '174 . . lrl·djt' .. 
197.'i · · fors.ta · · 
l'J75 ·· andra ·· 
197.'i ·· tredje ·· 
I '176 · · fiirsia · · 
1976 .. 
1'!76 .. 
1977 .• 
1977 .. 
1977 .. 
1978 .. 
1978 .. 
1978 .. 
1979 .. 
1'17'! .. 
1979 .. 

andra .. 
tredje ·· 
första · · 
andra ·· 
tredjL· · · 
första · · 
andra ·· 
tredje · · 
första ·· 
andra ·· 
tredje ·· 

Summa kr. 

Kr. 
17 7000()() 
J."401100() 
17700000 
32 <>00000 
2.' 200000 
-'-' 60110011 
2."\ 740000 
42 000000 
4KOOOOOO 
."\) 200000 
37 12:\ 000 
41400000 
44 K.'iOOOtl 
6.'i 550000 
43500000 
3<12.'itlOOtl 
K76011tl011 
40500000 
47 X400tl0 

103040000 
74 000 000 
KK800000 

140600000 

1164195000 

Inkomsterna p~i rihgiildsfondL·n beriiknas till 4:19 104000 kr. Fi.irslaget 

till stat utvisar s~tledes ett underskott av IXOOO mil.i. kr. s!lm hiir foras av pfi 

statsbudgeten. Detta innehiir C'll i.ikning med 5 700 milj. kr. i fiirhrdlande till 

det under,kott slllll har tagits upp i stahhudgeten fiir innevarande bLJdget

iir. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslnr att 

I. gndkiinna bilagda förslag till stat for riksgiildsll>nden för b11dget
i1rct J 9XO/X I I bilaga ~0.1). 

, till Hiinlor t>il .11111.1.1/..11/J,·11. 111. m. för hudgcti1n::t 19XO/X I anvisa 

ett förslagsanslag av IXOOOOOllOOO kr. 
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Försl<1g till stat för riksgäldsfonden för budgetaret 1980/81 

l ltgiftcr 

A Rii11ltJr {'<i s111/s.1/..11/dc11 

11 Rii111or t>i'i llfl{'hi11i11g i11tJ111 /1111dl'! 

Riinta p;! riinteltipande obligationsli"in. 

/("i r.1/ 11gs1 ·is 

2 Vinster pi·i premieohligationsbn. 

/i"in/ags1·1"s 

3 Riinta p;i statsskuldförhindelser • ./i"irs/ag.1Tis 

4 ·· sparohligationer . .fi"irs/ags1·is 

5 ·· av staten övertagna l(111,.fl"irs/11g.1Ti.1· 

6 .. Ian hos statsinsti!lltioner nch 

fonder 111. lll .. .fi"irs/11g.l"l"is 

7 Arlig riinta till Hans Maj:t Konungen 

(den s. k. Guadelouperiintan) 

X Riinta p~1 köpeskillingen för fastigheten 

nr I i kv. Lejonet i Stockholm 

9 Riinta pi1 knnung Carl Xlll:s hemgiftskapital 
I 0 .. ·· knrtfristig upplf111ing hos 

lx111l-.er Jll. n .. .fi"irs/11g.ll"i.1" 

11 Riinta pii skattka111111arviixlar . .fi"irs/11g.1Tis 

h Riinror 1111 111111hi11i11g i 111/1111(/c/ 

Riinta p;·1 uppl~111ing i utlandet för statens 

\ attenfal Is verk . .fi"in/ag.11·i.1 

2 Riinta p;'i krediter lllis internationella 

banker .fiir.1/11g.11·is 

3 Riinta pi1 Hin pi1 den internationella 

kapitalm;u k nadl'n . .fi"ir.1/11g.1·1·i.1 

c R1111111 11ii h1'rii/.:.11llll 11Y 111111hi11i11g intJ/11 och 

111• •111 /ond<'! . .fi"in/ug.1 l'is 

.411111. Val11taornvandling har skett till kurser 1979-09-:10. 
' \fotsvarar llS $ 2.ll milj. LlCh Bfr. 81.6 milj. 
2 •· US$ 146.4~1ilj. . 

Hilug11 :!li. / 

Bilaga 

till huvudtiteln 

Riintor p~1 statsskulden. 

111. Jll. 

7 908 000 ()()() 

I I 64 000 000 

2 37 000 ()()() 

964000000 

I 00 000 

3 50 000 000 

300 000 

90 ()()() 

7 500 

200 000 000 

2 5 00 000 000 

20 500 0001 

605 700 0002 

863 300 0001 

13 323497 500 

I 489 500 000 

3 449 003 500 

Summa kr. 18262001000 

DM ·'·'·2 milj .. L!S S 117.0 milj .. Sfr. 42.I milj .. Hn. 28.4 milj .. Yen 4080 milj. 
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Il 
I 

c 

l\i1f'i111/ruhulll'r. /,,111".1/iir/11.1/t'r 111.111. 

Karital rabatter . .fi •r.1/ug.11·i.1 
K ursfilrlustcr . .fi'ir.1/t1g.11·i.1 
V •tlll t afiirl ust..: r. Fif.l /ug.11 ·i.1 

/)i\'('/'.\(' 11/gifi<'I' 

hirs;·i1jningspr,1visi,1m:r m. m . . ./i'irs/11g.ll'i.1 

lnliisninppnivisionl'I' m. rn .. .fi'ir.1/ag.1ri.1 
Kostnad fiir hiirsnnlering av ohligationslföi. 

.fi'ir.1/ug.11·i.1· 
4 Övriga diversl' u1gifkr . .f('in/t1g.11·i.1 

Inkomster 

A R.1i11tur 

R;inta pa uppk<ipta llhligationer 
2 .. riirliga krl·diter 
3 ·· kurtt'ristig u1l:ming till banker m. tl. 
-I · · i i niga ut liinade medl'I 

B Ut>/>giild. k11r.ll'i11.1tcr 111. 111. 
llprg;iJd 

2 Kursvinster 
.1 Valutavinstl'r 

( · /)in'I'.\<' i11/,,0111.1ll'r 

I Preskribna1.k ohligati1.llll'I' o..:11 kuponger m. m. 
2 Dragningslislor pi1 premielänen 
3 Avgift fiir J'artygskreditgaranti m. m. 
4 Övriga diverse inkomsll'r 

Umkrskoll att foras av pa stahbudgL:ten 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 

I 000 
I 1100 
I 000 

125 \)()\I 000 
5 0 000 000 

2 ()()() 000 
I 00 000 

Summa kr. 

I I :'i 00 000 
3XO 000 000 

I 000 
7 ()()() ()()() 

I 000 
I 000 
I 000 

I 0 000 000 
I 00 000 

30 000 000 
500 000 

Summa kr. 

3000 

177100000 

18439104000 

39X:'i01 000 

3000 

40600000 

439104000 

18 000 000 000 

18439104CHIO 









Bilaga 21 till budgetpropositionen 1980 Prop. 1979/80: 100 
Bilaga 21 

Oförutsedda utgifter 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1979-12-21 

Föredragande: statsrt1det Mundebo 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 19H0/!!1 siivitt avser oförutsedda 

utgifter 

Adertonde hu\'Lultiteln 

För bestridande av oförutsedda urgifter är i statsbudgeten vid sidan av 

departementshuvudtitlarna uppfört ett förslagsanslag, vilket såsom ett 

komplement till de beredskapsbudgetar för särskilda ändamål som årligen 

antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens förfogande. 

Anslaget är i statsbudgeten för innevarande budgetår uppfört med 4000 

milj. kr. 

Jag fär först ge en redovisning för de utgifter som under är 1979 har 

anvisats utgå frän detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt fall. 

Soc i a Ide part e ment e t: 

Förskott pfl Södertälje kommuns kostnader för socialhjälp 

m. m. till assyrierna, samt kostnader för administration m. m. 

(22/3. 20/12) ......................................... . 

Ut h i Id ni n g s de part e ment e t: 

Undervisning av assyriska elever i Södertälje (22/3) 

Undervisning av assyriska elever i Södertälje (30/8) 

Utbildning av kontakttolkar förs. k. båtflyktingar (25/10) 

Kom mu ndepart e ment e t: 

Medel för täckande av uppkommen propriebalans (25/ I 0) 

Summa kr. 

I Rihda!(en 1979/80. I wml. Nr 100. Bilaga 21 

6400000 

630 ()()() 

8951KKl 

1301XIO 

.58830 

8113830 
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Regeringen bör livt:n i fortslittningcn kunna disponera över medel till 

fackandc av utgift...bchov s1)m vid statsh1lllgetens faststlillande inte kan 

överblickas. Jag fiironlar sähmda att för nlista budgctär förs upp ett anslag 

för ändamftlct. Anslaget bör i princip fä dispom:ras endast för utgifter som 

är av sä bradskandc an att resp. lirenden inte hinner understlillas riksdagen 

och att utgifterna inte lämpligen kan bestridas av andra medel som sttir till 

regeringens förfogande. Härmed avses även att utgifter inte ff1r tillgtidose 

behov som omtalas i 9 kap. 3 §tredje stycket regeringsformen. 

Beträffande grlinsdragningen mellan utnylljandet av detta anslag och de 

under de olika departemenhhuvudtitlarna uppförda reservationsanslagen 

till extra utgifter torde böra giilla att anslaget till oförutsedda utgifter 

huvudsakligen skall användas för större sådana. Denna gränsdragning bör 

emellertid inte tolkas alltför snlivt. utan regeringen bör hiirvidlag ges den 

handlingsfrihet som efter omständigheterna anses påkallad. 

Det bör slutligen ankomma på regeringen att göra anmälan till riksdagen 

om de utgifter s1>rn under det senaste {iret anvisats utgf1 av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Härutöver bör följande speciella Lindamäl fö tillgodoses av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Under en följd av b.r har riksdagen bemyndigat regeringen att. under 

förutsättning att andra medel inte står till förfogande för iindamälct. från 

detta anslag bt:strida belopp. som staten genom lagakraftvunnen dom har 

ålagts att ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. budgetåret 

1961 /62 utvidgats till att omfatta ocksb. belopp som staten till följd av skada 

i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ge ut 

som ersättning. Motsvarande bemyndigande bör inhämtas för nästa bud

geU1r. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207, rskr 

1948: 406) alt från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t. v. under bud

getåret 1948/49 fä utgå ersiittning för förlust av eller skada på egendom 

utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och som var i rikets 

tjänst. liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersätt

ning skulle utgå efter samma grunder som under budgetåren 1943/44-

1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster 

som hade uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. 1944: 183. SU 

1944: 147, rskr 1944: 329). För budgetåren 1949/50-1978/79 har riksdagen 

lämnat motsvarande bemyndiganden. Bemyndigande att pa samma villkor 

betala ut ersättning för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för 

nästa budgetar. 

Med anledning av prop. 1951: 38 medgav riksdagen (S U 1951: 42, rskr 

1951: 63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. under budget

åren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egendom inom 

landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För 

budgetåren 1952/53-1978/79 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndi-
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gamkn. l\lt:d h;insyn till att krigsskador. exemrclvis genom minsrräng

ning. fortfarande kan tänkas förekomma. bör riksdagens bemyndigande 

inhämtas till att ;i ven under nästa budgetår rt1 oförändrade villkor betala ut 

krigsskadeersättningar. 

Jag för i detta sammanhang erinra om att senast i prop. 1979/80: 25 har 

föreslagits. att de behov av medel utöver anvisade anslag som eventuellt 

kan urpkomma för svenska FN-styrkors verksamhet utomlands och övcr

vakningskontingentcn i Korea skall få tillgodoses genom anlitande av 

anslaget till oförutsedda utgifter. Frflgan om täckning av sålunda bestridda 

utgifter skulle fö. tas upr framdeles. Mot detta har riksdagen inte gjort 

någon erinran ( Fi.iU 1979/80: 9, rskr 1979/80: 69). 

Jag anser det rimligt att redan hudgetförslaget sf1 långt möjligt visar de 

totala utgifter som kan väntas under budgetärct. Syftet med detta är att 

statsbudgeten skall ge en så god bild som mi..1iligt av de samlade slutliga 

utgiftsanspråkcn. Ntlgon ändring i tidigare gällande praxis och regler när 

det gälh:r att begära medel på tilläggsbudget avses således inte. Detta 

anslag kommer således inte att belastas med utgifter som normalt bör 

finansieras över tilläggsbudget. 

Under lörande budgetår anvisar riksdagen på tilläggsbudget normalt 

medel för olika ändami\I utöver vad som anvisats i statsbudgeten. Dessa 

medel avser i vissa fall åtgärder som sätts in i konjunkturstimulerande 

syfte. Regelmässigt anvisas emellertid medel även för utgifter som inte 

kunnat förutses vid upprättandet av statsbudgeten. 

Även utgiftskrav härutöver kommer emellertid att bli aktuella för nästa 

budgetår. Med stöd av den s. k. rådrumslagen har si'llunda beslut fattats om 

att skjuta upp laddningen av vissa kärnkraftsaggregat. Merkostnaden till 

följd härav är inte beaktade under berörda anslag. Jag vill vidare erinra om 

att. som anmälts av chefen för industridepartementet. regeringen i vår 

avser att förelägga riksdagen särskilda propositioner rörande varvspoliti

ken och Statsföretag AB. Kostnaderna härför har inte tagits upp på annat 

ställe i förslaget till statsbudget och bör därför komma till uttryck vid 

beräkningen av oförutsedda utgifter. Slutligen krävs en viss beredskap för 

utgifter utöver de konjunkturneutralt beräknade anslagen inom arbets

marknadspolitikens område. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att anslaget till oförut

sedda utgifter bör tas upp med 8 000 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Oförutsedda utg(fter för budgetåret 1980/81 anvisa ett för

slagsanslag av 8000000000 kr. att stå till regeringens förfogande 

för de ändamål och på de villkor jag har förordat i det föregående. 

Norotcdts Tryckeri. Stockholm 1980 





Bilaga 22 till budgetpropositionen 1980 

Beredskapsbudget för 
totalförsvaret 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragandl': statsrt1det Kriinniark 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regerin!!ssammantriide 

I 971.J-12-21 

Prop. 1979/80: 100 
Bilaga 22 

Anmälan till statshudgeten för hudgl'tårl'l 1980/81 sihitt aYser lll'rl'dskaps

hudget för totalförsvaret 

Enligt l) kap. 3 * regeringsformen skall riksdagen företa bud!!etrcgkring 

för närmast följande budgetiir eller. om siirskilda sbl fiirankder det. fiir 

annan hudgetperiod. Vid denna budgetrt!glcring ska!! riksliagcn beakt<1 

behovet under krig. krigsfara eller andra utonmrlknt!iga förhiil!anckn av 

medel för rikets fiirsvar. 

Utgifter for förstärkning a\· försvarsberedskapen kan tiickas p;i principiellt 

fvra olika siitt. 

Utgifterna kan tiiekas genom att forslagsanslag p;i statsbudgeten i.ivcr

skrids. Detta g.iil!er dock inte utgifter fiir ~itgiirder som skal! belasta sädana 

anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad giil!er försvarsmakten och 

civilförsvaret fordras vidare att regeringen for riksdagens bemyndigand..: att 

av bcredskapsskiil överskrida de Ut!!,ifts- m:h bemyndigandcramar som 

riksdagen har faststii!lt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemstiil!a att riksdagen beviljar 

siirskilda medel pit tilläggsbudgct. Di:tta förutsiittcr att riksmöte p;ig~tr och 

att regeringen bedömer att det finns tid för rn normal budgetbehandling. 

Regeringen kan ocksi\ ta i anspr!tk medl'I som har anvisats pi·1 beredskaps

budgeten. 0111 förutsättningarna hiirför - krig. krigsfara eller andra utomor

dentliga förhi1llanden - föreligger. Regeringen beslutar om detta. 

Slutligen kan utgifter för beredskapsförstiirkningar ocks{1 tiil·kas p[1 annat 

siitt iin från anslag pii beredskapsbudgetcn eller förslagsanslag p~i statsbud

geten. Regeringen har stdunda bl'rnyndigats att vid krig. krigsfara eller annan 

omständighet av synnerlig vikt for rikets försvarshcredskap disponera rörliga 

krediter i riksglild~kontm..:t um högst 50 milj. kr. för jorLlbruksdepartemcn-
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t..:ts och högs! 1 ll!ll l milj. kr. flir handcbdcpancnK·ntets \'l'l'bamh<.:tsomr;ldc 

(prop. 1970: I bil. 11 . .loU 1470:.1. rskr 1l)70: 125. prop. llJ70: I bil. 12. SU 

1970: 10. rskr 1970: llJ. prtip. llJ7J: I bil. 12. FiiU 1973:l.J. rskr !lJ7.~:tiJ och 

prop. 1974:8. FiiU 1974:8. rskr J lJ74:J..) ). 

Det ;lliggo:r regeringen att anvis;l hur utgiflcr för hiijning:ir a1· frirsvarshe

rcdskapcn skall t;ickas. Avgiirandc fiir vilka medel som skall tas i anspri1k är 

omfattningen och arten av de ;"1tgärdcr som man avser att vidta och hur snabbt 

fttgiirdo:rna m~lste genomti:iras. lkredskapshudgetcn skall siikerstiilla att 

nöddndiga hcrcdskapshöjningar inte fiirhindras eller fördröjs pi1 grund av 

att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedel. 

Den hcrcdskapsbudget för totalförsvaret som giillcr för innevarande 

hudgetiir ( prop. 1978/79: 101) bil. 2b. HiU Jln8!7lJ: 11. rskr I lJ7X/79: U2) tar 

upp anslag nm sammanlagt -' 435 milj. kr. p[1 driftbudgeten och 2 531 

milj. kr. p;'\ kapitalbudgeten. 

Under i1r !97lJ har de iindamCil frir vilka medd bi1r tas upp p<'1 

beredskapsbudgeten setts iiver. Budg..:tiiret 1980/81 moderniseras det 

statliga budgetsystemet (prnp. 1976/77: 130. FiU 1977/78: l. rskr 1977/78: 19). 

varvid bl. a. kapitalbudgeten avskaffas. lliirigenom fiir bercdskapshudgeten 

en enklare utformning iin tidigare. 

Anslagen pii hcrcdskapsbudgetcn iir beriiknaclc Wr de militiira nch civila 

utgifter som omedelbart föranleds av beslut om förstiirkningar av försvars

bcredskapen med undantag för sådana utgifter som kan bestridas friln 

förslag.sanslag pi't statsbudgeten och som intt: skall belasta av riksdagen 

maximerad anslagspllSt. Anslagen iir beriiknadt• för en tid av trettio dagar av 

högsta försvarshcrt:dskap. 

För hudgeti1rl't 1980/81 bör pii berl'dskapsbudgeten föras upp anslag om 

sammanlagt 7 24..) milj. kr. Anslagen bi)r fördelas p;1 huvudtitlar enligt bilaga 

22. l. 

Alla anslag p:'.1 heredskapsbudg.eten biir vara förslagsanslag. 

Jag hemstLiller att regering.en fön:sli'ir riksdagen 

att godkiinna förslaget till beredskapsbudg..:t för totalförsvaret för 

budget~iret 1980/81 (bilaga 22. I). 
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Bilaga 22. I 

Fiirslag till bcredska11slmdgl'I för totalförsrnrl'I för hudgetärct 1980/81 

IV. Fiirsvarsdepartemenlet 

Utgifter för psykok1giskt försvar, förslagwis 

V. Socialdeparteml'ntct 

a) Krigshjälp. for,.iags\'is 

h) Det allm:int ci\'ila mcJicinakiscndcts utrustning 

nch verksamhet, förslags\'is 

VI. Kommunikationsdepartenll'ntct 

a) Utgifter för ckonomiska försvaret. förslagsvis 

b) Övriga wtalförsvarsutgifter' for~lagsvis 

VII. Ekonomidepartementet 

Utgifkr för ekonomiska förs\'aret, förslagsvis 

VIII. Budgetdepartementet 

Utgifter för totalförsvarets civila delar, förslagwis 

IX. Utbildningsdepartementet 

Utgifter för psykologiskt försvar. förslagsvis 

X. Jordbruksdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

XI. Handclsdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

XII. Arbetsmarknadsdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

XIV. Industridepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret, förslagsvis 

30 000 000 

I lll lll 01111 t 11111 

4 J()O ()()() 0()() 

5 1011 01111 000 

I .; 00 000 000 

Il l 000 tll ll l 

I 2l0 000 000 

400 000 01111 

50 000 000 

36 00111100 

58 0011111111 

1711 0011 1100 

165 00110110 

25 000 000 

7 244 000 000 



GOTAB Stockholm 1980 
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